«ὅρκοις τὰ μὴ δίκαια
μὴ νικᾶν λέγω»
(λέγω, πως δεν πρέπει με όρκους και
συμφωνίες να νικάει ό,τι είναι άδικο)
θεά Αθηνά, Αισχύλος, “Ευμενίδες”, στιχ. 432

Ιδεολογική Σύγχυση

Οι Δήμοι της χώρας στο “κόκκινο”

Γενική ιδεολογική σύγχυση, παντού: οριζόντια!
Εκ δεξιών μέχρις ευωνύμων1 (αριστερών).
Ας ξεκινήσουμε από την κυβερνητική «αριστερά»,
που περιλαμβάνει σίγουρα στους κόλπους της και
πραγματικούς αριστερούς. Μας ενδιαφέρουν, κυρίως, εκείνοι που ακολούθησαν τον μεταλλαγμένον άρδην ΣΥΡΙΖΑ.
Υποτίθεται ότι στις εκλογές του Ιανουαρίου ακολούθησαν, στήριξαν και ψήφισαν έναν αντιμνημονιακό
ΣΥΡΙΖΑ, που θα «έσκιζε» τα μνημόνια ή θα τα καταργούσε «μ’ ένα άρθρο». Ότι θα
εφήρμοζε ένα μετριοπαθές μεν,
φιλολαϊκό πάντως πρόγραμμα –
αυτό της Θεσσαλονίκης – αλλά
προκοστολογημένο, και μια ανεξάρτητη πολιτική, έστω εντός
Ε.Ε. Αντ’ αυτών, και παρά την περί
του αντιθέτου εκφρασμένη ρητή
του Κώστα και δεσμευτική βούληση του ελΒενετσάνου ληνικού λαού, με το δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας έφερε, μεθόδευσε και πέρασε, μετά από μια
θεαματική και απρόσμενη ανακυβίστηση (κοινώς κωλοτούμπα), ένα νέο και χειρότερο μνημόνιο, που δεσμεύει την Ελλάδα για 10ετίες, με δυσοίωνες
συνέπειες για τις προσεχείς γενιές και την κρατική
της οντότητα.
Και «καλά», αυτό το ανοσιούργημα το διέπραξε ο
Τσίπρας και η κοινοβουλευτική ομάδα που τον ακολούθησε, ως δια μαγείας μεταλλαγμένη, από το ραβδάκι της «Κίρκης», της εκμαυλίστριας εξουσίας!
Αυτό το 35% των ψηφισάντων στις εκλογές της
20ης Σεπτεμβρίου, από ποια “Κίρκη” μαγεύτηκε και
μεταλλάχθηκε από αντιμνημονιακή αριστερά σε
«αριστερά» του 3ου επαχθέστερου μνημονίου, με
δεξιό πρόσημο και σε αγαστή σύμπνοια με τη μνημονιακή και ευρωλάγνα δεξιά, ομού με τους γιαλαντζί σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ και τα πολιτικά
υβρίδια του ΠΟΤΑΜΙού.
Η πολιτική ερμηνεία του φαινομένου, μάλλον είναι
δυσχερής χωρίς την αρωγή της «ψυχολογίας των
όχλων» του Γουστάβου Λεμπόν, που παραπέμπει
στην ...οπαδική ψυχολογία λαοφιλούς αθλήματος.
Διότι δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί περίμεναν να βολευτούν κάπου! Αυτοί οι τελευταίοι «δικαιολογούνται», αλλά όχι, βεβαίως, ως «αριστεροί»,
αφού, εξ’ αυτού του λόγου, είναι διαποτισμένοι
μέχρι μυελού οστέων με αστική συνείδηση.

Δεν θα δεχτούν άλλη περικοπή των πόρων

Συνέχεια στη σελ. 2

Σελ. 7

50 δις χάνει το Δημόσιο
από τις Τράπεζες

SOS θα μας πάρουν τα σπίτια μας!

Σελίδα 6

35.000 € πρόστιμο ημερησίως
στην Ελλάδα από Ε.Ε.
Σελίδα 11

Ατομικό πρωτάθλημα των 3Β
Σελίδα 12

Μίλα, δεν είναι φυσιολογικό!

Σελίδα 10

1η Ιανουαρίου 2016
Οι πλειστηριασμοί αρχίζουν!
Δεν θα μείνουμε παθητικοί θεατές
στη “σφαγή των αμνών”
Δώσε κι εσύ το παρών στη συγκέντρωση ενημέρωσης και οργάνωσης την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις
10.30 π.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας
Πρωτοβουλία Πολιτών

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

Ιδεολογική Σύγχυση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Πάμε πιο αριστερά: στο ΚΚΕ. Αυτή η δογματική και σχεδόν μεταφυσική «καθαρότητα» του ΚΚΕ, μπορεί να ερμηνευθεί ίσως ως εξιλαστήριο αίσθημα ενοχής, για τη
συνεργασία του, προ 25ετίας, με τον Κων. Μητσοτάκη
της Ν.Δ. και την προηγηθείσα στήριξη του λαοφιλούς
και πατριωτικού, πάντως, ΠΑΣΟΚ.
Η σκληρή μονιστική και δογματική ιδεολογική «καθαρότητα» του ΚΚΕ δεν συνάδει με την ιδεολογία του. Η
κομμουνιστική ιδεολογία που εδράζεται στον ιστορικό
και διαλεκτικό υλισμό προϋποθέτει αντίστοιχα μια διαλεκτική σύνθεση του τρέχοντος ιδεολογικού και πολιτικού γίγνεσθαι.
Ο απώτερος σκοπός μπορεί να είναι η κοινωνικοποίηση
των μέσων παραγωγής και ο κεντρικός επιστημονικός
σχεδιασμός, αλλά στα ενδιάμεσα στάδια του ιστορικού
προτσές τι κάνουμε; Αφήνουμε «το προλεταριάτο»,
τους εργαζόμενους να περιέλθουν σε κατάσταση λούμπεν2; Αφήνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις να πισωγυρίσουν, όταν προϋπόθεση για την ανατροπή των
ξεπερασμένων παραγωγικών σχέσεων είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων;
Η ιστορία ούτε «κυλάει», ούτε «πηδάει». Το ιστορικό
προτσές (εξελικτική πορεία) μοιάζει με καρδιογράφημα:
Μεγάλα τμήματα μικρών διακυμάνσεων φέρνουν ξαφνικά θετικές ή αρνητικές οξείες αποκλίσεις. Οι μικρές
διακυμάνσεις είναι η σταδιακή, ομαλή εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων, οπότε η ιστορία «κυλάει», ενώ οι
οξείες διακυμάνσεις είναι οι «επαναστατικές» (και
χωρίς εισαγωγικά, ενίοτε), ανατρεπτικές νέες παραγωγικές σχέσεις (πολιτικά καθεστώτα), οπότε η ιστορία
«πηδάει». Κάνει ένα ιστορικό άλμα! Προσοχή όμως,
γιατί συχνά επισυμβαίνουν και αρνητικές αποκλίσεις.
Το ΚΚΕ όμως, ένα κόμμα με μεγάλη και σεβαστή ιστορία και ιδεολογία, έχει και ευθύνες και βάρη πραγματικής θεωρητικής και πρακτικής δράσης. Δεν μπορεί απ’
τη μια να μιλάει για «κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό», κι απ’ την άλλη να πουλάει τον τηλεοπτικό του
σταθμό «902», επειδή είχε ζημιά, δηλαδή δεν ήταν ικανοί να τον λειτουργήσουν σωστά. Πώς θα πείσουν λοιπόν, ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά την
αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τον
τουρισμό;... Ιδεολογική ανεπάρκεια ή αναντιστοιχία ιδεολογίας και πρακτικής δουλειάς;
Ας μεταπηδήσουμε τώρα στη Ν.Δ. Εδώ τα πράγματα ως
προς την ιδεολογική σύγχυση, είναι πιο απλά, γιατί
“απλά” η ιδεολογία της συμπυκνώνεται στην ιδιοτέλεια.

H Kοινότητα Βάρης συνεδριάζει
Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική
Συνεδρίαση, που θα γίνει, στις 01/12/2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 20:00 με επτά θέματα ημερησίας διάταξης. Τα
τέσσερα αφορούν παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής
στα καταστήματα της πλαζ Βάρκιζας.

Όλα τ’ άλλα, για το μεγαλύτερο μέρος της δεξιάς - όχι
για όλους - είναι απλά προκαλύμματα, προσωπεία, ή, το
πολύ, παραπληρώματα. Απόδειξη, η ευκολία μεταπήδησης από τον προβαλλόμενο κατά κόρον, μέχρι τη μεταεθνικισμό
και
την
“ακραιφνή
πολίτευση,
εθνικοφροσύνη”, στον “αντί πάσης θυσίας” ευρωπαϊσμό
μιας Ευρωπαϊκής Ενωσης με διακηρυγμένη την επιδίωξη “διάσπασης των εθνών”, χάριν της παγκοσμιοποίησης, της “άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας της
αγοράς”3!
Κατά τα άλλα, η Ν.Δ., μετά μάλιστα τις μνημονιακές μεταπηδήσεις του 2011, τους πολιτικούς “εμβολιασμούς”
και διεμβολισμούς της ίδιας περιόδου και τις πρόσφατες εξελίξεις, διέρχεται και υφίσταται ένα ιδεολογικό
και πολιτικό φιάσκο!
Η ιδεολογική και πολιτική σύγχυση και αναξιοπιστία της
Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη.
Ας τελειώσουμε, γιατί τελειωμό δεν έχουν, με τη συνεπή αριστερά, τη Λαϊκή Ενότητα, και τα άλλα “μικρότερα κόμματα”, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΠΑΜ του Καζάκη κ.λπ.
Παρακολουθώντας και την πρόσφατη πανελλαδική συνδιάσκεψη, όπου την επίσημη θέση του κόμματος εκφράζει βέβαια ο Παναγ. Λαφαζάνης, ομολογώ ότι
αισθάνθηκα σε θεωρητικό, τουλάχιστον, επίπεδο, ανακούφιση.
Μπορώ να πω ότι εξέφρασε στην ομιλία του το συγκερασμό της παραδοσιακής πατριωτικής Αριστεράς με τις
σύγχρονες αναζητήσεις και προβληματισμούς. Αναφερόμενος δε στην παρουσία του Μανώλη Γλέζου, είπε
πως είναι «το διαχρονικό σύμβολο της αντίστασης της
Ελλάδας που αγωνίζεται ενάντια στα μνημόνια, για τη
δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία”. Το ίδιο και
πιο γλαφυρά, όσον αφορά την πατρίδα και το έθνος, μίλησε ο αειθαλής και πάντα ενεργός Μανώλης Γλέζος.
Πώς αλλιώς θα γινόταν, άλλωστε;
Υπήρξε όμως και κάτι που με ανησύχησε. Από πλευράς
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων ομιλητών, δίνεται μια υπερβολική
βαρύτητα στην ταξική αντιπαράθεση και παραβλέπεται,
το ολιγότερο, ο αγώνας που διεξάγεται και πρέπει να
ενταθεί, για την εθνική Ανεξαρτησία, πρωτίστως.
― Η μείωση της εθνικής κυριαρχίας
― Το έλλειμμα δημοκρατίας, η περιφρόνηση της λαϊκής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας, η αρπαγή της δημόσιας, κοινής περιουσίας και της ιδιωτικής δεν είναι
κυρίως ταξική υπόθεση. Είναι εθνική υπόθεση.
Δεν εκλέγουμε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, που αδυνατεί να εφαρμόσει την υπεσχημένη οικονομική πολι-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής της Δ.Κ. Καλυβίων, να λάβουν γνώση
της πρ00οτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης
Σελ. 18
«Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης
Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Σελ. 18
Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
στη μελέτη: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας “Πόρτο
Εννέα” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Σελ. 23
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τική, την επιβεβλημένη από την επιστήμη, τη λογική και
το δημόσιο συμφέρον δημοσιονομική, φορολογική, εργασιακή πολιτική, χωρίς να ...διαπραγματευτεί με τους ...θεσμούς: Ποιούς θεσμούς, μωρέ;
Υπέρτατος νόμος - θεσμός, όχι επειδή υπογράφηκε από
κάποιους, αλλά από τη φύση του και το Σύνταγμα, είναι
ο Λαός και η Πατρίδα μας!
Δεν έχει καμμιά λογική και ισχύ, να εκλέγει ο “κυρίαρχος Λαός”, μια κυβέρνηση που δεν είναι σε θέση να θεσπίσει τον ...ΦΠΑ που κρίνει και να λογοδοτήσει στο
Λαό που την εξέλεξε και μόνο στο Λαό. Κι αυτό ΔΕΝ
είναι “ταξικό”. Είναι εθνικό! Αποτοξινωθείτε...

――――――――
1. Ευώνυμος: Ευ+ώνυμα (όνομα) = αριστερός.
2. Λούμπεν Προλεταριάτο: εξαθλιωμένο τμήμα της εργατικής
τάξης, που συνακόλουθα, έχει χάσει την ταξική του συνείδηση και
έχει περιθωριοποιηθεί (λούμπεν, γερμαν. = κουρέλι).
3. Συνθήκη της Λισαβόνας, αρθρ. 2 §3.

Διαβάστε ακόμη
“Kοίταξε ψηλά”, 1ο Φεστιβάλ
εργασίας στην Παλλήνη Σελ. 6

Συνάντηση φιλοζώων στη
Σελ. 7
Βούλα
Σταυροφόροι, Σταυροφορία 1η
Γιάννης Κορναράκης

Σελ. 8

Τί πίνεις και δεν μας δίνεις

Γρηγ.

Σελ. 9

Ρώντας

Αναμνήσεις δύο ...ποταμιών
Φαίδρα Φραγκομανώλη

Σελ. 11

Να μη γίνει ο Μαραθώνης μία
Σελ. 11
νέα Φυλή
Επιστημονικές Συναντήσεις
Σελ. 12
Νοτιοανατ. Αττικής
“Επανεκκίνηση” Παναθηναϊκής
Γλυφάδας-Βούλας
Σελ. 13

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης
Σελ. 14
Ανάδειξη Σφηττίας οδού

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

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

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Σελ. 22

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ημέρα παγκόσμιας δράσης για το Κλίμα
Και στην Αθήνα Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Αυτή την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, θα κατακλύσουμε δρόμους και πλατείες της υφηλίου στη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έγινε ποτέ για το κλίμα και η Αθήνα θα δώσει
δυναμικό παρών!
Γιατί; Τη Δευτέρα, θα συναντηθούν οι κυβερνήσεις του κόσμου και θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ένα σχέδιο για
να σταματήσει η καταστροφή του πλανήτη μας.
Πάντα, οι πορείες ήταν αυτές που άλλαζαν τον ρου της
Ιστορίας: Η Πορεία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Ουάσινγκτον προετοίμασε το έδαφος για την κατάργηση του
φυλετικού διαχωρισμού. Η Πορεία του Αλατιού του Μαχάτμα Γκάντι απέδειξε στη Μ. Βρετανία ότι η αποικιοκρατία
έφτασε στο τέλος της. Τώρα, αυτή η παγκόσμια δράση θα
μπορούσε να γίνει η μεγάλη κινητοποίηση της γενιάς μας
που θα εξασφαλίσει την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.
Το κίνημά μας αφιέρωσε οκτώ χρόνια στην προετοιμασία
αυτής της κινητοποίησης. Είμαστε πανέτοιμοι. Το μόνο που
μένει να κάνεις είναι να συμμετέχεις την Κυριακή και να
καλέσεις τους πάντες:

Αθήνα – Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Λεπτομέρειες για τη δράση:
- “Κλίμα & Κλιματικές Αλλαγές” - “Τα Νερά της Γης μας”
- “Ζωγραφιζω για το Κλίμα” - ζωγραφίζουμε τα πανό για το
Περπάτημα!
- “Λατινοαμερικάνικα τραγούδια” με τη Μεξικάνα Martha
Moreleon. Μαζί της ο Αργεντινός Rom n G mez. Συμμετέχουν οι Περουβιανοί “Son Latinos”.
- “Ευεξία Γέλιου” - πρόγραμμα που θα καθοδηγήσει η φίλη

μας η Χαρά από το Club Ευεξίας Γέλιου
- “Free Hugs” (Δράση που ξεκλειδώνει την καρδιά κι αυξάνει τη χαρά!!)
12.00 «Περπατάμε για το Κλίμα» Πορεία προς τη Βουλή ,
μέσα από τα στενά της Πλάκας, μαζί με τους Quilombo να
δίνουν ρυθμό με τα κρουστά τους & να ανεβάζουν το κέφι!
Αναλυτικότερα, το πρωί (10.30-12.00), οι μικροί μας φίλοι
θα ομορφύνουν το κεντρικό πανό της πορείας ζωγραφίζοντάς το με χρώματα και με την παιδική τους διάθεση θα δώσουν στο σύνθημά μας την γλύκα που μόνο τα παιδιά
μπορούν. Παράλληλα θα υπάρχουν εκπαιδευτικά παιδικά

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.00
Ετήσιος Απολογισμός Δημοτικής Αρχής 2014-2015
Plaza Resort (52o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου, Π. Φώκαια)

«Σας περιμένω όλους, σε μια εποικοδομητική και δημιουργική συζήτηση,
με σκοπό να οδηγήσουμε το Δήμο μας είναι βήμα πιο κοντά
στο καλύτερο ΑΥΡΙΟ που όλοι επιθυμούμε!»
Γιώργος Σωφρόνης, Δήμαρχος Σαρωνικού

παιχνίδια για το Νερό & το Κλίμα. Ενώ για εμάς τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ, την ίδια ώρα θα έχουμε δρώμενα που θα μας ψυχαγωγήσουν και θα μας εμπνεύσουν όλους!

Σκοπός μας είναι να μαζευτούμε όσο περισσότεροι γίνεται, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να ενωθούμε για
έναν κοινό καλό σκοπό και να στείλουμε το μήνυμά μας,
καταφέρνοντας έτσι να ταρακουνήσουμε ηγεσίες, να
αφυπνίσουμε συμπολίτες μας, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
Στις 30/11, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συναντηθούν στο
Παρίσι για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια
διεθνή συμφωνία για το κλίμα. Ας ακούσουν τη φωνή
μας.

Δημόσιος απολογισμός
πεπραγμένων Δήμου
Κρωπίας

Ο δημόσιος απολογισμός για τα δημοτικά πεπραγμένα έτους 2014, θα παρουσιαστεί, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου,
την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, στις 18:30 μμ, στο
Δημαρχείο Κρωπίας (Αμφιθέατρο, Ισόγειο).
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Περιήγηση στην Παιανία
Πολιτιστική Περιήγηση στην Παιανία, στην πόλη του ρήτορα Δημοσθένη οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης
και Πολιτισμού σε συνεργασία με την "Typhoonpass", την
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα για την Παιανία περιλαμβάνει παραδοσιακά
και νεοκλασικά κτήρια, μουσεία, βυζαντινά εξωκλήσια, λαογραφία και ιστορία και φυσικά το Σπήλαιο Κουτούκι, το
Μουσείο Βορρέ, τον Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής με τις αγιογραφίες του Φ. Κόντογλου .

Τέλος θα καταλήξουν στον χώρο του ΕΚΤ&Π στο Κορωπί
για να δούν το Λαογραφικό Μουσείο του που περιλαμβάνει φωτογραφίες -εργαλεία -είδη οικιακής χρήσης και έπιπλα του περασμένου αιώνα αλλά ... και να γευτούν
παραδοσιακά εδέσματα και Μεσογείτικο κρασί.
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, Τηλ. 2106020026

''ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"
Εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο
To “Kαλλιτεχνόραμα Γλυφάδας” είναι προσπάθεια μιας
ομάδας με μεράκι και έμπνευση για δημιουργική και κοινωνική δράση. Βρίσκεται επί της οδού Σοφίας Βέμπο 10
Ανω Γλυφάδα.
Πληροφοριες πρωι απο 11 - 1 η απογευμα 6 - 8 η στα τηλεφωνα
215 555 0688 /// 6981087117 /// site : www.kallitexnorama.eu
Εκδηλώσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 στις 11.00 το πρωι στο παιδικο παρτυ
που διοργανωνει με τον γνωστο ταχυδακτυλουργο
"TRISTAN" μαγικα κολπα που θα απογειωσουν μικρους
και μεγαλους !! -- εισοδος ελευθερη --ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ απο 30/11 μεχρι και 9/12 στον
χωρο τους, οπου φιλοξενούν εκλεκτους ζωγραφους αγιογραφους - εικαστικους!!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 μουσικη βραδυα στο χωρο τους με ζωντανη μουσικη!!!
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 στις 6.30 το απογευμα παρουσιαζουν το
βιβλιο της ΤΖΙΝΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥ "Τα προσωπα της αγαπης”
με την συνοδεια πιανου απο την δασκαλα ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ (που εχει μελοποιησει και ποιηματα του βιβλιου)
―- την ιδια ημερα θα γινει και η κληρωση του λαχνου με
4 ξεχωριστα δωρα.
18 - 19 και 20 /12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR στο
ισογειο στο BLANOS BOWLING ΣΤΗΝ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 3 στη
ΓΛΥΦΑΔΑ
27/12 ΚΥΡΙΑΚΗ μεσημερι γλεντι με ζωντανη μουσικη
στον χωρο τους !!!!

ΕΒΔΟΜΗ

«AMBASSADORS» ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ένα μοναδικό σύνολο κλασσικών,
παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), ανοίγουν την αυλαία της εορταστικής
περιόδου και σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία Εξωραϊστικών –
Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος – Σπάτων Αττικής, σας προσκαλούν στη συναυλία της
Ορχήστρας «AMBASSADORS»,
την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015
και ώρα 8.00 μ.μ., στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου
«Άρτεμις».
Η Ορχήστρα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αρτέμιδος – Σπάτων, «Ambassadors», δημιουργήθηκε το Μάρτιο
του 2015 και είναι αποτέλεσμα της
εθελοντικής προσπάθειας συμπολιτών με ιδιαίτερη αγάπη στη μουσική.
Σκοπός της είναι η καλλιέργεια της
μουσικής παιδείας, η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της
φυσικής ομορφιάς του τόπου μας.
Την Ορχήστρα διευθύνει ο διακεκριμένος μουσικός Σπύρος Αλεξανδράτος.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία, να απο-

λαύσει επί σκηνής, ένα μοναδικό σύνολο κλασσικών, παραδοσιακών και
λαϊκών οργάνων, με τριάντα επτά
(37) ταλαντούχους μουσικούς και
τραγουδιστές (με αλφαβητική σειρά):
Αγγελιδάκης Βαγγέλης (λύρα), Αλεξανδράτος Σπύρος (τρομπόνι-διεύθυνση),
Αλεξανδρής
Γιάννης

(τρομπέτα), Αλεξανδρής Θανάσης
(τρομπέτα), Γκούνας Δημήτρης (τραγούδι), Διαμαντής Αλέξης (ντραμςκρουστά),
Καφετζής
Νίκος
(κιθάρα-μπάσο-τραγούδι), Κλης Θεόδωρος (σαξόφωνο τενόρε), Κορναράκης Μανώλης (λύρα), Κωνσταντινίδης
Γιώργος (κιθάρα-τραγούδι), Κωνσταντουράκη Αθηνά (φλάουτο), Κωνσταντουράκη
Άρτεμις
(τραγούδι),
Λαμπράκης Γιάννης (μπουζούκι),
Μάμμας Γάσπαρης (κλαρινέτο άλτο),
Μπαλαμάτσιας Άρης (μπουζούκι),

Μπελλογιάννη Ευγενία (τραγούδι),
Μπίλας Βασίλης (κλαρινέτο-σαξόφωνο), Παππά Αγγελική (τρομπόνι),
Πέττα Σίσσυ (τραγούδι), Πετούρη
Στέλλα (τραγούδι), Πλωμαρίτης Μάριος (ακορντεόν), Πλας Κωνσταντίνος
(τρομπέτα),
Σιδηρόπουλος
Δημήτρης (πιάνο-strings), Σοφρώνης
Ηλίας (τούμπα), Στάθης Λεωνίδας
(σαξόφωνο άλτο), Τοτολίδης Γιώργος
(κιθάρα-μπάσο), Τουρτούνης Παρασκευάς (τρομπέτα), Τουρτούνης Χρήστος (κρουστά), Τσανακτσής Κωστής
(μπουζούκι), Τσαρνάς Γιώργος (τραγούδι-μπουζούκι), Φώτης Δημήτρης
(σαξόφωνο άλτο), Φώτης Ζαχαρίας
(κλαρινέτο), Χαραλαμπίδης Θάνος
(τρομπόνι), Χιώτη Δωρίδα (τραγούδι),
Χιώτης Μιχάλης (κιθάρα), Χιώτης
Νίκος (κιθάρα), Ψύχας Αλέξανδρος
(φυσαρμόνικα).
Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς
συσκευασμένων τροφίμων μακράς
διαρκείας, στο χώρο της εκδήλωσης,
για την ενίσχυση του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Μαρκοπούλου και την υποστήριξη
των συμπολιτών μας, που έχουν
πραγματικά ανάγκη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρωινά Κυριακής στο Μουσείο Ορυκτολογίας
Το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει
για 3η συνεχή χρονιά την εκδήλωση "Πρωινά Κυριακής
στο Μουσείο Ορυκτολογίας".
Στη συλλογή του Μουσείου φιλοξενούνται ορυκτά και πετρώματα από την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν εκθέματα και από
τη Λαυρεωτική.
Στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας προσφέρονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαλέξεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια, ενώ τα παιδιά μπορούν να
ανακαλύψουν την ομορφιά των πολύτιμων λίθων, την ιδιαιτερότητα των μετεωριτών, τη μοναδικότητα των φθοριζόντων ορυκτών, την ιστορία του Λαυρίου και πολλά άλλα.
Οι νεαροί επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και σε μια περιπέτεια γνώσης , πειραματισμού και ανακαλύψεων, με τις ιδιότητες των
κρυστάλλων, την άγρια ομορφιά των ηφαιστείων , αλλά και
το «κυνήγι» των χρυσοθήρων, ψάχνοντας στην άμμο για
να βρουν τους κρυστάλλους που θα πάρουν μαζί τους.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη χρονιά η «Έκθεση Ελλήνων Συλλεκτών Ορυκτών», με συλλογές ορυκτών από όλο τον κόσμο.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους και το Μουσείο θα είναι
ανοιχτό τις δύο τελευταίες Κυριακές του Νοεμβρίου και τις
δύο πρώτες του Δεκέμβρη (22 και 29/11 και 6 και 13/12).

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη
τηλ. 210-7274112, 7274180, 7274124
http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ “ΡΙΖΕΣ”
Η παράσταση σύγχρονου
χορού
«Ρίζες», παρουσιάζεται και 5, 12 Δεκεμβρίου 2015, στις 9
μμ., στο Χώρος Τέχνης Art 63 , Γ΄ Σεπτεβρίου 63, Αθήνα,
από τους χορογράφους-χορευτές, Παν.
Ανδρονικίδη, Τέτη Νικολοπούλου και Νίκη
Στεργίου. Την παράσταση συνοδεύουν
επί σκηνής με παραδοσιακά και σύγΒαγγέλης Αλεξόπουλος και

χρονα ακούσματα οι,
Ευριπίδης Ζαφείρας.
“Πόση ρίζα έχουν τα κλαδιά και πόσα κλαδιά οι ρίζες”, πόσο
σύγχρονη φόρμα είναι “ο ζωναράδικος και πόσο καρσιλαμά

Ξενάγηση στο Μυστρά,
περιήγηση στη Σπάρτη
ΣΑΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 5 & 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η επίσκεψη στο Μυστρά, τη γνωστή βυζαντινή καστροπολιτεία, της οποίας η ιστορία αρχίζει από τα μέσα του
13ου αιώνα, όταν συμπληρώθηκε η κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους, θα μας μεταφέρει σε
άλλες εποχές. Η ξενάγηση στα παλάτια και τις εκκλησίες
θα προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την ιστορία, την
τέχνης και τον πολιτισμό των δύο τελευταίων αιώνων του
Βυζαντίου.
Αναχώρηση 8πμ Το πούλμαν θα αναχωρήσει από την
Πλατεία της Βούλας
Κόστος εκδρομής 60 Ευρώ (μεταφορά και διαμονή στο
καταφύγιο)
Ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος
(μέχρι 30 άτομα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 - 6982209948
ή στο email ena.drasi@gmail.com

Ξενάγηση στα μνημεία της
άμεσης δημοκρατίας

έχει ο χορός μας στον αυτοσχεδιασμό”;
Μια παράσταση που “αιωρείται” ανάμεσα στις παραδοσιακές και σύγχρονες μουσικές και κινητικές φόρμες.
Ταυτότητα παράστασης:
+30 6932 376 259 +30 6940 004 843
Η είσοδος είναι ελεύθερη, με συνεισφορά.
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων.

“Εκθεση Ζωγραφικής”
Εκθεση ζωγραφικής, της
ζωγράφου Αμαλίας Αντωνιάδου ανοίγει, η οποία
εμπνέεται από τις πολίτικες συνταγές τις γιαγιάς
της και σφραγίζει εικαστικά ελληνικές παραδόσεις που μας έρχονται
από το νοσταλγικό παρελθόν των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

“Ο κύριος Κιχ και το
μυστικό κουτί των ήχων”
Θεατρική παράσταση για παιδιά διοργανώνεται το
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στις 5 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” της Βούλας (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18).
Θα παρουσιαστεί από την Ομάδα Κοπέρνικος το
έργο “Ο κύριος Κιχ και το μυστικό κουτί των ήχων”,
με ελεύθερη είσοδο.
Παίζουν οι Τάσος Δημητρόπουλος και Φοίβος Συμεωνίδης. Το κείμενο έγραψαν οι Άγγελος Αγγέλου και
Έμη Σίνη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Ομάδα
Κοπέρνικος και ο Ελισσαίος Βλάχος. Τη μουσική και
τους ήχους της παράστασης έγραψε ο Άγγελος Αγγέλου και τις χορογραφίες επιμελήθηκε ο Θάνος Δασκαλόπουλος.

Εγκαίνια: Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου, 18:00 - 22:00
Aίθουσα / Gallery OURANIA, 6ος όροφος / 6th floor
11-31 Δεκεμβρίου / December

«Τα δέοντα» του Θουκυδίδη
Διάλεξη οργανώνεται στον φιλολογικό Σύλλογο
«Παρνασσός», με ομιλητή τον πρόεδρο του Συλλόγου και καθηγητή της φιλοσοφικής Σχολής του
Παν/μίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, με
θέμα: «τα δέοντα» του Θουκυδίδου, την Πέμπτη 3
Δεκεμβρίου και ώρα 19.00.
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα
Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ, Τηλ. 210 8951.627,
210 9646.028, φορητό: 6937781003, Τηλεομοιοτυπία:
210 9659892, e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Είσοδος Ελεύθερη

Η παράσταση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα.

“Το Σπίτι”
H Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου οργανώνει την
παρουσία του βιβλίου “Το Σπίτι” του Γιώργου Μητά,
την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Πεζόδρομος. Παπασιδέρη 13
Κορωπί).

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11

Στην αρχαία αγορά το γνωστό διοικητικό, φιλοσοφικό,
εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και κυρίως οικονομικό κέντρο της Αθήνας θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν με την ξενάγηση που
οργανώνει η Εναλλακτική Δράση. Θα γνωρίσουν από
κοντά μοναδικά μνημεία, όπως τον Ναό του Ηφαίστου,
το Βουλευτήριο, το Μητρώο, την αρχαία εφημερίδα
τοίχου, το βωμό των 12 θεών, τη Θόλο, τις σχολές
των σοφιστών κ.ά.
Θα μιλήσουν για τη σημασία της
Οδού των
Παναθηναίων, που διέσχιζε την αγορά και μέσω της
οποίας έφθανε στο Ερεχθείο η μεγάλη πομπή προς
την Ακρόπολη κατά την διάρκεια των Παναθηναίων.
Συνάντηση 10πμ στην πλατεία Μοναστηράκι, μπροστά στο σταθμό. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής
Γιώργος Σούλτος 6906468807, ena.drasi@gmail.com

Ο Σαρωνικός, λεωφόρος
πολιτισμού και γνώσης

“Εκτός Νόμου και Χρόνου”

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη
2 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της Ταινίας “Εκτός
Νόμου και Χρόνου” (The Guard).
Είσοδος-Εισφορά 3€

Επιστημονική Ημερίδα οργανώνεται για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων ιστορίας και πολιτισμού του
Σαρωνικού, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 10
το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Μέγαρο του
ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα ζωήςena.drasi@gmail.com
Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού saronikosforall@gmail.com

Τηλ. 6977990887-6937450241-6979775853.

Υπόθεση
Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια απομονωμένη όσο κι αφιλόξενη παραθαλάσσια ιρλανδική κωμόπολη, η οποία θα βρεθεί εντελώς αναπάντεχα στο στόχαστρο του FBI, όταν μια τριάδα
καλοβαλμένων έμπορων ναρκωτικών θα τη χρησιμοποιήσουν ως
ορμητήριο για τη διακίνηση μιας μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης
στην ενδοχώρα...
Ιρλανδική μαύρη κωμωδία του 2011 που διαρκεί 96 λεπτά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117 ΠΑΛΛΗΝΗ
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ΕΒΔΟΜΗ

Μέγα σκάνδαλο με πελώριες πολιτικές και βαρύτατες ποινικές ευθύνες
Απώλειες του Δημοσίου πάνω από 50 δις από την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών
Με 5,5 δισ. περίπου, ξένα funds θα αποκτήσουν τον
έλεγχο στις 4 λεγόμενες συστημικές τράπεζες, σε
πλήρη λειτουργία, με πλήθος θυγατρικών και ενεργητικό ύψους 340 δισ. ευρώ.
Σε αξίες ίδρυσης εκ του μηδενός αποτιμήθηκαν και
ιδιωτικοποιούνται οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες,
με ληστευμένους τους Έλληνες φορολογούμενους,
αφού φορτώνεται οριστικά και αμετάκλητα στο δημόσιο χρέος όλο το κόστος των προηγούμενων ανακεφαλαιοποιήσεων από το 2013 μέχρι σήμερα, ήτοι
πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες ξεπουλιούνται σε ιδιώτες
αγνώστου ταυτότητος, με τεράστιο κόστος για το ελληνικό Δημόσιο και τους σημερινούς μετόχους.
Η τρίτη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου κατά 14,4 δισ. ευρώ ελάχιστα θα συνδράμει στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας,
καθώς τα νέα κεφάλαια δεν προορίζονται για δάνεια,
αλλά για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τρύπες των
τραπεζών.

Υλοποιήθηκε δε με τους χειρότερους δυνατούς
όρους όχι μόνο για τους υφιστάμενους μετόχους
(ασφαλιστικά ταμεία, μικροεπενδυτές, μικρά και μεγαλύτερα funds κ.ά.) αλλά κυρίως για το ελληνικό Δημόσιο που υφίσταται νέες απώλειες και αντίθετα
δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες γρήγορου πλουτισμού με χαμηλό ρίσκο για τους ξένους που αγόρασαν
μετοχές
σε
εξευτελιστικά
χαμηλές
χρηματιστηριακές τιμές.

Αυτό ήταν το τίμημα της πολιτικής επιλογής να αποφευχθεί πάση θυσία η κρατικοποίηση των τραπεζών.

Αν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
θα βάλει περίπου 5,5 μέχρι 6 δισ. ευρώ για να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες στην Εθνική Τράπεζα
και στην Πειραιώς, οι συνολικοί όροι συμμετοχής
είναι τέτοιοι, που το Δημόσιο θα καταστεί μέτοχος
μειοψηφίας σε όλες τις τράπεζες με ποσοστά από...
2,5% μέχρι περίπου 30% και είναι πρακτικά αδύνατο
να ανακτήσει στο μέλλον τα χρήματα που έχει επενδύσει, όσο κι αν στο μέλλον υποτίθεται ότι μπορεί να
αυξηθεί η αξία των τραπεζικών μετοχών. Αλλά
ακόμη και αυτές οι μετοχές που μένουν στον έλεγχο
του ΤΧΣ δεν θα ανήκουν στο κράτος, αλλά στον ευρωπαϊκό μηχανισμό ESM καθώς, με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου, θα περάσουν ως ενέχυρο στο
υπερ-ταμείο αποκρατικοποιήσεων για το δάνειο που
έλαβε η Ελλάδα.

1o Φεστιβάλ Εργασίας Δήμου Παλλήνης
O Δήμος Παλλήνης οργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Εργασίας «Κοίταξε Ψηλά», σε μια ημερίδα που στόχο
έχει να αναπτύξει τη συνέργεια και τη δικτύωση
στην εργασία, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση ανέργων και επιχειρήσεων, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα.
Μέσα από μια διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των
συμμετεχόντων, ευελπιστουν να δημιουργηθει μια
εμπειρία για όλους, με ομιλίες, workshops, διάλογο
και ανταλλαγή απόψεων.
Νεοι τοπικοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους για το ξεκίνημα, την πορεία τους και
για το πώς έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα.
Ο ρόλος του υπευθύνου Ανθρωπίνου Δυναμικού
στην επιλογή προσωπικού θα παρουσιαστεί από
στελέχη μεγάλων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν έντυπο υλικό με
χρήσιμα επαγγελματικά εργαλεία και με τεχνικές
αναζήτησης εργασίας, ενώ θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops)
Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: festivalergasias@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες στο site του Δήμου
Παλλήνης www.pallini.gr ή στο 2106604718

ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΑΓ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΝΕΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Οι ξένοι επενδυτές, που στην πλειονότητά τους είναι
κερδοσκοπικά χαρτοφυλάκια και ευκαιριακοί μέτοχοι,
θα καταβάλουν περί τα 5,5 δισ. ευρώ, για να αποκτήσουν πλέον τον έλεγχο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Με τα λεφτά αυτά θα αγοράσουν τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες σε πλήρη λειτουργία,
με πλήθος θυγατρικών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια,
ενεργητικό που φτάνει τα 340 δισ. ευρώ και σύνολο
ιδίων κεφαλαίων άνω των 40 δισ. Ευρώ.

«Κοίταξε Ψηλά»

σκοπούν πλέον είτε στην εκποίηση ενός μεγάλου μέρους από το στοκ των κατοικιών και των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, είτε στον έλεγχο και το
ξεπούλημα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων είχαν ήδη
εξαϋλωθεί για το κράτος από το 2014 με ευθύνη των
τότε κυβερνήσεων. Τότε που η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είχε γίνει με χείριστους
όρους για το ΤΧΣ, το οποίο είχε πάρει warrants αντί
για μετοχές, ενώ είχε απεμπολήσει ακόμη και τα δικαιώματα ψήφου.
Αυτή τη φορά, παράλληλα με τις εξευτελιστικές
τιμές, στις οποίες αποκτούν την πλειονότητα των
τραπεζών, θα πάρουν σε “συσκευασία δώρου” και τη
διευκόλυνση των μαζικών πλειστηριασμών πρώτων
κατοικιών από τις τράπεζες, καθώς και την απελευθέρωση της πώλησης των “κόκκινων” δανείων σε distress funds και εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες.
Τα δύο αυτά νομοθετήματα είναι τα τελευταία που
έρχονται να “κουμπώσουν” με τον πλήρη αφελληνισμό του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας και απο-

Καταγγέλλουμε ως μέγα σκάνδαλο, ένα από τα μεγαλύτερα στην ελληνική ιστορία, τη λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για την οποίαν
πανηγυρίζει η ένοχη κυβέρνηση και έχει κηρύξει περίπου σιωπητήριο η συνένοχη μνημονιακή αντιπολίτευση.
Με βάση την ανακεφαλαιοποίηση - σκάνδαλο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πέρασαν στην κυριολεξία
έναντι πινακίου φακής σε ξένα κερδοσκοπικά funds,
ως επί το πλείστον άγνωστα, με συνέπεια να απωλέσει
οριστικά το δημόσιο πάνω από 50 δισ. και να καταληστευθούν για άλλη μια φορά ασφαλιστικά ταμεία αλλά
και πολλές χιλιάδες μικρομέτοχοι, που είχαν τοποθετήσει τα λεφτά τους στις τράπεζες.
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με ενεργητικό 340
δισ. και ίδια κεφάλαια περίπου 40 δισ., όχι μόνο αφελληνίσθησαν και εκχωρήθηκαν κυριολεκτικά τζάμπα σε
ξένα funds αλλά και στα τελευταία δόθηκαν «δώρο»
και «προίκα» τόσο οι μαζικοί πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας όσο και η πώληση των «κόκκινων δανείων»
σε distress funds εταιρείες διαχείρισης.
Η τραγική αυτή εξέλιξη δεν συνιστά μόνο μια από τις
μεγαλύτερες ληστείες του ελληνικού δημοσίου και
των φορολογουμένων, την ώρα που ο ελληνικός
λαός πένεται, αλλά αποτελεί και ταφόπετρα για την
ελληνική οικονομία, αφού οι τράπεζες των funds θα
πνίξουν ακόμα περισσότερο κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια.
Θεωρούμε αδιανόητο ένα τόσο μείζον πολιτικό και
οικονομικό σκάνδαλο, για το οποίο υπάρχουν πελώριες πολιτικές και ποινικές ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και κυρίως στη
σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, να παρακαμφθεί μέσα στη γενική σιωπή και στο κατευθυνόμενο
«κουκούλωμα».
Το ελάχιστο που πρέπει άμεσα να γίνει, όσο και αν η
εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό, είναι
να συσταθεί Εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης, πράγμα που θα δώσει τη
δυνατότητα να γίνει εκτεταμένη δημόσια συζήτηση.
Τέλος είναι αναγκαίο οι διοικήσεις των ασφαλιστικών
ταμείων, που για άλλη μια φορά βλέπουν να έχουν
αδικαιολόγητες απώλειες των αποθεματικών τους,
να κινηθούν, όπως οφείλουν, για να υπερασπίσουν τα
συμφέροντα των ασφαλισμένων, που λεηλατούνται.
www.iskra.gr

ΕΒΔΟΜΗ

Συνάντηση φιλοζώων
του Δήμου 3Β
Η Πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αδεσπότων
του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά από πολλαπλά αιτήματα ατόμων και φιλοζωικών ομάδων, καλεί τους φιλόζωους της
περιοχής, με την συνεπικουρία των τοπικών κτηνιάτρων, σε συνάντηση για να συζητηθούν ζητήματα
ενημέρωσης και διαχείρισης περί του αυξανόμενου
προβλήματος της εγκατάλειψης και κακοποίησης
των αδέσποτων.
Η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ
παραπλεύρως του Δημαρχείου Βούλας την 29η Νοεμβρίου και ημέρα Κυριακή την 6η μ.μ.

3η Εθελοντική Αιμοδοσία
του Δήμου Σαρωνικού
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Οι Δήμοι της χώρας στο “κόκκινο”

Δεν θα δεχτούν άλλη περικοπή των
θεσμοθετημέτων πόρων
τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ
Δεν θα δεχτούν άλλη συρρίκνωση
των οικονομικών πόρων τους, τονίστηκε από τους εισηγητές στην Εκτακτη
Γενική
Συνέλευση
της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

δημιουργείται ο κίνδυνος απώλειας
μεγάλων εσόδων των Δήμων αν σταματήσουν να πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη οι επιχειρήσεις που έχουν
υπογράψει σύμβαση παραχώρησης
με το δημόσιο».
Μεγάλος αριθμός Δήμων βρίσκεται

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το Κέντρο
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς,
όπου έχει δημιουργηθεί η Τράπεζα Αίματος του
Δήμου, πραγματοποιεί την 3η Εθελοντική Αιμοδοσία
την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 09:00-13:00στο χώρο
του Δημαρχείου στα Καλύβια.
Ο υποψήφιος δότης μπορεί να είναι ηλικίας από 18
έως 60 ετών. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα
ασφαλής και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο να νοσήσει από οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια. Το αίμα συλλέγεται χρησιμοποιώντας
αποστειρωμένο εξοπλισμό. Ένας νέος ασκός με ενσωματωμένη αποστειρωμένη βελόνα μιας χρήσης
χρησιμοποιείται για κάθε δότη και η βελόνα καταστρέφεται αμέσως μετά την αιμοδοσία. Για τη συλλογή του αίματος αρκούν περίπου 8 – 10 λεπτά.

Νέα Εκτελεστική Επιτροπή
στην ΠΟΕ - ΟΤΑ
Νέα Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΠΟΕ - ΟΤΑ)
προέκυψε μετά την παραίτηση του του Προέδρου
της Θέμη Μπαλασόπουλου και την αντικατάστασή
του από τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του Δήμου
Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Νικόλαο Τράκα.
Η νέα Ε.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση
της 26/11 όπως παρακάτω:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της
ΠΕΔΑ και δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Ηρακλής Γκότσης, περιέγραψε τη δυσχερή εικόνα στην οποία βρίσκεται η
Τοπική Αυτοδιοίκηση σημειώνοντας:
«Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση βρίσκεται εδώ και χρόνια στα έσχατα
όρια της οικονομικής αντοχής της.
Δεν είναι μόνον οι περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων, των ΚΑΠ, που
έχουν υπερβεί αθροιστικά το 60%. Η
ΣΑΤΑ έχει μειωθεί σε ποσοστό της
τάξης του 85%. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
έχουν μειωθεί 20-25% λόγω απλώς
της αδυναμίας μεγάλου αριθμού κατοίκων να εξοφλήσουν τη ΔΕΗ».
Και ενώ κόβονται συνεχώς οι πόροι
των ΟΤΑ από την άλλη της προσθέτουν αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες
χωρίς τα απαιτούμενα κονδύλια που
θα τις υποστηρίξουν. Αντίθετα δίνουν
άλλο ένα πλήγμα στους ΟΤΑ, όπως
επεσήμανε και ο Ηρ. Γκότσης: «Οι
Δήμοι πλέον φορολογούνται για
ενοικιάσεις ή και τεκμαρτά για απλές
παραχωρήσεις χώρων τους όχι
μόνον σε ιδιώτες αλλά και σε συλλόγους και σωματεία. Με την πρόσφατη
νομοθετική
ρύθμιση

σε αδυναμία να κλείσει τον προϋπολογισμό του Δήμου ή καταφεύγει σε
λογιστικές ακροβασίες. Ηδη χρεωκόπησε ο Δήμος Σαλαμίνας!
Κατέληξε δε ο πρόεδρος ότι στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να
παρθούν αποφάσεις στην Γ.Σ. της
Κ.Ε.Δ.Ε. (1η Δεκεμβρίου) το Δ.Σ. της
Π.Ε.Δ.Α. θα προχωρήσει σε πιο δυναμικές ενέργειες όπως,
•Συντονισμό με την ΠΟΕ και ΠΟΠ
ΟΤΑ έτσι ώστε να συμμετέχουν και οι
εργαζόμενοι.
•Συναντήσεις με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό
για να τεθούν τα προβλήματα και να
δοθούν απαντήσεις και δεσμεύσεις.
•Το ΔΣ να πάρει απόφαση για κινητοποιήσεις στην περίπτωση που οι συναντήσεις αποβούν άκαρπες.
•Οι κινητοποιήσεις μπορούν να έχουν
από τις πιο απλές μορφές (όπως για
παράδειγμα σταμάτημα της αποκομιδής από τα Υπουργεία ή σταμάτημα
έκδοσης βεβαιώσεων - πιστοποιητικών για τις Δημόσιες Υπηρεσίες)
μέχρι πιο σύνθετες (όπως το κλείσιμο
των Δήμων κλπ).
Στη συνέλευση παρευρέθη και ο υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας ο
οποίος δήλωσε αντίθετος σε οποι-

αδήποτε ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών
των ΟΤΑ και πρόβαλε την ανάγκη κατάρτισης ενός τριετούς προγράμματος για την θεσμική και οικονομική
ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο ενημέρωσε ότι υπέγραψε
ποσό ύψους 22,5 εκατομ. ευρώ που
θα κατανεμηθεί στις περιφέρειες της
χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για κάλυψη της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2016.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., δήμαρχος
Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, κατήγγειλε ότι «η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού βάλλεται με σχέδιο» και δήλωσε
ότι στη Γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ
(1η Δεκεμβρίου) θα αποφασιστεί η
στάση που θα κρατήσουν «και θα διαμορφωθεί από κοινού το νέο πλαίσιο
διεκδικήσεων της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χρήστος Κοκοτίνης επεσήμανε
ότι «είναι αναγκαίο όσο ποτέ οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
συνεργασία με την ΠΟΕ - ΟΤΑ και άλλους φορείς να διεκδικήσει σθεναρά
βασικά αιτήματά της, ώστε να μπορέσει άμεσα να λειτουργήσει και να παίξει τον κοινωνικό της ρόλο».
Για τους υπερχρεωμένους Δήμους η
επιτροπή οικονομικών της ΚΕΔΕ πρότεινε να συσταθεί επιτροπή που θα
βοηθήσει την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των υπερχρεωμένων
Δήμων με τη βοήθεια και του ταμείου
παρακαταθηκών και δανείων με μείωση επιτοκίου και μακροπρόθεσμη
ρύθμιση αλλά και προτάσεις για στήριξη από αδιάθετα ληξιπρόθεσμων
που υπάρχουν.
Τέλος ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ η εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Τουρισμού, η οποία
περιλαμβάνει 23 συγκεκριμένα οικονομικά αιτήματα, καθώς και άλλα 16
θεσμικά αιτήματα, τα οποία όμως και
αυτά έχουν σύνδεση με τα οικονομικά των Ο.Τ.Α.
Η “Λαϊκή Συσπείρωση” κατέθσε δικό
της ψήφισμα.
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Σταυροφόροι 2
Σταυροφορία πρώτη
«Τη χρονιά εκείνη άρχισαν να καταφθάνουν
διαδοχικά ειδήσεις σχετικές με την εμφάνιση στρατού Φράγκων, που ερχόταν από
τη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν».
Κιλίζ Αρσλάν ίμπν Σουλεϊμάν (1092-1107)
Σουλτάνος του Ρούμ

Την Ιστορία τη μαθαίνεις, όταν τη διαβάζεις
από όλες τις πλευρές της. Διαβάζω από
το βιβλίο, ’’Οι Σταυροφόροι από τη μεριά
των Αράβων” του Λιβανέζου αξιόλογου
δημοσιογράφου Αμίν Μαλούφ: «Από τον
Ιούλιο του 1096, ο μόλις τότε επταετής(!)
σουλτάνος Κιλίζ Αρσλάν έμαθε ότι μεγάλο
πλήθος Φράγκων κινείται προς την Κωνσταντινούπολη. Αμέσως άρχισε να φοβάται
για το χείριστο. Αγνοεί τον απώτερο σκοπό
των ανδρών αυτών. Αλλά πιστεύει πως ο
ερχομός τους στην Ανατολή δεν είναι για
κάτι καλό.»
Το σουλτανάτο που κυβερνά, εκτείνεται στη
Βιθυνία της Μικράς Ασίας.΄Εχει κατακτηθεί
με πόλεμο από τους Βυζαντινούς. Έχει
πρωτεύουσα τη Νίκαια και ο Κιλίζ Αρσλάν
ιδρύει πρώτος στην περιοχή αυτή το δικό
του σουλτανάτο. Το σουλτανάτο των
Ρούμ.* Αυτή δε είναι η περιοχή, που αργότερα πήρε το όνομα Τουρκία.
Στη Νίκαια, πρωτεύουσα τώρα του κράτους
του, οι χριστιανικές εκκλησιές είναι περισσότερες από τα τζαμιά των μουσουλμάνων.
Και ως μόνο υπέρτατο άρχοντα αναγνωρίζουν τον πενηντάρη βυζαντινό βασιλέα
Αλέξιο Κομνηνό (1081 -1118), γόνο από
την Κομνή της Θράκης, ένα χωριό κοντά
στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ανηψιός του
Ισαάκιου Κομνηνού και ο ένας από τους
τρείς ονομαστούς της βυζαντινής δυναστείας των Κομνηνών. Μεγάλη του κόρη
είναι η Αννα Κομνηνή. Ονομαστή από τις
δολοπλοκίες της, αλλά περισσότερο γνωστή από την “Αλεξιάδα” της, που έγραψε
επάνω στο βίο των Κομνηνών.
Η Νίκαια, είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις τρείς μέρες δρόμο. Και η οσμή
των βυζαντινού πλούτου διαχέεται εύκολα...
Η Κωνσταντινούπολη πάντοτε ήταν μια
πόλη κοσμοπολίτισα και πολυπληθυσμική.
Η εικόνα των περαστικών πάνοπλων ιπποτών ήταν συνηθισμένη και γνώριμη, αλλά
και των προσκυνητών που πορεύονταν
προς Αγίους Τόπους. Από την άλλη μεριά
και οι ίδιοι οι Βυζαντινοί πολλές φορές,
επίσημα είχαν ζητήσει από τη Δύση να προστρέξει για βοήθεια στρατιωτική για την
αντιμετώπιση των μουσουλμανικών προκλήσεων. Με άλλα λόγια και σε αυτό θέλω

να καταλήξω με τη μακρυγορία μου, ότι
προφανώς η πολιτική σχέση των Βυζαντινών, τόσο με τη δυτική Ευρώπη, όσο και με
την μουσουλμανική Ανατολή, δεν υπήρξε
ποτέ ‘’κοφτή’’ και ξεκάθαρη, αλλά περιέργως ή και σκοπίμως, ρευστή και ασταθής
και εν πολλοίς υπεροπτική.
Γι’ αυτό, οι κάποιες διπλωματικές παλινωδίες, δεν πρέπει να ξενίζουν. Βέβαια,
στρατό οργανωμένο με σταυροφόρους, τέτοιο μεγάλο και άγριο, Βυζαντινοί και Μουσουλμάνοι για πρώτη φορά μάθαιναν πως
πλησιάζει στον Βόσπορο. Και αυτό το γεγονός, όλους τους τρόμαζε.
Επικεφαλής στο εισαγωγικό κύμα της πρώτης σταυροφορίας, τρέχει ο Πέτρος ο Ερημίτης.
Η Άννα Κομνηνή στην “Αλεξιάδά”, τον αποκαλεί και “Κουκούπετρο”. Φαίνεται λοιπόν
ότι αυτός ο Πέτρος ο Ερημίτης, το 1094
έλαχε μοναχός του να επιχειρήσει ένα
προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Βολιδοσκόπησε, κατασκόπευσε, σύναξε πληροφορίες και στις 8 του Μάρτη του 1096
ξεκίνησε μαζί με 15.000 πιστούς, ασύνταχτους, και ανοργάνωτους στρατιωτικά, και
με αρχηγό τον ιππότη Γκωτιέ τον
επονομαζόμενο “Μηδέν έχοντα” ή άλλως
“Ακτήμονα” ή γαλλιστί ‘’Gaultierus Sine
Habere’’. Και άρχισαν οι σφαγές οι βιασμοί
και οι λεηλασίες. Και ο Βικέλας, Έλληνας
ιστορικός του 19ου αιώνα έγραφε ότι «Οι
ευγενείς αυτής της μεγάλης χριστιανικής
κινήσεως φάνηκαν να σκοτώνουν ιερείς του
Χριστού, με τη δικαιολογία ότι ήταν σχισματικοί, και να γράφουν την αρχή μιας
ανόσιας τραγωδίας». Και ο ιστορικός του
Αλεξίου Κομνηνού Chaladon προσυπογράφει τον ιστορικό Γίββωνα όταν να δηλώνει
πως «Αυτοί που ακολουθούσαν τον Πέτρο
τον Ερημίτη, ήταν σεσημασμένοι κλέφτες
και δίχως ανθρωπισμό». Ενας Άραβας ιστορικός του 12ου αιώνα γράφει πάλι πως: «Ο
λαός βλέποντας τα αμέτρητα στίφη, τα
άγρια να καταφθάνουν, κατατρόμαζε και
κρυβόταν». Και όντως φοβερό θα ήταν το
θέαμα, όταν το κύριο σώμα της σταυροφορίας που συγκεντρώθηκε, με δεύτερη
φουρνιά έφτασε να υπερβαίνει τον αριθμό
των 100 χιλιάδων ανδρών. Σε αυτή τη δεύτερη φουρνιά, της πρώτης πάντοτε σταυροφορίας μαζί με τους απλούς στρατιώτες
συναριθμούσαν και διάφοροι Ευγενείς,
δούκες και άρχοντες, όπως ο Codefroi de
Bouillon από τη Λωραίνη, ο Hugues de Vermandois, αδελφός του βασιλιά της Γαλλίας,
ο Βαλδούϊνος, ο κόμης της Φλάνδρας, ο
Ροβέρτος Β΄ο Ιεροσολυμίτης, και άλλοι,
όλοι κυρίως Γάλλοι και όχι μόνο.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι ενώ η καταστροφή του ναού της Αναστάσεως από
τους Τούρκους είχε γίνει το 1009, μόλις τον
11ο αιώνα η Δύση αφυπνίστηκε θρησκευτικά, και αποφάσισε ομαδικά να εκστρατεύσει.
Κατά τη διάρκεια του 11ου αιώνα, ιστορικά
καταγράφεται μια μετάβαση από τα ειρηνικά προσκυνήματα στις στρατιωτικές εκστρατείες, όπου πάνοπλοι ιππότες
παίρνουν το παιχνίδι στα χέρια τους.
«Για το Βυζάντιο, δεν υπήρξε ποτέ η
ανάγκη μια εκστρατευτικής σταυροφορίας,
ούτε ο βυζαντινός αυτοκράτωρ ήταν κατειλημμένος από ένα έξαλλο θρησκευτικό ενθουσιασμό. Για το Βυζάντιο, εκείνο που
προείχε πολιτικά ήταν το πρόβλημα της
διάσωσης της Αυτοκρατορίας, από την επιβουλή των Ανατολικών και Βορείων εχθρών της, και ολίγον κατ΄ ουσίαν
ενδιέφεραν οι Άγιοι Τόποι.» τονίζει ο Βασίλιεφ.

Πάντως όταν την 1η Αυγούστου του 1096,
οι σταυροφόροι έφτασαν από θάλασσα και
ξηρά απειλητικά έξω από τα τείχη της
Κωνσταντινούπολης. Μπροστά στον ανεξέλεγκτο κίνδυνο, ο Αλέξιος Κομνηνός διπλωματικά σκέφτηκε όχι μόνο να
συμβιβασθεί, αλλά και να εκμεταλλευθεί
την ευκαιρία.
«Δεν θα μπείτε στην πόλη μου», είπε «και
εγώ θα είμαι μαζί σας, και αρχηγός σας»
και κάπως έτσι θα συνέχισε: «Θα σας δώσω
βυζαντινό στρατό να σας βοηθήσει. Και
όπως είπα θα ηγηθώ εγώ προσωπικά της εκστρατείας. Αλλά όσες πόλεις και περιοχές
θα ελευθερώνετε, από αυτές που μου είχαν
πάρει οι Τούρκοι, θα τις δίνετε πίσω σε
εμένα. Όλα τα άλλα φυσικά δικά σας». Μάλιστα τους έβαλε και ορκιστήκανε επάνω
στα συμφωνηθέντα, αλλά ακόμα υπέγραψαν και λόγο υποταγής. Βλέπετε το Βυζάντιο παρόλα χάλια του, με τους θησαυρούς
και τα πλούτη που έκρυβε στα θησαυροφυλάκια του, διατηρούσε ακόμη μια αίγλη
αδιαμφισβήτητη και μια αδιαφιλονίκητη επιβολή της ισχύος του.
Κλείνεται λοιπόν η συμφωνία. «Και το
εξοντωτικό ολέθριο έργο αρχίζει. Η λεηλασία συνεχίζεται επί δικαίων και αδίκων. Σφάζονται αλύπητα και καταληστεύονται οι
άμαχοι χωρικοί. Παιδάκια ψήνονται στη
φωτιά» γράφει ο Μααλούφ στο βιβλίο του
και εγώ τον πιστεύω.
Ο Αλέξιος βλέπει την δυσάρεστη εκτροπή.

Φοβάται και για τους προσκυνητές. Θέλει
να τους προστατεύσει. Παρεμβαίνει και
τους προωθεί και τους εγκαθιστά ασφαλείς
στη βυζαντινή πόλη Κιβωτό που βρίσκεται
στη νότια ακτή του κόλπου της Νικομήδειας
και σήμερα ακούει στο όνομα Ισνίκ. (R.
Grousset: “Histoire des Croisades” Paris
1901)
Απελευθερώνεται η Νίκαια από τους Σελτζούκους και τον Ιούνιο του 1097 αποδίνεται στους Βυζαντινούς. Οι Σταυροφόροι
συνεχίζουν τον δρόμο τους προς Ιεροσόλυμα. Φτάνουν στην Ηράκλεια, όπου και
παρατηρείται η πρώτη διάσπαση του όλου
σώματος των Φράγκων. Ο Βαλδουίνος της
Φλάνδρας αποσπάται, απελευθερώνει την
΄Εδεσσα. Δεν την δίνει στον Αλέξιο, αλλά
την κρατά δική του και ιδρύει την δική του
ομώνυμη Κομητεία.
Μετά, στη σειρά έρχεται η Αντιόχεια. Πέφτει και αυτή στα χέρια των σταυροφόρων.
Ο Βοημούνδος και αυτός την κάνει δικό
του βασίλειο και αποσπάται, φεύγει από
την όλη εκστρατευτική ομάδα.
Αρχίζει η τελική ευθεία για την ‘’τούρτα’’
της Ιερουσαλήμ. Ο Αλέξιος είναι ήδη πολύ
δυσαρεστημένος. Βλέπει ότι οι σταυροφόροι τον εξαπατούν. Την Έδεσσα και την Αντιόχεια προτερινών κτήσεων βυζαντινών
γίνονται τώρα κτήση των στρατιωτών της
Δύσης. Δεν μπορεί όμως να κάνει τίποτα
πλέον.
Στην Ιερουσαλήμ έχουν φτάσει μοναχά οι
20 χιλιάδες και αυτοί καταπονημένοι και
εξαντλημένοι. Πολιορκούν την ιερή πόλη,
που τώρα από πολλού βρίσκεται στα χέρια
των Φατμίδων.**
Τον Ιούλιο τον 1099 πέφτει η ιερή πόλη.
Ιδρύεται το λατινικό κράτος των Ιεροσολύμων με πρώτο ηγεμόνα τον Γοδεφρείδο ντε
Μπουγιόν.
Η πρώτη σταυροφορία τέλειωσε με πολλούς νεκρούς αλλά και κέρδη. Τόσο για
τους σταυροφόρους όσο και για τους Βυζαντινούς. Οι δε Ιταλικές πόλεις Πίζα Βενετία και Γένοβα, απέκτησαν εμπορικά
προνόμια στις παράκτιες ακτές τις κατακτημένες από τους Λατίνους.
Αλλά τα καινούργια λατινικά κρατίδια, για
διαφορετικούς ξεχωριστά λόγους δεν μπόρεσαν να στεριώσουν. Οι Τούρκοι ανασυντάχτηκαν και αργά ή γρήγορα,
όλα
ξαναγύρισαν στα μουσουλμανικά χέρια. Η
Δύση βλέποντας την όλη κατάληξη και ερεθισμένη για καινούργια κέρδη αντέδρασε με
μια δεύτερη σταυροφορία.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Ρουμ: ΄Ελληνες, Ρωμιοί, Ρωμαίοι
** Φατιμίδες: Μουσουλμανική δυναστεία που είχε
βασιλεύσει σε Β. Αφρική και Αίγυπτο κατά τον
10ο-11ο αι.

Βοηθήματα
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στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Αντί πινακίου ...φακής
ξεπουλιούνται οι τράπεζες
Ξεπουλιούνται οι τράπεζες, μπιλ παρά κι ας έχουν πάρει
πάνω από 200 δις εκατομμύρια από τις τσέπες των φορολογούμενων πολιτών. H φτώχεια μας, τα κέρδη τους!

Oι φόροι αυξάνονται αλλά
οι εισπράξεις πέφτουν!
Από τις αρχές του 2015 τα «φέσια» προς την εφορία έχουν αυξηθεί κατά 10,3 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά ξεπερνούν πλέον τα 82,2 δισ. ευρώ.
Η φοροκαταιγίδα δεν φέρνει έσοδα. Στέγνωσε ο κόσμος, τρύπησαν οι τσέπες του κόσμου. Η κυβέρνηση
του νεοπασόκ του Τσίπρα φέρνει πλειστηριασμούς
και πείνα για τους μη έχοντες...

Η Επιτροπή Αλήθειας
Δημοσίου Χρέους μεταφράζεται
σε πολλές γλώσσες!
Κι ενώ η ελληνική κυβέρνηση απαξίωσε την Επιτροπή
Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και προσπαθεί να την ενταφιάσει, παρά το ότι λειτούργησε εξαιρετικά με
πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Ευρώπη σε διεθνές συνέδριο (Βαρκελώνη), παρευρέθηκαν κινήματα, συλλογικότητες και Οργανισμοί που
ασχολούνται με το ζήτημα του δημοσίου χρέους και
διανεμήθηκαν τα Πορίσματα της Επιτροπής.
Στο Συνέδριο παρευρέθη ως κύρια ομιλήτρια και η τ.
Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η Επιτροπή Αλήθειας όμως έχει ήδη μπολιάσει τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες και έχει μεταφραστεί στα
ισπανικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά!

«Οι σχέσεις των κρατών δεν
θυσιάζονται για ατυχήματα»
«Η προστασία του δικού μας εναέριου χώρου είναι
το πιο φυσικό δικαίωμά μας», δήλωσε ο Τούρκος
Πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου ενώπιον της

κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.
Ναι μεν παραδέχεται ότι δόθηκε επίσημα η εντολή
κατάρριψης του ρωσικού αεροπλάνου, αλλά ήταν
“ατύχημα”, αφού σημείωσε ότι «οι σχέσεις των κρατών δεν θυσιάζονται για ατυχήματα».
Kαι πονηρός και ύπουλος ο Αχμέτ...
Αλήθεια, έχει πει ποτέ κανένας δικός μας κυβερνήτης, όταν η Τουρκία παραβιάζει δεκάδες φορές (40
την ημέρα από επίσημα στοιχεία) τον εναέριο χώρο
μας ότι είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να υπεραστιστούμε τον εναέριο χώρο μας;;;

Η απόλυτη υποκρισία!
Είναι υποκρισία να συνέρχονται οι G 20 στη Τουρκία
για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του προσφυγικού και να μη μιλάνε για τον ρόλο της Τουρκίας στο θέμα αυτό.
Είναι υποκρισία να δικαιολογούμε την κατάρριψη
του ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία, διότι
παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο, όταν καθημερινά τουρκικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και η κ. Μέρκελ, προτείνει
κοινές περιπολίες.
Από παρέμβαση του Νίκου Χουντή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τι πίνεις και δεν μας δίνεις;
«Απέξω μαυροφόρα απελπισιά, πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι…».
Μέσα, πιό μαύρη ακόμα η απελπισιά. Να παίζει του
νου η παραφροσύνη με της ψυχής την παραίτηση,
παιχνίδια με σκιές στους τοίχους του κελλιού.
«Αύριο αξημέρωτα με παίρνουν για εκτέλεση, σας
αγαπώ».
Αύριο, μεθαύριο… Ποιά σημασία έχει;
Σημασία έχει να βρεθεί ο αντι-Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Άραγε θα είναι ο Μπούλης; ο Κούλης; ο
Μπουμπούκος; ή ο τζάμπα μάγκας, ο πολλά βαρύς κι
ασήκωτος;
Ποιό Μνημόνιο είναι καλύτερο; Της Νουδούλας; του
ΣΥΡΙΖΑ; ή μήπως του ΠΑΣΟΚ; Να ζει κανείς ή να μη
ζει με τα δουλάκια των ναζί; Του μπι, ορ νοτ του μπι;
Τουμπεκί! Ψιλοκομμένο, από «μαυράκι» εξωτικό και
«ξανθό» εδώδιμο, απ’ τα ρουμάνια τα κρυφά στου
Λούσιου ποταμού τις παρόχθιες φυτείες.
Σας το συνέστησε ο Γιωργάκης το βοτάνι της χαράς,
που μερώνει κάθε πόνο, αλλά δεν το νοιώσατε το
παιδί το ψυχοπονετικό και τ’ αδικήσατε άσπλαχνα.
Γιατί γκρινιάζεις λιγόπιστε; Η βλακεία θα παραμείνει
αφορολόγητη, μη σκιάζεσαι.
Πόσοι νέοι φόροι; Πόσα νέα λουκέτα; Πόσοι νέοι
άνεργοι; Πόση ακόμα φτωχοποίηση κι εξαθλίωση και
απανθρωποποίηση; Κι όμως, τί να σου πουν εσένα
όλα αυτά; όταν υπάρχουν τα διλήμματα τ’ αμείλικτα,
τα φοβερά: Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός; Ο αριστερόζ Τσίπρας, ή ο γιαλαντζί δεξιός αντι-Τσίπρας;
Ο ύπνος τρέφει τα μωρά κι ο ήλιος τα μοσχάρια. Αφή-

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

στε το να κοιμηθεί, νάνι γλυκό να κάνει, μη το ξυπνάτε μη, χαίρε ω χαίρε εθνική λοβοτομή!
Ατόνησε κι εκείνη η πολυθρύλητη, η προστασία στα
είδη υπό εξαφάνιση. Χελώνα καρέτα-καρέτα, φώκια
μονάχους-μονάχους, πελάτης-πελάτης, Έλληνας-Έλληνας. Απροστάτευτα όλα. Άραγε στο μέλλον θα μιλούν για μας όπως μιλούν για το μυθικό πτηνό ντόντο
της Μαγαδασκάρης; Νόστιμο λέγεται πως ήταν το
άτιμο, αλλά από μυαλό …κουκούτσι, γι’ αυτό εξέλειπε. Προστατεύεται όμως η πρωϊνή ζώνη στα κανάλια των βαρόνων Μυνχάουζεν. Και η μεσημεριανή
ζώνη και η απογευματινή, η βραδινή και η νυκτερινή.
Μαύρα μεσάνυχτα, «μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά»,
ω πόσες ζώνες μας ζώσανε! Έρπης ζωστήρ, καλπάζων και κακοηθέστατος.
Προσδεθείτε στον καναπέ σας, το ταξίδι στην Ονειροχώρα δεν τελειώνει ποτέ…
-Τι θα δούμε σήμερα;
-Μιά ολίγη από Πανούση με σος από εκλογές Νέας
Δημοκρατίας.
-Πόσο μας κάνουν ένα κι ένα;
-Έντεκα.
(Γάτε με πέταλα! Πάλι στη σειρά τά ‘βαλες όλα).
«Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Αμάν, δεν παίζεται αυτό το παιδί στα ποιηματάκια. Ούτε στα παραμυθάκια παίζεται.

-Έλα Αλέξη, πες μας άλλο ένα …

-«Αρνάκι άσπρο και παχύ, της μάνας του καμάρι».
(Ναι, αλλά πιο πέρα παραμονεύει «λύκος μαύρος και
ισχνός, του πατέρα του καημός»).
Τραπεζίτες, κοπτήρες, κυνόδοντες …και η φράου Άνκελα, οδοντίατρος αυταρχική:
-Άνοιξε το στόμα σου. Κάνε αααα…
-Ααααχχχ…
-Πω πω !!! Πάλι δεν έπλυνες τα δόντια σου μετά το
φαγητό;
-Μετά το ποιοοοό;
Νύχτα ξελογιάστρα, μαγική …κι αναστενάζει εκείνη
σ’ εκείνον:
-Ω έλα, μίλα μου άγρια…
-Δεν μπορώ τώρα, κατεβάζω εφαρμογές στο κινητό.
-Αχ, τι ρομαντικός που ήσουν, όταν δεν είχες κινητό
και κατέβαζες καντήλια!
(«Το φοβισμένο φως του καντηλιού, τρεμάμενο τα
ονείρατα αναδεύει και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει»).
-Σσσς! Κάντε ησυχία, έχουμε κατάληψη, συνεδριάζει
το δεκαπενταμελές υπό τον πρωθυπουργό της
χώρας.
-Κι αυτό εκεί τί είναι;
-Ο πρωθυπουργός της χώρας.
-Έλα ρε! Πλάκα μου κάνεις.
-Όχι, αλήθεια σου λέω, αυτός είναι.
(Αυτοοοός; Ω ναι, ουαί).
«Εγώ θα κόψω το κρασί, αλλά βοήθα με κι εσύυυ...».
-Ρε Μπάμπη, αυτός τι πίνει και δεν μας δίνει;
-Δεν ξέρω δικέ μου, πάντως ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μίλα: δεν είναι φυσιολογικό
Η βία κατά των γυναικών σε αριθμούς
Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αποτελεί
μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σημερινό κόσμο. Βία δεν είναι
μονο το ξύλο. Βία δεν είναι μόνο η σεξουαλική. Πολλές φορές το σώμα πονάει λιγότερο από την ψυχή.
Η 25η Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ ως
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών το 1999, σε ανάμνηση της στυγερής
δολοφονίας των τριών αδελφών Mirabal, πολιτικών
αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία, από το
καθεστώς του δικτάτορα Trujillo το 1961.
Το 35% των γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως
έχουν υποστεί σωματική βία, (πηγή: Plan International USA),
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής, ενώ σε μερικές χώρες το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 70%, με τις
επιπτώσεις αυτής της κατάστασης να βαραίνουν τις
κοινωνίες για γενεές.
1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα βρεθεί αντιμέτωπη με σωματική, ψυχολογική ή σεξουα-

στην οικογένεια αποτελεί το 25% του συνόλου των
εγκλημάτων (πηγή: CADV Pamphlet)
Στη Γερμανία κάθε 3 λεπτά μια γυναίκα βιάζεται.
(πηγή: VORAN – Das Frauen Programm)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών
των Ηνωμένων Εθνών το ποσοστό βιασμών στην Ελλάδα είναι περίπου 210 βιασμοί ανά 100.000 κατοίκους.
Από τους 100 βιασμούς που σημειώνονται στην
χώρα μας, καταγγέλλεται στις αστυνομικές αρχές
μόνο το 10-15%. Από αυτές τις καταγγελίες εξιχνιάζονται μόνο οι μισοί βιασμοί και μόνο οι μισοί από
τους δράστες καταδικάζονται. Αυτό αντιστοιχεί σε
καταδίκη του 3 με 4 % των βιαστών.

λική βία από τον σύντροφό της. (πηγή: Unite to end
violence against women)
1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού (πηγή: Unite to end violence against
women)
40% με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (πηγή: Unite to end violence against women)
Στην Αγγλία κάθε βδομάδα 2 γυναίκες σκοτώνονται
από τον νυν ή πρώην σύζυγό τους, ενώ η βία μέσα

Η βία πολλές φορές προέρχεται από την ίδια την οικογένεια πράγμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την
απόφαση του θύματος να καταγγείλει το περιστατικό.
Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που ο δράστης
είναι άγνωστος, το θύμα πάλι διστάζει να τον καταγγείλει.
Οι περισσότερες γυναίκες που δεν καταγγέλλουν ότι
πέφτουν θύματα βίας, σωματικής και σεξουαλικής,
αποδίδουν αυτή τους την απόφαση στο φόβο. Μετά
από κάθε επίθεση η απειλές για επανάληψή της, αν
μιλήσουν, είναι δεδομένες.
Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις βιασμού, πολλές γυναίκες νιώθουν ένοχες για ό,τι τους συνέβη και διστάζουν να αναφέρουν το περιστατικό ακόμα και

στους οικείους τους.
Οι περισσότερες γυναίκες που δέχονται και υπομένουν την βία, το κάνουν λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά βίας βιώνουν γυναίκες που είναι έγγαμες, και δεν
εργάζονται, είναι απόφοιτες λυκείου, ενώ ο μέσος
όρος ηλικίας τους είναι τα 40,3 έτη.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο δεν θα υπήρχαν
πόλεμοι. Μόνο χώρες που θα ζήλευε η μια την άλλη και θα
κρατούσαν μούτρα.

4 Μην πάτε ποτέ στο πρώτο “το φαγητό είναι έτοιμο” της
μάνας. Είναι παγίδα για να στρώσετε το τραπέζι.

4 Το καλύτερο ζευγάρι στον κόσμο είναι το γέλιο και το
δάκρυ. Σπάνια συναντιούνται, αλλά όταν το κάνουν είναι η
πιο υπέροχη στιγμή...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Πρόστιμο 35.000 € την ημέρα από Ε.Ε.
για «πλημμελή επεξεργασία λυμάτων»
Η Κομισιόν επέβαλε στην Ελλάδα
πρόστιμο 35.000 ευρώ την ημέρα
για «πλημμελή επεξεργασία λυμάτων» στον κόλπο της Ελευσίνας.
Εντεκα χρόνια μετά την απόφαση
του Δικαστηρίου της ΕΕ για την
«πλημμελή επεξεργασία λυμάτων»
στον κόλπο της Ελευσίνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί και
παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο
Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), προτείνοντας την επιβολή προστίμων. Με
βάση το ημερήσιο ποσό που πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών συνέχισης της παράβασης
φθάνουμε στο ιλιγγιώδες πρόστιμο
15.943.620 ευρώ!
Η Περιφέρεια Αττικής εργάζεται συστηματικά για να επιλυθεί το πρό-

βλημα, δηλώνει η Ρένα Δούρου και
ζητά σοβαρό σχεδιασμό δηλώνοντας:
«Σε μία περίοδο που οι πολίτες

πλήττονται από την οικονομική
κρίση και βρίσκονται αντιμέτωποι με
τη συνεχή μείωση των μισθών και
των συντάξεών τους, η χώρα είναι
αναγκασμένη να πληρώνει υπέρογκα οικονομικά πρόστιμα που επι-

βάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
εξαιτίας συνεχιζόμενων παραβάσεων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
των αστικών λυμάτων Αττικής, την
απουσία ειδικότερα αποχέτευσης
και βιολογικών καθαρισμών.
Η Περιφέρεια Αττικής εργάζεται συστηματικά, μακριά από αντιπαραγωγικά παιχνίδια αναζήτησης ευθυνών
και 'αρμοδίων' και χωρίς επικοινωνιακές λογικές, προκειμένου να επιλυθεί το χρονίζον πρόβλημα. Μόνο
μέσα από σοβαρό σχεδιασμό, ένα
σύνθετο ζήτημα, όπως η απουσία
αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, θα επιλυθεί με τον τρόπο
εκείνο που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τη χώρα και θα προστατεύει
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Από την «Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου», ελάβαμε το παρακάτω
δελτίο, σχετικά με την πλατεία Αναλήψεως, που ανακατασκευάζεται.
Γράφουν σχετικά:
«Πρόσφατα ξεκίνησε η ανάπλαση
της πλατείας της Ανάληψης. Όπως
έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας το έργο είχε
αρχικά ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 20072013 αλλά στη συνέχεια λόγω άστοχων ενεργειών της Δημοτικής
Αρχής (αρχικός υπερφίαλος προ-

ϋπολογισμός και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας) ανακλήθηκε
η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6Β1Ξ465ΦΘΕ-Η7Ψ)
Έτσι τελικά το έργο κατασκευάζεται
με ιδίους πόρους του Δήμου, που τις
δύσκολες αυτές εποχές θα στερηθούν
από άλλες ανάγκες όπως π.χ. κοινωνικές υποδομές, αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομής. Θλιβερή
εντύπωση και πολλά ερωτηματικά,
προκαλεί το γεγονός, ότι η Δημοτική

Αρχή αποκρύπτει την αλήθεια και έχει
διατηρήσει στο χώρο του έργου την
παλιά ενημερωτική πινακίδα, που πληροφορεί ότι το έργο χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ.
ΨΕΥΔΕΤΑΙ και ΕΞΑΠΑΤΑ καταπατώντας κάθε δικαίωμα του δημότη
να γνωρίζει το πώς δαπανώνται οι
πόροι του Δήμου. Την καλούμε να
αποσύρει άμεσα την πινακίδα και να
ζητήσει δημόσια συγνώμη για την
πρωτοφανή ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ.»
Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου
protovouliapolitonkoropiou@gmail.com

Να μη γίνει ο Μαραθώνας μία δεύτερη Φυλή
Ο σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας αφήνει ανοιχτή τη χρησιμοποίησή του.
Η Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα εναντιώθηκε ομόφωνα (στην ολομέλειά
της 15-05-15) στο έργο του ΧΥΤ
Γραμματικού επειδή οι αιτίες ακαταλληλότητας για τους οποίους από
την αρχή εναντιωθήκαμε παραμένουν και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καμμία εναπόθεση.
Ζητούσαμε να ερευνηθεί από αξιόπιστους τεχνικοεπιστημονικούς φορείς και νομικούς το έργο όπως είχε
ζητήσει και η επιτροπή αναφορών
του Ευρωκοινοβουλίου και η Περιφέρεια Αττικής να διαβουλευτεί
ανοικτά με τους κατοίκους.
Τίποτα από τα παραπάνω δεν υλο-

ποιήθηκε και μάλιστα πρόσφατα
ανανεώθηκε η άδεια του έργου και
προχωρούν οι εργασίες χωρίς αλλαγές. Από την άλλη η αναθεώρηση
του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής αφήνει ανοιχτή
την χρησιμοποίησή του. Ο κίνδυνος
να υποδεχτεί απορρίμματα η ακατάλληλη εγκατάσταση του Γραμματικού είναι άμεσος με απειλή για το
περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Πρέπει να αντιδράσουμε. Μιας και
τα ατράνταχτα επιχειρήματά μας
δεν ήταν αρκετά για πειστούν οι
αρμόδιοι, είμαστε υποχρεωμένοι να
αρχίσουμε δυναμικές κινητοποι-

ήσεις μήπως και κάποιοι βαρύκουοι
ανοίξουν τα αυτιά τους.
Μόνος δρόμος που μας έμεινε είναι
αυτός της Κερατέας. Ο δρόμος του
αγώνα.
Καλούμε όλους τους φορείς του
Δήμου μας να ενώσουν τις δυνάμεις
τους συντονισμένα και ενωτικά
ώστε να οργανώσουμε την αντίδρασή μας και να απαιτήσουμε να
μην λειτουργήσει το έργο στο Γραμματικό.
Καλούμε όλο το λαό του Δήμου μας
να διαφυλάξει τον ιστορικό και παγκόσμια προβεβλημένο χώρο του
Μαραθώνα από την ανεξέλεγκτη
ρύπανση μιας δεύτερης Φυλής.
Το Συντονιστικό της Δύναμης Πολιτών

Αναμνήσεις δύο ...ποταμιών!
Όλα τα τοπωνύμια της Αττικής, που δεν έχουν σύγχρονη ονομασία, είναι πελασγικά, αφού οι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων ήταν αυτόχθονες Πελασγοί. Είχαν δώσει σε δύο μικρά, αλλά
πεντακάθαρα και μαγευτικά ποταμάκια, που διέσχιζαν και ξεδίψαζαν την Αθηναϊκή γη και τους κατοίκους της, το ίδιο όνομα!
Είχαμε λοιπόν τον Ηριδανό ποταμό, που πήγαζε από την Καλοπούλα του Υμηττού και ενωνόταν με τον Ιλισό ποταμό, στη σημερινή περιοχή του “Χίλτον” και τον Ηριδανό ποταμό που
ξεκινούσε από τις πηγές του Λυκαβηττού και χυνόταν στον Κηφισό ποταμό, που ανατρέχοντας πίσω 18.000 χρόνια από σήμερα, ξεχείλισε, εξ’ αιτίας κάποιου ακραίου αστρικού
φαινομένου και δημιούργησε παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), πνίγοντας την Αττικοβοιωτία, όταν βασίλευε στη Βοιωτία, ο Ώγυγος
και στη φυσική αυτή σημπαντική δραστηριόητα έδωσαν το όνομα
“Κατακλυσμός του Ωγύγου”.
Τότε βασιλιάς του Άργους ήταν ο “Φορωνεύς” (= ο φέρων τον
νουν) και προς τιμήν του γράφτηκε το αρχαιότερο Ελληνικό (Πελασγικό) έπος, η “Φορωνίς”, που δεν σώζεται, αλλά πολλά από
τα περιεχόμενά της αναφέρονται σε συγγράμματα Ελλήνων
ιστορικών, δίνοντας πληροφορίες για τον κατακλυσμό του Ωγύγου.
Ο Ηριδανός του Υμηττού θυμάται δόξες και μεγαλεία, της Αθήνας, με πολλά πολιτιστικά γεγονότα και θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και εμφυλίους σπαραγμούς και αγωνίες για προέλαση
ισχυρών εχθρών και νίκες εναντίον τους, όπως των Περσών, οι
οποίοι ήταν ομόαιμα αδέλφια μας, αφού προέρχονταν από τον
γιο του Περσέα τον Πέρση και συγκινητικό γεγονός αποτελούσε
η υπερηφάνεια του τελευταίου Σάχη της Περσίας για την Αργίτικη Ελληνική καταγωγή του!
Το τέλος της ζωής του Ηριδανού ήταν φρικτό, γιατί βίωσε το
δράμα των ξεριζωμένων Ελλήνων Ιώνων του 1922, μερικοί από
τους οποίους αναγκάστηκαν αβοήθητοι να κατασκευάσουν παραγκούπολη στις όχθες του, χειρότερη από τις φαμβέλες!
Κατόπιν μετατράπηκε σε οχετό και πριν 65 χρόνια σκέπασαν τον
ποταμό, στη θέση του οποίου κατασκευάστηκε ένας φαρδύς
δρόμος που οδηγεί στην Πανεπιστημιούπολη!
Ο Ηριδανός του Λυκαβηττού ξεδίψαγε τους Αθηναίους και συνεχίζοντας τη γαλήνια πορεία του, χάριζε τα νερά του στους κεραμοποιούς για να φτιάξουν χιλιάδες κεραμικά κομψοτεχνήματα, που τα περισσότερα απ’ αυτά κοσμούν τα Μουσεία σχεδόν
όλου του κόσμου, τονίζοντας την παγκόσμια εξουσία του θείου
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πνεύματος, πάνω στους πρωτόγονους λαούς της
Γης! Όσα γλύτωσαν την κλοπή και την καταστροφή βρίσκονται
στα ελληνικά Μουσεία, γεμάτα θλίψη, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα, αδιαφορούν για την αξία τους!!!
Ο μέγιστος Έλληνας ιστορικός Θουκυδίδης έλεγε ότι η περιοχή
των Κεραμοποιών που ονομάστηκε Κεραμεικός, ήταν η πιο
όμορφη της Αθήνας.
Ο ποταμός “θυμάται” τις λαμπρές μέρες της κατασκευής πολλών
κρατικών κτηρίων, όπως “το Πομπείον”, στο οποίο γίνονταν οι
προετοιμασίες και η εκκίνηση της πομπής των Παναθηναίων,
προς τιμήν της πολιούχου θεάς Αθηνάς, τότε που οι Αθηναίοι
έτρωγαν εκεί το ψητό κρέας των εκατομβών της θεάς! Υπήρχε
το Δίπυλο (= δύο πύλες) που χώριζε τον Κεραμεικό σε “έσω” και
“έξω” και από κει πέρναγε η Ιερά οδός, η οποία φιλοξενούσε την
πομπή της θεάς Δήμητρας προς το Ναό της, στην Ελευσίνα, τον
οποίο είχε στολίσει ο Πραξιτέλης με υπέρλαμπρα αγάλματα!
Και τέλος τα νερά του ποταμού φούσκωσαν από τα δάκρυα των
μαυροντυμένων γυναικών που θρηνούσαν πάνω στους τάφους
των νεκρών του Πελοποννησιακού πολέμου! Για πολλούς αιώνες
ο Κεραμεικός έγινε ο τόπος “κλαυθμών και οδυρμών”!
Το τελευταίο δάκρυ του ποταμού ήταν προς τιμήν του Περικλή!
Στη ρωμαϊκή κατοχή ο Αδριανός τον έκανε υπόνομο, για να έχει
την ίδια τύχη με τον άλλο Ηριδανό!
Τί κρίμα!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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«Επιστημονικές Συναντήσεις Νοτιοανατολικής Αττικής»
Κορυφαίο πολιτιστικό και επιστημονικό γεγονός για την Ανατ. Αττική
Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εργασίες
της ΙΣΤ’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής που φέτος πραγματοποιήθηκαν στο
Λαύριο από τις 18 έως και τις 22 Νοεμβρίου
από την Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής και τον Δήμο Λαυρεωτικής και
εντάχθηκαν στις εκδηλώσεις εορτασμού
των 150 χρόνων από την ίδρυση του νεώτερου Λαυρίου.
Οι Επιστημονικές Συναντήσεις αποτελούν
κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση για την περιοχή, αδιαμφισβήτητο πλέον θεσμό για την
Ανατολική Αττική καθώς διοργανώνονται
ανελλιπώς εδώ και χρόνια. Ξεκίνησαν το
1984 από τα Καλύβια και από τότε αδιάλειπτα ανά διετία πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις των Μεσογείων και της
Λαυρεωτικής. Οι συναντήσεις αυτές είναι
πραγματικά μια σημαντική κατάκτηση για
τον χώρο της ΝΑ Αττικής γιατί κατάφεραν
να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής, αλλά και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία πάντα στήριζε την όλη προσπάθεια και βοηθούσε στη
διοργάνωση των Συναντήσεων.
Χαρακτηριστικό του πολύτιμου έργου των
Επιστημονικών Συναντήσεων τα τελευταία
30 χρόνια, είναι ότι μέχρι σήμερα έχουν
ανακοινωθεί περισσότερες από 1000 (πρωτότυπες οι περισσότερες) ανακοινώσεις
ποικίλης θεματολογίας. Το ευρύ φάσμα των
ανακοινώσεων περιλαμβάνει θέματα αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού, περι-

βαλλοντικού, οικολογικού, φιλολογικού, λογοτεχνικού, γλωσσολογικού, ονοματολογικού, κοινωνιολογικού, δημογραφικού,
οικονομικού, αναπτυξιακού, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.
Με δεδομένο ότι πάντοτε δημοσιεύονται τα
Πρακτικά των Επιστημονικών Συναντήσεων,

η μελέτη και η γνώση των θεμάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής προάχθηκε σε πολύ
μεγάλο βαθμό, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ένα μόνιμο βήμα επιστημονικού διαλόγου,
όπου
επιστήμονες
διαφόρων
ειδικοτήτων μπόρεσαν να εκθέσουν και να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των πολύχρονων και πολύμοχθων ερευνών τους.

πολλοί ντόπιοι επιστήμονες που με ιδιαίτερη ευαισθησία καταπιάστηκαν με νέες
πνευματικές και επιστημονικές αναζητήσεις
και ενασχολήσεις.

οι 16 τόμοι που έχουν εκδοθεί μέχρι, αποτελούν βασικό κλειδί για όποιον επιθυμεί να
ασχοληθεί και να μελετήσει για την περιοχή
της Ανατολικής Αττικής σε οποιοδήποτε
επιστημονικό πεδίο.
Συνοπτικά οι σημαντικότερες διαπιστώσεις
για τις Επιστημονικές Συναντήσεις είναι ότι

Συγχρόνως, μέσα από τις Συναντήσεις αναδείχθηκαν πολλοί νέοι ερευνητές και επιστήμονες
για
τους
οποίους
οι
Επιστημονικές Συναντήσεις αποτέλεσαν το
κίνητρο και την αφετηρία για να ασχοληθούν με την έρευνα της Αττικής.
Τέλος, από αυτό το βήμα αναδείχθηκαν και

Βασικότερο επίτευγμα όλων όμως είναι ότι
οι Συναντήσεις σφυρηλάτησαν ισχυρές
σχέσεις φιλικής και πνευματικής επικοινωνίας με ανθρώπους και επιστήμονες που
μοιράζονταν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές
ανησυχίες – αναζητήσεις για την περιοχή
μας. Αυτό είναι και το κυριότερο στοιχείο
που έχει να αποκομίσει η Ανατολική Αττική
από την πολύχρονη αυτή προσπάθεια και
συνεργασία. Έχοντας την σιγουριά ότι ο θεσμός πατάει πλέον σε γερές βάσεις, πιστεύω ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον να
χαράζει καινούργιους δρόμους στον χώρο
της επιστήμης και του επιστημονικού λόγου
για τα θέματα της Ανατολικής Αττικής.
Πέτρος Φιλίππου

Ενα αλλιώτικο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών εργαζομένων και αιρετών του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Με κέφι και αγωνιστικότητα, πραγματοποιήθηκε το 1ο
Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών εργαζομένων
και αιρετών του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
Η φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των διαγωνιζομένων ανέβασε το ευχάριστο κλίμα, κάτι που επεσήμανε και ο
διοργανωτής των αγώνων Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
Δεκαοκτώ ήταν οι αθλητές (3 γυναίκες) που συμμετείχαν στον αγώνα. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος των 3Β
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία
Αργυροπούλου και οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημοσθ.
Δόγκας, Φιλάρ. Χατζηστέφανος. Τρεις κατηγορίες διαγωνίστηκαν· η κατηγορία ανδρών, η κατηγορία γυναικών
και η κατηγορία παρηγοριάς! Στην τρίτη κατηγορία διαγωνίστηκαν οι χαμένοι...
Ολοι έμειναν ικανοποιημένοι από τον αγώνα και την ιδέα
και πρότειναν να καθιερωθεί και να υλοποιηθεί και σε
επίπεδο Περιφέρειας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κατηγορία ανδρών
1ος Σταυρόπουλος Ακης

Στη βάθρο των νικητών, η κατηγορία ανδρών με τον μέντορα
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σταύρο Πλακαντωνάκη.

Η κατηγορία της ...παρηγοριάς!

3η Κανέλλου Αννα
2ος Κωνσταντέλλος Γρηγόρης
3ος Αγαλιώτης Γιάννης και Βασιλακόπουλος Παντελής
Κατηγορία γυναικών
1η Αργυροπούλου Λυδία
2η Δημητροπούλου Κατερίνα

Κατηγορία Παρηγοριά
1ος Δόγκας Δημοσθένης
2ος Παπαβασιλείου Δημήτρης (νομικός συμβουλος Δήμου)
3ος Ασλάνης Αλέξανδρος και Δημητροπούλου Κατερίνα
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Ο παππούς και η γιαγιά στον Παιδικό!
Ο νέος θεσμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» από τα Κ.Α.Π.Η. Κερατέας και Λαυρίου
Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το νέο
πρόγραμμα του Ν.Π.Δ.Δ. Κέφαλος του
Δήμου Λαυρεωτικής «Ο παππούς και η
γιαγιά στον Παιδικό» . Η πρωτοβουλία
αυτή, η οποία ήταν μια ιδέα της προέδρου του
«Κέφαλος» Δήμητρας
Πάλλη, έχει σκοπό να φέρει πιο κοντά
τις δύο ηλικίες των δομών του Νομικού

Προσώπου, με αμοιβαίο όφελος τόσο
στα παιδιά όσο και στους μεγάλους.
Τα μέλη του ΚΑΠΗ Λαυρίου και Κερατέας επισκέφθηκαν τους αντίστοιχους
παιδικούς σταθμούς Λαυρίου και Κερατέας. Η εμπειρία για τις ομάδες των
Κ.Α.Π.Η. ήταν ξεχωριστή. Ο αρχικός δισταγμός των μεγάλων, για την αντίδραση των παιδιών, εξαφανίστηκε από

το πρώτο λεπτό. Η δεκτικότητα των μικρών και η ζεστασιά με την οποία υποδέχτηκαν τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ήταν
συγκινητική. Οι δύο ηλικιακές ομάδες
σύντομα έγιναν μια, ενώνοντας τις
φωνές τους στα παιδικά τραγούδια και
ακούγοντας με προσήλωση τις ιστορίες
που είχαν να πουν οι μεγάλοι.

Η ομάδα του Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου, αφού
συστήθηκε στα παιδιά, παρουσίασε
στα τέσσερα τμήματα του παιδικού
σταθμού το παραμύθι «Χάνσελ και
Γκρέτελ», τους προσέφερε μικρές λιχουδιές και γνωρίστηκε καλύτερα μαζί
τους. Ανάλογα, η ομάδα του Κ.Α.Π.Η.
Κερατέας, αφού ξεκίνησε με μια προσευχή, την οποία επανέλαβαν τα παι-

διά, ανέγνωσε το μύθο του Αισώπου
«Ο Ανδροκλής και το λιοντάρι», έπειτα
έπαιξε μουσικές καρέκλες και άλλα
παιχνίδια, ενώ στο τέλος μοίρασε δώρα
που είχε ετοιμάσει η ομάδα χειροτεχνίας ειδικά για το σκοπό αυτό.
Το συμπέρασμα που βγήκε από την
πρώτη αναγνωριστική αυτή συνάντηση,
είναι η ευεργετική αλληλεπίδραση των

γενεών, η οποία ανατροφοδοτεί με
ενέργεια τα μέλη των Κ.Α.Π.Η., ενώ γεμίζει με εμπειρία και γνώση τα νήπια,
ως προς το νόημα κύκλο της ζωής.
Οι δε παππούδες και γιαγιάδες διασκέδασαν τόσο πολύ, που ήδη οργανώνουν την επόμενη επίσκεψη με
περισσότερα παραμύθια, παιχνίδια και
δώρα για τα παιδιά. Εν αναμονή!!!

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

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθενοφόρο.
Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
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
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Προγραµµατισµοῦ, Σχεδιασµοῦ,
Δηµιουργικότητος, Σοβαρότητος,
ἄρχεσθαι &
Κουφονοίας, προπετείας, Ἀκρισίας
καί Ἐπιπολαιότητος παύεσθαι
«Ψεύδεσθαι ἀνελεύθερον, ἡ Ἀλή-θεια γενναῖον»
(Απολλώνιος ο Τυανεύς, 15-100, επιστολαί Απολλωνίου, επιστολή 83)

«Η επιπολαιότητα βλέπει τα σοβαρά πράγματα με απερισκεψία και με σοβαρότητα τα ασήμαντα».
(Ζαν Λε Ρον Ντ’ Αλαμπέρ, 1717-1783)

«Στην Ελλάδα οι άνθρωποι φοβούνται μήπως υπερφαλαγγιστούν. Γι’ αυτό, όταν κάποιος έχει ένα χάρισμα, διώκεται»
(Γιάννης Τσαρούχης, 1910-1989, Ζωγράφος - Σκηνογράφος)

«Η Επαγρύπνιση είναι το μονοπάτι προς την αθανασία και η
Επιπολαιότητα ο δρόμος προς το θάνατο»
(Βούδας, Σιντάρτα Γκοτάμα, 563-486)

«Κανείς δεν μπορεί να σε υποβιβάσει, εκτός από εσένα τον
ίδιο»
(Λέο Μπουσκάλια, 1924-1998)
Ανέλιξη χωρίς Αξιοπρέπεια δεν νοείται και η Αξιοπρέπεια
χωρίς Γενναιότητα είναι ανέφικτη.
Η όποια υποχώρηση και δειλία προερχόμενη από το πώς
έχουμε μάθει να ζούμε, σου προσφέρει πρόσκαιρα τη βιολογική σου ζωή, αλλά σου υφαρπάζει μόνιμα την ψυχή.
Όσοι έχουν επιλέξει να “μάχονται” πρέπει να γνωρίζουν πως
δεν μπορούν όλοι να τους κατανοήσουν.
Δεν καταλαβαίνουν ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται για
Αμοιβή - κέρδος αλλά είναι τρόπος ζωής.
Επειδή εκτιμάμε τη ζωή μας είμαστε αυτό που είμαστε και δεν
γίνεται να αλλάξουμε. Έτσι είμαστε και το κάνουμε για εμάς
και μόνο για εμάς. Για κανέναν άλλον!!!
Επειδή αρκετοί φίλοι και αναγνώστες του περιβάλλοντός μου
με “προειδοποιούν” ο καθένας με τον δικό του τρόπο:
1) ότι το ύφος μου πρέπει να γίνει απλούστερο και πιο κατανοητό

2) ότι πρέπει να ‘μαι πιο σύντομος, να μην πλατειάζω και να
μην καλύπτω όλη τη σελίδα γιατί αυτό τους κουράζει
3) ότι κάνω κατάχρηση των ρητών / αποφθεγμάτων των αρχαίων Ελλήνων
4) ότι μερικά εξ αυτών που τα θεωρώ εγώ αυτονόητα δεν τα
μεταφράζω
5) ότι δεν ανέλυσα επαρκώς τη λέξη “σκορβούτο” όσον αφορά
την ελληνική της καταγωγή και άλλα πολλά που δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω.
Επειδή όμως ο κάθε αρθρογράφος έχει το ιδιαίτερο ύφος του,
τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και την προγενέστερη
γνώση του (βιβλιογραφία) καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν
να ακολουθήσω τόσες διαφορετικές γνώμες και να γίνω αυτός
που δεν είμαι.
α) Για να με “κλέβουν” πρέπει να έχω αξία.
β) Όποιος απομακρύνεται από μένα εκείνος χάνει, εγώ τα
ξέρω κι εκείνος δεν τα ακούει ή δεν τα διαβάζει.
Συμπληρωματικά έχω να σας δηλώσω ότι οι κλέφτες που μπαίνουν στα σπίτια δεν παίρνουν τα φο μπιζού (= επίχρυσα, ψεύτικα κοσμήματα)· βουτάνε μόνο ατόφιο χρυσάφι. Δείτε σ’
άλλες εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες ποιοι έχουν “κλέψει” τις ιδέες μου (ανώνυμα και επώνυμα) και θα αντιληφθείτε
αν κουβαλάω στις αποσκευές μου χρυσό ή μολύβι επιχρυσωμένο.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας παραθέτω 2-3 ρητά πάντοτε
σχετικά με το περιεχόμενο του θέματός μου, που το ενισχύουν, επιβεβαιώνουν και σας “κάνω πιο λιανά” επεξηγώ τη
λέξη “σκορβούτο”, που είχατε απορία ως προς την ελληνική
της προέλευση.
Παρακαλώ, κατόπιν τούτου, αν υπάρχουν αναγνώστες που με
διαβάζουν και θέλουν να συνεχίσω το “θεάρεστον έργον” μου
να στείλουν μηνύματα στην εφημερίδα με τις απόψεις τους,
τις οποίες ευχαρίστως δημοσιεύουμε.
Περί ...σκορβούτου
Στο φύλλο της 17/10/15 είχαμε γράψει πως ο μέγας και αναγνωρισμένος γλωσσοκτόνος παρήγαγε τη λέξη “σκορβούτο”
από τα νορβηγικά. Εδώ ταιριάζει απόλυτα το λεκτικό σχήμα
“πρωθύστερο” γιατί
α) Αγνοεί ότι μέχρι τον 5ο αι. μ.Χ. υπήρχε τείχος από τον Ατλαντικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, που πήγαινε πλάι στα ποτάμια Ρήνο και Δούναβη. Και ακόμα πάνω στις Άλπεις που
έτεμνε την Ευρώπη στα δύο· τη Βόρεια των μη πολιτισμένων
και τη Νότια των Ρωμαίων. Για ποια επικοινωνία γλωσσών μιλάει λοιπόν, όταν αυτοί οι λαοί ήταν αποκλεισμένοι της εισόδου ως “πλιατσικολόγοι”.
β) Δεν γνωρίζει ότι όλοι οι βόρειοι λαοί Γότθοι - Βησιγότθοι,
Οστρογότθοι, Βάνδαλοι και Ούννοι είχαν πολλές διαλέκτους

που τον 15ο προς 16ο αιώνα τις ένωσε όλες ο “Άγιος” Έρασμος σε μια γλώσσα τη Γερμανική, ακολουθώντας πιστά το
συντακτικό και τη γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής; Πάντες
οι λοιποί διαμόρφωσαν γλώσσες διαφορετικές και μάλιστα τον
...19ο αιώνα οι Δανοί που αποσχίστηκαν από τα γερμανικά
φύλα και δημιούργησαν δική τους γλώσσα, διαφορετική της
Γερμανικής. Για ποια Νορβηγική γλώσσα λοιπόν μιλάει ο κύριος
καθηγητής, όταν αυτή διαμορφώθηκε μεταγενέστερα της
λέξης σκορβούτο;
Οι ετυμολογίες αυτές από τις βόρειες χώρες π.χ. (Νορβηγία)
είναι μετέωρες. Ετυμολογίες αυτού του τύπου ΔΕΝ μπορούν
να έχουν ρίζα μεσαιωνική, αφού προϋποθέτουν μια Ευρώπη
των σημερινών συνθηκών με μέσα εύκολης επικοινωνίας.
Όταν μέχρι τον 5ο μ.Χ. αι. χωριζόταν η Ευρώπη στα δύο για
ποια επικοινωνία ατόμων και ιδεών μιλάμε; Το τείχος σε μέτωπο προσβολής είναι ισότιμο με το Σινικό Τείχος.

Ο κύριος καθηγητής μιλάει στον “κόσμο του” που είναι διαφορετικός από την πραγματικότητα του ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
που τη χώριζε στα δύο.
Εμείς είχαμε ετυμολογήσει τη λέξη από την αρχαία σκωρ (γενική του σκατός), (= περίττωμα) από την οποία παράγεται η
σκωρία = σκουριά και το βούτυρο που στα ιταλικά είναι buttiro.
Δεν φανταζόμουν ότι το buttiro θέλει μετάφραση· ότι είναι
βούτυρο. Σκορβούτο δηλαδή σημαίνει αλλοιωμένο βούτυρο.
Οι Ιταλοί μέχρι και την ευλογιά εφαντάζοντο ότι την παράγει
το βούτυρο γι’ αυτό και το στίγμα της ευλογιάς το ονομάζουν
buttero (αλλαγή μόνο ενός γράμματος στη λέξη).
Κατόπιν τούτου αντιλαμβάνεσθε το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του ετυμολόγου, που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του όλες
τις παραμέτρους των ιστορικών στοιχείων και όχι να ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ γλώσσες νορβηγικές κ.λπ., που ήταν ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ την
εποχή που συντέθηκε η λέξη σκορβούτο από δύο καθ’ όλα γνήσιες ελληνικές λέξεις.
Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος
2ου ΓΕΛ Βούλας

Να προστατεύσουμε το θεσμό των ολοήμερων σχολείων στην Ανατολική Αττική
Τρείς μόλις μήνες μετά την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα δε λένε
να σταματήσουν. Το σημαντικότερο αυτή τη
στιγμή, όπου αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυτό της υποστελέχωσης των
σχολείων του πρωινού και κυρίως του ολοήμερου προγράμματος. Στα περισσότερα σχολεία της Ανατολικής Αττικής οι γονείς είναι
αναγκασμένοι να παίρνουν τα παιδιά τους
από το σχολείο νωρίς το μεσημέρι, ακόμα και
λίγο μετά τις 12 και έτσι είναι υποχρεωμένοι,
είτε να αναγκάζονται να πληρώνουν κάποιον
να τους τα πάρει, είτε να πηγαίνει ο παππούς
ή η γιαγιά να τα παίρνει. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις που γονείς δεν εργάζονται, με τη
λογική ότι εφόσον η δημόσια εκπαίδευση δεν

παρέχει τη φύλαξη για τα παιδιά τους έως
νωρίς το απόγευμα και δεν έχουν κάποιον να
τους κρατάει το παιδί, η εργασία για τη μητέρα καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη. Είναι
λυπηρό που αυτή την εποχή, της κρίσης και
της ανέχειας, κεντρικό κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση δεν μεριμνούν για τους νέους γονείς και τα παιδιά, προκειμένου να έχουν
πέρα από τη δημόσια εκπαίδευση και την
φροντίδα και παροχή εξωσχολικών δραστηριοτήτων μέχρι το απόγευμα.
Από τη μία το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να
καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με την
υποστελέχωση εκπαιδευτικών στις σχολικές
μονάδες και από την άλλη η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κοιτάξει πέρα από τη μύτη

της στην εξεύρεση νέων πόρων με άλλους
τρόπους, όπως ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά μόνο στοχεύει να έχει έσοδα
από τα δημοτικά τέλη από τους δημότες,
χωρίς καν να ψάχνει νέες πηγές χρηματοδότησης.
Η επόμενη ημέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
πέρα από τη γκρίνια για μείωση των πόρων
από τους σημερινούς δημάρχους, όπου πολλοί από αυτούς έμαθαν στα εύκολα τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να στοχεύει στις
παροχές σε νέους και εργαζόμενους γονείς,
με ολοκληρωμένο σχέδιο και στρατηγική,
προκειμένου να μην οδηγούνται οι περισσότεροι στην πολυδάπανη ιδιωτική εκπαίδευση,
αλλά να έχουν τα βασικά, προστατεύοντας το

θεσμό των ολοήμερων σχολείων στα
σχολεία της Ανατολικής Αττικής, ανακουφίζοντας τους
γονείς ώστε να νιώθουν και αυτοί με τη
σειρά τους ότι
έχουν δίπλα τους
δήμους, δίνοντάς
τους κίνητρα για δημιουργία οικογένειας και
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη.

Νεκτάριος Καλαντζής,

Οικονομολόγος,
Κοινωνιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Παλλήνης
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“Επανεκκίνηση” της Παναθηναϊκής Ενωσης Γυναικών Γλυφάδας-Βούλας
Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, έκανε την
επανεκκίνησή της η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” Γλυφάδας Βούλας, την περασμένη Δευτέρα (23/11)
στο ξενοδοχείο Οασις, στη Γλυφάδα.
Συναντήθηκαν μέλη και φίλοι που είχαν
καιρό να βρεθούν, ενώ η πρόεδρος Μαίρη

Είναι γεγονός ότι σε δύσκολες εποχές, ο
κόσμος έχει μεγαλύτερη ανάγκη να βγει, να
παρακολουθήσει μία παράσταση, να “ξεδώσει” που λέμε. Και πράγματι έτσι έγινε το
1940-44, όπως σημείωσε η Εύη Ντούσια,
αφού τα θέατρα έκαναν ουρές στα ταμεία.
Βέβαια πάντα το θέατρο μπορεί να περάσει
μηνύματα και έτσι γίνεται σε όλες τις εποχές. Γιατί ο πολίτης έχει ανάγκη να ακούσει, να αφουγκραστεί και να ενεργήσει...
Χαιρετισμό έστειλε ο δήμαρχος των 3Β Γρ.
Κωνσταντέλλος, ενώ παρευρέθη η πρόεδρος των 3Β Λ. Αργυροπούλου και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Σίνα.

Δαμηλάκου, περνούσε από όλα τα τραπέζια
και χαιρετούσε.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε το βίντεο που παρουσίασαν για τον πόλεμο, την Kατοχή και
την πείνα. Μαύρες εποχές που ίσως κάποιοι
στην αίθουσα τις είχαν βιώσει στην παιδική
τους ηλικία, όπως είπε και η πρόεδρος.

H πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου στο μικρόφωνο και η
ομιλήτρια Εύη Ντούσια.

Το βίντεο είχε φροντίσει να εξασφαλίσει η
φιλόλογος (Msc) Εύη Ντούσια, η οποία στη
συνέχεια μίλησε με θέμα: «Προσέγγιση του
θεάτρου από την Κατοχή ως τον Εμφύλιο
και ο ρόλος της Γυναίκας», που άφησε
πολύ καλές εντυπώσεις.

Η γυναίκα, πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή,
έχει αποδείξει η ιστορία ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό το ρόλο καλείται
να παίξει και σήμερα. Σ’ αυτή την κρίσιμη
για την κοινωνία και τον κάθε πολίτη περίοδο, με την πείνα, τη φτώχεια, τους πλειστηριασμούς και τα συσσίτια...
Αννα Μπουζιάνη

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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Πρόστιμο στις παρανομίες του υπόγειου
αγωγού της ΔΕΗ από AΔΜΗΕ
Μετά από παρέμβαση των φίλων του αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα
Οπως μας ενημερώνουν
με δελτίο Τύπου οι Φίλοι
του αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, ο αγώνας
τους
για
να
αποκαλυφθούν οι παρανομίες της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού της
ΔΕΗ άρχισε να δικαιώνεται, αφού πέτυχαν την
πρώτη επιβολή προστίμου στην ΑΔΜΗΕ
Γράφουν συγκεκριμένα:
Το πρώτο πρόστιμο για τον
υπόγειο αγωγό της ΔΕΗ
Μετά από ενέργειές μας
πραγματοποιήθηκε πρώτος
έλεγχος στο έργο του Υπόγειου Αγωγού. Όμως είχε
καλυφθεί ήδη σημαντικό
τμήμα του και ήταν περιορισμένη η διαπίστωση των
παρανομιών. Παρ΄ όλα
αυτά επιβλήθηκε πρόστιμο
5.000€ στον ΑΔΜΗΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από την Περιφ.
Αττικής.
Πρόκειται για την πρώτη
μικρή επιτυχία στην προσπάθειά μας για αποκατάσταση των παρανομιών.
Πιέζουμε για την πραγματοποίηση του ουσιαστικού
ελέγχου, καθώς συστήθηκε
σχετική επιτροπή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, η οποία σε συνεργασία με το Δήμο θα κάνουν τις απαραίτητες τομές
στα επίμαχα σημεία για να
ελεγχθούν οι παραβάσεις.
Για την αποκατάσταση της
χωματερής στην Μπρέξιζα
Σε σύσκεψη που προκαλέσαμε στις 4/9/2015 με τη
συμμετοχή και τoυ Αντιδημάρχου κ. Ρεΐσογλου, ο
ΕΔΣΝΑ αποδέχτηκε να παραλάβει μικρό μέρος των
απορριμμάτων, καθώς το
μεγαλύτερο ποσοστό τον
απορριμμάτων
είναι
αδρανή, κυρίως μπάζα, οικοδομικά υλικά και δευτερευόντως
υλικά
συσκευασιών. Άνοιξε έτσι ο
δρόμος απομάκρυνσης του
Χ.Α.Δ.Α. στη «Μπρεξίζα»
και αποκατάστασης της περιοχής ως υγρότοπου.
Ο Δήμος επαναλαμβάνει τη

μελέτη αποκατάστασης (η
προηγούμενη ανέβασε το
κόστος στα 3.300.000 €
παρά το εγκεκριμένο ποσό
των 1.400.000 €). Όμως
επιμένει στη λύση της διατήρησης των απορριμμάτων
στην περιοχή δημιουργώντας έναν τεράστιο λόφο.
Την Παρασκευή 20-112015, μέλη του ΔΣ μας και
εκπρόσωποι άλλων συλλόγων της περιοχής μας με
την παρουσία του Δημοτικού
Συμβούλου
Αλέξ.
Αστρινάκη παρουσιάσαμε
στην Οικονομική Επιτροπή
τις πρόσφατες απαιτήσεις
υπηρεσιών για την απομάκρυνσης των υλικών του
ΧΑΔΑ.
Συγκεκριμένα:
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ανατολικής
Αττικής
(2945/5-5-15) επανέρχεται
στην πλήρη απομάκρυνση
των απορριμμάτων και προτείνει να μεταφερθούν τα
αδρανή που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων σε ανενεργά
λατομεία του Μαραθώνα ή
του Μαρκοπούλου.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
(54351/15
της
4-8-2015) προτείνει να διερευνηθεί εκ νέου η δυνατότητα απομάκρυνσης του
απορριμματικού φορτίου
της περιοχής. Επισημαίνει
ότι η διατήρηση των απορριμμάτων στην περιοχή του
υγροτόπου της Μπρεξίζας
αποδυναμώνει τις προσπάθειες για εφαρμογή του διακρατικού
έργου
«ORIENTGΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Αυτό
προτείνει για τον υγρότοπο
Μπρεξίζας αποκατάσταση
με απομάκρυνση ανενεργών υλικών και ενίσχυση
των
οικείων
τοπικών
αρχών για αυτό.
Ο Συνήγορος του Πολίτη
(20745/2007/12 της 2-102015) κρίνει αναγκαία την
απομάκρυνση του απορριμματικού φορτίου και των
επιχωματώσεων ώστε να
επανέλθει το ανάγλυφο στη

φυσική του μορφή.
Ελπίζουμε ότι παρά τις αντιρρήσεις που εισπράξαμε
από τα παριστάμενα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
(που μας δέχτηκαν αφού
είχαν αποφασίσει για το
θέμα και είχε αναχωρήσει ο
κ. Δήμαρχος) θα επικρατήσει η λογική και το συμφέρον του τόπου για να
αποκατασταθεί το έγκλημα

που δυστυχώς διέπραξαν
«συμπολίτες» και τοπικοί
παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια απορρίπτοντας
εκεί όλα αυτά τα υλικά προς
ίδιον όφελος. Εμείς, όπως
δηλώσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, δεν θα λυπηθούμε τις προσπάθειες να
εξυγιανθεί όπως πρέπει η
περιοχή.

ΟΜΟΦΩΝA γνωμοδότησε το Κ.Σ.
Ν. Μάκρης για αποκατάσταση της
χωματερής στην Μπρέξιζα
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα χαιρετίζουν την ομόφωνη απόφαση του Συμβούλιου της Δημοτικής κοινότητας Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, να
προτείνει όπως η μελέτη που πρόκειται να συνταχθεί για
την αποκατάσταση της χωματερής στην Μπρέξιζα
(πρώην Αμερικανική Βάση) να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Νόμου. 4277 της 1-8-2014 και τις προτάσεις
των αρμοδίων υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας
Αττικής, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και ο
Συνήγορος του Πολίτη, θεωρούν αναγκαία την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ με απομάκρυνση του απορριμματικού
φορτίου και επαναφορά του περιβάλλοντος στην αρχική
του κατάσταση.

«Η απαίτηση των δανειστών
για ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ είναι καταστροφική
για την ελληνική οικονομία»
Επεσήμανε ο ευρωβουλευτής
της Λ.Α.Ε. Νίκος Χουντής
«Την απαίτηση των δανειστών για ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ και των δικτύων μεταφοράς ενέργειας της χώρας,
θα την πληρώσουν η ελληνική οικονομία και οι Έλληνες
καταναλωτές».
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων,
ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, σε παρέμβασή του στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης Έκθεσης της Κομισιόν, σχετικής
με την Ενεργειακή Ένωση.
Ο Νίκος Χουντής, στην τοποθέτησή του, αφού αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημερινά δημοσιεύματα που
εμφανίζουν την Κομισιόν να επιμένει στην ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ κατά 66%, την κάλεσε να σταματήσει «να επιβάλλει τέτοιες καταστροφικές πολιτικές, στο όνομα οικονομικών συμφερόντων και γεωπολιτικών επιδιώξεων που
είναι σε βάρος του ελληνικού δημόσιου συμφέροντος και
των Ελλήνων καταναλωτών».
Καταλήγοντας, επέκρινε την Κομισιόν ότι, βασίζει την
Ενεργειακή Ένωση «στο ίδιο αποτυχημένο μοντέλο των
ιδιωτικοποιήσεων, που δεν μπορούν να εγγυηθούν για τις
χώρες μας, ούτε την ενεργειακή ασφάλεια, ούτε τη μείωση
του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους, ούτε και
την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας».

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει για τις αναδρομικές ρυθμίσεις οφειλών
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ανακοινώνει
ότι, όσοι δημότες έχουν υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 (100 δόσεις) πρέπει να προσέλθουν στην
υπηρεσία του δήμου να ενημερωθούν
για τα νέα δεδομένα της ρύθμισής
τους, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4336/2015 και του Ν.4337/2015
επέρχονται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη χορήγηση από τους
ΟΤΑ ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει των διατάξεων του Ν.
4321/2015.
Ειδικότερα για βασικές συνολικές
οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του
παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον
με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα,
ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας

του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία
προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού
του φόρου, δεν υπερβαίνει τις
150.000 ευρώ και
γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική
οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του
οφειλέτη.»
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι
οφειλέτες με βασικές συνολικές
οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων
ή
τόκων
εκπρόθεσμης
υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από το
οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει
δηλώσει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και το
ύψος του εισοδήματός του και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

ii. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού
του ΕΝΦΙΑ.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως τις 30/11/2015 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Κουντουριώτη 1 Λαύριο Τ.Κ. 19500 υπόψη
κ. Ντελή Αικατερίνης αρμόδια υπάλληλος ταμειακής υπηρεσίας και κ.
Δρογγίτη Μαρίας αρμόδια υπάλληλος
γραφείου εσόδων.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα 22923-20146, 2292320149.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί
στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Λαυρίου και
Κερατέας, στο Κοινοτικό Κατάστημα
Αγ. Κωνσταντίνου και στα δημοσιότερα σημεία των πόλεων.
Δήμος Λαυρεωτικής
Από την Οικονομική Υπηρεσία
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από τα βουλευτικά έδρανα
Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή - Παρίσι 2015

Τι έβγαλε το πόρισμα
για τα 28 ακίνητα;
Ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Δημαρά
Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε ο οικολόγος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δημαράς για τη
γνωστή υπόθεση των 28 ακινήτων
του δημοσίου (υπόθεση “sale and
lease back”). Τα ακίνητα αυτά πουλήθηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ σε
ιδιώτες σε αξία πολύ κατώτερη
της αντικειμενικής και στη συνέχεια μισθώθηκαν από το Δημόσιο
με πολύ ετεροβαρείς γι’ αυτό
όρους. Για την υπόθεση έχουν ήδη
ασκηθεί ποινικές διώξεις από τους
εισαγγελείς διαφθοράς, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα
εκτιμάται ότι η ζημιά για τα κρατικά ταμεία ανέρχεται σε
πάνω από 580 εκατομμύρια ευρώ.
Σε δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στις 6-8-2015, ο
τ. Γενικός Γραμματέας ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι εντός
των ημερών επρόκειτο να ολοκληρωθεί έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας για την υπόθεση των 28 ακινήτων καθώς
και η σύνταξη σχετικού γνωμοδοτικού πορίσματος με καταγραφή σημαντικότατων ευρημάτων τα οποία θα έπρεπε
να γνωστοποιηθούν στη Δικαιοσύνη και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Στην ερώτησή του ο Γ. Δημαράς ζητά από το Υπουργείο
Οικονομικών να γνωστοποιήσει ποια είναι εκείνα τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας τα οποία θα πρέπει να δοθούν
στη Δικαιοσύνη, αλλά και να καταθέσει στη Βουλή το κείμενο του γνωμοδοτικού πορίσματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Τα πράσινα αιτήματα για το κλίμα στο Παρίσι
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
είναι ήδη ορατές σε όλα τα φυσικά και
ανθρωπογενή συστήματα, σε όλες τις
ηπείρους και τους ωκεανούς. Η συνεχής
αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας σε όλες τις
περιοχές του πλανήτη, επηρεάζοντας
όλες τις χώρες. Τη δεκαετία 2000 –
2010 οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου ήταν οι υψηλότερες
που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της
ανθρωπότητας.
Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι χωρίς
σημαντική παγκόσμια δράση με στόχο
τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι πιθανό να είναι μέχρι 5 °C
υψηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα.
Η προσεχής διάσκεψη για το κλίμα στο
Παρίσι (COP21) το Δεκέμβριο είναι μια
σπάνια ευκαιρία ώστε να επιταχυνθούν
οι πολιτικές διεργασίες με απώτερο
στόχο τον μετασχηματισμό των σύγχρονων κοινωνιών σε κοινωνίες μηδενικών
εκπομπών άνθρακα. Παρά το γεγονός
ότι κάθε χώρα ανεξάρτητα θα πρέπει να
συμβάλει στην προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εντείνει τις πολιτικές πιέσεις ώστε να εξασφαλίσει την
οριστική σύναψη της συμφωνίας, διατηρώντας το στόχο του περιορισμού της
συνολικής μέσης ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2 °C

εν σχέσει με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.
Τα κυριότερα σημεία των πράσινων
διεκδικήσεων σε ότι αφορά το πρωτόκολλο της διάσκεψης του Παρισιού
είναι:
Ο ορισμός του έτους 2050 ως χρονιά με
στόχο την πλήρη παύση των παγκόσμιων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την ολοκληρωτική στροφή
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα
κράτη θα πρέπει να πρέπει να δεσμευ-

τούν πως θα στρέψουν τις εθνικές πολιτικές τους μακριά από τα ορυκτά
καύσιμα, σε κατεύθυνση συμβατή με την
καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε
πηγές αειφόρου ενέργειας. Ακόμη είναι
απαραίτητο να θέσει τις βάσεις ενός δεσμευτικού πλαισίου δράσης συμβατού
με τον στόχο του περιορισμού της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω
από τους 2 °C.
Οι Προβλεπόμενες Εθνικά επιλεγμένες
Συνεισφορές (INDCs) που έχουν κατα-

Η αλλαγή της νομοθεσίας των ευρωεκλογών
αποκλείει πολιτικές δυνάμεις αντίθετες με την Ε.Ε.
Δήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΚΚΕ σχετικά με τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για την αλλαγή της νομοθεσίας
των ευρωεκλογών
Οι προτάσεις που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο για την αλλαγή της νομοθεσίας των ευρωεκλογών εντάσσονται στις επιδιώξεις της
ΕΕ, να προωθηθεί ακόμα πιο αποφασιστικά η
επιθετική πολιτική του κεφαλαίου σε βάρος
των λαών, να ενισχυθούν τα «ευρωπαϊκά
κόμματα» και να τεθούν μεγαλύτερα εμπόδια
στην έκφραση της λαϊκής θέλησης.
Πρόκειται για προτάσεις όπως:
- ορισμός "κοινής εκλογικής περιφέρειας"
στην οποία θα εκλέγεται ένας αριθμός ευρωβουλευτών από ενιαία ψηφοδέλτια των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε όλη την
ΕΕ, με ταυτόχρονη ανακήρυξη από τα ευρωκόμματα επικεφαλής-υποψηφίων για την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-Αναγραφή των ονομάτων των ευρωκομμάτων στα αντίστοιχα ψηφοδέλτια των εθνικών
κομμάτων κάθε χώρας.
Με τις προτάσεις αυτές ("κοινή εκλογική περιφέρεια" σε επίπεδο ΕΕ, ενιαία ψηφοδέλτια
ευρωκομμάτων κλπ), επιχειρείται να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των λαών η ΕΕ, αυτή
η διακρατική ένωση του κεφαλαίου. Επιχειρείται να αναστηλωθεί το ανύπαρκτο κύρος
και η επιρροή των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων, του ίδιου του Ευρωκοινοβούλιου,
σαν εργαλεία της ΕΕ για τη χειραγώγηση εργατικών-λαϊκών συνειδήσεων.

Επικίνδυνη είναι και η πρόταση για:
-επιστολική όσο και για ηλεκτρονική ψήφο
ακόμα και κατοίκων εκτός ΕΕ, στο όνομα της
χαμηλής συμμετοχής, των εργαζομένων και
της νεολαίας που οφείλεται στην αποστροφή για την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και
των κυβερνήσεων της κι όχι στον τρόπο ψηφοφορίας.

Παράλληλα η πρόταση για:
-ορισμό κατώτατου εκλογικού ορίου για την
εκλογή ευρωβουλευτών από 3% ως και 5%
επιδιώκει τον αποκλεισμό πολιτικών δυνάμεων που αντιπαρατίθενται στην ΕΕ και την
αντιλαϊκή πολιτική της, πρώτα και κύρια Κομμουνιστικών Κομμάτων.

Οι επιδιώξεις των αστικών πολιτικών δυνάμεων να ενσωματώσουν τις λαϊκές αντιδράσεις και με τέτοιες μεθοδεύσεις πρέπει να
πέσουν στο κενό. Ο εργαζόμενος λαός έχει
συμφέρον να καταδικάσει και να αντιπαλέψει
την ΕΕ και την αντιλαϊκή της στρατηγική.

Η επιστολική και ηλεκτρονική ψήφος δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους νοθείας, παραβίασης της μυστικότητας, επηρεασμού της
ψήφου κ.α

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

τεθεί δεν είναι αρκετές και πρέπει να
αναθεωρηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η
συμβατότητα τους με την προαναφερόμενη δέσμευση των δύο βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά
επίπεδα. Είναι υψίστης σημασίας να συνεκτιμηθούν αθροιστικά οι εκπομπές στη
βάση της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της
IPCC ώστε να αξιολογηθούν και να καθοριστούν εκ νέου οι Εθνικές συνεισφορές (INDCs). Το τελικό Πρωτόκολλο της
διάσκεψης του Παρισιού θα πρέπει να
είναι απαραιτήτως νομικά δεσμευτικό
για όλες τις χώρες χωρίς εξαιρέσεις.
Η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει μια
τακτική διαδικασία αναθεώρησης ανά
πενταετία ώστε να είναι πάντα συμβατή
με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα,
αλλά και για να ελέγχεται η εφαρμογή
των δεσμεύσεων του κάθε κράτους. Θα
πρέπει να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες
σε ότι αφορά την παρακολούθηση, την
υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση
των εκπομπών του εκάστοτε κράτους
ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η
δικαιοσύνη στην εφαρμογή των εκάστοτε εθνικών δεσμεύσεων.
Τέλος είναι απαραίτητη η αύξηση της διεθνούς οικονομικής στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες σε ότι αφορά
δράσεις και πολιτικές κατά της κλιματικής αλλαγής. Η διάσκεψη θα πρέπει να
καταλήξει στη θέσπιση επαρκούς και
σταθερού χρηματοδοτικού μηχανισμού
με στόχο την εφαρμογή πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες
χώρες, καθώς και μηχανισμού αντιμετώπισης καταστροφών και απωλειών. Η
συμφωνία θα πρέπει να θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα με ισχύ από το 2021 για
τον περιορισμό των κλιματικών επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών και
της ναυτιλίας. Τα έσοδα από αυτά τα
αγορακεντρικά μέτρα θα συμβάλουν
στην μετά το 2020 διεθνή χρηματοδότηση δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής σε αναπτυσσόμενες χώρες καθώς
και τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου για
το Κλίμα.
Η επερχόμενη διάσκεψη για το κλίμα στο
Παρίσι (COP21) μπορεί να είναι η τελευταία πραγματική ευκαιρία για να επιτευχθεί μία δεσμευτική συμφωνία σε ότι
αφορά τις εκπομπές διοξειδίου με απώτερο ορίζοντα την πλήρη παύση τους,
ενώ παράλληλα να προστατεύσει τον
ευάλωτο αναπτυσσόμενο κόσμο από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ας
μην την αφήσουμε να πάει χαμένη.
Φίλιππος Γκανούλης, εκπρόσωπος Τύπου
των Οικολόγων Πρασίνων
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ΑΔΑ:6ΚΧΗΩΛ6-ΦΥΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί:
25-11-2015
Αρ. Πρωτ.: 22326
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682
FAX
: 210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει ότι: Θα γίνει επαναληπτικός
πρόχειρος διαγωνισμός για την
«Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΟΝ Κ/Χ 634 ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ", προϋπολογισμού 39.517,69
€ (συμπεριλαμβανομένου του
ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ)
και αναλύεται σε :
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. , απρόβλεπτα
και
απολογιστικά
:
32.128,20 €,
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 7.389,49 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν.
3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών και στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Στην περίπτωση
που ο τόπος του έργου βρίσκεται
μέσα στην περιφέρεια της έδρας
της εργοληπτικής επιχείρησης ή
βρίσκεται στο δεύτερο νομό που
αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας.
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-

προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» για
τα τμήματα 1 και 2 όπως αναφέρονται στην ΤΥ/34/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε και
για τα δύο τμήματα, είτε για κάθε
ένα από τα δύο τμήματα, ξεχωριστά. Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως
απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 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 04 Δεκεμβρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 34.373,98€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 42.280,00€
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το
άρθρο 21 των Όρων Διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σε
οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ.10
άρθρ.16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8 –
12 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ.18 της διακήρυξης και το
άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων

Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ.
137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε εξήντα (60)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε εξακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα έξι
λεπτά (642,56 €) δηλ. 2% επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική
επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά,
κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του
άρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και
πρέπει να απευθύνεται προς το
ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον
αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού,
και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Ο Δήμαρχος
α.α. Σπυρίδων Δημητρίου
Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια 2/11/2015
Αριθ. πρωτ. 19245/15
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
Τηλέφωνο : 22993/20300-20345
Φαξ
: 22990/48289-48653
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17-7-1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Την υπ' αριθ. 93027/7188/94
(ΦΕΚ 877Β/25-11-1994) απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11748/19-12-

2008 σύμβαση και 18891/14-8-2013
τροποποίησή της για την μελέτη
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση
– Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου
Καλυβίων Θορικού».
δ) Την υπ’ αριθ. 172/5-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαρωνικού.
ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29475/31-122013 έγγραφο των μελετητών.
στ) Το Ν.4269/28-6-2014.
ζ) Τις υπ’αριθ. 7/2014 και 8/2015
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού.

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής
περιοχής της Δ.Κ. Καλυβίων του
δήμου μας, όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα

κλίμακας 1/1.000 και 1/2.000, να λάβουν γνώση της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης και να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους (1η Ανάρτηση Β1 Σταδίου Πολεοδομικής
Μελέτης).
Επίσης να υποβάλλουν τυχόν νέες
δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις
επί των κτηματολογικών στοιχείων.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε
δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημαρχείο
Σαρωνικού (Καλύβια). Η προθεσμία
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

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: Ασημακόπουλος Αγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr - HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 18-11-2015
Aρ. Πρωτ.: 50630
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 14)
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μόνο για την ΟΜΑΔΑ 14 10.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) για τις εργασίες πάσης
φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου οχημάτων, σωλήνων πιέσεων διαφόρων διατομών με κυάφια καθώς και αντίστοιχα ρακόρ για τα υδραυλικά συστήματα των οχημάτων του Δήμου με κριτήριο
κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και πιο συγκεκριμένα:
Ομάδα 14 (10.000,00€)
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων και αναλώσιμων υλικών.
Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου οχημάτων («εγκέφαλος») και προμήθεια σωλήνων πιέσεων διαφόρων διατομών με κυάφια και τα αντίστοιχα ρακόρ για τα υδραυλικά συστήματα των οχημάτων του Δήμου.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
την Τεχνική Μελέτη με α/α 36/2015 και την με αρ. Πρωτ. 21373/22-5-2015 (ΑΔΑ : 7096ΩΨΖ-ΑΛΥ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016
και ώρα λήξης κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών.
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 κανονική
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
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τρίτη 24/11/2015
Παρασκευή 27/11/2015
Τρίτη 12-1-2016 ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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 δύναται 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.
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο των εργασιών τις ομάδας
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ,
ήτοι ποσό 5.772,36 € ή για προσφορά ανά ομάδα:
Ομάδα 14
162,60 €
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τρίτη 17-11-2015 .
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr , στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του TED.
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

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 | www.vvv.gov.gr
Βούλα: 25-11-2015 | Aρ. Πρωτ.: 51877
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
με α/α 161/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 29.999,70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πλήρης θερμοκηπιακή μονάδα τύπου
Πολλαπλού ( Πολύρρικτου ) Τοξωτού με
1 ορθοστάτες, με σύστημα αερισμού,θέρμανσης,
Τεμ.
1
24.390,00
24.390,00
ψύξης, πλήρως εγκατεστημένη και λειτουργική,
όπως ακριβώς περιγράφεται στο Παράρτημα
Α΄ Τεχνικές Πρροδιαγραφές
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
24.390,00
ΦΠΑ 23%:
5.609,70
ΣΥΝΟΛΟ:
29.999,70
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι
ποσού 487,80 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α 161/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 50319/17-11-2015 (ΑΔΑ: Β8Ω1ΩΨΖ-ΕΔ1) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 7-12-2015
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 30-11-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου, Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124 - Fax: 22990 24009, 22990 20013 | Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Μ. Γκουλιούμη
Email: vravronios@markopoulo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ΄αριθμ. 23/2015 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 23161/12450/20-03-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
6. Την υπ΄ αριθμ. 4016/21-04-2015 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/84/20607/29-07-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ: 33/2006
(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
8. Το υπ' αριθμ. οικ. 27516/03-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Το υπ' αριθμ. 59354/32978/06-08-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ΄αριθμ. 62/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού.
11. Την υπ΄αριθμ. 740/14-10-2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.
12. Το υπ' αριθμ. 77526/42276/06-11-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, με αντικείμενα την εκτέλεση
των έργων: α) «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας τόσο των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς
Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. όσο και των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης» και β) « Διδασκαλία
χορωδίας» διάρκειας ενός (1) έτους. Στα πλαίσια των έργου αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α», με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (β ́. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Αριθμός
απασχόλησης
Τόπος Εκτέλεσης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
201
ΝΠΔΔ Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Από την υπογραφή της
1
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
σύμβασης έως ένα (1) έτος.
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«
ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
202
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Από την υπογραφή της
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
ΧΟΡΩΔΙΑΣ
σύμβασης έως ένα (1) έτος.
1
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
201
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, στα Βουλευτικά, οικόπεδο ένα
στρέμμα εντός σχεδίου
και έτερο συνεχόμενο
επίσης ενός στρέματος
πωλούνται μαζί ή χωριστά. Τηλ. 6937194268

ΑΔΑ: 6ΚΔΡΩΞΚ_ΕΔ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει ότι την 8η Δεκεμβρίου 2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. θα
διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος)
διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
Μέσων Ατομικής Προστασίας των
εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης
2015 για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.690,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με δικαίωμα

ZHTΕΙΤΑΙ προς Ενοικίαση διαμέρισμα 70 έως 80
τ.μ. από Ελληνίδα με εγγυήσεις και για μακροχρόνια μίσθωση.
Τηλ. 210 8994.116
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ. 6938653701.

προαίρεσης ποσού 5.002,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομέμένης της προαίρεσης 42.693,79 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Aφορά την προμήθεια που περιλαμβάνει γάντια, κράνη, άρβυλα, ασπίδια προστασίας κ.λπ. συνολικού
αριθμού 1.757,00 αντικειμένων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής
ύψους
173,55 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-

ΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palin i.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον
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 στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604641 FΑΧ: 210 6604615, αρμόδιος υπάλληλος κ.
Παπαιωάννου Β.).
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη µε βεβαίωση του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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α) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής,
β) Πτυχίο Αρμονίας,
γ) Πτυχίο Αντίστιξης,
δ) Πτυχίο Φυγής (Φούγκα).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
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 Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» 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 Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «4-2-2015» 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 Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «4-2-2015» να γίνει στο χώρο του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Ν. Αττικής (έδρα του ΝΠΔΔ).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.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: Ν.Π.Δ.Δ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Δημαρχιακό Μέγαρο (έδρα του
Ν.Π.Δ.Δ.), Κεντρική Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, υπόψιν κ. Κιμπεζή Αικατερίνης, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20124-20178). 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 χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 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 Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» 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 ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

www.psychosynthesis.gr

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

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

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

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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Νέο πρόσωπο σε 34χρονο, που είχε υποστεί
εγκαύματα τρίτου βαθμού
Νέο πρόσωπο σε 34χρονο, που είχε υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού, δημιούργησαν Έλληνες επιστήμονες, μετά από
σειρά πλαστικών επεμβάσεων και εμφύτευση φρυδιών και γενιών!
Η περίπτωση του 34χρονου παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο 11ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής
στη Θεσσαλονίκη, από το διαπρεπή πλαστικό χειρουργό Δρ Αναστάσιο Βεκρή,
πρόεδρο της Advanced Hair Clinics
στην Αθήνα.
Η ομάδα του Δρ Βεκρή, με εξειδίκευση
στη μεταμόσχευση τριχοθυλακίων, ήταν
εκείνη που διαμόρφωσε την τελική εικόνα του προσώπου του 34χρονου ο
οποίος για πολλά χρόνια λόγω της σοβαρής παραμόρφωσης είχε περιθωριοποιηθεί.

«Ο 34χρονος είχε ταλαιπωρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς είχε υποβληθεί σε σειρά πλαστικών επεμβάσεων
προκειμένου να επουλωθούν τα σοβαρά
εγκαύματα στο πρόσωπο.
Οι πλαστικές επεμβάσεις είχαν αποτέλεσμα, ωστόσο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν αποκατάσταση σε περιοχές που
είχαν χάσει την τριχοφυΐα τους, όπως
γένια, φρύδια, φαβορίτες. Ταυτόχρονα
είχε αρκετές αντιαισθητικές ουλές οι
οποίες έπρεπε να καλυφθούν για να έχει
μια φυσιολογική εικόνα», αναφέρει ο Δρ
Βεκρής.
Για το λόγο αυτό επανασχεδίασε τα
πάντα, καθώς τα συγκεκριμένα σημεία
ήταν γυμνά. Η πολύχρονη εμπειρία του
με χιλιάδες περιστατικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. «Κάναμε μετρήσεις και μελετήσαμε την ανατομία της περιοχής»

σημειώνει και προσθέτει. «Μετά την τελική εκτίμηση και τη σύμφωνη γνώμη
του 34χρονου αποφασίστηκε η αποκατάσταση της τελικής εικόνας του προσώπου να γίνει τμηματικά με τη μέθοδο
AdvancedFUEκαι σε βάθος χρόνου».
Μέσα σε έξι μήνες ο 34χρονος απέκτησε σταδιακά φρύδια, φαβορίτες, μουστάκι και γένια. Η αποκατάσταση ήταν
απόλυτα επιτυχής καθώς είχαν επαναφύτρωση των τριχών σε ποσοστό που
έφτασε το 100%.
Πλέον, ο 34χρονος με πλούσια φρύδια,
γένια και μουστάκι ζει μια φυσιολογική
ζωή «απαλλαγμένος» από τις ουλές και
την παραμόρφωση του προσώπου του.
Το νέο πρόσωπο τον γέμισε αυτοπεποίθηση, τον έβγαλε από το περιθώριο και
σήμερα ζει και εργάζεται στην Γερμανία.

Δωρεάν εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας
Ο Δήμος Παλλήνης ως μέλος
του Διαδημοτικού
Δικτύου
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και σε συνεργασία με το σύλλογο Φίλων
του Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Οι Άγιοι Ανάργυροι» παρέχει
την δυνατότητα σε άπορες και
ανασφάλιστες γυναίκες να κάνουν δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας.
Ο καρκίνος του μαστού χρήζει
έγκαιρης διάγνωσης και αντι-

μετώπισης, κάτι που δεν είναι
εφικτό για όλους λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος
Παλλήνης εξασφάλισε ένα
ακόμη πολύτιμο ραντεβού για
γυναίκες άπορες και ανασφάλιστες στις 15 Ιανουαρίου
2016 ημέρα Παρασκευή.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
γυναίκες ηλικίας 40 έως 69
ετών.

Προσοχή: Το πρόγραμμα ΔΕΝ
απευθύνεται σε γυναίκες που
πάσχουν ήδη από καρκίνο του
μαστού.
Δικαιούχοι: Ανασφάλιστες γυναίκες ή ασφαλισμένες με χαμηλό εισόδημα (έως 6.000,00
ευρώ ατομικό ή έως 12.000,00
ευρώ οικογενειακό) Δικαιολογητικά:
Ανασφάλιστοι: Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης και
βιβλιάριο ασθενείας τελευταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 26/11/2015 | Αρ. Πρωτ:37145
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου»,
αρ. μελ. 77/2015, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 602/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ:ΩΟ8ΟΩΞΚ-ΕΘΟ),
και τις διατάξεις τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/80 και της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998, το
άρθρο 72 του Ν 3852/10.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 142.993,92 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.
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, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14-12-2015 και συγκεκριμένα,
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
27 /11/2015
7/12/2015, 10.00 π.μ.
14/12/2015 10.00μ.μ
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 2.325,10€ και κατατίθεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ: 210.6604719-655, (1ος όροφος) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.
Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ασφαλιστικού φορέα (αθεώρητο) ή βιβλιάριο απορίας .
Ασφαλισμένοι: Υπεύθυνη δήλωση και εκκαθαριστικό εφορίας.
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες
μπορούν να απευθύνονται για
ραντεβού και στα:
1. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας (Φειδιππίδου 25Α ) Παλλήνη.
Τηλ.: 2132031604, 2132031605
2. Yψηλάντου 3, Παλλήνη
Τηλέφωνα.:
2106668888,
2106668944

ΑΔΑ: 7Χ5ΦΩΞΚ_ΠΔ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 26-11-2015
Αρ. πρωτ.: 37166
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 9η Δεκεμβρίου
2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
πινακίδων σήμανσης, καθρεπτών
κλπ Δ.Ε. Γέρακα» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Aφορά την προμήθεια πινακίδων,
καθρεπτών κλπ. ως εξής: 245 ρυθμιστικές τύπου 2, 38 κινδύνου
τύπου 2, 50 ρυθμιστικές – κινδύνου
stop τύπου 2, 10 ειδικές πληροφοριακές τύπου 2, 35 ρυθμιστικές πληροφοριακές τύπου 2, 378 στύλους,

Δωρεάν μαστογραφία στο
Δήμο Μαρκοπούλου
Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του, ο Δήμος
Μαρκοπούλου για δεύτερη φορά, θα φιλοξενήσει στο
Δήμο την Κινητή Μονάδα Ψηφιοποιημένης Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προκειμένου να προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης,
σε όσες γυναίκες, το επιθυμούν.
Η Μονάδα Ψηφιοποιημένης Μαστογραφίας θα βρίσκεται στον χώρο του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, στις
7 και 8 Δεκεμβρίου 2015.
Όσες γυναίκες επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται
να δηλώσουν συμμετοχή, καλώντας στο τηλέφωνο:
22990-71706 (9 πμ- 2 μμ), προκειμένου να κλείσουν ραντεβού. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

“Ενημέρωση του πολίτη
σε θέματα πρόληψης
και προαγωγής υγείας”
Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ οργανώνει Ημερίδα με
θέμα: “Αγωγή Υγείας - Ενημέρωση του πολίτη σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας”, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 6 έως 8μ.μ. στο αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας.
Η θεματολογία της Ημερίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω ομιλίες:
•Σακχαρώδης Διαβήτης (Ηπιόνη) (κ. ΛΟΥΦΑ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ)
• Παγκόσμια ημέρα Alzheimer-Άνοιας (κ.ΠΕΡΙΜΕΝΗΣΚ.Υ.ΒΑΡΗΣ)
•Φροντίδα οφθαλμών για όλους (κ.ΜΑΝΔΟΛΑΣΚ.Υ.ΒΑΡΗΣ)
•Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας-Αξιοπρέπεια στην
ψυχική υγεία (κ.ΘΗΡΑΙΟΣ- Κ.Υ.ΒΑΡΗΣ)
•Κάπνισμα (π.Μ.ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ-Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ )
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα ακολουθήσει μπουφές.

316 ανακλαστήρες οδοστρώματος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή ύψους τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι
λεπτών (373,96 €) εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών, άλλως
για ποσό που θα καλύπτει το 2%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης
προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη
ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης
βάσει του παρακάτω πίνακα:
――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――
Α1
78,40
Α2
12,16
Α3
38,00
Α4
51,74
Α5
17,00
Α6
165,28
Α7
11,38
――――――――――――――――

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (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 Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604652 ΦΑΧ: 2106604615, αρμόδια υπάλληλος κ. Β.
Αλτανοπούλου).
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

Εκδηλώσεις ανάδειξης της “Σφηττίας οδού” στο Κορωπί
Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός για
πέμπτη χρονιά διοργάνωσαν αθλητική εκδήλωση για την ανάδειξη της Σφηττίας
οδού και του Αρχαίου Δήμου Σφηττού.
Κύριο χαρακτηριστικό και της φετινής διοργάνωσης ήταν η μαζική συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας. 300 συμμετοχές κατέγραψε η οργανωτική επιτροπή. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 11:00
στο αθλητικό κέντρο SAN SIRO, (στην οδό

Σφηττού, λίγο πιο πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ).
Την έναρξη των αγωνισμάτων έκαναν, η πρόεδρος του Σφηττός Αδαμαντία Μάλλιου, ο
αντιδήμαρχος Αθλητισμού –Πολιτισμού Θεόδωρος Γρίβας και ο δημοτικός υπάλληλος και με πολλές αθλητικές διακρίσεις στο χώρο
του Στίβου -, Κάρολος Μαρκαριάν, επικεφαλής πολυπληθούς ομάδας γυμναστών του
Σφηττός, εθελοντών δημοτικών υπαλλήλων
και μελών του Δ.Σ Σφηττός που συνέδραμαν

για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης. Την
εκκίνηση του αγώνα δρόμου ενηλίκων 4.000
χλμ έκανε ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος
Κιούσης συνεπικουρούμενος από τον πρώην
αντιδήμαρχο, Θανάση Πουλάκη. Φέτος συμ-

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν
αναμνηστικά διπλώματα, ενώ έγινε και τελετή απονομής μεταλλίων στους τρεις
πρώτους αθλητές κάθε αγωνίσματος.
Παρεβρέθηκαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι

μετείχαν οργανωμένα και παιδιά ΑμΕΑ από
τον σύλλογο «Αγάπη και Ελπίδα» με επικεφαλής την Μαρία Κυρτσόγλου, με αποτέλεσμα το χαμόγελο και το πάθος αυτών των
παιδιών να δώσει δύναμη και ελπίδα σε
όλους όσους συμμετείχαν για την ανάπτυξη
μιας άλλης αθλητικής και κοινωνικής κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία, που θα ενσωματώνει ιδιαίτερες ευαισθησίες και
ικανότητες.

και θεσμικοί εκπρόσωποι.
Η πρόεδρος του Σφηττός Αδαμαντία Μάλλιου ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές του Δήμου Κρωπίας και ιδιαίτερα
τους γυμναστές που προσέφεραν τα μέγιστα για την επιτυχία της εκδήλωσης καθώς
και τους υπευθύνους του Αθλητικού Κέντρου «Σαν Σίρο» για τη διάθεση για πέμπτη
χρονιά των εγκαταστάσεών τους για την
υποστήριξη του Σφήττιου Δρόμου 2015.

Παραμένουν στην κορυφή οι γυναίκες της “Θέτις"
Το 5/5 έκαναν οι γυναίκες της Θέτιδας στον 1ο υποόμιλο της Α2,
καθώς επικράτησαν εντός έδρας
με 3-2 σετ του Αιγάλεω για την 5η
αγωνιστική και παρέμειναν σε τροχιά κορυφής.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για
την Θέτιδα που κατέκτησε τα δύο
πρώτα σετ με 25-19, 25-20, αποδίδοντας πολύ καλό βόλεϊ και μη
επιτρέποντας στις φιλοξενούμενες να έχουν επαφή με το σκορ,
αφού πήρε απόσταση ασφαλείας
από το ξεκίνημα των σετ σχεδόν
και το διατήρησε μέχρι το τέλος.
Το τρίτο σετ ήταν πραγματικό
ντέρμπι, με την Θέτιδα να έχει τις
ευκαιρίες να το τελειώσει αφού πέρασε μπροστά με 24-23, όμως το Αιγάλεω ήταν αυτό που έκανε την
ανατροπή και το κατέκτησε με 27-25
μειώνοντας σε 2-1. Με την ψυχολογία υπέρ τους οι φιλοξενούμενες
μπήκαν πιο δυνατά στο τέταρτο σετ
και το κατέκτησαν με 25-17, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και οδηγώντας το
παιχνίδι στο ταϊ μπρέικ.
Εκεί η εμπειρία της Θέτιδας, η
πολύ καλή λειτουργία σε όλους

τους τομείς, δυσκολεύοντας το
σερβίς, έδωσε την νίκη με 3-2 σετ,
κατακτώντας το πέμπτο με 15-11,
αν και βρέθηκε πίσω με 4-0 στο ξεκίνημα του.
Η ομάδα ΑΣΠ “Θέτις” έχει ρεπό
την 6η αγωνιστική και θα επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις
στις 12/12 υποδεχόμενη τα Βριλήσσια για την 7η αγωνιστική.
ΑΣΠ Θέτις - ΑΟ Αιγάλεω 3-2 (2519, 25-20, 24-26, 17-25, 15-11)
Δι/τές: Αντωνόπουλος - Φραγκάκης.

ΑΣΠ Θέτις (Παπαθανασίου) : Ζήση
Χ., Φωτεινού, Λεωνίδου, Φραγκιαδάκη, Χριστοδούλου, Μελετιάδη,
Καραμπαλή -λ / Κερασιώτου -λ,
Ζήση Π., Τουρνάκη, Αλεξανδροπούλου, Αναγνώστου, Γαλανού,
Πασπαράκη
Αιγάλεω (Αντωνιάδη - Τσικόγια) :
Βλάχου, Μολδοβανίδη,Μανωλίκα,
Ιωάννου, Μπιτσάκου, Λαμπιτσάκη
-λ, Οικονομοπούλου -λ /Αναστασιάδη Κ, Μικέλη, Γρίσπου, Αναστασιάδη Π., Παλιοθόδωρου
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3 χρυσά στα 4 ατομικά στο διεθνές τουρνουά πινγκ-πονγκ Κύπρου
Το χρυσό μετάλλιο στις γυναίκες και χάλκινο στους
άνδρες είναι ο απολογισμός
για την Ελληνική πλευρά,
της πρώτης ημέρας, από το
διεθνές Τουρνουά Κύπρου.
Στις 13ης Νοεμβρίου η αντιπροσωπευτική ομάδα των
γυναικών, που συγκροτούν

η 19χρονη Κωνσταντίνα Παρίδη (ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
και η 14χρονη Ελλη Φίσερ
(ΑΡΗΣ 2006) κατέκτησε
αήττητη την πρωτιά, ενώ η
επίσης νεανική ομάδα των
ανδρών με τον 18χρονο
Κωνσταντίνο Αγγελάκη και
τον 15χρονο Γιάννη Σγου-

ρόπουλο (που έχει παραχωρηθεί για ένα χρόνο στον
Ολυμπιακό, από τον ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ) κατέλαβε την
τρίτη θέση κάνοντας μία
ήττα στα ημιτελικά.
Οι ετήσιοι αυτοί αγώνες,
που γίνονται στην Κύπρο,
και τους διοργανώνει η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κερατέα, 23/11/2015
Α.Π. 22239

“Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου
2
της
υπ’
αριθμ.
93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β
/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίαςκαι τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά το ακίνητο
τους, επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία
συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των
ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία
των δηλώσεων ιδιοκτησίας που
συγκεντρώθηκαν στην Β’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη

διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτριος Λουκάς

“Πόρτο Εννέα” του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας και
τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά
το ακίνητο τους, επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων,
τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία
των
δηλώσεων
ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν
στην A’ Ανάρτηση, ώστε να λη-

φθούν υπόψη στη διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα)
συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη
του ακινήτου και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτριος Λουκάς

ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 72.998,04€ που αφορά
στην εκτέλεση της συντήρησης αρδευτικών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε κεντρικούς και
μεγάλης έκτασης και επισκεψιμότητας κοινόχρηστους χώρους πρασίνου
του Δήμου και έχουν υποστεί φθορές, είτε από βανδαλισμούς, είτε εξ
αιτίας της χρήσης τους.
Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η εύρυθμη λειτουργία
των αρδευτικών συστημάτων μέσω
του τακτικού ελέγχου, της ρύθμισης και της αποκατάστασης βλαβών με σκοπό την ορθολογική
άρδευση των χώρων πρασίνου, την
εξοικονόμηση ύδατος, τη μείωση
του κόστους κατανάλωσης και τη
διατήρηση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης σε υψηλά επίπεδα.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 162/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 50305/17-11-2015
(ΑΔΑ: 68ΧΨΩΨΖ-Η04) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό κατάστημα επί της Λεω-

φόρου Κ. Καραμανλή 18, στη
Βούλα, την Τρίτη 8-12-2015 με ώρα
έναρξης του διαγωνισμού 10.00
π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών 10.30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψης απαρτίας της επιτροπής ή
λόγω
έκτακτων
υπηρεσιακών
αναγκών ή για λόγους ανωτέρας
βίας ή σε περίπτωση αναβολής της
πραγματοποίησης του διαγωνισμού
για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε
ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί
χωρίς καινούργια δημοσίευση, την
επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο
τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό
των
1.186,96 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 30-11-2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)
Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων επί των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης,
Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’
κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων τηςπεριοχής Β’ κατοικίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κερατέα, 23/11/2015
Α.Π. 22238
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)
Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων επί των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης,
Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’
κατοικίας “Πόρτο Εννέα” (πρώην)
Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 26/11/2015
Aρ. Πρωτ.: 52023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ,
ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο
έντυπο
οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας βάσει της
με α/α 162/2015 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την
υπηρεσία με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥ-

Παγκόσμια ομοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης γίνονται παραδοσιακά με
προσκλήσεις και φέτος
πήραν μέρος έξι χώρες.
Στο ομαδικό ανδρών οι συμμετοχές ήταν επτά και σχη-

ματίστηκαν δύο γκρουπ
Ελλάδα, στο πρώτο γκρουπ,
αναδείχθηκε νικήτρια επικρατώντας 3-1 της Ρουμανίας, 3-0 του Λιβάνου και
3-0 της Κύπρου Β. Στα ημιτελικά η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ιορδανία και
ηττήθηκε με 3-1 και έτσι περιορίστηκε στην Τρίτη θέση
αφού στον αγώνα για 3-4

κατέβαλλαν εκ νέου την
Ρουμανία με 3-0.
Σε γκρουπ χωρίστηκαν και
οι ομάδες των γυναικών. Η
Ελλάδα πήρε την πρώτη
θέση στο γκρουπ Α με τρείς
νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Κέρδισαν με 3-2 την Κύπρο
Α και με 3-0 το Λίβανο και
την Μάλτα.
Στον ημιτελικό κέρδισαν με
3-1 την Ρουμανία και στον
τελικό συνάντησε ξανά την
ομάδα της Κύπρου Α την
οποία αυτή τη φορά κέρδισε
με 3-0.
Στα ατομικά αγωνίσματα
που πραγματοποιήθηκαν 14

και 15 Νοεμβρίου, η Ελλάδα
πρώτευσε στα τρία από τα
συνολικά τέσσερα αγωνίσματα και είχε επίσης ένα
ασημένιο και δύο χάλκινα
μετάλλια.
Πρωταθλητής στο απλό ανδρών αναδείχθηκε ο 15χρονος Γιάννης Σγουρόπουλος
και πρωταθλήτρια στο απλό
γυναικών η 14χρονη Έλλη
Φίσερ παιδιά δηλαδή που
είχαν πρωταγωνιστήσει και
στις διαδοχικές επιτυχίες
του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων, αλλά και
στο διεθνές όπεν της Σερβίας.
Η Φίσερ με την Παρίδη κυριαρχήσανε και στο διπλό
γυναικών ενώ ο Σγουρόπουλος με τον Αγγελάκη κατακτήσανε
το
ασημένιο
μετάλλιο.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής, ο
οποίος πηγαίνει κάθε χρόνο
στο μαρτυρικό νησί, δήλωσε
απόλυτα ικανοποιημένος
από την απόδοση, δηλώνοντας ότι έχουν μεγάλη σημασία και αυτές οι πρωτιές.

Νέα πρωινά τμήματα Αθλητισμού
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος», ξεκινάει νέα πρωινά τμήματα, του Προγράμματος «Αθλητισμός και
Πολιτισμός για Όλους».
Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στα τμήματα του Προγράμματος, που με μεγάλη
επιτυχία πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Δήμο Μαρκοπούλου, τους
οδήγησε στη δημιουργία και τη λειτουργία
νέων τμημάτων, προκειμένου όλοι οι δημότες, να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής,
στο Τμήμα της προτίμησής τους.

ΑΔΑ:75ΔΥΩΛ6-009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682
FAX
: 210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
Kορωπί: 25-11-2015
Αρ. Πρωτ.: 22349
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια εφοδίων

Οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν ήδη, στον 2ο
όροφο στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου (1ο
γραφείο), από τις 10:00 το πρωί έως τις
3:00 το μεσημέρι, για όλους τους ενδιαφερόμενους. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε
στο τηλ: 22990-20179, τις ίδιες ώρες.
Τα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν, είναι:
• Τρία τμήματα Πιλάτες.
• Ένα τμήμα Γεν. Γυμναστικής Γυναικών.
• Ένα τμήμα Αεροβικής.

ύδρευσης 2015» όπως αναφέρονται στην ΤΥ/47/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. 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 04 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 έως και

12:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015 ώρα 12:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 31.370,23€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 38.585,38€
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 23 των Όρων Διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Μοιράσου τις χαρές της ζωής
Υπάρχουν σημαντικές στιγμές
της ζωής μας που θέλουν να
φωνάξουν τη χαρά τους δυνατά!
Πέρα απο το στενό οικογενειακό
και φιλικό μας κύκλο.
Ενα πτυχίο.
Μια Διάκριση.
Ενας γάμος…
Δεν είναι ματαιοδοξία.
Eίναι ανθρώπινη ανάγκη.
Γιατί να τις κρατήσετε διακριτικά
στην αφάνεια;
H ΕΒΔΟΜΗ είναι πρόθυμη
να αναδείξει
κάθε κοινωνική σας εκδήλωση
κάθε προσωπική σας επιτυχία.

Επικοινωνείστε με την ΕΒΔΟΜΗ
και την ΕΒΔΟΜΗ on-line
Tηλ: 2108959004
Κιν: 6937153052
Fax: 2109658949
e-mail: press@ebdomi.com
www.ebdomi.com

