
Ο τίτλος του παρόντος παραπέμπει μάλ-

λον στο σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπου

η βιασθείσα και βιαζόμενη κατ’ εξακολού-

θησιν  ...ερωτεύεται τον βια-

στή της!

Ετσι εξηγείται η λατρευτική προ-

σκόλληση της πλειονότητας ίσως

των Ελλήνων σ’ αυτήν  (το τονίζω

αυτό) σ’ αυτήν την Ε.Ε. Και λέω

των Ελλήνων γιατί αυτοί  - εμείς

– υφίστανται τις συνέπειες της

αυταρχικής, αντιδημοκρατικής,

μερκαντιλιστικής (εμπορευματο-

χρηματιστικής) ψευδο-ένωσης, νεο-αποικιακής μορ-

φής υπό την γερμανική ηγεμονία. Εχει

πραγματοποιηθεί δε με τέτοιο απατηλό τρόπο, ώστε

να μη συνειδητοποιούν οι λαοί περί ποιας αποικιο-

κρατικής δομής, κατοχικής εξάρτησης πρόκειται.

Θα το αντιληφθούν όταν υποστούν την αρπαγή της

περιουσίας τους όλης, την άγρια εργασιακή εκμε-

τάλλευση, σε συνθήκες γαλέρας, την οργανωμένη

οργουελικά διαβίωσή τους,- στην διατροφή τους,

στις κοινωνικές και οικογενειακές τους σχέσεις,

στις αισθητικές τους προτιμήσεις και στις αισθησια-

κές τους απολαύσεις, στις ερωτικές τους επιλογές

ακόμη.- Αλλά να μην εκτεινόμαστε στο «φαντα-

σιακό» μέλλον, του οποίου το εμβρυακό, ή νηπιακό,

ή και ώριμο ακόμη στάδιο υφιστάμεθα ήδη. Ας

δούμε κάτι χειροπιαστό και επίκαιρο: Εγραφα ένα

σχόλιο στο τελευταίο φύλλο της Εβδόμης (6/8) με

τη συμπλήρωση ενός έτους από την πλειοψηφούσα

πολιτική προδοσία του δημοψηφίσματος της

6/7/2015. Με την παραδεδεγμένη συνθηκολόγηση

του 3ου μνημονίου συνετελέσθη πολιτικό πραξικό-

πημα, με τη συμμετοχή της κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ) της κορυβαντιώσας αντιπολίτευσης

(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ κ.λπ.  απολοιφάδια) και   την 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΑΚΡΙΣΙΑ,

ΑΦΡΟΣΥΝΗ 
ή

Ομαδική σεξουαλική απόκλιση 

Ο έρωτά μας γι’ αυτήν την Ε.Ε.

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Δήμοι των Μεσογείων
αποδοκιμάζουν τον
Υφ. Εσωτερικών για

τα τέλη Αεροδρομίου
Σελίδα 6

Δεν υπάρχει ανησυχία
για ελονοσία, δηλώνει

η Περιφέρεια
Σελίδα 7

Βανδαλισμοί στις Παιδικές
χαρές των 3Β

Σελίδα 12

Ανάπλαση της πλατείας Βούλας
Σελίδα 12

Η Παλλήνη υποδέχθηκε την
Κατερίνα Στεφανίδη

Σελίδα 24

Μαγευτική βραδιά στο Ribas
Σελίδα 24

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη 
επέκτασης σχεδίου Ανθούσας

Χρυσοί: Κατερίνα Στεφανίδη (άλμα επί κοντώ), Ελευθέριος Πετρούνιας (κρίκοι), Άννα Κορακάκη (σκοποβολή) 
Αργυρό: Σπύρος Γιαννιώτης (κολύμβηση). Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής με χάλκινο στην ιστιοπλοΐα

Σελίδες: 11, 14, 22, 23

Σελίδα 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

πρωτοστατούσα συμμετοχή του Προέδρου της Δημο-

κρατίας, που έχει ταχθεί με τον ίδιο τον καταστατικό

χάρτη της χώρας, ως θεματοφύλακας του Συντάγμα-

τος, των νόμων και του εθνικού συμφέροντος, κι όχι

της «ιερότητας» του ευρωπαϊκού(;) ιδεώδους!!! Θυ-

μίζω τί δήλωσαν τότε ο πρόεδρος του Γιουρογκρούπ,

Ντάισεμπλουμ και ο πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής Γι-

ούνκερ για να δείξουν πώς εννοούν τη δημοκρατία

στην Ε.Ε. και γενικότερα στο νεοφιλελεύθερο κόσμο,

και πόσο «σέβονται» τους λαούς. 

Ο πρώτος δήλωσε το αξιομνημόνευτο... απόφθεγμα

«σφάλετε αν νομίζετε ότι δημοκρατία έχουμε εκεί
που ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τον
τρόπο που λειτουργεί η ευρωζώνη», ο δε δεύτερος

εν πλήρει αρμονία με τον πρώτο, πως «δεν υπάρχει
δημοκρατική επιλογή εναντίον των συνθηκών της
Ε.Ε.». Τους προσέξατε; Καταλάβατε ότι δημοκρατία

στην τραπεζοκρατία της Ε.Ε. υπάρχει για ...πλάκα!

Για να αποφασίζουμε ποιο υποκείμενο απ’ αυτά που

προωθούν, μέσω της διαπλοκής, θα τους κάνει τη

δουλειά τους.

Ποια διάκριση των εξουσιών;

Μετά τη δημοκρατία σειρά είχε η ίδια η δικαιοσύνη,

τελείως πρόσφατα (24.8). Βέβαια οι αντιλήψεις ορι-

σμένων βορείων περί δικαιοσύνης δεν αφίστανται

εκείνων των Βαυαρών της εποχής του Τερτσέτη και

του Πολυζωίδη. Ιδού λοιπόν οι τελευταίες αυτο-απο-

καλύψεις της Ε.Ε. και δη του ανωτέρου θεσμικού ορ-

γάνου της, της Κομισιόν.

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ “Κόλαφος» Κομισόν στα ΕΛΣΤΑΤ»
ήταν ο τίτλος των ειδήσεων, στις 9 το βράδυ της 24ης

Αυγούστου, στο ΣΚΑΙ.

Η επίτροπος της Κομισιόν κάλεσε τις ελληνικές
αρχές να αντιμετωπίσουν ενεργά και δημόσια την
εσφαλμένη εντύπωση ότι τα δεδομένα υπέστησαν
παραποίηση κατά την περίοδο 2010-2015 και να προ-
στατεύσουν την ΕΛΣΤΑΤ και το προσωπικό της (δη-

λαδή τον Γεωργίου, γιατί «προσωπικό της» είναι και

η καθηγήτρια Ζωή Γεωργαντά, η οποία έχει καταγγεί-

λει το θέμα), από παρόμοιους, αβάσιμους ισχυρι-
σμούς», σύμφωνα με τους αυθαίρετους ισχυρισμούς

της Κομισιόν.

Αλλά ας αναφερθούμε εν συντομία στο ιστορικό: Ο

Επικεφαλής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ανδρέας Γεωργίου είχε

διογκώσει τεχνητά το δημόσιο έλλειμμα του έτους

2009 (κυβέρνηση Κ. Καραμανλή μέχρι τον Οκτώβριο)

ώστε να οδηγηθεί η χώρα στην κατάσταση που βρί-

σκεται από το Μάη του 2010 (κυβέρνηση Γ.Α. Παπαν-

δρέου) κ.ε. με τα μνημόνια, την ύφεση, τα λουκέτα

σε 300.000 επιχειρήσεις, 3 εκατομμύρια Έλληνες

κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεργία στο 27%, με

την πραγματική να ξεπερνά το 30% και στους νέους

το 55 έως 65%, με 10.000 αυτοκτονίες, με πολιτικές

εκτροπές όπως η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου και

την αυθαίρετη αναστροφή του ΟΧΙ του δημοψηφίσμα-

τος σε εξευτελιστικό ΝΑΙ σε όλα, με την εκποίηση

της δημόσιας περιουσίας και τους πλειστηριασμούς

στην ιδιωτική, με απώλεια «μέρους» της εθνικής κυ-

ριαρχίας (τί πάει να πει μέρους; Μπορεί η κυβέρνηση

να αλλοιώσει την κλίμακα του ΦΠΑ εν μέρει ή εν όλω;

Τότε τι κυβέρνηση είναι). Για να γίνουν όλα αυτά

έπρεπε να διογκωθεί το έλλειμμα, να γίνουμε «Τιτα-

νικός» για να ‘ρθουν να μας σώσουν» οι «θεσμοί»

ΔΝΤ, ΕΚΤ, Κομισιόν και να μας αρπάξουν ό,τι έχουμε

και κυρίως τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές και να

μας κάνουν υποχείρια των γεωπολιτικών τους παιχνι-

διών, όπως κάνουν εδώ και διακόσια κοντά χρόνια,

γιατί βέβαια βρίσκουν ευχερώς εφιάλτες, “ρεαλι-

στές”.

Ο Γεωργίου λοιπόν, πρώην στέλεχος του ΔΝΤ που

συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα για να αναλάβει πρό-

εδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)

έκανε προφανώς τα κέφια των θεσμών, προσπαθών-

τας να εφαρμόσει την «ενός ανδρός αρχή», όπως

έχει καταγγείλει η καθηγήτρια οικονομετρίας του

Παν/μίου Αθηνών, πρώην μέλους του Δ.Σ. τους ΕΛ.

ΣΤΑΤ. Ζωή Γεωργαντά.

Ο Γεωργίου απαίτησε να υπογράφουν ό,τι τους πη-
γαίνει! «Αυτή είναι η δουλειά σας». Όλο το Δ.Σ. δεν

υπέγραψε τα χαλκευμένα στοιχεία. Η υπόθεση

έφτασε στην ελληνική δικαιοσύνη. Κάποιοι προσπά-

θησαν να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο, λέει η Ζωή

Γεωργαντά, αλλά «υπήρχαν και δικαστές οι οποίοι
έκαναν το καθήκον τους, όπως η κα Φράγκου» - πρό-

εδρος του Συμβουλίου Εφετών τότε και νυν Αρεοπα-

γίτης, η οποία απέρριψε όλη την επιχειρηματολογία

όσων ήθελαν να βάλουν την υπόθεση στο αρχείο.

(είχε μπει στο αρχείο το 2013 αλλά τελικά με την αν-

τίδραση της κας Φράγκου που θεώρησε ότι υπήρχαν

επαρκείς ενδείξεις τέλεσης των εγκλημάτων «παρά-
βασης καθήκοντος και ψευδούς διόγκωσης», η υπό-

θεση επανήλθε στην επιφάνεια μετά την απόφαση

του Ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου να αναιρέ-

σει την αρχειοθέτηση της κατηγορίας σε βαθμό κα-

κουργήματος σε βάρος του πρώην προέδρου Ανδρέα

Γεωργίου. (Για την υπόθεση θα επανέλθουμε).

Ανάμειξη στη δικαιοσύνη επιχειρεί η Κομισιόν

Πώς αντέδρασε η Κομισιόν της Ε.Ε.; Σκύλιασε! Καλεί

την ελληνική κυβέρνηση να επέμβει στο έργο της δι-

καιοσύνης για να καλύψει τις δικές της πομπές, όταν

αποφάσιζε στις αρχές του 2009 να πληρώσουν οι

λαοί τα χρηματιστικά παιχνίδια των τραπεζών, που

είχαν 18,6 τρις (τρισεκατομμύρια) τοξικά περιουσιακά

στοιχεία στο ενεργητικό τους. Έπρεπε να σωθούν οι

γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και να πληρώ-

σουν οι λαοί. Η επίτροπος της Κομισιόν κατά λέξη κά-

λεσε τις ελληνικές αρχές με αυστηρό τόνο και

απειλητικά «να αντιμετωπίσουν ενεργά και δημόσια
την εσφαλμένη (;) εντύπωση ότι τα δεδομένα υπέ-
στησαν παραποίηση κατά την περίοδο 2010 – 2015».
Η επίτροπος δήλωσε ακόμη: «δεν σχολιάζω ποτέ με-
μονωμένες νομικές διαδικασίες και δεν θα το κάνω
σήμερα. Παρά ταύτα έχουμε ενοχληθεί από δηλώ-
σεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα των δημοσιο-
νομικών στοιχείων στα οποία στηρίχτηκε το
πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας». (ομολογεί

δηλαδή και συνεχίζει): «οι χειρισμοί γι’ αναζητήσεις
μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στην αξιοπι-
στία των στατιστικών στοιχείων της Ελλάδας».

Κλείνω με το σχόλιο του Παντ. Καψή, ο οποίος δή-

λωσε πως δεν θυμάται στην επαγγελματική του κα-

ριέρα και δεν νομίζει ότι έχει συμβεί ποτέ άλλοτε «η
ευρωπαϊκή επιτροπή να παρεμβαίνει σε μια δικαστική
διαδικασία. Αυτό έχει συμβεί μόνο με αντιδημοκρα-
τικά - ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπου η δικαιοσύνη
χειραγωγείται». Πολύ εύστοχη παρατήρηση μόνο

που στο τέλος τα ...άλλαξε.

Οργή για τις φόλες στην Παλλήνη Σελ. 6

Κάποιοι δεν θέλουν τον σχεδιασμό δια-

χείρισης απορριμμάτων   Στ. Ιατρού Σελ. 7

Sextilis γιάννης κορναράκις Σελ. 8

Σάκο & Βαντσέτι Σελ. 8

Οι καινούργιες καλλιέργειες Φαίδρα Φραγ-

κομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ανοιχτή επιστολή του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού Σελ. 11

Αλλάζει η θέση του ΚΕΛ από το “Πλατύ

χωράφι” στα Σπάτα; Σελ. 13

Εξ’ Ολυμπισμού, Αρισταρχίας άρχε-
σθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στον κόμβο Κούπι Σελ. 16 

49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιο-
πλοΐας στην Παλ. Φώκαια Σελ. 22 

Ξεκίνησαν τα Αθλητικά Σωματεία Σελ. 22 

Διαβάστε ακόμη

Ακρισία, αφροσύνη ή
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Η Ομάδα Θεάτρου «Χ•αίρε-

ται» παρουσιάζει την παρά-

σταση “Ο Αδαής και ο

Παράφρων” του Τόμας

Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθε-

σία Γιάννου Περλέγκα

στο  Θέατρο του Ιδρύματος

Μιχάλης Κακογιάννης για

9 μόνο παραστάσεις

8-11 & 13-17 Σεπτεμβρίου

2016, στις 21:00
Μια μεγάλη ντίβα της όπερας,
πρόκειται να τραγουδήσει
στον «Μαγικό Αυλό» του Μό-
τσαρτ για διακοσιοστή εικοστή
δεύτερη φορά. Εξαντλημένη
από την πειθαρχία που έχει
επιβάλλει στον εαυτό της και
από την επαναλαμβανόμενη
έκθεση της στην κρίση του κοι-
νού,  αποφασίζει να ματαιώσει
τις προγραμματισμένες εμφα-
νίσεις της και να αποσυρθεί με
τον τυφλό πατέρα της στην
εξοχή. 
Η τέχνη, η επιστήμη, ακόμα

και η σχέση γονιού και παι-
διού, αποδεικνύονται ανεπαρ-
κείς και καταστροφικές για την
πλήρωση των ανθρώπινων
αναγκών. Ο Μπέρνχαρντ μετα-
τρέπει την ιατρική σε επιστήμη
της αποσύνθεσης και τη μου-
σική σε τέχνη της αποπροσω-
ποποίησης και της
καταστροφής.
...Μια άγρια κωμωδία για την
τραγωδία της τέχνης, της επι-
στήμης και της γονεΐκής χει-
ραγώγησης.

Πληροφορίες

Ίδρυμα Μιχάλης Κακο-

γιάννης, Πειραιώς 206,

(ύψος Χαμοστέρνας), Ταύ-

ρος, Τηλ. 210 3418550

Ημέρες παραστάσεων: 8-

11 και 13-17 Σεπτεμβρίου

2016, ώρα 21.00

Οι παραστάσεις στις

8,13,14 και 15 Σεπτεμβρίου

θα παιχτούν με αγγλικούς

υπέρτιτλους.

Διάρκεια παράστασης: 145

λεπτά (με διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 10€ (κανο-

νικό), 8€ (μειωμένο)

Στα ταμεία του θεάτρου:

12€ (κανονικό), 10 (μει-

ωμένο).

Εισιτήρια προπωλούνται:

Στα ταμεία του Ιδρύματος

(Πειραιώς 206, Ταύρος)

Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και

τα απογεύματα μία ώρα

πριν την παράσταση.

Αγορά με πιστωτική κάρτα:

Τηλεφωνικά στο 210

3418579 Δευ-Παρ 11:00 -

14:00 και στην ιστοσελίδα

του Ιδρύματος www.mcf.gr.

Στάθμευση στο εμπορικό

κέντρο athensheart
Οι  θεατές των παραστάσεων

δικαιούνται  δωρεάν στάθ-

μευση στο Parking του εμπο-

ρικού κέντρου  Athens

Heart από Δευτέρα έως Σάβ-

βατο από τις 08:00-22:00. Από

τις 22:00 έως τη 01:00 η χρέ-

ωση είναι 2,5€ και 1€ για

κάθε επιπλέον ώρα στάθ-

μευσης. 

Για 5ο καλοκαίρι, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου συμμε-

τέχει στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημι-

ουργικότητας. Φέτος η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στην

έννοια της εξερεύνησης και υποστηρίζεται από την Εθνική

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Στην τελική ευθεία για την μετεγκατάστασή της στο Κέν-

τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο πλαίσιο

ανάπτυξης του κοινού και αναβάθμισης των υπηρεσιών της,

η ΕΒΕ αναπτύσσει το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και

αυτό το καλοκαίρι συντονίζει από τον Ιούνιο 3.200 δράσεις

σε όλη την Ελλάδα, με θέμα «Γίνε εξερευνητής του κό-

σμου»!

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου έχει ήδη υλοποιήσει 21

δράσεις από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο 2016 και σας περι-

μένει για τη συνέχιση της εξερεύνησης. Γονείς και παιδιά

αναλαμβάνουν καθημερινά μία αποστολή: με αφετηρία τη

βιβλιοθήκη τους και οδηγό ένα προσωπικό ημερολόγιο εξε-

ρεύνησης, παρατηρούν, συγκρίνουν, καταγράφουν και δη-

μιουργούν, γνωρίζοντας τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο.

Δηλώστε και τώρα τη συμμετοχή σας! Τηλ. : 210-6626295. 

ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜA

Τετάρτη 31 Αυγούστου, 17:30 – 19:30, το απόγευμα.

Ένας χάρτης: Με έναν χάρτη στο χέρι και ένα χαμόγελο

στην τσέπη, ταξίδι θα πάμε μακρινό. Τον γύρο του κόσμου

θα κάνουμε σε 2 ώρες… Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε;

Με τις Αντα Μπαλόκα, σχεδιάστρια και Σοφία Μαλακάση,

χημικό μηχανικό.Για παιδιά 7 – 11 ετών. Με προεγγραφή.

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Τηλ. : 210-6626295

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 12:30, το πρωί
Εφημερίδες: Με μολύβι και χαρτί βγαίνουμε έξω… Ρωτάμε,

αναζητούμε, παρατηρούμε, καταγράφουμε. Είμαστε οι «μικροί

ρεπόρτερς»! Με την Σοφία Σωφρόνη-Γκίκα, παιδαγωγό. Για παι-

διά 8 – 10 ετών. Με προεγγραφή. Στον πεζόδρομο και στην Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη.

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, 17:30 – 19:30, το απόγευμα
Μια σκούπα: Η μαγική σκούπα της Μάγισσας Τσαπατοτσούλας,

ανακάτεψε τα ράφια της Βιβλιοθήκης Κορωπίου. Η μόνη λύση

για να λυθούν τα μάγια, είναι να βρεθούν τα πέντε μαγικά φα-

ράσια. Εσύ μπορείς να βοηθήσεις; Με την Άννα Παπαγεωργίου,

εκπαιδευτικό. Για παιδιά 8 - 10 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 17:30 – 19:30, το απόγευμα
Μια κρυψώνα: Πού μπορεί να κρύφτηκε ένα φασόλι; Πού μπορεί

να κρύφτηκε ένα φτερό; Με μια φωνούλα ας πούμε όλοι: ‘Οπου

κι αν κρύβεσαι εγώ θα σε βρω!Με την Ζωή Αγγελή, εμψυχώτρια

θεατρικού παιχνιδιού.Για παιδιά 4 – 6 ετών. Με προεγγραφή.

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο

Δήμο Παλλήνης

“Ο Αδαής και ο Παράφρων”
Τόμας Μπέρνχαρντ

Μνήμη Μικρασιατικής 

Καταστροφής

Εκδήλωση Μνήμης Μικρασιατικής Καταστροφής οργανώ-

νεται στην Παλαιά Φώκαια, την Κυριακή 28 Αυγούστου

στις 8.30 μ.μ. στο Θεατράκι. Την εκδήλωση διοργανώνει

η Φωκαέων Πολιτεία.

Kαλοκαιρινός χορός

στην Παλαιά Φώκαια
Εκδήλωση με τίτλο «Καλοκαιρινός χορός» διοργανώνε-

ται από το Σύλλογο Νέα Φέριζα» στα γραφεία του το Σάβ-

βατο 3 ΔΣεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ.

Live Music Festival
Ο Αναγνωστικός Σύλλογος Βιβλιοθήκης Ολύμπου στο

Δήμο Σαρωνικού, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο Live

Music Festival, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ.

στο Παλαιό Σχολείο Ολύμπου στα Καλύβια.

Γιορτή Κρασιού
Τριήμερη εκδήλωση για τη γιορτή του κρασιού διοργανώ-

νει ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Oλυμπος” από Παρασκευή

9 έως Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου

(οδός Παναγή Μιχάλη) στο Λαγονήσι. Ώρα 8μ.μ.

Επέτειος Μνήμης Καταστροφής

της Σμύρνης
Επέτειο Μνήμης διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών

Αναβύσσου, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ.

στην πλατεία Μικρασιατών Αναβύσσου.

Γίνε εξερευνητής του κόσμου στη Βιβλιοθήκη Κορωπίου
2η περίοδος έως 14 Σεπτεμβρίου
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Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο

Κορωπί συνεχίζεται
Εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο

Γιορτή Σαρδέλας
Σάββατο 27 Αυγούστου στο Λαγονήσι

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ὁ Νέαρχος῾οργανώνει όπως κάθε χρόνο τη

Γιορτή της Σαρδέλας το Σάββατο 27 Αυγτούστου, ώρα 8 μ.μ. στο Κιόσκι, Λαγο-

νησίου. Τηλ. 6971803621

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στο ΠOΡΤΟ ΡAΦΤΗ
Mε ζωντανή λαϊκή ορχήστρα συνοδευόμενη από τη Μαρία Νομικού και παραδοσια-

κούς χορούς από τους Λαογραφικούς Ομιλους Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη

Πυρρίνους και Δήλιος Απόλλων , θα γίνει η γιορτή της Σαρδέλας το Σάββατο 3

Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη στις 9μ.μ. Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πανηγύρι Αγίου Φανουρίου στην Παλ. Φώκαια
Σάββατο 27 Αυγούστου, ώρα 10μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας στην Παλαιά Φώκαια,
θα τροαγουδήσουν η Ελένη Κονιτοπούλου - Λεγάκη µε την ορχήστρα της.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής

Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν την Τετάρτη,

31 Αυγούστου 2016 και ώρα 9.00 μ.μ., στο

ανοιχτό θέατρο της πόλης, όπου δύο ξεχω-

ριστές ερμηνεύτριες και μουσικοί, θα ενώ-

σουν τις φωνές τους επί σκηνής!

«Πάμε μια βόλτα» λοιπόν, στο θέατρο

Σάρας Μαρκοπούλου, παρέα με την Κρινιώ

Νικολάου και τη Δέσποινα Ολυμπίου. Πάμε

βόλτα με ωραία τραγούδια και μουσική που

κατευνάζει, ταξιδεύει, διασκεδάζει.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιτυχημέ-

νης συνεργασία τους, το κοινό θα έχει τη

μοναδική ευκαιρία να απολαύσει ένα δρο-

σερό μουσικό πρόγραμμα, με τραγούδια

τόσο από την προσωπική τους δουλειά,

όσο και με διασκευές άλλων Ελλήνων και

ξένων δημιουργών.

Την Κρινιώ Νικολάου και τη Δέσποινα

Ολυμπίου, θα πλαισιώσουν οι μουσικοί:

Ηλίας Νούσης (πλήκτρα), Βλαδίμηρος Πέ-

τσας (τύμπανα), Γιώργος Πασχάλης (κι-

θάρα), Γιώργος Πολίτης (μπάσο) και οι

συμπολίτες μας από τη Μουσική Φιλαρμο-

νική Δήμου Μαρκοπούλου, Αγγελική Ορφα-

νού (σαξόφωνο), Γιώργος Γιαννάκης και

Σπύρος Δρίτσας (τρομπέτα).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

«Πάμε βόλτα»  με την Κρινιώ Νικολάου 

και τη Δέσποινα Ολυμπίου
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Οι Δήμοι των Μεσογείων καταδικάζουν τη

θέση του υφυπουργού για τα ανταποδοτικά

του αεροδρομίου, γιατί φάνηκε “αδιάβα-

στος”.

Αυτό προέκυψε από επερώτηση που έκανε

ο βουλευτής Γ. Καρράς και συζητήθηκε στη

Βουλή.

Οι Δήμοι των Μεσογείων διεξάγουν τα τελευταία

χρόνια, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, σκληρή μάχη

για να επιτύχουν τη ρύθμιση του ζητήματος της επι-

βολής δημοτικών τελών και εν

μέρει δημοτικών φόρων, σε βάρος

της Εταιρείας του Αεροδρομίου και

των λοιπών επιχειρήσεων που λει-

τουργούν στο χώρο του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΣ». Μάλιστα, τον ερχόμενο

Οκτώβριο συζητούνται στην Ολομέ-

λεια του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας οι αιτήσεις ακυρώσεως που

άσκησαν οι Δήμοι μας ζητώντας την

ακύρωση της παράλειψης της Κεν-

τρικής Διοίκησης να ρυθμίσει το ζή-

τημα σύμφωνα με την αρχή της

ισονομίας. 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης Ι. Μπαλάφας κλήθηκε

πρόσφατα να απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώ-

τηση του Βουλευτή Γ. Καρρά, εάν η Κυβέρνηση προ-

τίθεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει

την κοινωνία των Μεσογείων αφαιρώντας μάλιστα

απολύτως αναγκαίους οικονομικούς πόρους από

τους Δήμους. 

Ο Υφυπουργός εμφανίστηκε απροετοίμαστος, απλη-

ροφόρητος και με απολύτως ελλιπή γνώση της νομι-

κής πραγματικότητας. Στην απάντησή του δήλωσε

εσφαλμένα ότι οι Δήμοι μας έχουν εισπράξει από την

Εταιρεία του Αεροδρομίου ποσά που υπερκαλύπτουν

τις προβλέψεις του νόμου, καθώς και ότι οι Δήμοι μας

«δεν έδειξαν ενδιαφέρον» για το ζήτημα! Απέρριψε

μάλιστα το πάγιο αίτημα των Δήμων και των δημοτών

των Μεσογείων για την επιβολή δημοτικών φόρων

και τελών και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων σε

βάρος της Εταιρείας του Αεροδρομίου, εμφανιζόμε-

νος επί της ουσίας ως υπερασπιστής της. 

Οι Δήμοι μας αποδοκιμάζουν ευθέως τη στάση του

Υφυπουργού Εσωτερικών, στο μέτρο που εκφράζει,

την επίσημη θέση της Κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό.

Δεν μπορεί να κρύψει εξάλλου κανείς τον προβλημα-

τισμό του για τις άστοχες επισημάνσεις και την ελ-

λιπή ενημέρωσή του. 

Οι Δήμοι μας συνεχίζουν τον αγώνα τους, συμμετέ-

χοντας μάλιστα, για τον λόγο αυτό, ενεργά στην υπό

εξέλιξη διαπραγμάτευση των αρμοδίων φορέων για

την τροποποίηση  της Συμβάσεως Παραχώρησης του

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και την επέκταση της

ισχύος της. Καταλείπουν δε τα λεχθέντα του Υφυ-

πουργού Ι. Μπαλάφα στην κρίση των κατοίκων των

Μεσογείων.  

ΟΙ  ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΚΡΩΠΙΑΣ  –  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  –  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  –  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  –  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ

Oι Δήμοι Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Σπάρτων-Αρτέμιδος,

Ραφήνας-Πικερμίου, Παιανίας αποδικιμάζουν τη στάση

του Υφυπ. Εσωτερικών για τα τέλη του αεροδρομίου

«Ανακατασκευή στηθαίων

ασφαλείας στην Ανατ.Αττική»

Tο έργο με αντικείμενο την «Ανακατασκευή στη-

θαίων ασφαλείας σε οδούς αρμοδιότητας

Π.Ε.Α.Α.», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ,

δρομολόγησε με την υπογραφή της σχετικής Σύμ-

βασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περι-

φέρειας Αττικής και αφορά σε εργασίες ανακατα-

σκευής των στηθαίων ασφαλείας σε οδούς

αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-

λικής Αττικής, προκειμένου να αποκατασταθούν και

να επισκευασθούν οι υπάρχουσες φθορές, καθώς

και να τοποθετηθούν νέα όπου απαιτείται.

Ο παρακάτω διάλογος από τα πρακτικά καταδεικνύει

τα όσα οι Δήμοι καταγγέλουν:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα μου επιτρέ-
ψει ο κύριος Υπουργός να διορθώσω. Στο Συμβούλιο
Επικράτειας δεν έχει προσβληθεί τεκμαιρόμενη
απόρριψη, έχει προσβληθεί παράλειψη οφειλόμενης
ενέργειας για την έκδοση της ΚΥΑ. Συνεπώς, οι δήμοι
ζητούν την ΚΥΑ και ζητούν να υποχρεωθεί το δημό-
σιο να την εκδώσει. Δεν θεωρούν ότι έχει απορρι-
φθεί. 
...
Φοβούμαι, κύριε Μπαλάφα, και συγχωρήστε με, ότι
δεν έχετε πλήρη ενημέρωση. Για ποιον λόγο; Θα κα-
ταθέσω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
αυτήν τη στιγμή που έχουν εκδοθεί επί αιτήσεων του
Δήμου Αρτέμιδος και Σπάτων που διεκδικούσε τέλη
φωτισμού και καθαριότητας, τα λεγόμενα ανταπο-
δοτικά, και ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε:
«Είναι οργανωμένες οι υπηρεσίες της εταιρείας του
αεροδρομίου, παρέχουν οι ίδιες τις υπηρεσίες αυτές
και δεν δικαιούνται». Και ακύρωσε καταλογισμό τον
οποίο είχε κάνει τότε ο δήμος και οι άλλοι δήμοι. Συ-

νεπώς, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επιβολής
και είσπραξης αυτού του ειδικού τέλους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Eπειδή εγώ

ήμουν Πρόεδρος της τότε ΚΕΔΚΕ, θα ήθελα να πω

κάτι για το σκεπτικό που άλλαξε ο νόμος, κύριε

Καρρά. Διότι έχει δίκιο ο κ. Μπαλάφας, ότι εισέπρατ-

ταν οι δήμοι. Όμως, άλλο είναι τα ανταποδοτικά τέλη

τα οποία εισέπρατταν και άλλο το τέλος για το οποίο

μίλησε ο κ. Καρράς, που αν διαβάσετε την αιτιολο-

γική έκθεση του νόμου του ’08, ήταν για τις περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις και επιβαρύνσεις, ήταν

διαφορετικής αιτιολογίας τέλος απ’ αυτό. Δεν χρει-

αζόταν καν νόμος, διότι τα ανταποδοτικά τέλη των

δήμων ισχύουν για τους πάντες. Δεν γινόταν ειδικός

νόμος για το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά. 

Η υπόθεση, λοιπόν, είναι στα δικαστήρια και όχι γε-

νικά και αόριστα στα δικαστήρια, είναι στην ολομέ-

λεια του ΣτΕ (Συμβουλίου της Επικρατείας), το οποίο

μετά από μία αναβολή θα εκδικάσει την υπόθεση την

7η του μηνός Οκτωβρίου.  

Αντιγράφοντας από τα πρακτικά
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Οργή για τις φόλες σε
ζώα στην Παλλήνη 

Καλούνται όλοι να βοηθήσουν να βρεθούν οι δράστες

Tην Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016, διαπιστώθηκε θάνατος

αδέσποτων σκύλων από φόλες, στις οδούς Σιμωνίδου,

Πεισιστράτους, Καλλιστράτους και Νέστορα στον Άγιο Νι-

κόλαο Κάντζας στην Δ.Ε. Παλλήνης.

Στόχος είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών

που εγκληματούν κατά των ζώων, αλλά και να οδηγηθούν

στην Δικαιοσύνη.

Γι αυτό απαιτείται συλλογική προσπάθεια από όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Ελληνική Αστυνομία,

ενεργούς πολίτες) για την ευαισθητοποίηση, την υπό-

δειξη και την σύλληψη των δραστών.

Καλούμε όποιον γνωρίζει κάτι γύρω από τις δολοφονίες

των ζώων, να απευθυνθεί στο Δήμο Παλλήνης(210

6604663) ή στο ΑΤ Παλλήνης (210 6664810), για να βοη-

θήσουν στην εξιχνίαση των υποθέσεων. 

Η δήλωση

«Την 19/7/2016 πραγματοποιήθηκε κοινή

συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔΑ και της

Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) του ΕΔΣΝΑ

με αντικείμενο το ΠΕΣΔΑ Αττικής, και ει-

δικότερα το επίκαιρο θέμα των χρηματο-

δοτήσεων.

Πέραν των αποφάσεων και των προτά-

σεων, κοινή διαπίστωση ήταν η ελάχιστη –

απογοητευτική συμμετοχή Δήμων - Δη-

μάρχων στην παραπάνω συνεδρίαση.

Είναι γνωστό ακόμα ότι ελάχιστη σχεδόν

μηδενική συμμετοχή είχαν οι Δήμοι – Δή-

μαρχοι στις συνεδριάσεις της Περιφερει-

ακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής για

το ίδιο θέμα.

Μου προκαλεί λοιπόν έκπληξη ότι κάποιοι

που είχαν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ συμμετοχής στα

παραπάνω όργανα και ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗ-

ΚΑΝ, προτιμούν με δηλώσεις και Δελτία

Τύπου να θέτουν θέματα που αφορούν το

νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Το νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής μετά από ένα

χρόνο διαβούλευσης και αναμονής για την

κατάθεση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρι-

σης, ψηφίστηκε οριστικά τόσο από την ΕΕ

όσο και το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, και μάλιστα με

ευρεία πλειοψηφία.

Πλέον έχει ήδη κατατεθεί η ΣΜΠΕ προς

έγκριση.

Όλοι γνωρίζουμε το περιεχόμενό του και

με βάση αυτό, ΕΔΣΝΑ και Δήμοι προχω-

ράμε σε αιτήματα χρηματοδότησης των

δράσεων.

Προφανώς όσοι θέτουν σήμερα ερωτή-

ματα για τις διαδικασίες και το περιεχό-

μενο του ΠΕΣΔΑ, δεν διάβασαν – δεν

γνωρίζουν το ΠΕΣΔΑ.

Προφανώς έχουν παρασυρθεί από άσχε-

τους συμβούλους; Από κομματικές σκοπι-

μότητες; Από άλλες αιτίες; Ελάχιστη

σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι σήμερα κα-

ταστροφολογούν και παραπληροφορούν.

Την ίδια στιγμή είναι προκλητικό κάποιοι

που δεν είχαν την παραμικρή -ως όφει-

λαν- συμμετοχή στα όργανα, να εγκαλούν

σήμερα όσους από εμάς, όρισαν στη συγ-

κεκριμένη μας θέση (είμαστε μέλη της ΕΕ

του ΕΔΣΝΑ), και να διακινούν στο διαδί-

κτυο ανυπόστατα ερωτήματα, φανερώνον-

τας την άγνοια τους για το θέμα.

Ουδείς εξ αυτών ρώτησε τα εκλεγμένα

από την ΠΕΔΑ μέλη στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ,

όπου μετέχουν 4 παρατάξεις.

Είναι όχι απλά άστοχο, αλλά προκλητικό

να ζητούν κάποιοι νέα κοινή συνεδρίαση

ΕΔΣΝΑ / ΠΕΔΑ, λίγες μέρες μετά από μία

τέτοια συνεδρίαση, χωρίς λόγο και περιε-

χόμενο, απλά επειδή το απαιτούν ανάγ-

κες, οι οποίες πόρρω απέχουν από τη

μέγιστη ανάγκη υλοποίησης της νέας πο-

λιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων

όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπό αναθε-

ώρηση Περιφερειακό Σχέδιο.

Ίσως κάποιοι ενοχλούνται επειδή το

ΠΕΣΔΑ, η ΣΜΠΕ και οι προτάσεις χρημα-

τοδότησης γίνονται από το δυναμικό του

ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής χωρίς

ανάθεση σε ιδιώτες.

Ίσως κάποιοι να είναι ικανοποιημένοι αν

δεν κατατεθούν προτάσεις χρηματοδότη-

σης για το ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Κάποιοι ακόμα ζητούν τη μια στιγμή επί-

σπευση διαδικασιών και αποφάσεων, ενώ

την άλλη ζητούν διαβούλευση και ατέρμο-

νες συζητήσεις.

Τους καλώ, να σοβαρευτούν, να ενημερω-

θούν (πάντα είμαστε στη διάθεσή τους) και

να συμπαραταχθούν μαζί με όσους αγωνί-

ζονται για να εγκριθεί και υλοποιηθεί το

νέο ΠΕΣΔΑ και η νέα αντίληψη, οικονο-

μικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης

διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ως εκ τούτου, τον πρώτο λόγο για την επί-

τευξη αυτού του στόχου, έχουν οι Δήμοι

της Αττικής με την ΠΕΔΑ, και η Περιφέ-

ρεια Αττικής, όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά

και η παγιωμένη όσο και απαραίτητη συ-

νεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης,

στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και

της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των

πολιτών.»

Ο Σταύρος Ιατρού, πρώην δήμαρχος Κερατέας,  μέλος του

ΕΣΔΝΑ και εκπρόσωπος των Δήμων της Αττικής με επιστολή του

καλεί όλους να συμπαραταχθούν στην κοινή προσπάθεια υλοποί-

ησης του νέου Περιφεριακού Σχεδιασμού (ΠΕΔΣΑ) για την δια-

χείριση των απορριμμάτων.

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και την ανακοίνωση

του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Κέντρου Ελέγ-

χου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για τον εν-

τοπισμό κρουσμάτων ελονοσίας σε 12 δήμους της

Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και στον Δήμο Μαραθώνα

(Ανατολική Αττική), έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής και φέτος, με συνέπεια και σεβα-

σμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συνεχίζει απα-

ρέγκλιτα, όπως κάθε χρόνο, την υλοποίηση

ολοκληρωμένων προγραμμάτων και δράσεων καταπο-

λέμησης των κουνουπιών σε όλη την Αττική.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αν.Αττικής, με συντονιστή τη Δι-

εύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγι-

εινής, διενεργεί ήδη από τον Μάρτιο του 2016 εφαρμογές

ψεκασμών (προμφυκτιονία) τόσο από εδάφους στον πε-

ριαστικό ιστό όλων των δήμων της χωρικής της αρμοδιό-

τητας, όσο και από αέρος αλλά και σε περιοχές και σημεία

που έχουν καταγραφεί και στα φυσικά συστήματα (οικο-

λογικά προστατευόμενες περιοχές) της Ανατολικής Αττι-

κής. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 10 επίγειες

εφαρμογές περιαστικά των δήμων της Αν. Αττικής, 10 επί-

γειες εφαρμογές στις οικολογικά προστατευόμενες πε-

ριοχές της Ανατολικής Αττικής στους Δήμους Μαραθώνα

(Σχινιάς, Μπρεξίζα), Ωρωπού (Ασωπός), Μαρκοπούλου

(Βραυρώνα) και Σπάτων – Αρτέμιδος (Αλυκή). Τέλος,

έχουν γίνει έξι  εφαρμογές από αέρος στον υδροβιότοπο

του Εθνικού Πάρκου Σχινιά του Δήμου Μαραθώνα. 

Αναφορικά με τον εντοπισμό κρουσμάτων ελονοσίας,

σημειώνουμε ότι την περσινή χρονιά (2015) στον Δήμο

Μαραθώνα είχαν καταγραφεί δύο (2) κρούσματα ενώ

φέτος μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μόνο ένα (1) κρού-

σμα. Ανάλογα κρούσματα στο ίδιο ελάχιστο-μηδαμινό

ποσοστό είχαν παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια

στον συγκεκριμένο δήμο λόγω των πολλών αγροτικών

καλλιεργειών, χωρίς να υπάρχει ωστόσο κάποιος ιδιαί-

τερος λόγος ανησυχίας. 

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι δεν δικαιολογείται σε

καμία περίπτωση η πρόκληση πανικού στους πολίτες,

ούτε δημαγωγικές ανακοινώσεις σαν και αυτές των τε-

λευταίων ημερών που εξυπηρετούν συγκεκριμένες πο-

λιτικές σκοπιμότητες. 

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, για τα κρούσματα ελονοσίας,

δηλώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής

Κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει ο νέος περιφερειακός

σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων
Δήλωση του πρώην δημάρχου και μέλους του ΕΣΔΝΑ Σταύρου Ιατρού
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Στην εποχή μας ο Αύγουστος, με βάση το Γρη-
γοριανό ημερολόγιο  καταγράφεται ως ο 8ος
μήνας του έτους  και αριθμεί 31 ημέρες.  Δεν
ήταν όμως πάντοτε έτσι, ούτε  στο όνομα, ούτε
στη σειρά, ή  στον αριθμό ημερών. 
Έτσι παλιότερα και  επί ρωμαϊκού ημερολογίου
ο μήνας αυτός κατείχε την έκτη θέση και  από
το λατινικό sextus που θα ερμηνευτεί ως έκτος,
έφερε   και την παράγωγο σχετική ονομασία
“Sextilis”  με αριθμό δε 30 ημερών.  Αργότερα
όπως και σε προηγούμενα σχετικά άρθρα  έχω
αναφέρει,   ο Νουμάς   Πομπίλιος, προσέθεσε
τους μήνες  Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αλλά και
τους πρόταξε στο ετήσιο μηνολόγιο, και ο  Sex-
tilis  με την ίδια πάντοτε  ονομασία,  κατέληξε
να γίνει ο όγδοος, διατηρώντας όμως όπως και
πρώτα τον αριθμό  των  30  ημερών.  
Αυτοκράτορας  και μετά τη λήξη των εμφυλίων
και τις νικηφόρες του νίκες στην Αίγυπτο (30
π.Χ.) γίνεται ο Οκταβιανός Αύγουστος.  Αυτός
το 8o π.Χ.  και όλως αυθαίρετα μετονομάζει
εγωιστικά τον 8ο μήνα,   σε  “Αύγουστο”. Οταν
όμως βλέπει πως ο μήνας,  ο σε όνομα  πλέον
“δικός του”  υστερεί σε αριθμό ημερών έναντι
του μήνα “Ιουλίου”, που είναι ήδη αφιερωμένος
στον Καίσαρα,  αυθαίρετα πάλι  παίρνει μια
ακόμη ημέρα από τον Φεβρουάριο, τον “κουτσαί-
νει” επί το λαϊκότερο, και  την προσθέτει με ικα-
νοποίηση στον  δικό του μήνα δηλαδή τον
“Sextilis” και ήδη   μήνα “Αύγουστο”.
Στη Ρώμη γιορταστικά την  13η Αυγούστου στη
λίμνη Νέμι μια πομπή γυναικών με τριαντά-
φυλλα και δάδες κάθε χρόνο έδινε λατρεία στο
ιερό ζευγάρι των θεών Βίρμπιους και Διάνα (Αρ-
τεμις).

Στο Βυζάντιο πάλι  την 31η   του Αυγούστου την
γιορτάζανε σαν την  τελευταία ημέρα του χρό-
νου, με πανηγύρια παρόμοια της πρωτοχρονιάς. 

Προτού συνεχίσω θα ήθελα να παρεμβάλω
υπενθυμίζοντας, πως οι δώδεκα πρώτες ημέρες
του Αυγούστου, έχει καθιερωθεί  να ονομάζον-
ται και μερομήνια (μέρα κα μήνας). Και αυτό από
τη λαϊκή παρατήρηση, ότι  αυτές οι πρώτες ημέ-
ρες του Αυγούστου προαναγγέλλουν και τον
καιρό για όλους τους επόμενους μήνες του χρό-
νου. 
Η Αθήνα  στις αρχές του Αυγούστου και πιο
συγκεκριμένα  την 16η  του Αττικού  μήνα Εκα-
τομβαιώνα, οι  πολίτες γιορτάζανε  την ίδρυση
της ως Πόλης, που προέκυψε από τη συνένωση
των τοπικών δήμων ή συνοικισμών της Αττικής.
Τη συνένωσή της αυτή την οφείλει στον  Θησέα. 
Και μιλώντας για το Αττικό ημερολόγιο  θα
ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτό ήταν “Ηλιακό”,
δηλαδή ακολουθούσε τις φάσεις του Ηλίου, η
δε ονομασία των μηνών είχε σχέσει με τις ερ-
γασίες της γεωργικής ζωής, και εδώ πάλι  κατα-
φαίνεται η φιλοσοφική ωριμότητα του αρχαίου
Έλληνα. Το Ρωμαϊκό ημερολόγιο   ήταν καθαρά
Σεληνιακό, δηλαδή κάθε μήνας άρχιζε και τελεί-
ωνε ακολουθώντας την φαινομενική πορεία της
Σελήνης, η δε ονοματολογία πολλάκις  έδειχνε
υποταγή στο ιερατείο και την αλαζονικότητα
του ανθρώπινου στοιχείου. 
4ος π.Χ αιώνας Αθήνα και Σπάρτη κάνουν μια
διακοπή, μια εκεχειρία στον διεξαγόμενο πό-
λεμο.     Προς υπενθύμιση αυτής της πράξης Ει-
ρήνης, θεσπίζονται οι γιορτές των “Συνοικίων”
της ειρηνικής συνύπαρξης  λαών και κρατών,

σαν να λέμε.
Για πρώτη δε φορά  η Αθήνα  φιλοσοφικά ευρύ-
νεται  και προάγεται  καθώς συνεχίζει και θεο-
ποιεί την Ειρήνη,   μια  έννοια αφηρημένη, αλλά
τόσο σημαντική για την ευημερία και ευτυχία
των λαών. Στήνεται  δε το εκ χαλκού άγαλμά
της, έργο του γλύπτη Κηφισόδοτου πατέρα του
Πραξιτέλη.
Η  θεά Ειρήνη στο άγαλμά της, σε απόλυτη συμ-
βολική σημασία, φέρεται να κρατεί στην αγκα-
λιά της ως  βρέφος τον μικρό  Πλούτο  και το
κέρας της αφθονίας.
Βρεφοκρατούσα λοιπόν ως όντως πλέον θεά η
“Ειρήνη” δίνει συμβολικά το μήνυμα της προϋπό-
θεσης για την όποια καθολική ευημερία.

Την νύχτα της 28ης  του Εκατομβαιώνος, δη-
λαδή  γύρω από  τον δικό μας δεκαπενταύγου-
στο, στην Αττική η  γιορτή της Πολιάδος
Αθηνάς, δηλαδή της πολιούχου.  Από το βράδυ
της προηγούμενης ημέρας,  κοντά  στο Δίπυλο,
όπου και   Πομπείο,  από την Αγορά το μαζεμένο
πλήθος αρχίζει να πορεύεται προς την Ακρό-
πολη. Προηγούνται   οι γυναίκες, έπονται   τα
προς την θυσίαν  ζώα, ακολουθούν  οι  “σκαφη-
φόροι”, όπου γιορταστές μέτοικοι φορτωμένοι
με  “σκάφες” ασημένιες,  γεμάτες  με μέλι και
κερήθρα, σπεύδουν για την προσφορά προς τον
βωμό.  Στη συνέχεια της πορείας, έρχεται η
πομπή  της  μεταφοράς του πέπλου της θεάς
Αθηνάς. Το πέπλο είναι απλωμένο στον ιστό
ενός τροχήλατου  καραβιού. Υφασμένο  από κα-
θαρό μαλλί είναι το έργο  που έχει αρχίσει εννιά
μήνες μπροστά από το αθηναϊκό χέρι,  και μάλι-
στα από τη γιορτή των “Χαλκείων”, δηλαδή της
ημέρας της αφιερωμένης στους εργάτες του
χαλκού. Αλλά και ημέρας και της Αθηνάς της
Εργάνης  και του Ηφαίστου. 
Καλό είναι σε κάποιες γιορτές να σταματάμε και
να στοχαζόμαστε  όταν αυτές είναι  γιορτές
στοχασμού και απότισης σεβασμού στα χέρια
και στο πνεύμα. Αλλά και σε θεούς που υποστή-
ριζαν τη δουλειά, δηλαδή την εργασία, γι’ αυτό
και τη θεά  Αθηνά την ονομάτισαν εδώ και τη
γιόρτασαν ως Εργάνη, και   τον χωλό  ΄Ηφαι-
στο, τον μεγάλο  “μάστορα”, μπροστάρη τον βά-
λανε εδώ  στη γιορτή σαν παράδειγμα του

ακάματου δουλευτή. 
Οι γιορτές και όλες οι κινήσεις των αρχαίων
προγόνων μας, είχαν μια αλληγορία και υπέκρυ-
πταν ένα  διδακτικά κοινωνικό συμβολισμό. Δυ-
στυχώς όμως εμείς στα σχολεία
βαθμολογηθήκαμε μοναχά επάνω στις χρονολο-
γίες που αποστηθίζαμε. 
Το πέπλο κάθε χρόνο, επάνω στην ύφανσή του
απεικόνιζε και ένα διαφορετικό θέμα, αλλά πάν-
τοτε σχετικό με την πόλη και  τους αγώνες της.
Το εκάστοτε θέμα ως κεντρική ιδέα, είχε επιλε-
γεί με κλήρωση μετά από σχετική εισήγηση  από
τη Βουλή και από το Δικαστήριο.
Στην Ακρόπολη επάνω, ο “Πέπλος”  παραδίνεται
στους ιερείς του ναού της θεάς  και η τελετή
ολοκληρώνεται με τις θυσίες των ζώων και τους
αθλητικούς, μουσικούς  και ραψωδίας αγώνες.
Το κρέας της θυσίας, διανέμεται στο πλήθος σε
ανάλογα προκαθορισμένες μερίδες. Οι νικητές
των μουσικών αγώνων βραβεύονται με  χρυσά
στεφάνια.
Οι νικητές αθλητές,  στεφανώνονται  με  κλά-
δους ελιάς. Αλλά και με μεγάλες ποσότητες λα-
διού από τις ιερές ελιές τις “μοριες”  βαλμένο
σε ειδικούς για την ημέρα αμφορείς, τους επο-
νομαζόμενους  “Παναθηναϊκούς”  αμφορείς. Τα
αγγεία αυτά είναι μελανόμορφα και σε διακό-
σμηση φέρουν από τη μια μεριά την πρόμαχο
θεά  Αθηνά να είναι ανάμεσα σε δυό  κίονες, με
την επιγραφή “των ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ”,   από
δε την άλλη το αγώνισμα για το οποίο προορί-
ζεται το λάδι.   Ο κάθε αμφορέας είχε διαφορε-
τικά μεγέθη. Ο μεγαλύτερος  ήταν  για τον
πρώτο νικητή, είχε δε περιεκτικότητα 36 κιλών
ήτοι ένα “μετρητή”. Ανάλογα πάλι με τη νίκη, ο
νικητής μπορούσε  να πάρει και 140 αμφορείς.
Δηλαδή σε   έπαθλο και σε 5000 κιλά λάδι.
Ο αθλητής είχε το δικαίωμα να εμπορευτεί αυτό
το λάδι και μάλιστα κατ’ εξαίρεση να το προωθή-
σει  και προς εξαγωγή από την Αττική, πράγμα
γενικά αυστηρά απαγορευμένο. 
Ο Αύγουστος, ή  Εκατομβαιώνας και Μεταγειτ-
νιώνας  στο αρχαίο σχετικό   μηνολογικό του
όνομα, γράφει και έγραφε  πάντοτε την δική του
ξεχωριστή  ιστορία. Αλλά η οικονομία του
χώρου δεν επιτρέπει  για τίποτα περαιτέρω.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Sextilis  -   Augustus  - Αύγουστος

Σάκο – Βαντσέτι: Ηταν

αθώοι, αλλά εκτελέστηκαν…

Η τελική πράξη του εγκλήματος εκτυλίχτηκε,  στις 23 Αυγούστου
1927. Η σκευωρία είχε στηθεί από τις 15 Απρίλη του 1920. Στη
χώρα της «ελευθερίας», στις ΗΠΑ, συλλαμβάνονται δύο από τους
γνωστότερους ηγέτες του εργατικού κινήματος, οι Ιταλοί εργάτες
Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι.
Το «έγκλημά» τους ήταν ότι πρωτοστάτησαν στις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις εκείνης της περιόδου και ήσαν πρωτοπόροι οργα-
νωτές των εργατικών συνδικάτων. Η υπόθεσή τους έμελλε να
καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά ως υπόδειγμα για το πώς
δουλεύουν τα εργαστήρια κατασκευής προβοκατσιών και εγκλή-
ματος.

Ας τα πάρουμε από την αρχή:
Η επίσημη κατηγορία που απαγγέλθηκε στους Σάκο και Βαντσέτι
δεν είχε φυσικά καμιά σχέση με τις συνδικαλιστικές και τις πολι-
τικές τους δραστηριότητες. Κατηγορήθηκαν πως δήθεν πήραν
μέρος σε ένοπλη ληστεία μιας χρηματαποστολής, που μετέφερε
χρήματα για μισθούς στο Σάουθ Μπράιντρι. Κατά τη διάρκεια της
ληστείας δολοφονήθηκαν ένας φρουρός της χρηματαποστολής
και ο ταμίας της επιχείρησης. Το «αποδεικτικό» στοιχείο, το οποίο
η αστυνομία χρησιμοποίησε για να ενοχοποιήσει τους δύο εργά-
τες, ήταν ένα πιστόλι, που είχε υπό την κατοχή του ο Νικόλα

Σάκο, κατά τη στιγμή της σύλληψής του.

Σημείωση: Η οπλοκατοχή στις ΗΠΑ δεν απαγορευόταν και το να
έχει κανείς στην κατοχή του πιστόλι κάθε άλλο παρά ασυνήθιστο
ήταν…
Ο πραγματικός λόγος αυτής της πολιτικής δολοφονίας ήταν ότι
η αστική τάξη των ΗΠΑ και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι έπρεπε
να στείλουν ένα μήνυμα παραδειγματισμού. Βρισκόμαστε σε μια
εποχή που οι επαναστατικές εξελίξεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο, σε
συνδυασμό με την ορμητική ανάπτυξη του εργατικού κινήματος
μέσα στις ΗΠΑ, προκαλούν πανικό στη κυρίαρχη αμερικανική ελίτ.
Κάθε συγκέντρωση που υψώνεται κόκκινη σημαία θεωρείται έγ-
κλημα. Αρκεί να φορέσει κανείς κόκκινη γραβάτα ή μαντήλι για
να θεωρηθεί ύποπτος… Το αντεργατικό πογκρόμ διώξεων έχει
ως συνέπεια χιλιάδες κομμουνιστές, αναρχικοί – όπως οι Σάκο
και Βαντσέτι –  και προοδευτικοί πολίτες να ξυλοκοπούνται και
να φυλακίζονται.
Σε αυτό το κλίμα είναι που στήνεται η υπόθεση Σάκο – Βαντσέτι.
Η δικαστική διαδικασία που ακολουθείται είναι μια ασύλληπτη
φάρσα. Οι «αυτόπτες μάρτυρες» που προσέρχονται είναι εμφα-
νώς «κατασκευασμένοι» από την αστυνομία. Αν και κανένας
τους δεν ήταν παρών την ώρα της ληστείας, εντούτοις όλοι τους
«αναγνωρίζουν» τους κατηγορούμενους ως δράστες!!!…
Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύπτεται, ότι ο διορισμένος από
το δικαστήριο διερμηνέας παραποιεί συστηματικά τα λεγόμενα
των δύο κατηγορουμένων, καθώς οι Σάκο και Βαντσέτι δεν ξέ-
ρουν καλά αγγλικά.

Μετά την κατάρριψη όλων των κατηγοριών το μόνο που απο-
μένει είναι να εμφανιστεί ότι το όπλο με το οποίο έγιναν η λη-
στεία και οι φόνοι είναι του Σάκο. Την μεθόδευση αποκάλυψε
αργότερα ο διευθυντής της αστυνομίας της Μασαχουσέτης, κά-
πτεν Πρόκτορ, ο οποίος κατέθεσε ως εμπειρογνώμων όπλων στη
δίκη. Όπως αργότερα ομολόγησε: «Συμφωνήσαμε με τον εισαγ-
γελέα να πω ότι οι σφαίρες που βρέθηκαν στον τόπο της ληστείας
προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από το πιστόλι του Νικόλα
Σάκο ()».

Αυτό φτάνει για να κηρυχτούν οι δύο εργατικοί ηγέτες ένοχοι. 
...Τον Νοέμβρη του 1925 ο φυλακισμένος για σειρά εγκλημάτων
Τσελεστίνο Μαντέιρος στέλνει ένα σημείωμα από τη φυλακή στη
διοίκηση της αστυνομίας και στο δικαστήριο της Μασαχουσέτης,
όπου γράφει: «Ομολογώ ότι πήρα μέρος στο έγκλημα του Σάουθ
Μπράιντρι και ότι οι Σάκο και Βαντσέτι δεν συμμετείχαν».
Οι μάσκες πέφτουν. Παρά την ομολογία οι αρχές της Μασαχου-
σέτης και της Ουάσιγκτον απορρίπτουν το αίτημα για επανάληψη
της δίκης. Οι Σάκο και Βαντσέτι θα εκτελεστούν για να ενοχο-
ποιηθούν όλοι οι εργάτες που σηκώνουν κεφάλι. Ο Νικόλα Σάκο
και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι, οδηγήθηκαν στην ηλεκτρική καρέ-
κλα.  
Σημείωση: Πενήντα χρόνια αργότερα από την δολοφονία, μόλις
το 1977, ο κυβερνήτης της πολιτείας της Μασαχουσέτης, ο Μάικλ
Δουκάκης, αναγνώρισε αυτό που ήξερε όλη η ανθρωπότητα: Επι-
βεβαίωσε ότι ο Σάκο και ο Βαντσέτι «ήταν αθώοι». Πενήντα χρό-
νια αργότερα… 

Νίκος Γεωργόπουλος
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Ποιος θυμάται τον Μιλόσεβιτς!

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς: «ο χασάπης των Βαλκα-

νίων», με αυτόν και δεκάδες άλλους χαρακτηρι-

σμούς  κατηγορήθηκε ο πρ. ηγέτης της Βοσνίας από

τα μαζικά μέσα ενημέρωσης σε μια ενορχήστρωση

για να συλληφθεί ως “φονιάς” και να οδηγηθεί στις

φυλακές.

Ηταν μέσα στα σχέδια διάλυσης της Γιουγκοσλα-

βίας, όπως και έγινε.

Ο Σλoμπ. Μιλόσεβιτς έμεινε μέσα στις φυλακές δε-

καετία και σύρθηκε στα διεθνή δικαστήρια, να δικα-

στεί για να “πληρώσει” για τα “εγκλήματά του”.

Ο«εγκληματίας πολέμου» Μιλόσεβιτς, δικάστηκε

στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης  και κρίθηκε

αθώος!! μετά από δέκα χρόνια και αφού είχε πεθά-

νει στο κελί του!!!

Ολες οι κατηγορίες για “γενοκτονία των Βοσνίων”

αποδείχθηκαν κενές και τελικά ψευδείς!

Όπως γράφει στο militaire ο αμυντικός συντάκτης

Πάρις Καρβουνόπουλος, τίθεται νομικό ζήτημα για

τους αξιωματούχους της Δύσης που είπαν ψέμματα,

αλλά και για το ίδιο το δικαστήριο που πρέπει να εξη-

γήσει γιατί απέκρυψε την αθώωση του Μιλόσεβιτς,

θεωρώντας ότι το 2.500 σελίδων σκεπτικό της από-

φασης δεν θα το διάβαζε κανείς. Το ίδιο δικαστήριο

που έκρινε ένοχο τον Ράντοβαν Κάρατζιτς και τον

καταδίκασε 40 χρόνια φυλακή για εγκλήματα πολέ-

μου αποφάνθηκε ότι ο Μιλόσεβιτς ΔΕΝ ήταν μέρος

της «κοινής εγκληματικής οργάνωσης» με στόχο

τους Μουσουλμάνους και τους Κροάτες κατά τη

διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Το δικαστήριο

αναγνώρισε ότι οι Μιλόσεβιτς και Κάρατζιτς στις

αρχές του πολέμου, το 1991, τάσσονταν υπέρ της

διατήρησης της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ώστε να

μην χωριστούν οι Σερβοβόσνιοι από τους Σέρβους,

με τις απόψεις τους να αρχίσουν σταδιακά να δια-

φέρουν....

Σε δημοσίευμα του σερβικού ιστοχώρου inserbia

αναφέρεται, ότι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς απεβίωσε

υπό εξαιρετικά ύποπτες περιστάσεις....

Η προπαγάνδα όμως των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της

Δύσης γενικότερα, πέτυχε το στόχο της.

Ποιος θυμάται σήμερα τον Μιλόσεβιτς;;;

Το κουτόχορτο που καθημερινά μας σερβίρουν έχει

δέσει ρίζες...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

H τροφοδότρα μάνα Γη, χαρίζει απλόχερα τα προ-

ϊόντα της για τη διαιώνιση του ανθρώπινου γένους.

Η ελληνική Γη είχε πάντα το προνόμιο να τροφοδοτεί

τους κατοίκους της με τους πιο νόστιμους και θρεπτι-

κούς καρπούς, με πολλές ποικιλίες λαχανικών, δημη-

τριακών και φρούτων, τα οποία έχουν σαγηνευτικά

χρώματα, μαγευτικά αρώματα και εξαίσιες γεύσεις,

αφού οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι καλλιεργητές της Γης,

καθοδηγούμενοι από τη Δήμητρα και τον Διόνυσο!

Σήμερα εφαρμόζονται καινούργιες καλλιέργειες, που

παράγουν νέες ποικιλίες προϊόντων, τα οποία υστε-

ρούν σε αρώματα, χρώματα και γεύσεις!

Αυτό συμβαίνει γιατί κάποια μεγάλα κερδοσκοπικά

κέντρα, που διαχειρίζονται αλυσίδες καταστημάτων,

με είδη διατροφής, συνεργάσθηκαν με γεωπόνους

και πέτυχαν καινούργιες καλλιέργειες, με αυξημένη

παραγωγή, που δίνουν προϊόντα με ομοιόμορφη εμ-

φάνιση, ώστε να συσκευάζονται ευκολότερα για να

διοχετευτούν στην κατανάλωση, ενώ οι σπόροι τους

είναι φθηνότεροι και τα φυτά είναι αυθεκτικότερα

στις ασθένειες και σε καιρικές συνθήκες, τα οποία

ονομάστηκαν υβρίδια.

Τα υβρίδια προήλθαν από τη διασταύρωση δύο δια-

φορετικών ποικιλιών του ίδιου είδους που συνήθως

έχουν δημιουργηθεί με τεχνητό τρόπο και θα μπο-

ρούσαμε να τα παρομοιάσουμε με αυτά που δημιουρ-

γήθηκαν από “τεχνητή γονιμοποίηση”.

Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα υβρίδια στις

Η.Π.Α. το 1930, για να καταπολεμηθεί ένας μύκητας

του καλαμποκιού, ο οποίος κατέστρεφε ολοκληρω-

τικά τις καλλιέργειές τους. Η υβριδιακή καλλιέργεια

του καλαμποκιού εξαφάνισε το μύκητα και αύξησε

την παργωγή, προσφέροντας φθηνή τροφή στην κτη-

νοτροφία, με αποτέελσμα να μειωθούν οι τιμές των

κρεάτων!

Περισσότερες από πέντε χιλιάδες εταιρείες παρά-

γουν σήμερα σπόρους υβριδίων, οι οποίες λέγονται

“οίκοι σποροπαγαγωγής” και διεκδικούν την αποκλει-

στική διάθεση των σπόρων τους,  με την απαγόρευση

των αγροτών να εμπορεύονται ποικιλίες, που δεν πε-

ριλαμβάνονται στους καταλόγους των υβριδιακών

σπόρων τους.

Οι αγρότες προτιμούν τους σπόρους των υβριδίων,

γιατί είναι φθηνότεροι από τους σπόρους των παρα-

δοσιακών καλλιεργειών.

Τους σπόρους των υβριδίων τους χρησιμοποιούν και

οι βιοκαλλιεργητές. Πάνω από το 80% των καλλιερ-

γειών είναι με υβρίδια, ενώ το 90% των παλαιών ποι-

κιλιών έχουν αντικατασταθεί με υβριδιακά προϊόντα

τα τελευταία 80 χρόνια.

Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τα υβρίδια με τα μεταλ-

λαγμένα προϊόντα. Τα μεταλλαγμένα προέρχονται

από την “διαγονιδιακή” επέμβαση των φυτών, τα

οποία δέχονται στο γενετικό τους υλικό, ξένο γονί-

διο από ζώντα οργανισμό π.χ. γονίδια σκορπιού σε

τομάτες!!!

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπήκαν στην

αγορά το 1996, με κυριότερες παραγωγικές χώρες

τις ΗΠΑ, την Αργεντινή, τον Καναδά, τη Βραζιλία,

την Κίνα και τη Νότια Αφρική.

Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι τα μεταλλαγμένα τρό-

φιμα, όπως η σόγια, το καλαμπόκι, το ρύζι, οι τομά-

τες, το βαμβακέλαιο, και τα ζαχαρότευτλα, είναι

υπεύθυνα για τις τερατογεννήσεις, όπως η μικροκε-

φαλία στην Αργεντινή!

Τα μεταλλαγμένα τρό-

φιμα ξαναζωντανεύουν

τον τρόμο του “Μινώταυρου”, γιατί καταβροχθίζουν

αθώες ζωές, οι οποίες θυσιάζονται στο βωμό των

άνομων συμφερόντων!!!

Η λέξη “υβρίδιο” προέρχεται από τη λέξη ύβρη, που

συμαίνει “βρισιά” και ίσως τα υβρίδια αποτελούν βρι-

σιά προς τη φύση, η οποία όταν δεν την σεβόμαστε

μας ...εκδικείται.

Η ελληνική Μυθολογία που είναι η πηγή γνώσεων για

κάθε σύγχρονη επιστήμη, δεν μπορούσε να μην ανα-

φερθεί με αλιγορικές έννοιες στην κακοποίηση και

εκμετάλλευση των σπόρων, με το μύθο της Ινούς. 

Η Ινώ ήταν κόρη του Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας, που

καταγόταν από το Αργος, και ήταν δισέγγονος της

Αργείας βασιλοπούλους της Ιούς της κόρης του Ίνα-

χου. Η Ινώ είχε μητέρα την κόρη του Αρκάδα Δάρδα-

νου, την Αρμονία, και αδελφή τη Σεμέλη, τη μητερά

του θεού Διονύσου!

Η Ινώ έγινε η δεύτερη γυναίκα του Μινύα, βασιλιά

της Βοιωτίας Αθάμαντα, ο οποίος είχε αποκτήσει τον

Φρίξο και την Έλλη από την πρώτη του γυναίκα, τη

Νεφέλη. 

Για να εξυπηρετήσει προσωπικά “άνομα συμφέ-

ροντα”, η Ινώ θέλησε να μεταλλάξει το σπόρο των

δημητριακών, λέγοντας στις γυναίκες να τον ψήσουν

πρώτα, κρυφά απ’ τους άντρες τους και μετά να τον

σπείρουν.

Η μάνα Γη προσεβλήθη από την ασέβεια της κατε-

στραμένης σποράς και εκδικήθηκε με πείνα το λαό

των Θηβών και με αυτοχειρία την Ινώ!

Ο λαός μας με την απαράμιλλη σοφία του, λέει, ότι

όποιος ανοίγει το λάκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος

μέσα!

Οι καινούργιες καλλιέργειες
Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Εννοείται ότι αν βγάλεις τα κλειδιά από την τσέπη 100 μέτρα πριν φτάσεις σπίτι, φτά-

νεις πιο γρήγορα...

4 Όσο πιο μικρή η ηλικία, τόσο πιο χαρούμενα τα πρόσωπά μας. Κάτι δεν κάνουμε καλά

μεγαλώνοντας...

4 Κάντε σεξ στο μπαλκόνι. Είμαι ο γείτονας...

4 Έμαθα ότι η Ουαλία έχει 3 εκατομμύρια κατοίκους και 11 εκατομμύρια πρόβατα. Ακρι-

βώς το αντίθετο από μας!

4 Παρακαλούνται οι φιλόλογοι όπως σταματήσουν να μας τα πρήζουν για το τελικό -ν.

Όπουν γουστάρουμεν θα τον βάζουμεν.

Στο πέρασμα του χρόνου...
Μια απίστευτη ιστορία, που μοιάζει να έχει βγει

από ταινία, έγινε πραγματικότητα και φαίνεται

να το απολαμβάνουν και οι δύο. 

Ο μικρός τότε - το 2008 - Joseph Schooling που

είχε ίνδαλμά του τον Michael Felps, είχε φωτο-

γραφηθεί μαζί του στους Ολυμπιακούς Aγώνες

του Πεκίνο για να φτάσει 8 χρόνια αργότερα να

ανταγωνιστεί στις Ολυμπιακές πισίνες της Βρα-

ζιλίας τον χρυσό Ολυμπιονίκη και ανίκητο Felps

και να κάνει το ακατόρθωτο... να τον νικήσει.

Οι δυο τους φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι με

το αποτέλεσμα και να απολαμβάνουν την επιτυ-

χία τους. 

Ο Τζόζεφ Σκούλινγκ από τη Σιγκαπούρη πέτυχε

νέο ολυμπιακό ρεκόρ με 50.39 και χάρισε στην

μικρή νησιωτική χώρα της Ασίας το πρώτο χρυσό

μετάλλιο στην ιστορία της.

Μια από τις πιο ιστο-

ρικές φωτογραφίες,

που απεικονίζουν το

κοριτσάκι τότε

Madona, να ζητάει

αυτόγραφο από τον

ήδη βασιλιά της

Rock n Roll Elvis

Presley!

Έλληνας βιολόγος της διασποράς, εργαζό-

μενος στο Κοινό Ινστιτούτο Γονιδιώματος

του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, ανα-

κάλυψε και «χαρτογράφησε» ένα τεράστιο

αριθμό άγνωστων έως τώρα ιών, που υπάρ-

χουν στον πλανήτη μας και η πλειονότητα

των οποίων «τρυπώνουν» στα βακτήρια και

τα μολύνουν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Νίκο Κυρ-

πίδη, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση

στο περιοδικό «Nature», μελέτησαν όλες

τις βάσεις γενετικών μικροβιακών δεδομέ-

νων ανά τον κόσμο και ανακάλυψαν πάνω

από 125.000 πλήρη ή αποσπασματικά γονι-

διώματα ιών, που περιέχουν συνολικά 2,79

εκατομμύρια πρωτεΐνες. Με τον τρόπο

αυτό, πέτυχαν να πολλαπλασιάσουν τον

αριθμό των γνωστών γονιδίων ιών, πράγμα

που θα βοηθήσει σημαντικά τους επιστήμο-

νες, ιδίως στο πεδίο της συνθετικής βιολο-

γίας.

«Είναι η πρώτη φορά που κάποιος έψαξε
συστηματικά σε όλα τα ενδιαιτήματα και σε
τέτοιο μεγάλο εύρος δεδομένων, για να
φέρει στο φως τόσους νέους ιούς. Εξερευ-
νήσαμε γενετικά τους ιούς σε όλα τα οικο-
συστήματα», δήλωσε ο Νίκος Κυρπίδης.

«Το 99% των οικογενειών ιών που ανακα-
λύφθηκαν, δεν σχετίζονται στενά με κανέ-
ναν ιό που είχε ήδη “διαβαστεί” το DNA
τους. Αυτό μας παρέχει ένα τεράστιο
πλούτο νέων δεδομένων, τα οποία θα μελε-
τηθούν πιο λεπτομερώς μέσα στα επόμενα
χρόνια», επισημαίνει.

Ο αριθμός των μικροβίων στον πλανήτη μας

είναι ασύλληπτος (υπολογίζεται στον

αριθμό 1 ακολουθούμενο από 30 μηδενικά)

και θεωρείται ότι ξεπερνά τα άστρα του γα-

λαξία μας. Τα περισσότερα παραμένουν

άγνωστα και αναξιοποίητα.

Μέχρι σήμερα έχει «διαβαστεί» το DNA

(έχουν αλληλουχηθεί τα γονιδιώματα) μόνο

2.200 ιών και περίπου 50.000 βακτηρίων,

δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνό-

λου.

Η νέα μελέτη -στην οποία συμμετείχε ένας

ακόμη Έλληνας επιστήμονας, συνεργάτης

του Ν.Κυρπίδη, ο Γιώργος Παυλόπουλος, επί-

σης ερευνητής του Κοινού Ινστιτούτου Γονι-

διώματος του Υπουργείου Ενέργειας των

ΗΠΑ- θα βοηθήσει να μελετηθούν περισσό-

τερα γονιδιώματα.

Ο Νίκος Κυρπίδης σπούδασε Βιολογία στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(1988) και πήρε το διδακτορικό του στη Μο-

ριακή Βιολογφία και Βιοτεχνολογία από το

Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996). 

Χαρτογράφηση ιών από Έλληνα επιστήμονα
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Διαβάσαμε τις ατυχείς όσο και προκλητι-

κές δηλώσεις σας, σε απάντηση της πα-

ραίνεσης που σας απηύθυνε από τη νέα

Μονή της Παναγίας Σουμελά ο Εξοχότα-

τος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, να

αναγνωρίσετε και να ζητήσετε μια ειλι-

κρινή συγνώμη για την Γενοκτονία σε

βάρος του Ελληνισμού του Πόντου. Δη-

λαδή την ίδια παραίνεση που σας απευ-

θύνει και η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου από το 2006, στην σχετική

έκθεση προόδου για την συνέχιση του

διαλόγου για την ενταξιακή σας πορεία

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Να συμβιβαστείτε επιτέλους με το ιστο-

ρικό σας παρελθόν και να αναγνωρίσετε

ότι τα όσα τραγικά συνέβησαν σε βάρος

των προγόνων μας, αλλά και σε βάρος

Αρμενίων και Ασσυρίων, την περίοδο

1914-1922 και είχαν στον τελικό απο-

λογισμό 353.000 χιλ. αθώα θύματα

συμπατριώτες, συγγενείς και φίλους

μας. Να αναγνωρίσετε ότι αποτελούν

εγκλήματα Γενοκτονίας, αφού έχουν

όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που

προβλέπονται στο άρθρο 2 της σύμ-

βασης περί Γενοκτονίας του Ο.Η.Ε.

του 1948».

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Προ-

έδρου της Γερμανίας κ. Joachim

Cauck, αλλά και του Γερμανικού κοινο-

βουλίου, όπως και αυτές του Πάπα Φραγ-

κίσκου του Α΄, με τις οποίες

αναγνώρισαν τις Γενοκτονίες που τελέ-

σθηκαν σε βάρος Αρμενίων, Ασσυρίων

και Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς

Ασίας και τις σχετικές παραινέσεις τους

προς την Τουρκική Δημοκρατία για ανα-

γνώριση.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης και τις ανα-

γνωρίσεις της Γενοκτονίας από τα Κοινο-

βούλια της Σουηδίας, της Κύπρου, της

Αρμενίας και σειράς Κοινοβουλίων Πολι-

τειών και Δήμων στις Η.Π.Α. και την Αυ-

στραλία, αλλά και την απόφαση του 2007

της «Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για

την μελέτη των Γενοκτονιών»., η οποία

αποφαίνεται ότι τα ιστορικά γεγονότα

εκείνης της εποχής αποτελούν πράξεις

γενοκτονίας για τα όσα οι πρόγονοί σας

έκαναν σε βάρος μας.

Αντί όλων αυτών των αποφάσεων, οδη-

γιών και παραινέσεων που προαναφέ-

ραμε, με τις δηλώσεις σας προκαλείτε

την νοημοσύνη όλης της δύσης μιλώντας

για δήθεν παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων ή συγχωνεύσεως εθνικών

μειονοτήτων από άλλα κράτη μεταξύ των

οποίων και η Ελλάδα.

Στην Ελλάδα κ. Υπουργέ υπάρχει και ακ-

μάζει σύμφωνα με τις Διεθνείς συνθήκες

μουσουλμανική μειονότητα (και όχι τουρ-

κική) σε αντίθεση με τον αφανισμό κάθε

ελληνικής χριστιανικής ή και αλλοδόξου

προς το Ισλάμ μειονότητας.

Αλήθεια συγκρίνατε ποτέ την πληθυ-

σμιακή αύξηση και τον πρόοδο της μου-

σουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα

με τον αφανισμό αυτής της Κωνσταντι-

νουπόλεως και άλλων περιοχών στην

χώρα σας; Πού βρίσκονται και πως διαβι-

ούν οι Ασσύριοι, οι Ρωμαίοι Πόντιοι, οι

Κούρδοι, οι Αλεβίτες και δεκάδες άλλες

εθνικές μειονότητες στη χώρα σας; Αλή-

θεια κύριε Υπουργέ δεν σας έχουν πλη-

ροφορήσει ότι στην Ελλάδα λειτουργούν

δεκάδες τζαμιά ενώ στην χώρα σας

έχετε βανδαλίσει και μετατρέψει σε στά-

βλους ελληνοχριστιανικά μνημεία που

άλλα τα καταστρέφετε και άλλα τα αξιο-

ποιείται ως τουριστικά αξιοθέατα και μας

επιτρέπετε σε ορισμένα εξ αυτών την

πρόσβαση όταν και όποτε εσείς κρίνετε

ωφέλιμο για εσάς;

Αγνοείτε κ. υπουργέ το περσινό ψήφι-

σμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με

το οποίο καταδικάστηκε η χώρα σας για

την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς Τραπε-

ζούντας σε τζαμί; Ή την απρέπεια σας

να χρησιμοποιείτε επίσης ως τζαμί την

Αγιά Σοφιά Κωνσταντινουπόλεως? Ή τις

απαγορεύσεις σας για της λειτουργία

της θεολογικής σχολής της Χάλκη;

Αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεστε σε πε-

ρίοδο φοβερής εσωτερικής κρίσεως και

ανακατατάξεων. Διαβλέπουμε ως ψυ-

χραιμότεροι υμών την προϊούσα ισλαμο-

ποίηση του κράτους σας. Όμως αυτό δεν

σας δίνει κανένα δικαίωμα από θύτες και

περιφερειακούς ταραξίες να παριστά-

νετε τις “αθώες περιστερές” και να προ-

σβάλετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

μας. Είναι ανεπίτρεπτο επίσης να αγνο-

είτε όλες τις συστάσεις των ηγετών των

δημοκρατικών χωρών της ΕΕ αλλά και

των ΗΠΑ και να προσπαθείτε να εξάγετε

την εσωτερική σας κρίση, την εσωτερική

κρίση που διέρχεται το πολίτευμά σας

και τις κοινωνικές σας συγκρούσεις στην

Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Σουηδία, Γαλ-

λία, Αυστρία, ΕΕ , ΗΠΑ κλπ.

Πρέπει να σημειώσουμε κ. Υπουργέ ότι

την περασμένη δεκαετία που επισκεπτό-

μαστε τον Πόντο και λειτουργούμε το

Μοναστήρι της Παναγιάς Σουμελά στην

Τραπεζούντα, δεχόμαστε την ζεστασιά

και την αγκαλιά όλων των κατοίκων του

Πόντου με τους οποίους συνεορτάζουμε,

αλληλοφιλοξενούμεθα, αναπτύσσουμε

θερμότατες σχέσεις, χορεύουμε τους

ίδιους χορούς και συνεννοούμαστε στην

ίδια αρχαία ελληνική διάλεκτο την ρω-

μαίικη ποντιακή διάλεκτο. Είναι προφα-

νές ότι αυτό σας ανησυχεί. Είναι λάθος

να σας ανησυχεί η σύσφιξη και το αί-

σθημα αδελφοσύνης μεταξύ των Ρω-

μαίων Ποντίων της Ελλάδος – Ελλήνων

υπηκόων και των Ρωμαίων ποντίων χρι-

στιανών ή κρυπτοχριστιανών ή και μου-

σουλμάνων – τούρκων πολιτών.

Κ. Υπουργέ των Εξωτερικών της γείτο-

νος χώρας, δεν διακατεχόμεθα από τά-

σεις ρεβανσισμού, μισαλλοδοξίας

από επιθυμίες -όπως εσείς υποθέ-

τετε- αποσχιστικών κινημάτων στον

Πόντο ή ιδέες διάσπασης της ενότη-

τας της τουρκικής Δημοκρατίας

στον Πόντο. Η μοναδική απαίτηση

μας αφορά την ιστορική μνήμη και

την αποκατάστασή της. Η μοναδική

μας απαίτηση είναι η έκφραση μιας

ειλικρινούς συγγνώμης για όσα εγ-

κλήματα διεπράχθησαν εις βάρος

μας πριν από 100 χρόνια και για τα

οποία προφανώς δεν είναι υπεύθυνος ο

σημερινός τουρκικός λαός όπως δεν

ήταν υπεύθυνος και ο σημερινός γερμα-

νικός λαός για τις θηριωδίες των ναζί

απέναντι στους Εβραίους, του Πολω-

νούς και άλλους λαούς της Ευρώπης

κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πρόεδρος μας λοιπόν, Ο πρόεδρος της

Ελληνικής Δημοκρατίας ούτε να διχάσει

ήθελε και θέλει ούτε -όπως ισχυρίζεστε-

να προκαλέσει. Προτιμότερον τελικώς

θα είναι για σας στην παρούσα ιστορική

στιγμή αφενός μεν να ασχοληθείτε με

τον δικό σας Πρόεδρο και τον εκδημο-

κρατισμό της Χώρας σας και αφετέρου

να αντιληφθείτε ότι η αναγνώριση της

γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

θα αποτελέσει έναυσμα περαιτέρω ενί-

σχυσης των καλών μας σχέσεων και

συμβολής σας στην αδελφοσύνη και την

ειρήνη μεταξύ των λαών.

Σας ευχόμαστε αδελφοσύνη και ειρήνη

στη Χώρα σας αλλά και αδελφοσύνη και

ειρήνη με τους γείτονές σας και τους

υπόλοιπους λαούς του κόσμου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Σ.Π.Ε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑ.Σ.Π.Ε.

Ανοιχτή Επιστολή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού 

Ελληνισμού στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών

Καχυποψία...

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ταχύτατης εξέλιξης

των τεχνικών της «φαρμακοδιέγερσης» των αθλητών

και της αλληλοτροφοδοτούμενης σχέσης μεταξύ «ερ-

γαστηρίων» και αθλητικών αρχών, έχει εγκατασταθεί

πάνω από όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις ένα

νέφος καχυποψίας. Με λίγα λόγια, οι φίλαθλοι παρακο-

λουθούν τους αγώνες και τις προσπάθειες των αθλητών

και αναρωτιούνται αν αυτό που βλέπουν είναι το αποτέ-

λεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να ξεπεράσει τα

όριά του, στηριγμένου στις δικές του δυνάμεις (σωματι-

κές και ψυχικές), ή στις «ουσίες». Έτσι το ντόπινγκ έγινε

το δηλητήριο που δεν σκοτώνει μόνο τους αθλητές,

αλλά και την απόλαυση ενός μεγάλου αθλητικού γεγο-

νότος, τη χαρά του παιχνιδιού. Αυτό, φυσικά, ίσχυσε και

στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο.

Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με προηγούμενες Ολυμ-

πιάδες τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν επισήμως

ήταν λιγότερα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι

Αγώνες σημαδεύτηκαν (εκτός των άλλων) από την από-

φαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αρχικά, και

των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών στη συνέχεια, για

τον αποκλεισμό του συνόλου των αθλητών της Ρωσίας,

μετά από καταγγελία για ύπαρξη κρατικού (ρωσικού)

προγράμματος ντόπινγκ. Μια απόφαση τουλάχιστον

υποκριτική, αφού το ντόπινγκ είναι ένα παγκόσμιο φαι-

νόμενο και αυτό το γνωρίζουν όλοι και πολύ περισσό-

τερο οι κρατικές αρχές κάθε χώρας, αλλά και οι διεθνείς

αθλητικές ομοσπονδίες.

Τα Εργαστήρια, χρηματοδοτούνται αδρά για την ανακά-

λυψη μη ανιχνεύσιμων ουσιών τουλάχιστον για μια

5ετία. Το ντόπινγκ συγκαταλέγεται μέσα στα μεγάλα

“εγκληματικά” όπλα παραγωγής πλούτου όπως (ναρκω-

τικά, τζόγος, στοίχημα, πορνεία, λαθρεμπόριο, τρομο-

κρατία κλπ.. κλπ.. κλπ.).

Ο Αθλητισμός, από τότε που επικράτησε η Παγκοσμιο-

ποίηση της Οικονομίας, έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ….. Ο καπιταλι-

σμός, αυτό το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό σύστημα,

που είναι βουτηγμένο στο αίμα των λαών, αντιμετωπίζει

τον αθλητισμό μόνο σαν πηγή κέρδους. Το ντόπινγκ

είναι από τα ισχυρότερα και ποιο αιμοδιψή – καταστρο-

φικά όπλα για την υγεία και τη ζωή των αθλητών, κάτι

που αφήνει εντελώς αδιάφορο το μεγάλο κεφάλαιο.

Μόνο οι λαοί έχουν τη δύναμη της ανατροπής. Μόνο οι

λαοί μπορούν να σταματήσουν αυτό τον καθημερινό βια-

σμό τους από την άρχουσα τάξη. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά

τον Αθλητισμό, αυτά είναι γνωστά στη ΔΟΕ, στους

«Αθάνατους», στις παγκόσμιες αθλητικές ομοσπονδίες,

όπως και στις εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Είναι γνω-

στά, αφού όλοι οι παραπάνω λειτουργούν σαν υπάλλη-

λοι των πολυεθνικών. Είναι «συνοδοιπόροι», είναι

«συνέταιροι» στο έγκλημα…

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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«Πριν από ακριβώς έναν χρόνο ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της κεν-
τρικής πλατείας Βούλας (πλατεία Ιμίων).
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με
σκοπό την ανανέωση – αναβάθμιση της
πλατείας με ήπιες παρεμβάσεις, βάσει
ενός σχεδίου που αύξησε τους χώρους
πρασίνου της πλατείας, της έδωσε μια ει-
κόνα ομοιομορφίας και διατήρησε, σύμ-
φωνα με την επιθυμία των δημοτών, το
υγρό στοιχείο ως διαχρονικό «σήμα κα-
τατεθέν» της, σε μικρότερη όμως κλί-
μακα και πιο σύγχρονη μορφή.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με το
ελάχιστο δυνατό κόστος, αποκλειστικά
από το προσωπικό του Δήμου με τη συ-
νεισφορά εθελοντών δημοτών και με
προμήθεια υλικών από τον υφιστάμενο
προϋπολογισμό.
Η αύξηση της επισκεψιμότητας της πλα-
τείας δικαίωσε την απόφαση και τις ενέρ-
γειες της Δημοτικής Αρχής για την
ανάπλαση της, ταυτόχρονα όμως ανέ-
δειξε και ένα μεγάλο πρόβλημα: την έλ-
λειψη σεβασμού που διακρίνει
ορισμένους από εμάς, σε έργα που γίνον-
ται για εμάς.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
από την ολοκλήρωση των εργασιών ως
σήμερα, τα ίδια συνεργεία που επιμελή-
θηκαν την κατασκευή των χώρων  πρασί-
νου, του σιντριβανιού κλπ, έχουν κληθεί
αμέτρητες φορές να ξαναφυτέψουν τα
ανθόφυτα που ποδοπατούνται ή ξεριζώ-

νονται από την ίδια κιόλας μέρα που φυ-
τεύτηκαν, να επιδιορθώσουν τις καθημε-
ρινές ζημιές στο σύστημα τροφοδοσίας
του σιντριβανιού και  να διατηρήσουν τον
χλοοτάπητα των παρτεριών που μετατρέ-
πονται σε παιχνιδότοπο, ενώ υπάρχει
άπλετος ελεύθερος χώρος για παιχνίδι,
τόσο στο πλακόστρωτο της πλατείας,
όσο και στα γειτονικά πάρκα.
Ο σεβασμός για τους δημόσιους χώρους
και τους χώρους πρασίνου είναι θέμα παι-
δείας, όχι των μικρών παιδιών, αλλά των
συνοδών τους και η έλλειψή της δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί από τις υπηρεσίες
του Δήμου, όσο συχνές και αν είναι οι
επεμβάσεις συντήρησης και οι επισκευές,
όπως αποδείχθηκε. 

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος
προχώρησε σε ανασχεδιασμό κυρίως της
κεντρικής σύνθεσης του σιντριβανιού, με
σκοπό τον περιορισμό των παρτεριών
των εποχιακών ανθόφυτων, την προστα-

σία του σιντριβανιού από βανδαλισμούς
και την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτά-
πητα, προσαρμοζόμενος στον τρόπο χρή-

σης του χώρου, με παράλληλο μέλημα τη
διατήρηση μιας αναβαθμισμένης αισθη-
τικά εικόνας».

Kαι νέα ανάπλαση στην κεντρική πλατεία Βούλας
Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Βούλας, δεν είναι πολύς καιρός που

ολοκληρώθηκε, αν και όπως είχε δηλώσει ο δήμαρχος, δεν είναι η τελική. Θα

γίνει γενικός ανασχεδιασμός προσεχώς.

Ομως και η παρούσα ανάπλαση “αναπλάθεται” όπως μας ενημερώνει ο

δήμος, κάτω από την ανάγκη περιορισμού των καταστροφών που γίνονται

στα παρτέρια και στο νέο συντριβάνι της πλατείας.

Μας σημειώνει στο δελτίο τύπου που απέστειλε ότι με την ανάπλαση που

έγινε αύξησε τους χώρους πρασίνου της πλατείας, τους οποίους τώρα κα-

λείται να καταργήσει και να τοποθετήσει συνθετικό ...πράσινο!

Η πλατεία - κατά τη γνώμη μας - εξελίχθηκε σε ...μπιφτεκόδρομο, αφού γέ-

μισε με μαγαζιά για φαγητό, καφέ, ποτό και απλώθηκαν τα τραπεζοκαθί-

σματα και οι αλουμίνιοι μπουφέδες με τα πιατικά σε όλη της την επιφάνεια!!

Αλλά ας δούμε τι προτείνει ο Δήμος στο νέο σχέδιο:

Εκτενέστατες ζημιές από βανδαλισμούς έχουν υποστεί τους τελευ-

ταίους μήνες παιδικές χαρές και κοινόχρηστοι χώροι στο Δήμο 3B.

Ειδικότερα, οι παιδικές χαρές στο πάρκο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στη

Βούλα, αλλά και η πρόσφατα ολοκληρωμένμη στο Δίλοφο της

Βάρης έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές.

Στην παιδική χαρά του Διλόφου, τα όργανα αντικαταστάθηκαν και

ο χώρος έχει τεθεί εκ νέου σε λειτουργία, ενώ στην παιδική χαρά

της Βούλας το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό αφού το «πολυόρ-

γανο» που βρίσκεται εκεί έχει σχεδόν καταστραφεί και η επισκευή

του απαιτεί ανταλλακτικά από τη Γερμανία. 

Ως προσωρινή λύση, αποφασίστηκε η περίφραξη και ο αποκλεισμός

του συγκεκριμένου οργάνου προκειμένου να αποδοθεί σε χρήση η

υπόλοιπη παιδική χαρά. 

Θα πρέπει γονείς και παιδιά  να μην παραβιάζουν την περίφραξη

και να μην κάνουν χρήση του οργάνου καθώς οι ζημιές που έχει

υποστεί εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τραυματισμό.

Το φαινόμενο των βανδαλισμών έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις,

ιδιαίτερα στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους με αποτέλεσμα

να επιβαρύνονται τα  ταμεία των Δήμων με δεκάδες χιλιάδες ευρώ,

στερώντας από κάποια άλλη υποδομή.

Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Οταν καταστρέφουμε

κοινόχρηστη περιουσία, φτωχαίνει η τσέπη μας, γιατί τα έργα αυτά

γίνονται από τα τέλη και τους φόρους που εμείς πληρώνουμε.

Αυτή είναι η νέα μακέτα για το χώρο που σήμερα βρίσκεται το νέο συντριβάνι!!

Βανδαλισμοί στις Παιδικές χαρές των 3Β
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Η Δημοτική Ενότητα Αν-

θούσας είναι πλέον και

επίσημα στο σχέδιο

πόλης, μετα τις προσπά-

θειες, τη συντονισμένη

δουλειά και τις ενέργειες

ετών, από τη Δημοτική

Αρχή και όχι μόνο.

Δημοσιεύθηκε, στις 12

Αυγούστου 2016, στην

Εφημερίδα της Κυβέρνη-

σεως, το Προεδρικό Διά-

ταγμα με το οποίο

εγκρίνεται η Πολεοδο-

μική Μελέτη της επέκτα-

σης του εγκεκριμένου

ρυμοτομικού σχεδίου

της Δ.Ε. Ανθούσας,

Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ

167 Α.Α.Π. 12 Αυγού-

στου 2016).

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος, που

χειρίσθηκε με τους συ-

νεργάτες του αιρετούς

και ειδικούς συμβούλους,

αλλά και την Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου όλη τη

διαδικασία ένταξης του

σχεδίου πόλης ΔΕ Ανθού-

σας, από το 2011 που

ανέλαβε ως Δήμαρχος

του Καλλικρατικού Δήμου

Παλλήνης (Ανθούσα, Γέ-

ρακας, Παλλήνη), αλλά

και προσωπικά μέχρι πρό-

τινος στην κρίσιμη φάση

που το σχέδιο βρισκόταν

στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας, αισθάνεται με-

γαλη ικανοποίηση για την

ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας, που δίνει την ευκαι-

ρία για ανάπτυξη στην

περιοχή.

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική

Μελέτη επέκτασης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού

σχεδίου Δ.Ε. Ανθούσας

Ας δούμε όμως τί γράφουν συγκεκριμένα:

«Στις 12/8/16 συναντήθηκαν με το Διευ-

θυντή Έργων της ΕΥΔΑΠ Βουγιουκλάκη, οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπάτων – Αρτέμιδας

Χρ. Α. Μάρκου (πρώην Δήμαρχος), Π. Που-
λάκης, Χρ. Τσαντήλας, ο Αντιπρόεδρος του

Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπάτων-Αρτέμιδας -

Πικερμίου Τάσος Φράγκος και ο συντονι-

στής της  ΟΜ Σπάτων – Αρτέμιδας του Σύ-

ριζα Λ. Μαργέτης, με αφορμή την αλλαγή

θέσης της εγκατάστασης του ΚΕΛ (ΚΕΝ-

ΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) Β. ΜΕ-

ΣΟΓΕΙΩΝ, από το «Πλατύ Χωράφι» στο

«Έτος»

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα παρακάτω

σημεία:

― Στη μείωση της απαλλοτρίωσης απ’ τα

αρχικά προγραμματισθέντα 170 στρέμ-

ματα στα 121

― Στην αλλαγή χάραξης του αγωγού εκ-

βολής (εκτόνωσης)

― Σε ενδεικτική παρουσίαση κατασκευα-

ζόμενου ΚΕΛ

Για το πρώτο, ενημερώθηκαν ότι με την αλ-

λαγή της θέσης, εξασφαλίστηκε η απαλλο-

τρίωση αυτούσιων  ιδιοκτησιών εντός της

χάραξης του ΚΕΛ. Έτσι δεν υπολείπονται

τμήματα ιδιοκτησιών εκτός της χάραξης

του ΚΕΛ, όπως προέκυπτε  στην προηγού-

μενη θέση. Στη νέα θέση επίσης, αποφεύ-

γεται η επαφή ή η ταύτιση με το ρέμα και

με το σχεδιασμένο οδικό άξονα. Μετά από

πίεση των παρευρισκομένων, ο Βουγιου-
κλάκης υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει για

σημαντική επέκταση της απαλλοτρίωσης

Για το δεύτερο, ζητήθηκε η χάραξη του

αγωγού εκβολής να πάει σύμφωνα και πα-

ράλληλα με το ρέμα της Ραφήνας, δεδομέ-

νου ότι:

- είναι μικρότερη απόσταση από το ΚΕΛ

μέχρι την παραλία της Ραφήνας κατά 700

μέτρα σε σχέση με την προγραμματισμένη

εκβολή στο ακρωτήριο «Βελάνι»

- είναι σημαντικά φθηνότερο το κόστος

επειδή ακολουθείται η φθίνουσα κλίση του

ρέματος της Ραφήνας και δεν απαιτείται

διέλευση από το λόφο (ύψους 120 μ.) της

Αγ. Κυριακής και

- είναι ηθικά και πολιτικά θεμιτό να πάρει

την εκβολή η Ραφήνα εφόσον ο Δήμος

Σπάτων - Αρτέμιδος παίρνει το ΚΕΛ καθ’

ολοκληρίαν στα δικά του όρια. (Σημειωτέον

ότι στην προηγούμενη θέση επηρεάζονταν

σχετικά [σε κάποιους νοτίους ανέμους] οι

οικισμοί της Ραφήνας «Αγ. Τριάδα» και

«Καλλιτεχνούπολη», ενώ στη νέα θέση

εφάπτεται με τους οικισμούς «ΤΕΒΕ» και

«Στέκο/Βουνούπολη» του Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδας.

Επισημαίνεται ότι κατά τη συζήτηση δια-

πιστώθηκε η ζημία για τα συμφέροντα του

Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, λόγω της παν-

τελούς απουσίας από τις διαπραγματεύ-

σεις του Δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδας

Δημ. Μάρκου, αντίθετα, η παρουσία του

Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Πιστικίδη
είναι τακτικότατη και με σαφέστατο όφε-

λος υπέρ των συμφερόντων του Δήμου

του».

Οι υπογράφοντες

Χρ. Α. Μάρκου (πρ. Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμι-

δας), Δημ. Σύμβουλος,

Π. Πουλάκης Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων-Αρ-

τέμιδας

Χρ. Τσαντήλας Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων-

Αρτέμιδας,

Τάσος Φράγκος, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Ιδιοκτητών Σπάτων-Αρτέμιδας -Πικερμίου,

Λ. Μαργέτης, συντονιστής της  ΟΜ Σπάτων –

Αρτέμιδας Σύριζα

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΕΛ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠ’ «ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ» ΣΤΟ «ΕΤΟΣ»;
Με δελτίο Τύπου, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, μας ενη-

μερώνουν ότι από επαφές που είχαν με την ΕΥΔΑΠ, αλλάζει η θέση του Κέντρου

Επεξεργασίας Λυμάτων από το “Πλατύ Χωράφι” στο “Ετος”.

Aπ’ την άλλη όμως, έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με ημερομηνία 29.7.2016, και απόφαση

18991, δηλώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, την έγ-

κριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή κέντρου επεξεργασίας

λυμάτων στη θέση “Πλατύ Χωράφι” του Δήμου Σπάτων.

Το έγγραφο αντλήσαμε από το ιστοχώρο www.rafina.gr, ο οποίος σημειώνει άλ-

λωστε ότι ξεκινούν οι απαλλοτριώσεις με ημερομηνία ανάρτησης 6.8.16!!
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«αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ
γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ζ, 208-209)

(= να είμαι πάντα πρώτος και να ξεπερνώ τους άλλους και

ούτε να ντροπιάζω τη γενιά των προγόνων μου).

«ἆθλα γάρ οἷς κεῖται ἀρετῆς µέγιστα, τοῖς δέ καί
ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν»

(Θουκυδίδης, 460-396/5, “Περικλέους Επιτάφιος”, Β, 46).

(= γιατί όπου έχουν καθιερωθεί / θεσμοθετηθεί πάρα πολύ

μεγάλα βραβεία αρετής εκεί ακριβώς ζουν ως πολίτες άν-

τρες άριστοι - με τη μεγαλύτερη αρετή).

«Εἷς ἐµοί µύριοι, ἐάν ἄριστος ἦ»
(Ηράκλειτος, 544-484, Fragment 49/2)

(= ο ένας για μένα ισοδυναμεί με δέκα χιλιάδες, αν είναι

άριστος).

Αγαπητές/οί Αναγνώστριες/στες, 

ξανασυναντιόμαστε, μετά την βραχύχρονη ανάπαυλα της

θερινής ραστώνης, ελπίζω και εύχομαι όλοι γεροί, ακμαίοι,

ανανεωμένοι και προπαντός “εν εγρηγόρσει” για να δια-

νύσουμε μαζί άλλη μια χαλεπή (=δύσκολη) χρονιά, που

όλοι γνωρίζουμε ότι μας περιμένει. Από το 2009, σχεδόν

επί “δύο Ολυμπιάδες”, για να είμαστε αισιόδοξοι μες στην

απαισιοδοξία μας, κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε φέτος

και χειρότερα ή όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας “ἀεί τά
πέρυσι βελτίω” παροιμιακή φράση που εκφωνούσαν οι

Αθηναίοι όταν ταπεινώνονταν από τους Μακεδόνες.

Οπλιστείτε λοιπόν με υγεία, δύναμη και προπαντός γνώση

για να μην αυταπατάσθε και σας απατούν.

Τον Αύγουστο, από 5/8 έως 21/8 2016, όλοι παρακολουθή-

σαμε για δεκαέξι ημέρες το σημαντικότερο αθλητικό γε-

γονός του κόσμου, τη μεγαλύτερη γιορτή της

ανθρωπότητας, τους 31ους Ολυμπιακούς Αγώνες που διε-

ξήχθηκσαν στο Ρίο της Βραζιλίας.

Το μεγαλύτερο βιομηχανοποιημένο προϊόν (megaproject)

της σύγχρονης εποχής. Τριακόσια αθλητικά γεγονότα, έν-

δεκα χιλιάδες αθλητές, διακόσιες έξι χώρες συμμετείχαν

στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, τους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες, που κληροδότησαν οι Έλληνες στην αν-

θρωπότητα, αφού η γενέτειρά τους βρίσκεται εδώ, στην

Ολυμπία.

Τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες (Ο.Α.) ίδρυσε και

διοργάνωσε ο Ηρακλής ο Ιδαίος, ο οποίος ήρθε από την

Κρήτη μαζί με τους αδελφούς του Κουρήτες, καθόρισε το

μήκος του σταδίου στην Ολυμπία (192 μ.), οργάνωσε έναν

αγώνα δρόμου και στεφάνωσε το νικητή με στεφάνι αγριε-

λιάς (κότινον) πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Οι Ο.Α. δεν

διοργανώθηκαν το 776 π.Χ. για πρώτη φορά, όπως εσφαλ-

μένως υποστηρίζεται από την “επίσημη” βιβλιογραφία. 

Οι Ο.Α. που ετελούντο προς τιμήν του Ολυμπίου Διός, άρ-

χισαν να καταγράφονται και όχι να τελούνται για πρώτη

φορά, από τον Ιππία τον Ηλείο, σοφιστή του 5ου αι. π.Χ.,

ο οποίος και συγκρότησε τον πρώτο κατάλογο νικητών

στους  Ο.Α., με πρώτο αγώνισμα το δρόμο, όπου νίκησε ο

Κόροιβος ο Ηλείος και στέφθηκε πρώτος Ολυμπιονίκης.

Οι Ο.Α. ανανεώθηκαν / αναδιοργανώθηκαν το 884 π.Χ.

όταν τρεις βασιλιάδες (Ίφιτος ο Ηλείος, Λυκούργος ο Λα-

κεδαιμόνιος και Κλεισθένης ο Π(ε)ισάτης) ζήτησαν χρησμό

από το Μαντείο των Δελφών, για το πώς θα σταματούσαν

οι πόλεμοι, οι εμφύλιες διαμάχες και οι λοιμώδεις νόσοι.

Το Μαντείο αποφάνθηκε με την ανανέωση των Ο.Α. και

την καθιέρωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας: «χρόνῳ δὲ
ὕστερον Ἴφιτος, γένος μὲν ὢν ἀπὸ Ὀξύλου, ἡλικίαν δὲ
κατὰ Λυκοῦργον τὸν γράψαντα Λακεδαιμονίοις τοὺς νό-
μους, τὸν ἀγῶνα διέθηκεν ἐν Ὀλυμπίᾳ πανήγυρίν τε
Ὀλυμπικὴν αὖθις ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐκεχειρίαν κατεστήσατο,
ἐκλιπόντα ἐπὶ χρόνον ὁπόσος δὴ οὗτος ἦν: αἰτίαν δὲ δι'
ἥντινα ἐξέλιπε τὰ Ὀλύμπια, ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐς Ὀλυμπίαν
τοῦ λόγου δηλώσω. τῷ δὲ Ἰφίτῳ, φθειρομένης τότε δὴ
μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ ἐμφυλίων στάσεων καὶ ὑπὸ
νόσου λοιμώδους, ἐπῆλθεν αἰτῆσαι τὸν ἐν Δελφοῖς θεὸν
λύσιν τῶν κακῶν: καί οἱ προσταχθῆναί φασιν ὑπὸ τῆς Πυ-
θίας ὡς αὐτόν τε Ἴφιτον δέοι καὶ Ἠλείους τὸν Ὀλυμπικὸν
ἀγῶνα ἀνανεώσασθαι. 

(Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά Α΄).

Σημειολογικά, σημειώνω πως μετά από 108 χρόνια (2004),

όσα δηλαδή λείπουν, γύρισαν στη γενέτειρά τους οι σύγ-

χρονοι εμπορευματοποιημένοι Ο.Α. που ξεκίνησαν το

1896. (1896 + 108 = 2004!!).

Το σύμβολο των Ο.Α., η Ολυμπιακή Φλόγα, αναπαριστάνει

την κλοπή της φωτιάς του Δία από τον Προμηθέα και οι

ρίζες της ανάγονται στην Αρχαία Ελλάδα, όπου μια φωτιά

εκρατείτο άσβεστη κατά τη διάρκεια των Ο.Α.

Η Ολυμπιακή Φλόγα έσβησε στο Ρίο τα ξημερώματα της

Δευτέρας 22/8/2016 για να ξανανάψει το 2020 στο Τόκιο,

όπου θα διεξαχθούν οι 32οι Ο.Α. μετά την αφή της στην

Ολυμπία.

Η Ελλάδα συμμετείχε με 92 αθλήτριες / αθλητές. Ήταν η

μικρότερη αποστολή με τις περισσότερες ελπίδες για με-

γαλύτερες επιτυχίες, διακρίσεις και μετάλλια.

Κερδίσαμε έξι μετάλλια (3 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα).

Η ελληνική ομάδα πέτυχε την 5η καλύτερη συγκομιδή της

ιστορίας της σε μετάλλια και κατετάγη 26η στον τελικό

πίνακα μεταλλίων, στους Ο.Α. του Ρίο του 2016. Αντί-

στοιχα η διοργανώτρια χώρα Βραζιλία (20πλάσια πληθυ-

σμιακά έναντι της Ελλάδας) κατετάγη 13η με 19 μετάλλια. 

Σε 78 χώρες που κέρδισαν μετάλλια, περάσαμε παραδο-

σιακές δυνάμεις του παγκόσμιου αθλητισμού, όπως την

Αργεντινή, την Ουκρανία, τη Σερβία, την Ινδία, τη Σουηδία,

το Βέλγιο.

Η Γαλανόλευκη υψώθηκε τρεις φορές και ανακρούστηκε

ο εθνικός ύμνος της πατρίδας μας. Όλη η οικουμένη υπο-

κλίθηκε και εμείς νιώσαμε μεγάλη υπερηφάνεια, ευφορία,

χαρά, δύναμη και κουράγιο από το μεγαλείο ψυχής και το

αταλάντευτο ταλέντο των Ελλήνων αθλητών.

Η παγκόσμια Ελλάδα της Αριστείας, της Προόδου, της

Γνώσης και της Επιτυχίας θριάμβευσε και όχι η Ελλάδα της

“ρετσινιάς”, όπως τη θέλουν μερικοί, με μειωμένα ανακλα-

στικά και σύνδρομα κατωτερότητας.

Παρ’ όλη την κατάργηση όλων των θεσμών Αριστείας και

στις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης από τον πρώην Υπουργό

Παιδέιας Αριστείδη (τί ειρωνεία!! άριστον+είδος) Μπαλτά,

ο οποίος ακρωτηρίασε με το μπαλτά την Αριστεία και την

χαρακτήρισε ως “ρετσινιά” και τον νυν Υπουργό Νίκο Φίλη,

ο οποίος συνεχίζει την καθεστωτική αντίληψη του προκα-

τόχου του.

Παρά την πλήρη ισοπέδωση των παραδοσιακών αξιών,

υπάρχουν ακόμη Έλληνες που θέλουν την Ελλάδα στο ψη-

λότερο σκαλί του βάθρου. Γνωρίζουν καλά ότι μόνο αυτό

της αξίζει!!!

Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες μάς δίδαξαν:

― όσο ψηλά κι αν είναι ο πήχυς, εμείς οι Έλληνες μπο-

ρούμε να τον ξεπεράσουμε (Κατερίνα Στεφανίδη).

― Τα όρια υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε και όχι για να

μας απαγορεύουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε.

― Πώς τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα

― Είναι η τελευταία σου ευκαιρία, αξιοποίησέ την όσο

μπορείς. Μπόρεσε αυτό που δεν μπορείς να φαντα-

στείς (Σπύρος Γιαννιώτης).

― Την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής.

― πως οι διακρίσεις έρχονται και μέσω οικονομικής κρίσης.

Οι φετινοί Ο.Α. μας δίδαξαν πως η Αριστεία είναι βαθιά ρι-

ζωμένη στο DNA μας. Πρέπει να την προασπίσουμε και να

την ενθαρρύνουμε σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουμε να εξέλ-

θουμε του τέλματος και της σήψης που παρατηρείται γύρω

μας.

Οι Ο.Α. γνήσια τέκνα της αρχαιοελληνικής σκέψης και τα

ιδεώδη που μεταφέρουν από γενιά σε γενιά προάγουν και

ενισχύουν την έννοια της Αριστείας. Της Αριστείας που

δρα στα πλαίσια της Άμιλλας και του Ευ αγωνίζεσθαι. Ο

Ελληνικός αθλητισμός ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο και

ανέδειξε τη μαγεία της νίκης, το ταξείδι χαράς προς την

κορυφή, την καταξίωση και τη φυσική ανάγκη του ατόμου

να πετυχαίνει και να διακρίνεται. Το δυστύχημα είναι πως

τα ταλέντα στην Ελλάδα αναγνωρίζονται μόνο και εφόσον

πρώτα διακριθούν. Πριν είναι σαν να μην υπάρχουν και δεν

έχουν καμμία στήριξη από την πολιτεία. Τα όψιμα συγχα-

ρητήρια της πολιτικής ηγεσίας νοθεύουν και δεν τιμούν

την επιτυχία των ολυμπιακών αθλητών μας. Θα τους πα-

ρότρυνα μάλιστα να μη δεχτούν τις όψιμες τιμές που τους

ετοιμάζουν κατόπιν εορτής, γιατί θα είναι σαν να υποτι-

μούν τις προσπάθειές τους, τους αγώνες τους, τις επιτυ-

χίες τους και τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Ο Ευρύαλος προκάλεσε τον Οδυσσέα και εκείνος θεωρών-

τας τα λόγια του μεγάλη ταπείνωση και προσβολή της αρε-

τής του επιβεβαίωσε την υπεροχή του στη δισκοβολία, (το

αιώνιο ελληνικό φιλότιμο της φυλής μας). Το αθλητικό

πνεύμα είναι ισοδύναμο με το ηρωικό. Κάθε αθλητής είναι

ως ένας ήρωας που προσπαθεί να ξεπεράσει τους άλλους

και να διακριθεί. Η κοινωνία τις εποχής περιβάλλει με με-

γάλη εκτίμηση τους αθλητές που ασκούνται για την υπε-

ροχή και τη διάκριση. Η αρετή και η κοινωνική αναγνώριση

αποτελούν τις σημαντικότερες όψεις της ταυτότητας του

Έλληνα αθλητή.
«τὸν δ᾿ αὖτ᾿ Εὐρύαλος ἀπαµείβετο νείκεσέ τ᾿ ἄντην:
«οὐ γάρ σ᾿ οὐδέ, ξεῖνε, δαήµονι φωτὶ ἐίσκω
ἄθλων, οἷά τε πολλὰ µετ᾿ ἀνθρώποισι πέλονται,
... οὐδ᾿ ἀθλητῆρι ἔοικας.»

(Οδύσσεια θ 159-164)

Κι ο Ευρύαλος ανοιχτά τον ντρόπιασε και του αποκρίθη κι

είπε:«Αλήθεια, ξένε, δε μου φαίνεσαι να νιώθεις απ’  αγώ-

νες,  αυτούς που συνηθίζουν οι άνθρωποι πολλώ λογιώ να κά-

νουν

...αγωνιστής δε δείχνεις!» 

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

* Κωματοκρατία = επικράτηση πνευματικής αφασίας, αδράνειας.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὀλυµπισµοῦ, Ἀρισταρχίας

Ἀριστοκρατισµοῦ, Ἀρισταθλοσύνης
ἄρχεσθαι  &

Ἀνολυµπισµοῦ, Μετριοκρατίας
Ρετσινοκρατίας, Κωµατοκρατίας*

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

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

1916-2016: 100 χρόνια από την αιματηρή εξέγερση των

Μεταλλωρύχων της Σερίφου και την κατάκτηση του 8ωρου

στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μέγα Λειβάδι Σερί-

φου (21 Αυγούστου 1916), τιμώντας τους μεταλλωρύχους

που έχυσαν το αίμα τους διεκδικώντας το οχτάωρο! 

Η εξέγερση συγκλόνισε όλη τη χώρα λόγω της αγριότητας

με την οποία αντιμετωπίσθηκαν οι απεργοί από τους μπρά-

βους του φεουδάρχη Γρώμμαν και του κατασταλτικού μη-

χανισμού του κράτους.

Ο απολογισμός ήταν 5 νεκροί μεταλλωρύχοι από τα πυρά

των χωροφυλάκων και των μπράβων, 4 νεκροί χωροφύλα-

κες, 38 βαριά τραυματίες μεταλλωρύχοι και δεκάδες άλλοι

ελαφρά τραυματισμένοι. Η εξέγερση θεωρήθηκε τότε ως

το Κιλελέρ της εργατικής τάξης.

Στο νησί έγιναν πολλές εκδηλώσεις προς τιμήν των νε-

κρών, τις οποίες διοργάνωσε ο Δήμος, το Σωματείο Μεταλ-

λευτών Σερίφου και άλλοι φορείς.

Ο Δημήτρης Μακρής ερευνητής τοπικής ιστορίας, με την

υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού

συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της επετείου.  

Την παραμονής στο Θέατρο του Συνδέσμου Σεριφίων

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση –αφιέρωμα στην εξέγερση.

Κεντρικός ομιλητής ο Δημήτρης Μακρής, επίσημα προσκε-

κλημένος από τον Δήμο Σερίφου.

Ο Δ. Μακρής παρουσίασε το θέμα: «Οι Σερφιώτες  Μεταλ-
λωρύχοι στα Μεταλλεία και Λιγνιτωρυχεία της Αττικής».

Στην εκδήλωση η Βάσω Κιούση, διευθύντρια του ΕΚΤ&Π,

προσέφερε στον Δήμαρχο Σερίφου τα βιβλία του Δ.Μακρή

που έχει εκδώσει το ΕΚΤ&Π ενώ στην Αντιδήμαρχο κα

Φλώρα Προκοπίου, έδωσε ένα κομμάτι λιγνίτη από την Δια-

σταύρωση Ραφήνας που είχε εξορυχθεί από Σερφιώτες Με-

ταλλωρύχους και ένα κομμάτι Γαληνίτη  από τις στοές της

Σπηλιαζέζας Κερατέας, όπου δούλεψαν Σερφιώτες Μεταλ-

λωρύχοι, τα οποία θα εκτίθενται στο Ορυκτολογικό Μου-

σείο Σερίφου.

Δυστυχώς μετά από έναν αιώνα το 8ωρο που κατέκτησαν

οι μεταλλωρύχοι της Σερίφου με το αίμα τους καταργή-

θηκε…

Η επέτειος της εξέγερσης της Σερίφου θα έπρεπε να γιορ-

ταστεί από όλα τα συνδικάτα της χώρας και να γίνει η αφε-

τηρία νέων αγώνων. Όμως αυτό δεν συνέβη. Γιατί;;;; 

Απόσπασμα από το καταστατικό του 1916 του Σωματείου

Εργατών μεταλλευτών Σερίφου, το οποίο ιδρύθηκε με  προ-

τροπή του Κωνσταντίνου Σπέρα.

«Εργάτη.- Εάν θέλεις να φέρη η οργάνωσή σου γρήγορα
αποτελέσματα, θετικά και να επιτύχεις σύντομα την χει-
ραφέτησίν σου την τέλειαν πρέπει: Ν΄ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ εις
κάθε προσπάθειαν διά να σου ελαττώνουν το ημερομί-
σθιον, ή ν΄αυξήσουν τας ώρας της εργασίας σου, να αντι-
στέκεσαι εναντίον κάθε προσβολής της αξιοπρέπειάς σου
ως ανθρώπου και κάθε περιορισμού της ελευθερίας που
έχεις αποκτήσει.»

100 χρόνια από την αιματηρή εξέγερση των Μεταλλωρύχων της Σερίφου

Προβληθείτε 

στις σελίδες μας

με μία συνδρομή 

της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052
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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:  8-8-2016   /   Aρ. Πρωτ.:  32158

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑ-
ΡΩΘΡΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 20/2016
μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 19,592,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ανα-
λυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 
πεζού χειριστή. Τεμάχιο 2 7.900,00 € 15.800,00 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 15.800,00 €
ΦΠΑ 24% 3.792,00 €
Στρογγυλοποίηση 0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.592,00 €

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
316,00 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονι-
σμός 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  20/2016 και τη με αρ. Πρωτ. 28403/13-7-2016
(ΑΔΑ: ΩΧΙ4ΩΨΖ-ΦΑ7) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 19-9-2016 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 29-8-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Με 12 ερωτήσεις-απαντήσεις, η ΓΓΔΕ ενημερώνει για τις δυνα-
τότητες των οφειλετών για ρύθμιση των οφειλών τους:

1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα
βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;
α) Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται
οι βεβαιωμένες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερ-
βαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να
ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.
β) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθ.
πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στις
Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί λη-
ξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών.
γ) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις που δύνανται να καταβάλλονται έως και την
30.6.2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δ.Ο.Υ. και
στα Τελωνεία οφειλές.
2. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί
κάποιος εκ νέου;
α) Ναι, για την περίπτωση της ρύθμισης του άρθρου 51 του ν.
4305/2014, εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας
βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός 2 μηνών από την απώλειά της
να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με
τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέ-
ρας βίας.
β) Όχι, εάν απολεσθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 43 του ν.
4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 & Α2 της παραγράφου
Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, δεν μπορεί να υπαχθεί
κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις και για τις
ίδιες οφειλές.
3. Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθ-
μισης;
Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρο-
νικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr
του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο
χρέος;
α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινη-

τών και απαιτήσεων γενικώς του οφειλέτη που βρίσκονται στα
χέρια τρίτου,
β) κατάσχεση ακινήτων.
Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοι-
κητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

5. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;
Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθε-
σης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης
διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακι-
νήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κα-
τάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση,
από τότε.

6. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό; Όχι.

7. Πότε υποχρεούται ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρό-
γραμμα πλειστηριασμού;
Εφ όσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρό-
γραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το
αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερο-
μηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί
ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδί-
δει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που
ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα
ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τη-
ρούνται εφ όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται
σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
8. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο
των νομίμων προθεσμιών επιφέρει ακυρότητα αυτού; Όχι.
9. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκ-
δοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;Με την ένταξη του
οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκ-
δοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.
10. Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινή-
του στον υπερθεματιστή;
Μετά την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης
στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι

τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.
11. Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης
επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;
Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο
επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρ-
μόδιο όργανο με συγκεκριμένους κατά περίπτωση, όρους απο-
δέσμευσης.
12. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νο-
μικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγ-
καστικά μέτρα κατά των οφειλετών;
Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κι-
νητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία συνολικού ποσού 500
ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.
Πηγή : www.imerisia.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   5-08-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της  198/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφορια-
κών  ρυθμίσεων για την εκτέλεση ερ-
γασιών του έργου: «Συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών   Κορωπίου –
Παιανίας» στην οδό Δάβαρη (Τμήμα
από κόμβο Κούπι έως προαστιακό
Σταθμό Κορωπίου)’.  Στο Κορωπί στις
5 Αυγούστου   του έτους  2016  κατά
την 19η συνεδρίαση του,  το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των   προσω-
ρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  σε
συνέχεια της υπ’αρ. 134/2016 απόφα-
σης  Δ.Σ. Δήμου Κρωπίας,  για την
εκτέλεση εργασιών του έργου: “Συλ-
λογή, μεταφορά, επεξεργασία και
διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-

πίου - Παιανίας”  στην οδό Δάβαρη
(Τμήμα από κόμβο "Κούπι" έως προ-
αστιακό σταθμό Κορωπίου) για  διά-
στημα   ενός  μήνα , ήτοι  μέχρι
30/9/2016,  καθόσον  στην  διασταύ-
ρωση  που  οδηγεί  στον  Ιερό  Ναό
του  Αγίου  Ραφαήλ  έχουν  εντοπι-
στεί  αρχαιολογικά  ευρήματα  που
χρήζουν  ανασκαφικής  έρευνας. 
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της, όπως και η 134/2016 απόφαση
του Δ.Σ. βρίσκονται αναρτημένες στο
Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Δυνατότητες οφειλετών για ρύθμιση οφειλών τους και τι ισχύει για τις κατασχέσεις

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:  8-8-2016   /   Aρ. Πρωτ.:  32160

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜ-
ΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφο-
ρές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 93/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών, προϋπολογισμού 59.999,62€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Μεμβράνη ασφαλείας με μεγάλη m2 321 20,52 € 6.586,92 €
διαφάνεια

2 Μεμβράνη ασφαλείας καθρέφτης m2 1733 24,00 € 41.592,00 €

3 Απομάκρυνση παλαιάς μεβράνης m2 41 5,07 € 207,87 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 48.386,79 €
Φ.Π.Α. 24% 11.612,83 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.999,62 €

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
967,74 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανο-

νισμός 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  93/2016 και τη με αρ. Πρωτ. 30644/27-7-2016
(ΑΔΑ: 6ΗΖΓΩΨΖ-7ΜΝ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 12-9-2016 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 29-8-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δημαρχείο: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18  ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ 213 20 20000 Fax: 210 9657131       

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ Βασ. Κων/νου 25 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ Αφροδίτης 2                          

Γραμμή του Δημότη 15888, 213 2020150, 213 2020151

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας                  213 2020 760

Γραφείο Δημάρχου           213 2020 141 21302020142

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΙ

Διοίκησης και Οικονομικών                          213 2020 050

Πρασίνου και Περ/ντος     213 2020 701 213 2020 761

Διαχείρισης Απορριμμάτων,                     213 2019 981

Κοινωνικής Αλληλεγγύης                        213 2019 920

Τεχν. Υπηρεσιών               213 2030 410 213 2030 416

Γραφ. Δημοτ. Συμβουλίου 213 2020 111  213 2020 112

Γενικός Γραμματέας Δήμου                     213 2020 050

Υπηρεσία Δόμησης 

Διεύθυνση                                                213 2030 401

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών     213 2030 424

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών          213 2030 423

Τμήμα Ελέγχου κατασκευών                   213 2030 464

Καθαριότητα και Ανακύκλωση                213 2030 473

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων 213 2019 987

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και   213 2030 476

Διεύθυνση Περιβάλοντος και Πρασίνου  213 2020 751

Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου             213 2020 750

Οργάν. και Λειτουργία Κοιμητηρίων        213 2020 705

ΟΑΠΠΑ

Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός       213 2019 901

Παιδεία, Αθλητισμός Πολιτισμός Ισότ. Φύλων    213 2019 904

Τμήμα Προστ. & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας  213 2019 914

Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπια-

κών Σταθμών                                            213 2019 922

Διοικητικές Υπηρεσίες Διεύθυνση           213 2020 065

Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου          213 2020 107

Διοικητική Μέριμνα                                  213 2020 102

Οικονομικές Υπηρεσίες Γραμματεία        213 2020 063

Οικονομικές Υπηρεσίες 

- Τμήμα Προμηθειών                                213 2020 060

- Τμήμα Ταμείου                                       213-2020 090

- Τμήμα Εσόδων και Περ.  213-2020 054 213-2020 048

Τεχνικές Υπηρεσίες 

- Διεύθυνση                       213 2030 431 213 2030 444

- Τμήμα Μελετών και Έργων                   213 2030 421

- Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών      213 2030 426

- Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων                 210 8958 555

ΚΕΠ Διεύθυνση                                        213 2019 815

- Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών             213 2019 816

- Τμήμα ΚΕΠ Βάρης                                  210 8979 140

- Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης                     213 2020 720

Νομική Υπηρεσία                                      213 2020 117

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 19400

email: grafeiodimoti@e-koropi.gr                                    

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 800 1134600, 210

6625410 (επιλογή 129 ή 304)

Αμαξοστάσιο                     210 6625979,  210 6022063 

Βιβλιοθήκη                                                 210 6626295 

Γραφείο Δημάρχου                 (210) 6622324, 6026276 

Γραμματεία Δημάρχου                              210 6026275

Γραφείο Προσωπικού                                210 6624612 

Δημοτική Επιχείρηση                                210 6628407 

Δημοτικό Γυμναστήριο                              210 6624511 

Δημοτολόγια - Εκλογικά                           210 6628402 

Εργα-Προμήθειες, Πολιτιστικά                 210 6623628 

ΚΑΠΗ                                                         210 6020920 

ΚΔΑΠ                                                         210 6028961 

ΚΔΑΥ                                  210 6646669, 210 6028080 

ΚΕΠ   213 2000800, 213 2000802, 210 6021103 (FAX) 

Φυσικοθεραπευτήριο                                 210 6627418 

Κ.Η.Φ.Η.                                                     210 6627412 

Μισθοδοσία-Λαικές-Κοιμητήρια                210 6628403 

ΟΓΑ                                     210 6623628, 210 6624612 

Οικονομική υπηρεσία - Λογιστήριο           210 6625682 

Πολιτιστικό - ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας          22910 90638 

Πρωτόκολλο - Ληξιαρχείο                        210 6626294 

Ταμειακή υπηρεσία                                    210 6625196 

Ταμείο                                                        210 6628403 

ΤΑΠ - Πνευματικό Κέντρο                         210 6626294 

Τεχνική Υπηρεσία                                      210 6622379 

Ύδρευση Αγίας Μαρίνας                           22910 90437 

Ύδρευση Καρελλά            210 6646738, 210 6646739 ‘

Υδρευση Κορωπίου            210 6624453, 210 6624830 

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας                      2106026441

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Καραολή και Δημητρίου 38Α,    ΤΚ 19002

Παιανία, Αττικής

paiania_mayor@paiania.gov.gr                                        

Τηλέφωνο:     213.2030700  Φαξ:

210.6646188 

ΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:                              2132030700

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ:                                 2106640793

FAX ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ:                              2106647317

ΚΕΝΤΡΙΚΟ FAX ΔΗΜΟΥ:                           2106646188

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΩΝ: 2106644484, 2106644570

FAX: 2106645725

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δημαρχείο  Ιθάκης 12, Γέρακας                210 6604600

Δημοτικό Κατάστημα ΔΕ Ανθούσας                              

Πλατεία 25ης Μαρτίου      210 6031446 - 210 6666211

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ:          210 66 66 211                                 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ:               210 66 66 211

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΡΑΚΑ:        210 66 04 689, 210 66 04 628        

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ, Τηλέφωνο: 210 66 04 614

Κατάστημα ΔΕ Παλλήνης, Φειδιππίδου 22, 2132031609,

2132031603, 2132031602, ΦΑΞ 2132031662

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ,     Τηλ.: 2132031611-613,  

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ,        Τηλ.: 2132031603

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:                    210 6600814

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                                         210 66 06 624

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                           210 66 04 719

ΥΔΡΕΥΣΗ:                             2106604622, 2106604621  

Ύδρευση - Βλάβες: 210660621, 2106604622,

2132031609   

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις : 2106604624  

Αποχέτευση:                        2106604623 - 2106604621 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Διευθυντής                                                 213-2031679

Γραμματεία                                                213- 2031680

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ                                      213- 2031677

ΑΔΕΙΕΣ                                                      213- 2031686

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ                                           213- 2031683

ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ                                       213-2031685

ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ      213-2031690

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 213-2031691, 213-2031684, 213-2031692

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                                           2132031682

TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             2106604642

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Παλλήνης 

2106604717,  2106604649, 2106604722

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ                  2106604652

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΚΑΣ                      2106604648

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                   2106604717

ΚΑΠΗ

Ανθούσα: Πλατεία 25ης Μαρτίου,            210 6031384

Γέρακα:  Εθνικής Αντιστάσεως 44,           2106654259

Παλλήνη:                                                  210 6668410

Α’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                210 66 04 651

Β’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  210 6604673

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Tηλεφωνικό Κέντρο: 213 2007 300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 380, 367, 368

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ                                                           356

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ       381, 382, 384

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΙΦΤΗΣ Γ.        302

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   397, 395

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   386

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                              341

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                333, 332, 304,322, 324

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    349, 350

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (εσωτ. 106)            2106630310

ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      (εσωτ. 107)

ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                 105

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. Σ. ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       410

ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   305, 311, 312, 313, 

Πολιτιστικός Οργανισμός (Αρτέμιδα)     22940,  45565

Αθλητικός Οργανισμός  Σπάτα                 210 -6633290

Αθλητικός Οργανισμός Αρτέμιδα              22940 89405

ΚΕΠ Σπάτων                                              210 6630311

ΚΕΠ Αρτέμιδος                             22940 84121 - 84128

ΚΑΠΗ Σπάτων                                            210 6630068

ΚΑΠΗ Αρτέμιδος 22940 88818 (Α’ ΚΑΠΗ), 22940 45207 (Β)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ          210 6630242 / 210 6630551

Βιβλιοθήκη Σπάτων                                     2106633124

Δημοτικά Ιατρεία                                       22940 88088

Δημοτικό Στάδιο Σπάτων                           210 6635551

ΕΟΜΑΚ                                                      22940 40190

ΤΗΛΕΦ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        22940 - 45566

Συνέχεια στη σελ. 18

Χρήσιμα τηλέφωνα για τους Δήμους της Ανατ. Αττικής
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Συνέχεια από τη σελ. 17

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Δήμαρχος 22990 - 20120,  Fax: 22990 - 24003

methenitis@markopoulo.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ         22990 - 20000, Fax: 22990 - 20116

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22990 - 20121, 22990 - 20140, 

Fax: 22990 - 20103

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡ.               22990 - 20150

Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                           22990 - 20112

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       22990 - 20111

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.                                22990 - 20101

ΑΝΤΙΔ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΦΩΤ. κ.λπ.

ΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     22990 - 20116

ΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΑ                                       22990 - 20117

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ           22990 - 20130

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                22990 - 20183, 22990 - 20130

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ             22990 - 20144, 22990 - 20145, 

      22990 - 20146, 22990 - 20145, Fax: 22990 - 24009

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  22990 - 20156, 22990 - 20137, 

              22990 - 20143, 22990 - 20136, 22990 - 20139 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 22990 20159, 22990 20138, 22990  20134, 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ            22990 - 20147, 

                               22990 - 20152, Fax: 22990 - 20013

                                      22990 - 20166 , 22990 - 20153

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΔΕΜ kdem@markopoulo.gr

                               22990 - 20126, Fax: 22990 - 20017

                                       22990 - 20128, 22990 - 20127

ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ

ΚΙΜΠΕΖΗ ΚΑΤ.      22990 - 20124 vravronios@markopoulo.gr

22990 - 20178, 22990 - 20197, 22990 - 20197,

ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ. Α’/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ.     22990 - 20164

Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.                              22990 - 20113

ΕΚΔ.ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ. - ΟΓΑ                        22990 - 20148

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                          22990 - 20174, 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                               22990 - 20149

ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                             22990 - 20173

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΚΕΠ 

ΑΝΤΙΔ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      22990 - 20131

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  22990 - 20123, 22990 - 20157

22990 - 20168, 22990 - 20167, 22990 – 20125

               22990 - 20155,22990 - 20163, 22990 - 20162

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ              22990 - 20050, 22990- 20051,  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22990- 20038, 22990- 20039, 

22990- 20040, 22990- 20041, 22990- 20042, 22990-

20043, 22990- 20044, 22990- 20045, 22990- 20046, 

ΚΕΠ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                           22990- 20031

22990- 20032, 22990- 20033, 22990- 20034, 22990-

20035, 22990- 20036, 22990- 20037

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΑΝΤΙΔ.Π.ΡΑΦΤΗ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ            22990 - 85095

ΓΡAM. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 22990 - 7170, Fax: 22990 -

85270

ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                  22990 - 75049

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                       22990 - 71357

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         22990 - 25722

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                    22990 - 25722

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ                        22990 - 25801

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ Π. ΡΑΦΤΗ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗ ΤΟΝΙΑ                    22990 - 72810

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                           22990 - 22579

ΚΑΠΗ Π. ΡΑΦΤΗ                                      22990 - 75311

ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 22990 - 20108

ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ                                     22990 - 72826

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ                                  22990 - 23924

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                                           22990 - 49393

                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  Αθηνών & Ρ. Φεραίου, τηλ. 2299 3 20300,

Fax: 2299 0 48289 

Τεχνική Υπηρεσία                                     2299 3 20345 

- Δημοτολόγιο / Εκλογικά                        2299 3 20319 

Οικονομική Υπηρεσία                               2299 3 20326 

- Λογιστήριο                                              2299 3 20325 

- Ταμείο                                                     2299 3 20330 

Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.                                              2299 320352 

Γραφείο Δημάρχου 2299 3 20308 - Fax: 2299 0 48653 

Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου               22910 41220 

ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Μ. Αλεξάνδρου        2291 0 37119 

Λαγονήσι                 2291 0 41220 , Fax: 2291 0 41219 

Κοινότητα Παλ. Φώκαιας                          22910 38721 

ΚΑΠΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ                       2291 0 40954 

Τηλεφωνικό Κέντρο                                 2291 0 38721 

Δημ. Κοινότ. Σαρωνίδας                           22910 54444 

Κοινότητα Κουβαρά                                  22990 69422

Δημοτική Βιβλιοθήκη (Δημαρχείο)           2299 0 48509 

ΚΕΠ Καλυβίων                                         2299 0 47399 

Κέντρο Υγείας Καλυβίων,  2299 0 49999, 2299

049990, 1ο χλμ. Λ. Καλυβίων - Αναβύσσου 

ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Λεωφόρος Σουνίου 332299 0 47098 

ΚΑΠΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Λ. Καλυβίων 160,  2291 0 71530 

ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ Ψαρών 7,         2291 0 22812 

Κ.Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών   2299 0 47988 

1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Τέρμα Γ. Γκίνη & Περιφερειακή Οδός      2299 0 48517 

Νέα Δομή Παιδικός Σταθμός

Τέρμα Γ. Γκίνη & Περιφερειακή Οδός      2299 0 48517 

2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Λ. Καλυβίων & Παπαφλέσσα, Λαγονήσι  2291 0 22460 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Δημαρχιακό Κατάστημα                             22943 21001

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     22993 20213 

ΚΕΠ                                                            22940 78870 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     22940 22100 - 22940 29410

ΕΛΤΑ                                                          22940 23777

ΟΤΕ                                                            22940 23399

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ                                          22940 22300

ΤΑΞΙ                                                           22940 23101

ΚΑΠΗ                                 22940 26280 - 22940 26325

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ                                       22940 26315

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                    22940 23415

Κ.Δ.ΑΠ                                                       22940 26642

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ                          22940 28025

ΚΤΕΛ                                                          22940 23440

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ          22940 23605

ΔΗΜ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                  22940 26341

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ                                       22940 22222

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ                    22940 79224

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ                      22940 25895

ΚΕΘΕΑ                                                       22940 79900

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ                   22940 25439 - 22940 26281

ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                  22940 77412

ΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                     22940 79991-4

1ο ΕΠΑΛ                                                    22940 32910

2ο ΕΠΑΣ                                                    22940 39055

10 ΣΕΚ                                                       22940 78026

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΛΚΥΩΝ”                22940 25535

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 23996

ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ 22940 24158

ΕUROBANK TΡΑΠΕΖΑ 22940 29010

ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 26710

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 29115

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 25182

Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας       22940 - 79900

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Γενική Γραμματέας  Δήμου                       22923 20108 

Γραφείο Δήμαρχου                                    22923 20176 

Νομική Υπηρεσία                                        22923 20115 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                    22923 20164 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 22923 20151 

Γρ. Δημοτικού Συμβούλιου 22923 20165, 22923 20139 

Γραφείο Ενότητας Λαυρεωτικής               22923 20152 

Πρωτόκολλο                       22923 20123,  22923 20124

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 22923 20119,  22923

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        22923 20156 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  22923 20157 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων  &  Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων                                        22923 20137 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22993 20224 

Γραφείο Οικοδομικών Αδειών,  Ελέγχου κατασκευών,  

Πολεοδομικών Εφαρμογών 22993 20222 -  22993 20221

- 22993 20222 - 22993 20234 - 22993 20229 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας                22923 20137 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ                  22990 67811 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΕΝΤΕΤΑΛΜ. ΣΥΜΒ.

ΑΔΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ           22993 20216  -  6946543329 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ            22993 20233  -  6937195881 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        22993 20227  -   6936145600 

ΤΣΙΚΛΟΣ ΤΑΚΗΣ              22923 20106  -   6976405344 

ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22923 20114  -  6977220137 

ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       22923 20176  -  6937310567 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       22923 20176  -  6939063309 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           22923 20125  -  6932633101 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ            22993 20212 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ        22920 22347 

ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟ “ΚΕΦΑΛΟΣ”                   22993 20218

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                  22920 26030

Κ.Υ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ (ΚΗΦΗ)                              22920 60239

Ν.Π.Δ.Δ. “Θορικός”                                    22920 27774

Ν.Π.Ι.Δ. “Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ”                             22920 22109

Κ.Ε.Π. ΛΑΥΡΙΟΥ                                         22920 24850

ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                          22990 69099 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ       22920 23436 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ    22990 66940 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ            22990 66340 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ           22920 67420 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                 22920 68426

Επαναλαμβάνουμε τη δημοσίευση γιατί μας το ζήτη-

σαν οι αναγνώστες.

Χρήσιμα τηλέφωνα για τους Δήμους της Ανατ. Αττικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & Β. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΠΑΤΑ, Τ.Κ. 19004
Σπάτα, 22/08/2016
Αρ. πρωτ.: 24902

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
Για τη μίσθωση οικοπέδων για αύλειο
χώρο του  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Προκηρύσσει φανερή, προφορική,
μειοδοτική δημοπρασία για τη μί-
σθωση οικοπέδων για αύλειο χώρο
του Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκ-
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το
αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερο-
λογιακές ημέρες από τη δημοσίευση
της διακήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

- Το ζητούμενα οικόπεδα θα πρέπει
να είναι συνολικής ελάχιστης επιφά-
νειας 2.000 τ.μ.
- Να είναι όμορα του 2ου Λυκείου Αρ-
τέμιδος και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.
1487 της Π.Ε.  14 της Δημοτικής ενό-
τητας Αρτέμιδος.
- Να είναι επίπεδα ή με μέγιστη κλίση
6% περίπου.

- Να μην διαθέτουν πυκνές δενδρο-
στοιχίες.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται παραπάνω και παραδίδονται
στην αρμόδια επιτροπή, η οποία κρί-
νει περί της καταλληλότητας και περί
του αν αυτά πληρούν τους όρους της
οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης
σχετικής έκθεσης εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήψη των προσφο-
ρών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακι-
νήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
και ενημερώνει να λάβουν μέρος σε
αυτήν τους ενδιαφερόμενους, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης
φάσης, με έγγραφη πρόσκληση. Η
δημοπρασία θα είναι φανερή, προφο-
ρική και μειοδοτική προς αναζήτηση
του τελευταίου μειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος (τηλ. 213
2007397) και από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

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 Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   -    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  8-8-2016   /   Aρ. Πρωτ.:  32149

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 50/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης, προϋπολογισμού 124.209,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ομάδα Κωδικός CPV Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Α 39224340-3 1. Πλαστικοί καφέ κάδοι κουζίνας για τη διαλογή 2040 7,00 € 14.280,00€
στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων 7-10 lt
2. Πλαστικοί καφέ κάδοι για τη διαλογή στην πηγή  1288 18,00 € 23.184,00 €
των οργανικών απορριμμάτων  35-40 lt  
3. Πλαστικοί καφέ κάδοι για τη διαλογή στην πηγή 66 25,00 € 1.650,00 €
των οργανικών απορριμμάτων  60 lt με ποδομοχλό
4. Πλαστικοί καφέ κάδοι για τη διαλογή στην πηγή των 281 27,00 € 7.587,00 €
οργανικών απορριμμάτων  120 lt με κλειδαριά
5. Πλαστικοί καφέ κάδοι για τη διαλογή στην πηγή 11 180,00 € 1.980,00 €
των οργανικών απορριμμάτων  660 lt
6.Πλαστικοί καφέ κάδοι για τη διαλογή στην πηγή των 15 215,00 € 3.225,00 €
οργανικών απορριμμάτων 1100 lt

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β 39224340-3 1. Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι μηχανικής 65 180,00 € 11.700 €

αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων 660 lt
2. Πλαστικοί  μπλε κάδοι ανακύκλωσης 660 lt 135 180,00 € 24.300 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ 39224340-3 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι μηχανικής 

αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων 1100 lt 50 215,00 € 10.750,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Δ 34913000-0 1.  Καπάκια πλαστικών κάδων σύμμεικτων 10 45,00 € 450,00 €
απορριμμάτων 1.100 lt ( ανταλλακτικά)
2.   Τροχός με ποδόφρενο πλαστικών κάδων 10 15 € 150,00 €
απορριμμάτων 660 lt
3.   Τροχοί με σύστημα κεντρικού φρένου 10 20,00 € 200,00 €
πλαστικών κάδων  απορριμμάτων 660 lt
4.  Τροχοί χωρίς σύστημα φρένου πλαστικών 10 13,00 € 130,00 € 
κάδων απορριμμάτων 660 lt
5.   Βραχίονας ανύψωσης δεξιός πλαστικών 8 12,00 € 96,00 €
κάδων απορριμμάτων 660 lt
6.   Βραχίονας ανύψωσης αριστερός πλαστικών 8 12,00 96,00 €
κάδων απορριμμάτων 660 lt
7.   Ράβδος αλουμινίου στήριξης καπακιού 10 4,00 € 40,00 €
πλαστικών κάδων  απορριμμάτων 660 lt
8.   Καπάκι 10 35,00 € 350,00 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Άθροισμα 100.168,00 €
Φ.Π.Α. 24% 24/040.32 €
Στρογγυλοποίηση 0,72 €
―――――――――――――――
Σύνολλο 124.209,04 €

Το ύψος της προμήθειας είναι 124.209,04 € και επιμερίζεται ως εξής:                       
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 CPVS Κ.Α. ΠΟΣΟ 124.209,04 €

39224340-3 20-7135.017
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 124.209,04€

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του
Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  50/2016 και την με αρ. Πρωτ. 31645/3-8-2016 σχετική
Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
Προσφορά γίνεται δεκτή είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για ομάδες αυτής (Α-Β-Γ-Δ). Κάθε διαγωνιζόμενος

μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια
ειδών του προϋπολογισμού, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι υπολογισμένη σύμφωνα με την κατατεθειμένη προσφορά και για τις ομάδες
που συμμετέχει ο προσφέρων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 23-9-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργά-
σιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία
είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά-
σεων 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 ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Παρασκευή 26-8-2016 Παρασκευή 26-8-2016 Παρασκευή 23-9-2016 
www.promitheus.gov.gr, και 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.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 27083

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτό-
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.003,36 € ή για κάθε ομάδα δε τα αντίστοιχα
ποσά :

ΟΜΑΔΑ Α : 1.038,12 € ΟΜΑΔΑ Β : 720,00 €  ΟΜΑΔΑ Γ : 215,00 € ΟΜΑΔΑ Δ : 30,24 €

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογί-
ζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας

της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07,
σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου

των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
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 και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ZHΤOYN

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σχολείο Ιδιωτικό, Νο-

τίων Προαστίων, ζητά

καθηγητές ειδικότητας

ΠΕ 18 Τεχνολογίας.

Αποστείλατε βιογρα-

φικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ

19400 Κορωπί.

Iδιωτικό Σχολείο Νοτίων

Προαστίων αναζητά κα-

θηγητή Οικιακής Οικο-

νομίας για συνεργασία.

Παρακαλούμε αποστεί-

λατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04
Αρ. Πρωτ.: 25191
Σπάτα, 25/08/2016

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Προκηρύσσει φανερή, προφορική,
μειοδοτική δημοπρασία για τη μί-
σθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενό-
τητα Αρτέμιδος για τη στέγαση
υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέ-
μιδος και καλεί τους ενδιαφερόμε-
νους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους το αργότερο μέσα σε είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες από τη δημο-
σίευση της διακήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

- Θέση κτιρίου σε κεντρικό σημείο της
Αρτέμιδος, με εύκολη πρόσβαση στο
συγκοινωνιακό δίκτυο,
- Ελάχιστη επιφάνεια 240 τ.μ., η
οποία θα κατανέμεται, είτε αποκλει-
στικά σε ισόγειο, είτε σε ισόγειο και
α’ όροφο, είτε σε ισόγειο, α’ και β’
όροφο,
- Χρήση γης γενικής κατοικίας,
- Ενεργειακές υποδομές (ψύξη – θέρ-
μανση, αερισμός, θερμομόνωση,
ύδρευση και αποχέτευση, μικρή κου-
ζίνα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός,
δυνατότητα σύνδεσης δικτύου ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, τηλεφώνων
και συσκευών τηλεομοιοτυπίας), 
- Πρόσβαση και υποδομές για ΑΜΕΑ,
- Χώροι υγιεινής για εργαζόμενους
και πολίτες.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται παραπάνω και παραδίδονται
στην αρμόδια επιτροπή, η οποία κρί-
νει περί της καταλληλότητας και περί
του αν αυτά πληρούν τους όρους της

οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης
σχετικής έκθεσης εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήψη των προσφο-
ρών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακι-
νήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
και ενημερώνει να λάβουν μέρος σε
αυτήν τους ενδιαφερόμενους, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης
φάσης, με έγγραφη πρόσκληση. Η
δημοπρασία θα είναι φανερή, προφο-
ρική και μειοδοτική προς αναζήτηση
του τελευταίου μειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος (τηλ. 213
2007397) και από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Προσκλήσεις

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655

press@ebdomi.com
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Όλοι μας έχουμε συνδυάσει την σεξουαλική πράξη με 2

πράγματα. Με την ηδονή και με την αναπαραγωγή.

Όμως το σεξ είναι πολλά περισσότερα από αυτά. Η σεξουα-

λική πράξη είναι μια διαδικασία αναζωογόνησης του οργανι-

σμού μας, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Είναι μια

διαδικασία εγγεγραμμένη στα αρχέτυπα του ανθρώπου. Δεν

σχετίζεται μόνο με τη συνέχιση του είδους και την μεταφορά

γονιδίων από τη μία γενιά στην άλλη. Το σεξ βοηθάει σε

πράγματα που ούτε καν έχετε φανταστεί.

Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται σε έναν οργανισμό και πως αυτός

βοηθιέται κάνοντας σεξ:

Βοηθάει και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Άνθρω-

ποι που κάνουν καλό σεξ και το απολαμβάνουν στο έπακρο,

δεν αρρωσταίνουν εύκολα από μικροκρυολογήματα. Σύμ-

φωνα με τους ειδικούς, η καλή σεξουαλική ζωή, που ορίζεται

με σεξουαλική πράξη 2 με 3 φορές την εβδομάδα, ανεβάζει

τα επίπεδα της Ανοσοσφαιρίνης Α που μας προστατεύει από

τις λοιμώξεις.

Σεξ και καρδιά, τόσο με την ρομαντική όσο και με την ουσια-

στική έννοια, πάνε μαζί. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο πε-

ριοδικό της «επιδημιολογίας και κοινοτικής Υγείας» στην

Μεγάλη Βρετανία, αναφέρει ότι: «το σεξ και η συχνότητα

που γίνεται, δεν σχετίστηκε με αγγειακό ή εγκεφαλικό επει-

σόδιο σε κανέναν από τους 914 άνδρες που οι επιστήμονες

παρακολουθούσαν επί 20 χρόνια.» Και η έρευνα των Βρετα-

νών γιατρών καταλήγει με τη διαπίστωση πως εκείνοι που κά-

νουν σεξ τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα, μείωναν τον

κίνδυνο καρδιακής προσβολής, στο μισό σε σχέση με εκεί-

νους που έκαναν σεξ λιγότερο από μια φορά το μήνα.

Διώχνει το άγχος και ηρεμεί. Το καλύτερο αγχολυτικό ειδικά

στους ρυθμούς που ζούμε, είναι το σεξ. Σε μια έρευνα που

έγινε στη Σκωτία και στην οποία 24 γυναίκες και 22 άνδρες

υποχρεώθηκαν να κρατούν «αρχείο της σεξουαλικής τους

ζωής», δηλαδή να καταγράφουν πόσες φορές, και πότε έκα-

ναν σεξ, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερο ενεργοί, είχαν χα-

μηλότερα επίπεδα άγχους. Μάλιστα στο άλλο σκέλος της

έρευνας, όσοι έκαναν αρκετό σεξ, μπορούσαν σε συνθήκες

πίεσης, να διαχειριστούν καλύτερα το στρες τους, σε σχέση

με εκείνους που το «αρχείο της σεξουαλικής ζωής» που κρα-

τούσαν, ήταν… κενό ή ελάχιστα γραμμένο.

Σεξ και …πόνος. Το σεξ μειώνει τον πόνο. Και εξηγούμαστε:

η οξυτοκίνη, μια ορμόνη που παράγει ο οργανισμός μας (την

αποκαλούν και  ορμόνη της αγάπης) κατά τη διάρκεια –και

όχι μόνο- του σεξ βελτίωσε τα συμπτώματα πονοκεφάλων

που ταλάνιζαν διάφορους ανθρώπους. Όσοι έκαναν σεξ, και

άρα παρήγαγαν οξυτοκίνη, άρχισαν σιγά σιγά να νιώθουν κα-

λύτερα και οι πονοκέφαλοί τους υποχωρούσαν ή δεν ήταν

τόσο έντονοι. Μάλιστα στο δελτίο «πειραματικής βιολογίας

και ιατρικής» στις ΗΠΑ, 50 εθελοντές εισέπνευσαν οξυτοκίνη

σε ατμό. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε διάφορα τσιμπήματα

στο κορμί τους και δήλωσαν, ότι τα επίπεδα πόνου, που ένιω-

θαν από τους ερεθισμούς των τσιμπημάτων, πριν και μετά την

εισπνοή οξυτοκίνης, είχαν μειωθεί μέχρι και στο μισό.

Καίει τα λίπη και τις θερμίδες. Ένα απλό παθιασμένο φιλί

καίει κάμποσες θερμίδες την ώρα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε

για ολόκληρη σεξουαλική πράξη, γεμάτη ένταση και πάθος,

τη στιγμή που γίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς που

καταμέτρησαν τις θερμίδες που καίει το ανθρώπινο σώμα

κατά τη διάρκεια του σεξ: Μισή ώρα σεξ ισοδυναμεί με κά-

ψιμο περίπου 100 θερμίδων. Χαριτολογώντας θα μπορούσε

κάποιος να πει πως μπορείτε να τρώτε άφοβα αρκεί μετά, να

κάνετε σεξ τουλάχιστον για μια ώρα. Θα κάψετε ότι πήρατε!

Όποιος κάνει συχνά και καλό σεξ έχει ανεβασμένη την αυ-

τοεκτίμηση του. Νιώθει άλλος άνθρωπος σε σχέση με κά-

ποιον που δεν κάνει σεξ, ή κάνει ελάχιστα. Οι ειδικοί λένε

μάλιστα πως πολλοί άνθρωποι που υπερηφανεύονται για τις

κατά καιρούς σεξουαλικές τους επιδόσεις, το κάνουν απλά

και μόνο για να νιώσουν καλύτερα.

=Το σεξ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βοηθά στη σωστή δια-

τήρηση της αρτηριακής πίεσης και του βάρους. Επίσης βοη-

θάει και στον ύπνο. Και εδώ υπεύθυνη είναι η οξυτοκίνη που

απελευθερώνεται κατά τον οργασμό. Βέβαια ρόλο παίζει και

η ένταση, αλλά και η διάρκεια που γίνεται μια σεξουαλική

πράξη. Η γλυκιά εξάντληση που επιφέρει στον οργανισμό

(αφού ολοκληρωθεί), μας κάνει να θέλουμε να κλείσουμε τα

μάτια και να απολαύσουμε έναν καλό ύπνο δίχως σκοτούρες.

Βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κάνοντας σεξ με

τον/την σύντροφο του, κάποιος/κάποια, οικοδομεί σχέσεις

εμπιστοσύνης, και αγάπης. Ουσιαστικές και βαθιές σχέσεις.

Ακόμη και στην αρχή μιας σχέση ή ενός έρωτα που οι σύν-

τροφοι ανακαλύπτουν τον ψυχισμό ο ένας του άλλου, με το

σεξ νιώθουν ότι έχουν ξεκλειδώσει κάποια πορτούλα στην

ψυχή του συντρόφου τους. Ταυτόχρονα του δείχνουν και

εκείνοι ένα κομμάτι της ψυχής τους.
πηγή:iatropedia.gr

Ερωτική αυτοϊκανοποίηση
Η σεξουαλική αυτο-ικανοποίηση είναι ακόμη και σήμερα ένα

θέμα ταμπού. Κατά καιρούς, έχουν ακουστεί πολλά για τις επι-

πτώσεις αυτής της πρακτικής, όπως ότι προκαλεί τύφλωση ή

παραφροσύνη.

Τώρα, δύο επιστήμονες από την Αυστραλία βάζουν τα πράγ-

ματα στη θέση τους, τονίζοντας τα οφέλη του αυνανισμού για

την υγεία.

Ο Άντονι Σαντέλλα και η συνάδελφός του Σπρινγκ Τσενόα

Κούπερ από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δηλώνουν ανοιχτά

πως η σεξουαλική αυτο-ικανοποίηση μπορεί να προστατεύσει

τον οργανισμό από σοβαρές ασθένειες, όπως η κυστίτιδα, ο

διαβήτης ή ο καρκίνος του προστάτη.

Οι δύο ερευνητές δήλωσαν πως «για τις γυναίκες, ο αυνανι-

σμός προλαμβάνει τις λοιμώξεις του τραχήλου και του ουρο-

ποιητικού, χάρη στη διαστολή του τραχήλου κατά τη

διέγερση». Με τον τρόπο αυτό, τα κολπικά υγρά και τα βακτή-

ρια που υπάρχουν σε αυτά απομακρύνονται από το σώμα.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η αυτο-ικανοποίηση μειώνει επί-

σης τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καταπολεμά την αϋπνία

λόγω απελευθέρωσης ορμονών και έντασης και ενδυναμώνει

την περιοχή της πυέλου χάρη στις συσπάσεις του οργασμού.

Οι δύο Αυστραλοί πιστεύουν ακόμη ότι ο αυνανισμός προλαμ-

βάνει και την κατάθλιψη, χάρη στις «ενδορφίνες της χαράς»

που παράγονται. Οι ενδορφίνες αυξάνουν σε μικρό βαθμό και

τα επίπεδα της κορτιζόλης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το

ανοσοποιητικό.

Τέλος, οι ερευνητές δηλώνουν πως ο αυνανισμός είναι ένας

απλός τρόπος να επιτύχουμε συχνότερο οργασμό. Τα άτομα

που επιτυγχάνουν τακτικά τη σεξουαλική κορύφωση αντιμε-

τωπίζουν λιγότερο στρες, έχουν χαμηλότερη πίεση, αυξημένη

αυτοπεποίθηση και πονούν λιγότερο.
πηγή:onmed.gr

To σεξ ασπίδα προστασίας στον οργανισμό!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνά-
ςΤηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 24/08/2016
Αριθ. Πρωτ: 22999

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ,
άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Διακη-
ρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη
προμηθευτή για  υπηρεσίες περιπο-
λίας, ασφάλειας και φύλαξης με
σκοπό τον αποκλεισμό, την παρεμπό-
διση και αποτροπή εισόδου σε δημο-
τικά κτίρια, εγκαταστάσεις και
χώρους του Δήμου, ατόμων άσχετων
με τη λειτουργία αυτών κατά τις νυ-
κτερινές ώρες. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ανέρχεται στα €362.903,22

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 29/08/2016
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 10/10/2016 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος τουλάχιστον
για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επομένη της καταλυτικής ημερο-
μηνίας υποβολής προσφορών. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν  από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(τηλ.2132030623) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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Ξεκινούν Γυμναστική

οι γυναίκες των 3Β

Οι Γυναίκες της Βούλας οργανώνονται και ξεκινούν

τη γυμναστική τους για τη νέα “αθλητική χρονιά”

στις 5 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες 210 89 91 154

Οι γυναίκες γυμνάζονται μέσα από τον Γυμναστικό

Σύλλογο Άρη Βούλας.

«Ελάτε όλες για να πάρουμε πάλι τη ...φόρμα μας»,

σημειώνει η πρόεδρος της ομάδας Φιλίτσα Κοτσοβού.

Ξεκίνησε προπονήσεις ο Αρης 

Με τις οδηγίες του προπονητή  Κυριάκου Δαγγούλη ξεκί-

νησε την προετοιμασία της από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου,

η αντρική ομάδα του Άρη Βούλας. 

Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, οι ποδοσφαιριστές

προέρχονται κυρίως από την εφηβική ομάδα και πλαισιώ-

νονται από παλιότερους έμπειρους παίχτες. 

Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι πολύ καλό και ο στόχος

παραμονής της ομάδα στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΑΝΑ

φαίνεται εφικτός. Ο νέος χλοοτάπητας που τοποθετή-

θηκε έδωσε άλλη εικόνα στο γήπεδο.

Η Διοίκηση  στέκεται στο πλευρό προπονητών και παικτών

και αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για

τον νέο χλοοτάπητα που  τοποθετήθηκε στο Δημοτικό γή-

πεδο και άλλαζε τελείως την εικόνα του γηπέδου.

Γ.Σ. Αρης Βούλας 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δυνάμει του Καταστατικού του Σωματείου, καλούνται τα μέλη του

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΗΣ  ΒΟΥΛΑΣ» σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυ-

ριακή και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (στο Δημοτικό

Αθλητικό Κέντρο Βούλας) επί της συμβολής των οδών Περικλέους

και Βενιζέλου στη Βούλα Αττικής, για την συζήτηση και λήψη από-

φασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.-Καθορισμός ύψους ετήσιας τακτικής συνδρομής.

2.-Καθορισμός ύψους έκτακτης συνδρομής και επιμερισμός

αυτής.

3.-Επικύρωση προτεινομένου εσωτερικού κανονισμού ακαδημίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα 5η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα

της εβδομάδας Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα

αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Με το δεξί ξεκίνησε τη νέα

αγωνιστική χρονιά η ποδο-

σφαιρική ομάδα του Αθλητι-

κού Ομίλου Βουλιαγμένης,

καθώς επικράτησε με 2-1

στον πρώτο φιλικό αγώνα

που έδωσε απέναντι στη

Δάφνη Παλαιού Φαλήρου.

Στο παιχνίδι αξιοποιήθηκαν

συνολικά 22 αθλητές και

ανεξάρτητα από το αποτέ-

λεσμα, ο Καπίρης και ο Πα-

νούσης έμειναν

ικανοποιημένοι τόσο από τη

φυσική όσο και από την

αγωνιστική κατάσταση των

ποδοσφαιριστών του ΑΟΒ.

Παρών στον πάγκο της ομά-

δας ήταν και ο πρόεδρος

του ΑΟΒ, Κωνσταντίνος

Μπέττας που παρακολού-

θησε τον αγώνα.

Άτυχος στάθηκε ο Σωτήρης

Κατράνας που σε μια φάση

του αγώνα δέχτηκε χτύπημα

στο πρόσωπο και τραυματί-

στηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Τα γκολ για τη Βουλιαγμένη

πέτυχαν ο Παφίτης στο 1ο

ημίχρονο και Τσοπουρασβίλι

Γιώργος (νέα προσθήκη) στο

2ο ημίχρονο.

Βοργιάς, Φανούρης, Ταγ-

κούλης Γιώργος συμμετεί-

χαν κανονικά και

δυναμώνουν ακόμα περισ-

σότερο το ρόστερ του Κου

Καπίρη.

Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγ-

μένης, τηλ. 210 89 62 947

aovouliagmenis.gr

Η ομάδα γυναικών “Θετις”

ξεκινάει στην Α1 κατηγορία

Ξεκίνησε την Δευτέρα (22/8) η προετοιμασία των Γυ-

ναικών του συλλόγου  “AΣΠΕ ΘΕΤΙΣ“ ενόψει της αγω-

νιστικής περιόδου 2016-2017, όπου  για πρώτη φορά

στην ιστορία της θα αγωνιστεί στην Α1 κατηγορία.

Οι αθλήτριες της “Θέτις” υπό τις οδηγίες του Κώστα Σω-

τηρόπουλου και της βοηθού του Αγγελικής Γεωργοπού-

λου συγκεντρώθηκαν στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς της

Βούλας, ώστε να ξεκινήσουν το εφετινό ταξίδι τους στην

Α1. 

H ομάδα: Κερασιώτη Μαρία, Μελετιάδη Όλγα, Τουρνάκη

Ζωή, Λεωνίδου Ιωάννα, Καλαϊντζίεβα Μαρίνα, Κιου-

τσούκη Τάνια, Βαρουδάκη Δάφνη, Αργυροπούλου Ευδο-

ξία, Χριστινίδου Τάνια, Τοντάϊ Αριστέα, Χατζηκωνσταντά

Βασιλική, Ξηνταρά Εβίτα, Φαμπιάν Έρικα.

49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Ιστιοπλοΐας

Ο Δήμος Σαρωνικού και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπον-

δία διοργανώνουν το 49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιο-

πλοΐας, στην Παλαιά Φώκαια του Δήμου Σαρωνικού από τις

2 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2016. Αναμένεται να συμμε-

τέχουν 200 Αθλητές από 6 χώρες. Αναλυτικότερα, θα συμ-

μετέχουν αποστολές

από την Ελλάδα, την

Τουρκία, το Μαυρο-

βούνιο, τη Σερβία, την

Βουλγαρία και την

Ρουμανία. Συνολικά θα

διεξαχθούν 12 ιστιο-

δρομίες.   

«Η διεξαγωγή του 49ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Δήμο

μας, δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν και να πα-

ρακολουθήσουν από κοντά το συναρπαστικό  άθλημα της ιστιο-

πλοΐας. Ταυτόχρονα δίνει μια σημαντική ευκαιρία προβολής της

περιοχής μας. Ο Δήμος μας, με σχεδόν 21 χλμ ακτογραμμής,

προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα να απολαύσει τη θά-

λασσα  και όσα αυτή προσφέρει: Κολύμπι, θαλάσσια σπορ, ιστιο-

πλοΐα και καταδύσεις. Μαζί με την  Ελληνική Ιστιοπλοϊκή

Ομοσπονδία προσκαλούμε πολίτες και Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης να απολαύσουν και να προβάλουν το 49ο Βαλκανικό Πρω-

τάθλημα Ιστιοπλοΐας», δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης.

Nέα αγωνιστική για τον Α.Ο

Βουλιαγμένης

«Αθλητικό Κέντρο 

Κατερίνα Στεφανίδη»

το Αθλητικό Συγκρότημα

Παλλήνης

Σε συνέχεια των συγχαρη-

τηρίων του στην Παλλη-

νιώτισσα Χρυσή

Ολυμπικονίκη, Κατερίνα

Στεφανίδη, ο Δήμαρχος

Παλλήνης Αθανάσιος Ζού-

τσος, εκφράζει τη βού-

λησή του, εκτός άλλων

τιμητικών εκδηλώσεων, να

τιμηθεί η Παλληνιώτισσα

και εμπράκτως, με την ονο-

μασία του Αθλητικού Συγ-

κροτήματος που βρίσκεται

στην είσοδο της Δ.Ε. Παλ-

λήνης, ως «Αθλητικό Κέντρο, Κατερίνα Στεφανίδη».
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Το περαιτέρω κόψιμο των κοινωνικών

δαπανών είναι η λύση της τοπικής κυ-

βέρνησης του Ρίο για να καλυφθεί το

κόστος των Αγώνων

Η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων στο

Ρίο της Βραζιλίας έκλεισε, με την τε-

λετή λήξης, ενώ το Τόκιο περιμένει να

παραλάβει τη σκυτάλη για την επόμενη

διοργάνωση, το 2020. Μπορεί εξαρχής

η διοργάνωση να βρέθηκε στο στόχα-

στρο αρκετής κριτικής για τα προβλή-

ματα που αντιμετώπισαν οι

οικοδεσπότες, κάποια εκ των οποίων

συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια των

Αγώνων, ωστόσο ακόμα και έτσι οι Βρα-

ζιλιάνοι κατάφεραν να φθάσουν έως το

τέλος την αποστολή τους.

Ομως, όταν τα φώτα στα στάδια του

Ρίο σβήσουν, ξημερώματα Δευτέρας,

ώρα Ελλάδας, θα έρθει η... επόμενη

μέρα για τη Βραζιλία και κυρίως για

τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά

στρώματα, που ούτως ή άλλως δεν κέρ-

δισαν τίποτε από τους Αγώνες, εν αντι-

θέσει με τα κέρδη της ντόπιας αστικής

τάξης και των πολυεθνικών που σχετί-

στηκαν με αυτούς. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι οι λαϊκές κινητοποιήσεις κατά

του τεράστιου ποσού που δαπανήθηκε

από τα κρατικά ταμεία για τους Αγώνες,

την ώρα που με αφορμή την οικονομική

ύφεση στη χώρα υπάρχουν περικοπές

σε βασικούς τομείς των λαϊκών αναγ-

κών, δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη

διάρκεια των Αγώνων. Εστω και αν

αυτές κρύφτηκαν επιμελώς απ' τους

διοργανωτές (αν εξαιρέσει κανείς

αυτές λίγο πριν από την τελετή έναρ-

ξης, στις 5 Αυγούστου) και τα διεθνή

ΜΜΕ.

Η ώρα του λογαριασμού

Το σβήσιμο των φώτων σηματοδοτεί

τον ερχομό του λογαριασμού για το κό-

στος των Αγώνων στον βραζιλιάνικο

λαό.

Μπορεί ως δικαιολογία από πλευράς

κυβερνητικών παραγόντων της Βραζι-

λίας και της Οργανωτικής Επιτροπής να

προβαλλόταν το επιχείρημα ότι από τα

10 δισ. δολάρια που κόστισαν οι Αγώ-

νες το κράτος έβαλε το 43% ή οι περι-

κοπές που έγιναν (κυρίως στις τελετές

έναρξης και λήξης), ωστόσο αυτό κάθε

άλλο παρά παρηγοριά μπορεί να αποτε-

λέσει για τον βραζιλιάνικο λαό. Αλλω-

στε, όπως έχουν δείξει αντίστοιχα

παραδείγματα του παρελθόντος, ο

όποιος λογαριασμός των Αγώνων

(αφού κάπως πρέπει να καλυφθεί και

αυτό το 43%) πάει πάντα για πληρωμή

στους εργαζόμενους και τα λαϊκά

στρώματα. Ιδιαίτερα μάλιστα στην περί-

πτωση της Βραζιλίας, όπου ο λαός πλη-

ρώνει ήδη εδώ και δύο χρόνια την οικο-

νομική ύφεση στη χώρα, αποτέλεσμα

των καπιταλιστικών παιχνιδιών κέρ-

δους, η πληρωμή του λογαριασμού των

Αγώνων είναι προφανές ότι θα έχει με-

γαλύτερες συνέπειες. Μάλιστα, τα χει-

ρότερα αναμένεται να κάνουν την

εμφάνισή τους αμέσως μετά τη λήξη

των Αγώνων, όταν θα αρχίσουν οι απο-

λύσεις εργαζομένων από τις πολυεθνι-

κές, όπως συμβαίνει ήδη στον τομέα

των κατασκευών, που είχαν αναλάβει

την υποδομή και τη συντήρηση των εγ-

καταστάσεων, ή και σε άλλους τομείς

(π.χ. ασφάλεια, ΜΜΕ, μεταφορές, βοη-

θητικό προσωπικό κ.τ.λ.).

Ρίο: Μετά τους Αγώνες 

το... μνημόνιο

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα για

την πραγματικότητα της επόμενης ημέ-

ρας των Αγώνων αφορά την περίπτωση

της οικοδέσποινας πόλης, του Ρίο.

Υπενθυμίζεται ότι η πόλη, σχεδόν δύο

μήνες πριν από την επίσημη έναρξη της

διοργάνωσης, είχε λάβει δάνειο 870

εκατ. δολαρίων από την κεντρική κυ-

βέρνηση για να αντεπεξέλθει στις υπο-

χρεώσεις, αφού η τοπική κυβέρνηση

αδυνατούσε να πληρώσει τους μεγαλο-

εργολάβους και τις κατασκευαστικές,

με αποτέλεσμα το σταμάτημα των

έργων. Βέβαια, τα χρήματα δεν δόθη-

καν με το αζημίωτο ούτε φυσικά για τον

«εθνικό στόχο» που επικαλούνταν συ-

νέχεια πριν από τους Αγώνες η αστική

τάξη της χώρας για προφανείς λόγους.

Αντίθετα, ως βασικός όρος για την

εκταμίευση των χρημάτων τέθηκε από

την ομοσπονδιακή κυβέρνηση προς την

τοπική αντίστοιχη του Ρίο η πώληση

του δικτύου ύδρευσης της πόλης σε

ιδιωτική εταιρία. Απ αυτά τα 870 εκα-

τομμύρια που πήρε, μεγάλο μέρος πήγε

για την ασφάλεια της διοργάνωσης και

τα υπόλοιπα για πληρωμές στο θέμα

των υποδομών.

Την ίδια ώρα η τοπική κυβέρνηση του

Ρίο υπολογίζεται ότι έχει ένα ελλειμα

της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων δο-

λαρίων, τα νοσοκομεία υπολειτουρ-

γούν. Από τα τέλη του περασμένου

χρόνου, η πολιτεία αναγκάστηκε να

προβεί σε καθυστερήσεις πληρωμών

συντάξεων και μισθών, ενώ έκλεισε κά-

ποια σχολεία και νοσοκομεία, όπου έχει

καταγραφεί έλλειψη σε προμήθειες ζω-

τικής σημασίας, όπως φάρμακα και σύ-

ριγγες.

Πολύ πριν την έναρξη των αγώνων και

με βάση την οικονομική πραγματικό-

τητα που επικρατούσε στην πόλη, αλλά

και σε όλη την χώρα, οι εκτιμήσεις των

ειδικών ήταν κατι παραπάνω απο σίγου-

ρες ότι το Ρίο μετά τους αγώνες «θα

μπει σε μνημόνιο», που ως στόχο του

θα έχει τις περικοπές στις κοινωνικές

δαπάνες ακολουθώντας το δρόμο της

κεντρικής κυβέρνησης. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

στο Ρίο λίγο πριν την έναρξη των αγώ-

νων με δηλώσεις τους υποστήριζαν

ανοιχτά ότι η επαρχία χρειάζεται διαρ-

θρωτικές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας

από τις συντάξεις οι οποίες σε ύψος

είναι περίπου όσο το 50% του σημερι-

νού ελλείμματος.

Αγκάθι οι Παραολυμπιακοί
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά θα πρέ-

πει να σημειωθεί ότι ειδικά για την πόλη

του Ρίο τα αγκάθια παραμένουν αφού

σημαντικά προβλήματα δείχνει να αντι-

μετωπίζει και η διοργάνωση των Παρα-

ολυμπιακών Αγώνων (7 -18 Σεπτέμβρη)

που θα ακολουθήσουν στην βραζιλιά-

νικη πόλη σε λιγότερο απο ένα μήνα.

Μάλιστα αν και απομένουν μόνο μερι-

κές εβδομάδες απ την έναρξή τους τα

ζητήματα και κυρίως το οικονομικό είναι

ένας καθημερινός πονοκέφαλος για

τους διοργανωτές. Ενδεικτικό της κα-

τάστασης αποτελεί η πρόσφατη πρό-

σκληση -σχεδόν έκκληση- των

διοργανωτών να απευθυνθούν σε βρα-

ζιλιάνικες πολυεθνικές εταιρίες προκει-

μένου να στηρίξουν οικονομικά την

διοργάνωση αφού είναι προφανές πως

δεν μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω

χρήματα απ το Κράτος. Κάποιες εξ

αυτών των πολυεθνικών έδειξαν να αν-

ταποκρίνονται ωστόσο το ποσό των πε-

ρίπου 27 εκ δολλαρίων, που μαζεύτηκε

δεν πρόσφερε και ιδιαίτερη ικανοποί-

ηση στους διοργανωτές. Αλλωστε το

γεγονός οτι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες

δεν αγγίζουν την εμπορικότητα των θε-

ρινων Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί

προφανώς ανασταλτικό παράγοντα για

τις πολυεθνικές να δώσουν το...κάτι πα-

ραπάνω πέρα απ’ αυτό που θα τους εξα-

σφαλίσει το χρήσιμο στα παιχνίδια

κέρδους «κοινωνικό τους προφίλ». Απ

την άλλη οι διοργανωτές δεν μπορούν

να αισιοδοξούν στην άντληση χρημά-

των απ’ την πώληση των εισιτηρίων

αφού μέχρι τώρα περίπου 4 εβδομάδες

πριν τους αγώνες έχει πωληθεί μόλις

των 12% εξ αυτών. Επίσης οι παραπάνω

του αναμενομένου άδειες κερκίδες των

Ολυμπιακών Αγώνων προϊδεάζουν για

ακόμη χειρότερη κατάσταση κατά την

διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώ-

νων.     

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Η πραγματικότητα 

όταν σβήσουν τα φώτα

Σκυταλοδρομία… αθλιοτήτων 

Όλη η υφήλιος είδε την ακύρωση της ομάδας γυναι-

κών των ΗΠΑ στους προκριματικούς της σκυταλο-

δρομίας 4Χ100 στο Ρίο, λόγω πτώσης της

σκυτάλης. Ήταν ένα από τα λάθη που γίνονται πολύ

συχνά στη λεγόμενη «μικρή σκυταλοδρομία» και ει-

δικά σε αγώνες με μεγάλο συναγωνισμό.

Όμως, τα όσα ακολούθησαν ήταν απίστευτα και

πρωτοφανή…

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων και η Παγ-

κόσμια Ομοσπονδία Στίβου έκαναν δεκτή την έν-

σταση της ομάδας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία

η σκυτάλη έπεσε από τα χέρια της Αμερικανίδας

αθλήτριας εξαιτίας … σπρωξίματος από την αθλή-

τρια της Βραζιλίας που έτρεχε στο διπλανό διά-

δρομο!

Κατόπιν αυτού και επειδή δεν μπορούσε να επανα-

ληφθεί ο αγώνας, αποφασίστηκε να τρέξει μόνη της

η ομάδα των ΗΠΑ και να καταταγεί ανάλογα με το

χρόνο που θα έκανε!!!

Έτσι, λοιπόν, οι Αμερικανίδες έτρεξαν χωρίς αντί-

παλο και πέτυχαν χρόνο που τις έφερνε στην τρίτη

θέση, την οποία είχε, στον κανονικό αγώνα η ομάδα

της Κίνας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των απαρά-

δεκτων μεθοδεύσεων ήταν να βρεθούν εκτός τελι-

κού οι αθλήτριες της Κίνας, οι οποίες είχαν κερδίσει

την πρόκριση τους καθόλα νόμιμα.

Προφανώς η συμμετοχή της ομάδας των ΗΠΑ στον

τελικό της σκυταλοδρομίας 4Χ100 γυναικών θα απο-

φέρει περισσότερα εκατομμύρια δολάρια στους

διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο και

στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, της οποίας

προΐσταται ο… βαρώνος Σεμπάστιαν Κόε. Βάλτε τα

συμβόλαια με τους μεγάλους χορηγούς, βάλτε τα

έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων, βάλτε τέλος και

τα τεράστια ποσά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και

θα καταλάβετε τους λόγους που οδήγησαν τον βα-

ρώνο Κόε και τους διοργανωτές των αγώνων σ΄

αυτή την απόφαση.

Λογικά, οι υπόλοιπες ομάδες του τελικού θα πρέπει

να αποχωρήσουν και να μην κατέβουν στον αγώνα.

Οποιαδήποτε άλλη λύση, θα είναι ένα ακόμα

πλήγμα για το ήδη θανάσιμα λαβωμένο Ολυμπιακό

Κίνημα.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



Υπερηφάνεια, συγκίνηση και ψυχική ανάταση κυριάρ-

χησε στη τιμητική τελετή υποδοχής που ετοίμασε ο

Δήμος Παλλήνης για τη Χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα

Στεφανίδη (24.8.16), στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, στο

Πανόραμα Παλλήνης.

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, γείτονες, καθηγητές

και συμμαθητές της, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Παλλήνης, εκπρόσωποι της πολιτείας και όλα τα

τηλεοπτικά δίκτυα έδωσαν το παρών προκειμένου να τι-

μήσουν την Κατερίνα Στεφανίδη για την τεράστια επι-

τυχία της να κατακτήσει το Χρυσό μετάλλιο στο άλμα

επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο της Βρα-

ζιλίας το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016.

Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Παλλήνης

και με θερμά χειροκροτήματα υποδέχθηκαν οι παρευρι-

σκόμενοι τη χαμογελαστή και ιδιαιτέρως συγκινημένη

Κατερίνα, που όπως και η ίδια είπε αργότερα, δεν φαν-

ταζόταν τέτοια υποδοχή. Στο πλευρό της ο σύζυγος και

προπονητής της Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος απολάμβανε

κάθε λεπτό τις εκδηλώσεις αγάπης και θαυμασμού για

τη σύζυγο του αλλά και τον ίδιο.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος ανακοίνωσε

και στην ίδια την Ολυμπιονίκη τη βούλησή του να δώσει

το όνομά της στο Αθλητικό Συγκρότημα Παλλήνης,

αφού πρώτα εξήρε τα κατορθώματα της και όλα όσα η

ίδια προσέφερε απλόχερα στη χώρα μας με τον προσω-

πικό της σκληρό αγώνα.

Στη συνέχεια της παρέδωσε ως συμβολικό δώρο ένα

επίχρυσο στεφάνι ελιάς

Η υποδοχή της έγινε, κατά την άφιξή της στο αεροδρό-

μιο Ελ.Βενιζέλο, από το Δήμαρχο, ευχαριστώντας την

για τις στιγμές περηφάνιας που χάρισε όχι μόνο στον

ίδιο και στους πολίτες της Παλλήνης, αλλά και σε ολό-

κληρο τον ελληνισμό.

Το παρών, έδωσαν κατά την άφιξή της επίσης, o Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Πρό-

εδρος της ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος

Καπράλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα

Μανόλη Κατσιαδάκη, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του

ΣΕΓΑΣ Παναγιώτης Δημάκος, συνοδευόμενος από τον

ΓΓ Βασίλη Σεβαστή

Ένα μοναδικό βράδυ κάτω από το φως της πανσελήνου του

Αυγούστου, συντροφιά με μουσική μιας άλλης εποχής γε-

μάτης ρομαντισμό, νοσταλγία και αγάπη, έζησαν όσοι πα-

ρευρέθηκαν την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016, στο

“Αχίλλειον Ribas”.

Η μεγάλη συναυλία με τίτλο «Θα Ξανάρθεις…» είχε ελεύθερη

είσοδο και ήταν αφιερωμένη στον εθελοντισμό και τιμώμενοι

φορείς ήταν οι τοπικοί και υπερτοπικοί σύλλογοι που προσφέ-

ρουν άοκνα και ανιδιοτελώς στο κοινωνικό σύνολο. Για την

ανάγκη ενίσχυσης των συλλόγων με ανθρώπινο δυναμικό που

θα πεισθεί από τα ευγενή ιδανικά του εθελοντισμού, μίλησε

στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δημοσθένης Δόγκας, ο οποίος

ήταν και ο κύριος χορηγός της διοργάνωσης. 

Η συναυλία ξεκίνησε με τους βιρτουόζους του βιολιού Λάμ-

προ Κικλή και Κατερίνα Τζίτζου σε ένα μελωδικό ταξίδι

προς γνωστούς και αγαπημένους ρυθμούς. 

Στη συνέχεια η σκηνή γέμισε με τις εκρηκτικές φιγούρες

salsa του βραβευμένου και αναγνωρισμένου παγκοσμίως

χορευτικού ζευγαριού Ηλέκτρας Βενετσάνου και Θοδωρή

Σοϊλεμεζίδη, ιδιοκτητών της Σχολής Χορού La Timba. 

Στην κορύφωση της βραδιάς, και ενώ η αυγουστιάτικη σε-

λήνη φώτιζε τον ορίζοντα, στη σκηνή ανέβηκε η διεθνούς

φήμης υψίφωνος Άννα Μορφίδου. Με την απαράμιλλης

ομορφιάς φωνή της, η ντίβα της βραδιάς «έντυσε» και με-

ταμόρφωσε σε μια ρομαντική εκδοχή τραγούδια που άφη-

σαν εποχή από το διεθνές και το ελληνικό ρεπερτόριο. Δεν

έλειψαν οι στιγμές που το ακροατήριο τραγούδησε τους

στίχους και σηκώθηκε αυθόρμητα να χορέψει πλάι στην πι-

σίνα, ολοκληρώνοντας ένα μαγευτικό καλλιτεχνικό θέαμα.

Την Άννα Μορφίδου πλαισίωσε ένα εξαιρετικό συγκρότημα,

αποτελούμενο από τον μαέστρο/ενορχηστρωτή και πιανί-

στα Κώστας Συντρίδης, τον Μάνο Γρυσμπολάκη στο ακορν-

τεόν, τον Γιάννη Πλαγιαννάκο στο κοντραμπάσο και τον

Νίκο Αλεξόπουλο στα κρουστά. 

Στο τέλος της βραδιάς απονεμήθηκαν υποτροφίες εκπαί-

δευσης και πιστοποίησης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογι-

στές σε κάθε φορέα που συμμετείχε στην εκδήλωση.

Μεταξύ των φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιο-

χής που παρευρέθηκαν ήταν το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλ-

ψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ), η Lifeguard Hellas Save &

Rescue Volunteer Team, το Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας &

Κερατσινίου, ο Όμιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας, το Καταφύ-

γιο Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ), η Φιλοζωική Βοήθεια «Μερι-

μνώ» καθώς και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και

Πυρασφάλειας Βάρης. 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο αντιπρό-

εδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης

Κιούκης και Σπύρος Βαλάτας. 

Η Παλλήνη υποδέχθηκε την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη

Μαγευτική η μουσικοχορευτική Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στο Ribas


