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Παγκόσμιος πρωταθλητής 

ο Παπαδημητρίου του ΝΟΒ

Προχθές, 6 Νοέμβρη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

δέχθηκε στο Προεδρικό μέγαρο, τον επικεφαλής

του “Ποταμιού” Στ. Θεοδωράκη, ο οποίος του πρό-

σφερε ένα “στικάκι” με την τηλεοπτική εκπομπή που

έκανε ως ρεπόρτερ, το 2005, όταν ο Κάρολος Πα-

πούλιας εξελέγη από τη Βουλή ως πρόεδρος της

Δημοκρατίας (Π.τ.Δ.), με 279(!) ψήφους. (απαρχή

της φανερής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και

ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ στην παράδοση της χώρας,

“χάριν της ειρήνης και της ευημερίας”!!!)

««Χρειαζόμαστε - είπε ο κ. Στ. Θεοδωράκης - έναν
πρόεδρο που να μας ενώνει, όπως μας ένωσε τότε
ο Παπούλιας...» (Με τον ρεπόρτερ που έγινε πολι-

τικός παράγων του τόπου, ελέω Μ.Μ.Ε. και ιδίως

των συστημικών τηλεοπτικών σταθμών, θ’ ασχολη-

θούμε εν καιρώ, όχι για τον άνθρωπο, αλλά γιατί η

αφέλεια και ακρισία ενός διόλου ευκαταφρόνητου

ποσοστού ψηφοφόρων, επηρεασμένων από την τη-

λεόραση και την εν γένει προβολή, επέλεξαν “τον
συμπαθή ρεπόρτερ”, με το δισάκι στον ώμο για πο-

λιτικό μπαλαντέρ!)                      Συνέχεια στη σελ. 2

Τα στερνά τιμούν τα πρώτα

Ο Κάρολος Παπούλιας 

ήταν έκπτωτος 

από τη στιγμή 

της ορκωμοσίας του

Σελίδα 22

Και με δικαστική απόφαση,
δήμαρχος ο Κωνσταντέλλος

Με την Ε4073/14 απόφαση του, το Διοικητικό Πρωτο-

δικείο Πειραιά απέρριψε την ένσταση του Σπύρου

Πανά στα 3Β και επικύρωσε το εκλογικό αποτέλεσμα

της 25ης Μαΐου υπέρ του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. 

Δήμαρχος πλέον στα 3Β ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Εκλεισε για την πόλη μία περιρέουσα κατάσταση, που

πήγαινε την πόλη πίσω όλο αυτό το διάστημα.

Για  την απόφαση του δικαστηρίου ο δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος δήλωσε:

«Με την απόφαση αυτή έκλεισε οριστικά μία περίοδος αβε-
βαιότητας και τεχνητής αμφισβήτησης. Αποδεικνύει επίσης
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι εκλογές κρίνονται
αποκλειστικά στην κάλπη και όχι στις αίθουσες των δικα-
στηρίων. Εμείς συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση με στόχο να
υλοποιήσουμε το έργο που υποσχεθήκαμε στους συνδημό-
τες μας και καλούμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις της

πόλης μας, αλλά και όλους του συμπολίτες μας, να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα κοινό μέτωπο απέναντι στα σοβαρά προ-
βλήματα που δυστυχώς είναι πλέον εντός των πυλών, αλλά και τα πολλά ακόμα που είναι προ των πυλών. Ας αφήσουμε
λοιπόν όλοι πίσω μας  την εσωστρέφεια και όλα όσα  μας χώριζαν στο παρελθόν και ας επικεντρωθούμε σ’ αυτό που μας
ενώνει, την κατά τεκμήριο αγάπη μας για την πόλη που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας».

Καθαρίζονται τα ρέματα
στην Ανατ. Αττική

Σελίδα 12

Μια αλλιώτικη ημέρα για τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ

Σελίδα 6
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Συνέχεια από την σελ. 1

Ο εν λόγω ρεπόρτερ, που μεταλλάχθηκε σε πολιτικό

μπαλαντέρ - για την περίπτωση υπάρχουν “μαγικά ρα-

βδάκια” - δεν έκανε λόγο, για την τελετή ανακοίνω-

σης της εκλογής του, σχεδόν με ομοφωνία, όπου η

τότε Πρόεδρος της Βουλής (Π.τ.Β), Αννα Ψαρούδα

Μπενάκη μετά την προσφώνηση κλπ., ως νέα Κασ-

σάνδρα του “προφήτευσε” τα εξής καταπληκτικά, τα

οποία, όσοι τ’ ακούσαμε, μας άφησαν ενεούς (άλα-

λους): «Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία
της Ελληνικής Δημοκρατίας, για μια 5ετία, όπου θα
σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. 
Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση
ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα
εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡ-

ΧΙΑΣ θα περιοριστούν, χάριν της ειρήνης και της ευη-
μερίας και της ασφάλειας(!) στην διευρυμένη
Ευρώπη, τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ και του
ΠΟΛΙΤΗ θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν
να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται,
από αρχές και ΕΞΟΥΣΙΕΣ πέραν των γνωστών και κα-
θιερωμένων και πάντως η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα συναν-
τήσει προκλήσεις και θα ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΙ, από
ενδεχόμενες νέες μορφές ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».1

Η Πρόεδρος τα διαβάζει από γραπτό κείμενο, άρα με-

λετημένο και εις γνώση τουλάχιστον των αρχηγών

των κομμάτων Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ ή και άλλων, ή καθ’ υπο-

αγόρευση κάποιας “νέας μορφής διακυβέρνησης”!
Ο Π.τ.Δ. την ακούει προσεκτικά ατάραχος και σοβα-

ρός, όπως αρμόζει στον “ρυθμιστή του πολιτεύμα-
τος”2 (ποιό “ρυθμιστή”; τί ρυθμίζει;) και δεν λέει

τίποτα. Κιχ, ούτε καν μία διαφορετική σύσπαση του

προσώπου! Αρχές Μαρτίου δίνει τον νενομισμένο

όρκο ενώπιον της Βουλής, με βάση το Σύνταγμα

(άρθρο 33 §2), όπου ορκίζεται “στο όνομα της Αγίας
και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας” να φυλάσσει

(είναι θεματοφύλακας, δηλαδή) “το Σύνταγμα και
τους νόμους”, να μεριμνά “για την πιστή τους τή-
ρηση”(!), να υπερασπίζει “την εθνική ανεξαρτησία
και την ακεραιότητα της χώρας”(!), να προστατεύει
“τα δικαιώματα και της ελευθερίες των Ελλήνων”(!)...

Αποδεχόμενος σιωπηρά, όσα συνταρακτικά του προ-

μήθευε η Πρόεδρος της Βουλής, ορκιζόταν ψευδώς

σ’ αυτά που του όριζε ο υπέρτατος και βασικός νόμος

του κράτους! 

Δεν συμβιβάζεται η προαναγγελία της Π.τ.Β., ότι

“ένα μέρος της Εθνικής Κυριαρχίας και τα εθνικά σύ-
νορα θα περιοριστούν”, με τον όρκο που έδωσε να

υπερασπίζει “την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραι-
ότητα της χώρας”. Ορκίστηκε για “κάτι” του οποίου

είχε αποδεχθεί ακριβώς το αντίθετο: Οτι ένα μέρος

της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστεί, πράγμα που

καταφανέστατα ενεφάνη και πραγματοποιήθηκε στη

δεύτερη θητεία του, με τα μνημόνια, τους επιτηρητές

- γκαουλάιτερ (τοποτηρητές) κ.λπ. και θρασύτατα

ομολογείται. Πώς να το αποκρύψομεν, άλλωστε!

Μήπως προστάτευσε “τα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες των Ελλήνων”, όπως ορκίστηκε κατά το Σύν-

ταγμα;

Ο Κάρολος Παπούλιας τήρησε πιστά όσα σιωπηρώς

απεδέχθη, κατά την προμηθεία και υπαγόρευση της

Π.τ.Β. Αννας Ψαρούδα - Μπενάκη. Ως επίορκος λοι-

πόν, κατά την άποψή μου, κατέστη έκπτωτος, αλλά...

Και μην ισχυρίζεται αιδημόνως ότι “δεν έχει ιδιαίτε-
ρες εξουσίες”.
― Εχει το δικαίωμα αναπομπής.3

― Είχε την υποχρέωση να μη δεχθεί να διορίσει Πρω-

θυπουργό τον τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμο, “μη μέλος
της Βουλής”, γιατί αυτή η προνομία του Προέδρου

έχει καταργηθεί ήδη με την αναθεώρηση του Συν-

τάγματος το 1986. Το Σύνταγμα ορίζει πλέον ρητά ότι

ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει εκλεγεί βουλευτής.4

Οφειλε να αποτρέψει τον Γ. Παπανδρέου και να μη

δεχθεί την πρόθεση παραίτησης τού Γ. Α. Παπαν-

δρέου ο οποίος την προηγούμενη είχε πάρει ενισχυ-

μένη ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και να του

υπενθυμίσει ότι αυτό στοιχειοθετούσε εμπαιγμό των

θεσμών και προσβολή της εθνικής αντιπροσωπείας.

― Κι ακόμα, να τηρήσει τη διαδικασία που ορίζει το

άρθρο 38 του Συντάγματος, για την περίπτωση πα-

ραίτησης της Κυβέρνησης, πράγμα που παραβιάστηκε

κατάφορα με ευθύνη ΟΛΩΝ των κομμάτων και του

“ανεύθυνου” Προέδρου, ο οποίος αν μη τι άλλο, απο-

γυμνωμένος των εξουσιών που του έδινε το Σύνταγ-

ματ ου 1975, διατήρησε και διατηρεί το όπλο της

αυτοθυσίας, χάριν της πατρίδας μας και της Δημο-

κρατίας, σεβόμενος τους αγώνες και τις θυσίες

τόσων και τόσων αγνών αγωνιστών.

Το όπλο αυτοθυσίας και το καθήκον συνάμα του προ-

έδρου της Δημοκρατίας είναι η παραίτηση.

Είναι το όπλο που οφείλει να χρησιμοποιήσει για τον

επιπλέον λόγο ότι αυτή η Βουλή βρίσκεται σε σαφή

και επίσημη, μετά τις ευρωεκλογές, αναντιστοιχία με

το εκλογικό σώμα. Με τη βούληση του ελληνικού

λαού. Και να μη ζητάει “συναίνεση” για την εκλογή

Προέδρου της Δημοκρατίας, από μια Βουλή που κα-

ταφανέστατα ΔΕΝ εκφράζει τη λαϊκή βούληση. 

Υπέρτατη επιδίωξη ΔΕΝ μπορεί να είναι η “σταθερό-

τητα”. Η σταθερότητα της καταστροφής του Λαού

και της χώρας· η προσβολή των νεκρών και των

ηρώων· της ιστορίας. Η προσβολή του μόχθου και του

ιδρώτα των εργαζομένων, της αγωνίας και της έν-

δειας των ανέργων.

Υπέρτατη δημοκρατική αρχή και “θεμέλιο του πολι-
τεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”.5

Κύριε Πρόεδρε, για όλους τους παραπάνω λόγους,

αλλά και για προσωπική σου αυτοεκτίμηση - μεγάλος

άνθρωπος είσαι - π α ρ α ι τ ή σ ο υ !

Τα στερνά τιμούν τα πρώτα!

―――――――
1. 8 Φεβρουαρίου 2005. Αξίζει να δεις το σχετικο βίντεο στο

www.ebdomi.com.

2. Άρθρο 30 §1του Συντάγατος

3. Σύνταγμα, άρθρο 41 §1

4.         »        37   § 4

5.         »          1   § 2 

Μαθήματα μελισσοκομίας
στην Αγ. Μαρίνα Σελ. 6

Ημέρα γνωριμίας με ...χνου-

δωτά μουστάκια Σελ. 7

Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος:

Γαλλία - Δουνκέρκη γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΗ  Απόστο-

λος Βιτάλης-Τσελαλίδης Σελ. 8

Ανθρωποι άνω θρώσκοντες ή

έρμαια φόβου; Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Οχι στην έπαρση της σημαίας Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο

Κρωπίας Σελ. 14

Αδιαφάνεια στα προγράμματα

πρόσληψης μέσω ΟΑΕΔ Σελ. 17 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν έκπτωτος από τη στιγμή της ορκωμοσίας του
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Διαφωνίες για το χειρισμό στην Υδρούσα

Η ολιγωρία του κ. Κωνσταντέλλου και των συνεργατών του

οδηγεί σε ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση του αιγιαλού

της πόλης μας, όπως αποδεικνύεται με την περίπτωση της

νήσου Υδρούσα. 

Έναν ακριβώς χρόνο μετά την μαχητική παρέμβαση της

δικής μας Διοίκησης και της επιτόπιας αυτοψίας του Σπύ-

ρου Πανά ως Δημάρχου με συνοδεία υπηρεσιακών στελε-

χών στη νήσο, που είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή της

προσπάθειας παράνομης ανάπτυξης δραστηριοτήτων

στην Υδρούσα, το νησάκι της Βούλας βρίσκεται πάλι αν-

τιμέτωπο με τις επιχειρηματικές παρεμβάσεις προς όφε-

λος ορισμένων και χωρίς καμία άδεια. Απορίας άξιο είναι

πως ο κ. Κωνσταντέλλος δεν κατάφερε να διακόψει τις κα-

τασκευές που ξεκίνησαν πάλι στο νησί, με τη δικαιολογία

ότι κάποιοι δεν άφησαν τις υπηρεσίες να κάνουν αυτοψία.

Αυτό και μόνο εγείρει πολλά ερωτηματικά. 

Σημειώνεται ακόμα ότι η Διοίκηση του Σπύρου Πανά είχε

τότε ενημερώσει εγγράφως και άμεσα την Ειδική Υπηρε-

σία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την Κτηματική Υπηρε-

σία και το Δασαρχείο Πειραιά, τη Διεύθυνση Δασών Ανα-

τολικής Αττικής που υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Αττικής, το Α.Τ. Βούλας, όσο και το Κεντρικό

Λιμεναρχείο Πειραιά και στο Λιμενικό Τμήμα Γλυφάδας,

για την κατάσταση που κάποιοι επιχειρούσαν να δημιουρ-

γήσουν, προς όφελος των προσωπικών τους συμφερόντων.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου για την έκδοση ψηφίσματος ύστερα από πρό-

ταση του Δημάρχου Σπύρου Πανά στις 16/12/13 στην οποία

αναφέρεται ρητώς ότι «Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-
μένης είναι κάθετα αντίθετος σε κάθε προσπάθεια επέμβα-
σης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος στην
νησίδα “Υδρούσα”. Αντιστεκόμαστε σθεναρά στην εμπο-
ρευματοποίηση και εκποίηση της φυσικής μας κληρονομιάς.
Καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα καταστρατήγησης των προ-
στατευτικών διατάξεων του από 1/5.3.2004 Π.Δ. “Περί κα-

θορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων δό-
μησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό
όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας” Φ.Ε.Κ. Δ’ 254/2004.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Δήμος θα λάβει
όλα τα νόμιμα μέτρα κατά οποιουδήποτε τυχόν επιχειρή-
σει τώρα ή στο μέλλον να παρανομήσει καταστρέφοντας
το περιβάλλον προς ίδιον όφελος».
Όπως σημειώνει ο Σπ. Πανάς «εμείς δηλώνουμε αντίθετοι
στην οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων στην Υδρούσα καθώς για εμάς προ-
τεραιότητα είναι η παραχώρηση από την Πολιτεία στο
Δήμο, του παραλιακού μετώπου της πόλης και η διασφά-
λιση της ελεύθερης πρόσβασης των κατοίκων στις παρα-
λίες μας. Ότι λοιπόν ισχύει για τις παραλίες του Δήμου,
ισχύει και για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες του
μικρού νησιού που βρίσκεται απέναντι από τη Βούλα».

Ο κ. Πανάς, κατά την προσφιλή του τακτική,

επιδίδεται και πάλι σε «επαναστατική γυμνα-

στική» επιχειρώντας  να δρέψει δάφνες και να

αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Δράση

όπως αυτή του ανοίγματος και της δενδροφύ-

τευσης της Β’ Πλαζ Βούλας, που κατέληξε σε

απίστευτη φαρσοκωμωδία και είδε όλη η το-

πική κοινωνία και όχι μόνο, σε τι φιάσκο βρω-

μιάς και εγκληματικότητας κατέληξε με την

αδιαφορία που επέδειξε ο ίδιος και οι συνο-

δοιπόροι του επί μακρόν για τη συγκεκριμένη

περιοχή.  

Χρησιμοποιεί λοιπόν και πάλι μεθόδους πολι-

τικής σπέκουλας, σε ένα θέμα μεγάλου ενδια-

φέροντος για όλη την τοπική κοινωνία, αυτό

της προσπάθειας εμπορευματοποίησης την

νησίδας Υδρούσας, που θα έπρεπε να ενώνει

όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Είναι προφα-

νής η απέλπιδα προσπάθειά του να κλείσει τα

μάτια και τα αυτιά των συμπολιτών μας, για τα

τόσα πολλά  (αυτονόητα) και θετικά  που συμ-

βαίνουν στην πόλη μας τους τελευταίους 2

μήνες, τα οποία θα έπρεπε να έχουν υλοποι-

ηθεί κατά την διάρκεια της σχεδόν 4χρονης

ηγεμονίας του στο Δήμο.

Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυ-

πώσεις περί των χειρισμών της νέας Δημοτι-

κής Αρχής στο επίμαχο θέμα, χρησιμοποιεί τις

ακριβώς ίδιες τακτικές που χρησιμοποίησε επί

χρόνια και τελειοποίησε κατά την διάρκεια της

πρόσφατης προεκλογικής περιόδου. Δηλαδή

μισές αλήθειες και πολύ «δοξάστε με» φιλο-

τεχνημένα με φωτογραφικό υλικό εκδρομικού

χαρακτήρα.

Θα ήταν χρήσιμο, ώστε να κατανοήσουν οι

συνδημότες μας ποιος μετέρχεται «παπατζί-

δικων» μεθόδων στη διαχείριση των τοπικών

θεμάτων, ειδικότερα αυτών που παρουσιάζουν

μεγάλο ενδιαφέρον και θα έπρεπε να μας

ενώνουν, ο κ. Πανάς, με μια λιτή και ουσια-

στική ανακοίνωσή του να απαντήσει και να

μας ενημερώσει στα κάτωθι 10 ερωτήματα -

απορίες:

- Γνωρίζετε πόσες άδειες διαφόρων δημοσίων

αρχών, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, πήραν τα

τελευταία 4 χρόνια δηλαδη επί των ημερών

σας; Αν ναι που ήσασταν και τι κάνατε εσείς

και η διοίκησή σας;

- Σας κοινοποιήθηκαν ή όχι οι σχετικές άδειες

από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες τον Μάρ-

τιο μήνα με πρωτόκολλο;

- Εάν σας κοινοποιήθηκαν από τον προηγού-

μενο Μάρτιο, τι κάνατε για το θέμα επί 6 ολό-

κληρους μήνες μέχρι να αποχωρήσετε από

την διοίκηση του Δήμου;

- Μήπως ξέρετε πού βρίσκονται οι σχετικές

μελέτες και άδειες στο Δήμο, καθώς δεν μπο-

ρέσαμε να τις βρούμε πουθενά; Για να τις εν-

τοπίσουμε και να πάρουμε εν τέλει αντίγραφά

τους, στελέχη του Δήμου ασχολήθηκαν επί

15μερο στον πρώην Οργανισμό της Αθήνας

(ΟΡΣΑ) και στη Δασική Υπηρεσία.  

- Μήπως γνωρίζετε τι επιχείρησαν να εγκατα-

στήσουν το περασμένο καλοκαίρι οι φερόμε-

νοι ως ιδιοκτήτες στην παραλία της νησίδας

και εάν η σχετική έγκριση χορηγείται από το

Δήμο ή όχι;

- Μήπως επιχείρησαν να βάλουν ξαπλώστρες

στον αιγιαλό και τη σχετική άδεια την εκδίδει

ο Δήμος;

- Επειδή αναφέρεστε σε ελεύθερους αιγια-

λούς, έχετε δώσει άδειες για ομπρέλες και ξα-

πλώστρες σε παραλίες του Δήμου μας και αν

ναι πόσες; (Αν τις έχετε ξεχάσει μπορούμε να

σας τις θυμίσουμε εμείς).

- Την πρόταση και το κείμενο ψηφίσματος για

την Υδρούσα, το Δεκέμβριο του 2013, που επι-

καλείστε στο Δελτίο Τύπου σας, το φέρατε

εσείς ή οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στο

Δημοτικό Συμβούλιο;

- Παρευρεθήκατε εσείς ή έστω κάποιος άλλος

από την παράταξή σας, στις 2 σχετικές με το

χειρισμό της υπόθεση της νησίδας Υδρούσας,

συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής, Παρατά-

ξεων, Νομικών και Υπηρεσιακών στελεχών

του Δήμου που συγκάλεσε ο Δήμαρχος στο

γραφείο του στις 10 και 16 Οκτωβρίου και στις

οποίες παρέστησαν εκ περιτροπής όλοι οι επι-

κεφαλής των υπόλοιπων παρατάξεων της Αν-

τιπολίτευσης;

- Γνωρίζετε τις ενέργειες που έχουν γίνει από

τη νέα Δημοτική Αρχή σχετικά με το θέμα και

όσες ακόμα έχουν δρομολογηθεί;

Εάν λάβουμε απαντήσεις στα ανωτέρω ερω-

τήματά μας, που δεν αναμένουμε φυσικά,  θα

επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

“Bάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις”

Δέκα ερωτήσεις στον κ. Πανά σχετικά 

με την υπόθεση της Υδρούσας

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αντεπιτίθεται 

Κίνδυνος εμπορευματοποίησης

από την ολιγωρία του

κ. Κωνσταντέλλου

για την  Υδρούσα

Καταγγέλει ο Σπύρος Πανάς

Οπως έχουμε γράψει επί σειρά φύλλων στην ΕΒΔΟΜΗ, στη νήσο

Υδρούσα, για πολλοστή φορά, επιχειρείται εμπορική “αξιοποίηση”

και παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα.

Στο προηγούμενο φύλλο γράφαμε, όπως είχε ενημερώσει ο δή-

μαρχος, ότι δεν επέτρεψαν στην υπηρεσία του Δήμου 3Β να ανέ-

βουν στο νησί για να ελέγξουν.

Την ώρα που γράφουμε το παρόν κείμενο, μάθαμε ότι την Πέμπτη

6 Νοεμβρίου κλιμάκιο του Δήμου αποτελούμενο από 18 άτομα μαζί

με Λιμενικό, Αστυνομία και Εισαγγελέα, ανέβηκαν στο νησί, μετά

από έντονη λογομαχία με τους φερόμενους ιδιοκτήτες και κατέ-

γραψαν τις εγκαταστάσεις. 

Περιμένουμε την έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας και περαιτέρω ενέργειες. 
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Κεφαλαλγίες και αγχώδεις διαταραχές

Ο Δήμος 3Β και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας οργανώνει

ιατρική διάλεξη με θέμα “Κεφαλαλγίες και αγχώδεις δια-
ταραχές - Νοσήματα της εποχής μας” με ομιλητή τον

Δρ. Μιχάλη Βικελή - ιατρό νευρολόγο, την Τετάρτη 19

Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από

το Δημαρχείο στη Βούλα).

Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία.

“Εργαστηριακή και κλινική
προσέγγιση Οστεοπόρωσης”

Ο εξωραϊστικός σύλλογος “ΕΥΡΥΑΛΗ” οργανώνει εκδή-

λωση - ομιλία με θέμα “Εργαστηριακή και κλινική προ-

σέγγιση Οστεοπόρωσης”, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου,

ώρα 11π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού

Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, με ομιλητές: 

Κατερίνα Σπυροπούλου: βιοπαθολόγος - μικορβιολόγος

Στέλιος Θεοχαράκης: Χειρουργός - Ορθοπεδικός

Δεσμώτης του Ιλίγγου
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα προβάλει

την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 την ταινία

“Δεσμώτης του Ιλίγγου”  (Vertigo).
(Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

Ένας αστυνομικός παραιτεί-

ται από την υπηρεσία του

επειδή πάσχει από ακροφο-

βία. Κάποια στιγμή συναντάει

ένα φίλο του, ο οποίος του

προτείνει να παρακολουθήσει

τη γυναίκα του γιατί φοβάται

ότι πάσχει από διχασμό προ-

σωπικότητας και έχει τάσεις

αυτοκτονίας.

Κινηματογραφική  Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου

- Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Ο Πρόεδρος Πέ-

τρος Δούκας και

τα μέλη του Δ.Σ.

της  Εταιρείας

Μελέτης Προ-

βλημάτων Συλ-

λογικών (Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ.) διοργα-

νώνουν Συμπόσιο με θέμα:  "Ποιός
είναι ο πιο καινοτόμος στοχαστής
και ποιος ο σημαντικότερος αρ-
χαίος Ελληνας φιλόσοφος: Αναξί-
μανδρος, Πυθαγόρας, Παρμενίδης,
Ηράκλειτος, Αναξαγόρας, Εμπεδο-
κής, Πρωταγόρας, Ζήνων Ελεάτης,
Γοργίας, Σωκράτης, Δημόκριτος,
Πλάτων, Αριστοτέλης, Επίκουρος,
Ζήνων Κιτιεύς. Το νόημά τους για

εμάς σήμερα" , την Τρίτη 18 Νοεμ-

βρίου, προσέλευση 5:30 μμ. στον

“Παρνασσό” (Πλ. Αγ. Γεωργίου Κα-

ρύτση, Αθήνα 1ος οροφος.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Πέτρος Δούκας (Δρ. Οικονομικών

Παν/μίου Ν. Υόρκης, πρ. Υφ/γος Οικονο-

μικών, Πρόεδρος Capital Partners SA).

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

• Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης (Ομότι-

μος Καθηγητής της αρχαίας ιστορίας

του Παν/μίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ

της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου

και Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλ-

λόγου «Παρνασσός)

• Απόστολος Πιερρής (Διευθυντής

του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευ-

νών της Πάτρας)

• Κωνσταντίνος Νιάρχος, (Καθηγητής

Φιλοσοφίας στο Πανεπ. Αθηνών)

• Στράτος Θεοδοσίου (Αναπληρωτής

Καθηγητής Αστροφυσικής-Αστρονο-

μίας& Μηχανικής)

• Χαράλαμπος Σπυρίδης (Καθηγητής

Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Παν/μιου Αθηνων)

• Παναγιώτης Δρακόπουλος (Ερευνη-

τής Φιλοσοφίας & Ιστορίας)

• Μιχαήλ Μοσχονάς (Ερευνητής Φι-

λοσοφίας Απόστρατος.Π.Ν.)

• Κων/νος Καλαχάνης (Δρ Φιλοσοφίας

Παν/μιου Αθηνών, Επιστ συνεργάτης,

Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Αθηνών)

Μουσικό διάλειμμα: Κατερίνα Βαμβα-

κούση

“Ποιός θεωρείτε ότι ήταν ο Σημαντικότερος 
Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος;”

Εκδρομή στην Ανάβρα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βού-

λας, οργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Ανά-

βρα, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Η Ανάβρα, ένα ερειπωμένο και εγκαταλειμένο

χωριό, χάρις στο όραμα και τη θέληση μιας

ομάδας ανθρώπων με επικεφαλής τον εμπνευ-

στή της κ. Δημ. Τσουκαλά, είναι σήμερα ένα

χωριό πρότυπο ανάπτυξης, που η φήμη του

εξαπλώθηκε από την Ελλάδα στην Ευρώπη. 

Αυτό το θαύμα της Ανάβρας με 0% ανεργία,

0% εγκληματικότητα και 100% φύση, θα

έχουν την ευκαιρία να βιώσουν όσοι συμμετέ-

χουν στην εκδρομή.

Επικοινωνία 694 2224998 (ώρες 5.30 -

6.30μ.μ.) κα Βαρβάρα Τσελαλίδου - Βιτάλη  ή

στο σταθερό 210 8956.892

Η φθινοπωρινή 116η Δημο-

πρασία Σπανίων Βιβλίων Ελ-

λήνων Βιβλιοφίλων του

Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφιλία»

θα διεξαχθεί την Παρασκευή

14 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ.

στον Φιλολογικό Σύλλογο

«Παρνασσός» στη Πλατεία

Καρύτση 8 Αθήνα.

Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλο-

γος («Βιβλιοφιλία» τεύχος 145)

και τα βιβλία είναι διαθέσιμα

για το κοινό σε έκθεσή τους

στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιο-

φίλων» στην οδό Μαυρομιχάλη

7 στην Αθήνα.

Θα  διατεθεί ΣΥΛΛΟΓΗ 548

ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥΠΟΛΗΣ 1493-1960. Πρό-

κειται για τη σημαντικότερη

σε μέγεθος, αρτιότητα, πλη-

ρότητα, και μοναδικότητα

μέχρι σήμερα συγκροτηθείσα

ιδιωτική συλλογή παλαιών και

σπανίων εντύπων χαρτών για

την Πόλη και τη μόνη διαθέ-

σιμη τέτοιου όγκου εξειδικευ-

μένη συλλογή. (Αρ.

καταλόγου 278).

116η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

“Θεέ μου τί σου κάναμε;” 

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτεμις",  ανοίγει την αυλαία του, για

το φετινό κινηματογραφικό χειμώνα, με την κωμωδία της χρονιάς (σύμφωνα με τα γαλ-

λικά μέσα): «Θεέ μου τι σου κάναμε;» (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?), έως και την

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. 

Προβολές: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Φιλίπ Ντε Σοβερόν

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί:

Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ

Λομπί, Άρι Αμπιτάν, Μέντι Σαν-

τούν, Ελοντί Φοντάν.
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικο-
γένειες! H Mαρί και ο Κλοντ Βερ-
νέιγ είναι ένα παραδοσιακό
ζευγάρι της μεσοαστικής Γαλλικής κοινωνίας, που έχουν τέσσερις υπέροχες κόρες. Οι τρεις από
αυτές, η Ιζαμπέλ, η Οντίλ και η Σεγκολέν, έχουν παντρευτεί ξένους γαμπρούς. Όταν η τέταρτη, η
Λορ, τους ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τον Σάρλ, οι γονείς της είναι τρισευτυχισμένοι! Ένας γαλ-
λικός παραδοσιακός γάμος επιτέλους! Η Λορ όμως έχει παραλείψει μία σημαντική λεπτομέρεια…

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, εξασφάλισε για το κοινό τη διαρκή

προσφορά: Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜ.  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5 - Τηλ.: 22990 23924

Ο Δήμος Σαρωνικού και η Δη-

μοτική Κοινότητα Καλυβίων σε

συνεργασία με το Τμήμα ελλη-

νικών χορών Καλυβίων του

Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος»,  τι-

μώντας την εορτή των Αγίων

Ταξιαρχών διοργανώνουν  εορ-

ταστική πανήγυρη, το Σάββατο

8 Νοεμβρίου στον περιβάλ-

λοντα χώρο του Ιερού Ναού

των Ταξιαρχών στα Καλύβια.

Το έθιμο «κορμπάνι» θα ανα-

βιώσει για μια ακόμα χρονιά.

Στον περίβολο του ναού θα

στηθεί εορταστικό τραπέζι, στο

οποίο είναι προσκεκλημένοι

όλοι οι δημότες, αλλά και οι

επισκέπτες του Δήμου Σαρωνι-

κού να συμμετέχουν στη

γιορτή, συνοδεία μουσικής και

χορού.

Πρόκειται για πανάρχαιο έθιμο,

το οποίο συναντάται σε διάφο-

ρες περιοχές της Ανατολικής

Αττικής, αλλά και όλης της Ελ-

λάδας. Αποτελεί αναβίωση

ενός αρχαίου εθίμου το οποίο

επιβίωσε κατά τόπους μέσα

στη χριστιανική λατρεία. Αρ-

χικά, επρόκειτο για μια θυσία

σε κάποιο ιερό πρόσωπο

καθώς, επίσης, υπήρχε σύν-

δεση με τους νεκρούς και τις

ψυχές. Στη συνέχεια το έθιμο

αποσυνδέεται από την θυσία

και την προσφορά στους νε-

κροπομπούς και καθιερώνεται

ως έθιμο, το οποίο αφορά την

προσφορά φαγητού στους πι-

στούς κατά την εορτή των

Αγίων Ταξιαρχών.

Το παρεκκλήσι των Ταξιαρχών

είναι ιδιαίτερης ιστορικής και

αρχαιολογικής σημασίας και

βρίσκεται στην ομώνυμη οδό, 1

χλμ νοτίως των Καλυβίων απέ-

ναντι από το Κέντρο Υγείας. 

«Εορτασμός Αγίων Ταξιαρχών  

και αναβίωση εθίμου “κορμπάνι”»
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Η Ενωση Κρητών χορεύει

Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

οργανώνει χορό την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και

ώρα 13.00 στο κέντρο ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ (Τριπόλεως 3,

Δάφνη, τηλ: 210 9737465), με ζωντανή μουσική,

χορό και παραδοσιακή κρητική κουζίνα.

Τιμή πρόσκλησης: 20€ (φαγητό και ποτά)

Το Διοικητικό Συμβούλιο

«Η Τέχνη ως υπέρβαση των

άμεσων σκοπών της ζωής...»
στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέμ-

πτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ. οργανώνει ομιλία

με θέμα: «Η Τέχνη ως υπέρβαση των άμεσων σκο
πών της ζωής και  θεραπαινίδα του Σισύφειου
αγώνα για την προσπέλαση της ουσίας του
ωραίου», στο Ξενοδοχείο Κονγκό Παλλάς (Λεωφ.

Ποσειδώνος 81Α) Γλυφάδα. 

Ομιλητής είναι ο Χρήστος Λεμπέσης, φιλόλογος 

Συναυλία αλληλεγγύης

Ο Δήμος Γλυφάδας, οργανώνει μεγάλη συναυλία προς

τιμή του Μίκη Θεοδωράκη με σκοπό τη στήριξη των πο-

λιτών που έχουν ανάγκη. Η συναυλία για το σπουδαίο

μας μουσικοσυνθέτη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,

12 Νοεμβρίου, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Αθλητικό Κέν-

τρο (ΔΑΚ) «Mάκης Λιούγκας» (Κολυμβητήριο). 

Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη θα ερμηνεύσει η

λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», με τη συμμετοχή

πολύ γνωστών καλλιτεχνών: Αντώνης Ρέμος, Μελίνα

Ασλανίδου, Νίνα Λοτσάρη, Μαργαρίτα Γκινοσάτη. 

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η τομεάρχης πολιτισμού

του Δήμου Γλυφάδας, Βάνα Μπάρμπα.

Η προπώληση των εισιτηρίων, στη συμβολική τιμή των 5

ευρώ, πραγματοποιείται καθημερινά, από τις 10 π.μ. ως

τις 3 μ.μ. στο ΔΑΚ «Μάκης Λιούγκας». 

Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την ενί-

σχυση των οικονομικά αδύναμων δημοτών (ν. 3463/2006,

άρ. 202). 

“PROSEFHI” GREEK SCHOOL PRAYER

  Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 την προβολή της

ταινίας μικρού μήκους PROSEFHI GREEK SCHOOL PRAYER, που γυρίστηκε στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέ-

ρακα και απέσπασε το 1ο Βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

 H είσοδος είναι ελεύθερη.

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της επιτυχίας της ταινίας

& μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση.

Υπόθεση
Στο Γυμνάσιο του Δημήτρη, ο Βασίλης με την παρέα του, μια
ομάδα νταήδων, του προκαλούν τρόμο. Όταν μαθαίνει ότι πρέπει
να πει την πρωινή προσευχή, ο Βασίλης καταλαμβάνει όλη του
τη σκέψη. Τι θα γίνει όμως όταν θα φτάσει η μέρα να σταθεί μπρο-
στά σε όλο το σχολείο και κυρίως μπροστά σ’ αυτόν;

Ελληνική ταινία μικρού μήκους του 2014 που διαρκεί 20 λεπτά.

Η ταινία γυρίστηκε στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα και οι πε-

ρισσότεροι ηθοποιοί είναι μαθητές του σχολείου.

Πρόκειται για την ταινία που κέρδισε το Βραβείο “Χρυσός Διό-

νυσος” στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ενώ

κέρδισε και την “Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου” στο ίδιο

φεστιβάλ. Ακόμα, στην ταινία απονεμήθηκε “Εύφημος Μνεία” στο

φεστιβάλ “Νύχτες Πρεμιέρας” για «τον πετυχημένο χειρισμό ενός

ευαίσθητου και δύσκολου θέματος, την καθοδήγηση των νεαρών

ηθοποιών, τον ρεαλισμό και την ωριμότητά της».

Το «Ξενοδοχείο Παράδεισος»  υποδέχεται τα παράνομα

ζευγαράκια και όχι μόνο, τους θεατρόφιλους και όχι μόνο,

όσους θέλουν να γελάσουν με την καρδιά τους και όχι

μόνο, προσφέροντας μια φωλίτσα φτιαγμένη για δυο που-

λάκια, ένα κάδρο για μια όμορφη εικόνα όπου η κυρία να

νιώθει ασφαλής. Εχεμύθεια, ασφάλεια, διακριτικότης!

Η τρελή τρελή κωμωδία του Ζώρζ Φεϋντώ, ξεκινάει στο

«Θέατρο Προσκήνιο». Με φρέσκια, νεανική ματιά, η πα-

ράσταση σατιρίζει την αστική τάξη και την υποκρισία της

μέσα από χιουμοριστικές καταστάσεις και απίστευτη

πλοκή. Μια φάρσα - χιονοστοιβάδα, όπου όλοι όσοι δεν θα

έπρεπε να συναντηθούν, πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο,

προκαλώντας το ασυγκράτητο γέλιο του θεατή.

Με υψηλές προσδοκίες πάθους, ένα παράνομο ζευγάρι,
πηγαίνει στο αμφιβόλου φήμης ξενοδοχείο. Όταν ένας-
ένας, οι «ιδιαίτεροι» ήρωες του έργου, αρχίζουν να κατα-
φθάνουν στο ίδιο μέρος, ο καθένας για τους δικούς του
λόγους, το φυτίλι της κωμωδίας πυροδοτείται....
Θέατρο Προσκήνιο: Στουρνάρη & Καπνοκοπτηρίου 8, τηλ.

210-8211855,

Ημέρες: Παρασκευή και Σάββατο 21.00 και από 5/11 Τε-

τάρτη και Πέμπτη 20.00

Εισιτήρια: 12 κανονικό, 9 μειωμένο

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Γιάννης Μακρόπουλος

Παίζουν: Γιάννης Μακρόπουλος, Τόνια Καζάκου, Έφη Κιούκη,

Κωνσταντίνος Καραγάνης, Δημήτρης Σέρμπος, Λήδα Αναστασο-

πούλου, Γιάννης Τζέμης, Υρώ Μακρή, Καλλιόπη Μανδρέκα, Αγ-

γελίνα Κλαυδιανού, Ηρώ Λέφα, Βασίλης Ζώης, Γιώργος Ιωσιφίδης

Σκηνικά- Κοστούμια: Ανδρέας Παρασκευόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Σέρμπος

Κατασκευή Κουστουμιών: Μάριος Δανεσσής

* Στην παράσταση παίζει και η Βουλιώτισσα Εφη Κιούκη.

«Ξενοδοχείο Παράδεισος»
Η τρελή τρελή κωμωδία του Ζώρζ Φεϋντώ

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ  ΧΤΥΠΗΜΑ
La Migliore Offerta

Την Παρασκευή  14   Νοεμβρίου στις 8.30 μμ, θα γίνει η

προβολή της ταινίας “Το τέλειο χτύπημα” (La Migliore Of-

ferta), στο αυτοδιαχειριζόμενο π. Κάμπινγκ Βούλας.

Ιταλική δραματική  ταινία μυστηρίου του 2013

Σκηνοθεσία : Τζιουζέπε Τορνατόρε 

Μουσική:      Ένιο Μορικόνε

Με τους:       Τζέφρι Ρας, Τζιμ Στάρτζες, Ντόναλντ Σά-

δερλαντ, Σίλβια Χεκς

Ο Βέρτζιλ Ολντμαν είναι ένας εξαιρετικός εκτιμητής, δη-
μοπράτης και συλλέκτης έργων τέχνης. Εκκεντρικός,
σνομπ και  ανορθόδοξος δεν αφήνει περιθώριο σε κανέ-
ναν και ειδικά στο αντίθετο φύλο να τον πλησιάσει. Όταν
η Κλερ  μια κληρονόμος που πάσχει από αγοραφοβία, ζη-
τάει τη βοήθεια του, ο Βέρτζιλ θα αισθανθεί μια ακατα-
μάχητη έλξη για εκείνη. Το μυστήριο που καλύπτει την
πελάτισσα του θα τον παρασύρει σε μια συγκλονιστική
περιπέτεια που θα του  αλλάξει τη ζωή...
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην

είσοδο των πεζών

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/
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Μαθήματα μελισσοκομίας

στην Αγία Μαρίνα

Ο Εξωραϊστικός  Προοδευτικός  Σύλλογος  Αγίας Μα-

ρίνας και ο πρόεδρός του Κώστας Κουντούρης, ενη-

μερώνει τα μέλη και τους φίλους του, ότι θα

πραγματοποιήσει δωρεάν  σεμινάριο  μελισσοκομίας

για 20  αρχάριους και ερασιτέχνες μελισσοκόμους .

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί  στο χώρο του Πολιτιστικού

Κέντρου του Δήμου Κρωπίας,

που ευρίσκεται στην Αγία Μα-

ρίνα, (λεωφ. Αγίας Μαρίνας –

Κορωπίου  109).

Ημερομηνία έναρξης  20 / 11/

2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα

18.00΄- 20.00΄, και θα επανα-

λαμβάνεται κάθε Πέμπτη την

ίδια ώρα, επί  8 εβδομάδες. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από επαγγελματίες Μελισ-

σοκόμους με μεγάλη εμπειρία στην μελισσοκομία,  με

την χρήση οπτικοακουστικού υλικού και πρακτική

εξάσκηση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τηλέφωνα επικοινωνίας και έγκαιρης αιτήσεως συμ-

μετοχής:  983475960 και 22910 92307.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ   ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ, Λ.  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ  & Λ.

ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

Ξεκινάει η ανατασκευή της 

γέφυρας Λεωφ. Σπάτων

«Δωρεάν Φροντιστήρια

Ξένων Γλωσσών και Μέσης 

Εκπαίδευσης» στο Δήμο 3Β

Ξεκίνησε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το πρόγραμμα «Δω-

ρεάν Φοίτηση σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

και Μέσης Εκπαίδευσης» στα πλαίσια της κοινωνι-

κής προσφοράς του Δήμου. 

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  γνωρίζον-

τας τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν λόγω

της οικονομικής κρίσης, θεωρεί μείζονος σημασίας

την στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπο-

ρείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία της Κοινωνικής

Υπηρεσίας επί της οδού Ζεφύρου 2 Βούλα.

Τηλ. Επικοινωνίας  213 2019901 

Υπογράφηκε την προηγούμενη

εβδομάδα από την Περιφερειάρχη

Αττικής Ρένα Δούρου η σύμβαση

ανάθεσης για την ανακατασκευή

της γέφυρας της Λεωφόρου Σπά-

των προϋπολογισμού 800.000€

(με ΦΠΑ). 

Εχουμε γράψει κατ᾽επανάληψιν

για την ταλαιπωρία των κατοίκων

που βιώνουν εδώ και δύο χρόνια,

με την εκτροπή της οδού λόγω της

ετοιμόρροπης γέφυρας.

Καθημερινός συνωστιγμός οχημά-

των και μεγάλη ταλαιπωρία.

Η συγκεκριμένη γέφυρα ήδη από

το 2012 κατέστη ετοιμόρροπη με

αποτέλεσμα, για πολύ μεγάλο διά-

στημα, να έχει διακοπεί η κυκλο-

φορία στη Λεωφόρο Σπάτων.

Είναι ανεπαρκής για τη ροή των

υδάτων του ρέματος Ραφήνας και

συνήθως με κάθε δυνατή βροχή το

σημείο αυτό πλημμυρίζει. 

Την Παρασκευή 31/10/2014 με-

τέβη στον χώρο ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου συνοδευόμενος από τον

Δ/ντη Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατο-

λικής Αττικής Γιάννη Ασπρουλάκη

και εκπροσώπους της αναδόχου

εταιρείας, προκειμένου να γίνει η

εγκατάσταση των αναδόχων στο

έργο. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικα-

σίας, συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν

άμεσα όλες οι απαραίτητες προ-

εργασίες (μετατόπιση δικτύων

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) για να μπορέ-

σει να γίνει η υλοποίηση του

έργου.

Το χρονοδιάγραμμα της κατα-

σκευής του έργου είναι 4 μήνες

και η χρηματοδότησή του γίνεται

από την Περιφέρεια Αττικής. 

Συγκέντρωση – ενημερωτική ημερίδα διοργάνωσαν από

κοινού η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλ-

λόγων Μαραθώνα και η Συνομοσπονδία Συλλόγων και Φο-

ρέων Ανατολικής Αττικής υπό την αιγίδα του Δήμου

Μαραθώνα, με τίτλο: «Τα Ιδιοκτησιακά – Δασικά Προβλή-
ματα της Αττικής και …. τα Φιρμάνια του Σουλτάνου».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο

Νέας Μάκρης, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, βουλευτές της περιοχής, δήμαρχοι και εκπρόσω-

ποι τοπικών φορέων.  

Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε αναφορά στα πολύπλοκα

και μακροχρόνια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από

τις ιδιοκτησιακές αλλά και δασικές αμφισβητήσεις που

υπάρχουν από το κράτος για τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου σημείωσε κατά τη σύν-

τομη ομιλία του ότι  πρέπει:

1. άμεσα να ολοκληρωθεί το δασολόγιο και οι δασικοί χάρ-

τες στην περιοχή προκειμένου να ξεκαθαρίσει το συντομό-

τερο δυνατόν ποιες περιοχές είναι δασικές και ποιες όχι. 

2. να ληφθεί σοβαρά υπόψη στους όποιους χαρακτηρι-

σμούς (δασικούς κτλ.), σε ποιες περιοχές η κατάσταση θε-

ωρείται αναστρέψιμη και σε ποιες όχι.

3. να γίνει οριοθέτηση των οικισμών με δεδομένη την

υπάρχουσα πραγματική κατάσταση.

Ο Π. Φιλίππου τόνισε επίσης ότι η πολυνομία και η εμπλοκή

πολλών φορέων κρατάει για πολλά χρόνια όμηρους τους

κατοίκους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πελατειακές

σχέσεις ή σχέσεις οικονομικής διαπλοκής. 

Η κυβέρνηση με τους πρόσφατους νόμους για τη νομιμο-

ποίηση των αυθαιρέτων, ενδιαφέρεται αποκλειστικά για ενί-

σχυση της εισπρακτικής πολιτικής με την επιβολή προστί-

μων,  χωρίς στην ουσία να δίνει λύση στο πραγματικό πρό-

βλημα, το ξεκαθάρισμα των χρήσεων γης που είναι και το

ουσιαστικό μέσο για την επίλυση των προβλημάτων που

κρατούν σε καθεστώς ομηρίας χιλιάδες κατοίκους της πε-

ριοχής τις τελευταίες δεκαετίες. 

Δεσμεύτηκε δε ότι  η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων που της αντιστοιχούν, θα σταθεί δίπλα στους

κατοίκους στο θέμα της επίλυσης του προβλήματος των

χρήσεων γης σε συνδυασμό με την προστασία του περι-

βάλλοντος και του εναπομείναντος δασικού πλούτου της

περιοχής.    

Ο βουλευτής Γ. Βλάχος, δεσμεύτηκε να προωθήσει τις επι-

μέρους προτάσεις των τοπικών κοινωνιών σε σχετικά νο-

μοσχέδια που θα έρθουν το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Eνημερωτική ημερίδα για τα ιδιοκτησιακά – δασικά προβλήματα της Ανατ. Αττικής
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Ημέρα Γνωριμίας με

χνουδωτά μουστάκια 

Είναι χνουδωτά, είναι ναζιάρικα, είναι ζουμπουρλού-

δικα, είναι τρελούτσικα, είναι χουχουριστά, είναι πανέ-

μορφα, είναι χαδιάρικα, είναι γουρλίδικα, είναι

μοναδικά, βγαίνουν σε υπέροχα χρώματα και δεν χορ-

ταίνεις να τα ζουπάς!  Είναι τα υπέροχα γατούλια της

Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης. Είναι οι γάτοι, οι

γάτες,  και τα γατάκια  που ήταν αρκετά τυχερά για να

σωθούν από τον δρόμο ή τα σκουπίδια.  Είναι τα υπέ-

ροχα φατσάκια που περιμένουν καρτερικά την οικογέ-

νεια που θα τους ανοίξει την αγκαλιά της για πάντα!

Tην Κυριακή 9 Νοεμβρίου  από 11.00 το πρωί έως τις 6

το απόγευμα τα γατουλίνια της Ζωοφιλικής Ένωσης

Ηλιούπολης θα βρίσκονται στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Ηλι-

ούπολης, Γρ. Αυξεντίου 2 στην Ηλιούπολη Αττικής για

να τα γνωρίσετε από κοντά...

Σας περιμένουν όλους, για να γνωριστείτε και να κά-

νετε παρεούλα... Και ποιός ξέρει, ίσως την Κυριακή

γνωρίσετε το νέο μέλος της οικογένειάς σας..

Δείτε κάποια από τα όμορφα φατσάκια που περιμένουν

στο https://www.youtube.com/watch?v=MjCYkBdQ850

Το 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης βρίσκεται πολύ

κοντά στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου.  Εξυπηρετούν τα

λεωφορεία 155, 206, 212  στάση Γυμνάσιο.

«Το πρόβλημά μας είναι
πολιτικό, όχι οικονομικό»

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και ώρα 18.30, ο καθη-

γητής Χρήστος Γιανναράς θα παρουσιάσει το νέο

του βιβλίο με τίτλο:  «Το πρόβλημά μας είναι πολι-
τικό, όχι οικονομικό»

Ο συγγραφέας θα παρου-

σιάσει το νέο του βιβλίο

κουβεντιάζοντας με τον Σε-

ραφείμ Κωνσταντίνου, Φι-

λόλογο-καθηγητή Μέσης

εκπαίδευσης, για επίκαιρα

ζητήματα της χώρας μας.

Η εκδήλωση θα γίνει στο

Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Κορωπίου, (Λεωφ.

Βασ. Κωνσταντίνου 47, Κο-

ρωπί).

Την εκδήλωση οργανώνουν

ο “Σφηττός” του Δήμου Κρωπίας και το  Βιβλιοχαρ-

τοπωλείο Πρόφης.  

Το εργοτάξιο και τον χώρο κατασκευής

της νέας μονάδας βιολογικού καθαρι-

σμού στο αεροδρόμιο επισκέφθηκε ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου συνοδευόμενος από

τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολι-

κής Αττικής Γιάννη Ασπρουλάκη.

Οι υπεύθυνοι της κοινοπραξίας του

έργου και ο δήμαρχος Κορωπίου Δημή-

τρης Κιούσης ενημέρωσαν τους εκπρο-

σώπους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ότι

προχωράει η κατασκευή της μονάδας

βιολογικού καθαρισμού στον χώρο του

αεροδρομίου σε εννέα διαφορετικά μέ-

τωπα εργασίας. Παράλληλα, κατα-

σκευάζονται τα δίκτυα και οι αγωγοί σε

16 μέτωπα σε Κορωπί και Παιανία. Ο

συνολικός προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται στα 124.890.213 €.

Ωστόσο, το έργο θα μπορούσε να προ-

χωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό, αν δεν

υπήρχε σημαντική καθυστέρηση από τις

αρχαιολογικές έρευνες που γίνονται

στον χώρο στα σημεία όπου αποκαλύ-

πτονται αρχαιότητες – ευρήματα.

Η εκτίμηση τόσο των επιβλεπόντων του

έργου όσο και της αναδόχου κοινοπρα-

ξίας είναι ότι ενώ έχει προϋπολογισθεί

ποσό 3.335.000 € για την ανασκαφική

έρευνα, απασχολείται πολύ λιγότερο

προσωπικό από εκείνο που απαιτείται

για τις εργασίες της αρχαιολογικής

έρευνας με αποτέλεσμα να έχει δημι-

ουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση στην

εξέλιξη του συνόλου του έργου. Aυτό

σημαίνει ότι θα υπάρξει σημαντική κα-

θυστέρηση αν δεν ληφθεί ανάλογη μέ-

ριμνα από το υπουργείο Πολιτισμού. 

Σημειωτέον ότι το χρονοδιάγραμμα για

την ολοκλήρωση του έργου είναι δύο (2)

χρόνια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου δε-

σμεύθηκε ότι με υπόμνημά του, θα με-

ταφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα στο

υπουργείο Πολιτισμού ώστε να βρεθεί

άμεσα λύση.

Βέβαια πρόκειται για ένα τεράστιο έργο

υποδομής για την περιοχή των Μεσο-

γείων και θα πρέπει όλοι οι φορείς που

εμπλέκονται σε αυτό να συνδράμουν με

κάθε τρόπο στη διευκόλυνση της ταχύ-

τερης δυνατής υλοποίησής του.   

Καθυστερήσεις στο ΚΕΛ Αεροδρομίου
και Δίκτυα Αποχέτευσης 

από αρχαιολογικές έρευνες

Την επανάληψη της ψηφοφορίας στο

σύνολο των εκλογικών τμημάτων του

Δήμου Καισαριανής του Νομού Αττι-

κής για την ανάδειξη δημοτικών

αρχών για το υπολειπόμενο χρόνο της

δημοτικής περιόδου την Κυριακή 30

Νοεμβρίου 2014 μεταξύ των υποψη-

φίων Δημάρχων των συνδυασμών

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑ-

ΝΗΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ-

ΣΑΡΙΑΝΗΣ», ανακοινώνει η

Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν της

αριθμ. 15/2014 απόφασης του Διοικη-

τικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ανακοινώνει επίσης την επανάληψη

της ψηφοφορίας στο σύνολο των

εκλογικών τμημάτων των Δήμων Τροι-

ζηνίας – Μεθάνων και Μάνδρας – Ει-

δυλλίας του Νομού Αττικής, κατόπιν

της αριθμ. Ε3298/2014 απόφασης του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και

της αριθμ. 9/2014 απόφασης του Διοι-

κητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για την

ανάδειξη δημοτικών αρχών για τον

υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής

περιόδου την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

2014 μεταξύ των ίδιων υποψηφίων

που ανακηρύχθηκαν νόμιμα με την με

αριθμ. 2211/2014 και την διορθωτική

αυτής με αριθμ. 2371/2014 αποφάσεις

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πει-

ραιά για το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθά-

νων και με την με αριθμ. 474/2014

καθώς και τις διορθωτικές – συμπλη-

ρωματικές 488/2014, 576/2014 και

582/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Δήμο

Μάνδρας – Ειδυλλίας. Τυχόν επανα-

ληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014.

Οι ψηφοφορίες θα διενεργηθούν με

τους εκλογικούς καταλόγους που

χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική

ψηφοφορία.

Επανάληψη εκλογών στους Δήμους Καισαριανής,

Τροιζηνίας - Μεθάνων και Μάνδρας - Ειδυλλίας 
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Με την κατάκτηση της Φινλανδίας από τη Σο-

βιετική Ένωση, οι εξελίξεις του πολέμου  άρ-

χισαν να έρχονται με ταχύτερο ρυθμό.  Αλλά

και η δυσαρέσκεια από αυτή τη σοβιετική

πρωτοβουλία, υπήρξε διάχυτη στις τάξεις

των συμμάχων.

Όταν δε πέφτει στα χέρια των Γερμανών και

η Νορβηγία, τότε παραιτείται ο Γάλλος Dal-

adier, και ο  Chamberlain στη Βρετανία.

Στη Μεγάλη Βρετανία, τώρα ο Τσώρστσιλ

αναλαμβάνει τα ηνία σε κυβέρνηση συνασπι-

σμού με σύνθημα: «Νίκη, νίκη με κάθε κό-
στος».
Εν τω μεταξύ, συνθηκολογούν και παραδί-

νονται μέσα σε πέντε ημέρες και σχεδόν

αμαχητί οι Κάτω Χώρες στον Χίτλερ. Δια

μέσου δε αυτών την 12η Μαΐου του 1940 οι

Γερμανοί εισβάλλουν στο Γαλλικό έδαφος.  

Τεθωρακισμένα άρματα υπό τον στρατηγό

Κλάιστ  προωθούνται, προς τις δύσβατες Αρ-

δένες και σε κίνηση απρόσμενη και αφάντα-

στη για τους Γάλλους, παρακάμπτουν τη

γραμμή Μαζινό, και σύμφωνα με το σχέδιο

Manstein, κατευθύνονται νότια και αφήνουν

τους εκεί ταμπουρωμένους Γάλλους, εις

μάτην να τους περιμένουν. Η γερμανική δύ-

ναμη εισβολής ανέρχεται σε 44 μεραρχίες

αριθμού 1.500.000 ανδρών και σε 1.500 άρ-

ματα μάχης ήτοι τα 2/3 της συνολικής τους

δύναμης σε άνδρες και τα 3/4 των αρμάτων

τους μάχης. Ο γαλλικός μόνιμος στρατός

ανέρχεται σε 800.000 εκ των οποίων το  41%

είναι οχυρωμένοι εντός της γραμμής Μαζινό. 

Στα οχυρά Μαζινό στα οποία έχει συγκεν-

τρωθεί ίσως και η κύρια δύναμη του Γαλλικού

στρατού, αναμένεται η μάχη να γίνει εκ του

συστάδην. Το αξιομνημόνευτο είναι ότι δεν

είχε γίνει πρόβλεψη για εφεδρική επικουρία,

αν κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Η αυταρέσκεια  αυτής της υπεροχής διαψεύ-

στηκε, όταν πληροφορήθηκαν ότι οι φάλαγ-

γες των “Panzer”’, των τάνκς του   στρατηγού

Γκουντέριαν μαζί με τις δυνάμεις του Ράιν

χαρτ,  σε κυκλοτερή κίνηση  περνούν  τον πο-

ταμό  Μεύση  (Μόζα) και με πρωτοφανή ταχύ-

τατο ρυθμό κατευθύνονται βόρ3ια, φτάνουν

στην Δουνκέρκη στο στενό της Μάγχης, για

να εγκλωβίσουν προς τη θάλασσα χιλιάδες

άνδρες, Βρετανούς  του εκστρατευτικού σώ-

ματος  μαζί με τον λοιπό συμμαχικό στρατό.

Και τότε συνέβη κάτι που δεν έχει επακριβώς

επεξηγηθεί ακόμα.

Ο Γκουντέριαν παίρνει εντολή  από τον Χίτ-

λερ να σταματήσει την επιθετική του ορμή

και να επιστρέψει πίσω στην προτέρα αμυν-

τική γραμμή, με στόχο το Παρίσι.

Η Δουνκέρκη τώρα, αναγκαστικά γίνεται το

μοναδικό λιμάνι διαφυγής. Το βρετανικό

ναυαρχείο δίνει εντολή και επιστρατεύει

κάθε πλεούμενο μέσο, πλοιάριο ή ακόμα και

βάρκα, να σπεύσει και να διασώσει τον εγ-

κλωβισμένο  στρατό, μεταφέροντας τον στην

Αγγλία.   

Στις 26 Μαΐου 1940 αρχίζει μια επική προ-

σπάθεια διάσωσης, σε έναν τραγικό αγώνα

ταχύτητας και αυτοθυσίας κάτω από τα εξον-

τωτικά πυρά των γερμανικών Γιούνκερς και

Στούκας. 

Το λιμάνι ήδη βομβαρδισμένο, είχε γεμίσει

από χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν σε

απόγνωση.

«Στις 4 Ιουνίου είχαν διαπεραιωθεί 198.000
Βρετανοί και 140.000 Γάλλοι και Βέλγοι. Με
τις 220.000 που είχαν καταφέρει να παραλά-
βουν τα βρετανικά πλοία από τα βορειοδυ-
τικά γαλλικά λιμάνια, ο συνολικός αριθμός
των διασωθέντων έφτασε στις 558.000.
Από τα 41 αντιτορπιλικά που πήραν μέρος

στην επιχείρηση της Δουνκέρκης, τα 6 βυθί-
στηκαν και τα 19 γονάτισαν και αποτραβή-
χτηκαν από τα βαριά πλήγματα που
δέχτηκαν. 
Οι Γερμανοί συνέλαβαν 1.000.000 αιχμαλώ-
τους, ενώ οι ίδιοι έχασαν 60.000 άνδρες νε-
κρούς και τραυματίες», όπως  διαβάζω στο

οικείο λήμμα της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος

Λαρους Μπριτάνικα. 

Η εκκένωση δε, έγινε δια της θαλάσσης  και

κάτω από συνθήκες καταιγιστικής καταδίω-

ξης.

Βέβαια η τρομερή συμμετοχή μέχρις αυτο-

θυσίας της βρετανικής αεροπορίας, συνέ-

βαλε τα μάλλα στον τιτάνιο αυτόν αγώνα της

αναγκαστικής μετακίνησης. 

Η διαταγή όμως του Φύρερ να αποσυρθούν

οι τεθωρακισμένες φάλαγγες του Γκουντέ-

ριαν, όπως φαίνεται υπήρξε ο από μηχανής

θεός της όλης ιστορίας. Από άλλους πάλι λέ-

γεται, ότι ο  Γκαίρινγκ, ο αρχηγός της Λου-

φτβάφε ήταν αυτός που είχε πείσει τον

Φύρερ, ότι  θα  ήταν επαρκής η αεροπορική

παρέμβαση για την περαιτέρω εξόντωση του

αντιπάλου, τουλάχιστον κατ΄εκείνη τη

στιγμή. Αλλοι όμως ισχυρίζονται, ότι ο Χίτ-

λερ ήθελε μόνο να φοβίσει τους Βρετανούς

για να τους εξαναγκάσει σε συνθηκολόγηση

ειρήνης, γι’ αυτό και τους άφησε να φύγουν,

παρ΄όλο που τους είχε στα χέρια του. 

Μετά από μια μικρή διακοπή των μαχών, η

γερμανική προέλαση συνεχίστηκε προς νότο

με τα τεθωρακισμένα του υποστράτηγου

Έρβιν Ρόμελ, τα οποία στις 5 Ιουνίου περ-

νούσαν τον Σηκουάνα,  ενώ συν τω χρόνω  ο

Γκουντέριαν επανελθών, είχε ήδη αποκόψει

τη γραμμή Μαζινό. Από τις 15 Μαΐου, ο Γκα-

μελέν ο Γάλλος στρατηγός, είχε δηλώσει ότι

αδυνατούσε λόγω ελλείψεως εφεδρειών να

υπερασπιστεί το Παρίσι, και τότε ο πρωθυ-

πουργός Ρεϋνώ είχε προχωρήσει στην αντι-

κατάστασή του με τον στρατηγό Βεϋγκάν,

που εσπευσμένα είχε φέρει από τη Συρία.

Εκείνες τις ημέρες και συγκεκριμένα την 10η

Ιουνίου του 1940, ο Μουσσολίνι βλέποντας

την ζυγαριά του πολέμου να γέρνει προς τη

μεριά του Χίτλερ, εγκατέλειψε την ουδετε-

ρότητά του και έσπευσε να μπει, αλλά  αυτός

αβρόχοις ποσί, στη μοιρασιά του διαμελισμού

της Γαλλίας. Στις 11 Ιουνίου του 1940 ο

Βεύγκαν, δηλώνει  ότι η μάχη για τη Γαλλία

έχει χαθεί. Στις 14  Ιουνίου 1940, οι Γερμανοί

τροπαιούχοι και νικητές  μπαίνουν στο Παρίσι

Τα οδυνηρά γεγονότα, τώρα τρέχουν στην

ειρωνική τραγικότητά τους. Στις 16 Ιουνίου

1940 ο Ρεϋνώ παραιτείται. Αναλαμβάνει ο

στρατάρχης Πεταίν, ο γηραιός στρατηγός και

νικητής της μάχης του Βερντέν κατά τον

Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο και καλείται να υπο-

γράψει την υποτιμητική, για τη Γαλλία,  συν-

θήκη ανακωχής. Κατά αποκλειστική

απαίτηση του Χίτλερ, η Γαλλο-γερμανική

ανακωχή υπογράφεται τώρα στο ίδιο βαγόνι

και στην ίδια ημέρα του μηνός, που είχε υπο-

γραφεί το 1918 η ταπεινωτική παράδοση της

Γερμανίας στους συμμάχους. Και αυτή ήταν

η 25η  Ιουνίου, αλλά τώρα ο χρόνος έγραφε

«1940».  Από δε την 24η Ιουνίου είχε προλά-

βει να πέσει και η ανάλογη  Γαλλο-ιταλική

υπογραφή ανακωχής.

Με την ανακωχή αυτή η Γαλλία χωρίστηκε σε

δυό ζώνες: μια βόρεια κάτω από την  γερμα-

νική κατοχή και μια ελεύθερη ζώνη η οποία

συμπεριελάμβανε  μόλις τα δύο πέμπτα του

Γαλλικού εδάφους στη νοτιοανατολική πε-

ριοχή, της χώρας. Η συνθήκη αναφέρεται και

στην υποχρεωτική τήρηση ουδετερότητας

όλων των εναπομεινάντων χερσαίων και θα-

λασσίων δυνάμεων. Οι Ιταλοί, παίρνουν  και

αυτοί μια μικρή περιοχή στην γειτονική Γαλ-

λική μεθοριακή εδαφική γραμμή.  

Από την άλλη μεριά, ντε Γκώλ και Ρευνώ από

το εξωτερικό κηρύσσουν την δια παντός

μέσου  συμμετοχή της Γαλλίας στη συνέχιση

του πολέμου. Εν τώ μεταξύ οι Βρετανοί, για

να μην πέσει ο Γαλλικός στόλος που ναυλο-

χεί στα διάφορα εντός ή εκτός γαλλικού εδά-

φους λιμάνια, στα χέρια των Γερμανών και

των Ιταλών,   καταλαμβάνουν  όλα τα πολε-

μικά Γαλλικά πλοία, στα υπό βρετανικό

έλεγχο Γαλλικά λιμάνια και όχι πάντοτε αναί-

μακτα. Έτσι οι Γάλλοι που ναυλοχούσαν στο

Οράν της Αλγερίας, αρνούνται να παραδώ-

σουν τα πλοία τους. Η πράξη  θεωρείται εχ-

θρική απο τους Βρετανούς και τότε αυτοί

πλήττουν σοβαρά το Γαλλικό θωρηκτό Δουν-

κέρκη.

Ύστερα από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, ο

Πεταίν, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε μεταφέ-

ρει και εγκαταστήσει  την κυβέρνησή του στο

Βισύ, όπου και  η πρωτεύουσα τη ελεύθερης

Γαλλικής  ζώνης,  διακόπτει τις διπλωματικές

σχέσεις  με τη Βρετανία.  Καταργεί  το μέχρι

τούδε ισχύον σύνταγμα της Τρίτης Δημοκρα-

τίας της Γαλλίας και επιβάλλει  στο  ακρωτη-

ριασμένο νέο  Γαλλικό κράτος, την

απολυταρχική εξουσία  του.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Γαλλία - Δουνκέρκη 

Η τέχνη είναι διασκέδαση

αλλά και αισθήματα. Είναι στη

ζωή των περισσοτέρων από

μας και όχι μόνο όσων ασχο-

λούνται επαγγελματικά μ’

αυτήν. Όμως δεν είναι μόνο

διασκέδαση, και δεν είναι μόνο

αισθήματα. Είναι «ΙΑΣΗ», ίαση

της ζωής.

Η Αρχιτεκτονική είναι μια απ’

τις τέχνες, η πιο απαξιωμένη

στη χώρα, και η πιο καταξιω-

μένη σε όλες τις οικονομικά

πλούσιες χώρες. Τυχαίο; Μ’

αυτήν κυρίως θα ασχοληθούμε

σ’ αυτή στήλη, αλλά και με τα

νέα των κατασκευών, των κτι-

ρίων, της διακόσμησης, της τε-

χνολογίας αυτών και τους

νόμους.

Για να σας δώσω τροφή: σκε-

φθείτε το έμβλημα-σύμβολο

κάθε χώρας… Ναι! είναι μια

κατασκευή. Αυτή η κατασκευή

προσελκύει ντόπιους, τουρί-

στες, συνέδρια, εκθέσεις, και

εκτός από χρήματα δίνει

κύρος, αναγνωρισιμότητα, και

μια σημαντική γεωπολιτική

θέση στο χάρτη.

Εκτός οικονομικού, τα αρχιτε-

κτονικά σχεδιασμένα κτίρια,

δρόμοι, πάρκα, λίμνες, γέφυ-

ρες, φράγματα κτλ. προσδί-

δουν μια ομορφιά,

λειτουργικότητα, ευεξία, δηλ

αδή ΥΓΕΙΑ. Αλλά όχι στη χώρα

μας…

Βάζοντας την αρχιτεκτονική

και διακόσμηση στη ζωή μας,

εκτός από όμορφο περιβάλλον

διαβίωσης, κερδίζουμε ηρεμία,

συγκέντρωση, ταχύτητα,

επαγγελματική απόδοση, λιγό-

τερο άγχος, άρα μεσομακρο-

πρόθεσμα πολύ καλύτερη

Υγεία και χρήματα! Πώς γίνε-

ται αναλυτικά;

Αυτό θα αναλύσουμε σ’ αυτή

τη στήλη παράλληλα με τις

εξελίξεις στην οικοδομή.    

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com
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Έχουν πεισθεί –εμείς τους πείσαμε- ότι μπορούν πα-

νεύκολα να μας ταϊσουν το όποιο κουτόχορτο που

για να το χωνέψουμε πιό εύκολα, βοηθάνε οι ντελά-

ληδές τους, ποικιλώνυμοι  Πορτοσάλτε και Πρετεν-

τέρηδες. Ο πανικός τους εμφανής. Το ίδιο τρέμουλο

που τους είχε πιάσει παραμονές εκλογών του Μάη

2012 καθώς και μετά το ηχηρότατο εκείνο ράπισμα,

μέχρι τα τσιράκια τους στα βλακόφωνα να τρομο-

κρατήσουν τον κυρ Μπάμπη και την κυρα Ιουλία ώστε

να ψηφίσουν δουλικά και αυτοκτονικά στις επαναλη-

πτικές του Ιουνίου.

Το καινούργιο εφεύρημα κουτόχορτου διαλαλεί ότι ο

καιρός γαρ εγγύς να βγούμε από τα μνημόνια και την

επιτήρηση. Ακόμα κι ένας ιστορικά αποδεδειγμένος

ενδεής φαντασίας λαός όπως οι Γερμανοί, έχουν ρι-

χτεί μ’ όλα τα στούκας και τα πάντσερ τους στην ολο-

μέτωπη επίθεση αποβλάκωσης και

κατατρομοκράτησης των Ελλήνων, κουνώντας με τό

‘να χέρι δελεαστικά μια αοριστόλογη έξοδό μας από

τα μνημόνια κι επισείοντας με το άλλο τον μπαμ-

πούλα λοιμών, σεισμών και καταποντισμών που θα

μας εύρουν στην φρικώδη περίσταση όπου δεν θα

επανεκλεγούν τα δουλάκια τους στην Ελλάδα.

Κι επειδή –ως αρχαιόθεν ρηθέν- το γαρ πολύ της θλί-

ψεως γεννά παραφροσύνην, ομολογούν μόνοι τους

την κολοσσιαία ουτοπία του δήθεν σωτηρίου εγχει-

ρήματός τους με την έκκληση να τους αφήσουμε στις

χρυσοτόκες θεσούλες τους ώστε η Ελλάδα να μπο-

ρέσει να ξαναβγεί στις αγορές. Δηλαδή, όλη αυτή η

φάμπρικα του ανασκολοπισμού της χώρας διά των

μνημονίων, που πάτησε και ελλογικεύτηκε στο δημό-

σιο χρέος το δημιουργηθέν από τον διαχρονικό εσμό

των εκλεγμένων αρπακτικών, εξαθλιώνει την Ελλάδα

κι εξαϋλώνει τους Ελληνες για να ξαναγίνουμε στο

τέλος της «σωτηρίας οδού» και πάλι ζητιάνοι.

Εκείνη δε η διατυμπανιζόμενη ανάπτυξη μέλλει να

έρθει όταν το σύνολο των αμύθητων πλουτοπαραγω-

γικών πηγών της χώρας μας περάσει στα νύχια των

κατακτητών μας για πενταροδεκάρες που σοφά με-

λετημένες δεν θα φτάσουν ούτε καν να επαναφέ-

ρουν το χρέος στα επίπεδα του 2010. Αυτή η

εκποίηση της Ελλάδος που σε άλλες εποχές θα τύγ-

χανε εκτελεστικών αποσπασμάτων με συνοπτικές

διαδικασίες, τώρα βαφτίστηκε σωτηρία, επενδύσεις

και ανάπτυξη. Όπου ανάπτυξη δέον να θεωρηθεί το

ανεμπόδιστο πλιάτσικο και η εκδορά των Ελλήνων

στο σφαγείο του ασύδοτου ξένου και εγχώριου κε-

φαλαίου με ημερομίσθια 1,5 και 3 δολλαρίων όπως

εκείνα που «ανέπτυξαν» πριν λίγα χρόνια την Ινδία

και την Τουρκία.

Περί αυτού πρόκειται και είναι οι επόμενες εκλογές η

τελευταία ελπίδα να πάρουμε ανάποδες πριν τον επι-

θανάτιο ρόγχο μας. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αρίστη

προοπτική, οι μισοί εκεί μέσα είναι λυσσασμένοι αρ-

νητές και πολέμιοι κάθε αρχόμενης από ΕΛΛ εννοίας.

Όμως προέχει αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε το

απόφθεγμα του μεγάλου Φλωρεντινού φιλόσοφου

και πολιτικού στοχαστή Νίκολο Μακιαβέλι, που εύ-

στοχα κατέγραψε ότι «κάθε αλλαγή εμπεριέχει τον

ακρογωνιαίο λίθο της επόμενης αλλαγής».

Δεν παροτρύνω υπέρ της ψήφου σε όποιο κόμμα. Πα-

ροτρύνω υπέρ μιάς αντι-μνημονιακής ψήφου σε πο-

λιτικό φορέα με ισχυρές πιθανότητες εκπροσώπησής

του στην επόμενη Βουλή. Κι επειδή πρεσβεύω ότι

όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο οφείλουν να καταθέ-

τουν και να αιτιολογούν την όποια πολιτική και κομ-

ματική επιλοιγή τους,  σκοπεύω και αυτή τη φορά να

ψηφίσω τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» ως μάλα προ-

σήκοντες στις απόψεις μου, εκτός κι αν οι χρυσόφω-

νες σειρήνες της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας

καταφέρουν να το διαλύσουν το τσαρδί εις τα εξ ων

συνετέθη.

Δεν κλείνει εδώ η συζήτηση για τα χάλια μας τα

μαύρα και το δέον γενέσθαι. Βάζω άνω τελεία με κάτι

που ίσως σας φανεί άσχετο αλλά δεν είναι, διότι κα-

ταδείχνει το πόσο χαμηλά έχουμε πέσει. 

Αν ο γουρουνοειδής ελεγκτής που χαστούκισε την

κοπέλα στο μετρό, το είχε διαπράξει πριν είκοσι χρό-

νια, θα τον είχε ξυλοφορτώσει το σύνολο των παρι-

σταμένων. Τώρα, κότες λειράτες, ανθρωπάκια

φοβισμένα, έρμαια του όποιου τσογλαναρά παριστά-

νει τον νταή, είτε πρόκειται για το εν λόγω ρεμάλι,

είτε ενδύεται θεσμική λεοντή.

Άνθρωποι άνω θρώσκοντες, ή έρμαια φόβου;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Οχι στην έπαρση της Σημαίας! 

Ο Γιώργος Δεμερτζής, μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Κα-

τερίνης και πρόεδρος του 15μελους συμβουλίου, στο

σχολείο ζήτησε από τον διευθυντή να γίνεται έπαρση

της Σημαίας και να ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος.

Ο Διευθυντής -όπως ισχυρίζεται ο μαθητής - αρνήθηκε

να κάνει δεκτό το αίτημα του, και αντ’ αυτού, του

έδωσε αποβολή από το σχολείο ως επικίνδυνο άτομο

και... φασίστα!

Ετσι ο μαθητής ζήτησε από τους 560 συνολικά μαθη-

τές του σχολείου να υπογράψουν, αν θέλουν να ακού-

γεται ο Εθνικός Ύμνος και να υψώνεται η σημαία.

Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικά υπέρ της ιδέας-αιτή-

ματος του Γιώργου Δεμερτζή, αφού οι 530 μαθητές

υπέγραψαν «ΝΑΙ», ενώ μόνον 30 υπέγραψαν «ΟΧΙ».

Ο Γιώργος Δεμερτζής περιγράφοντας τα όσα συνέ-

βησαν σ’ αυτή την ιστορία για τη σημαία και τον Εθνικό

Ύμνο, είπε μεταξύ άλλων:

«Ζήτησα από τους μαθητές του σχολείου μου, να
υπογράψουν αν θέλουν να ακούγεται ο Εθνικός μας
ύμνος και να γίνεται η έπαρση της σημαίας. Υπέγρα-

ψαν οι 530 μαθητές υπέρ και οι 30 κατά, οι οποίοι είναι
Έλληνες, αλλά και παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων.
...
Εμένα μου έδωσε 3 ημέρες αποβολή συκοφαντώντας
με ότι είμαι φασίστας, αναρχικός, ακραίος, κακός,
απειλή για τη δημοκρατία και για το σχολείο! Μαζί του
είναι κι άλλοι εκπαιδευτικοί και μου κάνουν πόλεμο
ώστε να με διώξουν από το σχολείο τόσο εμένα αλλά
και όποιον δεν υποστηρίζει τις δικές τους ιδέες και
συμφέροντα».

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης

απαντά στα δημοσιεύματα που αφορούν το Γιώργο Δε-

μερτζή και αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο ότι δεν έγιναν

έτσι τα πράγματα και ότι ο μαθητής δημιουργεί συχνά

προβλήματα...

Γράφουν μεταξύ άλλων: «η τριήμερη αποβολή που
επιβλήθηκε στο μαθητή (σημειωτέον ότι ο μαθητής
είναι ενήλικος) αφορά επανειλημμένες πράξεις και
ενέργειές του που αντιβαίνουν στον εσωτερικό κανο-
νισμό λειτουργίας του σχολείου.

Η ποινή επιβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Συλ-

λόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις του νόμου και ουδεμία σχέση έχει με την αξίωση
του μαθητή και μελών του 15μελούς για καθημερινή
έπαρση της σημαίας και ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου.

Η σημαία του σχολείου είναι μονίμως αναρτημένη
σε κεντρικό σημείο του διδακτηρίου, ο Εθνικός Ύμνος
τραγουδιέται από την εκπαιδευτική κοινότητα στις
Εθνικές Γιορτές - Επετείους και όποτε το κρίνει σκό-
πιμο ο Σύλλογος Διδασκόντων (όπως ακριβώς προ-
βλέπεται από την κείμενη νομοθεσία)».

Εμείς δεν θα μείνουμε σ’ αυτά, αλλά εκείνο που είναι

εντυπωσιακό και συνάμα ουσιαστικό είναι το συντρι-

πτικό ΝΑΙ των μαθητών στην έπαρση της σημαίας και

το ανάκρουσμα του Εθνικού μας Υμνου.

Και το λέμε αυτό γιατί μονίμως κατηγορούμε τα παιδιά

ως αδιάφορα, ως απάτριδα και πέρα βρέχει... 

Και το επίσης αξιοπερίεργο είναι η απάντηση του Συλ-

λόγου Διδασκόντων σ’ αυτό ακριβώς το κομμάτι που

είναι πως: «Όσον αφορά το θέμα της καθημερινής
έπαρσης της σημαίας, αναφέρθηκε στα μέλη του 15με-
λούς και στους υπόλοιπους μαθητές ότι δεν εμπίπτει
στις αρμοδιότητες των μαθητικών κοινοτήτων, όπως
αυτές καθορίζονται σαφώς στον κανονισμό λειτουρ-
γίας τους».
Κι όταν έχεις τέτοιους δασκάλους, πώς θέλεις να εμ-

φυσήσουν στα παιδιά αγάπη για την πατρίδα και σε-

βασμό στα ιδανικά της: ελευθερία και δημοκρατία!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Το ''ΑΝ'' από το ''DONE'' έχει απόσταση....το άπειρο!

4 Επιτρέπεται να τρέξεις πίσω από το λεωφορείο. Επι-

βάλλεται να συνεχίσεις να τρέχεις σε στυλ τζόκιν αν το

χάσεις...

4 Καλό κουφό μου σύμπαν, να τρώω και να μη χοντραίνω

είπα, όχι να τρώω και να μη χορταίνω, σταδιάλα...

4 Το τούρκικο πλοίο κάνει βόλτες και φτάνει μέχρι το Σού-

νιο (εν τω μεταξύ τα εδώ πρόβατα παρακολουθούν τα

τουρκοσίριαλ μετά μανίας!!), κάποιοι εγκληματίες στα

Εξάρχεια με μπαλτά χτύπησαν έναν άνδρα, στα σχολεία

πάλι καταλήψεις, οι λογαριασμοί μόλις ανασαίνεις ότι τους

πλήρωσες, καταφτάνουν οι νέοι καμαρωτοί (μόλις βλέπεις

επιστολή ανατριχιάζεις από τρόμο) και στο τέλος πέφτεις

σε απάθεια και μοιάζεις με υπνοβάτη!

Για άλλη μια φορά δια-

πρέπουν Έλληνες μαθη-

τές - φοιτητές στο

εξωτερικό.

Η Μαρία Δημακοπούλου

αποδείχθηκε ιδιοφυΐα

όταν κατά την διάρκεια

της φοίτησής της στα ΤΕΙ

Αθηνών κατάφερε να

λύσει ένα πρόβλημα που

ταλαιπωρούσε πολλά

χρόνια μηχανικούς και

ερευνητές. 

Τον 3ο χρόνο της σχολής

της λοιπόν η Μαρία έγινε

μέλος της διεθνούς ομά-

δας ερευνητών στο Πα-

ρίσι που συνεργάζεται με

την google. Ήταν εκείνη

τη στιγμή που η ίδια

έδειξε το ταλέντο της με

την επίλυση ενός προ-

βλήματος που είχε ταλαι-

πωρήσει την Google και

Intel για πολλά χρόνια.

Σαν ανταμοιβή έλαβε

βραβεία και από τις δύο

εταιρείες.

Όπως δήλωσε η ίδια, με-

γάλο ρόλο στην επιτυχία

της το οφείλει στις σπου-

δές της στα ΤΕΙ. 

“Δεν πάει κάποιος στην

google και ξαφνικά γίνε-

ται έξυπνος. Είχα πολύ

δυνατούς καθηγητές, με

την επιθυμία να ξεχωρί-

σουν στον τομέα διε-

θνώς. 

Η ποιότητα των μαθημά-

των και η προσφερόμενη

εκπαίδευση ήταν για

μένα αποφασιστικής ση-

μασίας σε ό, τι έχω επιτύ-

χει."

Η Μαρία ανταμοίφθηκε

με το “Anita Borg Memo-

rial” υποτροφία της

Google όντας άριστη

στην επιστήμη και την τε-

χνολογία των υπολογι-

στών. Την επιτυχία που

είχε το 2012, ακολού-

θησε μια πρόσκληση για

να μιλήσει σε συνέδριο

του CERN και πέρυσι επι-

σκέφτηκε τη Silicon Valley

για να συμμετάσχει σε

ένα κοινό πρόγραμμα της

NASA και της Google,

σχετικά με την τεχνητή

νοημοσύνη και νανο-τε-

χνολογία. 

Τον Δεκέμβριο αναμένε-

ται να ξεκινήσει να εργά-

ζεται κανονικά πλέον

στον τομέα διαφήμισης

της Google στην Νέα

Υόρκη. 

Μετά τα επιτυχημένα 2

αυτά έτη, ανακοίνωσε

πως το να σπουδάσει

στην Ελλάδα, ήταν συνει-

δητή επιλογή της. 

Θα μπορούσε - όπως της

έλεγαν - να σπουδάσει σε

όποιο ονομαστό πανεπι-

στήμιου του κόσμου

ήθελε. Εκείνη όμως επέ-

λεξε να μείνει στην Ελ-

λάδα γιατί πιστεύει ότι

είναι ένα εξαιρετικό σχο-

λείο, αν θέλεις να εξελιχ-

θείς. Άλλωστε η πορεία

της, την δικαιώνει. 

Και “έκλεισε” τις δηλώ-

σεις της λέγοντας πως

“ένα μεγάλο μέρος αυτών

που έχω πετύχει, το

οφείλω στα μαθήματα

που παρακολούθησα

στενά και στους καθηγη-

τές μου που με στήριξαν.”

πηγή: greekreporter.com

Από τα ΤΕΙ των Αθηνών στην google

Όσο μπορούμε σιγά σιγά να απαγκιστρωνόμαστε

από τις κλασικές μεθόδους ενέργειας που επιβαρύ-

νουν το περιβάλλον, καλό είναι να το κάνουμε. 

Έτσι, γνωρίζαμε μέχρι τώρα τα ρολόγια που λει-

τουργούν με τον ήλιο, ή τα ρολόγια που παίρνουν

ενέργεια από την κίνηση του χεριού. Στα επιτραπέ-

ζια ρολόγια όμως δεν εφαρμόζεται καμμία από τις

παραπάνω μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Κι όμως

ούτε εδώ οι μπαταρίες έχουν λόγω ύπαρξης, αφού

μπορεί κάλλιστα το ρολόι να λειτουργεί με νερό και

να είναι ταυτόχρονα ένα όμορφο βαζο που θα δια-

κοσμεί το σπίτι σας.   

Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του μοναδικού οικολο-

γικού ψηφιακού ρολογιού ακριβείας που λειτουργεί

με νερό είναι απλός.

Αφαιρείτε την τάπα, γεμίζετε με νερό και ρυθμίστε

την ώρα! Μετά απο 2-3 μήνες θυμηθείτε να αλλάξετε

το νερό!

Μοναδικό δώρο για τους λάτρεις των gadgets.

Ψηφιακό ρολόι νερού!

Ενέργεια υπάρχει παντού γύρω μας, στον αέρα, στον ήλιο,

στο νερό. Ελεύθερη και δωρεάν. Ο τρόπος ζωής μας δεν

μας αφήνει να την χρησιμοποιήσουμε όπως θα μπορού-

σαμε. Κάποιοι άνθρωποι όμως αποφασίζουν να κάνουν την

διαφορά και να αποδείξουν ότι η αυτονομία είναι εφικτή και

φτηνή. 

Ένας απ’ αυτούς είναι ο Πήτερ Ρόουαν, ο οποίος μετά από

μια πετυχημένη σταδιοδρομία στις επιχειρήσεις, αποφά-

σισε να τα παρατήσει όλα και να γίνει λογοτέχνης. Έφτιαξε

ένα σπιτάκι για γραφείο στο πίσω μέρος της αυλής του, το

οποίο είναι “εκτός δικτύου”, είναι δηλαδή αυτόνομο. 

Μάζεψε λοιπόν 275 κουτάκια αναψυκτικών* κι έφτιαξε ένα

αυτοσχέδιο πάνελ συλλογής ηλιακής θερμότητας.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο

Σηάτλ, ο Ρόουαν υποστηρίζει ότι το αυτοσχέδιο σύστημά

του θερμαίνει το χώρο του κατά πέντε με έξι βαθμούς Κελ-

σίου τις ημέρες με συννεφιά, ενώ όταν έχει ήλιο κάνει

πραγματικά ζέστη.

Σε συνδυασμό με μια μικρή συστοιχία φωτοβολταϊκών

πάνελ στην οροφή που παράγουν επαρκή ποσότητα ενέρ-

γειας για να λειτουργήσει ένας φορητός υπολογιστής και

ένας λαμπτήρας φωτισμού, το “καταφύγιο” του  Ρόουαν

είναι εντελώς ανεξάρτητο από το δίκτυο ηλεκτρισμού του

Σηάτλ.
πηγή: econews

*Τα υπόλοιπα υλικά που χρειάστηκαν είναι: τρεις ξύλινες σανίδες

μήκους 2,5 μέτρων η καθεμιά, έναν παραλληλόγραμμο πίνακα από

πλέξιγκλας διάστασης 1,2X2,5 μέτρων, θερμοανθετική μαύρη ψε-

καζόμενη βαφή για τα κουτάκια, πλαστικές σωληνώσεις, καθώς και

ένα τρυπάνι μαζί με βίδες.

Ζεσταθείτε με ...αναψυκτικά
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Μία Γυναίκα, η πρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα
Κίρχνερ “έβαλε γυαλιά” σε όλους τους ηγέτες των
κρατών της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι είναι μια
μεγάλη ηγετική προσωπικότητα, που μπροστά στο
συμφέρον της πατρίδας της δεν γονατίζει και δεν
σκύβει το κεφάλι με υποτέλεια. 
H παρακάτω επιστολή της απευθύνεται προς τον
Αμερικανό Πρόεδρο Μ.Ομπάμα, όπου του επισημαί-
νει ότι δεν θα δεχτεί να συκοφαντείται η χώρα της
και ότι θα επηρεαστούν αρνητικά οι σχέσεις τους αν
αποδειχτεί αυτό! 
Η επιστολή εστάλη 30 Οκτωβρίου εν’ όψει και της
επερχόμενης Συνόδου (15-16/11)

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας γράφω για να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα

που, αν επιβεβαιωθεί από εσάς, θα έχει σοβαρές συνέπειες

στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.

Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι αν η Νάνσυ Σόντερμ-

περγκ, το πρόσωπο που έχει διοριστεί από εσάς ως πρό-

εδρος του PIDB (Public Interest Declassification Board), το

οποίο αναφέρεται κατευθείαν στην αμερικανική κυβέρνηση,

είναι επίσης συμπρόεδρος της «American Task Force Ar-

gentina» (ATFA), μιας οντότητας που δημιουργήθηκε ει-

δικά για να επιτίθεται και να βρίζει την Αργεντινή και την

πρόεδρό της.

Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, στα καθήκοντα του PIDB

περιλαμβάνονται η ανάλυση κρίσιμων θεμάτων εθνικής

ασφάλειας και η παροχή συμβουλών στον Πρόεδρο και σε

άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ. Μάλιστα,

στις 10 Νοεμβρίου του 2012, κατά τον επαναδιορισμό της

κυρίας Σόντερμπεργκ, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε δημο-

σίως τη θέση της ως «κομβική».

Ωστόσο, στο επίσημο βιογραφικό που διανεμήθηκε από

το γραφείο σας, δεν αναφέρεται η θέση της Σόντερμπεργκ

στην ATFA και στο βιογραφικό της συμπροέδρου που δια-

νέμεται από την ATFA δεν αναφέρεται η υψηλή θέση που

κατέχει το εν λόγω πρόσωπο στο Λευκό Οίκο. Μήπως πρό-

κειται για περίπτωση συνωνυμίας;

Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι η Νάνσυ Σόν-

τερμπεργκ, η συμπρόεδρος της ΑΤFA, διεξήγαγε μια πρω-

τοφανών διαστάσεων συκοφαντική και δυσφημιστική

εκστρατεία εναντίον του λαού και των αρχών της χώρας

μου και ειδικά εναντίον μου, με σκοπό την καταστροφή της

Δημοκρατίας της Αργεντινής προς όφελος των ληστρικών

funds που επιδιώκουν να κερδίσουν τεράστια ποσά, περιο-

ρίζοντας το κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μου για την

αναδιάρθρωση του εξωτερικού χρέους της.

Μεταξύ άλλων σημειώνω την εξωφρενική κατάσχεση της

ναυαρχίδας του Ναυτικού της Αργεντινής, της φρεγάτας

Libertad. Το δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε

ομόφωνα την άρση της κατάσχεσης με την αιτιολογία ότι

συνιστούσε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Έγιναν επίσης προσπάθειες να κατασχεθεί ένας δορυ-

φόρος, ο οποίος χρησιμοποιείται σε πρόγραμμα της NASA.

Θα είναι σίγουρα παράδοξο, αν η κυρία Σόντερμπεργκ του

Λευκού Οίκου αποδειχθεί ότι είναι η ίδια Σόντερμπεργκ που

καλωσόριζε και ενθάρρυνε δράσεις που επηρέασαν και τα

συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ATFA έχει δηλώσει ότι έχει δαπανήσει πολλά εκα-

τομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός λόμπι εναντίον

της Αργεντινής εντός του αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ

επίσης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει προς όφελός της

οδυνηρά για τους Αργεντινούς γεγονότα, όπως την τρο-

μοκρατική επίθεση κατά του κέντρου της εβραϊκής κοινό-

τητας στο Μπουένος Άιρες το 1994, συκοφαντώντας την

κυβέρνησή μου με εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς.

Οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας θα επηρεα-

στούν αρνητικά, αν επίσης αποδειχθεί ότι η Νάνσυ Σόν-

τερμπεργκ της ATFA είναι η Σόντερμπεργκ που σας

συμβουλεύει για θέματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και το

ίδιο άτομο που διοικεί το ληστρικό fund NML Capital, το

οποίο έχει την έδρα του στις Νήσους Κέιμαν και πρωτο-

στατεί στη διεθνή δικαστική εκστρατεία κατά της χώρας

μου».

«Θα ήταν απαράδεκτο αν μια τέτοια “κομβική” θέση της

κυβέρνησής σας, με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληρο-

φορίες και απευθείας σχέσεις με το Κογκρέσο, καλύπτεται

από ένα άτομο που παράλληλα συμπροεδρεύει σε μια ορ-

γάνωση που είναι αφιερωμένη στην επίθεση και τη δυσφή-

μηση ενός κυρίαρχου έθνους που επιθυμεί να έχει

παραγωγικές σχέσεις με τη χώρα σας. Ελπίζουμε, λοιπόν,

ότι όλο αυτό δεν είναι παρά μια παρεξήγηση, μια απλή πε-

ρίπτωση συνωνυμίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Η επερχόμενη Σύνοδος των G20 που θα διεξαχθεί στις

15-16 Νοεμβρίου στο Μπρίσμπαν θα είναι μια καλή ευκαιρία

για να εργαστούμε από κοινού εναντίον των ληστρικών

funds, να ενισχύσουμε την αναδιάρθρωση του δημόσιου

χρέους και να εξαλείψουμε τους φορολογικούς παραδεί-

σους.

Ο ρόλος των εθνικών ηγετών είναι να επιλύουν αυτά τα

προβλήματα. Η χειραγώγηση από λομπίστες που υπηρε-

τούν αδίστακτους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει δεκτή»,

καταλήγει η πρόεδρος της Αργεντινής.

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

Θερμές ευχαριστίες

Μέσω της έγκριτης τοπικής σας εφη-

μερίδας θα ήθελα να εκφράσω δημο-

σίως τις θερμές ευχαριστίες μου

προς την υπεύθυνη για την φροντίδα

των αδεσπότων ζώων του Δήμου

ΒΒΒ, Κυρία Τίνα Κασιδόκωστα, η

οποία ανταποκρίθηκε άμεσα, με ιδιαί-

τερο ενδιφέρον και αφοσίωση όταν

την καλέσαμε στις 3 τρεχ. γιά ένα

πρόβλημα με αδέσποτο, γέρικο σκυ-

λάκι στην περιοχή της Α’ Πλάζ Βού-

λας.  

Την κυρία δεν την γνωρίζω προσω-

πικά.  Με παρέπεμψε σε αυτήν η Φι-

λοζωική Εταιρεία.  Ας είμαστε όλοι

πιο προσεκτικοί όταν παίρνουμε κα-

τοικίδια για να “παίξουν” τα παιδιά και

μετά τα εγκαταλείπουμε αδέσποτα

στους δρόμους.
Σας ευχαριστώ 

Τίνα Τσιρακοπούλου

"Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε διορίσει αυτήν που βρίζει την χώρα μου;”

Mία υπερήφανη επιστολή μιας πραγματικής ηγέτιδας, 

της Προέδρου της Αργεντινής, προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

6-10-2014 Αστικό Λεωφορείο 302. Δια-

δρομή: Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας - Γέ-

ρακας και “τανάπαλιν”. Γέρακας - Σταθμός

Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ωρα 16,45 εισέρχονται στο ως άνω Λεωφο-

ρείο δύο ελεγκτές εισιτηρίων με ύφος εκατό

καρδιναλίων. Δύο επιβάτισσες χτύπησαν

χτυπημένα εισιτήρια.

Αυτά τα χτύπησαν - όπως εξήγησαν - ξανά

κατά απόλυτο λάθος· λάθος ανθρώπινο διότι

τα είχαν μπερδέψει μετα αχτύπητα και

έβγαλαν από την τσάντα τους τα αχτύπητα

και τα έδειξαν. Τη μια επιβάτισσα την αθώω-

σαν και κατέβηκε πρν απ’ το τέρμα. Δεν

έπραξαν όμως το ίδιο και για την άλλη επι-

βάτισσα. Στο τέρμα της διαδρομής την κα-

θηλώνουν κυριολεκτικά στο κάθισμα. Της

ζητάνε τα στοιχεία της και της κόβουν πρό-

στιμο.

Η δεύτερη επιβάτισσα ορκίστηκε, ότι χτύ-

πησε ξανά το εισιτήριό της κατά απόλυτο

ανθρώπινο λάθος.

Ηταν μορφωμένη και επικαλέστηκε και ένα

λατινικό ρητό: Erare humanum est και το

εξήγησε: «Το σφάλλειν ανθρώπινο είναι».

Τους χιλιοπαρακάλεσε να μην της κόψουν

πρόστιμο, γιατί δεν έχει χρήματα και θα στε-

ρηθούν τα παιδιά της “τον άρτον τον επιού-

σιον”. Οι ελεγκτές εισιτηρίων είναι

ανένδοτοι. Είναι ανυποχώρητοι. Δεν επέ-

δειξαν ίχνος ανθρωπιας και κατανόησης.

Επιπλέον διέπραξαν και σκάνδαλο! Εκαναν

διακριτική μεταχείριση.

Δεν θα έπρεπε κανείς να ξεχνά και να λη-

σμονεί το τραγικό περιστατικό, το τραγικό

εκείνο συμβάν του θανάτου ενός νέου 19

ετών εξ’ αιτίας ενός εισιτήρίου (άκουσον,

άκουσον” εξαιτίας ενός εισιτηρίου).

Οδηγός άλλου αστικού ΚΤΕΛ εκδικήθηκε

επιβάτη, επειδή μπήκε απ’ τη μεσαία πόρτα

και τον κατέβασε όχι στη στάση του, αλλά

σε άλλη.

Ο επιβάτης ή η επιβάτισσα είναι πρόσωπο.

Δεν είναι νούμερο! 

Συνέβη να δω ελεγκτή εισιτηρίων να συμπε-

ριφέρεται σκαιώς σε επιβάτισσα που δεν

είχε εισιτήριο. Κι αυτή του είπε “Με ε...... για

ένα εισιτήριο!”

Ο πολιτισμός του ανθρώπου κρίνεται απ’ τον

πολιτισμό της ψυχής του. 

Ο αριθμός του ανωτέρω οχήματος είναι

9004.

Δημήτρης Γ. Μπράνης

Νομικός

σημείωμα έκδοσης: Είναι γεγονός ότι οι

ελεγκτές έχουν καταντήσει κάτι σαν κυνη-

γοί κεφαλών, με τα εισιτήρια. Οσοι κυκλο-

φορούμε με ΜΜΕ έχουμε θεατές

απαράδεκτων συμπεριφορών,  σε πολίτες,

που πολλές φορές είτε αφηρημένοι, είτε

επειδή δεν βρήκαν εισιτήριο σε περίπτερα

μπήκαν μέσα στο λεωφορείο.

Θα πρέπει να μάθουμε ως πολίτες ότι

έχουμε δικαιώματα ακόμη και ως κατηγο-

ρούμενοι! Δεν μπορεί να σε κρατήσει μέσα

στο Λεωφορείο ο ελεγκτής αν θέλεις να κα-

τέβεις, ούτε βεβαίως να σε συλλάβει. Δεν

μπορεί να σου ψάξει τα πράγματα!! Δεν

μπορεί να σου πάρει με τη βία τα στοιχεία

σου. Δεν μπορεί να σου μιλάει χυδαία... δεν

μπορεί να σε οδηγήσει στο Αστυνομικό

Τμήμα· μόνο ένα όργανο της Αστυνομίας

είναι αρμόδιο για κάτι τέτοιο.

Ελεγκτές εισιτηρίων, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς και κατανόησης!
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Συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς ο καθα-

ρισμός των ρεμάτων της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ανατολικής Αττικής, με επικεφαλής

τον αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου.

Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει και

ευτυχώς προχωράει, γιατί κάθε Νοέμβριο

έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα με κατα-

στροφικά αποτελέσματα, λόγω των κλει-

στών ρεμάτων από μπάζα και φερτά υλικά.

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι ο

καθαρισμός των ρεμάτων και των οχετών

σε άνοιγμα μέχρι 3μ., δηλαδή η απομά-

κρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων

προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή

για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδά-

των στα ρέματα των περιοχών αρμοδιότη-

τας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής, και συγκεκριμένα στους Δήμους

Ωρωπού, Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερ-

μίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παι-

ανίας, Σπατών – Αρτέμιδας, Λαυρεωτικής,

Σαρωνικού, Βάρης – Βούλα – Βουλιαγμέ-

νης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Οι εργασίες καθαρισμού έχουν ξεκινήσει

και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί

στα ρέματα:

1. Μέγα ρέμα Ραφήνας με προτεραιότητα

το τμήμα του 7ου Δημοτικού και Νηπιαγω-

γείου Παλλήνης στο Λουτρό, στην τάφρο

πίσω από το 4ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

στις εργατικές κατοικίες, στις εκβολές του

στο ύψος της οδού Ευβοϊκού.

2. Σε τμήματα του ρέματος της Εσχατιάς

του Δήμου Αχαρνών.

3. Σε τμήματα του ρέματος Ροκφέλερ της

Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. 

4. Σε τμήματα του Ασωπού ποταμού του

Δήμου Ωρωπίων.

Η  παροχή αυτή υπηρεσιών έχει διάρκεια 12

μήνες. 

Παράλληλα, όπου ζητηθεί λόγω έκτακτων

καιρικών φαινομένων, γίνεται άμεση πα-

ρέμβαση όπως συνέβη και με τις πρόσφα-

τες πλημμύρες στις Αχαρνές. 

Καθαρίζονται τα ρέματα στην Ανατολική Αττική

Λειτουργούν και τα  Σάββατα τα ΚΑΠΗ

Γλυφάδας, για πρώτη φορά

Ολα τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Γλυφάδας άνοιξαν τις πόρ-

τες τους, για πρώτη φορά και τα Σάββατα.  Η λειτουργία τους έγινε εφικτή χάρη στη

σχετική απόφαση της νέας δημοτικής αρχής και στην εθελοντική εργασία δεκάδων δη-

μοτών. 

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώρ-

γος Παπανικολάου, δήλωσε

σχετικά: «Η συντροφικότητα
και η ζεστασιά είναι αναγκαία
στοιχεία για να κυλάει
όμορφα η ζωή μας. Γι' αυτό,
παρά τις δυσκολίες των και-
ρών, αποφασίσαμε στη Γλυ-
φάδα μας να ανοίγουμε τους
χώρους των ΚΑΠΗ και τα
Σάββατα, με τη βοήθεια των
εθελοντών μας. Η μεγαλύ-
τερη χαρά ήρθε μέσα από τα
ζεστά χαμόγελα που είδαμε στα πρόσωπα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, που δεν
έμειναν κλεισμένοι στο σπίτι σαββατιάτικα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθε-
λοντές μας και στη δημοτική σύμβουλο, υπεύθυνη για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, Μαίρη
Μηλιαρέση που συντόνισε με μεγάλο κέφι και μεράκι όλη αυτή την προσπάθεια.»

Γιόγκα στη Βάρη  Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και 

σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Τα Μαθήματα γιόγκα είναι πρωινά και απογευματινά 

για απευθύνονται σε ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

Παράλληλα η Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττι-

κής προχώρησε στη σύν-

ταξη μελέτης και

δημοπράτηση για την κατα-

σκευή  του έργου: «Εργα-

σίες άρσης καταπτώσεων

πρανών ρεμάτων Περιφε-

ρειακής ενότητας Ανατ. Ατ-

τικής».

Η εργολαβία αυτή αφορά

προσωρινές επεμβάσεις το-

πικού χαρακτήρα στα πρανή

των ρεμάτων αρμοδιότητας

Περιφερειακής Ενότητας

Ανατ. Αττικής, με στόχο τον

περιορισμό του φαινομένου

της διάβρωσης κατά τη

διάρκεια έντονων καιρικών

φαινομένων. Το κύριο υλικό

που προβλέπεται να χρησι-

μοποιηθεί είναι λιθοπλή-

ρωτα συρματοκιβώτια. Θα

πραγματοποιηθεί καθαρι-

σμός της κοίτης των ποτα-

μών ή των ρεμάτων από

απορρίμματα ή φερτά υλικά

που δημιουργούν νησίδες

κεντρικά της κοίτης με απο-

τέλεσμα το νερό να οδηγεί-

ται προς τα πρανή,

ευνοώντας την διάβρωσή

τους. 

Τέλος θα γίνει όπου απαιτη-

θεί εκτροπή και έλεγχος

των υδάτων του ποταμού ή

του ρέματος σε περίπτωση

που εμποδίζουν τις εργα-

σίες κατασκευής των συρ-

ματοκιβωτίων. 

Η σύμβαση του έργου υπε-

γράφη στις 29-10-2014 συ-

νολικού προϋπολογισμού

480.000,00€ με προθεσμία

εκτέλεσης δώδεκα (12)

μήνες.  Το έργο χρηματοδο-

τείται από ιδίους πόρους

της Περιφέρειας Αττικής.

Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων στην Ανατ. Αττική



Tο Ε.Κ.Ε.Κ. του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών στο Χολαργό Αττικής,

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού», τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησε την υλοποίηση τριών προ-

γραμμάτων κατάρτισης ανέργων ΑμΕΑ τα οποία είναι σγχρηματοδοτού-

μενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κρίση που μαστίζει την ελληνική και τη διεθνή κοινότητα, έχει δημι-

ουργήσει ένα μεγάλο ρεύμα ανεργίας η οποία στη χώρα μας υπερβαίνει

το 1.300.000 ανέργους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες έχει ως αποτέ-

λεσμα την μεγιστοποίηση της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας από τα

άτομα αυτά.

Επιπρόσθετα, τα μέλη αυτών των ομάδων δεν έχουν ίσες ευκαιρίες εκ-

παίδευσης και κατάρτισης. Με τα υλοποιούμενα προγράμματα παρέχεται

η δυνατότητα στα ΑμεΑ να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αυξή-

σουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας.

Ταυτόχρονα, η απασχόληση σε καθημερινή βάση σε ένα προσομοιωμένο

εργασιακό περιβάλλον, αφενός βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των καταρ-

τιζόμενων και αφετέρου παρέχει ανακούφιση (ψυχική και σωματική) στις

οικογένειες ή στους κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρίες, δεδομένου ότι

απασχολούνται σε καθημερινή βάση σε ελεγχόμενο και πιστοποιημένο

περιβάλλον (πιστοποιημένα εργαστήρια και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές)

στο οποίο πέραν των άλλων παρέχεται και δωρεάν σίτιση.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 700 ώρες οι οποίες κατα-

νέμονται σε 200 ώρες προκατάρτισης και σε 500 ώρες κατάρτισης. Η

φάση της προκατάρτισης περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες,

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου, που απο-

σκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακολού-

θηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ομάδας των

ωφελουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η φάση της προκατάρτισης περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέρ-

γειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου, που

αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακο-

λούθηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ομάδας των ωφε-

λουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η φάση της

κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί το μέρος της προκατάρτισης και της θεωρητικής

κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι ασχολούνται σε πρακτικές ασκήσεις

κατά τις οποίες εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που απέ-

κτησαν κατά το προηγούμενο στάδιο εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση

θα διαρκέσει 350 ώρες. Τα τρία προγράμματα, τα οποία πρόκειται να ολο-

κληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου του 2014, είναι τα εξής:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Ως νέα διοίκηση στέλνουμε το μή-

νυμα μιας διαφορετικής πορείας

που έχει να κάνει και με ζητήματα πο-

λιτικής, αλλά και με ζητήματα τάξης.

Και όταν μιλάμε για τάξη …

Στο λίγο χρόνο που έχω θα αναφερθώ

σε δυο περιπτώσεις που αφορούν στη

στέγαση. 

Τεράστια ποσά σε ενοίκια 

με ψευδή τετραγωνικά!

Στο κτήριο στην οδό Θεομήτορος στον

Άλιμο, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και επικοινωνιών ΝΤ ΑΘΗ-

ΝΩΝ,  πληρώνουμε ενοίκιο: 

• για 3000m2, ενώ οι κύριοι χώροι είναι

1500m2 και 650m2 αυθαίρετο!

Νοικιάστηκε το 2005 με 47.000 ευρώ,

έπεσε στα 42.000 ευρώ, αργότερα στα

28.800 ευρώ, ενώ αμέσως μετά τις εκλο-

γές στις 24.6.14 η προηγούμενη διοί-

κηση Σγουρού συμφώνησε νέα τιμή στα

16.000 ευρώ. 

Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης, ΧΡΗΣΤΟΣ

Καπάταης, αρχές Σεπτέμβρη που ανα-

λάβαμε, πιέζει τον ιδιοκτήτη να δεχτεί

τον όρο "η περιφέρεια να μπορεί να

φύγει, οπότε θέλει χωρίς επιβάρυνση".

Ο ιδιοκτήτης δέχεται να υπογράψει από

24.6.14 και η παράταξη του κ. Σγουρού

που τυπικά ήταν ακόμη διοίκηση τότε

δεν υπογράφει!!! 

Αποτέλεσμα, αντί για 16.000 ευρώ να

πληρώνουμε ακόμη 28.000 ευρώ, δη-

λαδή 12.000 ευρώ το μήνα επιπλέον.

Μέχρι σήμερα για τους 3 μόνο μήνες,

έχουμε πληρώσει επιπλέον 36.000 ευρώ

χωρίς λόγο! 36.000 ευρώ είναι σήμερα

ένα Διαμέρισμα για μια άπορη οικογέ-

νεια. 

Κι αυτό δεν είναι παρά ένα απλό παρά-

δειγμα ενός από τα κτήρια που νοικιάζει

η Περιφέρεια, το οποίο είναι και αυθαί-

ρετο κατά 650m2 και έχει κοστίσει στην

περιφέρεια μέσα σε 8 χρόνια  4,5 εκ.

ευρώ!!!!

Χρειάζονταν οι μισοί χώροι 

απ’ όσους μίσθωναν

Για να μην πούμε για την άλλη περί-

πτωση αυτή του κτηρίου μας στην Λεω-

φόρο Μεσογείων.

Εκεί πληρώνουμε ενοίκιο:

• για 4000m2, όταν οι κύριοι χώροι είναι

2500m2

• Δεν έχει φύλαξη

• Δεν έχει Καθαριότητα

• Υπάρχει μηδενική ΑΣΦΑΛΕΙΑ για εξο-

πλισμό και αρχείο 

• Είναι σχεδιασμένο για super market 

• Το συμβόλαιο προβλέπει πως αν πλημ-

μυρίζει πληρώνουμε εμείς την αντλία.

• Κάθε όροφος είναι 1000m2 και υπάρ-

χει ένας διακόπτης για τα φώτα, με

αποτέλεσμα να καίνε όλη μέρα. 

• Από το 2011 γνώριζε η προηγούμενη

διοίκηση ότι χρειάζονταν οι μισοί χώροι

και παρέμενε στον ίδιο χώρο με το ίδιο

ενοίκιο. 

• Αυτό το κτήριο μας έχει κοστίσει μέσα

σε 8,5 χρόνια πάνω από 5,5 εκ ευρώ μιας

και το ενοίκιο είναι 71.000 ευρώ!!!!

Με αυτά τα δυο παραδείγματα δεν θέλω

να αφήσω καμιά αιχμή για κανέναν.

Θέλω όμως να καυτηριάσω την ευκολία

της κατασπατάλησης του Δημόσιου

Χρήματος ακόμα και μέχρι πριν λίγους

μήνες, όταν  οι συμπολίτες μας χειμά-

ζονται στους δρόμους από τις βάρβαρες

πολιτικές λιτότητας και μνημονίων. 

Τεράστιες σπατάλες σε ενοίκια

και ανύπαρκτα τετραγωνικά! 

Περιφέρεια Αττικής

Aνέστειλαν το “Νόμο της

Μονσάντο” 

Το Ανώτατο Δικαστήριο στη Γουατεμάλα ανέστειλε τον

παράλογο "Νόμο της Monsanto", σύμφωνα με τον οποίο

θα ήταν παράνομο για τους αγρότες της χώρας να φυ-

λάνε σπόρους από τη μία χρονιά για την επόμενη, κάτι

που κάνουν για αιώνες!

Αν και πρόκειται για μια μεγάλη νίκη των αγροτών που

θέλουν να σώσουν τις ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες

σπόρων, η Monsanto δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα

χέρια και θα καταθέσει έφεση.

Αυτόχθονες και οργανώσεις των αγροτών είχαν διαδη-

λώσει το περασμένο καλοκαίρι στην πρωτεύουσα της

Γουατεμάλα, με στόχο να μην ψηφιστεί ο νόμος για την

Προστασία Νέων Ποικιλιών, γνωστός ως "Νόμος της Mon-

santo", ο οποίος εγκρίθηκε από το Κογκρέσο.

Ο εξωφρενικός νόμος, μάλιστα, όριζε ποινή μέχρι και τέσ-

σερα χρόνια για όποιον διατηρούσε σπόρους ντόπιων πα-

ραδοσιακών ποικιλιών!!

Τώρα, η Monsanto απειλεί με κύμα αγωγών, ώστε να πιέ-

σει την κυβέρνηση της Γουατεμάλα. Μένει να δούμε αν οι

αγρότες θα κερδίσουν στο τέλος αυτή την άνιση μάχη.

http://roykoymoykoy.blogspot.gr

Σημείωση: Αυτά που διαβάζουμε για τη Γουατεμάλα έχουν

ήδη έρθει και στην Ευρώπη και σε λίγο θα μας χτυπούν

την  πόρτα, αφού την άνοιξε ορθάνοιχτα στα μεταλλαγ-

μένα η Ε.Ε.

Δυνατότητα ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών

στο Δήμο Κρωπίας

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανακοι-

νώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4304/2014

(ΦΕΚ 234/23-10-2014/Α’) «Έλεγχος των οικονομικών ….»,

παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα στους οφειλέτες του

Δήμου να υπαχθούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων οφει-

λών, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την

30/10/2014.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή (100%)

από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στην πε-

ρίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης ή εξόφληση σε ισόπο-

σες μηνιαίες δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή σε ποσοστό

που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προσαυξήσεις

εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφει-

λής και των αριθμό των δόσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση

ισχύει μέχρι 30/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

του Δήμου Κρωπίας (2oς Όροφος, Βασιλ. Κων/νου 47 –

Κορωπί).Αρμόδιοι υπάλληλοι : Σταυρούλα Μιχαιρίνα (210

6026 275 εσωτ. 152) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι

στο Δήμο Κρωπίας
Σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής

πλειοψηφίας στο Δήμο Κρωπίας, ανέλαβαν θέση ευθύ-

νης στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.

Με την με αριθμ. πρωτ. 19977/15-09-2014 απόφαση Δη-

μάρχου Κρωπίας «Περί ορισμού Αντιδημάρχων για το χρο-

νικό διάστημα από 1/9/2014 έως και 28/2/2014 ο Δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης όρισε 17 συμβούλους σε αρμοδιότητες

συνεπίκουροι  στους Αντιδημάρχους.

Oσο για το διαγωνισμό με τις καθαρί-

στριες, που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα τα

ΜΜΕ, ότι η Ρένα Δούρου προσέλαβε

ιδιωτικό συνεργείο με καθαρίστριες, ο

αντινομάρχης Οικονομικών Χρίστος

Καραμάνος, έδωσε την απάντηση.

«Στις 29 Αυγούστου του 2013, το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε
κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τη σκο-
πιμότητα διενέργειας διεθνούς δημό-
σιου διαγωνισμού για τον καθαρισμό
των κτηρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Ατ-
τικής, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Την 1η Νοεμβρίου 2013 η Οικονομική
Επιτροπή αποφάσισε με την υπ’ αριθμ.
2401 απόφαση, την έγκριση της δα-

πάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού
677.000€ (εξακοσίων εβδομήντα επτά
χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για
τον καθαρισμό των κτηρίων των Υπη-
ρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Ατ-
τικής. 
Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 η Οικονο-
μική επιτροπή, με την υπ΄αριθμ. 546
απόφασή της, αποφασίζει την έγ-
κριση των όρων της με αρ. 2/2014 δια-
κήρυξης του διεθνούς ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού. Η σχετική
διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού,
μετά την ανάδειξη μειοδότριας εται-
ρίας, έφθασε στην Οικονομική Επι-

τροπή τον Οκτώβριο του 2014.
Η διαδικασία για να ολοκληρωθεί, πρέ-
πει να υπάρξει υπογραφή της σχετικής
σύμβασης από την Περιφερειακή
Αρχή, κάτι που η Περιφερειακή Αρχή
δεν έχει πράξει. 
Το θέμα βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη
ενώ, εκτός των άλλων, εκκρεμεί και η
έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος
σχετικός διαγωνισμός είχε ακυρωθεί
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο
είχε θεωρήσει το τίμημα υπερβολικό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, τα
περί "ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρία"
του καθαρισμού των κτηρίων της Πε-
ριφέρειας, συνιστούν αβάσιμα και πα-
ραπλανητικά ψεύδη».

Παρακολουθούμε αυτό τον καιρό την πολεμική που ασκείται στην Περι-

φέρεια Αττικής από τα περισσότερα μαζικά μέσα ενημέρωσης, με προ-

χειρότητα και κενή περιεχομένου ουσία. Κι όμως υπάρχουν στοιχεία που

θα μπορούσαν να ασχοληθούν και να προβάλουν τα οποία δείχνουν μία

κακοδιαχείριση της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, με αδιαφάνεια

και ύποπτο όφελος.

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρουσίασε η περιφερειακή σύμβου-

λος Kατερίνα Τζίβα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα οποία παρουσιά-

ζουμε προς γνώσιν.

Η αλήθεια για τις καθαρίστριες στην Περιφέρεια
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H αποστολή με τα καπάκια από

τον Παλαιστικό Ραφήνας Πι-

κερμίου έφτασε στο σπίτι του

Γιαννάκη στα Πολιτικά Ευ-

βοίας, όπου γίνεται η πρώτη

συγκέντρωση, πριν πάνε στο ει-

δικό εργοστάσιο.

Οι γονείς του μικρού Γιαννάκη

ευχαριστούν πολύ τον Παλαι-

στικό Σύλλογο για την ιδιαίτερα

ευαίσθητη χειρονομία τους και

ο σύλλογος της Ραφήνας με τη

σειρά του ευχαριστεί όλους

τους αθλητές, γονείς, παρά-

γοντες και φίλους,  την Μο-

νάδα ανακουφιστικής

φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ  που ανή-

κει στην Ιερά Μητρόπολη Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής, την

φαρμακοβιομηχανία Elpen στο

Πικέρμι, το 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο Χολαργού, το 3ο Νηπια-

γωγείο Ραφήνας, την ταβέρνα

"Γωνιά του Τόρβα" στην Καλλι-

τεχνούπολη, το Fernandez Ten-

nis Academy στο Πικέρμι, το

Σύλλογο Αντισφαίρισης Ραφή-

νας, το καφενείο του κου

Κώστα Παπαθανασίου στη Ρα-

φήνα, τους απλούς πολίτες της

Ραφήνας με πρώτη την κυρία

Δημάρχου κα Πιστικίδη και

όλης της Ανατολικής Αττικής!

Ο Μικρός Γιάννης από την Εύ-

βοια, γεννήθηκε πριν 18 μήνες

με εγκεφαλική παράλυση-σπα-

στική τετραπληγία, έπειτα από

επιπλοκές στην (τρίδυμη) εγκυ-

μοσύνη της μητέρας του.

Δεν μπορεί δηλαδή να στηριχ-

θεί στον κορμό του και δυσκο-

λεύεται να κινήσει σωστά τα

χέρια και τα πόδια του, επομέ-

νως χρειάζεται στήριξη από

αμαξίδιο.

Oι γονείς του δεν μπορούν να

αντεπεξέλθουν στα έξοδα για

την αγορά του αμαξιδίου kκαι

ζητούν τη βοήθεια μας: πλα-

στικά καπάκια!

Σύλλογοι που στηρίζουν άτομα

με κινητική αναπηρία μαζεύουν

πλαστικά καπάκια, προκειμένου

να τα δώσουν σε εταιρείες ανα-

κύκλωσης έναντι χρηματικού

ανταλλάγματος. Έτσι μπορούν

να χρηματοδοτήσουν την

αγορά αμαξιδίων ή άλλων ορ-

θοπεδικών ειδών (ανταποδο-

τική ανακύκλωση).

Για κάθε έναν τόνο πλαστικών

καπακιών, η εταιρεία δίνει από

150 έως 180 ευρώ, και για ένα

βρεφικό αμαξίδιο που θα καλύ-

πτει τις ανάγκες του μικρού

Γιάννη χρειάζονται περίπου 18

τόνοι πλαστικών καπακιών.

Είναι εκατομμύρια!

Φύλάξε κι εσύ τα πλαστικά κα-

πάκια από τις συσκευασίες

νερού, χυμών, αναψυκτικών,

γάλακτος (τροφίμων δηλαδή).

Τα καπάκια από τη Ραφήνα ταξίδεψαν

στην Εύβοια για το μικρό Γιαννάκη

Εγκρίθηκε προσφάτως η αίτηση συμμετοχής του 3ου Λυ-

κείου Κορωπίου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής επι-

σκέψεων μαθητών (Εrasmus+). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι εγκρίθηκαν

προγράμματα μόνο 17 σχολείων σε

όλη την Ελλάδα εκ των οποίων

μόνο 3 στην Αττική, ανάμεσά τους

και το 3ο Λύκειο Κορωπίου. Στο

πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία

από την Κύπρο και την Ρουμανία.

Το σχολείο του Κορωπίου θα έχει

τον ρόλο του συντονιστή. Το θέμα

που θα εκπονήσουν στο πλαίσιο

της συνεργασίας τους είναι «η δια-

δικτυακή και η ενδοοικογενειακή βία». Η διάρκεια του προ-

γράμματος είναι δύο χρόνια(σχολικά έτη 2104-2016).

O  Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος

Ν. Κιούσης και ο πρόεδρος της Δη-

μοτικής Επιτροπής Παιδείας και

αντιδήμαρχος Οικονομικών και Δι-

οίκησης Ανδρέας Ντούνης συγχαί-

ρουν τη Διεύθυνση,  τους

καθηγητές και τους μαθητές για

την άρτια ετοιμασία του φακέλου

υποβολής για συμμετοχή στο πρό-

γραμμα και το επιτυχημένο αποτέ-

λεσμα με την έγκριση. 

«H ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ»
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 3o ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
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H Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου,

βρίσκεται πάντοτε σε επιφυλακή, προκειμένου

να προσφέρει τις υπηρεσίες της, σε περίπτωση

που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Με πρώτο γνώμονα την πρόληψη, οργανωμένα

και προγραμματισμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου

έως και την 20η Οκτωβρίου 2014, είχε πραγμα-

τοποιηθεί καθαρισμός περίπου 400  φρεατίων

και τουλάχιστον δέκα   ρεμάτων, σε μήκος εκα-

τοντάδων μέτρων!

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να

καλέσετε στα εξής τηλέφωνα:

• 6975200993 (Κωνσταντίνος Μαγγανάς, Πολιτι-

κός Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας

Δήμου Μαρκοπούλου.)

• 6974909728 (Μαρία Χασάπη, Επικεφαλής Εθε-

λοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου

Μαρκοπούλου.)

Οδηγίες 

Ο Αντ/γος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. Μιχαήλ Μα-

θιουδάκης και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου Μαρκοπούλου Κων/νος Μαγγανάς  καθώς

και εξειδικευμένα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας,

δίνουν τις παρακάτω Οδηγίες – συμβουλές, προτεινό-

μενες ενέργειες πριν από πιθανή πλημμύρα, κατά την

διάρκεια της εμφάνισης πλημμύρας και σε περιοχές

που ήδη, έχουν πλημμυρίσει.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ:

Εάν κατοικείτε σε περιοχή, που κατά το παρελθόν

είχε προβλήματα από πλημμύρες:

Ελέγξτε, ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι

φραγμένα. Βεβαιωθείτε, ότι οι υδρορροές του σπιτιού

σας λειτουργούν κανονικά. Περιοριστείτε στις ανα-

γκαίες μετακινήσεις. Αποφύγετε την εργασία και την

παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό δεν είναι

απαραίτητο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ:

Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε

ασφαλές υψηλό σημείο. Μη διασχίζετε χείμαρρους,

πεζοί ή με το αυτοκίνητό σας. Εγκαταλείψτε το αυτο-

κίνητό σας, εάν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να πα-

ρασυρθεί ή να πλημμυρίσει. Μείνετε μακριά από

ηλεκτροφόρα καλώδια. Μην πλησιάζετε σε περιοχές,

όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ:

Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή

είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν ξανά, στις επόμενες

ώρες. Να γνωρίζετε, ότι η πλημμύρα ενδέχεται να έχει

μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα

νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζο-

δρομίων, κλπ. Προσέχετε, ώστε η παρουσία σας, να μην

εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης.  Μην πλησιάζετε σε

περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώ-

σεις βράχων. Ελέγξτε, εάν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας

σας, κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων.

Εάν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε

σε περιοχές, που έχουν ήδη πλημμυρίσει:

Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος. Αποφύγετε

νερά που ρέουν. Εάν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που

έχει πλημμυρίσει, σταματήστε και αλλάξτε κατεύ-

θυνση. Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά, που μπορεί να

γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, στην περίπτωση

που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος

ή διαρροές από εγκαταστάσεις.

Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε:

Πυροσβεστικό Σώμα (199)

Άμεση Δράση (100)

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112)

Μπορείτε να καλείτε αυτούς τους αριθμούς, ακόμα και

αν δεν έχετε μονάδες ή δεν υπάρχει κάρτα sim στο

κινητό σας. Επίσης και από καρτοτηλέφωνο, είτε δια-

θέτετε τηλεκάρτα, είτε όχι.

«Απαράδεκτη η αύξηση των

δημοτικών τελών 

και ιδιαίτερα των τελών

ύδρευσης»

δηλώνει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

του Δήμου Σαρωνικού Μανώλης Τσαλικίδης

Σε ανακοίνωσή του ο συνδυασμός “Σαρωνικός +5”,

σχετικά με την αύξηση τελών στο Δήμο Σαρωνικού

γράφει μεταξύ άλλων:

Λίγοι μήνες πέρασαν από την προεκλο-

γική περίοδο, κατά την οποία ο κ. Σωφρό-

νης δεσμευόταν ότι δε θα επιβάρυνε

επιπροσθέτως τους δημότες μας και ήρθε

η αύξηση φωτιά στα δημοτικά τέλη και κυ-

ρίως στα τέλη ύδρευσης.

Ερωτούμε τον κ. Δήμαρχο πολύ συγκε-

κριμένα:

1. Πού άραγε τη βρίσκει τέτοια υποκρισία,

όταν από τη μία μιλάει για πολίτες επιβα-

ρυμένους από την οικονομική κρίση, και από την άλλη δε διστά-

ζει να εφαρμόσει οικονομικές πολιτικές που τους εξοντώνουν;

2. Σε ποια λογική ακουμπάει η αύξηση των δημοτικών τελών, όταν

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο Δήμος μας βρίσκεται σε κακή

οικονομική κατάσταση, αφού είχε 1.623.791 ευρώ ζημιά χρήσης

για το 2013, έχει κάνει μόνον 27% είσπραξη από τα προϋπολο-

γισθέντα του 2014, ενώ στην υπηρεσία ύδρευσης είχε 39,75%

απόκλιση εσόδων – δαπανών για το 2013 και 33% για το 2014;

3. Πόσο ανυποψίαστοι νομίζει ότι είναι οι πολίτες όταν χρησιμο-

ποιεί το πρόσχημα του «ορθολογισμού» και της «ενοποίησης»

των τελών, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες θα πληρώ-

σουν περισσότερα χρήματα για τις ίδιες υπηρεσίες;

4. Για ποια δημοκρατική διοίκηση μιλάει όταν τα τοπικά συμβούλια, δεν

ενημερώθηκαν, ούτε καν συζήτησαν και δεν αποφάσισαν καμιά αύξηση;

5. Τι είδους σκοπιμότητα κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι δεν υπάρ-

χει μελέτη που να εξετάζει όλα τα δεδομένα της περιοχή μας.

Είναι σαφές ότι οι μάσκες πέφτουν ταχύτατα και άκρως επικίν-

δυνα. 

Μόλις 150 ημέρες πριν ο κ. Σωφρόνης φορούσε τη μάσκα του αι-

ρετού που εξυγίανε τα οικονομικά του Δήμου και δεσμευόταν για

μειώσεις δημοτικών τελών. Πριν λίγες ώρες όμως αποφάσισε να

πάρει χρήματα από ανθρώπους που δεν τα έχουν, αποφάσισε οι

πολίτες να καλύψουν την αδυναμία της διοίκησης  να εισπράξει.

Η νέα Δημοτική Αρχή Σαρωνικού αναγνωρίζοντας τη δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία, η οποία πλήττει όλη τη

χώρα, από τη συνεδρίαση του πρώτου κιόλας Δημοτικού

Συμβουλίου ψήφισε τη σύσταση Κοινωνικού Παντοπω-

λείου, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πάσχοντες πο-

λίτες, μέσω της οργανωμένης προσφοράς ειδών πρώτης

ανάγκης αλλά και απαραίτητων υπηρεσιών. 

Οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου προχωρούν ταχέως και υπολογίζεται ότι πριν

από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα λειτουργήσει και

επίσημα σε δυο τουλάχιστον σημεία στον Δήμο Σαρωνι-

κού. Ήδη στη συνεδρίαση του Νο-

μικού Προσώπου

«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» ελήφθη ομό-

φωνη απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου σε συνέχεια της υπ.

Αριθμ. 221/2014 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου για τη λει-

τουργία του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου μέσω του Νομικού

Προσώπου.

Επιπροσθέτως, στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η

δημιουργία παραρτήματος ΚΑΠΗ τόσο στη Σαρωνίδα

όσο και στον Κουβαρά.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου και Δήμαρχος Γιώρ-

γος Σωφρόνης και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας

Σταμάτης Γκίνης έχουν δεσμευτεί και θεωρούν πρώτης

προτεραιότητας τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης

όλων των δημοτών του Σαρωνικού. «Με στόχο την ανα-
κούφιση των οικονομικά ασθενέστερων αλλά και όλων
όσων χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας αποσκοπούμε στην
ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής μέσω του Δήμου,
αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα. Ευελπιστούμε στη συμ-
μετοχή και την έμπρακτη στήριξη από την πλευρά των
συνδημοτών μας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρε-
σίες τους, προκειμένου να λειτουργήσουν όλες οι προ-
βλεπόμενες κοινωνικές δομές και είμαστε σίγουροι ότι

θα τους έχουμε στο πλευρό μας. Θέλουμε έναν ανθρώ-
πινο Δήμο Σαρωνικού και είναι στο χέρι μας να το πετύ-
χουμε!» τόνισε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώργος

Σωφρόνης.

Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείoυ και

δύο νέων ΚΑΠΗ στο Δήμο Σαρωνικού

Συμβαίνουν στο Δήμο Σαρωνικού

«Όσο λιγότερο καταναλώνεις,

τόσο περισσότερο πληρώνεις

στο Δήμο Σαρωνικού»

Η Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού γράφει μεταξύ

άλλων για την αύξηση τελών στο Δήμο τους:

Εντελώς απαράδεκτη και κοινωνικά άδικη

είναι η αύξηση των δημοτικών τελών και

τελών ύδρευσης  του δήμου Σαρωνικού.

Το νέο δόγμα  υπέρογκων αυξήσεων που

επιβάλλει με το «καλημέρα σας»  η  Δη-

μοτική Αρχή του κ. Σωφρόνη, εκτινάσσει

στα ύψη τα δημοτικά τέλη, αλλά και το τι-

μολόγιο της ύδρευσης και φέρνει σε οικο-

νομικό αδιέξοδο την συντριπτική

πλειοψηφία της τοπικής μας κοινωνίας τη

στιγμή που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει ακόμα και  σε βασικές

της ανάγκες.

... Καμία Δημοτική Αρχή που σέβεται  τον εαυτό της, δεν θα ξεκι-

νούσε την θητεία της με υπέρογκες αυξήσεις τιμολογίων στο  υπ’

αριθμόν ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό, και μάλιστα επι-

βαρύνοντας κατά κύριο λόγο τους μικρούς καταναλωτές. 

Καμία Δημοτική Αρχή που σέβεται την αξιοπρέπεια των ανθρώ-

πων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν θα τους χρέ-

ωνε με το ίδιο σχεδόν τιμολόγιο που χρεώνει  τους υπόλοιπους

καταναλωτές, και μάλιστα βαφτίζοντάς το «κοινωνικό».

.. Η Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού  ζήτησε από το Δημοτικό

Συμβούλιο να επανεξεταστεί  το θέμα των δημοτικών τελών  και

το τιμολόγιο ύδρευσης.

Οδηγίες αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου
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Παρά τις εξαγγελίες των τελευ-

ταίων Κυβερνήσεων περί δια-

φάνειας και αξιοκρατίας, οι

Έλληνες φορολογούμενοι έμει-

ναν για άλλη μία φορά θεατές

στην διεξαγωγή  του προγράμ-

ματος επιχορήγησης επιχειρή-

σεων για την πρόσληψη 5.000

ανέργων ηλικίας 25-66 ετών,

καθόσον η διαδικασία που ακο-

λουθήθηκε αφ’ ενός έπασχε

από ελλείψεις και ασάφειες,

αφ’ ετέρου φάνηκε ότι συγκε-

κριμένοι Όμιλοι κινήθηκαν ιδιαί-

τερα γρήγορα και αποτελεσμα-

τικά, γεγονός που γεννά υπό-

νοιες.

Σημειωτέον ότι οι επιχειρήσεις

υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση

υπαγωγής του Οργανισμού,  και

οι θέσεις καλύφθηκαν μόλις σε

τέσσερις ώρες. Το αξιοπε-

ρίεργο όμως είναι ότι αρχικά

μέχρι και τις 14.00 η φόρμα δεν

περιείχε τα πεδία αναφοράς

του αριθμού των υπαλλήλων

και της ειδικότητας του κάθε

υπαλλήλου που ζητούσε ο κάθε

εργοδότης, κάτι που αποτέλεσε

λόγο απόρριψης πολλών μικρο-

μεσαίων επιχει- ρήσεων. Εκ του

αποτελέσματος, δηλαδή, προ-

βλήθηκε ως λόγος απόρριψης

όσων υπέβαλαν στις 12.00

μέχρι και τις 14.00 την αίτησή

τους, ότι δεν είχαν συμπληρω-

θεί τα ανωτέρω πεδία, τα οποία

όμως δεν υπήρχαν εξ αρχής

στη φόρμα της αίτησης.

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγε-

λίες όσων απορρίφθηκαν από

το πρόγραμμα, τις θέσεις κάλυ-

ψαν μεγάλοι όμιλοι και πολυε-

θνικές εταιρίες, οι οποίες είναι

αμφίβολο αν χρειάζονταν χρη-

ματοδότησης.

Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα

κλειστό και αδιαφανές «σύ-

στημα παροχής υπηρεσιών

απασχόλησης», καταργώντας

στην πράξη τον ΟΑΕΔ και το

προσωπικό του,

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς

Δημήτρης Στρατούλης

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 5/11/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   655

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-

λότερη τιμή για την εκτέλεση της

εργασίας «Υλοποίηση  Χειμερινής

Αθλητικής  απασχόλησης», με κρι-

τήριο κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το

σύνολο της παροχής υπηρεσιών,

προϋπολογισμού 73.793,85 Ευρώ

με το Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

17η  του μηνός Νοεμβρίου 2014

ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης

παραλαβής των προσφορών την

12:00π.μ και ώρα λήξης την

12:30π.μ, στα γραφεία της Κοινω-

φελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-

Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου

Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αρι-

στείδου, ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-

μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα, που αποδεδειγμένα

παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με

το δημοπρατούμενο αντικείμενο

και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-

λεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το

2% επί της προϋπολογισθείσης δα-

πάνης, δηλαδή  1.475,88€  και κα-

τατίθεται με γραμμάτιο του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή με εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-

τος  τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα

βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμου Παλλήνης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-

λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-

avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για

περισσότερες πληροφορίες οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στα  Τηλ: 210.6619937, και

ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα    6/11/2014 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 39307

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-

ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑ-

ΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος

προκηρύσσει:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές και με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή  επί των τιμών του τιμολογίου

της μελέτης σε Ευρώ για την υπηρε-

σία  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, συ-

νολικής προϋπολογισθείσης  αξίας

42.000,.00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-

λου & Περιφερειακός Δημαρ.

Χ.Μπέκα,  Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-

νισμού, την 19/11/2014 ημέρα Τε-

τάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως

11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης

των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από πόρους του Δήμου. Οι

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα

πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική

επιστολή συμμετοχής ποσού

2.100,00€.             

Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-

ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-

ξης καθώς και τη μελέτη από την

ιστοσελίδα του Δήμου

«www.spata-artemis.gr», είτε από

το τμήμα προμηθειών επί της –

Βασ. Παύλου & Περιφερειακός

Δημαρ. Χ.Μπέκα –γ΄όροφος καθώς

και να ζητήσουν περισσότερες

πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες (Πληροφορίες: Τμήμα

Προμηθειών , τηλ.213 2007 397).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτάσεις της ΔΗΜ.ΑΡ. 

για συνταγματική αναθέωρηση

Η Δημοκρατική Αριστερά στο πλαίσιο των προτάσεων

που έχει διατυπώσει, για τις συνταγματικές διατάξεις

που άμεσα πρέπει να εισαχθούν στον προβλεπόμενο θε-

σμικό διάλογο, με σκοπό την  ενδεχόμενη αναθεώρησή

τους, κατέθεσε στη Βουλή Επίκαιρη Επερώτηση. 

Με τις προτάσεις της η Δημοκρατική Αριστερά ζητά με-

ταξύ άλλων: 

• Αλλαγή του εκλογικού συστήματος, που θα περιλαμβά-

νει την κατάτμηση των μεγάλων περιφερειών.

• Διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων.

• Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

• Αλλαγή στο τρόπο παροχής της βουλευτικής ασυλίας.

• Πλήρη διάκριση των εξουσιών.

• Αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημο-

κρατίας.

• Την καθιέρωση δημοψηφισμάτων. 

• Έλεγχο της λειτουργίας των ΜΜΕ, με επανεξέταση σει-

ράς διατάξεων με στόχο τη διαφάνεια, λαμβάνοντας

υπόψη και τη λειτουργία των λεγόμεων Νέων Μέσων

(new media). 

• Eνίσχυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο της Επίκαιρης Επερώτησης τίθενται ζητήματα,

που αφορούν  στη Συνταγματική καθιέρωση αποτρεπτικών

μηχανισμών για πρόωρη λήξη της τετραετίας, ως χρόνου

διεξαγωγής των εκλογών, τον  αριθμό των βουλευτών, το

ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθη-

κόντων, η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων Δικαστηρίων

της χώρας, οι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους.

Την ανάγκη συντονισμένης

δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

για την ανάπτυξη μηχανισμών

προληπτικού ελέγχου των διε-

θνών τρομοκρατικών δράσεων,

υπογράμμισε η Ευρωβουλευτής

της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, στο

πλαίσιο των εργασιών της Επι-

τροπής Πολιτικών Ελευθεριών,

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. 

Συγκεκριμένα, η Ευρωβουλευ-

τής ως μέλος της σχετικής Επι-

τροπής, αλλά και ως

συνήγορος πολιτικής αγωγής

στο παρελθόν των οικογενειών

θυμάτων τρομοκρατικών οργα-

νώσεων, ξεκίνησε από τη διαπί-

στωση της αλλαγής στα

κίνητρα και στον τρόπο δράσης

της διεθνούς τρομοκρατίας, η

οποία πλέον ελέγχεται περισ-

σότερο από θρησκευτικά, παρά

από πολιτικά κέντρα, για να κα-

ταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η

νέα αυτή μορφή τρομοκρατίας

απειλεί την παγκόσμια ασφά-

λεια και δημιουργεί εκτεταμέ-

νους φόβους για ενδεχόμενη

τρομοκρατική δράση και στην

Ευρώπη.

Ο έλεγχος των τρομοκρατικών

δράσεων, όπως χαρακτηριστικά

ανέφερε η Ελληνίδα Ευρωβου-

λευτής, πρέπει να επικεντρωθεί

στο "modus operandi" των τρο-

μοκρατών, στο πώς χρηματο-

δοτούνται, στο πώς μαζικά

οργανώνονται και επιτίθενται.

Παράλληλα, τόνισε την ανα-

γκαιότητα ελέγχου όχι μόνο

στα σύνορα αλλά και στο διαδί-

κτυο, που παρά τις τεράστιες

δυσκολίες του, κρίνεται επιτα-

κτικός στις μέρες μας. 

Τέλος, η Ελίζα Βόζεμπεργκ

έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο

γεγονός ότι το φαινόμενο της

τρομοκρατίας  των λεγόμενων

ξένων μαχητών, εξελίσσεται

και εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα

και μάλιστα  σύμφωνα  με ανε-

πίσημα στοιχεία, εντός ΕΕ

δρουν σήμερα περίπου 3000

απ’ αυτούς. 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 5/11/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   654

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-

λότερη τιμή για την «Παροχή υπη-

ρεσιών συμπλήρωσης και

λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχή-

στρας Δήμου Παλλήνης», για το

σύνολο της παροχής υπηρεσιών,

προϋπολογισμού 70.110,00 Ευρώ

με το Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

17η  του μηνός Νοεμβρίου 2014

ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρ-

ξης παραλαβής των προσφορών

την 11:00π.μ και ώρα λήξης την

11:30π.μ, στα γραφεία της Κοινω-

φελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-

Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου

Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αρι-

στείδου, ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-

μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα, που αποδεδειγμένα παρέ-

χουν υπηρεσίες σχετικές με το

δημοπρατούμενο αντικείμενο και

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-

σης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το

2% επί της προϋπολογισθείσης δα-

πάνης, δηλαδή  1.4402,20€  και κα-

τατίθεται με γραμμάτιο του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-

τος  τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα

βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-

λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-

avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για

περισσότερες πληροφορίες οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στα  Τηλ: 210.6619937, και

ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Η διεθνής τρομοκρατία, πλέον ελέγχεται περισσότερο

από θρησκευτικά, παρά από πολιτικά κέντρα
Eπισήμανση της ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ

Καταγγελίες για αδιαφάνεια στα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων
Ερώτηση των βουλευτών Δ. Τσουκαλά και Δ. Στρατούλη
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:61ΣΙΝ-Ε12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού δια-
χείρισης και εφαρμογής Συγχρημα-
τοδοτούμενων δράσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ
ΥΠΕΣ)
Μονάδα Γ΄ Υλοποίησης Συγχρημα-
τοδοτούμενων Πράξεων
Κοραή 4,  105 64, Αθήνα 
Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου 
Τηλέφωνο : 213 1501 466 
Fax : 213 150 14 91
E-mail : spilispi@mou.gr 
Websites:www.eyeisotita.gr,
www.isotita.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Με την υπ’ αριθμ. 3515/
30.10.2014  απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Ισότητας των Φύλων
μετατίθεται η καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών
της επανάληψης της προκήρυξης
του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δη-
μόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
για την επιλογή Αναδόχου στο
πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανά-
πτυξη και πιλοτική λειτουργία
του ψηφιακού θεματικού αποθε-
τηρίου, καθώς και των προσαρ-
μοσμένων υπηρεσιών προς
χρήστες/-τριες με αναπηρίες»

της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση
και διεύρυνση των υπηρεσιών
της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότη-
τας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της
Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενί-
σχυση της διοικητικής ικανότητας
του πυρήνα παραγωγής  των πο-
λιτικών ισότητας για την ενσωμά-
τωση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των πολιτικών ισότη-
τας καθώς και των συμβουλευτι-
κών, συντονιστικών και
ελεγκτικών μηχανισμών της ισό-
τητας των φύλων, για τις 3 Περι-
φέρειες Σταδιακής Εξόδου
(Άξονας Προτεραιότητας 08) του
Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει
ενταχθεί στο  Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με
Κωδικό ΟΠΣ 302157, περίληψη
της οποίας δημοσιεύτηκε: στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 582/12.9.2014,  ΦΕΚ 589/
19.9.2014, ΦΕΚ 618/26.9.2014),
στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ:
Ω07ΧΝ-Π6Λ), στο συμπλήρωμα
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στις εφημερί-
δες (Κοινωνική, Εβδόμη,
Χρηματιστήριο, Ημερησία) και στο
ΕΣΗΔΗΣ.

2. Νέα καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής προσφο-
ρών, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), ορίζεται η 14η/11/2014
ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά
της προσφοράς που υποβάλλον-
ται ηλεκτρονικά προσκομίζονται,
κατά περίπτωση, σε έντυπη
μορφή εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υπο-
βολή ήτοι 19η/11/2014, ημέρα Τε-
τάρτη, ώρα 15:00, στην έδρα της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγ-
χρηματοδοτούμενων Δράσεων
του Υπουργείου Εσωτερικών,
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 2ος όρο-
φος, Γραφείο Πρωτοκόλλου. Προ-
σφορές που θα κατατεθούν μετά
την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες
και απορρίπτονται ως απαράδε-
κτες και επιστρέφονται.
3. Ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 20η/11 /2014, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12:00μμ.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η από
24.9.2014 ορθή επανάληψη της
υπ’ αριθμ. 2802/28.7.2014 απόφα-
σης για την επανάληψη της Προ-
κήρυξης του Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού του Υποέργου 4:
«Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουρ-
γία του ψηφιακού θεματικού απο-
θετηρίου, καθώς και των
προσαρμοσμένων υπηρεσιών
προς χρήστες/-τριες με αναπη-
ρίες» (ΑΔΑ:Ω07ΧΝ-Π6Λ).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ

ΑΔΑ: ΒΝ79Ω16-ΞΡΒ, 
ΑΔΑΜ:  14PROC002382620

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997606703 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης
Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα
22943 21028-21033  
Fax: 2294023481
Επικοινωνία: Τζιβιτζής Σταύρος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία : 29 Οκτωβρίου 2014 
Α.Π.:  10909/29-10-2014  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμη-
λότερη προσφορά,  για την ανά-
δειξη αναδόχου του έργου:
«Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης
2014», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ. Ο συνολικός ενδει-
κτικός προϋπολογισμός για όλες
τις ομάδες είναι 109.997,57 €
(89.428,92 + 20.568,65 ΦΠΑ 23%). 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
αναλύεται σε  
ΟΜΑΔΑ 1: ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ,
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,

CPV 42130000-9, 19.171,53 +
4.409,45 = 23.580,98 €.  ΟΜΑΔΑ 2:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ-
ΔΗΡΟ, CPV 44470000-5, 31.496,50
+ 7.244,195 = 38.740,69 €.  ΟΜΑΔΑ
3: ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,
CPV 44164310-3, 7.620,60 +
1.752,74 = 9.373,34 €.  ΟΜΑΔΑ 4:
ΚΑΜΠΥΛΕΣ, «ΤΑΥ» ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ-
ΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, CPV
44167300-1, 7.481,85 + 1.720,83 =
9.202,68 €. ΟΜΑΔΑ 5: ΥΔΡΟΜΕ-
ΤΡΗΤΕΣ, CPV 38411000-9
13.487,30 + 3.102,08 = 16.589,38 €.
ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛ-
ΛΗΣΗΣ, CPV 44315100-2, 1.358,90
+ 312,55 = 1.671,45 €
ΟΜΑΔΑ 7: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
CPV 43830000-0. 6.511,44 +
1.497,63 = 8.009,07 €
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΡΓΑΛΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ,
ΚΛΕΙΔΙΑ, ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ, CPV
44500000-5, 2.300,80 + 529,18 =
2.829,98 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό
ΚΑ 25.6662.01 «Προμήθεια υλικών
ύδρευσης 2014» 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα στις  1η  του
μήνα Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 11 πμ. (λήξη επίδο-
σης προσφορών) από την αρμόδια
Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα
και δικαιολογητικά συμμετοχής σε
διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνε-
ταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα
Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2.199,95 €. (2%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης)
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση
γραμματίου σύστασης παρακαταθή-
κης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τρά-
πεζας. Σε περίπτωση συμμετοχής
με κάποιες από τις ομάδες, η εγ-
γυητική συμμετοχής θα πρέπει να
καλύπτει το 2% του αντίστοιχου
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους όρους και τα τεύχη
του διαγωνισμού δίνονται στα Γρα-
φεία του Δήμου, Αραφηνίδων Αλών
12, Ραφήνα ΤΚ 19009, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες αρμόδιος
υπάλληλος κος Τζιβιτζής Σταύρος
τηλ. 22943 21033.
Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου

Βασίλειος Πιστικίδης

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/14
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η 123ΠΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «Συντήρηση – Καθαρισμός
Δεξαμενών Καυσίμου 123 ΠΤΕ»(Τ-
102Ν) με προϋπολογισμό 70.859,00
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Οικοδομικές εργασίες 34.288,00
€ και β) Ηλεκτρομηχανολογικές ερ-
γασίες 36.571,15 €  (με ΓΕ & ΟΕ
και απρόβλεπτα). 
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού αντί δέκα Ευρώ (€
10,00) ή να αναλάβουν την αναπα-
ραγωγή των τευχών με δικά τους
έξοδα, τα οποία θα διατίθενται (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ) από την έδρα της Υπηρεσίας,
Αεροπορική Βάση Δεκέλειας,
Λεωφ. Τατοΐου, Τ. Κ. 13671, μέχρι
τις 27/11/14 ημέρα Πέμπτη κάθε ερ-
γάσιμη και ώρες 07:00 έως 15:00
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία
με το Τμήμα Εγκαταστάσεων του-
λάχιστον μία ημέρα πριν. Η διακή-
ρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, υπόδειγμα τύπου
Β.Πληροφορίες στα τηλέφωνα δια-
τίθενται τηλ. 210-819 5075 από το

Τμήμα Εγκαταστάσεων  FAX 210
8074601.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
02-12-14, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 σύμφωνα με το με άρθρο 3
παράγραφο α του Ν.3669/08, με
σφραγισμένες προσφορές και με το
σύστημα προσφοράς με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης, που εκφράζεται
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%)   σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα
άρθρα  4 § α  και 5 του Ν.3669/08. 
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετέχουν μεμονωμένες εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών
και Οικοδομικών εργασιών με οποι-
αδήποτε τάξη πτυχίου.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-

λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις καλούμε-
νες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
παράγρ. 4β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατού-
μενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη. 
δ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με το
άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.3669/08.
5. Η εργοληπτική επιχείρηση που
μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονω-
μένα ή ως μέλος κοινοπραξίας,
οφείλει να είναι εγγεγραμμένη
στους ειδικούς πίνακες του Υ.Εθ.Α
για την εκτέλεση έργων ΝΑΤΟ 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.417,18  ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού (ήτοι
τουλάχιστον μέχρι 02-07-2015) . Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6) μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πι-
στώσεις ΝΑΤΟ. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από τον κ. Δκτη ΔΑΕ. 

Ακριβές αντίγραφο
Ανθσγός (ΜΕ)

Λιακόπουλος Αθ. Π/Β:
Σμχος (Ι) Ιωάννης Σιαμπάνης

Διοικητής 123 ΠΤΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7Ψ4ΙΩ16-Τ3Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 10-12
19009 Ραφήνα
Α.Π.11305
Πληροφορίες: Στέργιος Φάτσης
Τηλέφωνο : 2294321030
Fax : 22940-23481

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επι-
λογή Αναδόχου για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΝ-

TΙΚΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «89.097,00» €

11. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ραφή-
νας – Πικερμίου  με έδρα στην οδό
Αραφηνίδων Αλών 10-12,
Τ.Κ.19009,Τηλ. 2294321030,
2294321 fax.229423481  
2. Είδος Σύμβασης και Τόπος Εκτέ-
λεσης του Έργου : Σύμβαση Τεχνι-
κού Έργου
3. Τόπος του έργου: Στη Δημοτική
Κοινότητα Ραφήνας του δήμου Ρα-
φήνας-Πικερμίου- οδός Μάντικα
4. Προϋπολογισμός του έργου:
«89.097,00» € (με Φ.Π.Α. 23,00 %).
5. Είδος διαδικασίας, Κριτήρια Ανά-
θεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός, με
βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με
το σύστημα προσφοράς επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ).Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι αποκλειστικά η χα-
μηλότερη τιμή.
6. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμε-
τοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό κατατίθενται από
τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, ήτοι
1.448,73 Ευρώ.                              
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και
τριάντα ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3
του Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 4
παρ. 12 του ν 3481/06), δηλαδή πρέ-
πει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
τις 12/06/2014. Οι εγγυητικές επιστο-
λές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ ΡΑΦΗ-

ΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών
της.  
7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Καλής
Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της
σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης κατά την
παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08,
που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης
και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 3.621,83
Ευρώ.                        
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκ-
πτωσης που πρόσφερε στο διαγωνι-
σμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο
του νομίμου ορίου 12%, υποχρεού-
ται να προσκομίσει για την υπο-
γραφή της σύμβασης επιπλέον
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλε-
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν.
3669/08, το ύψος της οποίας μπορεί
να φτάσει και το 35% του προϋπο-
λογισμού.
8. Χρηματοδότηση: Το έργο, το
οποίο χρηματοδοτείται  από το Πρά-
σινο Ταμείο ήτοι  από Εθνικούς Πό-
ρους, είναι ενταγμένο στην ΧΠ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012
– 2015 / ΕΤΟΣ 2014 –ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟ-
ΤΕΡΑΙΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5  στα πλαίσια
του έργου «Διαμόρφωση και εξοπλι-
σμός δημοτικού χώρου στάθμευσης
στην οδό Μάντικα με κωδικό πράξης-
αύξων αριθμό 20.                        Υπό-
κειται δε στις κρατήσεις που προβλέ-
πονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και
της κράτησης 0.1% επί της αξίας της
αρχικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ για τις
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων (παρ.2, εδ.β’ αρθρ. 238 του
Ν.4072/2012(ΦΕΚ Α’86).
9. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: α. εργοληπτικές επι-
χειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγ-
γεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π εφόσον
ανήκουν στην 1η, 2η, 3η (εντός
Νομού έδρας) τάξη για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, και β. κοινοπρα-
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας).
10. Πληροφορίες, Τεχνικές Προδια-
γραφές, συμπληρωματικά έγγραφα,
το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης διατίθενται από τη ΔΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Αραφηνίδων
Αλών 10-12  πληροφορίες: ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΣ ΦΑΤΣΗΣ, τηλ. 2294321030, fax
229423481), κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες 09:00 – 16:00. Τα στοι-
χεία αυτά θα χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και
την 23 /11/2013. Εφόσον ζητηθούν
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό-
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από την υποβολή της αίτη-
σης χορήγησης. Για την παραλαβή
των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα-
ταβάλλουν στο Ταμείο του δήμου τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε …5…..ΕΥΡΩ, εκτός αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και επι-
μέλεια.  Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου (Β).
11.   Διάρκεια του έργου: Σαν μέγι-
στο χρόνο κατασκευής του όλου
έργου καθορίζεται ο χρόνος των
τριών μηνών από την ανάθεση της
σύμβασης. 
12.Λήψη παραδοτέων, σύμφωνα με

τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύ-
χος της προκήρυξης Μέρος Β’ (Τε-
χνική περιγραφή). Ως ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας παραλαβής
των προσφορών στο διαγωνισμό,
ορίζεται η 28/11/2014, ημέρα Παρα-
σκευή. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
13. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί  την 28η  Νοεμ-
βρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής Διενέργειας του Διαγωνι-
σμού, στο Δημοτικό Κατάστημα
Ραφήνας, Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου, Αραφηνίδων Αλών 10-12, Τ.Κ
19009, από την ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κατά την αποσφρά-
γιση των προσφορών επιτρέπεται να
παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβά-
λει προσφορά αυτοπροσώπως ή με
το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νό-
μιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει το συμμετέχοντα στο δια-

γωνισμό για διάστημα έξι μηνών
από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.      

ΡΑΦΗΝΑ   05  / 11  / 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική,  σε φύλαξη
παιδιών ή γηροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, μορφωμένη κοπέλα, ως οι-
κιακή βοηθός εσωτερική ή εξωτερική ή παρτάιμ.
Τηλ. 6972164447

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Η Εταιρία MEGA SECURITY A.E.

ΖΗΤΑEI
Γυναίκες και άνδρες από 18 έως 30 ετών

με άδεια Security για πλήρη ή έκτακτη

απασχόληση για τις περιοχές Παλλήνη -

Γέρακα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9946.886, 

Fax. 210 9958.627

www.megagroupsecurity.gr

e-mail: info@megagroupsecurity.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 60τ.μ. στην ΠΑΛΛΗΝΗ,

67.000 ευρώ. Τηλ. 6977 161209

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 5/11/2014
Αρ. Πρωτ. 27281

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής
προϋπολογισθείσης  αξίας
45.000,00 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &

Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού , την 17/11/2014
ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 10:30
π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όρο-
φος-τηλ. 2132023843-4) καθώς και
από την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 5/11/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για την εκτέλεση της
εργασίας «Παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης εκπαιδευτικών και
καλλιτεχνικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π», για το σύνολο της
παροχής υπηρεσιών, προϋπολογι-
σμού 72.952,89 Ευρώ με το
Φ.Π.Α(23%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
17η  του μηνός Νοεμβρίου 2014
ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρ-
ξης παραλαβής των προσφορών
την 10:00π.μ και ώρα λήξης την
10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-
Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αρι-
στείδου, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-

μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα παρέ-
χουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή  1.459,06€  και κα-
τατίθεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-
τος  τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στα  Τηλ: 210.6619937, και
ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  και

της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος  Πανά, που γεννήθηκε

στην Παιανία Αττικής και κατοικεί στο Κορωπί Αττι-

κής και η ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και

της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το γένος  Κουλοχέρη, που  γεν-

νήθηκε  στο Κορωπί  και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο

Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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 Specia-

list 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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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Δωρεάν εξέταση από εξειδικευμένο γαστρεντερο-

λόγο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα προ-

σφέρει για δυο μήνες, στο πλαίσιο της κοινωνικής

του προσφοράς, το Κέντρο Πεπτικών Διαταραχών,

μέλος του AthensBeverlyHillsMedicalGroup.

Η εξέταση θα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

«Αντιμετωπίζω τα προβλήματα στο στομάχι μου»

το οποίο έχει αρχίσει από τις 27 Οκτωβρίου  και ολο-

κληρώνεται στις 27 Δεκεμβρίου 2014.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Διαγνωστικό αιματολογικό τεστ,  στη συμβολική

τιμή των 10€. Ο ενδιαφερόμενος θα δίνει μια μόλις

σταγόνα αίμα από το δάκτυλό του, προκειμένου να

γίνει ο σχετικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν έχει

το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ή όχι.

Δωρεάν επίσκεψη σε εξειδικευμένο γαστρεντερο-

λόγο κατά την οποία ο ιατρός θα δίνει τα αποτελέ-

σματα του διαγνωστικού τεστ και θα προτείνει την

ανάλογη θεραπευτική αγωγή.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ  ΤΟ  ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ

Το ελικοβακτηρίδιο είναι μεταδοτικό. Μεταδίδεται

από άνθρωπο σε άνθρωπο, με πιο συχνούς τρόπους

το φιλί, τη χρήση κοινών οικιακών συσκευών, την

κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον το

30% του ανθρώπινου πληθυσμού έχει μολυνθεί από

το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, με αποτέλεσμα να

θεωρείται μια από τις πιο διαδεδομένες μολύνσεις

στον κόσμο.

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μπορεί και επιβιώ-

νει στο στομάχι του ανθρώπου για χρόνια, χωρίς απα-

ραίτητα να προκαλεί συμπτώματα. Ωστόσο, ανάλογα

με τα γονίδια  και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου (κά-

πνισμα, στρες, γαστρική οξύτητα, αλμυρές τροφές,

κακή διατροφή, εξασθενημένο ανοσοποιητικό, χρήση

φαρμάκων), το μικρόβιο αυτό μπορεί να αποτελέσει

την αιτία για:

l Πόνο, δυσφορία, «φούσκωμα» στην κοιλιά

l Δυσπεψία l Γαστρίτιδες l Έλκος

l Καρκίνο του στομάχου

l Λέμφωμα στομάχου (MALT)  l Αναιμία

Πρόσφατες κλινικές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι ο κίν-

δυνος ανάπτυξης καρκίνου του στομάχου σε ασθε-

νείς με χρόνια γαστρίτιδα από το ελικοβακτηρίδιο του

πυλωρού είναι 6 φορές μεγαλύτερος από τον υπό-

λοιπο πληθυσμό.

Η μόλυνση με το μικρόβιο είναι ασυνήθιστη στην παι-

δική ηλικία, γίνεται όμως πιο συχνή κατά την εφηβική

και πρώιμη ενήλικη ζωή. Στην Ελλάδα υπολογίζεται

ότι πάνω από το 30% του ενήλικου πληθυσμού έχει

μολυνθεί με το ελικοβακτηρίδιο.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του συμβάλ-

λουν σημαντικά στη μείωση των συμπτωμάτων  των

σοβαρών γαστρικών παθήσεων και στην πρόληψη του

γαστρικού καρκίνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρό-

γραμμα «Αντιμετωπίζω τα προβλήματα στο στομάχι

μου» που περιλαμβάνει διαγνωστικό τεστ και δωρεάν

επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο, καλέστε στο 210

8949090 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 21:00, Σάβ-

βατο 10:00-15:00)    
www.ibs-center.gr,  www.abh-medicalgroup.com

Cosmos Επικοινωνια <cm@cosmosep.gr>

«Αντιμετωπίζω τα προβλήματα στο στομάχι μου» 

Ο Δήμος Παλλήνης δια μέσου της Τμήματος Προ-

στασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, στα

πλαίσια των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής

και σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ),

διοργανώνει  το Σάββατο  22 Νοεμβρίου   και ώρα

09:00 πμ έως 13:00 μμ,   στο 1ο Αθλητικό Κέντρο

Γέρακα (Κλειστό γήπεδο, Γέρακα και Ηρακλειάς):

«Ανοιχτή εκπαίδευση των δημοτών για βασική υπο-
στήριξη της ζωής σε ενήλικες και βασική υποστή-
ριξη της ζωής και αντιμετώπιση της πνιγμονής σε
βρέφη και παιδιά»
Καλούνται όλοι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι προπονητές

των αθλητικών σωματείων, οι φυσιοθεραπευτές και όλοι

οι πολίτες ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας

Η εκπαίδευση των πολιτών αφορά τη βασική υποστή-

ριξη της ζωής σε ενήλικες και παιδιά καθώς και την

αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά.

Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιεί-

ται σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος, σε συν-

θήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη

χρήση προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστά-

σεων, ενώ η εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό επίπεδο

για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανοιχτή εκπαί-

δευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή

σε ενήλικες και παιδιά, και η δημιουργία ερεθισμά-

των για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσω-

σης της ζωής.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Εκπαίδευση πολιτών στην καρδιοπνευμονική 

αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο Δήμο Παλλήνης 
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Mε σύμμαχο τον καλό καιρό και με ικανοποιητικά με-

γάλη προσέλευση και συμμετοχή διοργανώθηκε στις

εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βούλας ο πα-

ράκτιος ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοιχτή θάλασσα «Γου-

ρουνόπουλο 2014». 

Ημέρα Εθνικής εορτής,  28η Οκτωβρίου και οι ψη-

σταριές είχαν στηθεί από το πρωί στο χώρο ώστε να

προετοιμαστεί το μεγάλο έπαθλο για τους τρεις πρώ-

τους νικητές εκ των 52 σκαφών που πήραν μέρος,

ένα ξεροψημένο γουρουνόπουλο το οποίο και  μοι-

ράστηκαν στο γλέντι που ακολούθησε μετά τον

αγώνα, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τη συνοδεία μου-

σικής. 

Με την εκκίνηση να δίνεται στις 11 το πρωί και τον

τερματισμό να γίνεται λίγο μετά τις 12, οι περίπου

400 ιστιοπλόοι που βρέθηκαν στη Βούλα προσέφεραν

θέαμα στους λάτρεις του αθλήματος, με τις συνεχείς

εναλλαγές στα σκάφη που συναγωνίζονταν μεταξύ

τους, να κάνουν πιο εντυπωσιακή την εξέλιξη του

αγώνα. Ο Αίολος έκανε το χατήρι στους επίδοξους

διαγωνιζόμενους, ενώ την εμφάνιση τους έκαναν και

τα σκάφη Lighting, σε ένα ενδιαφέρον χάπενινγκ με

17 συμμετοχές στην κατηγορία και εξ’ ίσου συναρ-

παστική εξέλιξη στις μεταξύ τους μονομαχίες.

Είναι η 14η χρονιά για το «Γουρουνόπουλο», με τον

αγώνα να συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο πρό-

γραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Τόσο η ασυνήθιστη ονομασία του με το πρωτότυπο

βραβείο, όσο και η διαδρομή αποτελούν δέλεαρ, ενώ

χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις, τεχνική αρτιό-

τητα και καλή προετοιμασία, με το συναγωνισμό και

την αγωνία για το νικητή και φέτος να φτάνουν στο

κατακόρυφο.

Στην πολυπληθέστερη κατηγορία, των ΟRCI, το σκά-

φος ΑCES κατέλαβε την πρώτη θέση, ακολουθού-

μενο από το BANA BIOLETTA 3 και το DECLARE.

Ο Νίκος Βαζάκας, προπονητής του ΝΑΟΒ στην κα-

τηγορία των Lighting, μιλώντας αποκλειστικά στην

«Εβδόμη» για τη διοργάνωση εμφανίστηκε απόλυτα

ικανοποιημένος από την προσέλευση και τη μεγάλη

επιτυχία του αγώνα, ενώ τόνισε ότι το άθλημα ανα-

πτύσσεται γοργά:

«Ήταν ένας αγώνας, ο οποίος διοργανώνεται για 14η
χρονιά, μέσα σε κλίμα φιλικό και με άριστες συνθήκες
διεξαγωγής. Ήταν αθρόα η προσέλευση για μία
ακόμη χρονιά και πολλοί τίμησαν και τον Όμιλο με
την παρουσία τους. Το άθλημα αυτό, τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά και η δομή του, το κάνουν πολύ εν-
διαφέρον. Εξάλλου μη ξεχνάμε ότι η ιστιοπλοΐα έχει
χαρίσει Ολυμπιακά μετάλλια στη χώρα μας. Σε κάθε

κατηγορία, υπάρχουν
πολλά οφέλη για κάποιον
που θέλει να ασχοληθεί
με ένα άθλημα όπως το
δικό μας. Ο Ναυτικός Όμι-
λος Βούλας δίνει τη δική
του μάχη και ήδη παρου-
σιάζεται ανάπτυξη και γί-
νονται πολλοί αγώνες, οι
οποίοι με την απαραίτητη
προβολή, θα γίνονταν
γνωστοί και σε ένα ευρύ-
τερο κοινό, το οποίο
θέλει να γνωρίσει την

ιστιοπλοΐα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το
«Γουρουνόπουλο» και περιμένουμε την ίδια επιτυχία
και τις επόμενες χρονιές».

Δήμητρα Γκουντέλια 

Αγώνας 

“Γουρουνόπουλο” 

Μία πολύ σημαντική διάκριση για την

Ελληνική Ιστιοπλοΐα επέτυχε ο αθλη-

τής μας Δημήτρης Παπαδημητρίου

στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist

στην Αργεντινή!

Ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε το

χάλκινο μετάλλιο και ύψωσε την γα-

λανόλευκη σημαία!

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 207

νεαρά αγόρια και κορίτσια από 51

χώρες που είναι χωρισμένα σε

γκρουπ, με τη χώρα μας να εκπροσω-

πείται από πέντε αθλητές.

Συγχαρητήρια στον Δημήτρη, στον

εθνικό προπονητή του και προπονητή

του ΝΟΒ, Μάκη Νικολαΐδη καθώς και

στον  Ζανέτο Μαλατέστα!

Παγκόσμιος πρωταθλητής ιστοπλοΐας ο Παπαδημητρίου του ΝΟΒ
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Α1 Γυναικών: Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός 74-60 (pics) 

Τουρνουά  

καλαθοσφαίρισης 3Χ3

Ο  Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου  Σπάτων – Αρτέμι-

δος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ” λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα δρα-

στηριοτήτων, με μαζική συμμετοχή των πολιτών σε όλα

τα αθλητικά προγράμματα. 

Μία από αυτές είναι το τουρνουά  καλαθοσφαίρισης 3Χ3

σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθο-

σφαίρισης (EOK) και τα εκπαιδευτήρια “Νέα Γενιά Ζη-

ρίδη”.

Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής του

τουρνουά έχουν οριστεί για το Σάββατο 15 και την Κυ-

ριακή 16 Νοεμβρίου 2014.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις

των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Οι αγώνες θα διεξαχθούν

μεταξύ  9:00 πμ  έως  13:00 μμ. 

Ο Αθλητικός Οργανισμός θα φροντίσει για τη διανομή  αι-

τήσεων συμμετοχής στα σχολεία του Δήμου. 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΟΚ.

Η μετακίνηση των παιδιών από και προς τα εκπαιδευτήρια

Ζηρίδη θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη των γονέων.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά θα υπάρχει

παρουσία γιατρού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά

ηλικίας 8 έως 18 ετών. Για όσους γονείς επιθυμούν να

παραμείνουν στο χώρο διεξαγωγής των Εκπαιδευτηρίων

θα λειτουργεί κυλικείο κατά τις ώρες διεξαγωγής του

τουρνουά. 

Μαθήματα γνωριμίας της

επιτραπέζιας αντισφαίρισης

σε ανέργους

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Αρης 2006”

αποφάσισε στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς

του, να πραγματοποιήσει μαθήματα γνωριμίας με

την επιτραπέζια αντισφαίριση, στους ανέργους του

Δήμου 3Β. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην

αίθουσα Επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας

(κάτω από τη γέφυρα, Λεωφ. Βουλιαγμένης) σε

ημέρες και ώρες που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό

των συμμετοχών.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες τηλε-

φωνήστε στο 6932 627835

«ΤΡΕΧΩ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ, ΓΙΑ

ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ»
Αγώνες δρόμου για ανάδειξη της “Σφηττίας οδού”

Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 10.30

Ο Δήμος Κρωπίας για τέταρτη  χρονιά διοργανώνει εκ-

δήλωση για την ανάδειξη της Σφηττίας οδού και του Αρ-

χαίου Δήμου Σφηττού, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου με

τίτλο «ΤΡΕΧΩ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ», 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10:30 στο αθλητικό κέν-

τρο SAN SIRO, (στην οδό Σφηττού, λίγο πιο πάνω από τη

Μονή Βηθλεέμ) με ομιλία του λαογράφου και συγγραφέα

Γιάννη Πρόφη με θέμα «Κεντρικός Υμηττός και Σφηττία
Οδός: Ένας θησαυρός για το Κορωπί» και αμέσως μετά

ξεκινάει ο «Αγώνας Δρόμου» ο οποίος έχει εντάξει πολ-

λές αγωνισμάτων. 

Αγωνιστικός δρόμος,  ελεύθερου τρεξίματος/βάδην:

Αγόρια-Κορίτσια Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού, 150μ

Αγόρια-Κορίτσια Γ΄και Δ΄ τάξης Δημοτικού, 400μ

Αγόρια-Κορίτσια Ε΄ και  Στ΄ τάξης Δημοτικού, 600μ

Αγόρια-Κορίτσια Γυμνασίου, 1000μ

Αγόρια-Κορίτσια Λυκείου, 4.000μ

Ανδρών –Γυναικών, 4.000μ

Επίσης, πεζοπορία 4χλμ. Η συνολική διαδρομή είναι κυ-

κλική μήκους 4 χλμ (περικλείει τις θέσεις Φουφάγια, Κά-

στρο Χριστού, Φιλιάτι) με αφετηρία και τερματισμό το

αθλητικό κέντρο SAN SIRO στην οδό Σφηττού (λίγο πιο

πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ). Μετά τον τερματισμό θα

γίνει η απονομή αναμνηστικών δελτίων συμμετοχής. 

Η συμμετοχή στα αγωνίσματα απαιτεί δήλωση συμμετο-

χής, έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 14:00, ενώ οι

συμμετοχές εκτός μαθητών γίνονται και την ημέρα των

αγώνων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-662 23 24 (εσωτ. 163

κ.Κάρολος Μαρκαριάν), 210- 662 45 11 (κ. Κώστας Πρόφης).

Δελτία συμμετοχής είναι αναρτημένα στο www.koropi.gr

και διατίθενται  στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός. 

Επιστροφή στις νίκες για

τις γυναίκες του Πρωτέα

Βούλας, που επιβλήθηκαν

με 74-60 του Παναθηναϊ-

κού στο ντέρμπι της 5ης

αγωνιστική ημέρα στην Α1

μπάσκετ των γυναικών.

Με όπλο τον πλουραλισμό

στην επίθεση, καθώς πέντε

παίκτριες σημείωσαν διψή-

φιο αριθμό πόντων με

πρώτη και καλύτερη την

Σιέρα Μπραβάρντ (25π.),

ενώ την ακολούθησαν Λύ-

μουρα (11π.), Σπυριδοπού-

λου (11π.), Σωτηρίου (11π.),

Χατζηνικολάου (10π.), αλλά

και την σφιχτή άμυνα για

σχεδόν ένα ημίχρονο (δέ-

χτηκε μόλις 19 πόντους

στο πρώτο μισό), ο “Πρω-

τέας”  είχε ένα εύκολο από-

γευμα φτάνοντας στη νίκη

με 74-60.

Το παιχνίδι κρίθηκε από το

πρώτο ημίχρονο όπου οι

γυναίκες του Πρωτέα πάτη-

σαν το γκάζι ανέβασαν την

διαφορά ακόμη και στο +20

και δεν επέτρεψαν από εκεί

και μετά σε κανένα σημείο

του παιχνιδιού στον Πανα-

θηναϊκό να πλησιάσει.

Η οικογένεια του Πρωτέα

θέλει να ευχηθεί στο μέλος

της Άννα Σπυριδοπούλου

χρόνια πολλά πάντα με

υγεία και πολλούς τίτλους

και καλάθια στην ζωή και το

μπάσκετ, καθώς η φόρ-

γουορντ του “Πρωτέα” έχει

σήμερα τα γενέθλια της.

Πρωτέας Βούλας-Παναθη-

ναϊκός 74-60 

Διαιτητές: Θεονάς-Θεοδω-

ρόπουλος

Δεκάλεπτα: 23-8, 38-19, 61-

37, 74-60

Πρωτέας (Δάγλας): Θεοδώ-

ρου 2, Λύμουρα 11 (8 ασ.),

Κίτσιου 2, Μπαρμπερίδου,

Κολλάτου, Χατζηνικολάου

10, Σπυριδοπούλου 11 (1),

Σωτηρίου 11 (1), Φασούλα

2, Μπράβαρντ 25 (11/16 δ.). 

Παναθηναϊκός (Πρέκας):

Καλέντζου 18 (2), Δα-

νούση, Αυτζή 9, Κόνιαλη,

Ολιβερ 26 (20 ρ.), Σλούκα 3

(1), Εϊβερι (0/5 τρ.), Γλυνια-

δάκη, Κυριακοπούλου 4. 

Ο Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε με την Ιστιοπλοϊκή του

Ομάδα στον Διασυλλογικό αγώνα  Lagonisi Grand Resort

Cup που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Λαγονησίου, 25

και 26 Οκτωβρίου 2014

Ο Αγώνας διεξήχθη κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες

με τους ανέμους την Κυριακή να φθάνουν μέχρι και τα 6

μποφόρ. Η ομάδα του Ν.Α.Ο. Κέκροψ, με προπονητή τον

Δημήτρη Μπουγιούκα, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον

αγώνα με δύο αθλήτριες να τερματίζουν στην 2η και 3η

θέση στην κατηγορία των Laser.

Αναλυτικά οι επιτυχίες των αθλητών είναι ως εξής:

Laser 4.7

2η Δήμητρα Λεκατσά

3η Μαρία Τσιλιβάκου

Στην ομάδα του Ν.Α.Ο Κέκροψ συμμετείχαν ακόμη οι αθλη-

τές, Παναγιώτης Αθανασούλιας, Γιώργος Τζοϊτης,  Ειρήνη

Παπαϊωάννου, Σωτήρης Δήμας, Αλέξανδρος Γιαννακά-

κος, Αργυλία Αθανασούλια και Αλέξης Κολοκοτρώνης

Καλές επιδόσεις του

Ν.Α.Ο. Κέκρωψ 

Ο ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ στον ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

της “ΕΣΤΙΑΣ”

Ο Παλαιστικός Ραφήνας Πικερμίου βρέθηκε κοντά

στα παιδιά της “Εστίας” (Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας

ατόμων με νοητική υστέρηση) σε έναν συμβολικό αγώνα

δρόμου,  με τίτλο «Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ». Η εκ-

δήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στον

πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου  πλησίον του ΜΕ-

ΡΟΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλο-

θέης -Ψυχικού.

Η δράση είχει τους ακόλουθους στόχους:

- την ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού για τα άτομα με

νοητική υστέρηση

- την ενημέρωση του κοινού για το έργο της Εστίας

- την συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του προ-

γράμματος ανέγερσης δικτύου κατοικιών της Εστίας και

συγκεκριμένα στην ανέγερση του σπιτιού υποστηριζόμε-

νης διαβίωσης στο Πικέρμι μας!

Για την προσπάθεια αυτή ο Παλαιστικός Ραφήνας Πικερ-

μίου κατάφερε να κινητοποιήσει τον Οργανισμό Λιμένος

Ραφήνας - που πρόσφερε 300 ευρώ, τα μέλη του συλλό-

γου - που πρόσφεραν 200 ευρώ και το 4ο Δημοτικό Σχο-

λείο Ραφήνας - που θα αφιερώσει όλες τις φιλανθρωπικές

του εκδηλώσεις κατά την προ Χριστουγέννων περίοδο

στην Εστία.

Κατά την ημέρα της εκδήλωσης πολύτιμος αρωγός του

Παλαιστικού Συλλόγου ήταν και ο παγκόσμιος πρωταθλη-

τής Πάλης Παπαδάκης Φώτιος και ο πατέρας του έφορος

πάλης του ιστορικού Συλλόγου "Ατλας" Καλλιθέας, Πα-

παδάκης Ιωάννης.
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Μια αλλιώτικη ημέρα για τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ

Μάτια που λαμπύριζαν και πρόσωπα

που έλαμπαν από την ευχάριστη έκ-

πληξη. Μία έκπληξη που ήρθε στα παι-

διά του ΠΙΚΠΑ όταν μπήκαν σε

αυτοκίνητα βενζινοκίνητα και οδήγη-

σαν με τη βοήθεια οδηγών!

Ηταν μια ξεχωριστή ημέρα για τα παι-

διά του ΠΙΚΠΑ που θα τη θυμούνται...

Την περασμένη Κυριακή, ο Σύλλογος

φίλων του ΠΙΚΠΑ με πρόεδρο την Φω-

τεινή Ψυλλάκη, είχε οργανώσει εκδή-

λωση με εκμάθηση κυκλοφοριακής

αγωγής στα παιδιά, με την αρωγή της

εταιρείας Jumicar, που διαθέτει πάρκο

κυκλοφοριακής αγωγής εγκεκριμένο

και προτεινόμενο από το Υπουργείο

Παιδείας (εγκύκλιος Γ7/21558/1-3-05)

Παιδιά με κινητικά προβλήματα, ένιω-

σαν τα πόδια τους να αποκτούν

φτερά...

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του

μπάσκετ, τοποθετήθηκε φανάρι και λω-

ρίδες κυκλοφορίας. Ετσι τα παιδιά έμα-

θαν γρήγορα τον “Σταμάτη” και τον

“Γρηγόρη” και οδήγησαν τα

αμαξάκια με πολύ ενθουσια-

σμό.

Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει

να αγκαλιάζονται από τους

πολίτες. 

Αννα Μπουζιάνη

Treat me
cafe Bistro

Mια ευχάριστη νότα, ένα δίπορτο καφέ με χρώματα

και αρώματα άνοιξε στη Βάρη (Αθανασίου Διάκου

2).

Δύο νέα παιδιά με μεράκι και μεγάλη ποικιλία 

καφέδων, αλλά και γλυκίσματα και σάντουιτς δημι-

ουργούν στην ήδη φιλική ατμόσφαιρα του χώρου

ένα ζεστό κλίμα.

Είναι ένας χώρος

που έλειπε από

την πόλη και 

σίγουρα θα το 

αγκαλιάσουν στην

περιοχή.

και Delivery
Δευτέρα με

Σάββατο
08:00 - 15:00

τηλέφωνα:

210 8972.966

6988 680811

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” (Κάτω Βούλα), κα-

τέγραψε στο ιστορικό του άλλη μια εξαιρετική εκδρομή, το

περασμένο ΣαββατοΚύριακο. 

Δύο λεωφορεία που τα συνόδευαν σύμβουλοι του Συλλό-

γου επισκέφθηκαν την Αρχαια Μεσσήνη, το Πολυλίμνιο,

την Καρδαμυλη. 

Εντυπωσιακή η ξεναγηση στην αρχαια πολη της Μεσση-

νης*, οπου καθε χρονο αποκαλύπτουν και ενα ακομα κομ-

ματι της αρχαίας πολης. (Ασκληπιείο, θέατρο, πύλες,

σταδιο, παλαιστρα, ναούς, τουαλετες).

Περπάτησαν στο  Πολυλίμνιο, σε ένα τοπίο απερίγραπτης

φυσικης ομορφιας και διανυκτέρευσαν στην όμορφη Καλα-

μάτα.

Ακολούθησε ένας τρικούβερτος χορός από τους εκδρομείς

με ζωντανή μουσική και καλό κρασί, καθ’ ότι Μεσσηνία.

Στην  Καρδαμυλη ανέβηκαν  στο παλαιο της καστρο και

γευθήκανε  τις μανιατικες νοστιμιές μπροστά στο κύμα!!!!! 

* Η αρχαία Μεσσήνη ιδρύθηκε το χειμώνα του 370 π.Χ.-369 π.Χ. από

το Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα, μετά τη νίκη του επί των Σπαρτια-

τών στη μάχη των Λεύκτρων και την εισβολή του στη Λακωνία. Ο Επα-

μεινώνδας απελευθέρωσε τη Μεσσηνία από τη σπαρτιατική επιρροή

και επέλεξε τους πρόποδες του όρους Ιθώμη για να χτίσει την πρω-

τεύουσα των ελεύθερων Μεσσηνίων. Χτίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με

την αρκαδική Μεγαλόπολη, ώστε να αποκλειστεί η Σπάρτη από εχ-

θρικά κράτη και να εκλείψει η επιρροή της έξω από τη Λακωνική.

Όλα τα οικοδομήματα της Μεσσήνης έχουν τον ίδιο προσανατολισμό

και εντάσσονται στον πολεοδομικό κάνναβο που δημιουργείται από

οριζόντιους (με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση) και κάθετους (με κατεύ-

θυνση Βορρά-Νότο) δρόμους. Το πολεοδομικό αυτό σύστημα είναι

γνωστό ως ιπποδάμειο, από τον αρχικό εμπνευστή και δημιουργό του

αρχιτέκτονα, πολεοδόμο, γεωμέτρη και αστρονόμο του 5ου αιώνα

π.Χ., τον Ιππόδαμο από τη Μίλητο. 

Ενα ευχάριστο διήμερο στη Μεσσηνία


