«Ένα έθνος, που φορολογεί με
την ελπίδα να ευημερήσει, μοιάζει μ’ εκείνον, που ενώ έχει
τα πόδια μέσα σε έναν κουβά,
προσπαθεί να σηκωθεί τραβώντας το χερούλι».
Ουίνστον Τσώρτσιλ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ &
ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ
Αυτο-ΚΑΘΑΡΣΗ της “αριστεράς”
και επανακαθορισμός των όρων
«Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»
Αντισθένης

του Κώστα
Βενετσάνου

Τεχνικό Πρόγραμμα 3Β
ΣΑΑΚ και 3ο Γυμνάσιο

Σελ. 6,7

1ο Triathlon στη Βουλιαγμένη

Σάλο προκάλεσαν οι πρόσφατες
αναφορές του Υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου,
που “δεν ήταν γενοκτονία, αλλά
...εθνοκάθαρση”, κατά τον ευφυή
και “ειδήμονα” Υπουργό της αριστερο-δεξιάς κυβέρνησης Τσίπρα.

Σάλος, που εν πολλοίς εξυπηρετούσε και τον επιδιωκόμενο αποπροσανατολισμό
της κοινής γνώμης, από τη μνημονιακή φοροεπιδρομή, κοινωνική απ-ασφάλιση, αποκρατικοποίηση
- απο-ελληνοποίηση της δημόσιας περιουσίας και
της σκοπούμενης αρπαγής της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, μέσω της υπερβολικής παράνομης και άδικης φορολόγησης, πλειστηριασμών,
κατασχέσεων κ.λπ.

Σελίδα 22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στο ΔΗΜΟ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ενα ελληνικό προϊόν
για υγιεινό ύπνο
στη γειτονιά μας!

Τί είπε, λοιπόν, ο Φίλης, για ν’ αποτολμήσουμε και
την “επίσκεψιν” (προσεκτική εξέταση) των ονομάτων (των λέξεων) που ξεστόμισε. Που άφησε να
διαφύγουν από το “έρκος (φράγμα) των οδόντων
του”.
Είπε λοιπόν πως “κάναμε διάκριση ανάμεσα στην
εθνοκάθαρση την αιματηρή και το φαινόμενο της
γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς »! Συμπλήρωσε, βέβαια, ότι τη
δήλωση αυτή την έκανε «συμμεριζόμενος απόψεις
πολλών ιστορικών και διεθνολόγων!»
Kαι αυτό είναι το ανησυχητικό! Η εθελοτυφλία και
ιστορική α-μνησία του μεταμοντερνισμού, χάριν
της παγκοσμιοποίησης (όχι του διεθνισμού) και
της διαφορικής διακριτότητας (Ρεπούση, Νικολακόπουλο κ.ά.).
Ποια είναι όμως η διαφορά γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης;
Γενοκτονία, σύμφωνα με τη διεθνή Σύμβαση του
ΟΗΕ (1948), που υιοθετήθηκε ομόφωνα, είναι
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 12

400 εκατ. € στους ΟΤΑ
Σελίδα 7

12 Δήμοι ζητούν έσοδα
από τους λιμένες τους
Σελίδα 16

Σελίδα 3

Το στρώμα σας στα μέτρα σας

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

Γενοκτονία και
Εθνοκάθαρση
Συνέχεια από τη σελ. 1

«ο φόνος, η σωματική ή διανοητική βλάβη μελών εθνικής,
εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδος (α & β
περιπτ.), η υποβολή ομάδος σε συνθήκες ζωής που αποσκοπούν την πλήρη ή μερικήν εξόντωση αυτής (γ), η επιβολή μέτρων που εξουδετερώνουν τις γεννήσεις» (δ)
κ.λπ.
Η γενοκτονία, ήδη από την πρώτη γενική συνέλευση του
ΟΗΕ, την 11/12/1946, χαρακτηρίσθηκε ως “έγκλημα διεθνούς δικαίου”, «το οποίο καταδικάζει όλος ο πολιτισμένος κόσμος, και για την τέλεση του οποίου, τόσον οι
αυτουργοί όσον και οι συνεργοί, είτε ιδιώτες, είτε δημόσιοι λειτουργοί ή δημόσια πρόσωπα πρέπει να τιμωρούνται, είτε το διαπραχθέν έγκλημα στηρίζεται σε
θρησκευτικούς, φυλετικούς, πολιτικούς, είτε σε άλλους
λόγους»1 (π.χ. οικονομικούς, γεωστρατηγικούς... εθνοκάθαρσης κ.λπ.).
Για την ιστορία, επειδή μερικοί ανιστόρητοι ή προσποιούμενοι άγνοια ισχυρίζονται ότι η απόφαση ελήφθη εξ’ αιτίας του “ολοκαυτώματος” των εβραϊκών πληθυσμών από
τους ναζί, σας πληροφορούμε ότι αυτό είχε ήδη διευθετηθεί με τη δίκη της Νυρεμβέργης. Όπως όμως γίνεται
καταφανές από την υποβληθείσα πρόταση στον ΟΗΕ της
9/11/1946, των τριών χωρών (Ινδίας, Κούβας, Παναμά)
που έλαβαν την πρωτοβουλία, για να πάρει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τις παραπάνω αποφάσεις για τη γενοκτονία, αφορούσε και τις προγενέστερες περιπτώσεις,
αφού «...μέχρι τούδε οι σχετικές παραβάσεις έμεναν ατιμώρητες, βάσει της γενικής νομικής αρχής, “nihil crimen
sine lege” (ουδέν έγκλημα άνευ νόμου)»2.
Και να για ‘ρθουμε στα καθ’ ημάς, υπήρχε νόμος που αναγνώριζε τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, από
τους Τούρκους, ήδη από το 1994, ο νόμος 2193, όπως και
ο μεταγενέστερος 2645 του 1998 για τη γενοκτονία των
Ελλήνων της Μ. Ασίας και το γνωρίζει ο επί της Παιδείας
Υπουργός, και μ’ όλα ταύτα επιμένει να αποχαρακτηρίζει
το έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
και να το “στρογγυλεύει” ως “αιματηρή εθνοκάθαρση”.
Τί είναι όμως εθνοκάθαρση. Ενώ ο ΟΗΕ έδωσε ξεκάθαρο
νομικό ορισμό για την γενοκτονία, καθορίζοντάς την ως
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ως ποινικό αδίκημα του
Διεθνούς Δικαίου, για την εθνοκάθαρση “στρογγυλεύει”
τα πράγματα, δίνοντας έναν ασαφή πολιτικό ορισμό: «το
να καταστήσει κάποιος(;) μια περιοχή εθνικά ομογενοποιημένη, χρησιμοποιώντας μέσα όπως τη βία και το
φόβο(!), προκειμένου να διώξει από την περιοχή εκείνους
τους πληθυσμούς που ανήκουν σε μια άλλη εθνική η φυλετική ομάδα».
Το ερώτημα που τίθεται, είναι το πως ασκείται “η βία και
ο φόβος”, για τη συγκεκριμένη επιδίωξη “ομογενοποίησης”. Θεωρητικά η εθνοκάθαρση μπορεί να είναι και
αναίμακτη ε.π. με συμφωνημένη ανταλλαγή πληθυσμών,
χωρίς ωστόσο να είναι λιγότερο δυσάρεστη, αλλά και να
ταυτίζεται και με την καθολική γενοκτονία.
Δεν έχει οριστεί όμως ως έγκλημα του Διεθνούς Δικαίου.

Αρα δεν επιφέρει συνέπειες, για τον δράστη, γι’ αυτό και
οι “πανηγυρικές” πρωτοσέλιδες παρουσιάσεις του Φίλη
και των δηλώσεών του, στις τουρκικές εφημερίδες.
Αλλά αντί ο Υπουργός Παιδείας ν’ αναδιπλωθεί και ν’ ανασκευάσει, ξεσπάθωσε και αντεπετέθη και στη Βουλή και
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου κατήγγειλε “παλαιά και
νέα στερεότυπα και αναζωπύρωση του εθνικιστικού
λόγου”, συνεπικουρούμενος από την αναπληρώτρια
Υπουργό Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι
υπάρχουν “φαινόμενα”... χουλιγκανισμού, όταν ένας άνθρωπος θέλει να πει οτιδήποτε...».
“Χουλιγκανισμός” λοιπόν οι αντιδράσεις των Ποντιακών
Οργανώσεων και των Ποντίων για κάτι που είπε “ένας άνθρωπος”! Μόνο που αυτός ο “άνθρωπος” είναι Υπουργός
Παιδείας! Είναι επικεφαλής του Υπουργείου που καθορίζει την διδακτέα ύλη για τη μόρφωση των παιδιών μας και
τη διάπλαση κοινωνικών χαρακτήρων και υπεύθυνων συνειδητών Ελλήνων πολιτών.
Είναι επικεφαλής του Υπουργείου που μετέτρεψε, παλιότερα, την καταστροφή της Σμύρνης και τη σφαγή των Ελλήνων από τους Τσέτες του Κεμάλ, σε ...συνωστισμό, το
μεγαλειώδες έπος του λαού μας στην Αλβανία, σε ...απώθηση των Ιταλών κ.λπ. Είναι το Υπουργείο που αφαίρεσε
από την εξεταστέα ύλη της Γ’ Λυκείου τη γενοκτονία των
Ποντίων, είναι το Υπουργείο που κατήργησε τη διδασκαλία του “Επιταφίου”, που αποτελεί ύμνο στη Δημοκρατία!
Την πραγματική Δημοκρατία κι όχι την παρούσα προσχηματική. Τη δημοκρατία που διαμορφώνει υπεύθυνους και
συμμέτοχους πολίτες! «Ανεπαχθώς τα ίδια προσομιλούντες τα κοινά, δια δέους, μάλιστα, ού παραμελούμεν!»
Ενω, «τον τε μηδέν τόνδε μετέχοντα, ουχ απράγμονα (φιλήσυχο), αλλ’ αχρείον (άχρηστον) νομίζομεν».
Γιατί κατήργησαν τον “Επιτάφιο;” Αντέδρασε και πώς η
εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς, οι ενώσεις τους, οι Δήμαρχοι! Αυτός ο “άνθρωπος” κι αυτή η εκπαιδευτική πολιτική “σκοτώνει” το Λαό μας, διαστρέφει το χαρακτήρα
μας, βάζει ταφόπλακα στην ιστορική μας μνήμη, συνέχεια
και συνοχή.
Αυτοί οι ψευτο-αριστεροί που είναι μπολιασμένοι μέχρι
το μεδούλι με την αστική συνείδηση, προσβάλουν την
ιστορία της πατριωτικής αριστεράς και εκθέτουν το ιδεολογικό της περιεχόμενο.
Η εθνική μειοδοσία, ο εθνομηδενισμός, το αντεθνικό και
αντι-”εθνικιστικό” οπλοστάσιο που επιστρατεύει κάθε
φορά που θέλει ν’ αμυνθεί ή να επιτεθεί, βλάπτει σοβαρά
την πνευματική υγεία και την ιδεολογία της πραγματικής
αριστεράς.
Παραπέμπω στα άρθρα μου “Εθνικισμός - Διεθνισμός”3 και
“ο Διεθνισμός προϋποθέτει ΕΘΝΙΣΜΟ”4.
Η 30χρονη (1944-1974) καπηλεία του εθνικισμού και του
Έθνους, από την δεξιά και την “ακροδεξιά” - μέχρι και των
συνεργατών των Γερμανών, “αντικομμουνιστών”, δεν
απαλλάσσει πλέον την αριστερά από την απεμπόληση
του ιστορικού της πατριωτισμού. Εκείνοι που καπηλεύτηκαν κατά κόρον κάθε τι εθνικό, μην ξεχνάμε ότι είναι οι
πρώτοι ευρωλάγνοι, ευρωλάτρες, ευρωλιγούρηδες, ευρωγλύφτες που παρέδωσαν “γην και ύδωρ” στην κυριολεξία, χάριν της παγκοσμιοποίησης.
Οι τέως ευρωκομμουνιστές, οι ρυζοσπάστες “αριστεροί”
τί δουλεία έχουν να ταυτίζονται με τους παραπάνω και
ορισμένες φορές να τους ξεπερνούν!
Η “πατριδοκαπηλεία” που αναφέρθηκε ο Σκουρλέτης και
η αναζοπύρωση του “εθνικιστικού λόγου” του Ν. Φίλη

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

είναι πάρθια βέλη· ενίοτε μετατρέπονται σε αυτεπίστροφα μπούμερανγκ!
Αντί λοιπόν ν’ ασχολούμαστε με ιδεολογήματα που προκαλούν και συχνά προσβάλλουν την εθνική μνήμη, καλόν
είναι και επιβάλλεται να επανεξετάσουμε τους όρους (τα
ονόματα), να επανακαθορίσουμε τους ορισμούς, απαλλαγμένους από τις ιστορικές συγκυρίες και τις διαστροφικές παρεκλίσεις τους,
Να επανα-προσδιορίσουμε το περιεχόμενο των ιδεολογιών μέσα στις παρούσες ιστορικές συγκυρίες και αντί ν’
ασχολούμαστε με την “εθνοκάθαρση”, που ρίχνει “νερό
στο μύλο” των αντιπάλων μας, ν’ αποφασίσουμε να ξακαθαρίσουμε τί θέλουμε, με θαρραλέα αυτοκριτική, ν’ αυτοκαθάρουμε εαυτούς και αλλήλους, κυρίως, από την
ιδεολογική σύγχυση.
Οσο για τον Νίκο Φίλη επιβάλλεται να παραιτηθεί! Θα
είναι ένα θαρραλέο βήμα, αναίμακτης αυτο-κάθαρσης.
――――――
1. Αποφάσεις Α’ Συνέλευσης του ΟΗΕ (Η/12/1946) και Γ’ Συνελ.
ΟΗΕ (9/12/1948)
2. Μεγάλη Ελλ. Εγκυκλοπαίδεια Συμπλήρωμα, τομ. Β’, σελ. 384.
3. ΕΒΔΟΞΗ φ. 810/30.11.2013
4. ΕΒΔΟΜΗ φ. 812/14.12.2013

Διαβάστε ακόμη
Γνωρίζουμε τον Υμηττό

Σελ. 6

Πανελλήνιοι Μαθητικοί διαΣελ. 8
γωνισμοί Φυσικής
Νέο ρεκόρ υπερφορολόγησης
Σελ. 8
το 2016 Γιάννης Σιάτρας

Αν κάποτε στο πανηγύρι του
Σελ. 9
χαμού Γρηγόρης Ρώντας

Το 2034... επιστρέφει η Ελλάδα στα προ κρίσης Σελ. 9
Ο Δήμαρχος
ευχαριστεί

Μαρκοπούλου

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11
Σελ. 11

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Σελ. 14
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης
Απορρίφθηκε η τροπολογία για
Σελ. 17
τις κατεδαφίσεις

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Το στρώμα σας στα μέτρα και στα γούστα σας!!
Ενα ελληνικό προϊόν για ευχάριστο και υγιεινό ύπνο στη γειτονιά μας!
Οταν αποφασίσαμε να επισκεφθούμε την TailorBed, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που πραγματικά είδαμε και
εντυπωσιαστήκαμε: μια σύγχρονη μονάδα κάθετης παραγωγής στρωμάτων με τα πλέον άριστα υλικά. Μας εντυπωσίασε
τόσο ο χώρος παραγωγής, όσο και η πρότυπη έκθεση των
προϊόντων στη γειτονιά μας (Λεωφ. Βάρης 222).
Ο ύπνος όπως λένε όλοι οι ειδικοί είναι το Α και το Ω της
καλής υγείας. Γι’ αυτή την καλή υγεία ευθύνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό το στρώμα που κοιμόμαστε.
Ετσι στην TailorBed δημιούργησαν μια μονάδα που κατασκευάζει στρώματα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου, ο οποίος έχει μεγάλη
δυνατότητα επιλογής στο σχήμα και στα υλικά του στρώματος που επιθυμεί. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ίσως η μοναδική εταιρεία στρωμάτων που το κάνει αυτό, ή
τουλάχιστον η μοναδική στην περιοχή μας.
Ο Δημήτρης – Μάριος Ράπτης, που είναι και ο διευθύνωνσύμβουλος της εταιρείας, μάς ξενάγησε τόσο στο χώρο παραγωγής, από την αποθήκη των υλικών έως τα τμήματα
κοπής, κόλλησης, ραπτικής, συσκευασίας, έρευνας και ανάπτυξης, όσο και στην έκθεση στη Λ. Βάρης 222 με μια πολύ
πλούσια επιλογή στρωμάτων για κάθε σωματότυπο από το
βρέφος μέχρι και τον πιο σωματώδη ενήλικα. Και δεν είναι
μόνο στρώματα. Είναι ρυθμιζόμενα μαξιλάρια, είναι σεντόνια, βαμβακερά αδιάβροχα καλύμματα...
Αισθανθήκαμε μια ανακούφιση ότι μέσα στην κρίση και την κατήφεια που επικρατεί, υπάρχουν κάποιοι λίγοι επιχειρηματίες
που πάνε κόντρα στο ρεύμα και τολμούν.
Οταν ρωτήσαμε τον Δημήτρη-Μάριο Ράπτη, πώς πήρε αυτή
την απόφαση, μας απάντησε ότι έκανε το μεγάλο βήμα να περάσει και στον τομέα της παραγωγής γιατί έχει μια μακροχρόνια επιτυχημένη παρουσία στην εμπορία ποιοτικού στρώματος
και πρότυπων συστημάτων ύπνου.
Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Δ. Δ. Ράπτης, είχε επί χρόνια έκθεση
γνωστής φίρμας ειδών ύπνου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η
εταιρεία «ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε.», υπό τη νέα φίρμα «TAILORBED» (το
Tailor από το Ράπτης), παρουσιάζει τα δικά της πλέον, ισοδύναμα προϊόντα, σε αρκετά πιο δελεαστικές τιμές.

Κύριε Ράπτη, δεν είναι δύσκολο το οικονομικό κλίμα για να
επιχειρήσετε αυτό το άνοιγμα;
Ακριβώς, ο λόγος που μας ώθησε σ΄ αυτή την πρωτοβουλία
είναι η αναγνώριση των ειδικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση. Η κρίση δημιουργεί το επιτακτικό
κοινωνικό αίτημα για ταυτόχρονα ποιοτικό και οικονομικά προσιτό προϊόν Ελληνικής παραγωγής. Σ’ αυτό βοήθησε η τεχνογνωσία μας στα μυστικά της στρωματοποιίας, που ήταν το
κύριο εφόδιο ώστε να πετύχουμε το διπλό στόχο που επιδιώκαμε: α) Να βελτιώσουμε την ποιότητα των διατιθέμενων από
εμάς στρωμάτων, επιμένοντας στα καθαρά φυσικά υλικά και
στην εξασφάλιση υγιεινού και ορθοσκελετικού ύπνου, και β)
Να προσφέρουμε τα ποιοτικά πρωτοποριακά προϊόντα μας σε
ασυναγώνιστες τιμές, αφού τα παράγουμε εμείς, και ταυτόχρονα να παρέχουμε εγγύηση μεγαλύτερης διάρκειας και αντοχής, που κάνει το προϊόν ακόμα συμφερότερο. Αν κάποιος
υπολογίσει τα χρήματα που δαπανά σε χαμηλής ποιότητας

προϊόντα, τα οποία χρήζουν συχνής αντικατάστασης, θα καταλάβει ότι στην πραγματικότητα εξοικονομεί χρήματα επιλέγοντας ένα ποιοτικό προϊόν.

την απαλότητα επαφής που δίνει το βαμβάκι με την ανθυγρή
συμπεριφορά (ιδανική λύση για τα βρέφη και τα άτομα που
είναι σε κατάκλιση).

Δηλαδή κ. Ράπτη τα παραγόμενα προϊόντα σας, που βλέπω
ότι είναι σε χαμηλότερες τιμές από τη φίρμα που αντιπροσωπεύατε μέχρι σήμερα, θεωρείτε ότι είναι ποιοτικά ισότιμα
και παρέχουν τις ίδιες ανέσεις;
Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι αναπόδεικτα, αν δεν έρθει κανείς να δει από κοντά πώς παράγονται τα προϊόντα μας
και να τα δοκιμάσει επί τόπου. Ωστόσο, θα σας πω ότι έχουμε
ακολουθήσει την ίδια φιλοσοφία και μπορώ να πω ότι έχουμε
βελτιώσει πολλά πράγματα, που είχαμε δει ως αναγκαία κατά
την προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν είχαμε τη δικαιοδοσία να
τα αλλάξουμε. Τα στρώματά μας είναι όλα συμπαγή από 100%
φυσικά υλικά, χωρίς ελατήρια, που εξασφαλίζουν τον πιο αναπαυτικό, ορθοσκελετικό και υγιεινό ύπνο. Όπως ξέρετε, τα
ελατήρια εκτός του ότι δεν παρέχουν ομοιόμορφη στήριξη,
πολύ συχνά σπάνε.
Ενδεικτικά θα σας πω τις πιο σημαντικές παραμέτρους: α) Στα
στρώματά μας έχουμε εφαρμόσει το περιμετρικό φερμουάρ,
που αφενός δίνει τη δυνατότητα να ελέγξει κανείς τι αγοράζει
και αφετέρου να αφαιρείται όποτε θέλει το 100% βαμβακερό
κάλυμμα και να πλένεται στο πλυντήριο. β) Επίσης, διαθέτει
ανεξάρτητες εσωτερικές θήκες που βοηθούν στην περιστροφή
των κρεβατοστρωμάτων. γ) Στα πουπουλένια μαξιλάρια,
έχουμε υλοποιήσει μια δική μας πατέντα ρυθμιζόμενου πάχους
ανάλογα με το σωματότυπο του κάθε χρήστη. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να κρατάει την απαλότητά του, χωρίς όμως να
χάνει τον όγκο του κατά τη διάρκεια του ύπνου και να δημιουργούνται προβλήματα και πόνοι στον αυχένα. Επίσης, ετοιμάζουμε μια νέα σειρά ρυθμιζόμενων μαξιλαριών με
βαμβακερό κάλυμμα και με γέμιση από 100% Ελληνικό μαλλί
ή βαμβάκι. δ) Ανάλογες βελτιώσεις έχουμε κάνει στις βάσεις
στα κρεβατοστρώματα και στα κεφαλάρια, όπου ο σκελετός
είναι από μασίφ ξυλεία και κοκοφοίνικα και το κάλυμμα από
100% βαμβακερό ύφασμα. Παρομοίως προς το φερμουάρ, στα
κεφαλάρια χρησιμοποιούμε velcro (σκράτς), ώστε να διαπιστώνεται εύκολα η ποιότητα του σκελετού. ε) Μοναδικό πραγματικά είναι το βαμβακερό αδιάβροχο κάλυμμα, που συνδυάζει

Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δίνετε, αν θυμηθούμε παλιότερα μια έρευνα που αποκάλυψε ότι τα στρώματα
είχαν μέσα ακάθαρτα πανιά και άλλα ακατάλληλα
υλικά...Τώρα μπορεί αυτά που λέτε, να τα διαπιστώσει κανείς.
Όχι μόνο μπορεί, αλλά και επιβάλλεται. Επιπλέον, έχουμε το
Σύμβουλο ύπνου στην έκθεσή μας, που αφού σας ακούσει θα
σας δώσει τη γνώμη του για το στρώμα που σας ταιριάζει.
Μπορείτε να το δοκιμάσετε με άνεση χρόνου όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις που θα σας προτείνει. Το στρώμα καθορίζει κυρίαρχα την ποιότητα ζωής μας, τόσο στο 1/3 του
χρόνου της που διαθέτουμε στον ύπνο, όσο και στα λοιπά 2/3,
γιατί ο καλός ή κακός ύπνος επηρεάζει αντίστοιχα και τη φυσική μας διάθεση και απόδοσή μας καθ΄ όλη την ημέρα.
Εχετε και οικονομικές προσφορές;
Διαθέτουμε το ποιοτικότερο στρώμα στην καλύτερη τιμή της
αγοράς. Είναι ίσως ο ορισμός του value for money. Και αυτό
είναι κάτι που μπορεί να το ελέγξει και να το διαπιστώσει κανείς πολύ εύκολα, αφού το μόνο που χρειάζεται και του προτείνουμε είναι να επισκεφθεί όσο γίνεται περισσότερα
καταστήματα ποιοτικών στρωμάτων.
Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστούμε για την ξενάγηση στο χώρο
και σας συγχαίρουμε για την ευσυνειδησία σας και την επιμονή σας στα ποιοτικά προϊόντα.
Κι εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να
επικοινωνήσω με τους αναγνώστες σας, για τους οποίους έχω
και μία έκπληξη: Όποιος αγοράσει στρώμα ή κρεβατόστρωμα
από μας και έχει μαζί του αυτό το φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, θα
λάβει σε ό,τι αγοράσει έκπτωση 15% και επιπλέον, ως δώρο,
ένα ποιοτικό αξεσουάρ που επιθυμεί (ρυθμιζόμενο μαξιλάρι ή
βαμβακερό αδιάβροχο κάλυμμα στρώματος ή σετ πετσέτες
μπάνιου από Ελληνικό βαμβάκι).
Τη συνέντευξη πήρε η Αννα Μπουζιάνη
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ΕΒΔΟΜΗ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: “KALT” Συναυλία ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
11 Νοεμβρίου 2015, 8.30μ.μ.
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Το Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, αποτελεί ένα «μνημείο
της σύγχρονης ελληνικής τέχνης».
Η Καμεράτα, υπό τη διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, παρουσιάζει την αυθεντική πρώτη εκδοχή του έργου (1964) χωρίς ηλεκτρική
ενίσχυση στο συμφωνικό και λυρικό μέρος, δίνοντας τη
δυνατότητα στην ευφάνταστη ενορχήστρωση του Μίκη
να λάμψει μέσα από το μεγαλείο του ακουστικού ήχου,
ενώ ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιάννης Κότσιρας δανείζει τη φωνή του σε αγαπημένα τραγούδια όπως το «Ένα
το χελιδόνι» ή το «Της Δικαιοσύνης Ηλιε νοητέ».
Την ίδια βραδιά, η Καμεράτα παρουσιάζει επίσης δύο αριστουργηματικά νεανικά έργα του μεγάλου συνθέτη, τα
Έρως και Θάνατος και Οιδίπους Τύραννος.
Μίκης Θεοδωράκης:
- Οιδίπους Τύραννος - Ωδή για ορχήστρα εγχόρδων
- Έρως & Θάνατος, τέσσερα τραγούδια για τη Μυρτώ
σε ποίηση Μίκη Θεοδωράκη και Λορέντζου Μαβίλη
Θεοδώρα Μπάκα μέτζο σοπράνο
- Άξιον Εστί, λαϊκό ορατόριο σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη
Γιάννης Κότσιρας, λαϊκός τραγουδιστής
Χάρης Ανδριανός, ψάλτης
Άκης Σακελλαρίου, αφηγητής
Χορωδία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (διεύθυνση
Μιχάλης Οικονόμου)
Χορωδία «Μελωδοί» (διεύθυνση Γιώργος Ζιάκας)
Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής
Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου
Μέγαρο Μουσικής: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη

ΜΝΗΜΕΣ ΤΡΥΓΟΥ
Του Δημητρίου Γ. Μπούκη
Την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 6:30 μ.μ. θα γίνει
παρουσίαση του βιβλίου “Μνήμες Τρύγου” του Δημ.
Μπούκη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου (πεζόδρομος Γ.Σ. Παπασιδέρη 13, τηλ.: 210-6626295)

Η Μαρίκα Κλαμπατσέα, Σοπράνο,
συνθέτις και πιανίστα στο χώρο της
Avant garde σκηνής, γνωστή για τις
τολμηρές ερμηνείες και συνθέσεις της
στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, παρουσιάζει μετά το “Strange Fruit” την
νέα της συναυλία με τον τίτλο “KALT”
στο Μέγαρο Μουσικής στις 27 Νοέμβρη. Ο τίτλος της συναυλίας είναι και
ομώνυμος του εβραιογερμανικού τραγουδιού Yiddish “KALT”. Το τραγούδι
αυτό γράφτηκε για τον βίαιο αποχωρισμό ενός ζευγαριού στο Β΄ παγκόσμιο
πόλεμο.
Η συναυλία αυτή θα είναι το απόγειο
των πιο τολμηρών και ακραίων φωνητικών αυτοσχεδιασμών της Μαρίκας
Κλαμπατσέα. Μέσα από τη γνώριμη
χροιά της σοπράνο δραματικής κολορατούρα φωνής της και ιδιαίτερης ερμηνείας της, θα τραγουδήσει άριες
σαν το “E lucevan le Stelle” από την
“Tosca” του Giacomo Puccini με οδηγό
την φωνή και χροιά του Luciano
Pavarotti, το “Cold Song” του Henry

Purcell “What a Power Art though” από
την Όπερα «Βασιλιάς Αρθούρος», κ.ά.
Στο “KALT” η Μαρίκα Κλαμπατσέα θα
τραγουδήσει αποσπάσματα από το
συνθετικό της έργο, μαύρο μιούζικαλ
«Η Χιονάτη και οι Εφτά Ουλές». Το
έργο αυτό γράφτηκε για την πρώτη
έκδοση (1634)του συγγραφέα Giambattista Basile του γνωστού παραμυθιού η «Χιονάτη και οι επτά νάνοι»
– των αδελφών Grimm (1812)-που πα-

ρουσίασε η Μαρίκα Κλαμπατσέα στην
Αγγλία.
Στο “KALT” θέμα είναι ο Σπαραγμός
και η Ερμηνεία. Ένας κύκλος τραγου-

διών, όπως αυτά της Ζωής, του Έρωτα
και του Θανάτου, - το “Cold Song” του
Henry Purcell , ή «Ο Γάτος» σε στίχους
του ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Γιώργου Κώνστα από το έργο του
«Τσερνομπίλ».
Το “KALT” πέρα από το ξεκάθαρο μήνυμα της διαφορετικότητας που φαίνεται κι από την επιλογή των έργων
διαφορετικού μουσικού ύφους και περιεχομένου, είναι πάνω απ’ όλα μια καταγγελία απέναντι στην κοινωνική
καταπίεση και εξαθλίωση που οδήγησαν στις αμέτρητες αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η
συναυλία αφιερώνεται στον ηθοποιό,
σκηνοθέτη και συγγραφέα Γιώργο
Κώνστα.
Μέγαρο Μουσικής
Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
27 Νοεμβρίου 2015/20:30
Προπώληση από: 6 Νοεμβρίου 2015
Τιμές Εισιτηρίων: Φοιτητικά: € 6, Ζώνη
Β: € 15, Ζώνη Α: € 25

“ΝΥΦΗ ΚΟΥΡΑΓΙΟ” στη Θεατρική Σκηνή "Ζωή Λάσκαρη"
Μια νύφη, μια πεθερά και η προαιώνια
σύγκρουσή τους. Η ιστορία μιας μάνας
που διεκδικεί συνεχώς τον γιο της,
που απορρίπτει μετά βδελυγμίας κάθε
σύντροφό του, που μάχεται πεισματικά όποιο ον τολμήσει να διεκδικήσει
την προσοχή και την αγάπη του.
Στις 13 Νοεμβρίου η "Νύφη κουράγιο"
κάνει πρεμιέρα και μια βιτριολική πεθερά (Ζωή Λάσκαρη), ξεκινά να βασανίζει μια αθώα νύφη (Μαρία-Ελένη
Λυκουρέζου).
Ηθικός αυτουργός του εγχειρήματος,
ο Νίκος Μουτσινάς. Γράφει, σκηνοθε-

τεί, καθοδηγεί ευρηματικά και συντονίζει με κέφι μια ξεκαρδιστική κωμωδία.
Η Ζωή Λάσκαρη, έχοντας συνεργαστεί
με μερικούς από τους σπουδαιότερους
ανθρώπους του θεάτρου (από Κακογιάννη, Βολανάκη, Βουτσινά μέχρι Άντολφ Σαπίρο) και έχοντας αφιερώσει
31 χρόνια στο ρεπερτόριο, με δύσκολα, μα κερδισμένα στοιχήματα,
αυτήν τη χρονιά, επιστρέφει στην κωμωδία. Γέλιο, έξυπνο χιούμορ, μια
καλή παρέα πάνω στη σκηνή κι ένα
σπινθηροβόλο κείμενο.

Θεατρική σκηνή "ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ"
Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ
Καστοριάς 34-36 & Ιερά Οδός, Βοτανικός - 2103477878
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου διατίθενται εισιτήρια για την παράσταση στην τιμή
των 5 ευρώ και θα είναι ανοιχτά για
όποια ημέρα επιθυμούν οι θεατές.
Η αγορά γίνεται από το ταμείο της θεατρικής σκηνής “Ζωή Λάσκαρη” (Καστοριάς 34-36 & Ιερά Οδός, Βοτανικός
- από 5 το απόγευμα μέχρι 9μ.μ.)

Εβδομάδα αφιερωμένη στο χειροποίητο – «Handmade Week»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
Αδαμαντία Μάλλιου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΣΦΗΤΤΟΣ»
Γιάννης Πρόφης, λαογράφος-συγγραφέας

H ομάδα «Handmade Dreams» διοργανώτρια των ομώνυμων εκθέσεων χειροποίητων προϊόντων, οργανώνει Εβδομάδα Χειροποίητου με τίτλο «Handmade Week» για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο
τριήμερα στα δύο κεντρικότερα σημεία της Αθήνας.
Το πρώτο τριήμερο θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων στο σταθμό του Μετρό “Σύνταγμα” από την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου μέχρι την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου με τη
συμμετοχή περισσότερων από εκατό εκθετών – χειροτεχνών οι οποίοι θα εκθέσουν τις μοναδικές δημιουργίες τους
στο κοινό.
Το δεύτερο τριήμερο θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη του

Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι) στην αίθουσα «Νέοι
Φούρνοι» από την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου με αντίστοιχη συμμετοχή εκθετών.
Και στις δύο εκθέσεις οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να θαυμάσουν πληθώρα χειροποίητων προϊόντων όπως κοσμήματα, αξεσουάρ, ρούχα, είδη δώρου, φυτικά καλλυντικά
και σαπούνια, είδη σπιτιού, παιχνίδια, σπιτικά λικέρ και μαρμελάδες, είδη διακόσμησης, εποχιακά και πολλά άλλα.
Ωράριο Λειτουργίας:
09 έως 11/11 Μετρό Σύνταγμα 09:00-22:00
13/11 Τεχνόπολη, 14:00-00:00
14 & 15/11 Τεχνόπολη, από 11:00 πρωινή

ΕΒΔΟΜΗ

ΙΣΤ΄ Επιστημονική
Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
150 χρόνια νεότερο Λαύριο
H ΙΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής θα διεξαχθεί
εφέτος στο Λαύριο από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015, στο
Κτηριακό συγκρότημα
του Παλαιού Μηχανουργείου. Είσοδος από την
πλατεία Καμινευτών στο
λιμάνι (δίπλα στο Δημαρχείο).
Στη διάρκεια των εργασιών της Συνάντησης δίνεται η δυνατότητα σε
επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων να προβούν
σε ανακοινώσεις επί ποικίλων τοπικών θεμάτων
(αρχαιολογικών, ιστορικών, λαογραφικών, πολεοδομικών,
προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π.) σχετικών με την περιοχή που εκτείνεται από τον Υμηττό και την Πεντέλη μέχρι
το Σούνιο.
Τις ημέρες των εισηγήσεων των θεμάτων, θα οργανώνονται
παράλληλες εκδηλώσεις με εκθέσεις ζωγραφικής σύγχρονης ελληνικής χαρακτικής, βιβλιοπαρουσιάσεις, ντοκιμαντέρ καθώς και μουσικές εκδηλώσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα θα το βρείτε στο:
http://issuu.com/014745/docs/program_16_5x24_mail_2_

Βραδιές ανάγνωσης
Παιδικού Βιβλίου
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαροπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αν. Αττικής «Άγιοι Τερέντιος & Νεονίλλη», συνδιοργανώνουν «Βραδιές ανάγνωσης Παιδικού Βιβλίου»,
για παιδιά από 7 ως 12 ετών, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
του Δήμου Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 34).
Πρόκειται για μία δράση, που σκοπό έχει την φιλαναγνωσία και τη γνωριμία των μικρών παιδιών με το χώρο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και τον πλούσιο κόσμο των
βιβλίων και των παραμυθιών.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, θα γίνεται αφήγηση παραμυθιού και θα ακολουθεί ζωγραφική ή χειροτεχνία.
H επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου - Ώρα: 17:30 – 19:00
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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«Σχολικός
εκφοβισμός»
Το Τοπικό Δίκτυο κατά
της Σχολικής Βίας, η
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του
Δήμου Παλλήνης και το
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δίκαιου, οργανώνουν Ημερίδα με
θέμα: «Σχολικός εκφοβισμός», την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου, ώρα 19.00
στο Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας
Πληροφ.ς: 210 6604718 2106604654

“Τι απέγινε
η Έλι”
Η Κινηματογραφική Λέσχη
Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ώρα
21:00 στην προβολή της Ταινίας “Τι απέγινε η Έλι”.
Είσοδος-Εισφορά 3€
Υπόθεση
Μετά από πολλά χρόνια στη
Γερμανία, ο Αχμάντ ξαναγυρίζει στην Τεχεράνη και οι
παλιοί συμφοιτητές του απ’
το πανεπιστήμιο οργανώνουν
προς τιμή του ένα τριήμερο
στην Κασπία Θάλασσα.
Τα ασήμαντα ψέματα που αρχίζουν να συσσωρεύονται απ’
τη στιγμή που η παρέα φτάνει στην παραλία, γίνονται
ξαφνικά μπούμερανγκ όταν η
Έλι εξαφανίζεται χωρίς κανείς να ξέρει που είναι.

Ιρανική ταινία του 2009
που διαρκεί 119 λεπτά.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117
ΠΑΛΛΗΝΗ

«Μοσχοβολούν οι γειτονιές»
Συναυλία, Βασίλη Λέκκα - Λένα Αλκαίου
Σε μια συναυλία με τίτλο «Μοσχοβολούν οι Γειτονιές» αφιέρωμα στο έντεχνο τραγούδι με δύο εξαιρετικούς
ερμηνευτές, το Βασίλη Λέκκα και τη
Λένα Αλκαίου, σας προσκαλεί ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, (ΟΑΠΠΑ) στο
πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 18, Βούλα – παραπλεύρως
Δημαρχείου) το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου στις 19.30.

Με την ιδιαίτερη φωνή και ερμηνεία
τους οι τραγουδιστές θα μας ταξιδέψουν στο μουσικό κόσμο του Θεοδωράκη,
του
Χατζιδάκι,
του
Παπαδόπουλου αλλά και στην προσωπική τους δισκογραφία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστές
επιτυχίες όπως «Όμορφη πόλη»,
«Κεμάλ», «Δε θα ξαναγαπήσω», «Καινούριο Φεγγάρι», «Πλαστό πασαπόρτι»
και «Μάτια μου μεγάλα».
Η είσοδος είναι Ελεύθερη

“Το σταχτί πέπλο”

το πουλάκι πρωταγωνιστής, αφήνει για
λίγο την ρεματιά και έρχεται στο βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη στο Κορωπί.
Ο συγγραφέας Χρίστος Καλουντζόγλου,
θα παρευρεθεί στην εκδήλωση για να κουβεντιάσει με τα παιδιά τι συνέβη στην
παρέα της ρεματιάς.
Εκδόσεις Κέδρος
Εικονογράφηση: Λίζα Ηλιού

Το Σάββατο 14.11 και ώρα 12:00, θα
γίνει παρουσίασει του βιβλίου “Το σταχτί πέπλο” του Χρίστου Καλουντζόγλου.
Η εκδήλωση γίνεται στο βιβλιοπωλείο
“Πρόφης” (Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί)
Πώς ξεκίνησε η φωτιά και ποιες θα είναι οι
συνέπειες της; Τι είναι αυτό το σταχτί
πέπλο που έχει καλύψει τα πάντα; Ο Φρι,

“Προσέγγιση του
θεάτρου από την
Κατοχή ως τον
Εμφύλιο και ο ρόλος
της γυναίκας”

Ελάτε να ανακαλύψουμε
δεινόσαυρους...
Το Σάββατο 21.11 και ώρα 12:00 το Βιβλιοπωλείο Πρόφη (Βασ. Κωνσταντίνου 128 Κορωπί) και η 4Μ περιμένουν
όλους τους μικρούς φίλους που αγαπούν τις ανασκαφές σε ένα απολαυστικό εργαστήρι, για να ανακαλύψουν
...δεινόσαυρους και να ζωγραφίσουν.
Για παιδιά από 5 ετών.

“Στους δρόμους του Καΐρου”
Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών
“Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας
οργανώνει απογευματινή εκδήλωση /
τσάι με θέμα: «Προσέγγιση του θεάτρου από την Κατοχή ως τον Εμφύλιο
και ο ρόλος της γυναίκας», με ομιλήτρια την Εύη Ντούσια (φιλόλογο
MSc).
H εκδήλωση γίνεται τη Δευτέρα 23
Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ (Λεωφόρος Ποσειδώνος
27 Γλυφάδα)

Την Κυριακή 22.11 και ώρα 18.30 θα
γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Πέρσας Κουμούτση “Στους δρόμους του
Καΐρου - περίπατος με τον Ναγκίμπ
Μαχφούζ”
Η δημοσιογράφος-συγγραφέας Ελένη
Γκίκα και η ποιήτρια Καλομοίρα Πιέτρη Αυγουστή μιλούν με τη συγγραφέα, στο
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου (Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος). Εκδόσεις Ψυχογιός

“Ο Τρελοκαμπέρος”
Το βιβλίο της Αντιγόνης Καμπέρου με τίτλος “Ο Τρελοκαμπέρος” θα παρουσιάσει 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.)
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Γνωρίζουμε τον Υμηττό
στο Πανόραμα Βούλας!
Η γνωριμία με τον Υμηττό συνεχίζεται με τον περίπατο που θα πραγματοποιηθεί, καιρού επιτρέποντος, την Κυριακή 8η Νοεμβρίου 2015 .
Αναχώρηση στις 11.00 π.μ. από το τέρμα της οδού
Υμηττού, περίπου 2 χιλιόμετρα μετά το νεκροταφείο Βούλας, μπροστά στην μπάρα. Η διαδρομή
είναι διάρκειας περίπου 2 ωρών με αργό περπάτημα και με διαλείμματα, χωρίς καμία δυσκολία.
Οι “ΠανΟραματιστές” θα είναι εκεί ως ξεναγοί. Ιδανική βόλτα για οικογένειες. Ειδικά για τα παιδιά
που θα συμμετέχουν, θα υπάρξει διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα το περιβάλλον. Οι φωτογραφίες
θα δημοσιευτούν στο Facebook και αυτή που θα
συγκεντρώσει τα περισσότερα likes, θα βραβευτεί.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
Κανείς μόνος του στην επίθεση
απέναντι στη ζωή μας
Δεν συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την άθλια ζωή, την
ανεργία, τη μισή δουλειά χωρίς κανένα δικαίωμα για να
αυγαταίνουν τα κέρδη λίγων.
Εργατικό-λαϊκό ΜΠΛΟΚΟ στα αντιασφαλιστικά, αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης!
Συνέλευση της Λαϊκής Επιτροπής Παλλήνης για να οργανώσουμε τη δράση μας, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ώρα
7μ.μ. στο Δημαρχείο του Γέρακα.
Όχι στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης!
• Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Μπλόκο στους
πλειστηριασμούς!
• Τέρμα πια στη φοροληστεία! Κάτω οι φόροι, σημερινοί
και προηγούμενοι!
• Όχι στους μισθούς πείνας. Κανένας εργαζόμενος κάτω
από 751 ευρώ, κανένας χωρίς συλλογική σύμβαση, κανένας ανασφάλιστος!
• Κάλυψη των απωλειών τώρα! Επαναφορά των μισθών
και των συντάξεων! Κατάργηση όλων των αντεργατικών
και αντιασφαλιστικών νόμων.
• Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδοση
του δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους,
στις επιπτώσεις σε βάρος των εργαζομένων με ένταση
της εκμετάλλευσης και των απολύσεων, την αύξηση
τιμών για τη λαϊκή οικογένεια σε ηλεκτρικό, νερό, εισιτήρια, τηλέφωνο, βασικά αγαθά.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έρχεται να τελειώσει τη
βρώμικη δουλειά που άφησαν στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ!
• Δε θα χαρίσουμε την κοινωνική ασφάλιση που κατακτήθηκε με αίμα!
• Δε δεχόμαστε να γίνει η ασφάλιση προνόμιο λίγων!
• Δε θα γίνουμε τροφή στα κοράκια των ασφαλιστικών
εταιρειών και των μεγαλέμπορων στο χώρο της υγείας
που ήδη ακονίζουν τα μαχαίρια και περιμένουν...
Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση στις 12 Nοέμβρη
στις 10.30 π.μ. στην ΟΜΟΝΟΙΑ με το ΠΑΜΕ.

ΕΒΔΟΜΗ

Τεχνικό Πρόγραμμα στα 3Β,
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το
έτος 2016, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο
της 2/11/15.
Το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος ανέρχεται στα 7.134.948,79 €,
από τα οποία τα 2.882.864,79 €
είναι συνεχιζόμενα έργα, ενώ τα
4.252.084,00 € είναι νέα έργα και
μελέτες. Tα 2.640.684,00 € εξ’
αυτών προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τα υπόλοιπα από
ίδια κεφάλαια του Δήμου.
Τα συνεχιζόμενα έργα αφορούν
καθ’ όλοκληρίαν, θα λέγαμε, αναπλάσεις, ανακατασκευές, διαμορφώσεις, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές
κ.λπ.
Τα νέα έργα αφορούν κυρίως μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
δημιουργίας και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, βιομάζας (κλαδεμάτων),
αναπλάσεις πλατειών, εντάξεις στο
σχέδιο πόλης κ.λπ.
Στις εντάξεις στο σχέδιο πόλης ανέφερε το γήπεδο που βρίσκεται επί
της οδού Προόδου, δίπλα από το
σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου και το τρίγωνο
που βρίσκεται στη διασταύρωση της
παραλιακής με τη Λεωφ. Βάρης.
“Ρεαλιστικό” το χαρακτήρισε ο δήμαρχος κατά την εισήγησή του και
ότι «θα είναι υλοποιήσιμο καθώς ο
Δήμος θα έχει στη διάθεσή του τις
απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση των έργων».
Eπανέλαβε ο Γρ. Κωνσταντέλλος,
αυτό που είχε ανακοινώσει και στην
εκδήλωση κατά τον απολογισμό του
(1/11/15), ότι ο «ΣΑΑΚ “Συνεταιρισμός Αποκαταστάσεως Ακτημόνων
Καλλιεργητών Βούλας”, θα χαρίσει
ιδιόκτητη έκταση εντός σχεδίου πόλεως 8,278,90τ.μ. στην οδό Σπετσών, στο Ο.Τ. 110, η αντικειμενική
αξία της οποίας ανέρχεται στα 9,7
εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να
στεγαστεί το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο
Βούλας».
Ο δήμαρχος διάβασε έγγραφο του
ΣΑΑΚ, το οποίο του εστάλη και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η απόφαση του ΣΑΑΚ ελήφθη σε Γενική
Συνέλευση των μελών του που
πραγματοποιήθηκε στις 25.10.15 και
ήταν ομόφωνη.
Μάλιστα σημειώνουν ότι «θα επιθυμούσαμε το σχολικό συγκρότημα
που θα κατασκευαστεί να ονομαστεί
“Γυμνάσιο - Λύκειο Μικρά Ασία Βούλας” και να τοποθετηθεί στην εί-

σοδό του πλάκα με τα ονόματα των
42 οικογενειών μελών του ΣΑΑΚ σε
ένδειξη αναγνώρισης για την επί δεκαετίες συνεισφορά του Συνεταιρισμού μας».
Τη δωρεά του ΣΑΑΚ επανέλαβε και
στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στα νέα έργα που προγραμματίζονται. Μάλιστα ο δήμαρχος
αναφέρθηκε και σε κάποιον “καταπατητή” που βρίσκεται μέσα στο
χώρο που “χαρίζει” ο ΣΑΑΚ, αλλά θα
τον βγάλουν.

Δεν είναι δωρεά, είναι
κοινόχρηστος χώρος!
Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Ηλέκτρα Τσιριγώτη όσον
αφορά τη δωρεά του ΣΑΑΚ είπε:
«Θα χαιρετίσω την προσπάθεια για
το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο για την περιοχή που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος,
παρ’ όλα αυτά κρατάω μία επιφύλαξη για το αν ο χώρος ήταν ή δεν
ήταν δημοτικός και αν αυτή η παραχώρηση από τον ΣΑΑΚ είναι παράχώρηση ή κάποιος μας χαρίζει δικά
μας πράγματα».
Για την ένταξη στα δύο οικόπεδα
της Βούλας (Λ. Βουλιαγμένης και
τρίγωνο Λ. Βάρης) δήλωσε ότι
«υπάρχουν λόγοι που με κάνουν να
πιστεύω παρ’ ότι είναι μία ένταξη
που οφείλουμε να την κάνουμε γιατί
θα αφήσει κοινόχρηστους χώρους
στο δήμο μας, και η δημοτική κοινότητα Βούλας έχει ανάγκη από κοινόχρηστους χώρους, θέλει ιδιαίτερα
μεγάλη προσοχή για τον τρόπο με
τον οποίο θα εξελιχθεί και θα οριστι-

κοποιηθεί αυτή η μελέτη». Δήλωσε
δε ότι υπερψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Ενστάσεις για τη “δωρεά” είχε και ο
δημοτικός σύμβουλος της μείζονος
μειοψηφίας Δημήτρης Κιούκης ο
οποίος τόνισε: «Σκόπιμα δεν μίλησα
για τον ΣΑΑΚ για να μη χαλάσω το
κλίμα. Εγώ τον Συνεταιρισμό Ακτη-

μόνων Καλλιεργητών, τον θέτω
στην ίδια πλευρά με τη ΜΕΕΚΒ
(εταιρία που διεκδικεί το παραλιακό
μέτωπο), είναι αντίπαλοι του Δήμου
γιατί διεκδικούν κοινόχρηστους
χώρους. Δεν είναι τυχαίο που η
πόλη δεν έχει κοινόχρηστους χώρους, ούτε σχολεία ούτε πλατείες.
Στα Πηγαδάκια που μπήκε το σχέδιο
πόλης πρόσφατα σχετικά από τον
ΣΑΑΚ δεν προβλέφθηκε καμμία
πλατεία. Συμφωνώ με την κα. Τσιριγώτη. Δεν είναι ιδιοκτησία του
ΣΑΑΚ ο συγκεκριμένος χώρος.
Είναι ιδιοκτησία του Δήμου μας και
αν ήμασταν σοβαρή χώρα αυτός ο

συνεταιρισμός θα έπρεπε να είχε
διαλυθεί διότι έχει εκπέσει του σκοπού του, όπως έχουν διαλυθεί και
όλοι οι προσφυγικοί συνεταιρισμοί
σ’ όλη τη χώρα. Εγώ προσωπικά
έχω αμφιβολίες αν νόμιμα υφίσταται ο ΣΑΑΚ. Και επειδή σας εκτιμάω
κε δήμαρχε, θα σας συμβούλευα κι
εσάς και τους δημοτικούς συμβούλους που έχουν έννομο συμφέρον
στο ΣΑΑΚ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί αν αυτό το κράτος αποφασίσει να γίνει κράτος, πιθανόν να
βρεθούν αντιμέτωποι και με ποινικές ευθύνες».
Ο δήμαρχος απάντησε στον Δ.
Κιούκη ότι ναι είναι κοινόχρηστο,
αλλά...«Οι διεκδικήσεις που έχουμε
κάνει ως Δήμος με τους διάφορους
συνεταιρισμούς διαχρονικά είτε λέγεται ΜΕΕΚΒ, είτε λέγεται ΣΑΑΚ
δεν ευόδωσε σε κανένα επίπεδο κανένα δικαστήριο. Ηταν όλοι οι χειριστές αυτών των δημοτικών αρχών
εμπλεκόμενοι; Μπορεί. Ηταν όλοι οι
διαχειριστές, νομικοί, δικηγόροι,
ακατάλληλοι να χειριστούν τις υποθέσεις και τα χάσαμε όλα τα δικαστήρια, σε όλα τα επίπεδα, όλες τις
δίκες;»
Το ότι τα 8,5 στρέμματα είναι κοινόχρηστα το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο
δήμαρχος στη συνέχεια λέγοντας:
«αυτά τα 8,5 στρέμματα είναι χαρακτηρισμένα από το Δήμο πρασιά με

ΕΒΔΟΜΗ
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Σ.Α.Α.Κ. & 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας
τροποποίηση ρυμοτομικού και επομένως εμπεδωμένη
κατάσταση. Ο Δήμος λοιπόν ή έπρεπε να μπλέξει σε ένα
δικαστικό αγώνα με τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες
ή να διατηρεί αυτό το δικαίωμα πρασιάς. Και όταν θα
κέρδιζε θα το άφηνε πρασιά και θα παρέμενε όπως είναι
σήμερα για πέντε ιδιοκτήτες που το απολαμβάνουν ή
αν το έχανε θα το έπαιρνε η άλλη πλευρά και θα το οικοδομούσε. Εμείς είπαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Μόλις αποδεχθούμε τη δωρεά θα προχωρήσουμε σε
τροποποίηση ρυμοτομικού και την πρασιά που έχουμε
θα την ξανακάνουμε οικόπεδο και θα τη χαρακτηρίσουμε σχολείο. Υπάρχει εκεί και ένας καταπατητής, που
αν το χάσουμε, θα πάρουμε ένα στρέμμα λιγότερο, που
δεν θα το χάσουμε».
Ο “καταπατητής” όμως έχει στα χέρια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτ. Αθηνών (αρ.απ. 3039/2015) στην οποία
του αναγνωρίζει ότι είναι «κυρία ενός ακινήτου εμβαδού 1.433,87 τ.μ. που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής και
περιγράφεται στο από Νοεμβρίου 2009 τοπογραφικό
διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού... και υποχρεώνει
τον ΣΑΑΚ να αποδώσει το ακίνητο αυτό στην “καταπατήτρια”». Aρα ο χώρος δεν είναι καθαρός και βρίσκεται
χρόνια τώρα σε δικαστική διένεξη.
Οσο για τα δικαστήρια του Δήμου δεν είναι ακριβώς όπως
τα ανέφερε ο δήμαρχος. Εχουν κερδηθεί σε πολλά επίπεδα πολλές δίκες, που περιέργως στα ανώτατα δικαστήρια, άγνωστο πώς, χάνονται. Και το επιβεβαιώνει

παρακάτω μία πρώην δικηγόρος του Δήμου Βούλας.

Από χρήστης, ιδιοκτήτης ο ΣΑΑΚ
Η ιστορία του συγκεκριμένου συνεταιρισμού είναι πολύ
παλιά και πάντα στη Βούλα υπήρχε έντονη διαφωνία
των κατοίκων με τον ΣΑΑΚ, ο οποίος από χρήστης της
γής βρέθηκε ιδιοκτήτης και πούλησε όλο το πυκνό
δάσος, αυτό που σήμερα βλέπουμε μπετόν αρμέ, το Πανόραμα Βούλας.
Ανατρέχοντας στο αρχείο της “7ης” (www.ebdomi.com)
14/10/2007, με αφορμή την ένταξη στο σχέδιο πόλης
της σημερινής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μπενάκη, γράφει ο Κ. Βενετσάνος όσον αφορά τον ΣΑΑΚ: «Eίχε ψηφιστεί Νόμος στη Βουλή το 1952, για να ικανοποιήσει
πάγιο αίτημα – μετά τον πόλεμο – του ΣΑΑΚ Βούλας να
του επιτραπεί η πώληση του δάσους που τους είχε παραχωρηθεί από το κράτος «για τη συλλογή ρητίνης και
κτηνοβοσκή», σε ιδιώτες. Βρέθηκε η φόρμουλα να επιτραπεί η πώληση σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς Δωδεκανησίων, προκειμένου ν’ αποφευχθεί και η πλέον
ισχνή, εκείνη την εποχή, αντίδραση, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης; μιας και μόλις προ τεσσάρων ετών
είχαν ενωθεί τα Δωδεκάνησα με την Ελλάδα. Έτσι προέκυψαν τα «Καλύμνικα». Κόστος αγοράς 4-5 βασικοί μισθοί, αρχικά, το στρέμμα. Μέσα σε 10-12 χρόνια
δεκαπλασιάστηκε η αξία τους.

Το Δεκέμβριο του 1965, η παραπάνω περιοχή εντάχθηκε
στο σχέδιο πόλης και πωλήθηκε όλη η περιοχή σε τέσσερις ιδιώτες.
Και πάλι από το αρχείο μας σε επιστολή της Γεωργίας
Γρηγοροπούλου - Μουγιάκου νομικού & πρ. Νομικού
συμβούλου & Δικηγόρου του πρ. Δήμου Βούλας
(ΕΒΔΟΜΗ, 27/8/2010): «Αν θέλετε να μάθετε για τα δικαστήρια που έχω κερδίσει τουλάχιστον στον α´βαθμό
δικαιοδοσίας, που χειρίσθηκα εγώ, επί δημαρχίας του
ικανότατου Αγγελου Αποστολάτου ρωτήστε να μάθετε
στην Νομική Υπηρεσία.
― Ρωτήστε για το ΟΤ. 153 Καλαμπόκα, ρωτήστε για το
Γηροκομείο Διαμαντόπουλου, ― ρωτήστε για την Μετοχική Εταιρεία (ΜΕΕΚΒ), ― ρωτήστε για τον ΣΑΑΚ,
Αν τώρα στον β´βαθμό, εφετεία κ.λπ., που έγινε χειρισμός τους από τον νέο δήμαρχο και τους δικηγόρους
του αφέθηκαν στη τύχη τους και χάθηκαν, ρωτήστε αυτούς!
Ισως τότε σας διαφωτίσουν γιατί δεν κέρδισαν καμμία
δίκη, αφού τα εφετεία κρίνουν οριστικώς τις υποθέσεις!»
σ.σ. Αυτό είναι αλήθεια, ένα μεγάλο ερωτηματικό για
τις δημοτικές αρχές που χειρίστηκαν τα θέματα. Θολό
το τοπίο και ...δύσβατο. Διαφαίνεται μακρύς ο δρόμος...
Αννα Μπουζιάνη

“Πάγωσε” το Μουσείο

Yποσχέσεις στην Π.Ε.Δ.Α.
για χρηματοδότηση
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, παρουσία του
Γ.Γ. του Υπουργείου Κώστα Πουλάκη, είχε (4.11.15) αντιπροσωπεία* του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων
Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ένωσης, Ηρακλή Γκότση.
Στη συνάντηση, συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων:
- Για το άρθρο 13 (μή απόδοση ανταποδοτικών τελών στους
Δήμους από τους παραχωρησιούχους του Δημοσίου) συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του Υπουργού με αντιπροσωπεία Δημάρχων της Αττικής που θίγονται
περισσότερο από την εφαρμογή του άρθρου.
- Η αντιπροσωπεία της Π.Ε.Δ.Α. έθεσε το θέμα των πολύ
μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί Δήμοι στο
να συντάξουν προϋπολογισμούς, εξαιτίας της παρούσας
οικονομικής κατάστασης
- Τέθηκε το ζήτημα να γίνει έγκαιρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης του επόμενου χρόνου, ώστε να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί
- Ζητήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών να ξεκινήσουν
άμεσα οι ανακεφαλαιοποιήσεις των δανείων που έχουν
Δήμοι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Στο ζήτημα των παρακρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης, των προνοιακών επιδομάτων κ.α. ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως θα αρχίσει άμεσα η ροή της
χρηματοδότησης. Ετσι ανακοινώθηκε ότι κονδύλια ύψους
400 εκατ. ευρώ θα πιστώσει το υπουργείο Εσωτερικών
μέχρι το τέλος του μήνα, για επιδόματα, κοινωνικά προ-

γράμματα και έργα.
Ακόμη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών ότι θα
συσταθεί άμεσα μία επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις αλλαγές που θα γίνουν στον «Καλλικράτη», ενώ συμφωνήθηκε να υπάρχει μία μόνιμη συνεργασία με την Π.Ε.Δ.Α.

Το Ο.Τ. 338 στη Βάρη είχε παραχωρηθεί από το
Υπουργείο Γεωργίας προκειμένου να γίνει Μουσείο. Μάλιστα ο πρ. Δήμος Βάρης είχε κάνει προμελέτη γι’ αυτό (επί Καπετανέα).
Ο δήμαρχος των 3Β, εξήγησε ότι αυτή η προμελέτη
εστάλη με το Τεχν. Πρόγραμμα «και έχουμε πάρει
μία καλή εξαίρεση από αυτή τη διαδικασία. Το Υπ.
Γ. δεν προτίθεται να μας ανακαλέσει αυτή την παραχώρηση». Μακάρι να μπορούσαμε αλλά έχουμε
άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο δήμαρχος.

«Γιαγιάδες σε Δράση...
και στη Διατροφή»

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη οι δήμαρχοι Αγίων
Αναργύρων-Καματερού Νίκος Σαράντης, Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης, Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου, Καψάλης και Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης, ο δημοτικός
σύμβουλος Νέας Σμύρνης και πρώην δήμαρχος Γιώργος
Κουτελάκης και ο δημοτικός σύμβουλος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Τσουκαλάς.

Διαδραστική παρουσία με θέμα: «Γιαγιάδες σε
Δράση... και στη Διατροφή», διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την εθελόντρια Κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, Μαρίνα
Μουγκρίδου την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 11:00
– 13:00, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας, Ζεφύρου 2.
Η εκδήλωση θα δώσει απαντήσεις σε θέματα που
αφορούν στη διατροφή των μικρών παιδιών και συγκεκριμένα:
- Τι πρέπει να φάει το εγγονάκι μου;
- Ποια και πόσα γλυκά μπορώ να του δίνω;
- Πώς να το περιποιηθώ χωρίς να το παχύνω;
- Πώς θα περάσει η ώρα μας όμορφα και δημιουργικά με υγιεινά σνακ;
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής 2016
Η Ενωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ), υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνει τους εξής Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς:

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Φυσικής Λυκείου 2016
ο οποίος αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των
Γενικών Λυκείων της χώρας και θα διενεργηθεί το
Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 (09:30-12:30) σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Οι 30 πρώτοι μαθητές
της Γ΄ τάξης θα διαγωνιστούν στην β΄ φάση του διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 (09:30-12:30). Οι πέντε πρώτοι της β΄
φάσης θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 47η
Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016 η οποία θα διεξαχ-

θεί στη Ζυρίχη της Ελβετίας από 10 έως 18 Ιουλίου
2016.

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Φυσικής Γυμνασίου 2016
ο οποίος αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των
Γυμνασίων της χώρας και θα διενεργηθεί το Σάββατο
05 Μαρτίου 2016 (09:30-11:30) σε εξεταστικά κέντρα
σε όλη τη χώρα, συγχρόνως με την α΄ φάση του Διαγωνισμού του Λυκείου.

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Φυσικών Δημοτικού 2016
ο οποίος αφορά τους μαθητές των δύο τελευταίων
τάξεων (Ε΄ και Στ΄) των Δημοτικών Σχολείων και θα
διενεργηθεί: η α΄ φάση την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

(10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία σε όλη την χώρα
και η β΄ φάση (μόνο για τους 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος –μετά την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από κάθε
σχολείο) το Σάββατο 14 Μαΐου 2016 (10:00-11:30)
σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας.
Η προκήρυξη των Μαθητικών Διαγωνισμών γίνεται
με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.
Tα προς εξέταση θέματα Δημοτικού και Γυμνασίου,
αντιστοιχούν στην ύλη η οποία –κατά προσέγγιση–
διδάσκεται στις αντίστοιχες τάξεις.
Όλες οι ανακοινώσεις για τους Διαγωνισμούς, αναρτώνται στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr
Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην διεύθυνση eefpan2016@gmail.com της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών.

Νέο ρεκόρ φορολογίας κατά το 2016! Οι συνολικοί φόροι στο 27,7% του ΑΕΠ!
Κατά το έτος 2007, δηλαδή ένα χρόνο
πριν ξεκινήσει η παρούσα κρίση, τα έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού έφθασαν
στα 51,8 δισ. ευρώ. Με τον Προϋπολογισμό του 2016, η Κυβέρνηση προϋπολογίζει τακτικά έσοδα ύψους 48,4 δισ. ευρώ,
δηλαδή μειωμένα μόλις κατά 6,5% σε
σχέση με την προ της κρίσης περίοδο.
Επί χρόνια, οι υπουργοί των Οικονομικών,

στην προσπάθειά τους να αμυνθούν στις
κατηγορίες για υπερφορολόγηση των πολιτών, ισχυρίζονταν ότι η φορολογία στην
Ελλάδα, σε σχέση με τη φορολογία σε
άλλα κράτη της Ευρωζώνης, ήταν μειωμένη, αφού ο μέσος όρος των φορολογικών εσόδων στην Ευρωζώνη έφθανε
στο 25,9%, ενώ στην Ελλάδα ήταν αρκετά
χαμηλότερη.

Τελετή αναγόρευσης επίτιμου
δημότη του ιατρού Μαρίνου Δαλάκα
Ο Δήμος Σαρωνικού οργανώνει εκδήλωση - τελετή αναγόρευσης επίτιμου
Δημότη του ιατρού – καθηγητή νευρολογίας Μαρίνου Δαλάκα. διακεκριμένου επιστήμονα διεθνούς κύρους, την
Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί,
στο Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
- Προσφώνηση από τον Πρόεδρο της
Παλ. Φώκαιας
- Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Σαρωνικού
- Ανάγνωση Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου
- Αναγόρευση Επίτιμου Δημότη
- Παρουσίαση του έργου του
O Μαρίνος Δαλάκας είναι καθηγητής
νευρολογίας και έχει διαπρέξει στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Μπήκε το 1966 με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μόλις απο-

φοιτά, το 1972, φεύγει για την Αμερική.
Το 1986 διορίζεται μόνιμος διευθυντής
Νευρολογίας στο τμήμα Νευρομυϊκών
Παθήσεων στο National Institutes of
Health, ΝΙΗ, ΗΠΑ (ύστερα από 15 χρόνια εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και ΝΙΗ).
Το 2007 ιδρύει -με αποκλειστικά αμερικανική δωρεά- και διευθύνει τη Μονάδα Νευροανοσολογίας στην Ιατρική
Σχολή Αθηνών, μοναδική στην Ελλάδα
και πρότυπη στην Ευρώπη, για μελέτη
αυτοάνοσων νευρολογικών νοσημάτων.
Το 2010 διορίζεται καθηγητής Νευρολογίας στο Thomas Jefferson University, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ, σε επώνυμη,
τιμητική και ισόβια έδρα (endowed
Chair).
Γεννήθηκε στην Π. Φώκαια (Ανάβυσσο)
Αττικής και μεγάλωσε στην Κέρκυρα.

του Γιάννη Σιάτρα*
Το έτος 2007, πριν ξεκινήσει η κρίση, τα
έσοδα από τη φορολογία έφθασαν στο
20,8% του ΑΕΠ. Κατά το 2015 όμως έφθασαν στο 26,3%. Και κατά το 2016, υπολογίζονται σε 27,7%. Σημειώνεται ότι αυτή η
αύξηση της σχέσης “φορολογίας προς
ΑΕΠ” συμβαίνει τόσο λόγω της πραγματικής αύξησης της φορολογίας, όσο και
λόγω της διαρκούς πτώσης του ΑΕΠ, το
οποίο για το 2016 υπολογίζεται σε 175
δισ. ευρώ.
Δηλαδή, έχουμε μία κολοσσιαία αύξηση
στη φορολόγηση των πολιτών, κατά 6,9%
του ΑΕΠ! Δε νομίζω ότι μπορούμε να
δούμε κάτι ανάλογο στην ιστορία των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Και δεν είναι μόνον
ότι, ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε σημαντικά
πάνω από το μέσο όρο φορολόγησης ανάμεσα στα κράτη της Ευρωζώνης. Είναι ότι,
η τεράστια αυτή αύξηση των φόρων, συνέβη σε ένα διάστημα που το ΑΕΠ, αλλά
και τα εισοδήματα που δηλώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, έχουν μειωθεί
κατά περίπου 28%. Παράλληλα, όλο αυτό
το διάστημα έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι, αλλά και ο συνολικός πληθυσμός.
Δηλαδή, τα φορολογικά έσοδα που έχουν
αυξηθεί κατά περίπου 6,9% του ΑΕΠ, πέφτουν στην πλάτη ενός μικρότερου πληθυσμού και σημαντικά μικρότερου αριθμού
εργαζομένων, σε φάση που τα εισοδήματά
τους έχουν –στην κυριολεξία- διαλυθεί.

Αυτό είχε καταστροφικές επιδράσεις στην
κατανάλωση, αφού αυτό το 6,9% του ΑΕΠ
(το οποίο πρακτικά θα πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με τα χρόνια της κρίσης δηλαδή μιλάμε για απώλεια δεκάδων δισε-

κατομμυρίων από την αγορά) έφυγε από
την κατανάλωση ή από επενδύσεις και
πήγε στο αδηφάγο κράτος για να χρηματοδοτήσει τη σπάταλη και ασύδοτη λειτουργία του.
Η Ελλάδα έχει συμπληρώσει 8 ολόκληρα
χρόνια που η οικονομία της βρίσκεται σε
ύφεση. Στην παγκόσμια ιστορία, ποτέ στο
παρελθόν (από τα μέσα του 19ου αιώνα
οπότε υπάρχουν και διαθέσιμα στοιχεία)
δεν έχει υπάρξει περίπτωση κάποιας οικονομίας που να βίωσε 8 συνεχόμενα
χρόνια ύφεσης. Ήδη, εισερχόμαστε στον
9ο χρόνο.
Με την πρακτική που ακολουθεί, και αυτή
η Κυβέρνηση καταλήγει να πυροβολεί τα
πόδια της. Βαθαίνει την ύφεση και περιορίζει τις δυνατότητες εξόδου απ’ αυτήν. Το
ότι οι στατιστικές δείχνουν πως η ύφεση
κατά το 2015 δεν θα είναι όση υπολογίζονταν, δεν οφείλεται σε επιτυχία ούτε
της παρούσας, αλλά ούτε και της προηγούμενης κυβέρνησης. Οφείλεται απλά
στο ότι, μία οικονομία που βιώνει 8 χρόνια
ύφεσης, φυσιολογικά αναπτύσσει από
μόνη της “αντισώματα” τα οποία τελικά
την οδηγούν σε μία φάση χαμηλής ανάπτυξης, που όμως επαρκεί απλά για την
“αυτοσυντήρηση” της οικονομίας και την
απλή και στοιχειώδη επιβίωση της κοινωνίας.
Όμως, αυτού του είδους η “άμυνα” δε μπορεί να διαρκέσει πολύ ακόμη. Όσο οι πόροι
της κοινωνίας δαπανώνται για να συντηρήσουν το σημερινό αντιπαραγωγικό κράτος, τόσο θα υπονομεύεται όλο και
περισσότερο το μέλλον της.
_____________
* Ο κ. Γιάννης Σιάτρας είναι οικονομολόγος και
επικεφαλής του κινήματος πολιτών “Έλληνες Φορολογούμενοι”.

ΕΒΔΟΜΗ

Απ᾽το καρφί
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Η βοήθεια στην Ελλάδα
έσωσε τις γερμανικές και
γαλλικές τράπεζες!!!

στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη!
Συμφωνία γεωπολιτικού χαρακτήρα, διεμείφθη μεταξύ
Ρωσίας και Γερμανίας· η Ρωσία (Gasprom) διπλασίασε
τη χωρητικότητα μέσω της διαδρομής του North Stream
για παροχή φυσικού αερίου στους Δυτικούς πελάτες
της.
Ετσι η Γερμανία αποτελεί την κυρίαρχη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η συμφωνία αυτή την καθιστά αυτομάτως ενεργειακό κόμβο για πάρα πολλές χώρες.
Ήδη οι γερμανικές εταιρίες κυριαρχούν σε μεγάλο
μέρος των δικτύων παροχής ενέργειας και κοινής ωφελείας σε όλη την Δ. Ευρώπη, κυρίως μέσω της γερμανικής ΕΟΝ, η οποία έχει ανάλογες θυγατρικές σε 12
χώρες της Ευρώπης και ακολουθεί η σημαντική δραστηριότητα των γερμανικών εταιριών RWE και BASF
με αντίστοιχο αντικείμενο που διαθέτουν σημαντικότατα δίκτυα υποδομών.

220 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ της
ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα κατέληξαν
απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές τράπεζες και σε
μικρότερο ποσοστό τις ιταλικές τράπεζες.
»Δώσαμε στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για
τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν
οι τόκοι στις τράπεζες.
...»Από μία φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα, τεράστια
ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα όπως η
Γερμανία μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η
φτωχή χώρα γίνεται όλο και φτωχώτερη, η πλούσια
χώρα πλουσιότερη.

...»Στην πραγματικότητα, όταν λέγεται ότι εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις των Ελλήνων· ΟΧΙ, εμείς πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες. Αυτή είναι η
αλήθεια. Είναι χρήματα κάνουν έναν κύκλο, αλλά οι
Έλληνες δεν οσφραίνονται ούτε την μυρωδιά του»,
δηλώνει ο κεντροαριστερός πρώην πρωθυπουργός
της Ιταλίας Μάσιμο Ντ' Αλέμα σε συνέντευξη που
είχε παραχωρήσει στην RaiNews24.

To 2034 η Ελλάδα
θα επιστρέψει στο επίπεδο
προ κρίσης
Η γερμανική εφημερίδα Die Welt δημοσιοποιεί κατά
αποκλειστικότητα την παγκόσμια έκθεση για το 2015
της εταιρείας Prognos AG με έδρα τη Βασιλεία, σε θέματα που άπτονται των εξελίξεων σε διάφορες πτυχές
της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Σύμφωνα με την Deutsche Welle, τμήμα της φετινής έκθεσης αφορά στην Ελλάδα και την οικονομική κρίση.
Στην έκθεση αναφέρεται: «Μέχρι τις αρχές του 2020 η
ελληνική οικονομία θα συρρικνώνεται κατά 0,8% ετησίως, με το ποσοστό ανεργίας στα ύψη. Κι αυτό θα
ισχύσει υπό το αισιόδοξο σενάριο ότι δεν πρόκειται να
επισυμβούν άλλα σοκ και ότι η χώρα θα παραμείνει στο
ευρώ».
Ειδική αναφορά γίνεται στο υψηλό ποσοστό χρέους
που θα διατηρηθεί επί χρόνια.
Οι ερευνητές προβλέπουν ότι «από το 2008 μέχρι σήμερα, η αναλογία του χρέους στο ΑΕΠ της χώρας διπλασιάστηκε και έφτασε το 200%. Μέχρι το 2022 θα
αγγίξει το 245%».
Στην έκθεση προβλέπεται ότι μόνο μετά τη δεκαετία
του 2020 θα μπορέσει η Ελλάδα να αυξήσει το ΑΕΠ
της πάνω από το 2% και να πορευτεί σε έναν σίγουρο
δρόμο ανάπτυξης, ενώ μόλις το 2034 θα επιστρέψει
στο επίπεδο προ της κρίσης. businessnews.gr

Αν κάποτε, στο πανηγύρι του χαμού …
Κείνο τ’ αλαφροΐσκιωτο,
το σιωπηλό τ’ αγρίμι, τ’ απροσκύνητο,
που δεν γυρίζεις να κοιτάξεις, να το δεις,
ούτε τ’ ακούς σαν σου μιλά,
ναι, συμφωνώ μαζί σου,
έχει κάτι «κολλήματα» φρικτά.
Ζει με αυτά,
γι’ αυτά πεθαίνει αν χρειαστεί,
μ’ ένα μειδίαμα, ένα ψίθυρο, ένα «γειά».
Έχει κι ένα «ραντάρ»
που εντοπίζει τις ατίμητες αξίες
με τ’ άρωμα πελάγου και δροσοπηγής τού ελάτου,
με τ’ άρωμα το πρωϊνό τού πρώϊμου του ρόδου,
στου Μάρτη τις εικοσιμιά,
βαθειά να παίρνει ανασαιμιά.
Κι αν κάποτε, στο πανηγύρι του χαμού,
στα τρίστρατα προβάλει ο Θεριστής,
θα ψάχνεις για να βρεις
τα φουσκομάγουλα, τα ροδαλά,
τα μπον φιλέ τα γουρουνάκια,
μιά «καλημέρα» και «τί κάνεις;» να τους πεις,
αλλά δεν θά ‘ναι κει,
θά ‘χουνε γίνει ποντικάκια.
Κάπου πιό πέρα,
ταγμένο ν’ αψηφά το ξίφος του αγέρα,
το σιωπηλό τ’ αγρίμι στην πηγή,
έτοιμο να πεθάνει σ’ ό,τι αξίζει για να ζει.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Αντιστεκόμαστε
Η νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη συμπαράσταση του μεγαλύτερου μέρους της
αντιπολίτευσης και την αρωγή των Ευρωπαίων τοκογλύφων προσπαθεί να φορτώσει
στις πλάτες του λαού τα χρέη της οικονομικής ολιγαρχίας.
Tα ”ισοδύναμα” αποδεικνύονται μέτρα για
να αφαιρεθεί από τους εργαζόμενους ότι
ξεχάστηκε από τα μνημόνια!

Δωρεάν λογοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών,
στον Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το κέντρο «ΛΟΓΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», προσφέρει για δεύτερη φορά
τη δυνατότητα για δωρεάν λογοθεραπευτική και μαθησιακή αξιολόγηση, σε παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως
οκτώ ετών.
Ο στόχος της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανές γλωσσικές, μαθησιακές
και γραφοκινητικές δυσκολίες, ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν έγκαιρα, πριν την εισαγωγή των
παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Οι συνεδρίες αξιολόγησης θα πραγματοποιούνται από τη λογοθεραπεύτρια Φανή Ασλάνη, κάθε Δευτέρα
3.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ. στον Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού στο Πόρτο Ράφτη και αντίστοιχα κάθε Τετάρτη,
στο χώρο του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, κατόπιν ραντεβού. Στις συνεδρίες θα αξιολογηθεί αν ο λόγος, η ομιλία
και η γραφή των παιδιών, είναι ανάλογη της ηλικίας τους, με γραπτή ενημέρωση των γονέων.
Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι γονείς, μπορούν να απευθύνονται, στο Υποκατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη, τηλ. 22990 71706, στην αρμόδια
υπάλληλο, κα Μάγδα Μαξίδου.
O δήμαρχος ευχαρίστησε την Φανή Ασλάνη, για την εθελοντική της προφορά.
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Ειδικοί όροι για την
εμφιάλωση αμπελοοινικών
προϊόντων
Eιδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση (αριθμό 5042/116548 ΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2323 - 27.10.2015.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικοί όροι για τη
λειτουργία των εμφιαλωτηρίων των αμπελοοινικών προϊόντων του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ)
αριθ. 1308/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, των αρωματισμένων οίνων καθώς και η διαδικασία ελέγχου αυτών.

«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης
& Μετατροπή Αμπελουργικών
Εκτάσεων περιόδου 2015-16»
Σύμφωνα
με
την
αριθμ.
4450/109662/09-10-2015 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υλοποιείται Συμπληρωματικό Πρόγραμμα
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής
Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου
2015-2016.
Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται μια επιπλέον ευκαιρία
στους παραγωγούς να υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις στο
διάστημα έως 30 Νοεμβρίου 2015, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων (εκρίζωση/αναφύτευση, φύτευση με Δικαίωμα αναφύτευσης,
επανεμβολιασμός, υποστύλωση). Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την αριθμ.
3714/110476/04-09-2014 ΥΑ, είναι τα ακόλουθα:
• Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης
• Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας – Αμπελουργικό Μητρώο (το αμπελοτεμάχιο που πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα να έχει
κωδικό Αμπελουργικού Μητρώου)
• Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές
περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. Στις δηλώσεις συγκομιδής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το προς ένταξη τεμάχιο και να φαίνεται παραγωγικό.
• Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης
που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση
που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη. Και στη
δήλωση εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί το
προς ένταξη τεμάχιο.
• Δικαίωμα φύτευσης (από το εθνικό αποθεματικό) ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί), στην περίπτωση που αιτήστε μόνο την επιδότηση της φύτευσης.
• Ασφαλιστική ενημερότητα και εκκαθαριστικό της εφορίας του
αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους για το προσδιορισμό
του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
• Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή φορολογικής δήλωσης.
• Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
• Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να
διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας. Κατά την υποβολή της
Αίτησης Δήλωσης προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των τίτλων και
μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα βεβαίωση μη εκποίησης.
• Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης
Δήλωσης οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ιδιωτικά
συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια η διάρκεια μίσθωσης των οποίων μπορεί να είναι μέχρι και εννέα(9) έτη. Μετά
την έγκριση του παραγωγού στο πρόγραμμα η διάρκεια μίσθωσης
θα πρέπει να είναι άνω των 9 ετών.

ΕΒΔΟΜΗ

Επιχειρείται υποβάθμιση του αυτοδιοίκητου
επισημαίνει η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
Η προτεινόμενη τροποποίηση διατάξεων του νόμου
4042/12 με το άρθρο 31 στο Πολυνομοσχέδιο σχετικά με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους
θεσμούς, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, τυπικό και
ουσιαστικό, ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην
έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης
Αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, ενώ το σκέλος που
αφορά στη διαδικασία κύρωσης
του ΕΣΔΑ είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς έρχεται να καλύψει
ένα υπάρχον κενό νόμου, η συμπλήρωση – τροποποίηση που επιχειρείται στα προβλεπόμενα από
το άρθρο 35 του νόμου 4042/12,
που προσαρμόζει στο εθνικό δίκαιο
την Οδηγία – Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ,
δημιουργεί, και δεν επιλύει, προβλήματα.
Και τούτο διότι:
Εισάγει μία ακόμη φάση έγκρισης, σε κυβερνητικό
επίπεδο, προσθέτοντας γραφειοκρατία, με ό,τι αρνητικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται.
Καθιστά έτσι τα Περιφερειακά Συμβούλια, από κυρίαρχα όργανα, διαμεσολαβητικούς – διεκπεραιωτικούς μηχανισμούς, με την κεντρική εξουσία να έχει
τον τελευταίο λόγο έναντι των Περιφερειών.
Υποβαθμίζει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, έναντι της
κεντρικής εξουσίας, σε ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως
αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο οποίο
και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ.

Σε ό,τι δε αφορά το τυπικό πρόβλημα, η προτεινόμενη τροπολογία έρχεται ως επείγουσα ενώ δεν έχει
ζητηθεί από κάποιον αιρετό φορέα κι ενώ βρίσκεται
σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΕΔΣΑ
των Περιφερειών.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολογήσει εδώ και ένα
χρόνο μια νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων, βάζοντας
τις βάσεις για ένα οικονομικά και οικολογικά δίκαιο και βιώσιμο, αποκεντρωμένο και με δημόσιο χαρακτήρα
μοντέλο. Ένα μοντέλο πλήρως εναρμονισμένο στις επιταγές της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας.
Επιταγές που αποτυπώνονται στη
δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, ο
οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες
γραμμές του ΕΣΔΑ, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, τη Διαλογή στην Πηγή, στην
κομποστοποίηση.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί
ότι η προωθούμενη τροπολογία σχετικά με τα
ΠΕΣΔΑ δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη - αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δυσχέρειες,
περιπλέκοντας
διαδικασίες
και
περιθωριοποιώντας το ρόλο της δευτεροβάθμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου, η τροπολογία
αυτή πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, διαφυλάσσοντας
την αυτοτέλεια της λειτουργίας των Περιφερειών σε
ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που άπτεται της καθημερινότητας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Yψηλόβαθμο στέλεχος της Βουλής που συνταξιοδοτείται
θα λάβει ως εφάπαξ ποσό 550.000 ευρώ!
Σωστά διαβάζετε τον τίτλο· “550.000 ευρώ εφάπαξ”. Το
ποσό αυτό προκύπτει από τον Κανονισμό της Βουλής,
ο οποίος προβλέπει έξτρα εφάπαξ 75 μισθών για κάθε
εργαζόμενο που βγαίνει στη σύνταξη.
Για να μη φανταζόμαστε ότι κόπηκαν τα προνόμια όλων
αυτών που κάθονται στις καρέκλες και απομυζούν την
ικμάδα του ελληνικού λαού.
Οπως γράφει η εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής», τρία
μόνο από τα ισχυρά ευεργετήματα που ισχύουν για τη
συγκεκριμένη ομάδα, αποδεικνύουν, το «χάσμα» που
τους χωρίζει από τους υπόλοιπους υπαλλήλους του
Δημοσίου (σ.σ. να μη συζητήσουμε βέβαια για τον ιδιωτικό τομέα).
Ο βασικός μισθός τους καταβάλλεται προσαυξημένος
κατά 25%, ενώ λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους χορηγείται στον ήδη προσαυξημένο μισθό και δεύτερη,
επιπλέον, προσαύξηση κατά 15%. Έτσι, ο βασικός μισθός ενός υπαλλήλου της Βουλής φτάνει στα 2908
ευρώ, ενώ του απλού δημοσίου υπαλλήλου παραμένει
στα 2.023 ευρώ.
Δεύτερον, εάν ο υπάλληλος της Βουλής αποχωρήσει

μετά από 30 έτη υπηρεσίας δικαιούται να λάβει ως
κύρια σύνταξη το 100% των συντάξιμων αποδοχών
του, την ώρα που ο δημόσιος υπάλληλος θα λάβει το
68,6%. Δηλαδή, ο πρώτος θα πάρει σύνταξη 3.049
ευρώ (2.908+140,8), ενώ ο δεύτερος μόλις 1.480 ευρώ
(2.023+140.8)x68,6%.
Τρίτον, ο υπάλληλος της Βουλής δικαιούται και διπλό
εφάπαξ: ένα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και ένα από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής.
Αυτό θα πει συντεχνία και μάλιστα με τις ευλογίες της
κάθε Βουλής!!!

ΕΒΔΟΜΗ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αγαπητοί κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου για την
ευγενική σας χορηγία, η οποία κάλυψε την δαπάνη για τις
εργασίες και τις επισκευές, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου.
Ειδικότερα, εξαιτίας της αύξησης του μαθητικού πληθυσμού, πραγματοποιήθηκε εκεί, η μετατροπή του ορόφου,
με την δημιουργία δύο επιπλέον διδακτικών αιθουσών, με
σκοπό την κάλυψη των διδακτικών αναγκών.
Άξια μίμησης, είναι ακόμα και η πρωτοβουλία σας, να προσφέρετε 4 πίνακες, για τις νέες αίθουσες διδασκαλίας.
Επιπλέον, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την χορηγία
σας και την συνδρομή σας, για την αντικατάσταση της
οροφής του Κλειστού Σταδίου Μαρκοπούλου, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
του Δήμου μας, καθώς λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας και ειδικότερα των Ο.Τ.Α., δεν έχουμε
τη δυνατότητα να προβούμε στο σύνολο των εργασιών,
που θεωρούμε απαραίτητες για την περιοχή μας.
Δεχθείτε τα Συγχαρητήριά μας για τις πρωτοβουλίες σας
αυτές, καθώς αποδεικνύετε έμπρακτα την ευαισθητοποίησή σας, στους τόσο κρίσιμους αυτούς τομείς, της Παιδείας και του Αθλητισμού, καθώς επίσης έτσι, γίνεται
φανερό, ότι η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί προτεραιότητα
της Εταιρίας σας.
Παρακαλούμε να μεταφέρετε τις θερμές ευχαριστίες μας,
σε όλα τα μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου.
Ελπίζουμε η κίνησή σας, να αποτελέσει θετικό παράδειγμα
προς μίμηση και για άλλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες,
η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Κοιν. Πρόνοιας
Μαρία Ν. Κιμπιζή
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Συνεργασία "Δεν Πληρώνω"
και "ΣΔΤΟΔ"
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Δανειολήπτων Τραπεζών και Οφειλετών Δημοσίου (ΣΔΤΟΔ)
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015
στα γραφεία του Κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 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 περιουσιών του ελληνικού λαού.
Στη περίοδο αυτή που η κυβέρνηση κατ' εντολή των
διεθνών τοκογλύφων - τραπεζιτών έχει εξαπολύσει
την πιο σφοδρή επίθεση στους πολίτες, είναι απαραίτητη η δημιουργία πλατιών συμμαχιών για την
αντιμετώπιση της λαίλαπας του 3ου Μνημονίου.
Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε καμπάνια ενημέρωσης και οργάνωσης των πολιτών σε Επιτροπές
Αγώνα σε κάθε γειτονιά, καθώς επίσης η συνέχιση
των επαφών και με άλλες συλλογικότητες 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
Τηλ. 211 0192839
www.kinimadenplirono.eu
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
& ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2155353983
http://silogosofeileton.blogspot.gr/

Eπιστολή προς το ΚΤΕΛ για μηνιαία κάρτα
δωρεάν εισιτηρίου στους άνεργους
Επιστολή προς τα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής,
για έκδοση «εργατικής» μηνιαίας
κάρτας
και δωρεάν εισιτηρίου
στους Ανέργους συμπολίτες μας.
Κ. Πρόεδρε
Καταρχάς εκ μέρους του καταναλωτικού κοινού, να ευχαριστήσω προσωπικά, το Δ.Σ, τους εργαζόμενους
και τους μετόχους της εταιρείας
σας, για την μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά ώστε να διατηρείται τα ΚΤΕΛ
Αττικής, σε υψηλά επίπεδα υπηρεσιών παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.
Οι παραπάνω ευχαριστίες είναι καθημερινές διαπιστώσεις από τους
καταναλωτές- εργαζόμενους που
εξυπηρετούνται καθημερινά από τα
ΚΤΕΛ Ν. Αττικής και οφείλω, να
σας τις μεταφέρω.
Όμως, κ. Πρόεδρε (όπως άλλωστε

γνωρίζετε), πολλοί εργαζόμενοι –
καταναλωτές μέσα σε αυτήν την
πενταετή ύφεση που ήδη ζει η χώρα
μας ,έχουν χάσει μεγάλο τμήμα των
εσόδων από την εργασία τους η
έχουν χάσει και την εργασία τους
ακόμα ( άνεργοι) και είναι ευκολονόητο, ότι βρίσκονται σε πολύ στενά
οικονομικά όρια.
Μην ξεχνάτε άλλωστε, ότι οι μειώσεις των μισθών των εργαζόμενων, ήταν και ο πρωταρχικός λόγος
που πολλά από τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς στην Αττική, προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις των εισιτηρίων
και έκδοση φθηνών
μηνιαίων καρτών αλλά και Δωρεάν
μεταφορά των Άνεργων, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Όπως καταλαβαίνετε σκοπός της
επιστολής μου κ. Πρόεδρε, (και παρακαλώ όπως στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σας

κατατεθεί ως θέμα) είναι ότι τα
ΚΤΕΛ Ν. Αττικής θα πρέπει να εκδώσουν μηνιαίες κάρτες, οικονομικά
προσιτές για όλους τους εργαζόμενους, που μεταφέρονται προς την
εργασία τους.
Επίσης , θα πρέπει οι Άνεργοι να μεταφέρονται δωρεάν επιδεικνύοντας
την κάρτα ανεργίας τους.
Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις μου και
κατά επέκταση αιτήματα των πολιτών – Καταναλωτών Νομού Αττικής,
θα τύχει της δέουσας προσοχής και
βρίσκομαι στην διάθεση σας για
κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Φώτης Αλεξόπουλος
Emai: falexopoulos@acci.gr
Μέλος του Εθν. Συμβουλίου Καταναλωτή & Αγοράς
Τ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
Γραμματέας για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΙΝ.ΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος

Καλό Ταξίδι φίλοι μας!
Με τον ερχομό του φθινόπωρου, κάποιοι καλοί και χρήσιμοι
φίλοι, μας αποχαιρετούν και πάνε σε μέρη μακρινά. Είναι τα
αγαπημένα μας αποδημητικά πουλιά, που είναι πολλών ειδών
και διαφόρων μεγεθών. Είχαν έρθει την άνοιξη για να απολαύσουν τον ωραίο καιρό της χώρας μας και τώρα φεύγουν, γιατί
δεν αντέχουν τα κρύα του χειμώνα που έρχονται, και πάνε σε
πιο ζεστά μέρη.
Το ταξίδι είναι δύσκολο και γεμάτο κινδύνους, γιατί πρέπει να
διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, δοκιμάζοντας τις αντοχές
τους και αντιμετωπίζοντας πολλές φορές ακραία καιρικά φαινόμενα. Πετάνε με ταχύτητα 30-35 χλμ την ώρα και αναγκάζονται να ταξιδεύουν την ημέρα για να ξεκουραστούν και να
κοιμηθούν τη νύχτα.

Άλλα κοιμούνται και τρώνε στον αέρα διανύοντας 2000 - 3000
χλμ. πετώντας συνέχεια! Πολλά είδη πουλιών πετούν πολύ
ψηλά και δεν φαίνονται, και άλλα πιο χαμηλά κάνοντας ομαδικά σχέδια στον ουρανό και γεμίζουν τα καλώδια της ΔΕΗ για
να ξεκουραστούν όπως τα ψαρόνια. Μερικές φορές δημιουργούν ατυχήματα στα αεροσκάφη, γιατί απορροφώνται από τις
τουρμπίνες τους, δημιουργώντας πρόβλημα στον κινητήρα.
Ο καθοδηγητής των αποδημητικών ή μεταναστευτικών πουλιών
είναι το ένστικτό τους, αλλά και οι θέσεις του ήλιου, της σελήνης και των αστέρων. Ίσως όμως να τους βοηθά και το μαγνητικό πεδίο της Γης!
Τα πιο γνωστά μας μεταναστευτικά πουλιά είναι οι πελαργοί
με την άριστη κοινωνική οργάνωση, τα τρυγόνια, τα γεράκια,
τα ψαρόνια, τα χελιδόνια κ.ά.
Ο θεϊκός Ομηρος και ο Μέγιστος Αριστοτέλης αναφέρονται στ’
αποδημητικά πουλιά πριν 3000 π.Χ. και ο Αριστοτέλης, περιγράφει τα ταξίδια των γερανών που έφευγαν από τη Σκυθία για να
πάνε στις ελώδεις πηγές του Νείλου, που ήταν υδροβιότοποι.
Στη χώρα μας έχουμε δέκα προστατευόμενους βιότοπους που
λέγονται εθνικά πάρκα.
Τα ψαροπούλια που πετάνε πάνω από ωκεανούς, αναγκάζονται
να διανύουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις όπως είναι η απόσταση των δύο πόλων!
Πριν από 15000 χρόνια η βόρειος και μέρος της κεντρικής Ευρώπης ήταν καλυμμένη από πάγους και με το λιώσιμό τους αυξήθηκε η χλωρίδα και έγινε φωλιά για εκατομμύρια διαφόρων
ειδών, πουλιά.
Οι μεταναστεύσεις των πουλιών γίνονται για να βρουν τροφή
και κατάλληλες καιρικές συνθήκες για να γεννήσουν τα αυγά
τους και να μεγαλώσουν τους νεοσσούς τους.
Ο μεγαλύτερος εχθρός των πουλιών στα ταξίδια τους είναι ο
“άνθρωπος”, γαιτί οι παράνομοι και ασυνείδητοι κυνηγοί επωφελούνται από την ομαδική παρουσία των αποδημητικών πουλιών και τα σκοτώνουν.
Στην Ελλάδα 700.000 περίπου πουλιά σκοτώνονται παράνομα!
Βέβαια, δεν είναι “προνόμιο” των Ελλήνων· το ίδιο κάνουν και
όλοι οι άλλοι λαοί, όταν πετούν πάνω από τη χώρα τους.
Ας ευχηθούμε λοιπόν στους άκακους και ωφέλιμους φτερωτούς φίλους μας, που είναι αθλητές του ουρανού, να έχουν ένα
ακίνδυνο ταξίδι και με το καλό να ανταμώσουμε την επόμενη
άνοιξη!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Απολογισμός Δημάρχου 3Β, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Πλούσιο έργου παρουσίασε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στους δημότες
Με ένα βίντεο τραβηγμένο από ψηλά, παρουσιάζοντας τμήματα του Δήμου 3Β και των τριών πόλεων, ξεκίνησε η παρουσίαση της εκδήλωσης που είχε οργανώσει ο Δήμος 3Β,
προκειμένου να κάνει απολογισμό του πρώτου έτους δημοτικής πλειοψηφίας ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Η εκδήλωση έγινε στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, την
Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με την παρουσία πλήθους δημοτών.
Δεξιά και αριστερά του Δημάρχου παρευρίσκοντο καθήμενοι
όλοι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση: «Πράγματι
ζούμε στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδας!!! Αδιάψευστος
μάρτυρας αυτές οι εικόνες που είδαμε. Και όλα αυτά είναι
στην πόλη μας, δίπλα μας, κοντά μας».
Σημείωσε ότι: «το έργο της Δημοτικής Αρχής γίνεται με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διαχείριση της καθημερινότητας και
το σχεδιασμό του αύριο. Με το έργο που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα έχουμε ήδη αντιμετωπίσει πολλά χρόνια θέματα που απασχολούσαν την πόλη μας, έχουμε βελτιώσει
σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, και έχουμε
θέσει γερές βάσεις για τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν στην πόλη μας να γίνει πρότυπο πόλης και σημείο
αναφοράς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα».

Με έναν καταιγισμό λόγου και μακράς διάρκειας αναφέρθηκε
σε όλους τους τομείς και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου
αναλυτικά. Παρουσιάζουμε επιλεκτικά:
1. Λειτουργία Δήμου – Οργάνωση Υπηρεσιών – Λειτουργία
Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλεκτρονική διαδικτυιακή εφαρμογή «novoville» με την
οποία, μέσω έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, γίνεται
άμεση καταγραφή των προβλημάτων και αυτόματη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
- σύστημα «Novoville» (ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου
μέσω κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε πρόβλημα
εντοπίσουν στην πόλη) και νέος πενταψήφιος αριθμός κλήσης το 15888 για διευκόλυνση των κατοίκων.
Για πρώτη φορά καταγράφηκε το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Υπήρχαν στον Δήμο μας εγκαταστάσεις που επί 25 χρόνια
λειτουργούσαν παράνομα ή παράτυπα. Αυτές είτε νομιμοποιήθηκαν, είτε κατεδαφίστηκαν. Νομιμοποιούνται και αδειοδοτούνται όλοι οι αθλητικοί χώροι και βρίσκεται σχεδόν στη
μέση η διαδικασία μεταγραφής των σχολικών μονάδων της
ΔΕ Βάρης και Βουλιαγμένης στο Δήμο από τον ΟΣΚ.
2. Περιβάλλον – Πράσινο – Καθαριότητα
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνονται μικρές παρεμβάσεις οι οποίες θα δημιουργούν όμως δυσανάλογα μεγάλη
προστιθέμενη αξία στην πόλη. Πιστεύουμε ότι με πολλές τέ-

τοιου είδους παρεμβάσεις μπορούμε σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης προς όφελος
της καθημερινότητας των πολιτών.

μεναρχείο Βουλιαγμένης το οποίο προσφέρει στους συνδημότες μας ρούχα, είδη οικιακής χρήσης και τρόφιμα.
Λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο στη δημοτική ενότητα Βου-

Υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας με το Δήμο Αργυρούπολης – Ελληνικού για την προσωρινή χρήση του σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων του γειτονικού Δήμου, με την
κατασκευή δεύτερης ράμπας φόρτωσης από τον Δήμο, εξοικονομώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και εργατοώρες.
Έγινε προμήθεια 3 μηχανικών σκουπών καθώς επίσης και
ενός τροχήλατου μηχανικού σαρώθρου.

λιαγμένης το οποίο σε συνεργασία με την εθελόντρια Φαρμακοποιό παρέχει φαρμακευτική κάλυψη σε 80
ανασφάλιστους,
Λειτουργεί στη ΔΕ Βάρης δημοτικό φυσικοθεραπευτήριο το
οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο και παρέχει υπό την εποπτεία
συντοπίτη μας εθελοντή ιατρού, δωρεάν φυσικοθεραπεία σε
όσους έχουν σχετικό παραπεμπτικό από ιατρό.

3. Υποδομές – Προγραμματισμός- Έργα
- ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μελέτης και διαβούλευσης
ανάπλασης της Πλατείας της Βάρκιζας ύψους 350 000 €, η
ανάπλαση της πλατείας Ζησιμοπούλου ύψους 570 000 € και
του κοινόχρηστου χώρου δίπλα του Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου
στο Δίλοφο ύψους 285 000€. Μαζί με τις πλατείες αυτές
ολοκληρώθηκε και η μελέτη για τη διαμόρφωση της Οδού
Μαρώτη (Περικλέους) όπου αποφασίστηκε η τοποθέτηση
σύγχρονων ανασχετήρων ταχύτητας (χτιστά τραπεζοειδή
σαμαράκια) πλήρως εναρμονισμένα με τις προβλέψεις του
νόμου. Όλα αυτά τα έργα υποδομής στη Βάρη είναι πλέον
στη φάση δημοπράτησης.

6. Πολιτισμός – Αθλητισμός
Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός ξεχωριστού χώρου πολιτισμού ο Δήμος ήδη ξεκίνησε τις διαδικασίες για την ενοικίαση του κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών που βρίσκεται επί
της οδού Βασ. Παύλου (κόκκινο πέτρινο κτήριο) και της μετατροπής του μετά από σημαντική ανακατασκευή σε πολυχώρο πολιτισμού με υπαίθριο εκθεσιακό χώρο και δημοτική
βιβλιοθήκη με δημιουργία χώρου διαλέξεων όπως επίσης και
υπαίθριου δημοτικού θερινού κινηματογράφου. Οι πρώτες συναντήσεις με την Ακαδημία Αθηνών και την Διεύθυνση κληροδοτημάτων της Περιφέρειας έγιναν, η μελέτη
διαμόρφωσης ανατέθηκε και προχωράει και ξεκινάμε την
απαιτούμενη τροποποίηση ρυμοτομικού, του εν λόγω οικοπέδου για να προσαρμόσουμε τις χρήσεις γης.

4. Παιδεία
Μετά από συνεννόηση της Δημοτικής Αρχής με τον ΣΑΑΚ
Βούλας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, αποφασίστηκε από τον συνεταιρισμό να δωριστεί στο Δήμο μας
έκταση εντός σχεδίου πόλεως 8,5 στρεμμάτων στην Οδό
Σπετσών στο Ο.Τ. 110, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται στα 9,7 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να στεγαστεί
το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας.
Μετά από συναντήσεις με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΚ, ξεκόλλησε μετά από 11 χρόνια η υπόθεση
του κληροδοτήματος Μποτόπουλου στην Κάτω Βούλα όπου
θα στεγαστεί το 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας
5. Κοινωνική Μέριμνα
Λειτουργεί κοινωνικό συσσίτιο σε εγκατάσταση του Δήμου
με αποτέλεσμα να σιτίζονται οι περίπου 100 συμπολίτες μας,
3 φορές την εβδομάδα, όπου προμηθεύονται τρόφιμα για
όλες τις μέρες τις εβδομάδας.
Λειτούργησε η Εστία Αλληλεγγύης του Δήμου στο πρώην λι-

Στο κάλεσμα του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ανταποκρίθηκαν,
και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, οι Δήμαρχοι
Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, Ελληνικού Αργυρούπουλης, Γιάννης Κωνσταντάτος,
Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, Σαρωνικού, Γιώργος Σοφρώνης, η πρ. Βουλευτής και Υπουργός Άντζελα Γκερέκου,
ο επί σειρά ετών Δήμαρχος Κρωπίας, Π. Παπαγιαννόπουλος.
Από τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας παρευρέθη ο Σπύρος Βαλάτας, και ο Φαίδωνας Φιορέντζης, (μέλος
Τοπικού Συμβουλίου Βάρης), εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων
και τοπικών ΜΜΕ.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν στην επίτευξη του έργου
αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους εκλεγμένους συμβούλους σε όλα τα όργανα του Δήμου και τους εργαζόμενους
που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούν σ’
αυτό.

ΕΒΔΟΜΗ
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Συνεδρίαση για προγραμματισμό του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Α.Α
Προεδρεύοντος του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίππου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με κύρια θέματα τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2015 αλλά και τον σχεδιασμό και τις
δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και
ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμε-

τώπιση των καιρικών φαινομένων (πλημμύρων, χιονοπτώσεων) κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης, έκανε μια συνοπτική αναφορά στην
αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώθηκε επισημαίνοντας ότι
ο φετινός απολογισμός είναι θετικός για την περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής (ΠΕΑΑ). Τόνισε δε
ότι η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε για να
συνδράμει το Πυροσβεστικό Σώμα, με υδροφόρες και εκ-

σκαφικά μηχανήματα, σε όποιο συμβάν της ζητήθηκε (σε
Υμηττό, Μαλακάσα, Πάρνηθα, Δάσος του Κουβαρά, Κορωπί
και Σταμάτα).
Αναφέρθηκε επίσης στον καθαρισμό των ρεμάτων της
ΠΕΑΑ που έχουν ολοκληρωθεί ή πραγματοποιούνται αυτήν
την περίοδο, στην άρση των καταπτώσεων πρανών ρεμάτων (προσωρινές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στα
πρανή του Ασωπού ποταμού), στον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών

Μεγάλης αξίας ορυκτά της Λαυρεωτικής διασώθηκαν
από κύκλωμα Γερμανών λαθρεμπόρων
Κατά την εξακρίβωση στοιχείων της Κινητής Ομάδας
Ελέγχου της υπηρεσίας του
ΣΤ’ Τελωνείου Εξαγωγών –
Εισαγωγών Πειραιά, ανευρέθηκαν στις 26.10.2015 σε
φορτηγό με γερμανικές πινακίδες και χωρίς παραστατικά στα διόδια Ελευσίνας,
κιβώτια συνολικού βάρους
2,5 τόνων, τα οποία περιείχαν πετρώματα-ορυκτά.
Ο γεωλόγος- πετρογράφος
του Ι.Γ.Μ.Ε. Δρ. Χρ. Παπατρέχας, κατόπιν μακροσκοπικής παρατήρησης των
ορυκτών, αποφάνθηκε ότι

πρόκειται για σπάνια ορυκτά που προέρχονται από
τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία της περιοχής της
Λαυρεωτικής.
Στην ένορκη εξέτασή του ο
Γερμανός οδηγός κατέθεσε
ότι παρέλαβε τα ορυκτά
από Γερμανό συλλέκτη και
κάτοικο της περιοχής του
Σουνίου, προκειμένου να τα

παραδώσει σε άνθρωποκλειδί, που θα τα διοχέτευε
σε διεθνή έκθεση ορυκτών

στη Βιέννη, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο χιλιάδες
συλλέκτες
και
έμποροι από όλο τον
κόσμο. Στο κύκλωμα εμπλέκονται δύο ακόμη άτομα αυστριακής καταγωγής. Τα
ορυκτά, κατασχέθηκαν από
την υπηρεσία και έχουν δεσμευθεί.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
έδωσε συγχαρητήρια στην
Κινητή Ομάδα Ελέγχου του
Στ’ Τελωνείου Εξαγωγών Εισαγωγών Πειραιά, καθώς και
στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων Ελλάδος για την εν
λόγω επιχείρηση, αλλά και
το εξαιρετικό έργο που επιτελούν. Για τους κατοίκους
της Λαυρεωτικής, τα ορυκτά
που κατασχέθηκαν δεν είναι
απλές πέτρες κήπου, όπως
δήλωσε ο συλληφθείς οδηγός, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι
του

πολιτιστικού πλούτου του
Δήμου μας και είναι ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας πετρώματα,
σύμφωνα και με τον εμπειρογνώμονα διδάκτορα κ. Παπατρέχα.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής και
προσωπικά ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς, με τη βοήθεια νομικών, σχεδιάζει την
επιστροφή των ορυκτών,
που θα εμπλουτίσουν μελλοντικά το νέο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου.

στις οδούς, στα αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη σε διάφορους δήμους της Ανατολικής Αττικής, στη
συντήρηση της επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου – Πόρτο
Ράφτη με την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, στην εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας για την περιοχή Βουρλέζα στο Πόρτο Ράφτη, καθώς και στη μελέτη
που θα δημοπρατηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα για
την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Αχαρνών και την
αναμενόμενη ένταξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
στους δήμους Σαρωνικού, Κρωπίας, Σπάτων – Αρτέμιδας
και Παλλήνης.

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της
Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ
3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ
4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ
Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή
συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και 80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον
σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος
Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθενοφόρο.

info@cservice.gr - www.acservice.gr
www.facebook.com/acservice.gr

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ
Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀλη-θείας ἄρχεσθαι
& Ψ-εύδους παύεσθαι
«Τῷ µέν γάρ Ἀλη-θεῖ* πάντα συνᾴδει τά ὑπάρχοντα, τῷ δέ Ψ-ευδεῖ ταχύ διαφωνεῖ τἀληθές»
* (ἄλη+θεία, θεϊκή περιπλάνηση, η αναζήτηση της
Αλήθειας)
* Ψ-ευδεῖ = ψυχή + εὕδει, καθεύδει, κοιµάται,
ύπνος της ψυχής το ψέµα.

ΕΒΔΟΜΗ

νους να τη διακρίνουν. Να τους στερήσει / εξουδετερώσει την κριτική τους ικανότητα, να τους καταστήσει
άβουλα όντα και υποχείριά του.
Είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων, εκ βαθειάς πεποιθήσεως αλλά και εκ πλήρους συνειδήσεως να ακολουθήσουμε τις παραπάνω αρχές, αξιωματικές θέσεις του
πάνσοφου - πανεπιστήμονα - ορθολογιστή Αριστοτέλη αν
θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με
τους συνανθρώπους μας και επιπλέον να έχουμε ήσυχη
τη συνείδησή μας και καθαρή την ψυχή μας, ότι υπηρετούμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας και όχι τα οθνεία*
όπως κάνουν σήμερα οι περισσότεροι επίβουλοι δολιοφθορείς, δουλόφρονες βλαψίφρονες του ελληνικού πολιτισμού και νεροκουβαλητές της πολιτικής των ξένων.

(= Γιατί η Πραγματικότητα ολόκληρη, στο σύνολό της
συμφωνεί με την Αλή-θεια, ενώ “αυτή” συγκρούεται με
το Ψ-εύδος/ψέμα).

«Ἡ δ᾽ἐπιστήμη τό τό καθόλου γνωρίζειν ἐστίν»
(Αριστοτέλης, “Αναλυτικά πρότερα και ύστερα” Bekker, σελ. 87β)

[= επιστήμη σημαίνει το να γνωρίζει κάποιος τα γενικά
(= το όλον και όχι τα μέρη του όλου)]

«δῆλον ὅτι ἡ σοφία ἐστί και ἐπιστήμη καί νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει»
(Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”, 1141b, 3)

(= Καθίσταται φανερό πως η σοφία είναι γνώση και κατανόηση των πραγμάτων εκείνων, τα οποία κατά τη
φύση τους είναι υπέρτατα / ανεκτίμητα).

«Ἄτοπον γάρ τόν θεμέλιον τῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου, βαρβάρων εὑρήµατα λέγειν»
(Γεώργιος Χοιροβοσκός, γραμματικός βυζαντινός φιλόλογος
(815-843) “Προλεγόμενα”, σελ. 340)

[= είναι παράλογο και παράδοξο να υποστηρίζουν “μερικοί ανεγκέφαλοι” πως ο θεμέλιος λίθος/βάση της Ελληνικής Γλώσσας είναι εφευρέσεις / επινοήσεις των
βαρβάρων (Φοινίκων)]

«Ἀγνοίᾳ γάρ τῆς διαφορᾶς, ἅτε τό Ψ-εῦδος ὡς
ἀληθές προµαθόντες ἐκ παίδων καί σύντροφον
ἔχοντες ἐξαµαρτήσονται»
(Φίλων ο Αλεξανδρεύς, 1ος π.Χ. - 1ος μ.Χ., “Περί ειδικών
νόμων”, 1, 53)

(= γιατί από άγνοια της διαφοράς (της διάκρισης), επειδή
απαρχής διδάχτηκαν / εξοικειώθηκαν από παιδιά το
ψέμα ως αληθινό και επειδή το θεωρούν σύντροφο /
ομοτράπεζο της ζωής τους, αποτυγχάνουν, απατώνται,
πέφτουν σε σφάλματα και δεν ευδοκιμούν)
σχόλιο: Διαπιστώνουμε γιατί το Υπουργείο Παιδείας
(ΥΠΕΘ) υποβάλλει τους μαθητές σε πλύση εγκεφάλου
από μικρή ηλικία. Για να τους εξοικειώσει με το ψέμα,
αποκρύπτοντάς τους την αλήθεια· να τους κάνει ανίκα-

2η. «ἄξια τῆς πόλεως πράττειν»
Δηλαδή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες/δράσεις αντάξιες της φήμης της πόλης του και τις αντίστοιχες ευθύνες που του αναλογούν.
3η. οἱ δέ φασι μέν αὑτοῖς οὐ στήλας, ἀλλά τό Συμφέρον εἶναι τό ποιοῦν τήν φιλίαν, τούς δέ βοηθοῦντας
ἑαυτοῖς, τούτους νομίζειν εἶναι συμμάχους».

(Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”, 1098b)

«Αἴτιον τῆς ἐναντιολογίας ὅτι Δέον ὅλον τι θεωρῆσαι
μέρος τι τυγχάνουσι λέγοντες ἑκάτεροι»
(Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς, 323b)
(= αιτία της αντιλογίας / αντίρρησης είναι ότι, ενώ πρέπει
να εξετάζουμε / ερευνούμε το σύνολο, συμβαίνει ο καθένας να εκφράζει ένα μέρος του συνόλου, ήτοι της
αληθείας).

Τέλος ο Ρήτωρ Δημοσθένης μάς συμβουλεύει πως τρεις
βασικές αρχές ταιριάζουν στον ευαισθητοποιημένο και
συνειδητοποιημένο ενεργό πολίτη:
1η. «άντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων τούτων ἐρρωμένως»
Δηλαδή ο πολίτης να καταπιάνεται, να ασχολείται με
σθένος, με τις υποθέσεις της πόλης του, τα κοινά. Να
μην είναι απαθής, αμέτοχος, απολιτικός.
Η νωθρότητα, η αδιαφορία, η νωχελικότητα δεν ταιριάζει στη λαμπρή και ένδοξη ιστορία μιας πόλης που δίδαξε τον πολιτισμό και τις αξίες του ανθρωπισμού σ’ όλη
την οικουμένη.

(Δημοσθένης, 385-322, και Υπέρ Μεγαλοπολιτών, § 27)

“Για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι”
Ας μην ξεχάσουμε πως το νέο έτος 2016 πέρα από έτος
ατέρμονων - αξιομνημόνευτων μνημονίων, περικοπών, μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικών προσαρμογών, προαπαιτούμενων και ισοδύναμων ανισοδύναμων είναι και έτος
αφιερωμένο στον θεμελιωτή του Ορθολογισμού Αριστοτέλη με αφορμή την συμπλήρωση 2.400 ετών από τη γέννησή του (Στάγειρα Χαλκιδικής 384 - Χαλκίδα 323).
Αυτόν τον Γίγαντα της Σκέψης, κατά τον Νίτσε, τον τίμησαν οι πρόγονοί μας με ξεχωριστό βωμό ως θεό, τον
ανακήρυξαν οικιστή της πόλεως (= σημερινό επίτιμο δημότη) μετέτρεψαν την πλατεία που ενταφιάστηκε σε
τόπο συνεδρίασης της βουλής και καθιέρωσαν προς
τιμήν του να εορτάζουν “τα Αριστοτέλεια” κάθε χρόνο.
Εμείς οι απόγονοί του τι σκεπτόμαστε να κάνουμε για
να τον τιμήσουμε;
Τίποτα καλύτερο από το να διαβάσουμε και να μελετήσουμε τα έργα του!

«Νομίζετε τοίνυν ταῦτ᾽ἀναθεῖναι τούς προγόνους
ὑμῶν οὐχ, ἵνα θαυμάζητ᾽αὐτά θεωροῦντες, ἀλλ᾽ ἵνα
καί µιµῆσθε τάς τῶν ἀναθέντων ἀρετάς»
(Δημοσθένης, 384-322, «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας», §35)

(= Να θεωρείτε λοιπόν τις γενναίες πράξεις / τα έργα τα
ηρωικά / τα ανδραγαθήματα, τα τρόπαια πως οι πρόγονοί
σας τα αφιέρωσαν όχι μόνο για να τα θαυμάζετε παρατηρώντας τα, αλλά και να μιμήστε τις αρετές αυτών που
σας τα αφιέρωσαν).
Στον επίλογό του ο Μέγας Ρήτωρ Δημοσθένης από την
Παιανία, ο άτυχος τελευταίος πρόμαχος της Ελληνικής
Ελευθερίας, ο ρήτωρ που εξύμνησε την παρρησία ως τη
σπουδαιότερη αρετή του ανθρώπου (W. Jaeger) στον παραπάνω λόγο του τελειώνει με μια έκκληση - προτροπή
προς τους Αθηναίους: το σημαντικότερο στη ζωή μας
είναι η ορθή πράξη και το ιερό καθήκον του πολίτη του
ενεργού, «τοῦ πράττειν ἄξια» της πόλεώς του και των
προγόνων του και η αξιοποίηση των παρουσιαζομένων
“καιρών”, ήτοι περιστάσεων- ευκαιριών.

(= όσοι όμως υποστηρίζουν ότι γι’ αυτούς, όχι, οι στήλες**, αλλά το συμφέρον είναι αυτό που δημιουργεί τη
φιλία και ότι, εκείνους που τους βοηθούν, αυτούς θεωρούν συμμάχους).
Το συμφέρον δημιουργεί, οικοδομεί και εξασφαλίζει την
φιλία και όχι οι συμμαχίες (= εταίροι, θεσμοί, τρόικα)
όπως το διατύπωσε και ο λόρδος Χένρι Πάλμερστον,
1784-1865, Βρετανός Πρωθυπουργός «τα έθνη δεν
έχουν σταθερούς φίλους ή εχθρούς. Έχουν μόνο σταθερά συμφέροντα».
Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε - ηγεσία και πολίτες - ότι δεν υπάρχουν φιλίες στο διεθνές στερέωμα
παρά μόνον συμφέροντα. Όσο καλές προθέσεις κι αν
έχει ένας ξένος ηγέτης για την Ελλάδα, στο τέλος θα
ασκήσει πολιτική - συμβατή με τα συμφέροντα και τους
στόχους της χώρας του.
Από το Δημοσθένη εμπνεύστηκε ο Νικολό Μακιαβέλλι
(1469-1537) το δόγμα του πολιτικού κυνισμού, ήτοι την
άσκηση πολιτικής εξουσίας χωρίς κανένα ηθικό φραγμό,
ο επονομαζόμενος “Μακιαβελισμός”: και τόοοσοι άλλοι
που άντλησαν σοφία από την ανεξάντλητη δεξαμενή
γνώσεων των αρχαίων προγόνων μας, που οι Έλληνες
δυστυχώς την αγνοούμε και γι’ αυτό καταβάλλουμε
εμείς τεράστιες προσπάθειες να σας τη γνωρίσουμε.
Θα τελειώσω με το Μεγάλο Παιδαγωγό και Φιλόσοφο
Ευάγγελο Παπανούτσο (1900 - 1982), ο οποίος στο
σπουδαίο βιβλίο του: “Πρακτική φιλοσοφία” σελ. 213/4
αναφέρει! «Από τα πρώτα βήματα της ζωής το Ψ-εύδος
μάς πολιορκεί και προσπαθεί να μας (καθ)υποτάξει. Αδύνατοι καθώς είμαστε στην αρχή, πριν γνωρίσουμε το
αληθινό μας πρόσωπο, κατασκευάζουμε σιγά σιγά το
προσωπείο μας...».
σχόλιο: σας συνιστώ να πετάξετε τα διάφορα προσωπεία που καθημερινά φοράτε, σαν να παίζετε σε δραματική παράσταση αρχαίου θεάτρου, να κυτταχτείτε στον
καθρέφτη και να αντικρύσετε το αληθινό σας πρόσωπο
που είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής, φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας
――――――
* οθνεία = τα αλλότρια, ξένα.
** στήλες = λίθινες πλάκες επί των οποίων ήταν χαραγμένες οι
συνθήκες.
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Δενδροφύτευση στα παρτέρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας
Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου με τη βοήθεια των γονιών τους δεντροφύτεψαν τα παρτέρια του σχολείου τους.
Η όλη δράση ήταν μια γιορτή· δεντράκια και λουλούδια γέμισαν τα παρτέρια και
τον “κόπο” ξεκούρασε ένας μικρός μπουφές.
Στη συνέχεια, όπως σημειώνει, ο Σύλλογος Γονέων θα διοργανωθεί στο σχολείο
τελετή υιοθεσίας των δέντρων και των λουλουδιών με “πρωταγωνιστές” τον Ι.

Σφυρόερα (μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου) και τον Δντη του Σχολείου να παραδίδουν σε κάθε τάξη τις λίστες με τα δέντρα και τα λουλούδια που θα φροντίσουν
μαζί με το ποτιστήρι.
Ο Σύλλογος ευχαρίστησε όλους όσους συνεισέφεραν γι’ αυτή τη δράση.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

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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Πτυχιούχος τμήματος
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Αριστοτέλειου
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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Mεταπτυχιακές
σπουδές 40 θέσεων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών
και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος
2015-16 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της σύγχρονης εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με την διαζώσης εκπαίδευση.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας το διάστημα
30.10.2015-15.12.2015 στο http://www.sportmanagement.uop.gr/masters/pmssm.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 –14:00, τηλέφωνο:
27310-89670, Φαξ: 27310-89656 και email: akourtes@uop.gr

Διαγωνισμός φωτογραφίας
της ΕΥΔΑΠ με θέμα το νερό!
Το νερό είναι συνδεδεμένο με την κοινωνική αλληλεγγύη και τη θεμελιώδη αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των
ανθρώπων, όπως προκύπτει και από τη χαρακτηριστική φράση «αυτός μου έδωσε ένα ποτήρι νερό».
Με αυτό το συνδυαστικό σκεπτικό, η ΕΥΔΑΠ διεξάγει
διαγωνισμό φωτογραφίας, με κεντρικό θέμα το νερό,
δίνοντας έμφαση στην κοινωνική του διάσταση και
καλεί το ευρύ κοινό να στηρίξει με τη συμμετοχή του
το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ".

ΕΒΔΟΜΗ

Αντιδράσεις για την εγκατάσταση Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Ανθούσα
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21-102015 και ώρα 18:00 συνεδρίαση του
Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Ανθούσας στην αίθουσα συνεδριάσεων, με
μοναδικό θέμα την ενημέρωση των κατοίκων για την πρόθεση του Δήμου να
δημιουργήσει Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα όρια του
Δήμου Παλλήνης.
Παρόντες ήταν και οι έξι Αντιδήμαρχοι
του Δήμου Παλλήνης και ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης,
ήταν επιχειρηματίες της περιοχής
ζώνης χονδρεμπορίου Ανθούσας,
όπου έχει προταθεί η δημιουργία του
ΣΜΑ.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Δρακόπουλος Πέτρος ενημέρωσε για
την πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει ΣΜΑ, ξεκινώντας από την 23-62015 λήψη Απόφασης του Δ.Σ. για την
εύρεση χώρου. Η συγκεκριμένη Απόφαση όπως είπε φωτογραφίζει την Ανθούσα, το μόνο που έλειπε ήταν τα
ονόματα των ιδιοκτητών.
Στη συνεδρίαση της 13-10-2015 ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο ενδιαφερόμενος για το ΣΜΑ στην
περιοχή της Ανθούσας.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την απορία του
πως δόθηκε η μελέτη στο συγκεκριμένο γραφείο, με διακήρυξη; ή με ανάθεση; Είπε ότι με ομόφωνη Απόφαση
του τοπικού Συμβουλίου έχει ζητηθεί
να εξαιρεθεί η Ανθούσα διότι είναι κατοικημένη περιοχή και πρότειναν τα
δυο άκρα της πόλης, έναντι Κοσκοτά
και στα μαρμαράδικα. Μάλιστα τους
είχε ενημερώσει ότι εάν φέρουν θέμα
για εγκατάσταση ΣΜΑ στην Ανθούσα

θα το καταψηφίσει.
Η Ανθούσα είναι ήδη επιβαρυμένη από
το αμαξοστάσιο, το ΜΑΚΡΟ, την τσιμεντοβιομηχανία, το κέντρο διανομής
αερίου.
Δεν θα δεχθούμε άλλη υποβάθμιση επιβάρυνση της κυκλοφορίας από το
πλήθος των απορριμματοφόρων.
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΘΟΥΣΑ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ
Σημείωσε δε χαρακτηριστικά ότι: Οι
περιοχές που προτάθηκαν εξαιρέθηκαν άτυπα, το δε ΒΙΟΠΑ Γέρακα διότι
είναι κατοικημένη περιοχή, όπως και
της Παλλήνης και τα σημεία του αμαξοστασίου του Δήμου ως και το σημείο
πίσω από το αμαξοστάσιο που είναι
ιδιοκτησίας του Δήμου, όπου δεν θα

πληρώναμε και ενοίκιο.
Άρα τι αναζητά η Ανθούσα; ΤΟ ΔΙΚΙΟ
ΤΗΣ! Είμαστε στο καλύτερο προάστιο
και δεν θα μας το χαλάσει κανείς. Δεν

θα το επιτρέψουμε.
Το τοπικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε
σύσσωμο κατά της Απόφασης του
Δήμου, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί
και δηλώσει με ομόφωνη απόφασή
του.
Την έντονη αντίθεσή τους για εγκατάσταση του, στην Ανθούσα, εξέφρασαν
όλοι οι κάτοικοι ως και οι εκπρόσωποι
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητώντας την
επανεξέταση της θέσης, σε σημείο
που δεν θα καταστρέφει περιουσίες,
υπάρχουσες δραστηριότητες και προγραμματισμένες για το μέλλον με την
ένταξη στο Σχέδιο πόλης. Ζήτησαν
επίσης τη δραστηριοποίηση των συλλόγων για την παρακολούθηση του θέματος, συνεχή ενημέρωση των

πολιτών και κινητοποίηση όποτε χρειαστεί.
anthousiotis.blogspot.gr

12 Δήμοι ζητούν συμμετοχή στους Οργανισμούς λιμένων της πόλης τους

Η ΕΥΔΑΠ, μέσα από μία ειδική εφαρμογή στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, καλεί το ευρύ κοινό
να ανεβάσει μία φωτογραφία με το δικό του ποτήρι
νερό με τα hashtags #sharewater και #eydap.
Η κάθε φωτογραφία αντιστοιχεί σε μία Ημέρα Παροχής Δωρεάν Νερού από την ΕΥΔΑΠ στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ".
Η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να επιδεικνύει κοινωνική υπευθυνότητα μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ανταποκρινόμενη άμεσα στις κοινωνικές και
οικονομικές ανάγκες των καταναλωτών της και της
κοινωνίας γενικότερα.
Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο:
https://www.facebook.com/eydap.gr

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου η πρώτη συνάντηση
12 Δήμων που έχουν στην επικράτειά τους Οργανισμούς
Λιμένων ΑΕ, στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Πρωταρχικός σκοπός της συνάντησης,
ήταν η εστιασμένη συζήτηση στη δημιουργία μιας ενιαίας
στάσης, με στόχο τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και την
εύρυθμη λειτουργία των λιμένων, μέσω της ορθής αξιοποίησης των χερσαίων ζωνών.
Στη συζήτηση παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, ο Αντιδήμαρχος Ελευσίνας Αθανάσιος
Μαυρογιάννης, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος,
η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο Δήμαρχος
Κέρκυρας Κωνσταντίνος Νικολούζος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κωνσταντίνος Πελετίδης, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων
Χρήστος Παγώνης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης
Αναστασάκης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Γιώργος Δημαρέλος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δημιουργικό κλίμα και
τέθηκε σε συζήτηση το σύνολο των θεμάτων που απασχο-

λούν τους Δήμους σε σχέση με τις χερσαίες ζώνες, τη λειτουργία των Οργανισμών Λιμένων ΑΕ, καθώς και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτήν.
Ορίστηκε μια επιτροπή συντονισμού στην οποία μετέχουν
οι Δήμαρχοι Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Πάτρας,
Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, με σκοπό τον ορθό συντονισμό των συναντήσεων και την προετοιμασία των θεμάτων.
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Απορρίφθηκε η τροπολογία
για αναστολή κατεδαφίσεων
αυθαιρέτων
Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος μετά την απόρριψη
της τροπολογίας για την αναστολή των κατεδαφίσεων, δηλώνει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί.
Γράφει συγκεκριμένα: «Η τροπολογία που κατέθεσαν
περί αναστολής των κατεδαφίσεων δεν ΠΕΡΑΣΕ από
την Βουλή. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος,
Γιάννης Τσιρώνης, απέσυρε την τροπολογία για την αναστολή των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις προκειμένου να την επαναφέρει σύντομα σε
επόμενο νομοσχέδιο.
Παρότι ήταν επείγουσα η τροπολογία, αποσύρθηκε κατόπιν εισηγήσεως του προεδρείου της Βουλής, ώστε να
διεξαχθεί διάλογος επ’ αυτής, όπως ενημέρωσε ο κ. Τσιρώνης.
Οι διαβεβαιώσεις των βουλευτών δυστυχώς ήταν ΑΝΑΛΗΘΕΙΣ…
Η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος Δ. Μάρκου καλεί
όλους τους πολίτες του Δήμου να μην επιτρέψουμε
καμιά κατεδάφιση έως την κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας έτσι ώστε να αποτραπούν μη αναστρέψιμες ενέργειες, δεδομένου ότι η κύρωση των δασικών
χαρτών θα άρει οποιεσδήποτε υφιστάμενες αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα ανέγερσης κτισμάτων ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ με τρόπο ασφαλή την αντιμετώπιση
των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασικών εκτάσεων.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα είναι δύσκολος
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ!»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.794,65€
(Με Φ.Π.Α.)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 94 /2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32407/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
τις ανάγκες του 2ου Υποέργου με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» που
αποτελείται από έξι (6) ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ»,
ΟΜΑΔΑ Β: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»,
ΟΜΑΔΑ Γ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ &
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ»,
ΟΜΑΔΑ Δ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,
ΟΜΑΔΑ Ε: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ "ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ"»,
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ» στα πλαίσια του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘ-

ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή –
προσφορά ανά ομάδα, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των προς
προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια
εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσό 59.995,65
Ευρώ πλέον 13.799,00 Ευρώ ΦΠΑ,
δηλ. στο ποσό των 73.794,65 Ευρώ
(με ΦΠΑ) συνολικά.
Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη
στον Προϋπολογισμό του Δήμου
2015 με Κ.Α. 15.7321.32 και χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 2Ο Υποέργο της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με κωδικό MIS 376424
(Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με αρ. 337/09.09.2015, 1η Τροποποίηση της Πράξης).
Τα έγγραφα της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.halandri.gr ή από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Χαλανδρίου, δ/νση Αγ.
Γεωργίου 30 & Αριστείδου, κα Σπηλιοπούλου,
213.2023843 –
213.2023844,
email
:
promithies@halandri.gr).
Ο Διαγωνισμός (λήξη επίδοσης
προσφορών, άνοιγμα και έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής) θα

«Αυτές είναι συμφωνίες θανατικής εκτέλεσης»
Είναι η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης να περισώσει το όνομά της
Ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
στην
ελληνικής
καταγωγής, Έφη Κουτσοκώστα, του πρακτορείου euronews, στην οποία καταγγέλλει
ότι τα μνημόνια υπήρξαν «βοήθεια διάσωσης» μόνο των γαλλικών
και
γερμανικών
τραπεζών, κατόχων ελληνικών
ομολόγων, αλλά εξολόθρευσης
του ελληνικού λαού, με επιτεινόμενη ανεργία, δυστυχία - μια
κοινωνική γενοκτονία.
Ότι το χρέος, προϊόν δεκαετιών αμαρτωλών συναλλαγών
με ξένες διεφθαρμένες κυβερνήσεις και διεθνείς εταιρείες
και επισωρευομένων επιτοκίων,
έχει πολλές φορές πληρωθεί,
είναι παράνομο, ανήθικο και μη
βιώσιμο, όπως το ήξερε το ΔΝΤ
εξ αρχής και το πιστοποίησε η
Επιτροπή της Αλήθειας, με έκθεσή της. Δυστυχώς η κυβέρνηση (στις …διαπραγματεύσεις
της) δεν χρησιμοποίησε ούτε
την έκθεση, ούτε την Επιτροπή
ούτε τα στοιχεία που αυτή αποκάλυψε.
Tο να λέγεται ότι η τριετία του
Μνημονίου Τσίπρα είναι η τελευταία ευκαιρία ανόρθωσης
γίνει:
1. την Τρίτη 17/11/2015 και από ώρα
10.00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών).
2. επί της οδού Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου, στο Κεντρικό Δημαρχείο Χαλανδρίου, Τμήμα Προμηθειών,
3. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην
Επιτροπή την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν και να κατατεθούν ταχυδρομικά μέχρι και την προηγουμένη
του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την Τρίτη
24/11/2015 και από ώρα 10.00 π.μ
έως 10:30 π.μ.(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στον ίδιο
χώρο.
Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσης
προκήρυξης. Όλες οι προσφορές
θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.
Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα ορισθεί
και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με έγγραφο της επιτροπής
αξιολόγησης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία Δαπάνης, χωρίς τον ΦΠΑ και είναι
1.199,91 ΕΥΡΩ.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» ΚΑΙ «ΕΒΔΟΜΗ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

και παραμονής στην ευρωπαϊκή
οικογένεια είναι σαν μια οικογένεια να ακρωτηριάζει τα παιδιά της και να τους λέγει πως
είναι η τελευταία τους ευκαιρία, αν επιζήσουν της αιμορραγίας,
να
μείνουν
στην
οικογένεια.
Αυτή είναι μια ευκαιρία για την
Ευρώπη να σώσει το όνομά της,
τονίζει η κ. Κωνσταντοπούλου,
στην επίκαιρη αυτή συνέντευξη, που διαμείφθηκε ως κατωτέρω:
EuroNews: Ήσαστε σε συνεχή
αντίθεση με την ηγεσία του Σύριζα, του οποίου υπήρξατε
μέλος, για την τρίτη συμφωνία
διάσωσης με τους πιστωτές και
τελικά εγκαταλείψατε το
κόμμα. Πιστεύετε τελικά ότι
υπήρχε άλλη λύση, μια εναλλακτική γραμμή απ’ αυτή που επέλεξε τελικά ο Σύριζα και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη
από παραδείγματα εναλλακτικών επιλογών και η Ευρώπη δεν
είναι παρά μια υπόθεση εναλλακτικών λύσεων. Η ίδια η Ευρώπη
προσλήφθηκε ως ιδέα ως μια
εναλλακτική εκλογή από τις
αγριότητες του πολέμου και τις
ρήξεις μεταξύ κρατών. Είναι τελείως παράλογο να επιστρέψουμε σε εποχές όπου οι
άνθρωποι βρίσκονταν αντιμέτωποι με αδιέξοδα και όπου η δυστυχία παρουσιαζόταν ως η

μόνη λύση.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι
είναι πράγματι χειρότερο από
κυνισμός να βαφτίζουμε τα
μνημόνια και τις συμφωνίες
δανεισμού ως συμφωνίες διάσωσης. Δεν είναι διάσωση για
την ελληνική κοινωνία ούτε για
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κοινωνία. Είναι συμφωνίες θανατικής
εκτέλεσης. Αυτό που εξασφαλίζουν είναι περισσότερη λιτότητα, περισσότερη ανέχεια,
περισσότερη ανεργία και περισσότερη περιθωριοποίηση των
κοινωνιών.
ΕυρωΝιούς: Συμβαίνει όμως ότι
οι Έλληνες ψήφισαν και πάλι
υπέρ του Σύριζα και για κόμματα που συμφώνησαν με αυτή
τη συμφωνία διάσωσης. Και ότι
έστειλαν ένα σαφές μήνυμα
στην Ευρώπη ότι επιθυμούν να
παραμείνουν στην Ευρωζώνη
και στην Ε.Ε.
Zωή Κωνσταντοπούλου: Στην
πραγματικότητα, στις 20 Σεπτεμβρίου δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός. Στις 20/9 είχαμε τη
μεγαλύτερη αποχή στη σύγχρονη ιστορία. Αυτό βασικά σημαίνει το γεγονός ότι σχεδόν
το 50% του λαού δεν ψηφίζει.
Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα
ενός λαού ολοκληρωτικά αποθαρρυμένου έχοντας δει πως η
ψήφος του στο δημοψήφισμα
περιφρονήθηκε και υπέστη ωμό
βιασμό
Euro News: Ώστε η Επιτροπή

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 3-11-2015

όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης κατάληψη γίνεται σε μήκος 870,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον
Σταθμό του Προαστιακού, εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω του κόμβου του Προαστιακού σταθμού
Κορωπίου. Εν συνέχεια με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό
της Αττικής Οδού, με αριστερή κίνηση στη διασταύρωση της παράλληλης οδού της Αττικής Οδού με
υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού και τελικώς με δεξιά κίνηση, τα οχήματα εισέρχονται στην
αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο
Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων
με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από
τον κόμβο της Αττικής οδού, εκτρέπεται με αριστερή κίνηση σε οδό
που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση
οχημάτων της Αττικής Οδού και στη
διασταύρωση της οδού με την υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής
Οδού τα οχήματα εκτρέπονται
δεξιά.
Στη διασταύρωση της οδού με τον
κόμβο του Προαστιακού σταθμού
Κορωπίου τα οχήματα εκτρέπονται
με δεξιά κίνηση στον κόμβο και με
αριστερή κίνηση τελικώς εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς
τον Σταθμό του Προαστιακού.
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 255/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας
που αφορά στην ‘Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού).’
Στο Κορωπί στις 3 Νοεμβρίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών
του έργου: “Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας”
στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια
οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά
σταθμού του Προαστιακού), που
αφορά στην περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός και των δυο λωρίδων
κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη,
τόσο της κατεύθυνσης προς τον
Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου,

εισηγείται, να μη πληρώσετε το
χρέος;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η επιτροπή αποφαίνεται καθαρά ότι
το χρέος είναι παράνομο, αθέμιτο, μη βιώσιμο και απεχθές.
Αυτό σαφώς σημαίνει ότι το
χρέος δεν μπορεί να πληρωθεί
και δεν πρέπει να πληρωθεί.
Αυτό επίσης σημαίνει ότι το
χρέος έχει εξοφληθεί ξανά και
ξανά στη διάρκεια των χρόνων,
αν δείτε τα επιτόκια που η Ελλάδα δεν έπαψε να ξαναπληρώνει με τις συμφωνίες των
δανείων που συνήφθησαν κατά
τις τελευταίες δεκαετίες, από
κυβερνήσεις που αποδείχθηκαν
διεφθαρμένες και που αποδείχθηκε πως συναλλάσσονταν με
διεφθαρμένες κυβερνήσεις και
εταιρείες, όπως η Ζήμενς, η ThyssenKrupp, κ.α.
Και καταλήγει η Ζ. Κ.: Θλίβομαι
πολύ έχοντας διαπιστώσει εμπειρικά ότι μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών
έχουν δράσει σε μια τελείως
αντι-ευρωπαϊκή
κατεύθυνση
επειδή το να κολάζουν ένα πληθυσμό και να βιάζουν τη δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με
τις ευρωπαϊκές αξίες μας. Και
θα έλεγα πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Ε.Ε. να περισώσει το όνομά της και να
ξαναγίνει ένα ελκυστικό σπίτι
για όλους μας.
Μετάφραση Μιχαήλ Στυλιανού

θυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση
προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου υφίστανται ειδική σήμανση
με αναλάμποντες φανούς με χρήση
απαγόρευσης. Επίσης σημειώνεται
ότι στον κόμβο του σταθμού προαστιακού Κορωπίου όπου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της
παράνομης στάθμευσης υφίστανται
η απαραίτητη σήμανση καθώς και οι
απαραίτητες πλαστικές κολώνες
σήμανσης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση
των οχημάτων της εκτροπής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Η προς έγκριση παράταση
αφορά στην περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της και τα σχετικά σχέδια των παραπάνω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση
εργασιών του έργου : “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού
βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47)
για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Ανοιξε ο δρόμος πλειστηριασμών και εξώσεων
Απελευθερώθηκαν από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου όλες οι
πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γιατί η κυβέρνηση δεν
ανανέωσε την παράταση της υπουργικής απόφασης. Η
απόφαση γνωστοποιήθηκε στις τράπεζες.
Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με την οποία δεν παρατείνεται
εκ νέου η κοινή υπουργική απόφαση που ανέστειλε πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης αρχικά ως την 30ή Σεπτεμβρίου
και εν συνεχεία ως την 31η Οκτωβρίου, γνωστοποιήθηκε
στις τράπεζες.
Πρακτικά οι τράπεζες θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξώσεις και κάθε είδους αναγκαστικές εκτελέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη προέβλεπε την
αναστολή μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΣΦΑ 571/15
Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό (υπ’ αριθμ.
571/15) με τίτλο: «FIELD & OFF-SITE FABRICATION INSPECTION
SERVICES FOR THE: “M AND/OR M/R STATIONS AT THESSALONIKI, SIDIROKASTRO, FARSALA AND ANTHOUSA OF THE
NATURAL GAS TRANSMISSION SYSTEM”», σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη του Διαγωνισμού.
➢ Προϋπολογισμός : €150.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
➢ Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 08/12/2015 και ώρα
12:00.
➢ Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται έως τις 26/11/2015, στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 357-359, 152 31, Χαλάνδρι, υπ’ όψιν: κ.
Νικ. Σουμαλεύρη, Διευθυντή Δημοπράτησης Συμβάσεων & Προμηθειών Έργων και Εξοπλισμού, Τηλ.: 210 6501200, Φαξ: 210 6749504,
καταβάλλοντας εφάπαξ στο λογιστήριο του ΔΕΣΦΑ, για έξοδα αναπαραγωγής, το ποσόν των δεκαπέντε (€15) Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες
10:00 - 12:00. Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν προμηθευτεί τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Tα στοιχεία είναι δραματικά, όταν περίπου το 50% των υπόχρεων υψηλότατα δάνεια, που δεν μπορούν να τα καλύψουν. Πληροφορίες λένε ότι ο ένας στους τρεις ιδιοκτήτες
θα χάνει το σπίτι του!!!
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέσω του Προέδρου του Κωνσταντίνου Κόλλια, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση
οφείλει να βάλει φρένο στην απελευθέρωση πλειστηριασμών, κατασχέσεων και άλλων πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης. Το πλέγμα προστασίας οφείλει να συνεχιστεί
για όλους, μέχρι η Κυβέρνηση να ρυθμίσει οριστικά και συνολικά το θέμα των χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
ΤΗΛ: 213 2030613 - Fax :
2132030630
Αγ. Στέφανος 02/11/2015
Αριθ. πρωτ: - 30833 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση και
επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και
δεξαμενών πόσιμου νερού» με
προϋπολογισμό 90.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο
του προϋπολογισμού της υπ’ αριθ.
23/2015 μελέτης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των Ν.3463/06 (Δημοτι-

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: 2-11-2015
Aρ. Πρωτ.: 47781
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με κριτήριο
την χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Ευρώ τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (484.964,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Και πιο συγκεκριμένα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
Είδος
Μ.Μ.
Ποσότητα
Τιμή
Μερικό
μονάδος (€)
σύνολο (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ - Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα
με κόκκους sbr
μ2
7.329
22,00
161.238,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα
με κόκκους epdm
μ2
7.411
30,00
222.330,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3
Προμήθεια καναλιών αποστράγγισης Τρέχον μέτρο
206
52,00
10.712,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
394.280,00
ΦΠΑ 23%
90.684,40
ΔΑΠΑΝΗ
484.964,40
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 157/2015 και την με αρ. Πρωτ. 47424/2910-2015. σχετική Διακήρυξη , τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 18-12-2015
και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών .Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης πα-

κού & Κοινοτικού Κώδικα), 2286/95
και του Π.Δ. 28/1980
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheues.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 20-11-2015
ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προμηθευτών και συνεταιρισμοί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός
Φ.Π.Α. ήτοι 1.463,41€.
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου από ώρα 09:00 π.μ. έως
15:00
μ.μ.
στο
τηλέφωνο
2132030613.
Η Αντιδήμαρχος
Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει ήδη καταθέσει
την πρότασή του».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρκόπουλο: 4/11/ 2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18364
Περιληπτική Διακήρυξη για την
παροχή υπηρεσίας:
’Δαπάνες Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων’
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
29.069,76€ (με ΦΠΑ)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού τιμολογίου της υπ αριθμ
21/2015 μελέτης για την ανάδειξη
αναδόχου παρεχόμενων υπηρεσιών με τίτλο ’ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ’,
προϋπολογισμού
δαπάνης
29.069,76 € συμπεριλαμβανομένου
του νομίμου ΦΠΑ, σύμφωνα με την
υπ. αριθμ. 21/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Η
διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Π.Δ 28/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3731/2008, τα άρθρα
του Ν. 3463/2006, τα άρθρα του Ν.
3852/2010 καθώς και των ερμηνευτικών προς αυτά εγκυκλίων.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 18η Νοεμβρίου 2015,
ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης
υποβολής προσφορών την 10:30

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν σε μόνιμη λειτουργία κτηνιατρική εγκατάσταση, μεταφορικά
μέσα για περισυλλογή αδέσποτων
ζώων, κτηνιατρικό προσωπικό και
νοσηλευτήριο, που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη παροχή των
υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθμ 21/2015 μελέτη του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εργασιών υποχρεωτικών
και προαιρετικών.
Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ της υπ’
αριθμ 21/2015 μελέτης της Τ.Υ.
του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένου πιστωτικού
ιδρύματος που θα απευθύνεται
προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης
από τα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου.
Για περισσότερες πληροφορίες
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
απευθυνθεί στο Δήμο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 πμ–
14:30μμ στην αρμόδια υπάλληλο
κα Άντα Μπαλόκα. Τηλ επικοινωνίας: 22990 20168.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ράδοσης των προσφορών.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα ξανά στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας,
(Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιληπτική
επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου.
Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί απευθείας ανάθεση
από το Δημοτικό Συμβούλιο με την κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και β) όλων των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στην παρούσα εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10
της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
"http://www.promitheus.gov.gr/"
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Παρασκευή
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
30-10-2015
4-11-2015
5-11-2015
18-12-2015
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι:
7.885,60€
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30-10-2015
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΔΑ:72Ε1ΩΛ6-Δ8Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 04-11-2015
Αρ. Πρωτ.: 20865
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682
FA: 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για
την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και σιδηροπλισμού» για τα τμήματα 1, 2 και 3
όπως
αναφέρονται
στην
ΤΥ/33/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό μελέτης και στο τιμολόγιο μελέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε

για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα 3 τμήματα, είτε για
οποιοδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό. Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 32.520,03€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 39.999,64€.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Ω18Ζ4651ΓΠ-Π6Ξ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 2/11/2015
Αρ. Πρωτ.:2339
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ διακηρύσσει
ότι την 13η Νοεμβρίου 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα
διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος)
διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.787,10 € συμπεριλαμβανονομένου Φ.Π.Α. 23%. Aφορά την
προμήθεια διαφόρων ειδών απορρυπαντικών, χαρτικών, καθαριστικών, κ.λ.π. συνολικού αριθμού
αντικειμένων 9.924.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ.Κ: 153-44) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Αικατερίνη, Γκουλιούμη Μαρία,
Τηλ: 22990-20124, Fax: 22990-24009 - e-mail: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 14-10-2015 | Αρ. Πρωτ. : 739
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας “Βραυρώνιος”»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού».
5. Την υπ’ αριθμ. 21/13.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος» με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2015
6. Την υπ’ αριθμ. 25687/13934/24.4.2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29.7.2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:
33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
8. Το υπ’ αριθμ. 14627/3.8.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος»
με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
9. Την υπ’ αριθμ. 60/9.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος» με θέμα τον καθορισμό του αριθμού
και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, έτους 2015
10. Το ΦΕΚ 1703/Β΄/1.8.2011 συγχώνευσης Νομικών Προσώπων και σύστασης νέου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» Δήμου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας (ΦΕΚ
2080/Β΄/30.7.2015) και την υπ’ αριθμ. 743/14.10.2015 βεβαίωση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου περί κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. 740/14.10.2015 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) του Προέδρου του Νομικού Προσώπου περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Μαρκόπουλου Μεσογαίας “Βραυρώνιος”», που εδρεύει στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
401
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δήμος
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
Δραστηριοτήτων Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
«Βραυρώνιος» (Για την κάλυψη αναγκών
Μεσογαίας
8 μήνες
1
του ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού»
του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

μενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή ύψους 256,70€
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή
της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Παλλήνης καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (τηλ: 2106604711 ΦΑΧ:
210-6604633, αρμόδια υπάλληλος
Μαγκούτα).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κυρία ενδιαφέρεται για ενοικίαση διαμερίσματος,
70 έως 80 τ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8994.116

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
401
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση
εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του σχετικού επαγγέλματος.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση
θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«10.3.2015»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου (έδρα του ΝΠΔΔ), Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψη κας Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299020124).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο ειδικό Παράρτημα
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «10.3.2015», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου
της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

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

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

www.ikaraiskos.gr

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ψυχώσεις - νευρώσεις

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ειδικός Ρευματολόγος

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

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

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

www.petridoulemoniapsychologist.com

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

www.psychosynthesis.gr

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

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

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

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

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

ΕΒΔΟΜΗ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας

Ψηλά τακούνια και ορθοπεδικά προβλήματα
Οι γυναίκες λατρεύουν τα ψηλοτάκουνα παπούτσια τους
τόσο πολύ, σε σημείο που να θυσιάζουν τα πόδια τους για
πάντα. Οι γυναίκες που φορούν τακούνια στους 5 και πάνω
πόντους, κάνουν τα πόδια τους να φαίνονται μακρύτερα
και τονίζουν το σχήμα της γάμπας τους. Δυστυχώς, η
συχνή χρήση αυτού του είδους υποδημάτων μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά ορθοπεδικά προβλήματα με την πάροδο
του χρόνου.
Το ένα τρίτο των γυναικών έχει φορέσει άβολα τακούνια
επειδή απλώς ήταν κομψά και σχεδόν οι μισές από αυτές
τις γυναίκες αντιμετώπισαν δυσκολία και δυσφορία στο
περπάτημα, ενώ το 37% των γυναικών αυτών παραιτήθηκαν
της προσπάθειας, έβγαλαν τα τακούνια και περπάτησαν ξυπόλητες.
9 στις 10 γυναίκες έχουν διάφορα προβλήματα, όπως φουσκάλες, προβλήματα στη φτέρνα, μυρμηγκιές, κάλους και
νύχια που μεγαλώνουν προς τα μέσα.
Γυναίκες που φορούν ψηλά τακούνια ή αθλητικά που δεν
εφαρμόζουν καλά μπορεί να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο εμφάνισης αρθρίτιδας.
Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν
τα ψηλοτάκουνα;
Τα μετατάρσια οστά επιβαρύνονται πολύ, καθώς παίρνουν
τον ρόλο του υποστηρικτή, ενώ το υπόλοιπο πέλμα, που στηρίζεται στην πολύ μικρή βάση του τακουνιού, φθείρεται πρόωρα και πονάει συνεχώς. Επιπλέον, τα δάχτυλα
«στραγγαλίζονται» και σπρώχνονται μπροστά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται κάλοι και επώδυνες παραμορφώσεις.
Συχνά, εξαιτίας της υπερβολικής πίεσης, τα νύχια μεγαλώνουν προς τα μέσα.
Γόνατα: Είναι η μεγαλύτερη και η πιο ταλαιπωρημένη άρθρωση στο σώμα, αφού σε κάθε μας βήμα δέχονται κραδασμούς με διπλάσια έως τριπλάσια δύναμη από το βάρος μας.
Τα ψηλά τακούνια μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη αρθρίτιδα
στο γόνατο. Το περπάτημα σε ψηλά παπούτσια επιβαρύνει
περισσότερο την κατάσταση, καθώς λόγω της λανθασμένης
θέσης της επιγονατίδας οι χόνδροι φθείρονται γρηγορότερα.
Επειδή η χρήση τους προκαλεί αφύσικη στάση φέροντας την
σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τα ισχία προς τα εμπρός,
προκαλείται ανώμαλη φόρτιση στο εσωτερικό του γονάτου,
συμβάλλοντας στην πρόωρη φθορά του χόνδρου που έχει
σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας. Μπορεί
επίσης να πάθουμε κάτι ήπιο και παροδικό, όπως ένα διάστρεμμα ή ένα τράβηγμα, μέχρι κάτι πιο σοβαρό, όπως τενοντίτιδα, αρθροθυλακίτιδα.
Αστράγαλοι: Φορώντας τακούνια, οι αστράγαλοι ωθούνται
προς τα εμπρός. Η ώθηση αυτή περιορίζει την κυκλοφορία

του αίματος στα κάτω άκρα και μπορεί να προκαλέσει μέχρι
και ευρυαγγείες. Όλα τα ψηλά τακούνια είναι η κύρια αιτία
ενός διαστρέμματος στον αστράγαλο. Το πιο κοινό πρόβλημα
είναι το πλευρικό διάστρεμμα, που μπορεί να σχίσει τους
συνδέσμους.
Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια αυξάνουν τον κίνδυνο για διαστρέμματα και κατάγματα σε ποσοστό 80%.
Αχίλλειος τένοντας: Λόγω της χρόνιας ανύψωσης της φτέρνας, το μήκος του αχίλλειου τένοντα συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα το περπάτημα -ακόμα και με flat παπούτσια- να είναι
επώδυνο (έντονοι πόνοι στις γάμπες).

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

Κάλοι: Mπορεί να προκαλέσουν κάλους. Οι κάλοι είναι η υπανάπτυξη της ανώτερης στοιβάδας του δέρματος, ως αποτέλεσμα της υπερβολικής πίεση και της τριβής Η συμπίεση του
μπροστινού μέρος του ποδιού σε ένα μικρό παπούτσι θα συμβάλει στην ανάπτυξη των κάλων στις κορυφές των ποδιών
και ανάμεσα στα δάχτυλα.
Κότσι: Mπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη του βλαισού μεγάλου δακτύλου (το γνωστό Κότσι). Αν και τα ψηλά τακούνια
δεν είναι το απομονωμένο αίτιο για το κότσι η αυξημένη
πίεση στο μεγάλο δάκτυλο με την πάροδο του χρόνου θα
συμβάλλει σε αυτό.
Πλάτη και μέση: Στην προσπάθεια σας να ισορροπήσετε σε
ψηλοτάκουνα παπούτσια, σπρώχνετε προς τα εμπρός τη λεκάνη, με αποτέλεσμα η σπονδυλική στήλη να κυρτώνει περισσότερο από το φυσιολογικό στην περιοχή της μέσης.
Γενικά τα τακούνια εμποδίζουν το σώμα να έχει τη φυσική
του στάση. Έτσι, εκτός από πόνους στα πόδια, συχνά υποφέρετε και από ενοχλήσεις στη μέση (οσφυαλγία), στα ισχία,
ακόμη και στον αυχένα.

Γάμπα: Τα τακούνια στιλέτο μπορούν να προκαλέσουν ρίκνωση των μυών της γάμπας. Οι μύες της γάμπας γίνονται
κοντύτεροι με την υπερβολική χρήση ψηλών τακουνιών και
μπορούν να προκαλέσουν Τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν μετά από τη χρήση
ψηλών τακουνιών περπατήσουμε ξυπόλυτοι η χρησιμοποιήσουμε παπούτσια με κοντό η καθόλου τακούνι.
Aυξάνουν τις πιθανότητες για ανάπτυξη νευρινώματος. To
νευρίνωμα βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος του ποδιού και είναι
αποτέλεσμα της πίεσης που εξασκείται πάνω στο νεύρο από
την αφύσικη φόρτιση που προκαλούν τα παπούτσια με ψηλά
τακούνια. Η συχνή πίεση προκαλεί φλεγμονή στο νεύρο ερεθισμό του και σε χρόνιες καταστάσεις μόνο η χειρουργική
επέμβαση μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό.
Δάκτυλα: Τα ψηλά τακούνια μπορεί να προκαλέσουν σφυροδακτυλία (hammertoes). Όταν το πόδι συμπιεστεί σε ένα
μικρό χώρο, τα δάκτυλα πρέπει να λυγίσουν και να διπλώσουν για να χωρέσουν στο στενό πρόσθιο μέρος του υποδήματος. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μείνουν
σταθερά στη θέση αυτή, να γίνουν άκαμπτα και να δημιουργηθεί η σφυροδακτυλία. Κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή που

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Φαρμακείο
Pharmacy

αντιμετωπίζεται χειρουργικώς και που καθηλώνει την ασθενή
για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός εργασίας και καθημερινότητας

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Ποιές γυναίκες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα;
Η συστηματική χρήση ψηλών τακουνιών δημιουργεί πρόβλημα σε όλες τις γυναίκες. Η διαφορά είναι ότι σε ορισμένες γυναίκες η επιδείνωση έρχεται ταχύτερα. Όσες έχουν
κακή ισορροπία και αυξημένο βάρος, καλό είναι να μη φορούν
ψηλοτάκουνα, καθώς έχουν περισσότερες πιθανότητες πτώσης. Πολύ προσεκτικές πρέπει να είναι και οι γυναίκες που
πάσχουν από διαβήτη και αγγειακά προβλήματα, γιατί εξαιτίας του «στραγγαλισμού» των δαχτύλων, του ερεθισμού του
δέρματος και της διαμόρφωσης κάλων είναι πιθανό να παρουσιάσουν ευκολότερα επιπλοκές.
Το ύψος των τακουνιών που πρέπει να ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούνται για καθημερινή χρήση είναι μεταξύ 3-4 εκατοστών. Είναι το ιδανικό ύψος που επιτρέπει την σωστή
κατανομή της φόρτισης μεταξύ πρόσθιου και οπίσθιου άκρου
πόδα αποφορτίζει την ποδική καμάρα και δεν στρεσάρει τον
αχίλλειο τένοντα.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabgr.blogspot.com

«Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος»
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος και το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική
εκδήλωση πολιτών με θέμα: «Φλεβική Θρομβοεμβολική
Νόσος», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00
στην Α΄ Αίθουσα ΚΑΠΗ Σπάτων (Πάροδος Βασιλέως Παύλου 64Β, Σπάτα).
Για το θέμα μιλούν οι Αγγειοχειρουργοί Αθανάσιος Πορτινός και Δημήτριος Χριστοδουλάκης. Τη συζήτηση θα
συντονίσει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου.
Χορηγός της εκδήλωσης είναι η LEO Pharma Ελλάς.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στα πλαίσια προαγωγής της υγείας των πολιτών.
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1ο Triathlon Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Κολύμβηση - Ποδηλασία - Τρέξιμο
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το 1ο Triathlon
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με αφετηρία την ακτή της Βουλιαγμένης.
Ο αγώνας διοργανώθηκε από το Δήμο Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του σε συνεργασία με
την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου με στόχο να καθιερωθεί
ως θεσμός στα αθλητικά δρώμενα της χώρας.
Περισσότεροι από 170 γυναίκες και άνδρες, τριαθλητές και
μη βούτηξαν στην ακτή Βουλιαγμένης και ακολούθησαν τις
Ολυμπιακές τριαθλητικές διαδρομές του 2004, σε μία αναβίωση των κορυφαίων στιγμών της Ολυμπιάδας της Αθήνας!
Ο αγώνας περιελάμβανε διαδρομή sprint triathlon προβλέποντας κατά σειρά 750 μ. κολύμβησης, 20 χλμ. ποδηλασίας και
5 χλμ. δρόμου, ενώ δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και σε
ομάδες σκυταλοδρομίας. Νικήτρια στις γυναίκες αναδείχθηκε η Κατερίνα Μαλάμου, στους δε άνδρες πρώτευσε ο
Γιώργος Δανιήλ. Από τις ομάδες σκυταλοδρομίας την πρωτιά
κατέκτησε η Real Bike team,
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε μετά τον αγώνα: «Το 1ο Τρίαθλο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης εξελίχθηκε σε μια γιορτή του αθλητισμού και της συμμετοχής, όπως ακριβώς το θέλαμε, το σχεδιάσαμε και το ευχόμασταν. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
που ο Δήμος μας ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία και η επιτυχία αυτής της εκδήλωσης θα δώσει τη σκυτάλη και σε
άλλες, αντίστοιχες. Για εμάς ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός

αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα στην οποία θα συνεχίσουμε να επενδύουμε».
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, κ. Γιώργος Γερόλυμπος από την πλευρά του επισήμανε: «Η επιτυχία

Στη φωτογραφία ο δημαρχος Γρ Κωνσταντέλλος ανάμεσα στους
νικητές της γενικής κατάταξης ανδρών, Γιώργος Δανιήλ, Γιώργος
Αλυφαντής και Σπύρος Καραθανάσης.

της διοργάνωσης του 1ου Τρίαθλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το πλήθος των συμμετοχών που προσέλκυσε απέδειξαν για μια ακόμα φορά τη δημοφιλία και τη δυναμική του
αθλήματος που υπηρετούμε. Η Ε.Ο.ΤΡΙ. θα συνεχίσει τη συστηματική της προσπάθεια για την προώθηση του Τριάθλου
προσφέροντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την υποστήριξή της σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει σε αυτό το
σκοπό».
Τη ναυαγοσωστική κάλυψη του αγώνα ανέλαβε η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ).
Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν ο Ναυτικός Όμιλος
Βουλιαγμένης, το Κέντρο Διατροφής και Μεταβολισμού NutriBase και η anatropionline.gr.
Η διοργάνωση ευχαρίστησε τους χορηγούς και τη Διεύθυνση
Τροχαίας Αττικής για την πολύ σημαντική συμβολή τους.
Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα ήταν το Trinews.gr, το RunningNews.gr και το NouPou.gr και όλος ο τοπικός Τύπος - έντυπος και ηλεκτρονικός.

Διεθνές τουρνουά “Χατζηθεοδώρου” στον ΝΟΒ
Το μεγάλο διεθνές τουρνουά “Χατζηθεοδώρου” που διοργάνωσε ο
Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης
(ΝΟΒ) εξελίχθηκε το Σαββατοκύριακο 30-31/10, 1/11.
Επίσημη φιλοξενούμενη ομάδα η
ομάδα παίδων (2001+) της Παρτιζάν
από το Βελιγράδι, η οποία είχε καταλύσει στους ξενώνες του ΝΟΒ και
έδωσαν σειρά φιλιών παιχνιδιών.
Στη διοργάνωση μετείχαν επίσης ο
ΑΟΠ Φαλήρου, ο Πανιώνιος, ο Νηρέας Χαλανδρίου, η Γλυφάδα, το
Ρέθυμνο και το σωματείο του ΝΟΒ
με δύο ομάδες.
Οι ηλικίες που συμμετείχαν ήταν 15
- 16 ετών. Στον τελικό έφθασαν οι
τρεις παρακάτω ομάδες: 1η η Παρτιζάν, 2η ο ΝΟ Βουλιαγμένης και 3η ο
ΑΟΠ Φαλήρου.
Μετά από έναν υπέροχο αγώνα 7-7

που έληξε με ισοπαλία, πήγαν στα
πέναλτι, όπου έληξε υπέρ της Παρ-

Καλύτερος τερματοφύλακας του
αγώνα αναδείχθηκε ο Μάνος Αντω-

τιζάν 12-11.
Προπονητής για την ομάδα της Βουλιαγμένης ήταν ο Μάριος Καζακλής.

νιάδης του ΝΟΒ.
Καλύτερος παίκτης αναδείχθηκε ο
Μίτροβιτς της Παρτιζάν.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ιστιοπλοϊκός αγώνας σκαφών ανοιχτής θαλάσσης
“γουρουνόπουλο” στο ΝΑΟΒ
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος διοργάνωσε για 15η χρονιά
τον αγώνα Ιστιοφόρων Σκαφών Ανοιχτής θαλάσσης με την
ονομασία ‘ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ" στις 28/10/15. Η πρωτοτυπία
και ο στόχος του αγώνα είναι η ολοκλήρωση συγκεκριμένης
διαδρομής υπό μορφή τρίγωνου στον κόλπο της Βούλας.
Μετά το τέλος του αγώνα, περίμεναν τους αγωνιζόμενους
τα βραβεία του αγώνα.
Στην συνέχεια.. το πρώτο σκάφος πήρε αντί για κύπελλο
ένα γουρουνόπουλο-κουμπαρά το οποίο θα το κρατήσει ένα
χρόνο μέχρι να δοθεί στον νικητή της επόμενης χρονιάς.
Δεν σταματάει όμως εδώ το βραβείο, γιατί ακολούθησε παράλληλα ένα αληθινό φρεσκοψημένο ζεστό γουρουνόπουλο σε ταψί το οποίο και καταναλώθηκε από τους
νικητές εν ριπή οφθαλμού!!
Όλοι οι υπόλοιποι είχαν να απολαύσουν 2.000 ζεστά φρεσκοψημένα σουβλάκια, 70 κιλά πανσέτες, 40 κιλά λουκάνικα, Παστουρμά, σουτζούκι, πατάτες φούρνου, σαλάτες,
αναψυκτικά και άπειρες μπύρες και βέβαια μετά από όλα
αυτά υπήρχε και η ανάλογη δόση σοκολατογλυκού.
Όλα τα εδέσματα ήταν φτιαγμένα επί τόπου με τη φροντίδα και την επιμέλεια ολόκληρης ομάδας που προετοιμάστηκε αρκετές μέρες πριν τον αγώνα.
Ο Όμιλος κάθε χρονιά φροντίζει να έχει στη διάθεση των
αθλητών όλες τις απαραίτητες υποδομές ποτά, φαγητά,
μουσική κ.λπ. και πάνω από όλα τη θετική διάθεση όλων
των μελών και του ΔΣ του ομίλου, ώστε να νοιώσουν πραγματικά ότι είναι ένα ιστιοπλοϊκό γλέντι, με σκοπό να φέρει

κοντά όλα τα πληρώματα.
Ελάχιστα σκάφη δεν συμμετέχουν στο γλέντι και αποχωρούν μετά το τέλος του αγώνα, μιας και είναι πολλές φορές
η απόσταση πολύ μεγάλη έως την επιστροφή τους. Η φετινή χρονιά όπως και προηγούμενες έχουν ιστιοπλόους

“Θέτις” - “Αγ. Παρασκευή” 3-2
Νίκη με ολική ανατροπή πέτυχαν οι
γυναίκες της Θέτιδας για την 3η αγωνιστική ημέρα της Α2, καθώς επικράτησαν εντός έδρας με 3-2 σετ της
Αγίας Παρασκευής και διατήρησαν το
αήττητο στον 1ο υποόμιλο του Α΄Ομίλου.

Η “Θέτις” αν και μπήκε καλά στο ξεκίνημα του πρώτου σετ, πλήρωσε τα
πολλά λάθη στην υποδοχή, που είχαν
ως αποτέλεσμα να μη βγαίνουν σωστά
οι επιθέσεις και να μην υπάρχει ρυθμός στο παιχνίδι της. Έτσι η “Αγία Παρασκευή” με καλύτερη λειτουργία

στους δικούς της τομείς, πήρε το
πρώτο σετ με 25-23 και έχοντας την
ψυχολογία υπέρ της και την Θέτιδα να
μη βρίσκει ρυθμό στο κρίσιμο σημείο
της ισοπαλίας (20-20) στο δεύτερο
σετ, η ομάδα του Σωτήρη Αμαριανάκη
με σερί 4-0, ξέφυγε με 24-20 και κατέ-

κτησε και το δεύτερο σετ με 25-21.
Στο τρίτο σετ όμως τα πράγματα άλλαξαν, τα κορίτσια του Χρήστου Παπαθανασίου, βρήκαν ρυθμό, έβγαλαν
καλές άμυνες, πίεσαν και κούρασαν
την υποδοχή της Αγίας Παρασκευής,
με τα πολύ καλά σερβίς και μείωσαν

σε 2-1 αρχικά τα σετ κατακτώντας το
τρίτο με 25-21. Στο τέταρτο σετ έχοντας την ψυχολογία υπέρ της, η Θέτιδα
με πολύ καλές τις Μελετιάδη, Φραγκιαδάκη και τις Τουρνάκη, Χριστοδούλου να ανεβάζουν απόδοση συνεχώς
ισοφάρισαν εύκολα, καθώς κατέκτησαν με 25-15 το σετ οδηγώντας το
παιχνίδι στο ται μπρεικ.
Στο ται μπρεικ η Θέτιδα δεν έσβησε
τις μηχανές, συνέχισε τα πολύ καλά
σερβίς, δυσκολεύοντας την υποδοχή
της Αγίας Παρασκευής και βγάζοντας
πολύ καλές άμυνες έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 15-8, παίρνοντας
τη νίκη και τους δύο βαθμούς, αφήνοντας στην Αγία Παρασκευή τον
έναν της ήττας.
Στις 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 4η αγωνιστική και η Θέτις θα
αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ηρακλή Κηφισιάς.
ΑΣΠ Θέτις - ΑΕ Αγίας Παρασκευής 32 (23-25, 21-25, 25-21, 25-15, 15-8
Θέτις (Παπαθανασίου Χρ.): Λεωνίδου,
Φραγκιαδάκη, Μελετιάδη, Χριστοδούλου, Τουρνάκη, Φωτεινού, Καραμπαλή
-λ/ Κερασιώτου -λ, Ζήση Χ., Ζήση Π.
Αγία Παρασκευή (Αμαριανάκης): Καλαϊτζίεβα, Θωμαΐδου, Δρούγκα,
Λάιου, Κόλλια, Σύλλα, Τικταπανίδου λ /Πόγκα -λ, Πισιριτζή, Θεολόγου, Καβριγιάννη

που έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας προκειμένου
να τρέξουν αυτό τον αγώνα.
Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη είχαν αράξει αρόδο και με τη φροντίδα του ομίλου τα πληρώματα μεταφέρθηκαν στη στεριά
για το τσιμπούσι...
Πώς ξεκίνησε ο αγώνας “γουρουνόπουλο”; Η Ιστορία είναι
απλή. Κάποια στιγμή 28 Οκτωβρίου 2001 ήταν 5 κυβερνήτες
σκαφών του Ναυτικού Ομίλου Βούλας. Αποφάσισαν να κοντραριστούν σε ένα τριγωνάκι μέσα στον κόλπο και γύρω
από τις βραχονησίδες. Μετά το τέλος του αγώνα, συμφωνήθηκε να παραγγελθούν σουβλάκια για όλα τα πληρώματα
και ο πρώτος να μην πληρώσει! Μιας και ήταν 28 Οκτωβρίου, όλοι είχαν τον ανάλογο χρόνο ώστε να περάσουν
καλά. Όπως και έγινε. Την επόμενη χρονιά συμμετείχαν
σκάφη από γειτονικούς ομίλους και μέσα σε 3 χρόνια αυξήθηκε το ενδιαφέρον και οι συμμετοχές, ώστε να γίνει εισήγηση για την ονομασία του αγώνα και τη θέσπιση πλέον
του βραβείου Γουρουνόπουλο. Η συνέχεια δόθηκε, όταν ο
αγώνας πέρασε στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας το 2011.
Η μέχρι τώρα συνέχεια αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεται από
τους ιστιοπλόους σαν ένας όμορφος, ασφαλής και παράκτιος αγώνας. Σημαντικό είναι ότι επειδή γίνεται σε πολύ
μικρή απόσταση από την ακτή και τον Όμιλο, υπάρχουν
πολλοί θιασώτες του αγώνα που παρακολουθούν και ζουν
τον αγώνα από την στεριά !
Ο αγώνας Γουρουνόπουλο είναι μια πρωτοτυπία για τα Ελληνικά δεδομένα και μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία σε
κάθε της μορφή, είτε είναι αθλητική, είτε είναι γαστριμαργική εμπειρία, και ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από την
παρέα 550 ιστιοπλόων.
Ο Δημήτριος Λέκκας με το σκάφος ACTIVISTA ήταν ο πρώτος νικητής της πολυπληθέστερης κατηγορίας και πήρε και
το επαμειβόμενο έπαθλο.
Τον αγώνα τίμησαν οι δημοτικές αρχές του Δήμου 3Β με
το Δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο και οι λιμενικές αρχές της
περιοχής.
Χορηγός στην εκδήλωση η εταιρεία αλλαντικών ΜΙΡΑΝ.

33ος Κλασικός Aυθεντικός
Μαραθώνιος Αθηνών
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
Ο Κλασικός-Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών είναι ο
διεθνής ετήσιος αγώνας μαραθωνίου που θα εξελιχθεί
την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
Κάθε χρόνο μετέχουν πάνω από 5.000 αθλητές και
αθλήτριες, ενώ ο αριθμός τους αγγίζει τους 9.000
αθλητές με τη συμμετοχή αθλητών στους αγώνες των
5 και των 10 χλμ.
Μπορούμε να χειροκροτήσουμε τους δρομείς, σε όλη
τη διαδρομή της Λεωφόρου Μαραθώνος και είναι ιδιαίτερα τιμητικό.
Από την πόλη της Βούλας συμμετέχει στη Μαραθώνια
διαδρομή ο Βουλιώτης δρομέας Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος. Θα τον συνοδεύει η καλύτερη ευχή
μας.
Ο αγώνας γίνεται στην κλασική διαδρομή και καθιερώθηκε
προς τιμήν του άγνωστου Αθηναίου οπλίτη, ο οποίος το
490 π.Χ. έτρεξε από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να
ανακοινώσει την νίκη των Αθηναίων εναντίον των Περσών στη μάχη που διεξήχθη εκεί. Πρόλαβε να πει "Νενικήκαμεν" και στη συνέχεια εξαντλημένος έπεσε νεκρός.
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