
H Παλλήνη με την Reds

σε διαπραγμάτευση

Βραβεύθηκαν οι γυναίκες

του Αρη Βούλας Σελίδα  22

(Το άρθρο γράφτηκε την Πέμπτη 19/2. Πι-

θανόν την ώρα που τυπωνόμαστε να  έχει

επιτευχθεί συμφωνία. Η ουσία του περιε-

χομένου ΔΕΝ αλλάζει και ως προς την έν-

νοια του κράτους και ως προς τη θέση και

το ρόλο της Ελλάδας).

Μετά τις ιταμές και χυδαίες, σε ορι-

σμένες περιπτώσεις, δηλώσεις των

Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ κυρίως

και τις συγχορδίες του συνοδοιπόρου

τους τύπου, πρωτοστατούντος του

γερμανικού, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγ-

ματα:

- Πολλές φορές, αν όχι πάντα, δεν έχει σημασία τόσο

τι λες, αλλά πώς το λες. Δεν νομίζω να χρειάζεται να

το αναπτύξω, ούτε να φέρω παραδείγματα. 

- Ένας συνεταιρισμός - ένας γάμος, μια συμπόρευση -

ΔΕΝ είναι βιώσιμος αν είναι ετεροβαρής. 

Αν δεν υπάρχει αλληλοσεβασμός, πνεύμα συνεργα-

σίας και αλληλεγγύης, κοινοί στόχοι, κοινό συμφέρον,

αλλά αλληλοϋποβλέπονται και ο ένας κοιτάει πως θα

«ρίξει» τον άλλον, αργά ή γρήγορα ο συνεταιρισμός

αυτός διαλύεται και την ευθύνη, την υπαιτιότητα, την

έχει αυτός που θέλει να επιβάλλει την ανισότητα υπο-

σκάπτοντας το κοινό συμφέρον και την συνοχή της

κοινότητας. 

[Για εκείνους που δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν, παρα-

θέτω τις θέσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του

αρχιτέκτονα ένταξης της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ -

Ε.Ε. όπως τις μεταφέρει ο τότε Υπουργός Γ. Κοντο-

γεώργης: «Στον πρόεδρο (της ΕΟΚ) μετέφερα προ-
σωπικό μήνυμα του Πρωθυπουργού που
προειδοποιούσε ο Κων. Καραμανλής ότι δεν θα υπέ-
γραφε ποτέ μια συνθήκη προσχωρήσεως που θα δη-
μιουργούσε ανισότητες και διακριτική μεταχείριση
σε βάρος της Ελλάδας [...] και ότι δεν θα εδίσταζε να
καταγγείλει δημόσια μια παρόμοια τακτική της Κοι-
νότητας (Ε.Ε.]1.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η θέση αυτή δε συνάδει με την εν γένει συμπεριφορά

Μέρκελ – Σόιμπλε – Ντάισελμπλουμ και λοιπών ακο-

λούθων. Θα έτριζαν τα κόκκαλα του Κ.Κ. αν διάβαζε

το άρθρο του Κρούγκμαν (N.Y. Times): Athenae De-

lenda Est (Η Αθήνα πρέπει να καταστραφεί) – κατ’

αναγωγή στην Καρχιδόνα. 

Το τελεσίγραφο του Βερολίνου δια στόματος του Ολ-

λανδού Ντάισελμπλουμ ήταν σαφές: Θα υπάρξει νέο

euro working group (αυτό που πραγματοποιήθηκε

χθες 20/2) μόνον εάν η Ελλάς υποβάλλει αίτημα πα-

ράτησης του τρέχοντος προγράμματος!

Η Αθήνα ως γνωστόν απέστειλε αίτημα στον πρό-

εδρο του Eurogroup «για επέκταση της Κύριας Σύμ-

βασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης (MFA)» για

έξι μήνες, ρίχνοντας απ’ τη μια πολύ “νερό στο κρασί
της”, αλλά απογυμνώνοντας, απ’ την άλλη, το Βερο-

λίνο από κάθε αιτίαση. Πράγμα που υπογράμμισε κι ο

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης

την Πέμπτη μετά τη συνάντησή του με τον Δ/ντη της

ΤτΕ Ι. Στουρνάρα: «Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύ-
νες του, αν πουν «όχι» στην πρότασή μας». 

ΠΡΩΤΑ η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

και η ΣΩΤΗΡΙΑ του ΛΑΟΥ

Όπως απεδείχθη και από την μεταστροφή του κό-

σμου υπέρ της Κυβέρνησης, μετά την περήφανη

στάση της, ο λαός θέλει πάνω απ’ όλα την αξιοπρέ-

πειά του και την εθνική του ανεξαρτησία.  Δεν δι-

καιούται ΚΑΝΕΝΑΣ ν’ αποδεχθεί μείωση της εθνικής

ανεξαρτησίας που έχει κατακτηθεί με αίμα. Δεν δι-

καιούται κανένας να παραχωρήσει  σε κανέναν την

εθνική μας κυριαρχία ή μέρος αυτής. Οποιαδήποτε τέ-

τοια ενέργεια είναι ανίσχυρη και ΑΚΥΡΗ. 

Το αντίθετο θα ισοδυναμούσε με εθνική μειοδοσία.

Ένας συνεταιρισμός, μια συμφωνία, ασφαλώς και πε-

ριέχει δεσμεύσεις. Αλλά ποιές δεσμεύσεις είναι πρα-

κτικά και ηθικά αποδεκτές; Αν σου δίνω ένα δάνειο

με ευνοϊκούς όρους για ν’ αναπτύξεις π.χ. την παι-

δεία σου, δικαιούμαι να σου ζητήσω να μου πεις το

γενικό σου σχέδιο ανάπτυξης και τον γενικό απολο-

γισμό διάθεσης των κονδυλίων. Όχι με λεπτομέρεια.

Όχι ποιον θα βάλω Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο, ή αν

θα ρίξω το βάρος μου στην πρωτοβάθμια ή τριτοβάθ-

μια παιδεία, ούτε ποιά μαθήματα θα διδάξω. 

Συμβουλές τεχνογνωσίας εφ’ όσον ζητηθούν, βρί-

σκονται εντός του πλαισίου επικοδομητικής συνερ-

γασίας, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι

υποχρεωτικές. 

Αν πάρεις στεγαστικό δάνειο από την τράπεζα, μπο-

ρεί αυτή να ελέγξει την πρόοδο των εργασιών της οι-

κοδομής, προκειμένου να εγκρίνει εκταμίευση του

ποσού. Δεν σου υπαγορεύει τη διαρρύθμιση του σπι-

τιού, ούτε πόσους εργατοτεχνίτες θα έχει ο εργολά-

βος. Δεν σε υποχρεώνει να πάρεις εργολάβο. Χτίστ’

το μόνος σου, αν μπορείς. 

Δεν είναι «μονομερής ενέργεια» να το βάψεις στα

χρώματα της επιλογής σου, χωρίς να τους ρωτήσεις

και χωρίς «την έγκρισή» τους. Το αν θ’ αυξήσεις ή θα

μειώσεις το ΦΠΑ δεν είναι μονομερή ενέργεια. Είναι

στη διακριτική ευχέρεια του κυρίαρχου κράτους.

Άλλως δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Είναι χώρα υπό

επιτροπεία! Είναι προτεκτοράτο. Σε ποιόν έχει δώσει

ο Λαός τέτοια εξουσιοδότηση; ΔΕΝ το δικαιούται εξ’

άλλου ούτε ο ίδιος ο λαός να υποδουλώσει τα παιδιά

του και να προσβάλλει τους πατεράδες του. Αυτό

είναι η έννοια του Εθνους.

Οι δεσμεύσεις που ζητάει η Γερμανία κυρίως και οι

δορυφόροι της δεν έχουν, όπως έχει αποδειχθεί θε-

μιτό και πρακτικό σκοπό και μάλιστα ελευθέρως απο-

δεκτό. Αποσκοπούνε στον έλεγχο της χώρας και

στην αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών της πηγών,

στην πτωχοποίηση και εξαθλίωση του λαού μας, με

σκοπό την αρπαγή της περιουσίας του και την υπο-

δούλωσή του, με μεροκάματα υποδούλων. Αυτοί δεν

είναι συνέταιροι· είναι ύπουλοι νταβατζήδες!

Και ξεκαθαρίζω: Δεν μιλάω για τους λαούς και για τα

φωτισμένα μυαλά. Μιλάω για τους «υπαλλήλους»

των τραπεζών και για το ακόρεστο και άπληστο κε-

φάλαιο. 

Και για να ολοκληρώσω με την τελεολογία των «δε-

σμεύσεων» και των «μέτρων» να πω ότι αυτά έχουν

επιπλέον τιμωρητικό χαρακτήρα. Είναι στην νοοτρο-

πία των Γερμανών που θεωρούν τον δανειολήπτη πε-

ρίπου ένοχο, που πρέπει εκτός της αποπληρωμής να

υποστεί και ποινή για την πράξη της δανειοληψίας.

Το είχε πει από το 1880 ο Γερμανός Φρ. Νίτσε2. 

Τέλος, θεωρώ ότι εάν δεν επέλθει συμφωνία που να

εξασφαλίζει την εθνική ανεξαρτησία, την κρατική

κυριαρχία και την κοινωνική αξιοπρέπεια, ΔΕΝ δι-

καιούται η κυβέρνηση να την κάνει αποδεκτή. 

Επιτέλους, ας καταστήσει σαφές ότι τέτοια Ευρώπη

ΔΕΝ την θέλουμε. Αλλά δεν θα φύγουμε εμείς, για

να βγει το «διαζύγιο» εις βάρος μας. Αν συνεχίσουν

την ίδια τακτική του Σόιμπλε, ας επωμιστούν την ευ-

θύνη της διάλυσης της Ευρωζώνης, αν όχι και της Ευ-

ρώπης. Ευρώπη της Γερμανίας ή οποιασδήποτε

Γερμανίας, δεν την δεχόμαστε. Οι Λαοί ΔΕΝ δέχον-

ται!

―――――――――

1. Κωνσταντίνος Καραμανλής «ΑΡΧΕΙΟ», ίδρυμα Κ.Κ., τόμος 10ος,

σελ. 399. 

2. Φρ. Νίτσε: “Η Γενεαλογία της Ηθικής” (Γερμανικά “Schuld” ση-

μαίνει “ενοχή” και προέρχεται από την πολύ ηθική έννοια

“Schulden”, που σημαίνει “χρέη - οφειλές”.

Ο Σόιμπλε διαλύει την Ευρώπη
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Γιαννης Μανιάτης: Κύριε Δήμαρχε,  ξεκίνησε η δημι-
ουργία των σχολικών μονάδων στο Κίτσι. Τι ακριβώς
κατασκευάζεται;

Δημήτρης Κιούσης: Το σχολικό συγκρότημα αυτό, θα

φιλοξενήσει και τις τέσσερις βαθμίδες πρωτοβάθμιας

& δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:  Νηπιαγωγείο,  Δημο-

τικό σχολείο,  Γυμνάσιο και Λύκειο. Είναι τρεις κτιρια-

κές εγκαταστάσεις οι οποίες θα έχουν ξεχωριστούς

αύλιους χώρους και θα εξυπηρετήσουν, όχι μόνο τις

ανάγκες της περιοχής του Κιτσίου, αλλά και της ευρύ-

τερης περιοχής του νότιου τομέα της πόλης.

Η κατασκευή τους έχει ξεκινήσει, βρισκόμαστε σε ένα

σταδιο παράλληλα εκσκαφών και σκυροδετήσεων,

αλλά ωστόσο υπάρχουν κάποια προβλήματα γιατί πρέπει να

γίνουν  ανασκαφές από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, γιατί

βρέθηκε εκεί κάτι σημαντικό για τα ιστορικά δεδομένα της

περιοχής. Πιστεύω να ξεπεραστεί σύντομα, επειδή έχουν δρο-

μολογηθεί οι ανασκαφικές εργασίες και προχωρούν. 

Αληθεύει κύριε δήμαρχε, ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα
σχολεία στον κόσμο; Συμβαίνει να είστε και πολιτικός μηχα-
νικός, πείτε μας σχετικά. 

Πραγματικά,  από τα σχέδια που είδα, τέτοια σχολεία, δεν

υπάρχουν στην Ελλάδα. Ίσως δεν υπάρχουν και στην Ευ-

ρώπη. Μόνο στην Αμερική ίσως υπάρχουν. 

Οι αίθουσες που περιλαμβάνει το κτιριακό συγκρότημα, τόσο

στο σύνολό τους, όσο και μεμονομένα για τις μονάδες του Νη-

πιαγωγείου, του Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου, είναι εξαι-

ρετικές σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και τα σχέδια

που έχουμε δει.  Αίθουσες, οι οποίες δεν υπάρχουν σε άλλα

σχολεία, ούτε και σε ιδιωτικά, για διάφορες δραστηριότητες

των μαθητών, όπως και μεγάλα αμφιθέατρα τα οποία μπορεί

να χρησιμοποιηθούν πολυδύναμα για πάμπολες δραστηριότη-

τες. Θεωρώ ότι θα είναι ένα στολίδι και κόσμημα για την πε-

ριοχή και ότι μ’ αυτή την αντίληψη αν προχωρήσουμε, θα

έχουμε υψηλότατου επιπέδου εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. 

Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι για την λειτουργία του νέου
σχολείου; Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα; 

Αν δεν υπήρχε το πρόβλημα των αρχαιολογικών ανασκαφών

ίσως στο 18μηνο θα ολοκληρωνόταν το σχολικό συγκρότημα.

Πιστεύω όμως, ότι θα λειτουργήσει την σχολική χρονιά 2016

– 2017.  Στόχος είναι να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του

2016, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αλλά και στην

μέση της χρονιάς να λειτουργήσει πάλι θα είμαστε ικανοποι-

ημένοι. Φανταστείτε ότι όταν υπάρχει αίτημα από την αυτοδι-

οίκηση, χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να

υλοποιηθεί ένα σχολείο. Το τελευταίο σχολείο που φτιάχτηκε

στην Αγία Μαρίνα, από την στιγμή που κατατέθηκε το αίτημα

στην κεντρική διοίκηση, πέρασαν 21 χρόνια, για να κατα-

σκευαστεί ολοκληρωμένα και να λειτουργήσει. Λειτούργησε

αν θυμάστε καλά το 2010 και το αίτημα ήταν από το 1989. 

Αυτό το σχολείο ξεκίνησε στον σχεδιασμό, που απαίτησε ο

Δήμος, περίπου το 2005 και εντάχθηκε σε ΣΔΙΤ το 2006 και

ολοκληρώνεται μετά από 11 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι

πολύς ο  χρόνος που ανταποκρίνεται η πολιτεία σ’ αυτές τις

ανάγκες που θεωρούμε βασικές και αφορούν ιδιαίτερα την παι-

δεία. Η ανάγκη στην περιοχή μας για σχολικές εγκαταστάσεις

είναι μεγάλη και μεγάλες οι απαιτήσεις, γιατί αυξάνεται διαρ-

κώς ο πληθυσμός ανά 10ετία. Δεν υπάρχει δυνατότητα από τα

υπάρχονται σχολικά συγκροτήματα να εξυπηρετηθούν όλοι

αυτοί οι μαθητές, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω, θα προέλθουν

και από τον χώρο των ιδιωτικών σχολείων, καθ’ ότι η οικονο-

μική κρίση έχει ακουμπήσει όλες τις τάξεις. 

Εαν τα σχολεία είναι σίγουρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο,
το άλλο μεγάλο έργο, η πολεοδόμηση της περιοχής σε ποιό
στάδιο βρίσκεται; Μια υδραυλική μελέτη 3 χρόνια τώρα κα-
θυστερεί. Το τέρας της γραφειοκρατείας παραμένει ζωντανό. 

Πράγματι, το σχέδιο πόλης είναι αναπτυξιακό εργαλείο για μια

περιοχή. Μπορεί, όταν ολοκληρωθεί και με την πράξη εφαρ-

μογής ο πολεοδομικός σχεδιαμός, να αναπτυχθει τοπικά αυτή

η περιοχή και να αναπτύξει όλες αυτές τις δυνατότητες που

παρέχει αυτός ο πολεοδομικός σχεδιασμός.  Θα έχει τα ση-

μεία αναφοράς, θα εχει τις υποδομές εκείνες οι οποίες θα εξυ-

πηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων και της νεολαίας, αλλά

αντιλαμβάνεστε ότι για να έρθουμε σε ένα σχέδιο πόλης, χρει-

άζεται αρκετός χρόνος. Υπολογίστε μια περιοχή που υπήρχε

Σχέδιο Πόλης, όπως ήταν η Αγία Μαρίνα,  το σχέδιο πόλης,

επανήλθε μετά από 13 χρόνια. Και η αναγκαιότητα για το συγ-

κεκριμένο σχέδιο πόλης στο Κίτσι, ξεκίνησε από το 2004,

έχουν περάσει 11 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Πού βρισκόμαστε; Στην περιοχή υπάρχουν κάποιες αποχετεύ-

σεις ομβρίων υδάτων επιφανειακά. Αυτές οι αποχετεύσεις ομ-

βρίων υδάτων, πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και να

εγκριθούν οι προτάσεις των αντίστοιχων έργων. 

Ως προς το Βορειοανατολικό τομέα της περιοχής που έχει

ολοκληρωμένες όλες τις μελέτες, και την γεωλογική μελέτη,

παραμένει ένας έλεγχος τυπικός, ο οποίος λόγω ελείψεως

προσωπικού των υπουργείων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπάρχουν δύο υπάλληλοι που ασχολούνται με όλη την Ελ-

λάδα και τις αντίστοιχες γεωλογικές. Εχουν στίβες φακέλους

απ’ όλη την επικράτεια και δεν μπορούν να τις διεκπεραι-

ώσουν. Η αδυναμία αυτή που έχουν τα υπουργεία με την υπο-

στελέχωσή τους γιατί συνταξιοδοτήθηκαν πολλοί και δεν

αναπληρώθηκαν οι θέσεις, ήρθε μέσα από διαδικασίες να την

αναπληρώσει η αποκεντρωμένη διοίκηση ορίζοντας τους πι-

στοποιημένους γεωτεχνικούς και γεωλόγους να δίνουν ανά

Περιφέρεια τις αντίστοιχες εγκρίσεις για να προχωρή-

σουν οι μελέτες. Πιστεύω τώρα να κινηθούν γρήγορα

και το πρωτο τμήμα να προχωρήσει στις διαδικασίες του

ΚΕΣΙΠΟΦΑ. 

Από την άλλη πλευρά το Νοτιοδυτικό τμήμα, έχει προ-

βλήματα με την ιστορική κύτη του ρέμματος η οποία

έχει μεταβληθεί και στην παλιά θέση της ιστορικής

κύτης υπάρχει δομημένο πλεον οικιστικό περιβάλλον.

Η εκτροπή που προτείνει ο δήμος μέσα από μελέτες δεν

γινεται αποδεκτή και αυτό θα μας αναγκάσει να βρε-

θούμε στη δύσκολη θέση να εξαιρέσουμε από τον πο-

λεοδομικό σχεδιασμό 1,2 τετράγωνα προκειμένου να

μη δημιουργήσουμε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις

αυτές που υφίστανται στην περιοχή. Για να μπορεί να προχω-

ρήσει η υπόλοιπη περιοχή. Καλύτερα να κόψουμε ένα δέντρο,

παρά να χάσουμε το δάσος. 

Υποθετικά πάντα αν, αυτή την στιγμή ο μελετητής, η τεχνική
υπηρεσία, για την Α’ γειτονιά είχε τη μελέτη αυτή στα χέρια
του, ποιά είναι τα επόμενα βήματα χρονικά; Πότε κάποιος θα
μπορεί να βγάλει άδεια να χτίσει; 
Ο Μελετητής την έχει ήδη στα χέρια του την μελετη, είναι δια-

θέσιμη. Απλά περιμένει τις εγκρίσεις. Και η αβεβαιότητα από

την κεντρική διοίκηση που συναντάμε - όχι μόνο στον τομέα

των πολεοδομήσεων· έχω δεκάδες άλλες περιπτώσεις να σας

παρουσιάσω την ολιγωρία της κεντρικής διοίκησης στο να αν-

ταπεξέλθει σ’ αυτά τα βασικά και στοιχειώδη που χρειάζεται ο

φορέας της Αυτοδιοίκησης, είτε είναι πρώτου είτε είναι δεύ-

τερου βαθμού. Οπότε υπάρχουν αυτές οι μελέτες· απλά περι-

μένουμε τις διαδικασίες της Κεντρικής Διοίκησης. Συνεχώς

πιέζουμε, κάνουμε οποιαδηποτε προσπάθεια να ερεθίσουμε

έστω το ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης να προχωρήσουν

οι διαδικασίες. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή ίσως να το απαι-

τήσουμε και με διαδηλώσεις στα Υπουργεία.

Απλά περιμένουμε τώρα την νέα κυβέρνηση να οργανωθεί για

να εκθέσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και θα σου πω ένα πολύ

πιο σημαντικό. Υπήρχε μια ολιγορία από την προηγούμενη δι-

οίκηση του ΥΠΕΚΑ, με έτοιμο στους παπύρους για υπογραφή

των σχεδίων πόλεως τόσο της 3ης γειτονιάς όσο και της επε-

κτάσεως του Κορωπίου, που συστηματικά δεν υπέγραφαν για

δικούς τους προσωπικούς λόγους, η διοίκηση αυτή ή ο Υπουρ-

γός αναπληρωτής ο οποίος είχε την ευθύνη και την αρμοδιό-

τητα της υπογραφής. Αναγκαζόμαστε τώρα, τουλάχιστον για

την Αγία Μαρίνα να περάσει για τέταρτη φορά το σχέδιο του

Προεδρικού Διατάγματος απ’ το ΣτΕ, προφανώς λογω της αρ-

μοδιότητας του νέου Υπουργού· θα περάσει ένα 3μηνο για να

φτάσει για υπογραφή. Πιστεύω να μη συντρέχουν οι ίδιοι

λόγοι κωλυσιεργίας της υπογραφής. Αντίστοιχα θα γίνει και

για την επεκταση του Κορωπίου. 

Φανταστείτε ότι έχουμε να κάνουμε, πέρα από την γραφει-

οκρατία που υπάρχει και την μη ευελιξία του δημοσίου και τις

προσωπικές αντιλήψεις κάποιων ανθρώπων, που αντί να υπη-

ρετήσουν το δημόσιο συμφέρον κάθονται και συζητούν με με-

μονωμένες περιπτώσεις ιδιωτών, οι οποίοι καν δεν

εμφανίστηκαν στην περιοχή ή στον Δήμο για να δουν τι γίνε-

ται μ’ αυτές τις πολεοδομήσεις. 

Είναι γνωστό ότι  ο Δημος έχει προσφύγει στο ΣτΕ για το διά-
ταγμα του Υμμητού. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό;
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και εντοπίσαμε το πρό-

βλημα με την υπογραφή του διατάγματος Υμμητού, ασκήσαμε

στο ΣτΕ τη δικιά μας προσφυγή που συνεκδικάστηκε με τις

Συνέχεια στη σελ. 24

Ο Δήμος Κρωπίας σε ρυθμούς ανάπτυξης 
Σχολικά συγκροτήματα και πολεοδομικά σχέδια αναβαθμίζουν το Κίτσι

Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει την οικοδόμηση ενός σχολικού συγ-

κροτήματος στο Κίτσι, το οποίο θα φιλοξενήσει όλη τη βαθμίδα

της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα εντάσσεται στο σχέδιο πόλης και σύντομα θα δούμε

το Κίτσι να αναγενάται.

Ο πρ. πρόεδρος του Συλλόγου “Κίτσι” Γιάννης Μανιάτης, ως έκτα-

κτος συνεργάτης μας, ζήτησε μία συνέντευξη από το δήμαρχο

Κρωπίας Δημήτρη Κιούση, ο οποίος ευχαρίστως ανταποκρίθηκε

και την παρουσιάζουμε παρακάτω.
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Eτήσιος χορός με το Σύλλογο

Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποι-

ηθεί    την Κυριακή  1   Μαρτίου και ώρα 13.00

στην    ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ”, Γούναρη  42 &

Ιασωνίδου,  Άνω  Ελληνικό  Τηλ.  210 9619193 

Πληροφορίες : Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860  

«Δείπνο Ηλιθίων»

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει την ξεκαρδιστική ταινία  «Δείπνο Ηλιθίων»
(Le Diner De Cons) στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρ-

κοπούλου «Άρτεμις», από την Πέμπτη 19, έως και την Τε-

τάρτη 25 Φεβρουαρίου. Προβολές: 7μ.μ. και 9 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Φρανσίς Βεμπέρ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί:  Τιερί Λερμίτ, Ζακ Βιγιερέ,

Φρανσίς Ουστέρ

Μια  από τις πιο ξεκαρδιστικές και ανάμεσα στις κλασικές

πλέον, κωμωδίες - φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, έρ-

χεται σε επανέκδοση.

Είσοδος 5 € για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως 17 ετών).

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Οι Άθικτοι
Les Intouchables

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει

την ταινία Οι Άθικτοι (Les Intouchables), την

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 21:00

(Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

Γαλλική κοινωνική κομεντί του 2011 που διαρκεί 112 λεπτά.
Η τρίτη μεγαλύτερη επιτυχία του γαλλικού box office, κατάφερε
να κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία σε όσες χώρες προβλήθηκε. 
Η πλοκή βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που οι δυο σκηνοθέτες
ανακάλυψαν σε ένα ντοκιμαντέρ του 2004. Ο αληθινός ήρωας,
Φίλιπ Πότζο ντι Μπόρτζο, στη ζωή του οποίου βασίστηκε η ταινία,
όταν πρωτοάκουσε την ιδέα της δημιουργίας της είπε: «Εάν κά-
νετε αυτήν την ταινία, πρέπει να είναι αστεία. Επειδή αυτή η ιστο-
ρία πρέπει να αντιμετωπιστεί με χιούμορ. Εάν δεν είχα
συναντήσει τον Αμπντέλ (που ενσαρκώνει στην ταινία ο Ντρίς),
θα ήμουν νεκρός.».
Η ταινία κέρδισε το Μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ του Τόκιο,
ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ
κέρδισε και πολλά άλλα βραβεία σε όλον τον κόσμο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία : Olivier Nakache, Eric Toledano

Σενάριο : Olivier Nakache, Eric Toledano

Πρωταγωνιστές : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης  (Οινοποιείο Πέ-

τρου - Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

ΜΥΚΗΝΕΣ - ΑΡΧΑΙΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
Ξενάγηση, προαιρετική πεζοπορία, περιήγηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Ξενάγηση στις Μυκήνες - Αρχαίο Μυκηναϊκό Μονοπάτι,

οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”, την 1η Μαρτίου 2015.

Από την εποχή της πρώτης χρήσης του  χαλκού στον

χώρο του Αιγαίου, περίπου από το 2500π.Χ ο λόφος των

Μυκηνών γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Μια ιστο-

ρία που κορυφώνεται στην τελευταία περίοδο του χαλ-

κού, από το 1600 – 1100 π.Χ. Αυτό το λόφο που

τροφοδότησε τη φαντασία όλων των μετέπειτα γενεών

με τα πάθη και τα κατορθώματα του ξακουστού   βασιλικού

ζεύγους, του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας  θα

επισκεφθούν  και θα ξεναγηθούν. και πολλά άλλα.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948 

ή στο email : ena.drasi@gmail.com

Ξενάγηση στην «Ακρόπολη

της Παλαιοντολογίας»  

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, οργα-

νώνουν ξενάγηση στην «Ακρόπολη της Παλαιοντολο-

γίας» στο Πικέρμι, την Κυριακή 01 Μαρτίου ώρα 10:30.

Η περιοχή Πικερμίου Αττικής είναι περισσότερο σημαντική

από όσον ίσως πιστεύει κανείς και τούτο διότι η περιοχή

αυτή έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή στους επιστημονι-

κούς κύκλους λόγω της ανεύρεσης απολιθωμένων ζώων

τα οποία αποτέλεσαν σταθμό για την παλαιοντολογία των

σπονδυλωτών. 

Η ξενάγηση θα γίνει από τον Αντώνη Λαζαρή, καθηγητή

βιολόγο, και θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο χώρο των

ανασκαφών και στο χώρο του Μουσείου.

Η μετάβαση στο χώρους ξενάγησης, θα γίνει με ίδια μέσα

και θα ρυθμιστεί κατά την δήλωση συμμετοχής σας. Για

συμμετοχή: (6-9μ.μ.) 2294098678, 6976864596, vdela-

gram@gmail.com

“Viva Padam”
με την Ολγα Βενέτη

Tη μουσική παράσταση

“Viva Padam” θα παρου-

σιάσει στο Φιλολογικός

Σύλλογος Παρνασού, με

την Ολγα Βενέτη, τη

Δευτέρα 9 Μαρτίου στις

8.30μ.μ. Διαχρονικά αρι-

στουργήματα αφιερω-

μένα στον έρωτα και το

όνειρο θα ταξιδέψουν το

κοινό σε άλλες εποχές.
Νίκος Παπαδογιώργος επεξεργασία

Νατάσσα Αγγελοπούλου πιάνο, Κωστής Βαζούρας πνευστά, Μι-

ρέλα Ρούτση βιολοντσέλο, Σουέλα Χαντζάρη κοντραμπάσο.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού Πλ. Αγ. Γεωργίου Κα-

ρύτση 8 Αθήνα, τηλ. 210 3221917 www.tichetservices.gr

Γενική είσοδος 10 ευρώ. 

Εκδηλώσεις στο Βιβλιοπωλείο
“Πρόφης” στο Κορωπί

Το Σάββατο 21.02 και ώρα 12.00 θα γίνει η παρουσίαση

του βιβλίου της Μαριάννας Τεγογιάννη με τίτλο: «Ο
χορός των ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ»
Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη

Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

22.02

Την Κυριακή 22/2 και ώρα 11.00 θα γίνει η παρουσίαση

του βιβλίου της Αθηνάς Κακούρη: «1821 – Η αρχή που
δεν ολοκληρώθηκε (Πότε και πώς δημιουργήθηκε το
κράτος όπου ζούμε σήμερα)»
Εκδόσεις Πατάκη

Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του Πολιτιστικού Κέν-

τρου Αγίας Μαρίνας, Κορωπί.

28.02

Το Σάββατο 28.02 και ώρα 12.00 θα γίνει η παρουσίαση

του βιβλίου της Ζέφης Συρίβλη: «Το πορτοκαλί σαλιγ-
καράκι»

Ζωγραφιές: Μαρίνα Ρούσσου

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ένα παιδικό βιβλίο που μας μαθαί-

νει να αγαπάμε τον εαυτό μας

μέσα από την ιστορία ενός μικρού

σαλιγκαριού που δεν του αρέσει

το χρώμα του... 

Το παραμύθι θα γίνει αφορμή για

παιχνίδι, όπου τα παιδιά θα έχουν τη χαρά να βοηθή-

σουν το σαλιγκαράκι να καταλάβει τη μοναδικότητά

του και στη συνέχεια να φτιάξουν όμορφες χειροτε-

χνίες.

Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί, 19400 Κρωπία

Τηλ./fax. 210 60 20 515

Βιβλιοπαρουσίαση

“Ο Κηπουρός”

“Πίσω από τις κλειστές πόρτες”

Παρουσίαση των βιβλίων της συγγραφέως  Ιφιγένειας

Αμοργιανού - Χαντζή,  “Ο Κηπουρός” - “Πίσω από τις κλει-

στές πόρτες”, θα γίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

στις 6μ.μ. στο Παλαίο Δημαρχείο Γλυφάδας έναντι του

ΑΝΟΓ.

Θα προλογίσει ο εκδότης Κώστας Βενετσάνος

Θα μιλήσει η συγγραφέας Ιφιγένεια Αμοργιανού

Θα διαβάσει αποσπάσματα η ηθοποιός, τομεάρχης πολι-

τισμού του Δήμου Γλυφάδας, Βάνα Μπάρμπα
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.),

διοργανώνουν Αποκριάτικη Γιορτή, το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015, από τις 12 το με-

σημέρι έως τις 4 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, με πολύ χορό, παι-

χνίδια και Αποκριάτικη παρέλαση.

Aπογειωτικοί ρυθμοί LATIN, ξυλοπόδαροι, δεκάδες μπαλόνια και το Face Painting για τα

παιδιά, στη φετινή Αποκριάτικη Γιορτή, είναι μια ευκαιρία, για όλους να ξεφαντώσουν,

σε μια ξέφρενη παρέλαση στο κέντρο της πόλης!

O Δήμος παρακαλεί και “προκαλεί” όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τους Συλλόγους

του Δήμου, αλλά και την «παρέα» σας, να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή Απο-

κριάτικη Παρέλαση.

Η καλύτερη θεματολογία μεταμφίεσης ομάδος, θα επιλεγεί  και θα έχει ως έπαθλο

για κάθε μέλος, ατομική κάρτα ελεύθερης εισόδου στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου

στο Πόρτο Ράφτη, για το καλοκαίρι του 2015, καθώς επίσης και ένα «έργο τέχνης»,

από το Τμήμα Ζωγραφικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»!

Καρναβάλι στη Σαρωνίδα

Ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει Καρναβάλι στη Σαρωνίδα, την

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 στις 11:00 και προσκαλεί μι-

κρούς και μεγάλους να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. 

Οι απόκριες είναι η γιορτή της σάτιρας, του κεφιού, της

χαράς. Ευκαιρία για διασκέδαση μέσα στην καρδιά του

χειμώνα. Χρώματα, κοστούμια, αστείες μεταμφιέσεις,

χαμόγελα, μουσική και χορός συνδυασμένα με καλή διά-

θεση και πολλές εκπλήξεις θα κατακλύσουν τη Λεω-

φόρο Σαρωνίδας σκορπίζοντας γέλιο και στιγμές

ανεμελιάς. 

Για πρώτη χρονιά, φέτος, ο Δήμος Σαρωνικού

διοργανώνει ενιαίο καρναβάλι με τη συμμε-

τοχή όλων των δημοτικών ενοτήτων. Στην εκ-

δήλωση συμμετέχουν σύλλογοι, φορείς και σχολεία

από όλο τον Δήμο.

Οι  εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παρέλαση πεζοπόρων

τμημάτων, βράβευση καλύτερης ομάδας, μεγάλο

πάρτι στην κεντρική πλατεία της Σαρωνίδας με δρώμενα και εκπλήξεις για όλους όσους

είναι και νοιώθουν παιδιά!

Καρναβάλι στα Σπάτα

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος και ο Οργανισμός “Ξενοφών” οργανώνουν Καρναβάλι, πέ-

ταγμα αετού και Κούλουμα με διάφορες εκδηλώσεις όπως παρακάτω:

Την Παρασκευή 20/2 στις 7μ.μ. Θέατρο Σκιών με θέμα “Το Καρναβάλι του Καραγκιόζη” στο

Πνευματικό Κέντρο “Χρήστος Μπέκας” με είσοδο ελεύθερη.

Το Σάββατο 21/2 στην πλατεία Ξενοφώντα (Σπάτα) από τις 3 το μεσημέρι Καρναβάλι και
Πάρτυ.
Την Κυριακή 22/2 στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως από ώρα 3 μεσημέρι, Καρναβάλι στην

Αρτέμιδα. Πάρτυ και καύση του Καρνάβαλου.
Την Καθαρά Δευτέρα 22/2 Πέταγμα του χαρταετού και Κούλουμα στο Δημοτικό γήπεδο

Σπάτων, ώρα 11 το πρωί.

Η εκδήλωση οργανώνεται με τη συμμετοχή Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και Συλλόγων

του Δήμου.

Κούλουμα στο Δήμο Παλλήνης

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επι-

χείρηση διοργανώνουν τα «Κούλουμα 2015» στο χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου

EXPO ATHENS στην Ανθούσα.

Μια γιορτή - θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με χορό, τραγούδι  από ζων-

τανή παραδοσιακή ορχήστρα και πλήθος εδεσμάτων. 

Oι Σύλλογοι της περιοχής  θα προσφέρουν την αμέριστη βοήθειά τους προκειμένου το

κοινό που θα παρευρεθεί να απολαύσει ποικίλες παραδοσιακές γεύσεις και άρτια εξυπη-

ρέτηση. 

Αποκριάτικος χορός μασκέ 
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, οργανώνει αποκριάτικο χορό (μασκέ), που

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στην ταβέρνα

“Ο Θανάσης” (Πανός 22 Βλάχικα), τηλ. 210 8958.281.

Ζωντανή μουσική, εκλεκτοί μεζέδες και άφθoνο κρασί.

Πληροφορίες 6936.140220, 6944.308718, 6947.503368

ΑΠΟΚΡΙΕΣ & ΚΟΥΛΟΥΜΑ

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΒΟΥΛΑΣ

Οι “ΠανΟραματιστές” καλούν να παρασυρθείτε σε μία

διαρκή γιορτή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Το

Πανόραμα Βούλας θα γεμίσει κέφι και χρώματα.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-

νων την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου ώρες 15:00 - 19:00 στο χώρο του σχο-

λείου θα κατασκευάζουν παρέα παραδοσιακούς χαρταετούς, που θα

γεμίσουν το Πανόραμα Βούλας, όπως κάναμε μικροί! Κάθε παιδί θα πρέπει

να έχει μαζί του:

• μια κόλλα χειροτεχνίας • μια καλούμπα σπάγκο χαρταετού • 4 λαδόκολλες

χρωματιστές • 1 ψαλίδι 

Το εργαστήρι είναι δωρεάν!!!

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 

Μετά τα παιδιά, ήρθε κι η σειρά των μεγάλων να χορέψουν και να διασκεδάσουν

αφού πρώτα βάλουν τις στολές και τις μάσκες τους! Οι “ΠανΟραματιστές” σας περιμένουν

να γιορτάσετε τις Απόκριες παρέα στο ψητοπωλείο "Πανόραμα" στην Πλατεία Άλσους  την

Κυριακή 22 Φεβρουαριου στις 21.30 (μετά τον αγώνα ποδοσφαίρου) με πολύ κέφι και χορό.

Αυστηρά μόνο για ενήλικες! 

ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

Την Καθαρά Δευτέρα και ώρα 11:00 (και καιρού επιτρέποντος) πετάμε τους χαρ-

ταέτους στη θέση «Κρεβατάκια» στο Παρατηρητήριο της Εθελοντικής Ομάδας,

μετά το κοιμητήριο της Βούλας. Εκεί μαζί με τους  ΠανΟραματιστές, τα παιδιά

γράφουν μηνύματα τα οποία κολλάνε στις ουρές και γεμίζουμε τον ουρανό με

ευχές γεμάτες ελπίδα και αισιοδοξία

KOYΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ   

Στην Πλατεία Άλσους, όπως κάθε χρόνο, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράμα-

τος Βούλας θα μαγειρέψει την παραδοσιακή φασολάδα, που θα συνοδεύεται βε-

βαίως με κρασί, νηστίσιμο, τραγούδι και...

Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα στη Γλυφάδα

Ο Δήμος Γλυφάδας διοργανώνει ξεχωριστές εκδηλώσεις και για τις Απόκριες και για τον

εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας. 

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ο Δήμος οργανώνει καρναβαλική παρέλαση μαθητών και

συλλόγων στο κέντρο της Γλυφάδας και πάρτυ στην παραλία και παραδοσιακές εορτα-

στικές εκδηλώσεις. 

Η καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 12:30 μ.μ. από την οδό Κύπρου (πλατεία Νυμ-

φών), θα συνεχίσει ευθεία περνώντας από την πλατεία Εσπερίδων και μέσω της Γρηγορίου

Λαμπράκη θα καταλήξει στη 1η Μαρίνα Γλυφάδας, όπου θα πραγματοποιηθεί το απο-

κριάτικο πάρτυ, με πολύ χορό, παραδοσιακά δρώμενα και κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο Δήμος διοργανώνει γιορτή για τα Κούλουμα, με

σαρακοστιανά εδέσματα και μουσική. Η γιορτή θα γίνει στην Άνω Γλυφάδα,

στους πρόποδες του Υμηττού, στη θέση Πατητήρι και θα ξεκινήσει στις 11:30

π.μ. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο

του Αγίου Τρύφωνα. 
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Δημιουργία μητρώου 

μελετητών & μηχανικών

του Δήμου 3B

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με στόχο να

αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης,

καλεί τους μηχανικούς οι οποίοι διαμένουν ή/και

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου να εγγρα-

φούν στο άτυπο μητρώο μελετητών και κατα-

σκευαστών το οποίο καταρτίζει ο Δήμος. Σκοπός

του μητρώου είναι να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος

να τους προσκαλεί σε περίπτωση που επιθυμεί να

προβεί σε αναθέσεις μελετών ή κατασκευές τεχνι-

κών έργων.

Οι μελετητές θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα τυ-

πικά προσόντα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία

όπως μελετητικά πτυχία κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στοιχεία

επικοινωνίας, τους τομείς ενδιαφέροντος τους και

αντίγραφο του πτυχίου τους στη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση engineers@vvv.gov.gr.

Παρατείνεται ο χρόνος 

κατάθεσης αιτήσεων στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Λαυρεωτικής

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος Λαυρεωτικής, πα-

ρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για

το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έως και την Παρασκευή

27/2/2015. 

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται τις εργάσιμες ημέ-

ρες , 09:00- 13:00, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου

του Δήμου Λαυρεωτικής, στην υπηρεσία Πρωτο-

κόλλου της ενότητας Κερατέας και στα Κ.Ε.Π. Λαυ-

ρίου και Κερατέας. 

Για τη σύνδεση μέρους του Δήμου Σα-

ρωνικού (Παλ. Φώκαια, Ανάβυσος, Σα-

ρωνίδα, Λαγονήσι) με την Ψυττάλεια

συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Σαρωνικού στις  11/2/15,

μετά από αίτημα δέκα συμβούλων της

μειοψηφίας. Η συνεδρίαση έγινε με

μοναδικό θέμα τη «Συζήτηση ενημέ-

ρωση σχετικά με την αποχέτευση του

παραλιακού τμήματος του Δήμου Σα-

ρωνικού (Π. Φώκαια, Ανάβυσσος, Σα-

ρωνίδα, Λαγονήσι)”.  Εισηγητής ήταν

ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Μαν. Τσαλικίδης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο

Aντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίπ-

που, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιού-

σης, που τον ενδιαφέρει άμεσα, αφού

η Αγ. Μαρίνα θα συνδεθεί(;) στην ίδια

γραμμή και οι  βουλευτές Π. Σκουρο-

λιάκος και Αθ. Μπούρας.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Κόλλια,

θεώρησε ότι το θέμα έρχεται βεβια-

σμένα, γιατί η νέα κυβέρνηση μόλις

έχει ορκιστεί και ότι ήταν στην πρό-

θεση του Δήμου να το φέρει σε κανο-

νική συνεδρίαση.

Ο Μαν. Τσαλικίδης ενημέρωσε αναλυ-

τικά το σώμα για όλα όσα κατάφερε η

προηγούμενη διοίκηση (θετικές απο-

φάσεις ΕΥΔΑΠ και Κυβέρνησης, χρη-

ματοδότηση της πρότασης για

Ψυττάλεια, εκπόνηση και έγκριση με-

λετών εσωτερικών δικτύων),  

Υπογράμμισε ότι «την προηγούμενη

περίοδο τα καταφέραμε, γιατί πιστέ-

ψαμε στην υλοποίηση της πρότασης

μας, είχαμε την συμπαράσταση των

πολιτών στην προσπάθεια μας και

αποδείξαμε ότι είχαμε ως διοίκηση

την ικανότητα να διαχειριστούμε τα

δεδομένα και να ξεπεράσουμε τις με-

γάλες δυσκολίες»,

Δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος και

δικαιωμένος για την ομόφωνη επανα-

τοποθέτηση του νέου δημοτικού συμ-

βουλίου υπέρ των όσων έχουν

επιτευχθεί την προηγούμενη περίοδο

και υπέρ της πρότασής μας για την

Ψυττάλεια. Κατέληξε δε ότι: «παρά

τις διαφωνίες μας για τους μέχρι σή-

μερα χειρισμούς της νέας διοίκησης,

στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις

το Δήμο στη λύση της Ψυττάλειας».

Τοποθετήσεις έγιναν από όλες τις δη-

μοτικές παρατάξεις, τους Βουλευτές

και τον Αντιπεριφερειάρχη για το

θέμα. 

Είναι γεγονός ότι το θέμα της αποχέ-

τευσης του Δήμου Σαρωνικού, αλλά

και ολόκληρης της Ανατολικής Αττι-

κής είναι κατά βάση πολιτικό. Δεδο-

μένων των θετικών εγκρίσεων από

την ΕΥΔΑΠ ως την πλέον αρμόδια

υπηρεσία για τη μεταφορά των λυμά-

των του Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτ-

τάλεια και όλων των απαραίτητων

αρχικών εγκρίσεων χρηματοδότησης

για την υλοποίηση του έργου, παρα-

τηρείται σημαντική καθυστέρηση από

το Υπουργείο στο οποίο βρίσκονται οι

μελέτες και είναι ακόμα σε στάδιο

αξιολόγησης. 

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης γνώστης

βεβαίως όλων των κινήσεων της προ-

ηγούμενης δημοτικής αρχής, αφού

συμμετείχε ως αντιδήμαρχος, δή-

λωσε ότι  επιλέγει το δρόμο της λογι-

κής και της επιχειρηματολογίας, υιο-

θετώντας χαμηλούς τόνους και απο-

φεύγοντας μετωπικές συγκρούσεις

με δήμους και κατοίκους αντικρουό-

μενων συμφερόντων. «Τα πάντα

έχουν τη σωστή χρονική στιγμή για να

έχουμε τα επιθυμητά θετικά αποτελέ-

σματα. Επιλέγουμε στρατηγική χαμη-

λών τόνων, εποικοδομητικές

συναντήσεις με όλους τους αρμόδι-

ους φορείς και φυσικά τους νέους

Υπουργούς, οι οποίοι μόλις ανέλαβαν

καθήκοντα, αποφεύγοντας κάθε κί-

νηση πολιτικού εντυπωσιασμού και

στείρας αντιπαράθεσης», σημείωσε

χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε άκαιρο το να φέρει ου-

σιαστικό αποτέλεσμα το Δ.Σ., αφού η

νέα κυβέρνηση έχει πολύ πρόσφατα

αναλάβει και οι υπουργοί δεν είναι

ενημερωμένοι.

Ευχαρίστησε τον βουλευτή Αθ.

Μπούρα, γιατί «ήταν αυτός που

αφουγκράστηκε το πρόβλημά μάς και

προσπάθησε να ανοίξει τις πόρτες σε

αντίθεση με τον κο. Μανιάτη που απέ-

φευγε συστηματικά να μας συναντή-

σει», επεσήμανε.

Οι  ομιλούντες από όλες τις πλευρές

και παρατάξεις,  βρέθηκαν στην ίδια

γραμμή: ότι η Ψυττάλεια είναι μονό-

δρομος.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών το

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και

εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα που επι-

κυρώνει ως την πλέον συμφέρουσα

λύση για τον Δήμο Σαρωνικού τη σύν-

δεση της αποχέτευσης με την Ψυτ-

τάλεια και τη δημιουργία μιας

Διαπαραταξιακής Επιτροπής με συμ-

μετέχοντες τους επικεφαλής όλων

των συνδυασμών. 

Μονόδρομος η Ψυττάλεια για το Δήμο Σαρωνικού

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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13 Μελέτες δίνει ο

Δήμος σε ιδιώτες

Είχαμε γράψει και όταν παρουσίασε

το Τεχνικό της Πρόγραμμα η πα-

ρούσα Δημοτική Αρχή ότι είναι όλο

μελέτες.

Και κάπως έτσι είναι αφού 13 μελέ-

τες έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο,

αιτώντας να αποφασίσει να δοθούν

σε ιδιώτες γιατί ο Δήμος και δη η τε-

χνική του υπηρεσία αδυνατεί να τις

εκπονήσει.

Μάλιστα ο δήμαρχος ενημέρωσε το

Σώμα ότι απευθύνθυκε στην Περιφέ-

ρεια πριν από 40 και ημέρες, αλλά η

Περιφέρεια δεν απάντησε οπότε θε-

ωρείται ότι αρνείται να τις εκτελέσει

λόγω αδυναμίας!

Το εξής παράδοξο είναι ότι ενώ μί-

λησε για Περιφέρεια ο δήμαρχος,

στο εισηγητικό δεν φαίνεται πουθενά

ότι ζήτησαν από Περιφέρεια. Του-

ναντίον γράφουν ότι  απευθύνθηκαν

στο Δήμο Παλλήνης και ο Δήμος δεν

τους απάντησε!

Εμείς επικοινωνήσαμε με την Περι-

φέρεια, η οποία μας είπε ότι είναι

αδύνατον να μην απαντήσανε.

Και είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί οι

μελέτες αυτές θα κοστίσουν κάποιες

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και τα

πληρώνει ο δημότης!                                          

Για τις καντίνες στη σελ. 17

Βαθύ προβληματισμό πρέπει να προ-

καλέσουν στους δημότες Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης αλλά και τους

κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου οι

δηλωθείσες περιβαλλοντικές προτε-

ραιότητες της δημοτικής αρχής

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο

της πόλης στις 16 Φεβρουαρίου 2015

ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος απέρριψε πρόταση της Δημοτι-

κής Βούλησης και του Δημοσθένη

Δόγκα για τη διεξαγωγή μελέτης που

θα αφορά τα όμβρια ύδατα που κατα-

λήγουν στη Β' πλαζ Βούλας και μο-

λύνουν την παραλία. Ο Δήμαρχος

είπε για να αιτιολογήσει τη στάση του

ότι δεν μπορεί να εγκριθεί από το

κράτος δαπάνη για εκπόνηση τεχνι-

κής μελέτης, σε χώρο που τυπικά δεν

ανήκει στον Δήμο, όπως η Β' πλαζ

Βούλας. 

Κι όμως, στην τελευταία αναμόρ-

φωση του Προϋπολογισμού και του

Τεχνικού του Προγράμματος, ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ψήφισε και ενέγραψε ποσό 8.000

ευρώ για εκπόνηση μελέτης εντός

ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ-

ριμμάτων, ο οποίος λειτουργεί παρά-

νομα σε χώρο που επίσης δεν ανήκει

στον Δήμο και μάλιστα, προστατεύε-

ται περιβαλλοντικά ως αναπόσπαστο

κομμάτι της Λίμνης Βουλιαγμένης!

Η πρόταση του Δημοσθένη Δόγκα

αφορά στη διαχείριση των ομβρίων

υδάτων που λιμνάζουν περιμετρικά

του φράχτη της Β' πλαζ Βούλας και

την απομάκρυνση των τσιμεντένιων

όγκων της παραλίας, που δημιουρ-

γούν την απόθεση του ιζήματος, με

αποτέλεσμα τη μόλυνση των θαλάσ-

σιων υδάτων της παραλίας. Θέση της

Δημοτικής Βούλησης είναι ότι για να

παραδοθεί η σημαντική αυτή παραλία

εκ νέου στους δημότες και τους επι-

σκέπτες του Δήμου, θα πρέπει να έχει

προηγηθεί τεχνική μελέτη και ανά-

λογα έργα στην πλαζ, ώστε να κατα-

στούν τα νερά της και πάλι ασφαλή

και καθαρά. 

Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή αρνείται

την προοπτική αυτή για λόγους που

δεν κατανοούμε. Όπως αποδεικνύει η

σπουδή της για την εκπόνηση Μελε-

τών στη Βουλιαγμένη για εντελώς

ακατάλληλες εγκαταστάσεις, προ-

σχηματικά και μόνο επικαλείται το κα-

θεστώς ιδιοκτησίας της Β' πλαζ

Βούλας. 

Η Δημοτική Βούληση καλεί τη διοί-

κηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης να αναθεωρήσει τις

προτεραιότητές της για το περιβάλ-

λον και να στρέψει το ενδιαφέρον της

στην ανεκτίμητης αξίας ακτογραμμή,

η οποία ακόμη και σήμερα μένει κλει-

δωμένη για τους πολίτες. Είναι θέμα

πολιτικής και δημοτικής βούλησης.   

Aποφάσεις του Δήμου Βάρης, Βούλας, ΒουλιαγμένηςΠεριμένει το ΓΠΣ Βάρης

Γράφαμε στο φύλλο μας 868/24.1.15 από πληρο-

φορία που μας έδωσε ο Δήμος 3Β, ότι υπεγράφη το

ΓΠΣ Βάρης και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τους

ιδιοκτήτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τα οικό-

πεδά τους.

Ομως κρατήσαμε “μικρό καλάθι” γιατί πάντα προ-

εκλογικά πολλά ...γίνονται την τελευταία στιγμή και

για τους γνωστούς λόγους...

Αλλωστε περιμένει κάτι χρόνια το ΓΠΣ.

Και δικαιωθήκαμε!

Ετσι στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο των 3Β

(17.2), ο δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι υπε-

γράφη μεν από το τον κ. Μανιάτη (ΥΠΕΚΑ) τρεις

ημέρες προ των εκλογών, αλλά επεστράφη πίσω

στο Υπουργείο για να υπογραφεί εκ νέου από τη

νέα κυβέρνηση.

Τα ανακυκλώσιμα 

στο σκουπιδιάρικο
Καταγγελία του Δ. Δαβάκη

Καταγγελία έκανε ο Δημήτρης Δαβάκης με ημερο-

μηνία (14/2), ώρα και αριθμό οχήματος ότι άδειαζε τον

κάδο με τα ανακυκλώσιμα υλικά στο απορριμματο-

φόρο όχημα στην περιοχή της Βάρης (Ηφαίστου και

Αναγυρούντος).

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τον ευχαρίστησε, αλλά

λίγο αργότερα τον ...διέψευσε, γιατί έχει “άριστο προ-

σωπικό” όπως είπε και το διασταύρωσε!

Ομως αυτό έχει ξανασυμβεί και δη στη Βάρη. Μας το

είχαν καταγγείλει κάτοικοι με αδιάψευστο “μάρτυρα”

το φωτογραφικό φακό και το είχαμε δημοσιεύσει.

Κατασκευαστικό πρόβλημα

το Λιμάνι της Βάρκιζας
Ο Δημ. Κιούκης επισημαίνει

Το Λιμάνι της Βάρκιζας με τους δυνατούς νοτιάδες

έκλεισε και δημιούργησε πολλά προβλήματα στους ψα-

ράδες. Εχει σοβαρό κατασκευαστικό πρόβλημα και αν

κάνει άλλον έναν γερό καιρό θα μπαζωθεί πλήρως. 

Υπολείπονται 

συγκοινωνίας τα 3Β
Επισημαίνει ο Δημοσθένης Δόγκας

Στην κατάργηση πολλών στάσεων και λεωφορει-

ακών γραμμών στο Δήμο 3Β, αναφέρθηκε ο Δημ.

Δόγκας και επεσήμανε ότι πρέπει ο Δήμος να ασχο-

ληθεί γιατί ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι της Βάρης -

Βάρκιζας ιδιαίτερα.

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε

ότι έχει ζητήσει προτάσεις από φορείς και Συλλό-

γους και σύντομα θα κατατεθούν προτάσεις.

Ε
πικαιροποιείται η απόφαση του Δημ. Συμβουλίου να

παραμείνει ως εμπειρογνώμων σε θέματα αρχαιοτή-

των ο Βουλιαγμενιώτης καθηγητής Χρήστος Διονυ-

σόπουλος.

Μελέτες για τη Β' πλαζ Βούλας, κι όχι για παράνομες χωματερές    
O Δημοσθένης Δόγκας καταγγέλει τη “διγλωσσία” του δημάρχου

Ο ΝΟΚΒ στην αέρα!

Ανάκληση της παραχώρησης του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης,

αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β.

Aπό ...καραμπόλα βρέθηκε ο ΝΟΚΒ στη ...σέντρα, όταν έρευνα του Λιμενικού

Σώματος άρχισε να ψάχνει για εμπλοκή λιμενικών στο ΝΟΚΒ! 

Ζητήθηκε από το Δήμο έγγραφο του 1981 (10/10/81) της τότε Κοινότητας Βου-

λιαγμένης, που αφορούσε ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου που

παραχωρούσε τον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του κέντρου “Αργώ” (ιδιοκτη-

σίας του Δήμου) που λειτουργούσε στο ισόγειο, για τις ανάγκες του Ομίλου.

Το έγγραφο ήταν τόσο μουτζουρωμένο που δεν διαβαζόταν...

Ετσι άρχισαν οι υπηρεσίες του Δήμου να ψάχνουν την ...ιστορία από τότε και

ανακάλυψαν ότι όλη η υπόθεση είναι «διάτρητη νομικά σε όλα τα επίπεδα. Δεν
υπάρχει παραχωρητήριο, δεν υπάρχει τίποτα», όπως είπε ο δήμαρχος.

27//82 ο τότε Κοινοτάρχης Π. Καραγεώργος απαντά σε αίτημα κατοίκων ότι η

χρήση ορίζεται για 2 χρόνια και τα σκάφη θα είναι 4 μέτρων χωρίς καμπίνα.

Το 2001 θα θυμούνται οι παλιοί ότι το “Αργώ” είχε κλείσει ή το είχαν κλείσει και

υπήρχε μία μεγάλη διαμάχη με το Δήμο για οφειλές τεράστιων χρηματικών

ποσών.

Την ίδια εποχή γίνεται ιδιωτική(!) συμφωνία ΝΟΚΒ και Σταθοκωστόπουλου να

αναλάβει τις υποχρεώσεις της “Αργώ” (Βάγγερ) ο Σταθοκωστόπουλος και να

ενοικιάσει ο ίδιος τον χώρο, και έτσι έγνε το “Εν Πλω”.

Το 2013 αποφ. 77/13, ο Δήμος Βουλιαγμένης δίνει δυνατότητα να το παραχω-

ρήσει για ναυταθλητική δράση και θαλάσσια σπορ. Η απόφαση αυτή έχει προ-

καλέσει σειρά επιστολών και το 2ο

Λιμενικό Τμήμα ζητάει στοιχεία.

Ετσι ο Δήμος τώρα αποφασίζει να ανα-

καλέσει την άδεια. 

Οπως είπε ο δήμαρχος, ο ΝΟΚΒ έχει ναυ-

ταθλητική δράση με πρωταθλητές μεγά-

λου βεληνεκούς και δεν πρέπει να

σταματήσει η αθλητική του δράση και δή-

λωσε ότι δεν πρόκειται να ανασταλεί η

δράση του Ομίλου.

Ο πρόεδρος του ΝΟΚΒ Αντ. Δημητρακόπουλος που βρέθηκε στο Δ.Σ. δήλωσε

ότι «εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του Ομίλου, αλλά νομιμό-
τητας δεν διαφωνούμε στην ανάκληση»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της παραχώρησης.
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Πολεοδομία
Σημαίνει δόμηση των πόλεων. Αυτό

αφήνει δυο εκδοχές. Η μια, σχεδια-

σμός μιας έκτασης γης και χτίσιμο της

κατόπιν. Η άλλη, τροποποίηση μιας

υπάρχουσας πόλης άσχετα αν πολε-

οδομήθηκε ή δημιουργήθηκε άναρχα.

Η διαφορά έγκειται στο ότι η σωστά

σχεδιασμένη παρέχει τις καλύτερες

προδιαγραφές για τη λειτουργία της

ενώ η άναρχη όχι. Παράδειγμα μιας

πολεοδομικής σχεδίασης πόλης είναι

η Ορεστιάδα, και μιας άναρχης …και

κάκιστα άναρχης θα λέγαμε, η πρω-

τεύουσα. Υπάρχουν και μικτές κατα-

στάσεις πόλεων βέβαια.

Η πολεοδόμηση έχει κάποιες προτε-

ραιότητες και ακολουθίες πράξεων

για να γίνει πετυχημένη. Κάποια απ'

τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η ταξι-

νόμηση και ομαδοποίηση των χρή-

σεων (εργοστάσια έξω απ' τα

προάστια), οι κυκλοφοριακές αρτη-

ρίες περιμετρικά με σύνδεση με το

κέντρο σε κάθετο ή διαγώνιο άξονα,

μελέτη για γρήγορη πρόσβαση των

δημοσίων συγκοινωνιών, οικιστικά

μπλοκ μαζί για τους πολλούς (πολυ-

κατοικίες), μεζονέτες ή μονοκατοικίες

για τη μεσαία τάξη, θέρετρο πολυτε-

λών συμπλεγμάτων για την υψηλή

τάξη, πρόνοια για κατασκευή τετρα-

γώνων εξυπηρέτησης-φιλοξενίας επι-

σκεπτών της πόλης (ξενοδοχεία,

μαγαζιά), εμπορικό κέντρο με μικρά

και μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα,

θέση κοντά στο κέντρο και συγκέν-

τρωση των δημοσίων υπηρεσιών,

πάρκα και πλατείες σχεδόν κάθε δυο

οικοδομικά τετράγωνα, σχολεία όλων

των βαθμίδων κοντά στα σπίτια, φυ-

λακές εκτός πόλης, χωράφια για κά-

λυψη παραγωγής απαραιτήτων

αγαθών, κ.α.

Όπως βλέπουμε δεν είναι καθόλου

απλό και γρήγορο σαν διαδικασία, τα

οφέλη όμως είναι τεράστια: λιγότερη

μόλυνση απ' τα αυτοκίνητα, λόγω της

καλύτερης διαχείρισης του φόρτου

κυκλοφορίας αυτοκινήτων, και επίσης

απ' τα εργοστάσια λόγω του ότι βρί-

σκονται εκτός. Λιγότερη ηχορύπανση

στα σπίτια, αφού είναι απομονωμένα

από τους δρόμους ταχείας κυκλοφο-

ρίας και τα πολυσύχναστα εμπορικά

και κέντρα διασκέδασης. Ευχάριστη

όψη πόλης λόγω ομοιογένειας χρή-

σης κτιρίων, πάρκων, κτλ. Καλύτερος

και γρηγορότερος προσανατολισμός

λόγω οδικών κόμβων ή κεντρικών

πλατειών που φαίνονται από μακριά

(Παρίσι, Ρώμη). Έσοδα από επισκέ-

πτες ή ντόπιους λόγω της οικονομι-

κότερης μετακίνησης και εύκολης

πρόσβασης στα εμπορικά σημεία ή

αξιοθέατα. Συνάμα μικρότερο λει-

τουργικό κόστος. Καλύτερη εξυπηρέ-

τηση του κοινού, αφού γνωρίζοντας

τον μέγιστο αριθμό κατοίκων, χτίστη-

καν και τα ανάλογα νοσοκομεία, σχο-

λεία κτλ. Ανθρώπινη πόλη, λόγω

μεγάλων πεζοδρομίων, ποδηλατοδρό-

μων, δέντρων, ευκολίας αστυνόμευ-

σης. Αυτά μερικά απ' τα καλά.

Ασφαλώς γνωρίζετε πως είναι το αν-

τίθετο. Ζείτε χρόνια σ' αυτό. Πόλεις

σε ανάπτυξη όπως ο Γέρακας, η Παλ-

λήνη, η Κερατέα, τα Καλύβια, η Αγία

Μαρίνα, η Λούτσα, το Λαύριο βρίθουν

από παράγωνα οικοδομικά τετρά-

γωνα, χωμάτινα στενόχωρα πεζοδρό-

μια, στενούς δρόμους, διάσπαρτα

μαγαζιά, άσκημα κτίρια, αναξιοποίητοι

τουριστικοί χώροι, βομβαρδισμός δια-

φημιστικών πινακίδων ολούθε. Η

Αθήνα ''πέρασε''. Ίσως όμως υπάρχει

καιρός να σωθούν αυτές οι αναπτυσ-

σόμενες πόλεις της Ανατολικής Αττι-

κής. Η ευθύνη στους δήμους και στον

πολίτη.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

«Κάτω στου Βάλτου τα χωριά Ξηρόμερο και
Αγραφα/
... Πιάνουν και γράφουν μια γραφή / 
«Ραγιάδες (=δημογέροντες) κάμετε καλά /
Γιατί σας καίμε τα χωριά/
Γρήγορα τ’ αρματολίκι/ γιατί ερχόμαστε σα
λύκοι»

Δημοτικό τραγούδι  

Ο αρματολός αποτέλεσε, μία κατά κάποιο

τρόπο   νομιμοποίηση του “κλέφτη”, όσον

αφορά την  αναγνώρισή του από τη μεριά της

εξουσίας. Αυτό στην πραγματικότητα  ήταν

μια παραδοχή της αδυναμίας του κράτους να

τον καθυποτάξει. Ή πιό απλά να επεκτείνει

τον  έλεγχο της κυριαρχίας του, στο χώρο

του περιθωρίου.

Και  ίσως εκ των πραγμάτων,  να ήταν μια συ-

νομολόγηση συνθήκης ανακωχής,  στην ανα-

ζήτηση  προς μία διέξοδο  συνύπαρξης.  Η

νόμιμη εξουσία δηλαδή αναγκάστηκε να πα-

ραχωρήσει, μέρος των κυριαρχικών της δι-

καιωμάτων  στον “κλέφτη”. Έτσι του έδωσε

την άδεια να φέρει άρματα, όπλα, και  τον

ονομάτισε  “αρματολό”.

Σε αντάλλαγμα αυτής της εξυπηρέτησης ο

αρματολός  παρέχει τη συνδρομή του στην

διασφάλιση του νομοταγούς πολίτη, στην πε-

ριστολή της ληστείας, προστατεύει τη δου-

λειά τού φοροεισπράκτορα  ή και

αναλαμβάνει ο ίδιος, χάριν του οθωμανικού

κράτους, την είσπραξη των φόρων. Αυτός

επωφελείται  από όλες αυτές  τις παροχές,

τις καταχράται μάλιστα ενίοτε  και αποκτά

εκτός από δύναμη,  πλούτο και  περιουσία.

(Ν. Διαμαντούρος: “Απαρχές συγκρότησης
του Ελληνικού Κράτους 1821 -1828”). Από τα

πρώτα χρόνια  ο αρματολός έχει αναλάβει τη

φύλαξη των “στενών” (= δερβένια) και των

διόδων,  τις “κλεισούρες” που οδηγούν σε πό-

λεις ή σχετικά κομβικά σημεία και ελέγχει αυ-

στηρά το ποιός μπαίνει και βγαίνει· Ελληνας

υπόδουλος ή ακόμα και  Τούρκος, και απαιτεί

από όλους την επίδειξη της ειδικής έγγραφης

αδείας από την οθωμανική αρχή. (Ν. Κασο-

μούλης).  

Με λίγα λόγια “ο αρματολός” κάτω από μια

συγκεκαλυμμένη μορφή ληστείας, διεκδικεί

θέση νόμιμη   στο χώρο της κρατικής αρχής

τού κατακτητή. (Γ. Κοντογιώργης)

Έκτοτε δε  αυτονομείται μια ξεχωριστή  κοι-

νωνική  οντότητα,  της οποίας  ή δοτή εξου-

σία δομείται και στεριώνεται σε ένα

φαινομενικό, αλλά ουσιαστικό  νομικό δεσμό,

ανάμεσα στον κυρίαρχο   κατακτητή και στον

οπλαρχηγό-  “κλέφτη”,  που τώρα παίρνει το

όνομα  “αρματολός”. (Γ. Κοντογιώργης).

Το επακόλουθο  είναι η “κλεφτουργιά” η  “το

κλέφτικο”  να μεταλλαχθεί προοδευτικά σε

στρατιωτικό σώμα, που ενεργεί κάτω από τη

δοτή εξουσία τού καπετάνιου, ενός  καπετά-

νιου που πλέον συμφεροντολογικά έχει υπο-

κύψει στη δούλεψη του Πασά ή του

συμβιβασμένου χριστιανού, δηλαδή προ-

εστώτα, προύχοντα και δημογέροντα. (Ν. Κα-

σομούλης).  Το αρματολίκι ή καπετανάτο

αντίθετα από την κλεφτουργιά, περιελάμ-

βανε ομάδες πληθυσμού και όχι απλώς συμ-

μορίες  και δρούσε  κάτω από τις διαταγές

ενός αρχηγού,  του μπουλούκ-οτζάκ ή απλά

οτζάκ, όπως ακόμη λεγόταν.. (Τζων Πετρό-

πουλος: “Πολιτική και Συγκρότηση του Κρά-
τους στο Ελληνικό Βασίλειο. 1833-1843”).    
Το σημαντικό πάλι είναι, ότι  τις περισσότε-

ρες φορές, προύχοντες χριστιανοί αλλά και

Τούρκοι,  καλούνται και υποκύπτουν στις εκ-

βιαστικές απαιτήσεις του ισχυρού πλέον αρ-

ματολού,  ή σπανιότερα  να  συναινούν προς

αυτές,  στο να επικυρούν τη διαδοχή του  στο

τοπικό  αρματολίκι. (Ι. Βασδραβέλλης) 

Μάλιστα σχετικά ο Κασομούλης, αναφέρει

μια τέτοια περίπτωση  καθ΄ήν «ο κλέφτης
Κοντογιάννης πήρε την αρχηγία δια της απει-
λής του όπλου του». 
Θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι οι πολλές βι-

βλιογραφικές παρενθέσεις έχουν σκοπό να

αποτρέψουν την συναισθηματική ένσταση

του αναγνώστη, ανούσια εν πολλοίς αλλά και

δικαιολογημένη, όταν αυτός δεν έχει προλά-

βει να ενσκύψει επιμελώς στο εν συζητήσει

θέμα. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση και συ-

νεχίζω.  

Τα κεφαλοχώρια και  γενικότερα ο πληθυ-

σμός που ανήκε στη δικαιοδοσία του καπετα-

νάτου (= αρματολικιού)  ήταν ελεύθερα

χωριά με πλήρη αυτονομία, απαλλαγμένα

από την παρουσία οθωμανών αξιωματούχων

η ενίοτε  και Τούρκων κατοίκων. (Τζων  Πε-

τρόπουλος)   

Τη στρατιωτική δύναμη των αρματολών (=

παλικάρια), συχνά την επιστρατεύει και τη

χρησιμοποιεί το Οθωμανικό κράτος για να κα-

ταστείλει τις μεταξύ και μόνο τις μεταξύ των

Οθωμανών διενέξεις.  

Στο αρματολίκι επικρατεί  αρχηγός  ο καπε-

τάνιος και αυτός έχει τον μόνο λόγο. Στο αρ-

ματολίκι σε αντίθεση με την “κλεφτουργιά”,

οι σχέσεις εδώ  διαμορφώνονται μακρυά από

κανόνες  και αρχές  ισότητας. (Γ. Κοντο-

γιώργης: “Ελλαδικές κοινωνίες στην ύστερη
Τουρκοκρατία”)

Συνήθως στην Πελοπόννησο, οι αρματολοί

δουλεύουν  πλάϊ και κάτω από την προεστική

τάξη (=Κάποι). Στη Στερεά  δουλεύουν ως μι-

σθωτοί της οθωμανικής αρχής και κατ΄ εξο-

χήν του εκάστοτε Πασά. 

Ο κλέφτης, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί ως

αρματολός στην πολιτική κοινότητα, έχει

φύγει από τον παραδοσιακά λεβέντικο τρόπο

ζωής που βίωνε στην αρχή, έχει προοδευτικά

μετακυλίσει σε  στόχους κοινωνικούς και

ιδίως οικονομικούς,  γίνεται δε   ανάλογα  ση-

μαντικός και εν δυνάμει  παράγων  της πε-

ριοχής.  Προστατεύει τα χωριά  της

κυριαρχίας του  και  απαιτεί από αυτά, να του

χορηγούν τα αναγκαία σε τρόφιμα, χρήματα

και παλικάρια.  

Και εν κατακλείδι  μοιράζεται και συμμετέχει

στην νόμιμη εξουσία, την οποία μέχρι τότε

εποφθαλμιούσε και  κατείχε η “φρόνιμη και
νομοταγής κοινωνία”. Γίνεται  όμως μέσα  σε

αυτή ανταγωνιστικά κυρίαρχος,  σε αντίθεση

όπως προανέφερα με την “κλεφτουργιά”, που

στεκόταν παντού και πάντοτε απέναντι και

ενάντια, σε αυτή και  στο κάθε  κατεστημένο. 

Αλλά και πάλι  αυτή η εικόνα, δεν άργησε σε

εξέλιξη  να διαρρήξει  τους διακριτούς ορια-

κούς  φραγμούς και να παρουσιάζεται  ρευ-

στή και συγκεχυμένη, αφού ενίοτε “ο

κλέφτης”, αλλά και  ο αρματολός, δεν

έπαυαν εναλλάξ να μεταπηδούν,  μέσα στον

κοινό χώρο του νομοταγούς πολίτη. Αλλά και

να αγρεύουν οικονομικά οφέλη μέσα και από

αυτόν,   δημιουργώντας   μάλιστα  μια υβρι-

δική,  αποδεκτή και κατ΄ επίφαση  νόμιμη κα-

τάσταση. (Δ. Κόκκινος. Τζ. Πετρόπουλος,

Κασομούλης , Ν Διαμαντούρος). 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί  ως παρούσα η

κοινή ιδιαιτερότητα, η οποία πηγάζει κατ΄ευ-

θείαν από την αλληλεγγύη, που εκδηλώνεται

προς τον απλό  υπόδουλο λαό. 

(Γ. Κοντογιώργης) 

Μόνο που ο χωρικός, δεν ξέρει ή είναι παν-

τελώς ανίκανος  να αντιληφθεί το εθνικό παι-

χνίδι που υποκρύπτει η όλη αυτή κατάσταση.

‘Ισως πάλι να το αντιλαμβάνεται, αλλά να

αδιαφορεί για το απεργαζόμενο  και απλά  να

προβάλλει και να ενδιαφέρεται   μοναχά για

το προσωπικό του συμφέρον, και μάλιστα το

παροντικό. 

Ας μη γινόμαστε όμως σκληροί και απόλυτοι.

Ο χωρικός, όταν έχει μπροστά του  την  οι-

κογένεια, το μόνο που  ζητά είναι το  ανα-

γκαίο μεροκάματο.  

«Έχαιρε  -ο χωρικός- υπό την σκιάν των
όπλων των αρματολών», γράφει ο Κασο-

μούλης, αλλά γι’ αυτόν τον χωρικό, ο πρώτι-

στος ηρωικός σκοπός ήταν μόνο η επιβίωση

των παιδιών του. 

Συνέχεια στη σελ. 17

Δοκίμιο στις Παρακοινωνιακές συνιστώσες,

κατά την περίοδο της εν Ελλάδι  Τουρκοκρατίας
“Αρματολίκια και Καπετανάτα”
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“Δεξιά” 

Ζήλεψαν τη δόξα του Στ. Θεοδωράκη με το Ποτάμι και

άρχισαν να “αναφύονται” και νέα ...Ποτάμια.

Ετσι, άλλος ένας ...40άρης δημοσιογράφος, ιδρύει

κόμμα της Δεξιάς. Και το όνομα αυτού “Δεξιά”.

Ο επίδοξος δημοσιογράφος λέγεται  Παναγιώτης

Μαυρίκος, και εξηύρε όπως σημειώνει, τους 300!

Να ανησυχεί - λέτε - η Νέα Δημοκρατία;

Μύγα τσίμπησε τα κόμματα;;;

Αφήνιασαν τα κόμματα τα μνημονιακά με τις δηλώσεις

Καμμένου! Οχι, δεν κατηγόρησε τα κόμματα ο Καμμέ-

νος· δήλωσε ότι δεν κάνουν βήμα πίσω στη διαπραγ-

μάτευση με την Κομισιόν, και ας ανατιναχθούμε όπως

στο “Κούγκι”.

Αργότερα τον ρώτησε δημοσιογράφος τι εννοείται ότι

θα οδηγηθούμε: «σε ανατίναξη, όπως στο Κούγκι» και

ο Π. Καμμένος απάντησε: «μπορεί να μην έχουν ανα-
τιναχτεί κάποια κανάλια, ιδίως στον Πειραιά κοντά,
αλλά έχει ανατιναχτεί η ελληνική οικογένεια. Υπάρχει
υψηλή ανεργία και αυτό θα πρέπει να το δείτε κάποια

στιγμή».

Αυτό έγινε αιτία να βγάλουν πάραυτα δελτία τύπου τα

κόμματα με τη σειρά και να καταγγέλουν τον Καμμένο

γιατί φιμώνει τη Δημοκρατία! Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΠΟ-

ΤΑΜΙ βεβαίως βεβαίως...

Αλήθεια γιατί πόνεσε τόσο πολύ τα κόμματα μία δή-

λωσε για τα κανάλια;;;

«Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο κ. Καμμένος τρομο-
κρατεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» κατήγγειλε(!) ο

εκπρόσωπο της Ν.Δ. Κώστας Καραγκούνης.

Πολύ εύστοχη η απάντηση των “Ανεξάρτητων Ελλή-

νων” μέσω της εκπροσώπου τους Μαρίνας Χρυσοβε-

λώνη: «Το γραφείο Τύπου της Συγγρού κατρακύλησε
στο Φάληρο. Τελικά, το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά
παραφροσύνη»,

Τουσέν: Ακυρώστε το χρέος

με λογιστικό έλεγχο
19/02/2015

«Η πραγματοποιήση λογιστικού ελέγχου είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας και μέσω αυτού θα
μπορέσει να αποδείξει ότι δεν οφείλει να πληρώσει
ένα απεχθές και παράνομο χρέος, δήλωσε ο Ερίκ Του-
σέν».
Ο Τουσέν είναι πρόεδρος του βελγικού τμήματος της

Επιτροπής για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου

Κόσμου (CADTM) και μέλος της Επιτροπής Λογιστικού

Ελέγχου του δημόσιου χρέους του Ισημερινού, που

συστήθηκε από τον πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα το 2007.

Μίλησε στο  Vmedia και την εκπομπή «Περπατάμε

Μαζί» με τον Σταμάτη Στεφανάκο και τον Μωυσή

Λίτση.

Ο μάγος Αλέξης

Ο «μάγος» Αλέξης με το ψηλό καπέλο και το μα-

γικό ραβδί δηλώνει «Παραμένω αισιόδοξος»,

ενώ, στο βάθος η Ανγκελα Μέρκελ ρωτάει τον

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αν ο πρωθυπορυργός τελικά

είναι.... «μάγος ή κλόουν»!...

Economist: Μάγος ή... κλόουν ο Αλέξης Τσίπρας;..

Αναρτήθηκε από nonews-NEWS στις 18:01

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Στο bras de fer ανάμεσα στην Ελλάδα και στους δα-

νειστές της η ελληνική κυβέρνηση ούτε επιθυμεί,

ούτε δύναται να κατεβάσει το χέρι του έτερου μονο-

μάχου στο τραπέζι.

Άλλωστε, εάν θέλουμε να βλέπουμε πίσω από τις βι-

τρίνες και να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους,

είναι διεθνώς πασίδηλο ότι η μονομαχία δεν διεξάγε-

ται μόνο ανάμεσα στα γερμανικά -κυρίως- οικονομικά

συμφέροντα και σε μιά υπόδουλη χρέους χώρα. 

Πρόκειται για μία διελκυστίνδα ανάμεσα σε δύο δια-

μετρικά αντίρροπες οικονομικές θεωρίες. Από τη μιά

ο αχαλίνωτος και αδηφάγος κόσμος των «αγορών»,

της «Σχολής του Σικάγο» και των περίπου δύο χιλιά-

δων σαπιοκοιλιών που ορέγονται και προωθούν την

παγκόσμια κυριαρχία τους. Από την άλλη άκρη του

σχοινιού δίνουν άπελπι αγώνα επιβιώσεως όσοι αν-

τιλαμβάνονται ότι η εθνική κυριαρχία θεμελιώνεται

μόνο επί μιάς στοιχειώδους οικονομικής αυτοδιαθέ-

σεως, γεννημένης από την πίστη και την ανάγκη ότι

«πάντων μέτρον άνθρωπος» (Πρωταγόρας).

Στο φρικωδώς ανασκολοπισμένο ευρωπαϊκό γίγνε-

σθαι στερούνται στοιχειώδους σοβαρότητος όσοι

ακόμα επιμένουν να ρητορεύουν γιά μιά κάποια

«Ενωμένη Ευρώπη». Δεν υφίσταται κοινή ευρωπαϊκή

πολιτική, δεν υπάρχει κοινό όραμα, ενιαία στόχευση,

ομόθυμος προσανατολισμός. Υπάρχουν τα ευδιά-

κριτα οράματα κυριαρχίας του 4ου Ράϊχ και οι πλια-

τσικολόγες ορέξεις τόσο των Γερμανών, όσο και των

διαφόρων βαθμίδων υποτακτικών και δορυφόρων

τους στην Ε.Ε, απέναντι στην οικονομική υποδού-

λωση, τον εξανδραποδισμό και την λαφυραγώγηση

του ευρωπαϊκού Νότου.

Οι γερμανικές τράπεζες και οι μεγάλες εξαγωγικές

βιομηχανίες της Γερμανίας βρίσκονται πίσω από τις

άκαμπτες θέσεις της Μέρκελ και του Σόιμπλε, υπα-

γορεύουσες την ανυποχώρητη εμμονή τους στη συ-

νέχιση των αλυσσοδεμένων οικονομιών. Εντελώς

ευεξήγητα, εφόσον η Γερμανία στα πέντε τελευταία

χρόνια μετρά ασύλληπτα υπερκέρδη από την υπα-

γωγή σε «διασωστικά» προγράμματα των δολίως

υπερχρεωμένων, μικρών ευρωπαϊκών οικονομιών. Τα

μυθώδη ποσά που αποθησαύρισε σε αυτό το διά-

στημα από τον δανεισμό της Ελλάδας υπολογίζονται

από Γερμανούς αναλυτές σε 60 δισ. ευρώ, με από μέ-

ρους της δαπάνη μόλις 600 εκατομμύρια. Τα μνημό-

νια και οι αποικιοκρατικές δανειακές συμβάσεις είναι

μιά υπερκερδοφόρα γερμανική επιχείρηση, που απο-

βλέπει και στον ταυτόχρονο προσπορισμό των πλου-

τοπαραγωγικών πόρων όσων ευρωπαϊκών κρατών

γονυπέτησαν στην φιλεύσπλαχνη γερμανική ληστο-

συμμορία.

Εάν ο κατά την εκφρασμένη άποψη της γερμανικής

ηγεσίας θρασύτατος νεανίας, Έλλην πρωθυπουργός

κερδίσει έστω σε κάποια σημεία των λεόντειων δια-

πραγματεύσεων, η λεγόμενη θεωρία του ντόμινο θα

υλοποιηθεί επί ζημία της γερμανικής προσοδοφόρου

ηγεμονίας στην Ευρώπη, με αναμενόμενη εξέλιξη

την ενθάρρυνση και άλλων –διστακτικών προς το

παρόν- ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία ήδη ωθούνται

από τους πολίτες τους να προβάλλουν ενστάσεις και

αρνήσεις στην γερμανική αδηφάγο μονοκρατορία.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση αγωνίζεται να σταθεί

όρθια και να καταδείξει ότι το γερμανικό σιδηρούν

προσωπείο της αδιαλλαξίας δεν είναι το αληθινό πρό-

σωπο των ευρωπαϊκών λαών και αναγκών. Εάν το

επιτύχει, θα προκαλέσει αλυσσιδωτές και σαρωτικές

ανακατατάξεις στον πολιτικο-οικονομικό χάρτη μιάς

σειράς ευρωπαϊκών χωρών με πρώτες την Ισπανία

και Ιταλία. Γι’ αυτό –και για τις χοντρές κονομησιές

τους που απειλούνται– το λεξιλόγιο της Μέρκελ και

του Σόϊμπλε έχει περιοριστεί στο nein και στο ver-
boten.
Σε κάθε Έλληνα διαπραγματευτή αφιερώνω ένα

παλιό λαϊκό τραγουδάκι: «Χτύπα το σίδερο στ’ αμόνι
τώρα, τώρα που καίγεται ισιώνει».  

«Χτύπα το σίδερο στ’ αμόνι τώρα,
τώρα που καίγεται ισιώνει»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αν έχει τύχη να προσπα-

θήσετε να αποκολήσετε

πεταλίδα από τον βράχο,

αφού σας έχει αντιληφθεί,

ξέρετε την δύναμή τους.

Τα δόντια της κοινής πε-

ταλίδας των θαλασσών

αποκτούν πλέον τον

τίτλο του πιο δυνατού

βιολογικού υλικού που

είναι μέχρι στιγμής γνω-

στό στον άνθρωπο, εκ-

θρονίζοντας πλέον τον

μεταξένιο ιστό της αρά-

χνης από το βάθρο του.

Οι πεταλίδες διαθέτουν

στη γλώσσα τους μικρο-

σκοπικά δόντια μήκους

μικρότερου του ενός χι-

λιοστού, με τα οποία

αποσπούν τροφή από τα

βράχια ή ανοίγουν ρωγ-

μές μέσα στις οποίες χώ-

νονται. Τα δόντια αποτε-

λούνται από ένα μείγμα

μετάλλων και πρωτεΐνης,

το οποίο Βρετανοί επι-

στήμονες δοκίμασαν στο

εργαστήριο και βρήκαν

ότι είναι τρομερά ισχυρό,

σχεδόν τόσο δυνατό,

όσο τα πιο ισχυρά υλικά

που έχει φτιάξει ο άν-

θρωπος.

Οι ερευνητές, με επικεφα-

λής τον δρα Άζα Μπάρμ-

περ της Σχολής

Μηχανικής του Πανεπι-

στημίου του Πόρτσμουθ

αναφέρουν ότι η μελέτη

του μυστικού της πεταλί-

δας μπορεί να βοηθήσει

μελλοντικά στο να βελτιω-

θούν περαιτέρω -να γί-

νουν πιο ελαφρά και

ανθεκτικά- διάφορα τε-

χνητά συνθετικά υλικά

που χρησιμοποιούνται στα

αεροπλάνα, στα πλοία και

στα αυτοκίνητα, καθώς και

στα σφραγίσματα των

δοντιών.

«Η βιολογία, αποτελεί
μεγάλη πηγή έμπνευσης
για έναν μηχανικό. Αυτά
τα δόντια (πεταλίδας)
είναι φτιαγμένα από
πολύ μικρές ίνες, διατε-
ταγμένες με έναν συγκε-
κριμένο τρόπο. Πρέπει
να δημιουργήσουμε
δικές μας υλικές δομές
ακολουθώντας τις ίδιες
σχεδιαστικές αρχές», δή-

λωσε ο Άζα Μπάρμπερ.

Η ανακάλυψη δημοσιεύε-

ται στην επιθεώρηση «In-

terface». tovima.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Δηλαδή και να θες να πας κοντρα σ’ αυτή την κυβέρ-

νηση, ξέροντας ότι στο απέναντι στρατοπεδο είναι ο Σόιμ-

πλε, γίνεσαι συριζαίος.

4 Μας άφησαν χωρίς δουλειά, χωρίς υγεία, χωρίς παιδεία,

χωρίς αξιοπρέπεια. Ήταν το μοιραίο λάθος τους, γιατί έτσι

μείναμε και χωρίς φόβο...

4 Ο Τσίπρας προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον

Προκόπη, γιατί ο Σκουντούφλης και ο Σπιρτούλης αρνήθη-

καν. 

4 Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους

όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό...

Η απόλυτη φαντασίωση για τους λά-

τρεις του κρασιού, παίρνει “σάρκα και

οστά” στην Ναουσα Ημαθίας, όπου για

το τριήμερο της Αποκριάς στα συντρι-

βάνια αντί για νερό θα ρέει κρασί!!

Ο “Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΒΑΕΝΙ

Νάουσα”, γέμισε το σιντριβάνι της κεν-

τρικής πλατείας της μακεδονικής

πόλης με 32 τόνους ξινόμαυρο

…κρασί(!), με σκοπό, όπως δήλωσε στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος Γιώργος Φουν-

τούλης, να δελεάσει τον κόσμο να το

γευτεί και να αποδείξει ότι η Νάουσα

είναι “Πόλη του Κρασιού”.

Είναι η δεύτερη φορά που το κεντρικό

συντριβάνι της πόλης θα “ευφραίνει
καρδίες”, καθώς το ίδιο είχε ξαναγίνει

το 2008 και “τρέλανε κόσμο”, τόνισε

χαρακτηριστικά ο Γ. Φουντούλης, ενώ

είχε καλυφθεί ακόμα και από το BBC.

Η ποικιλία σταφυλιού ξινόμαυρο, πα-

ράγεται, κατά κύριο λόγο, στην ευρύ-

τερη περιοχή της Νάουσας και

διακρίνεται για το πλούσιο “σώμα” τη

γεύση και το άρωμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του δήμου,

ο αμπελώνας της Νάουσας – που κα-

τοχυρώθηκε νομοθετικά ως Αμπελουρ-

γική Ζώνη Ονομασίας Προέλευσης –

φτάνει σήμερα τα 7.000 στρέμματα. Η

συνολική παραγωγή οίνων, με Ονομα-

σίας Προέλευσης “Νάουσα”, είναι της

τάξης των 2.500.000 λίτρων, από τα

οποία το 30-40% εξάγεται. Στην πε-

ριοχή οινοποιούνται και άλλα 2.000.000

λίτρα ερυθρών, ροζέ και λευκών οίνων.

Όσοι περάσετε απο ‘κει, μην χάσετε

την ευκαιρία να γεμίσετε ένα ποτηράκι.

Νάουσα, η πόλη του κρασιού

Εδώ και αρκετά χρόνια η επικοινωνία

εχει περάσει σε άλλο στάδιο, καθώς

με προγράμματα σαν το skype, μπο-

ρείς να βλέπεις και  να ακούς τον συ-

νομιλητή σου, απ’ όποια γωνιά του

κόσμου κι αν βρίσκεται. 

Σύμφωνα με το The Verge, η υπηρεσία

Skype της Microsoft γκρεμίζει και το

τελευταίο τοίχος της επικονωνίας, βά-

ζοντας σε εφαρμογή μία νέα δυνατό-

τητα μεταξύ των συνομιλιών. Το Skype

translator, που βρίσκεται σε πρώιμο

στάδιο, δίνει την δυνατότητα προς το

παρόν, σε Άγγλους και Ισπανούς να

επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να

μιλούν ο ένας την γλώσσα του άλλου,

αλλά μεταφράζοντας την συνομιλία

τους σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή αυτή είναι συμβατή με

Windows 8.1 και αρχικά μπορεί να με-

ταφράζει από Αγγλικά σε Ισπανικά και

αντίστροφα, ενώ στο άμεσο μέλλον

έχει προγραμματιστεί η εφαρμογή να

υποστηρίζει τουλάχιστον 45 ακόμα

γλώσσες.

Ήδη δοκιμές γίνονται σε συνεδριάσεις

μεταξύ σχολείων της Αμερικής και του

Μεξικού, ώστε να δοκιμαστεί η νέα

υπηρεσία σε «πραγματικούς» διαλό-

γους.

Να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρία υπο-

στηρίζει την μετάφραση μεταξύ γρα-

πτών μηνυμάτων σε 40 γλώσσες, ενώ

δίνει την ευκαιρία σε όλους τους χρή-

στες να πειραματιστούν, απλά κάνο-

ντας αίτηση πρόσκλησης στην

επίσημη σελίδα του Skype.

Το Skype αλλάζει τα δεδομένα στην επικοινωνία

Πανίσχυρο υλικό τα δόντια
της πεταλίδας!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Καλημέρα σας

Με αφορμή το άρθρο της κας Μπου-

ζιάνη, που δημοσιεύσατε στο φύλλο

της 14ης Φεβρουαρίου, που αναφέρε-

ται στις μπάρες που έχουν μπει στις

διαβάσεις προς το βουνό, από την

προηγούμενη δημοτική αρχή, σας

πληροφορώ ότι η ενέργεια αυτή έχει

γίνει, μετά από πολλές εκκλήσεις και

παρακλήσεις, από δημότες που (ψη-

φίζουν στα 3β). Ζήτησαν να κλείσει

με κάποιο τρόπο, η ελεύθερη πρό-

σβαση οχημάτων, προς τα λοφάκια

της περιοχής. Ο λόγος είναι πολύ

απλός, που ίσως η κα Μπουζιάνη, τον

αγνοεί. Δηλαδή ζητήσαμε να κοπεί η

πρόσβαση οχημάτων, στους δασικούς

δρομίσκους, γιατί διάφοροι συντοπί-

τες και μη, εργολάβοι(?) μπαίνουν

ύπουλα και αδειάζουν μπάζα.

Επίσης την περιοχή θεώρησαν ιδανικό

τόπο, να στήσουν τις "γραφικές" κα-

τασκευές τους, οι φίλοι(?) μας ρομά,

(γύφτοι, κατά  την καθομιλουμένη)

που κοπρίζουν, πετάνε σκουπίδια και

κλέβουν τα πάντα. Επίσης διάφοροι

περίεργοι τύποι, τριγυρίζουν για να

κόψουν ξύλα (παρανόμως) από τα λι-

γοστά δενδράκια και να βάλουν και

καμμιά φωτιά το καλοκαίρι... 

Όλα τα παραπάνω, τα βλέπαμε καθη-

μερινά από το σπίτι μας στο Δίλοφο

και επειδή η αστυνομία δεν υπάρχει

πιά ή δεν ασχολείται, μόνο η δημοτική

αστυνομία επενέβαινε και μαζί με την

τεχνική υπηρεσία, τοποθέτησαν μπά-

ρες και απαγορευτικές πινακίδες. 

Η πρόσβαση φυσικά, υφίσταται, για

όποιον έχει όρεξη να περπατήσει ή να

κάνει mountain bike ή ακόμα και moto

cross...

Μόνο οι τζιπάρες δεν μπορούν να πε-

ράσουν.

Μην γράφετε λοιπόν ότι να 'ναι και

δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώ-

σεις. 

Με την ευκαιρία, οι μπάρες και οι απα-

γορευτικές πινακίδες, χρειάζονται

συντήρηση πχ πίσω από το γυμνάσιο

Βάρης δίπλα από το σουπερ μάρκετ

ΑΒ.

Επίσης παρακαλώ να ξεκινήσετε μία

εκστρατεία για την ενημέρωση, των

ιδιοκτητών μικρών ζώων, που λερώ-

νουν τα πεζοδρόμια και τους δρό-

μους, όταν κάνουν την "ανάγκη" τους.

Η εικόνα της πόλης, γεμάτης ακαθαρ-

σίες, μόνο σε προάστιο δεν παραπέμ-

πει...Μάλλον σε χαβούζα.

Ευχαριστώ 

Μαρκόπουλος Γιώργος

100 δόσεις για χρέη 

προς τους Δήμους 

ζητάει ο Γ. Κωνσταντέλλος

Με έγγραφό του προς τους αρμόδιους υπουργούς,

ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, ζητάει να υπαχθούν στη νέα

ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία

προβλέπει αποπληρωμή των χρεών προς το δημό-

σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σε δόσεις που μπο-

ρεί να φτάσουν ακόμα και τις 100 και τα χρέη προς

τους δήμους.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, «η υπαγωγή στη ρύθ-
μιση θα διευκολύνει τους πολίτες να είναι ταμειακά
συνεπείς προς τους δήμους και παράλληλα θα μπο-
ρέσουν οι ΟΤΑ να εισπράξουν τα μέρος των συσ-
σωρευμένων χρεών».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος κοινοποιεί το αίτημα του

προς την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ, τα κορυφαία όργανα

της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να τοπο-

θετηθούν επί του θέματος.

Μεγάλος δωρητής

για την Παιανία 

ο Θαν. Μαρτίνος

Ο Δήμαρχος Παιανίας Σπύρος Στάμου κατά την

διάρκεια του ΔΣ την Τρίτη 10/02/2015, ανακοίνωσε

στο σώμα την διάθεση του  Αθανασίου Μαρτίνου

να χρηματοδοτήσει τη μελέτη κατασκευής καθώς

και την άδεια ανέγερσης του δημοτικού καταστή-

ματος Παιανίας στην ΠΕ 8 (περιοχή όπισθεν MEC).

Η  δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε Μαζί» εκφράζει

τις βαθύτατες ευχαριστίες της προς τον δωρητή για

την γνωστοποίηση των προθέσεών του και την συμ-

βολή του για την αφετηρία ενός έργου που αφενός

θα ανταποκρίνεται στις δομές ενός σύγχρονου

δήμου και αφετέρου λόγω γεωγραφικής θέσης προ-

κύπτει η δυνατότητα ισόνομης εξυπηρέτησης των

πολιτών του ενιαίου πλέον δήμου.

Παράλληλα ευχαριστεί τον κ. Μαρτίνο τόσο για την

χρηματοδότηση ανέγερσης του Ι.Ν Αγ. Γεωργίου

στην δημοτική ενότητα Γλ Νερών, όσο και για την

αμέριστη συμπαράστασή του προς την εκπαιδευτική

και μαθητική κοινότητα του Δήμου Παιανίας.

Ευχόμαστε τέλος, η ειλικρινής διάθεση του ως άνω

δωρητή να αποτελέσει φάρο στη σημερινή τρικυμία

της πατρίδας, ευαισθητοποιώντας ανώνυμους και

επώνυμους πολίτες...  

«Αλλάζουμε Μαζί»
Νέος Δήμος - Νέα Αρχή

ΤΖΟΡΝΤΑΝ
των Άννα Ρέυνολντς και Μόιρα Μπουφίνι

Mια παράσταση με την Μαρίνα Ασλάνογλου

Σκηνοθεσία Νίκος Μαστοράκης

Κρατάω τη μάνα μες την αγκαλιά μου.

Την κοιτάζω στα μάτια και νοιώθω προστατευμένη.

Έχω στις χούφτες μου το μωρό μου, και φοβάμαι μην το

σφίξω πιο πολύ και μου πονέσει.

Τρέμω μη χάσω κανένα από τους δυο.

Αφήνω τη μάνα να φύγει, στο σκοτάδι· δεν θα την ξεχάσω

ποτέ.

Αφήνω να  φύγει το μωρό μου από τις χούφτες μου, στο

“φως”!!!

‘’Περίμενε με μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βρω’’

Κι εγώ; που βρίσκομαι εγώ;;;.

Ένας κύκλος ζωής, ωσάν όλα τα άλλα να είναι εχθρικά

γύρω. Και σχεδόν πάντα είναι.

Μαρίνα Ασλάνογλου και ...“Τζόρνταν”

Άννα Ρέυνολντς και ...Μόιρα Μπουφίνι και “Τζόρνταν”

Ένα έργο σπαρακτικό, και μια ηθοποιός εξαίρετη. Μην το

βιαστείς και μας το παίρνεις το συναίσθημα Μαρίνα,

άφησε το να κυλήσει μες το αίμα μας, δεν είναι θλίψη η

αγάπη, δεν είναι θάνατος.

Θλίψη όμως είναι η βία, η κακοποίηση.

Θλίψη είναι να μην λάβεις ποτέ την αγάπη, και να χαθείς

“μες  στην πολλή συνάφεια του κόσμου”.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου κράτησε τις ισορροπίες, ανάμεσα

στην οργή και την αγάπη, με μαγικό τρόπο, και ο κ. Μα-

στοράκης δέχτηκε τη μάνα, με τρυφερότητα, χωρίς υπερ-

βολές.

Δυνατά συναισθήματα και επικίνδυνες ισορροπίες.

Τους ευχαριστούμε για την υπενθύμιση, πως η αγάπη μπο-

ρεί να είναι και θάνατος.

ΜΠΟΡΕΙ;

Πως η αγάπη είναι και ΦΩΣ.

ΕΙΝΑΙ;

Πως μέσα σε τόσο δυνατά διλήμματα είσαι ΜΟΝΟΣ.

Καλό ταξίδι σ’ όποια διαδρομή θα κάνετε.

Έφη Κανακουσάκη

Εμείς ζητήσαμε τις μπάρες στο βουνό

Δημοσιεύουμε επιστολή που μας έστειλε ο αναγνώ-

στης Γ. Μαρκόπουλος, ο οποίος έχει αντίθετη άποψη

για τις μπάρες στο βουνό της Βούλας. Σεβαστή η

άποψή του, αλλά όχι αποδεκτή. 

“Η ενέργεια αυτή έχει γίνει μετά από πολλές εκκλή-

σεις από δημότες” γράφει ο Γ. Μαρκόπουλος. Δηλαδή

όταν μία ομάδα πολιτών ζητήσει να κλείσει ένας δρό-

μος ή να καταργηθεί μία λεωφορειακή γραμμή, γιατί

ενοχλείται θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να το κάνει;;;;

Εκφράζω την απορία μου!!!

Οταν πονάει ένα δόντι, δεν κόβεις το κεφάλι. Με τη

λογική αυτή πρέπει να ορθώσουμε τείχη στα πάρκα,

στους δρόμους και σε κάθε δημόσιο χώρο γιατί κι εκεί

αφήνουν σκουπίδια, κι εκεί εμφανίζονται οι “φίλοι(!)

ρομά”, κατά την έκφρασή του με ιδιαίτερα ρατσιστικά

επίθετα.

Προφανώς είναι της άποψης ότι όσο περισσότερη

απαγόρευση και αστυνόμευση έχουμε, τόσο καλύτερη

κοινωνία έχουμε. Δεν την ασπαζόμαστε και τα καθη-

μερινά γεγονότα τον διαψεύδουν.

Σχετική επιστολή ελάβαμε και από τον αρμόδιο Αντι-

δήμαρχο Παν. Σωτηρόπουλο, την οποία θα δημοσιεύ-

σουμε στο επόμενο φύλλο, λόγω μεγέθους.
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Με την καταγραφή των βασικών συμ-

περασμάτων ολοκληρώθηκε το βράδυ

του Σαββάτου 14/2, το τριήμερο Διε-

θνές συνέδριο για «Βιώσιμη, οικολο-
γική, οικονομική διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική» που διορ-

γάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο

ΕΔΣΝΑ. Στα συμπεράσματα τονίζεται,

μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια Αττικής

και ο ΕΔΣΝΑ έχουν το καθήκον και την

υποχρέωση να αντιμετωπίσουν το κρί-

σιμο και επείγον ζήτημα στη βάση της

εφαρμογής του προγράμματος που

έχει καταθέσει η νέα Περιφερειακή

Αρχή.

Το βασικό συμπέρασμα που κατέληξε

το διεθνές συνέδριο είναι ότι έχει έλθει

πλέον η ώρα η διαχείριση των απορριμ-

μάτων της Αττικής να γίνει ισχυρό

χαρτί ανάπτυξης για την δημιουργία

θέσεων εργασίας και την προστασία

του περιβάλλοντος – μια νέα διαχεί-

ριση που μπορεί να λειτουργήσει ως

πρότυπο και για τις άλλες Περιφέρειες

της χώρας.

Συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα

στα οποία κατέληξε το συνέδριο, όπως

διατυπώθηκαν από τον δημοτικό σύμ-

βουλο Σταύρο Ιατρού, μέλος της ΕΕ

του ΕΔΣΝΑ, είναι τα εξής:

• Καθίσταται πλέον επιτακτική η

ανάγκη υλοποίησης του νέου, δίκαιου

και βιώσιμου οικολογικά και οικονο-

μικά μοντέλου διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων στην Αττική. Μιας

αποκεντρωμένης, με δημόσιο χαρα-

κτήρα, διαχείρισης εναρμονισμένης με

την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Μια νέα διαχείριση με έμφαση στην

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των

πολιτών στην κατεύθυνση της «ανά-

στροφης πυραμίδας», δηλαδή στην εγ-

καθίδρυση αποτελεσματικών

συστημάτων πρόληψης, χωριστής συλ-

λογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων

μέσω της διαλογής στην πηγή, επανα-

χρησιμοποίησης / ανακύκλωσης.

• Πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρ-

μογή των Τοπικών Σχεδίων Αποκεν-

τρωμένης Διαχείρισης των Δήμων.

• Παράλληλα είναι απαραίτητη η εκπό-

νηση, με ανοικτές, συμμετοχικές δια-

δικασίες, προγραμμάτων και δράσεων

με στόχο την εκπαίδευση, ευαισθητο-

ποίηση και δραστηριοποίηση των τοπι-

κών κοινωνιών, των πολιτών και των

φορέων στην κατεύθυνση της εφαρμο-

γής των αρχών του νέου μοντέλου δια-

χείρισης.

• Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε εκτενώς

η διεθνής εμπειρία, μέσα από συγκε-

κριμένες περιπτώσεις επιτυχημένων

πρακτικών, αναδεικνύοντας την ανάγκη

για σαφή στόχευση του νέου σχεδια-

σμού με επίκεντρο τις ανάγκες των

πολιτών, της κοινωνίας και του περι-

βάλλοντος.

• Η διαρκής διαβούλευση σε συνεργα-

σία με τη νέα κυβέρνηση, την Ευρω-

παϊκή Ένωση, τους Δήμους και τους

εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, τον ΕΔΣΝΑ, την επιστημονική

κοινότητα αποτελεί την απαραίτητη

προϋπόθεση για την εκπόνηση και την

εφαρμογή του νέου μοντέλου.

• Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η άμεση

προώθηση της αναθεώρησης του

ΠΕΣΔΑ (όπως ορίζει και ο νόμος 4042

του 2012), λαμβάνοντας υπόψη και το

γεγονός ότι αποτελεί αιρεσιμότητα

(δηλαδή προϋπόθεση για την έναρξη)

του εγκεκριμένου ΠΕΠ Αττικής 2014-

2020 με προθεσμία εκπλήρωσης την

30η Σεπτεμβρίου 2015.

• Το νέο μοντέλο διαχείρισης των

απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττι-

κής, της μεγαλύτερης Περιφέρειας της

χώρας, μπορεί να λειτουργήσει ως

πρότυπο για τις υπόλοιπες Περιφέ-

ρειες.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί Στρογγυλό

Τραπέζι, όπου μετείχαν οι: Γιάννης Τσι-

ρώνης, αναπληρωτής Υπουργός Παρα-

γωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Βασι-

λική Λάσκαρη – Κρασοπούλου αντιπε-

ριφερειάρχης Υποδομών, ο Σταύρος

Ιατρού μέλος της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του ΕΔΣΝΑ, ο Ανδρέας Βαρε-

λάς, αντιδήμαρχος Καθαριότητας του

Δήμου Αθηναίων, εκπροσωπώντας την

ΠΕΔΑ, ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρό-

εδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανα-

κύκλωσης, ο Γιώργος Ηλιόπουλος εκ

μέρους του ΤΕΕ, ο Χρήστος Δρακό-

πουλους, πρόεδρος Πανελληνίου Συν-

δέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας

Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Στην παρέμβασή του, ο Γ. Τσιρώνης,

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα συσ-

σωρευμένα προβλήματα στο ζήτημα

της διαχείρισης των απορριμμάτων στη

χώρα μας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά

στην κατάσταση που επικρατεί στην

Πελοπόννησο. Επισήμανε το σημαντικό

ρόλο των κινημάτων και των κοινωνι-

κών φορέων, ενώ παράλληλα δεσμεύ-

τηκε ότι θα προβεί στις απαραίτητες θε-

σμικές αλλαγές (πχ. Επίσπευση διοικη-

τικών διαδικασιών αδειοδοτήσεων) που

είναι απαραίτητες στην κατεύθυνση

της οικολογικής διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων.

Από την πλευρά της η Β. Λάσκαρη –

Κρασοπούλου τόνισε ότι το Συνέδριο

έδωσε την ευκαιρία της παρουσίασης

«επιτυχημένων μοντέλων διαχείρισης
απορριμμάτων». «Γιατί δεν υπάρχει
ένα, ενιαίο μοντέλο αλλά τα μοντέλα
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγ-
κες και τις ιδιατερότητες της κάθε πε-
ριοχής».

Ο Στ. Ιατρού επέκρινε την απουσία εκ-

προσώπων των Δήμων από το συνέ-

δριο και σημείωσε ότι έχουμε να

παλέψουμε με αλλαγή νοοτροπίας, η

οποία δύσκολα αλλάζει. Τόνισε ότι οι

Δήμοι οφείλουν να αντιληφθούν το

ρόλο τους, να ενημερωθούν για τη βα-

σική σχετική νομοθεσία ώστε, για πα-

ράδειγμα, να καταλάβουν ότι το ζήτημα

της χωροθέτησης δεν αφορά την εναλ-

λακτική διαχείριση, και να παρακολου-

θούν τις εξελίξεις.

Ο Α. Βαρελάς απέδωσε την περιορι-

σμένη συμμετοχή των δημάρχων στο

Συνέδριο στο γεγονός ότι αρκετοί από

αυτούς φοβούνται «διότι η εναλλακτική
προσέγγιση είναι ξένη προς αυτό που
έχουν συνηθίσει, δηλαδή να συναρτά-
ται η επιτυχία τους από το στόλο των
απορριμματοφόρων που διαθέτουν για
τελική εναπόθεση στη Φυλή». Αναφε-

ρόμενος στο Δήμο Αθηναίων επεσή-

μανε ότι «ο συγκεκριμένος Δήμος
άνοιξε το θέμα της αλλαγής του παρα-
δείγματος στη διαχείριση, επειδή συ-
νειδητοποίησε ότι δαπάνησε 20
εκατομμύρια Ευρώ για τα απορρίμματα
και 17 εκατομμύρια Ευρώ σε δράσεις
κοινωνικής στήριξης, σε μια Αθήνα που
πλήττεται τραγικά από την κρίση. Από
το 2005 μέχρι το 2013 διαθέσαμε 150
εκατομμύρια Ευρώ για τα σκουπίδια.
Με τα χρήματα αυτά θα είχε λυθεί το
πρόβλημα της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων». Tέλος σημείωσε ότι «πρέ-
πει σύντομα από τα λόγια να
περάσουμε στα έργα και να δεσμευ-
τούμε ότι στο επόμενο συνέδριο θα
ανακοινωθεί ότι η Φυλή έκλεισε και ο
ΟΕΔΑ έχει εκσυγχρονιστεί».

«Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση
Συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου της Περιφέρειας Αττικής

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε εκτενώς η διεθνής εμπειρία, μέσα από

συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχημένων πρακτικών, αναδεικνύον-

τας την ανάγκη για σαφή στόχευση του νέου σχεδιασμού με επί-

κεντρο τις ανάγκες των πολιτών, της κοινωνίας και του

περιβάλλοντος.

Το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ατ-

τικής, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις υπόλοιπες Περι-

φέρειες.
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.

Αττικής Πέτρος Φιλίππου, μι-

λώντας για την  Περιφερει-

ακή Ενότητα Ανατολικής

Αττικής, δήλωσε ότι «σχεδόν

στο σύνολό τους οι δήμοι

έχουν ανταποκριθεί και απέ-

στειλαν ήδη προτάσεις είτε

για μελέτες που οι ίδιοι

έχουν εκπονήσει είτε για τον

τρόπο που εκείνοι βλέπουν

τη συνεργασία τους με την

Περιφέρεια στην παραπάνω

κατεύθυνση, δηλαδή στην εκ-

πόνηση τοπικών σχεδίων δια-

χείρισης των αποβλήτων. 

Με τις προτάσεις που έχουν

ήδη αποστείλει οι δήμοι της

Ανατολικής Αττικής έδειξαν 

α) γνώση του προβλήματος

και β) κυρίως διάθεση για

απόλυτη προσαρμογή στην

Ευρωπαϊκή Οδηγία

1998/2008 και τον Νόμο

4042/2012. Βέβαια, εκτός

από την αναγκαιότητα που

προκύπτει από τη συγκεκρι-

μένη οδηγία και την

ισχύουσα νομοθεσία, υπάρ-

χει ένας επιπλέον λόγος που

καθιστά επιβεβλημένη την

αλλαγή του τρόπου διαχείρι-

σης των απορριμμάτων και

αυτός είναι η επιβολή προστί-

μων σε όσους δεν συμμορ-

φωθούν». 

[...]

Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι

προκειμένου να μπορέσει να

προχωρήσει το μοντέλο της

εναλλακτικής διαχείρισης

των αποβλήτων στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, οι δήμοι πρέ-

πει να είναι εκείνοι που θα

αποτελέσουν τους κύριους

συνομιλητές και συνεργάτες

στο όλο εγχείρημα, καθώς

αυτοί θα υλοποιήσουν αυτά

τα προγράμματα εφόσον η

διαχείριση των απορριμμά-

των ανήκει στους πρωτοβάθ-

μιους ΟΤΑ.

[...]

Για την Ανατολική Αττική, το

χαρακτηριστικό των απορριμ-

μάτων είναι ότι σε ποσοστό

μεγαλύτερο από 50%, τα

απόβλητα που παράγονται

είναι φυτικά (κλαδέματα, βι-

οαποδομήσιμα οργανικά

κλπ.). Ήδη λοιπόν, ένα πρώτο

βήμα, θα μπορούσε να είναι η

διαχείριση των φυτικών απο-

βλήτων με μικρές εγκατα-

στάσεις στους δήμους ή σε

ομάδες δήμων, που μπορούν

άμεσα να μειώσουν σε πάνω

από το μισό την παραγωγή

των απορριμμάτων των συγ-

κεκριμένων περιοχών. Η δια-

χείριση των φυτικών

αποβλήτων θα επιτευχθεί με

τη συλλογή, τον διαχωρισμό

και την επεξεργασία αυτών

για την παραγωγή ΚΟΜΠΟΣΤ

και PELLET. 

[...]

Με τις παραπάνω προϋποθέ-

σεις, μπορεί η Ανατολική Ατ-

τική να ξεκινήσει άμεσα τη

διαχείριση των φυτικών απο-

βλήτων που θα έχει ως απο-

τέλεσμα τη μείωση της

παραγωγής των απορριμμά-

των σε ποσοστό μεγαλύτερο

του 50%. 

Βασικός παράγοντας για την

επιτυχία του εγχειρήματος

είναι η συμμετοχή των πολι-

τών.

...Γι αυτό και θα πρέπει να

γίνει μεγάλη ενημερωτική –

διαφημιστική καμπάνια προ-

κειμένου να ενημερωθούν οι

πολίτες για τα οφέλη τόσο

για τις τοπικές οικονομίες

όσο και για την περιβαλλον-

τική αναβάθμιση σε τοπικό

επίπεδο αλλά και για ολό-

κληρη την Αττική. 

απορριμμάτων Αττικής» Πρότυπο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ

του δήμου Παλλήνης
Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και θέρμη αντι-

μετωπίσθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχεί-

ρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου

Παλλήνης, την παρουσίαση του οποίου

έκανε ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος

Ζούτσος, στο τριήμερο Διεθνές Συνέδριο

για την «Βιώσιμη, Οικολογική, Οικονομική
Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ατ-
τική» που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Ατ-

τικής με την ΕΔΣΝΑ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζού-

τσος,  παρουσίασε το πενταετούς ορίζοντα

πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται και έχει

οδηγήσει στο να «συλλέγονται 200 τόνοι
ανακυκλώσιμων υλικών μηνιαίως εκ των

οποίων το 40% πρόκειται για υπόλειμμα,
ενώ κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του
προγράμματος ανακύκλωσης γυαλιού περι-
συλλέχθηκαν 1,8 τόνοι υλικού». Επιπλέον,

στο Δήμο έχουν διατεθεί δωρεάν 1.500

κάδοι κομποστοποίησης σε δημότες, ενώ

το πρόγραμμα συνεχίζεται.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης αναφέρθηκε στον

προσδιορισμό μέτρων ανά στόχο και προ-

τεραιότητα:

1ον: εξορθολογισμός της χρέωσης και σύν-

δεσή της με τον όγκο των παραγόμενων

αποβλήτων προκειμένου να υπάρξει κίνη-

τρο για τη σταδιακή μείωση της παραγωγής

των αποβλήτων.

2ον: υιοθέτηση συστημάτων διαλογής στην

πηγή, η οποία θα οδηγήσει σε καθαρά υλικά

που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν.

3ον: σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμ-

μάτων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη,

μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-

κλωση των αποβλήτων.

4ον: διαρκής και μόνιμη καλλιέργεια περι-

βαλλοντικής συνείδησης και σταδιακή με-

τάβαση από τη συλλογική ευθύνη και την

ατομική ευθύνη.

5ον: θέσπιση μέτρων και όρων για τη δημι-

ουργία οικονομικών κινήτρων, που θα οδη-

γήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών

προτύπων.

Τέλος, ζήτησε τη συνδρομή των αρμόδιων

φορέων για την απλούστευση των διαδικα-

σιών αδειοδότησης ΣΜΑ και πρότεινε την

υιοθέτηση των πράσινων σημείων και των

έξυπνων κάδων.

Πρώτο βήμα, για Ανατ. Αττική, η διαχείριση των

φυτικών αποβλήτων με μικρές εγκαταστάσεις

στους δήμους ή σε ομάδες δήμων, 

Αντιπροσωπεία και από το

Δήμο 3Β παρευρέθη στο Συ-

νέδριο. Την τρίτη και τελευ-

ταία ημέρα παρευρέθη ο

Αντιδήμαρχος καθαριότη-

τας Παν. Σωτηρόπουλος, ο

αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημ.

Κιούκης και ο Μ. Καβράκος,

διοικητικό στέλεχος του

Δήμου.

Ο Π. Σωτηρόπουλος στη

σύντομη παρέμβασή του,

επεσήμανε ότι θα έπρεπε η

κα. Περιφερειάρχης να

κάνει έναν διεθνή διαγωνι-

σμό, να έρθουν φωτεινά

μυαλά εδώ να μας πούν όχι

πώς θα διαχειριστούμε τα

σκουπίδια, αλλά πώς δεν θα

έχουμε ποτέ και πουθενά

ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, γιατί το 90

- 95% είναι ανακυκλώσιμα

και όπως ακούστηκε και

εδώ οι Δήμοι καλύπτουν το

10 - 15%

Το 95% των απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμο 
και οι Δήμοι καλύπτουν το 10 - 15%
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Οπως γράφαμε στα δύο προηγούμενα

φύλλα μας, ο Δήμος Παλλήνης καλείται

να καταθέσεις 4,5 εκατομμύρια ευρώ

στην εταιρεία Reds που έχει αγοράσει

το Κτήμα Καμπά και προχωράει στην

κατασκευή ενός MALL.

Αυτό προέκυψε με προσφυγή της Reds

στα δικαστήρια κατά του Δήμου Παλλή-

νης.

Η υπόθεση της Reds έχει μακριά ιστο-

ρία που χρονολογείται μία δεκαπενταε-

τία, και όπως έχουμε γράψει, αν και

όταν χτίσει το MALL θα επιφέρει κατά-

φωρη επιδείνωση στην ποιότητα ζωής

των πολιτών.

Μετά τις κινητοποιήσεις του Δήμου

(πανό στους δρόμους, μαύρες σημαίες,

κινητοποιήσεις Δήμου και πολιτών), η

Reds αποφάσισε να συναντηθεί με το

Δήμο.

Ετσι την περασμένη Πέμπτη συναντή-

θηκαν και προτάθηκε από το Δήμο να

τους δώσει γη αντί για χρήματα.

H Reds ζήτησε από την πλευρά της να

πάρει γη από την κοινόχρηστη που

οφείλει να δώσει στο Κτήμα Καμπά,

κάτι που δεν έγινε δεκτό από το Δημο-

τικό Συμβούλιο.

Επίσης ζήτησε να κατεβάσει ο Δήμος

τα πανό και τις σημαίες όσο διαρκεί ο

διάλογος, κάτι που επίσης δεν εγκρί-

θηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ετσι στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη

17 Φεβρουαρίου, ο δήμαρχος Αθ. Ζού-

τσους, εισηγήθηκε όσο διαρκεί ο διάλο-

γος να μην κατέβουν  οι σημαίες και τα

πανό και να δώσουν γη σε άλλη πε-

ριοχή.

Συγκεκριμένα πρότεινε να δώσουν γη

στην Reds, από την τράπεζα γης του

Δήμου σε δύο πολεοδομικές ενότητες.

4 οικόπεδα στου Βακαλόπουλου και

άλλα 4 στην Ανω Μπαλάνα. “Αυτά κα-
λύπτουν την υποχρέωσή μας και θα
επανέλθουμε σε συζήτηση με τη Reds
με τη συγκεκριμένη πρόταση”, εξήγησε

ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, τονίζοντας

ότι όπου βεβαίως μπορούμε να ασκή-
σουμε ένδικα μέσα· δεν θα σταματή-

σουμε.
Με την πρόταση συμφώνησε το μεγα-

λύτερο μέρος της αντιπολίτευσης (3

παρατάξεις) πλην της “Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης” με επικεφαλής τον Ν. Γαβρά

που διαφώνησε γιατί θεωρεί ότι «η γη
δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και μά-
λιστα τη στιγμή που δεν υπάρχουν
ελεύθεροι χώροι στην Παλλήνη. Να βά-
λουμε τον κόσμο μπροστά και να διεκ-
δικήσουμε» τόνισε.

Μία δεύτερη πρόταση είναι να περιμέ-

νουν να πάρουν γη από το Διοικητικό

Κέντρο του οποίου το σχέδιο προχω-

ράει στην Παλλήνη.

Το λόγο πήραν και κάτοικοι από το

ακροατήριο.

Στην προ ημερησίας συζήτηση, άλλο

ένα δημοτικό συμβούλιο, αυτό της Παλ-

λήνης, αναλώθηκε με τα Μαζικά Μέσα

Ενημέρωσης. Δημοτικοί σύμβουλοι δια-

σταύρωσαν τα “ξίφη” τους, γιατί διάβα-

σαν σε μέσα ενημέρωσης σχόλια εις

βάρος τους και αντιστρόφως.

Ο Ν. Γαβράς σχολίασε άρθρο του Β. Δη-

μητριάδη που σιγοντάρησε και ο Π.

Μερτύρης, αλλά και άλλοι σύμβουλοι

για ηλεκτρονικά μέσα.

Αννα Μπουζιάνη

Διανομή Προϊόντων
«Χωρίς Μεσάζοντες» 

To περασμένο Σάββατο 14/2 βρέθηκα συμπτωματικά στο

δρόμο που γινόταν αγορά “Χωρίς μεσάζοντες” στην Παλ-

λήνη. Περνώντας μπροστά από τους πάγκους ξαφνιά-

στηκα με την τεράστια διαφορά τιμών που συνάντησα σε

σχέση με τα καταστήματα, αλλά και τις κοινές λαϊκές αγο-

ρές.

Οι δημότες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια με-

γάλη ποικιλία προϊόντων που διατίθενται απευθείας από

τους παραγωγούς.

Είναι η 15η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες» του

Δήμου Παλλήνης  και οι κάτοικοι έχουν κάνει τις παραγ-

γελίες πολλές ημέρες νωρίτερα, οπότε πάνε με συγκε-

κριμένη λίστα και τα αγοράζουν, γι’ αυτό άλλωστε και ο

κόσμος προς το μεσημέρι ήταν λιγοστός.

Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος διανεμήθηκαν163 διαφο-

ρετικά προϊόντα παραγωγών από όλη την Ελλάδα, σε εκα-

τοντάδες κατοίκους της πόλης και ο ο Δήμος Παλλήνης,

είχε φροντίσει αμέσως μετά το πέρας της εκτέλεσης πα-

ραγγελιών να υπάρξει χρόνος και ποσότητες, σε συνεν-

νόηση με τους παραγωγούς, προκειμένου να

προμηθευτούν προϊόντα και οι κάτοικοι που δεν είχαν

υποβάλει παραγγελία στo www.marketpallinis.gr.

Ετσι εξηγείται ότι ο κόσμος που ψώνιζε ήταν λιγοστός.

Αρχισα λοιπόν να ψωνίζω διάφορα προϊόντα (μέλι, κομ-

πόστες, ζυμαρικά χειροποίητα και πολλά άλλα) τα οποία

και γεύθηκα στο σπίτι.

Ποιότητα εξαιρετική και υποσχέθηκα να τους επισκεφθώ

στην επόμενη αγορά που θα γίνει κοντά στο Πάσχα.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συνηθίσει πλέον και κά-

νουν τις παραγγελίες τους πολύ πριν την ημέρα της αγο-

ράς στο www.marketpallinis.gr.

Aννα Μπουζιάνη

Αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Αττικής (ΠΕΔΑ) συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσω-

τερικών   Νίκο Βούτση (17/2). Στην αντιπροσωπεία

της ΠΕΔΑ συμμετείχε και ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γ.

Σωφρόνης ως μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ. Η συνάν-

τηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο μετά

από πρωτοβουλία του Υπουργού και συμμετείχε και

ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου  Κώστας

Πουλάκης.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέ-

ρωση των Δήμων της Αττικής για τις άμεσες ενέρ-

γειες του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το θέμα των συμβάσεων

πεντάμηνης διάρκειας κοινωφελούς χαρακτήρα σχε-

τικά με την άμεση προκήρυξή τους. Ο έλεγχος των

προϋπολογισμών των Δήμων θα πραγματοποιείται στο εξής

από υπηρεσία του Υπουργείου. 

― Καταργείται το Παρατηρητήριο. 

― Καταργούνται οι περικοπές  στους Δήμους που ψηφί-

στηκαν από την προηγούμενη Βουλή. 

― Διατηρούνται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

(ΚΑΠ)  Εξετάζεται η δυνατότητα προσλήψεων από

τους Δήμους με ανταποδοτικό χαρακτήρα. 

―Συγκροτείται Συντονιστικού Οργανο για την κατα-

πολέμηση της φτώχειας, στο οποίο θα συμμετέχουν

εκπρόσωποι από το Υπ. Εσωτερικών, την Περιφέρεια

Αττικής και την ΠΕΔΑ.

Ο Νίκος Βούτσης υπήρξε θετικός στο αίτημα των δη-

μάρχων για οικονομική στήριξη των κοινωνικών

δομών των Δήμων, με τον σύμβουλο της ΠΕΔΑ

Γιώργο Βεργόπουλο να επισημαίνει πως «είναι η
πρώτη φορά που υπουργός εξέφρασε με σαφήνεια τη
θετική του στάση και τη στήριξή του στο κοινωνικό
έργο που προσφέρουν οι δήμοι στους πολίτες».

Η αντιπροσωπεία της ΠΕΔΑ αναφέρθηκε στα σοβαρά ελ-

λείμματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ.

O Δήμος Παλλήνης διαπραγματεύεται με την Reds

Εποικοδομητική συνάντηση Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών 
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Σε μια σεμνή τελετή, χοροστατούντος του καθολικού ιερέα της

Αγίας Βαρβάρας Λαυρίου π. Christian Gaspal, πραγματοποι-

ήθηκε, 15 Φεβρουαρίου, επιμνημόσυνη δέηση για τα 4.100 θύ-

ματα – αιχμάλωτους Iταλούς στρατιώτες του ναυαγίου ORIA. 

71 χρόνια μετά τη μεγάλη ναυτική τραγωδία, που αποτελεί μια

από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως και παραμένει ευρέως άγνω-

στη, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής σε συνεργασία με

τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και τον Σύνδεσμο

«Χρυσή Τομή» ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την τέλεση επι-

μνημόσυνης δέησης προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των

Ιταλών αιχμαλώτων που έχασαν τη ζωή τους. 

Μετά το τέλος της τελετής στο 60ο χλμ. Αθηνών – Σουνίου,

στο μνημείο, που στήθηκε για τα θύματα του ναυαγίου μόλις

πέρυσι, ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί και κατάθεση στε-

φάνων.

Στον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου

αναφέρθηκε εν συντομία στο ιστορικό του ναυαγίου. Μετά τη

συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 8-9-1943, οι Γερμανοί κατεί-

χαν τα Δωδεκάνησα. Η ιταλική φρουρά είχε παραδοθεί και βρι-

σκόταν σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Τις απογευματινές ώρες

της 11ης Σεπτεμβρίου 1944, 4.115 Ιταλοί στρατιώτες στοιβά-

χτηκαν στα αμπάρια του νορβηγικού πλοίου ORIA που είχε

επιταχθεί από τις γερμανικές αρχές και αναχώρησε βράδυ από

τη Ρόδο με άσχημο καιρό και κατεύθυνση τον Πειραιά. Κατά

τη διάρκεια της διαδρομής προσέκρουσε λόγω της κακοκαιρίας

στον βράχο Μεδίνα κοντά στη νησίδα Πάτροκλος, πήρε κλίση

και άρχισε να βυθίζεται. Η θάλασσα της περιοχής έγινε ο

υγρός τάφος για χιλιάδες Ιταλούς αιχμαλώτους που ήταν στοι-

βαγμένοι στα αμπάρια του. 

Εκ μέρους της Ιταλικής Πρεσβείας παρευρέθη ο σύμβουλος

Marco Midolo. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ.

Λουκάς, ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Ηλίας Μπουκοβάλας, δη-

μοτικοί σύμβουλοι των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, ο

Γιώργος Ιατρού από “Χρυσή Τομή” καθώς και ο Αριστοτέλης

Ζερβούδης, επαγγελματίας αυτοδύτης και ιστορικός, ο οποίος

εδώ και χρόνια ακολουθεί το νήμα αυτής της τραγωδίας. 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του ναυαγίου ORIA
4.115 Ιταλοί στρατιώτες δεμένοι στα αμπάρια του πλοίου από τις γερμανικές αρχές!

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821

christy1985.mus@hot-

mail.com
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Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενη-

μερώνει τους πολίτες, τις εταιρείες και

τις επιχειρήσεις, για δύο περιπτώσεις

κακόβουλων συμπεριφορών, που δια-

πράττονται μέσω του διαδικτύου.

Αφορούν σε διασπορά κακόβουλου

λογισμικού τύπου «Crypto-Locker»

καθώς και σε απάτες σε βάρος εται-

ρειών, με απατηλή δρομολόγηση πλη-

ρωμών σε τραπεζικούς λογαριασμούς

τρίτων προσώπων.

Στην πρώτη περίπτωση, το κακό-

βουλο λογισμικό κλειδώνει–κρυπτο-

γραφεί τα ψηφιακά αρχεία και

δεδομένα που είναι αποθηκευμένα

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του

χρήστη.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δράστες

προβαίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου στην απατηλή δρομολόγηση

πληρωμών σε τραπεζικούς λογαρια-

σμούς τρίτων και όχι των πραγματικών

δικαιούχων.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, ενημερώνει τους πολίτες καθώς

και τις εταιρίες και επιχειρήσεις για

δύο κακόβουλες συμπεριφορές, που

διαπράττονται με μεγάλη συχνότητα

μέσω του διαδικτύου.

Η πρώτη περίπτωση αφορά στη διά-

δοση κακόβουλου λογισμικού, τύπου

«Crypto-Locker», το οποίο εξαπλώνε-

ται – μεταδίδεται κυρίως, μέσω «μο-

λυσμένων» μηνυμάτων ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail), αλλά και μέσω

«επισφαλών» ιστοσελίδων.

Το κακόβουλο λογισμικό στοχεύει

στην καταβολή χρηματικών ποσών ως

«λύτρων», προκειμένου να ξεκλειδω-

θούν τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα,

τα οποία είναι αποθηκευμένα στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη,

που έχει μολυνθεί από τον ιό. Επίσης

δύναται να επηρεάσει όλες τις εκδό-

σεις του λειτουργικού συστήματος

«Windows».

Παρακαλούνται οι χρήστες να είναι

ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβά-

νουν μέτρα ψηφιακής προστασίας και

ασφάλειας για την αποφυγή προσβο-

λής από το προαναφερόμενο κακό-

βουλο λογισμικό και συγκεκριμένα:

Οι πολίτες που λαμβάνουν μηνύ-

ματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από

άγνωστους αποστολείς ή άγνωστη

προέλευση, να μην «ανοίγουν» τους

συνδέσμους (links) και να μην «κατε-

βάζουν» τα συνημμένα αρχεία, που

περιέχονται σε αυτά, για τα οποία δεν

γνωρίζουν με βεβαιότητα ούτε τον

αποστολέα ούτε το περιεχόμενο του

συνημμένου αρχείου.

Να πληκτρολογούν τις διευθύνσεις

των ιστοσελίδων απευθείας στον

browser και να μην χρησιμοποιούν τα

προτεινόμενα links, να χρησιμοποιούν

γνήσια λογισμικά προγράμματα και να

τα ενημερώνουν τακτικά, ενώ θα πρέ-

πει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο

πρόγραμμα προστασίας  του ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε

υποθέσεις απάτης, σε βάρος εται-

ρειών και επιχειρήσεων που εδρεύουν

στη Χώρα μας και δραστηριοποιούνται

εμπορικά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και

το εξωτερικό, με απατηλή δρομολό-

γηση πληρωμών σε τραπεζικούς λο-

γαριασμούς τρίτων και όχι των

πραγματικών δικαιούχων.

Ειδικότερα, τρίτα πρόσωπα διεισ-

δύουν ηλεκτρονικά (C racking) στα e-

mail εμπορικών εταιρειών και

υποκλέπτουν την ηλεκτρονική αλλη-

λογραφία τους, αποσκοπώντας στον

εντοπισμό ηλεκτρονικών εμπορικών

συναλλαγών.

Κατόπιν, αφού υφαρπάξουν τα στοι-

χεία των εμπορικών συναλλαγών, ενη-

μερώνουν, μέσω απατηλών e-mail, την

εταιρεία που πρόκειται να εμβάσει

οφειλόμενο χρηματικό ποσό σε τρα-

πεζικό λογαριασμό συνεργαζόμενης

εταιρείας, ότι πρέπει τα χρήματα να

κατατεθούν σε διαφορετικό λογαρια-

σμό, από εκείνο που μέχρι πρότινος

συναλλασσόταν, λόγω αλλαγής του.

Το αποτέλεσμα είναι, η εταιρεία στην

οποία υπάρχει η χρηματική οφειλή και

για την οποία έγινε το τραπεζικό έμ-

βασμα, να μην λάβει ποτέ το χρημα-

τικό ποσό.

ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία υποψηφίων

ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών 

για τις εξετάσεις των αθλημάτων

στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει να  προσφέρει  για ακόμα

μια χρονιά ΔΩΡΕΑΝ, την προετοιμασία των υποψηφίων

για τις εξετάσεις αθλημάτων στα ΤΕΦΑΑ - Στρατιωτικές

Σχολές, Στίβου και Κολύμβησης.

Ο Δήμαρχος,  Αθανάσιος  Ζούτσος, δίνοντας  προτεραι-

ότητα σε παρεμβάσεις που βοηθούν τις ασθενέστερες

ομάδες του πληθυσμού, λόγω των δυσμενών συνθηκών

ζωής που έχουν διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση,

ενισχύει τις κοινωνικές δράσεις στήριξης των μαθητών

και των οικογενειών τους.

Έτσι, ΌΛΟΙ οι υποψήφιοι των παραπάνω σχολών που

είναι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης, μπορούν να γίνουν

αποδέκτες της απαραίτητης  προετοιμασίας  στα αθλή-

ματα(Στίβου-Κολύμβησης), εφόσον έχουν ενταχθεί στα

ανάλογα προγράμματα προετοιμασίας.

Οι υποψήφιοι  Γ΄ Λυκείου που είναι κάτοικοι του Δήμου

Παλλήνης και έχουν ανάγκη προετοιμασίας στα αθλή-

ματα του Στίβου και της Κολύμβησης μπορούν να εγγρά-

φονται και να παρακολουθούν δωρεάν προγράμματα

προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Ιατρική Γνωμάτευση

2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

3. Αίτηση Υποψηφίου

4. Βεβαίωση Φοίτησης Γ ΄ Λυκείου 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμου Παλλήνης και στα  τηλέφωνα:  210 6032245 (5ο

Αθλητικό Κέντρο).

«Συνεχίζονται τα μαθήματα

του ΚΔΒΜ Σαρωνικού»
Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παι-

δείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιεί και φέτος μαθήματα

επιμόρφωσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σα-

ρωνικού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται και νέα τμήματα δημι-

ουργούνται σε εβδομαδιαία βάση. Το ενδιαφέρον των κατοί-

κων είναι αυξημένo. Hδη έχουν ολοκληρωθεί έξι τμήματα, καί

είναι σε εξέλιξη 12 ενώ προγραμματίζονται διαρκώς νέα.   

Εκμάθηση ξένων γλωσσών όπως Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμα-

νικά, Αγγλικά τόσο σε βασικό επίπεδο όσο και πιο στοχευό-

μενα, όπως στον τομέα του τουρισμού, διαδίκτυο και βασικές

δεξιότητες στην  επεξεργασία κειμένου, στα υπολογιστικά

φύλλα, αγωγή υγείας και πρώτες βοήθειες αλλά και νέα γνω-

στικά πεδία όπως διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών

χώρων, οικιακή παραγωγή οίνου αλλά και διδασκαλία πον-

τιακής γλώσσας διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι. 

Τα μαθήματα είναι εντελώς δωρεάν και μπορούν να συμμε-

τέχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλης διάκρισης. Απα-

ραίτητη είναι η όρεξη για μάθηση. Μέσω του ΚΔΒΜ

Σαρωνικού δίνεται η ευκαιρία διαρκούς επιμόρφωσης, από-

κτησης γνώσεων και προσόντων χρήσιμων και στον επαγ-

γελματικό τομέα. Επιπλέον, τα μαθήματα αποτελούν

δημιουργική διέξοδο και δίνουν τη δυνατότητα καλλιτεχνι-

κής έκφρασης αλλά και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικα-

νοτήτων των συμμετεχόντων. 

Πληροφορίες και αιτήσεις στο τηλέφωνο 2291041220 και

στο  e-mail: kdvm_saronikos@hotmail.gr.

Κακόβουλα λογισμικά εναντίον 

επιχειρήσεων και εταιρειών
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει

Πάγωσε η οικογένεια του

Παλληνιακού με τον αιφ-

νίδιο θάνατο του προπο-

νητή της ομάδας

Σωκράτη Κιούρκου!

Ο Σωκράτης Κιούρκος, 46

χρόνων, ένιωσε πόνο στο

στήθος και μεταφέρθηκε

εσπευσμένα στο Ιππο-

κράτειο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α

Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α εκφράζει την οδύνη της για τον αδόκητο
χαμό του προπονητή της ομάδος ΑΟ Παλληνιακός, Σω-
κράτη Κιούρκου.
Ο πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό  της Ένω-
σης,  εκφράζουν τα θερμότερα των συλλυπητηρίων τους
στην οικογένειά του, τους οικείους του καθώς και στον φί-

λαθλο κόσμου του Παλληνιακού.
Σεβόμενη την επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος, η
Ένωση αντί στεφάνου θα καταθέσει χρήματα στο Κέντρο
Ειδικών ατόμων «ΧΑΡΑ» στην Παλλήνη.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Με οδύνη αποχαιρετά όλος ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
τον Σωκράτη Κιούρκο, τον δικό του συνεργάτη, τον δικό
του άνθρωπο.
Έφυγες νωρίς.
Σε ευχαριστούμε γιατί αγάπησες την πόλη μας γιατί ήσουν
πιστός στα καθήκοντα σου και τις υποχρεώσεις.  Ήσουν
απλός και γλυκομίλητος. Γι’ αυτό θρηνούμε σήμερα τον
άδικο και πρόωρο φευγιό σου.
Αν είναι πάντοτε σκληρός ο θάνατος, σε σένα στάθηκε πιο
σκληρός· μένει μόνο ως παρηγοριά η μνήμη σου στην οι-
κογένεια σου και σε εμάς.
Εκφράζοντας τα ποιο ειλικρινά θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια σου σε αποχαιρετούμε. 

Εφυγε από τη ζωή ο Σωκράτης Κιούρκος
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Μέχρι προχθές (16/2/15) γνωρίζαμε ότι ο μισθωτής που δια-

χειρίζεται τις καντίνες στο Μεγάλο Καβούρι χρωστάει στο

Δήμο ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου 3Β (16/2) μάθαμε ότι ο

Δήμος χρωστάει ενάμισυ περίπου εκατομμύριο ευρώ από

πρόστιμα που του επεβλήθησαν για τις καντίνες του Καβου-

ρίου!

Συγκεκριμένα, το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του

Δήμου ήταν  «απόφαση για εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών για την υπαγωγή στον Ν. 4178/13 των εγ-
καταστάσεων των 3 καντινών στην παραλία του Καβουρίου
καθώς και των καντινών στον Ορμο Μαλτσινιώτη και στον
Ορμο Ζώσκα».

Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος αναφερόμενος στις 3 καν-

τίνες του Καβουρίου, εξήγησε ότι έχει προκύψει θέμα μετά

από καταγγελία ανωνύμων και επωνύμων τέλος του 2013

και το έτος 2014, από την Πολεοδομία του Δήμου. Δηλαδή ο

Δήμος κατήγγειλε τον εαυτό του για πολεοδομικές παραβά-

σεις που έχει κάνει ο ίδιος!

Μετά από καταγγελία λοιπόν, πήγαν οι υπηρεσίες του Δήμου

και επέβαλαν μία σειρά από πολεοδομικά πρόστιμα τα οποία

αγγίζουν το 1.400.000 ευρώ και τα οποία δεν διαγράφονται.

Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και

ιδιοκτήτης σ’ αυτές τις κατασκευές που τις αποτύπωσε, τις

χαρτογράφησε είναι ο Δήμος, όπως προκύπτει  από έγγραφα,

όπως ενημέρωσε το σώμα ο Δήμαρχος και εξήγησε:

Το γιατί τώρα είναι άλλη ιστορία. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε

αναψηλάφηση της υπόθεσης. Σήμερα για να μπορέσει το

συμβούλιο να διαγράψει αυτά τα οικονομικά βάρη πρέπει να

νομιμοποιήσει αυτές τις εγκαταστάσεις και οποιεσδήποτε

άλλες, που είναι εκτός αιγιαλού, στους όρμους Μαλτσινιώτη

και Ζώσκα, που μπορούν να νομιμοποιηθούν.

Ειδικότερα αυτές του Καβουρίου που έχουν αυτά τα βάρη.

Να εντάξουμε στο νόμο τις εγκαταστάσεις αυτές που έχουν

γίνει από το 2003 για να αρθούν τα πρόστιμα, αφού πληρω-

θούν τα παράβολα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 2000 περί-

που ευρώ.

Από τις τρεις καντίνες οι δύο θα παραμείνουν και αφού νο-

μιμοποιηθούν θα μεταφερθούν πίσω από το δρόμο, όπως είχε

σχεδιαστεί. Η τρίτη καντίνα (η μεσαία) θα κατεδαφιστεί για

να προχωρήσουν οι ανασκαφές για την αποκάλυψη του αρ-

χαίου δρόμου μέχρι τη θάλασσα, αλλά κι αυτό θα γίνει αφού

τακτοποιηθεί και αφαιρεθούν τα πρόστιμα.

Οσον αφορά τους (μισθωτές) διαχειριστές τους ονομάζει ο

δήμαρχος, «υπάρχει μια δαιδαλώδης διαδικασία με τους εκεί
διαχειριστές, με αδυναμία να διαχειριστούν τα οικονομικά
αποτελέσματα. Εχουν τρία χρόνια να καταβάλουν μίσθωμα
και βρίσκονται στα δικαστήρια και οι δύο πλευρές και ο Δήμος
προς το μισθωτή και ο μισθωτής προς το Δήμο».
Ο επικεφαλής της Ρι.Κι.Π., Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι

για τις καντίνες του Καβουρίου, κατά ένα παράδοξο τρόπο

ένας παράλιος  αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται με όρους δό-

μησης, εντός κόκκινης γραμμής.

Συμφώνησε με την τακτοποίηση και τη μεταφορά τους πίσω

από το δρόμο  με την προϋπόθεση ότι θα χωροθετηθούν και

θα εποπτεύονται και δεν θα υπάρχει ασυδοσία. 

Για τις  καντίνες στους όρμους Μαλτσινιώτη και Ζώσκα, τό-

νισε, ότι δεν μπορούν να μπουν στον νόμο 4178 περί τακτο-

ποίησης γιατί δεν επιτρέπεται καμμία δόμηση  καθ’ ότι είναι

Α’ ζώνη (παραλία) και έχει κριθεί και από το Σ.τ.Ε. 

Δήλωσε δε ότι δεν μπορεί να το ψηφίσει.

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθ. Δόγκας

εξέφρασε την άποψη ότι βρίσκονται σε αρχαιολογικό χώρο

και έχουν αποκαλυφθεί αυτά, που ίσως το 1983, δεν ξέρανε

καν ότι υπάρχουν, αν και στους γερμανικούς καταλόγους

υπήρχαν όλα αυτά, όπως υπήρχε και ο ναός του Απόλλωνα

Ζωστήρα όταν αγοράστηκε.

«Εμείς καλούμαστε να νομιμοποιήσουμε κάτι που αν δείτε το
νόμο δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί.  Είναι στον αιγιαλό, είναι
στη ζώνη παραλίας, είναι σε αρχαιολογικό χώρο και σε ιστο-
ρικό τόπο που δεν επιτρέπεται να γίνουν οικοδομικές εργα-
σίες, εκτός και υπάρχουν πρίν από το 1982.
Δηλαδή, το  πολυγωνικό κτίριο, που πήρε κάποιος τα τετρα-
γωνικά του και πήγε και έχτισε καλό θα είναι τα πρόστιμα να
κληθούν να τα πληρώσουν αυτοί οι κύριοι, από το Δήμο Βου-
λιαγμένης, που άφησαν αυτή την ασυδοσία να γίνεται. 
Πριν από καιρό, ίσως δεν ήμουν σύμβουλος ακόμη, υπήρχε
ένα σχέδιο που έδειχνε τις δύο καντίνες, σε δύο βάσεις αρι-
στερά του δρόμου. Δεξιά η παραλία, αριστερά ο δρόμος.
Οταν υπήρχε τόση μεγάλη απόκλιση στην εφαρμογή τους,
δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί εμείς τώρα πάμε να νομιμο-
ποιήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα θέμα που θα μας
φέρει σιγά σιγά στη μακέτα που υπάρχει στο παλιό Δημαρ-
χείο της Βουλιαγμένης, που ήταν το όραμα κάποιων να γί-
νουν μπαγκαλόους με πισίνες εκεί σιγά σιγά». Εγώ είμαι

αρνητικός σ’ αυτό το θέμα, κατέληξε ο Δημοσθένης Δόγκας.

Στον αντίλογο ο δήμαρχος, δήλωσε ότι οι όρμοι Μαλτσινιώτη

και Ζώσκα δεν είναι ούτε αρχαιολογικός χώρος ούτε αιγια-

λός και αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπορική δραστηριότητα στο

χώρο παρανόμως, που αν πάμε να τους βγάλουμε με τα δι-

καστήρια θα περιμένουμε χρόνια.

Πάλι λοιπόν μπαίνει το δίλλημα: ή πληρώνουμε τα πρόστιμα

ή νομιμοποιούμε (τακτοποιούμε) τα παράνομα κτίσματα! Με

το πιστόλι στον κρόταφο δηλαδή.

Το δυστύχημα είναι, όπως διαφαίνεται, ότι οι καταγγελίες

έγιναν μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, είτε για αντι-

πολιτευτικούς λόγους, είτε από πλευράς των διαχειριστών

για να επωφεληθούν της κατάστασης, τη στιγμή μάλιστα που

τρία χρόνια δεν έχουν πληρώσει τίποτα στο Δήμο (αυτό

αφορά τις καντίνες Καβουρίου).

Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί κάποτε πρέπει να μπει

μία τάξη και να μην είναι έρμαιο ο Δήμος του κάθε σαλτιμ-

πάγκου...

Το θέμα είναι ανεξάντλητο και θα επανέλθουμε, αφού πρώτα

“τακτοποιηθούν” οι καντίνες.

Εκεί θα διαφανούν και οι προθέσεις...

Αννα Μπουζιάνη

“Με το πιστόλι στον κρόταφο”

Νομιμοποιούνται οι  καντίνες Καβουρίου, 

Μαλτσινιώτη και Ζώσκα στη Βουλιαγμένη

Δοκίμιο στις Παρακοινωνιακές

συνιστώσες,  κατά την περίοδο

της εν Ελλάδι  Τουρκοκρατίας
“Αρματολίκια και Καπετανάτα”

Συνέχεια από τη σελ. 8

Γι’ αυτό αργότερα,  καθώς   βλέπει τον ένοπλο αγώνα, δι-

στάζει μερικές φορές  να ξεσηκωθεί και να συντρέξει. Αλλά

όπως και να έχει το πράγμα, όταν κλήθηκε και οσάκις μπό-

ρεσε, έγραψε  με το παραπάνω τον θυσιαστικό γολγοθά του.             

Σε ανακεφαλαίωση  λοιπόν, οι  ελεύθερες  ένοπλες παρα-

κοινωνίες κατά την τουρκοκρατία, παρουσίαζαν διακριτή

μορφή, πρώτα με τους “κλέφτες”, που δρούσαν ανεξάρτητοι

κυρίως στη Στερεά  Ελλάδα και μετά με τους “αρματολούς”

που  δρούσαν  τόσο στη  Στερεά όσο και στην Πελοπόννησο,

αλλά και στον λοιπό ελλαδικό χώρο. Οι παρακοινωνικές τους

τοποθετήσεις δεν ήταν ποτέ σταθερές. Ενας “κλέφτης”  εύ-

κολα και ανάλογα γινόταν αρματολός  και άλλοτε κάτω από

κάποιες συνθήκες ο  ήδη αρματολός  ξαναγινόταν κλέφτης.

(Κόκκινος, Πετρόπουλος, Διαμαντούρος). Στην Πελοπόννησο

τα αρματολίκια έφεραν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Εκεί στον

Μοριά,  δεν αναγνωρίστηκαν  με την μορφή που καθιερώθη-

καν τα αρματολίκια στη Στερεά Ελλάδα. Και αυτό γιατί η Πε-

λοπόννησος δεν υποτάχτηκε ποτέ  εντελώς στους Τούρκους,

παρά μόνο στις αρχές του 18ου αιώνα  (Δ.. Κόκκινος: ‘’Η Ελ-
ληνική Επανάσταση’’.) Οι αρματολοί στην Πελοπόννησο,  συ-

νήθως ήταν εντεταγμένοι σαν  φύλακες των τσιφλικιών  των

κατ’ εξοχήν χριστιανών προυχόντων. (=Κάποι). Στη Στερεά

πιο συνηθισμένο ήταν η συνεργασία και ένταξη τους στις δια-

ταγές της εξουσίας του κατακτητή, κοντά στον οποίο εξειδι-

κεύτηκαν στα σύγχρονα όπλα  της εποχής ,στις τεχνικές και

στην στρατηγική του μεγάλου πολέμου. 

Οι ‘’Κλέφτες’’ και ‘’Αρματολοί’ ήταν ο κρυφός ετοιμοπόλεμος

ελληνικός στρατός, ο εκπαιδευμένος στη στρατηγική της

ανοικτής μάχης στον κάμπο και της αντάρτικης στα δύσβατα

βουνά. ‘Ηταν η ένοπλη εφεδρεία, η ελπίδα στην ψυχή του

υπόδουλου Έλληνα. Ήταν η  ηρωϊκή κλεφτουργιά  που

έγραψε το μέλλον της πατρίδας. Και αυτό δεν πρέπει να το

ξεχνούμε ποτέ. 

Τη λευτεριά δεν μας την έδωσε ούτε  η πέννα, ούτε ή ψευ-

τοδιανόηση η φραγκοφορεμένη, αλλά την έγραψε  με αίμα

το σπαθί   του Κολοκοτρώνη και όλων των άλλων παλικαριών,

που από σεμνότητα δεν μάς άφησαν μήτε το όνομά τους. Τη

λευτεριά αυτή   μας τη χάρισαν ατόφια και εμείς την πουλή-

σαμε για ένα δίφραγκο και μια ‘’καρέκλα’’. Και παρακαλώ τα

παραπάνω καταληκτικά, μην τα θεωρήσετε σαν  λαϊκίστικη

κορώνα, αλλά  σαν απεικόνιση της  πραγματικότητας  την

οποία εν θλίψει θλιβερά βιώνομε.

γιάννης κορναράκης του μάνθου  
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
Βούλα:  18-2-2015
Aρ. Πρωτ.:  6556

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει  Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» με σφραγισμένες προ-
σφορές και  συμπλήρωση του αριθ-
μημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύ-
νολο της προσφοράς κάθε ομάδας
και με την προϋπόθεση η τιμή μο-
νάδας κάθε είδους να μην υπερβαί-
νει την αντίστοιχη τιμή του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της
με α/α 19/2015 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογι-
σμού 73.500,00€  (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά
ομάδα:

- ΟΜΑΔΑ Α   70.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 81
διαφορετικά είδη ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού)
- ΟΜΑΔΑ Β    1.500,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 3
διπλά ερμάρια ζεύξης)
ΟΜΑΔΑ Γ    2.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 7
φανοστάτες)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 1.195,13 € σε πε-
ρίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.

Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
τριών ομάδων η εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ανέρχεται στο
2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομά-
δας, και συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 1.138,22 €
Για την Ομάδα B: 24,40 €
Για την Ομάδα Γ: 32,52 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Με-
λέτη με α/α  19/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 6310/17-2-2015 σχετική Δια-
κήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 3-3-
2015 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δη-
μοσίευσης, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 23/2/20145 μέχρι την
Δευτέρα 2/3/2015 και ώρες 8.30-
13.00, 
Τηλ.: 2132020131,  2132019955.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ:ΩΟ1ΧΩΛ6-5ΚΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο:210 6625682 
FAX : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί :  18-02-2015
Αρ. Πρωτ.: 3154

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας, υγιεινής και
σάκων απορριμμάτων» για τα τμή-

ματα 1 έως 15.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό της ΟΥ/1/2015 Μελέ-
της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα δεκαπέντε (15) τμήματα
αυτής,  είτε για οποιοδήποτε με-
ταξύ τους συνδυασμό.
Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-
προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουα-
ρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουα-
ρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 42.274,35€
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 51.997,45€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Β8ΒΩΩΛ6-ΣΦ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες   : Αικ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682 
FAX  : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί : 18-02-2015
Αρ. Πρωτ.: 3156

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός

για την «Προμήθεια ελαστικών».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό της ΤΥ/7/2015 Μελέ-
της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών. Κάθε άλλη προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015
και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο ση-
μείο που αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την  Δευτέρα 02 Μαρτίου
2015 ώρα 10:30, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 60.000,00€
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 73.800,00€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ:76ΦΚΩΛ6-1Φ6 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682 
FAX    : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί : 18-02-2015
Αρ. Πρωτ.: 3162   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχει-
ρος διαγωνισμός για την «Προμή-
θεια και τοποθέτηση οργάνων
παιδικών χαρών».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό της ΤΥ/8/2015 Μελέ-
της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών. Κάθε άλλη προ-

σφορά απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015
και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο
σημείο που αναφέρεται στην προ-
μετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου
2015  ώρα 10:30, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 60.000,00€
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 73.800,00€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 19/02/2015
Αρ. πρωτ.:140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση μίσθω-
σης έργου 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης  ύστερα από την
υπ’ αριθ. 31/2015 απόφαση του Δ.Σ.
(και σύμφωνα με την έγκριση με
αρ. πρωτ. οικ. 51545/30-12-2014
(ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/223/29205/29-12-
2014 ΠΥΣ:33/2006) εγκριτική από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης & Οικο-
νομικών περί σύναψης συμβάσεων
Ι.Δ. Ο.Χ. και ΣΜΕ.), ανακοινώνει ότι
θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσω-
πικό με σύμβαση μίσθωσης έργου,
είκοσι έξι  (26) άτομα για την κά-
λυψη αναγκών των πολιτιστικών
προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

και να καταθέσουν όλα τα δικαιο-
λογητικά τους, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δη-
μοτικής Επιχείρησης της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου &
Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας:
210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ.
έως 14.00 μ.μ., από την Τρίτη  24-
02-2015 και για δέκα (10) ημερολο-
γιακές  ημέρες με αποκλειστική
προθεσμία έως και την Πέμπτη  5-
03-2015.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

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

ΑΔΑ: 7ΥΞΑΩΨΖ-20Υ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Α.Ασημακόπουλος,
Δ.Μπιτέλης
Τηλ: 213 – 2020 131, - 2019955
Fax: 213 - 2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Ημερ. 19-2-2015
Αριθμ Πρωτ: 6679

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχει-
ρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρω-
σης την οικονομικά συμφερότερη
προσφορά για την υπηρεσία: «ΠΡΟ-
ΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
61.500,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%)
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ.
Δ/νση: Λεωφ. Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 16673, Τηλ.
213 2020131, 2132019955, Φαξ:
213 2020059.
Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος δια-
γωνισμός με σφραγισμένες προ-
σφορές με κριτήριο κατακύρωσης
την οικονομικά συμφερότερη προ-
σφορά.
Αντικείμενο διαγωνισμού: Η επι-
λογή Αναδόχου για την παροχή των
υπηρεσιών και την προμήθεια των
αγαθών, όπως αναλυτικά περιγρά-
φονται στο Μέρος Α΄ της Διακήρυ-
ξης, με στόχο την προώθηση και
προβολή των επιχειρήσεων του
Δήμου με την χρήση εξειδικευμέ-
νου Δημοτικού portal. Ο Διαγωνι-
σμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο
συγχρηματοδότησής του από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψη-
φιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση
CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-
2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και υλοποιείται από τον Δήμο
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης ως
Δικαιούχο της πράξης με κωδικό
ΟΠΣ: 483864. Γίνονται δεκτές προ-
σφορές για το σύνολο των απαιτή-
σεων του Έργου. Δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες προσφορές που υποβάλ-
λονται για μέρος του Έργου.
Προϋπολογισμός: Εξήντα μία χιλιά-
δες πεντακόσια ευρώ  (61.500,00€)
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00-
6142.004, του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2014 του Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
μέσω της χρηματοδότησης κατά
100% από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»,
του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοι-
νοτική συνδρομή) και από Εθνικούς
Πόρους (εθνική συμμετοχή).
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο: Ο δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄
11) «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών ΟΤΑ», του Ν.2286/95
(ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δη-
μοσίου τομέα και ρυθμίσεις συνα-
φών θεμάτων», του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» και τις λοι-
πές διατάξεις, όπως αναλυτικά πε-
ριγράφεται στο Μέρος Β΄ της
Διακήρυξης.  
Τόπος και χρόνος υποβολής προ-
σφορών: Οι Υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν τις Προσφορές τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ρούσα Διακήρυξη το αργότερο
μέχρι τις 16 /3 /2015 και ώρα <10.
30> στην έδρα του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης, Γραφείο
Πρωτοκόλλου, (Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή 18 , Βούλα, Τ.Κ. 16673).
Προσφορές που θα κατατεθούν
μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνι-
σμού: Η παραλαβή των τευχών του

διαγωνισμού μπορεί να γίνει καθη-
μερινά από τις 23 /2 /2015 έως τις
15 /3 /2015 και ώρες <09. 00-14. 00>
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμέ-
νης με κόστος πέντε (5) ευρώ. Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δη-
μοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο
στον ιστότοπο http://www.vvv.gov.gr,
για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα
και την πληρότητα του περιεχομέ-
νου της οποίας ουδεμία ευθύνη
φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε
περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συμπληρώνουν ή απο-
στέλλουν τα στοιχεία τους.
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Δια-
κήρυξης: Οι υποψήφιοι μπορούν να
ζητήσουν γραπτώς ή/και με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο στη διεύ-
θυνση: promithies@vvv.gov.gr
συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και
την 10 / 3 / 2015. Η Αναθέτουσα
Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρι-
νίσεις που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω διαστήματος, σε όλους
όσοι έχουν παραλάβει τη Διακή-
ρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των Προ-
σφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινο-
πραξίες των ανωτέρω,  σε οποιον-
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα
οποία: 
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα
στα κράτη – μέλη που έχουν υπο-
γράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκο-
σμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες
χώρες,
- δραστηριοποιούνται επαγγελμα-
τικά στην παροχή υπηρεσιών παρό-
μοιων με αυτές του παρόντος
διαγωνισμού. 
- πληρούν τους όρους, που καθορί-

ζονται στις παραγράφους 2.1, 2.4,
και 2.5 του Τεύχους Β΄.
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ποσού χιλίων ευρώ,
1.000,00 ευρώ (2% του προϋπολο-
γισμού εκτός του αναλογούντος
ΦΠΑ.), με χρονική ισχύ για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς.
Ισχύς προσφορών: Ισχύουν και δε-
σμεύουν τους υποψήφιους Αναδό-
χους για τρεις (3) μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους. Προ-
σφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρα-
τείνεται υποχρεωτικά, εφόσον
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
πριν από τη λήξη της, για διάστημα
ακόμη τριών (3) μηνών.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γί-
νονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες επί ποινή αποκλει-
σμού.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελ-
ληνική. Δικαιολογητικά που εκδί-
δονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της
Ελληνικής, θα συνοδεύονται υπο-
χρεωτικά από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
Ημερομηνία Διαγωνισμού : Η ημε-
ρομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 16
/ 3  /2015 μέρα <Δευτέρα> και ώρα
έναρξης ορίζεται η <10. 00>  και
ώρα λήξης της αποδοχής προσφο-
ρών η <10. 30>, στο Δημοτικό Κα-
τάστημα Βούλας, Ταχ. Δ/νση :
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή
18. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο δια-
γωνισμός δεν διενεργηθεί την πα-
ραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία,
τότε θα επαναληφθεί την επομένη
την ίδια ημέρα και ώρα.
Διάρκεια σύμβασης: Διάρκεια τριών
(3) μηνών από την ημερομηνία που
θα οριστεί κατά την υπογραφή της
Σύμβασης ως ημερομηνία έναρξης
υλοποίησης του Αντικειμένου. 
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Μέρος Β΄ της Διακήρυξης είτε με
χορήγηση προκαταβολής τριάντα
τοις εκατό (30%) του συμβατικού τι-
μήματος (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμ-
βασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής, είτε το
σύνολο του συμβατικού τιμήματος,
μετά την οριστική παραλαβή του
Έργου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  του ΙΩΑΝΝΗ  και της ΑΓ-

ΓΕΛΙΚΗΣ το γένος  Τσεβά, που γεννήθηκε στην Αθήνα

και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η ΑΛΕΞΙΑ NIAKA

του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΕΛΛΗΣ το γένος Νταφέ-

τσιου,  που  γεννήθηκε  στο Χολαργό Αττικής και κα-

τοικεί στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στο Κορωπί Αττικής.

ΓΑΜΟΙ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 19/02/2015
Αρ. πρωτ.:139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 30/2015 απόφαση του Δ.Σ.
(και σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ.
οικ. 46511/28-11-2014 Κοινή  Από-
φαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,  Εσωτερικών, & Οι-
κονομικών (ΑΔΑ: ΒΜΗΡΝ-ΝΧΚ)
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 10 του ν.
4257/2014 .), ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία
αποζημίωση και χρονική διάρκεια
μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά έν-
τεκα (11) άτομα για την κάλυψη
εποχιακών η παροδικών αναγκών
(με αντίτιμο)  των  πολιτιστικών

προγραμ-
μάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιο-
λογητικά τους, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε μέσω άλλου νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης στα γραφεία της Δη-
μοτικής Επιχείρησης της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου &
Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-
6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ., από την Τρίτη   24-02-
2015 και για δέκα (10) ημερολογια-
κές  ημέρες με αποκλειστική
προθεσμία έως και την Πέμπτη    5-
03-2015.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

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

2. Οι παραπάνω ειδικότητες, είναι
αναγκαία να εργαστούν υπερω-
ριακά, με την προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση, για την αντιμε-
τώπιση των εκτάκτων εποχιακών
και εξαιρετικών αναγκών της Υπη-
ρεσίας.
3. Εγκρίνουμε, τα όρια των ωρών
απασχόλησης των παραπάνω υπαλ-
λήλων, ως ακολούθως:     
• Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
το πρώτο εξάμηνο και εκατόν είκοσι
(120) ώρες για το δεύτερο. 
• Για τις υπηρεσίες που λειτουργούν
όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δω-
δεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη
βάση, ο αριθμός των καθ'υπέρβαση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ-

γασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96)
ώρες κατά το πρώτο και ενενήντα
έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξά-
μηνο.
• Για το προσωπικό της Δ/νσης Κα-
θαριότητας & Ανακύκλωσης που
λειτουργεί βάσει νόμου σε εικοσι-
τετράωρη βάση, εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις τις παρ.2 του
άρθρου 31 του ν.4258/2014(ΦΕΚ
94/Α) που ορίζουν ανώτατο όριο
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
καθώς και κατά τις νυκτερινές
ώρες, τις τριάντα (30) ώρες κατά
μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανο-
μής εντός του έτους.

• Εργασία νυχτερινή προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, έως εκατόν πενήντα
(150) ώρες το μήνα.
4. Η κατανομή των ωρών απασχό-
λησης του αναφερόμενου προσωπι-
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
5. Η δαπάνη που θα προκληθεί από
την παραπάνω απασχόληση, βαρύ-
νει τους προαναφερόμενους Κ.Α.
του προϋπολογισμού του Δήμου για
το 2015.
6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το
άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΑΔΑ: Ω2ΒΟΩΨΖ-ΗΒΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18
166 73    ΒΟΥΛΑ
Tηλ. 213 2020085
Fax: 213 2020089
e-mail: prosopiko@vvv.gov.gr 
Πληροφορίες: Σ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Βούλα: 18-2-2015
Aρ. Πρωτ.: 6451

Α Π Ο Φ Α Σ Η  74/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ

– ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ.87/Α΄/7-6-
10 «Νέα Αρχιτ/κή της Αυτ/σης και
της Απ/νης Δ/σης – Πρ/μα Καλλι-
κράτης».
2. Το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/2006)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 και
των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρ-
θρου 20 του Ν.4024/2011, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του

άρθρου πέμπτου του Ν. 4047/2012
και αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 45 του Ν.4071/12 και
της παραγράφου 4 του άρθρου 79
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ 1 άρθρο 20
του ν. 4024/2011, όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου
176 του Ν.4261/2014.
6. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρ-
θρου 12 του Ν. 2503/97.
7. Τις υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/
0022/14.11.2011 & οικ 2/41768/
0022/20-05-2014 Εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών. 
8. Την υπ' αριθμ. 79348/52556 Από-
φαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ
Δημοσίευσης 122/Β΄/21-01-2015),
με την οποία καθιερώνεται διαφο-
ρετικό ωράριο λειτουργίας και
εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης
εργασίας ορισμένων Υπηρεσιών
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, σύμφωνα με την
503/2014 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης και συγκεκριμένα:
• Την εξαίρεση των υπηρεσιών: Ιδι-
αιτέρου Γραφείου Δημάρχου,  Αυ-
τοτελούς Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας, Διεύθυνσης Διοικητι-

κών Υπηρεσιών, Τμήματος Εσόδων
και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών, Διεύθυνσης Καθαριότη-
τας & Ανακύκλωσης, Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, από
την πενθήμερη εργασία και τη λει-
τουργία τους τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες.
• Τον καθορισμό 24ωρης λειτουργίας
των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, Τμήματος
Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυν-
σης Οικονομικών, Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
και του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτι-
κής Προστασίας.
• Τον καθορισμό 12ωρης λειτουρ-
γίας του Τμήματος Οργάνωσης και
Λειτουργίας Κοιμητηρίου από ώρα
8:00 έως τη δύση του ηλίου και όχι
αργότερα από τις 20:00.
9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το
υπ΄ αριθ. πρωτ. 6421/18-02-2015
έγγραφο του Διευθυντή Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου, οι κωδι-
κοί δαπανών που απαιτούνται για
τις υπερωρίες του προσωπικού,
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισμό του Δήμου για το έτος 2015,
όπως παρακάτω:

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

10. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του Δήμου επιβάλουν την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά για
το έτος 2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία έτους 2015, στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων :
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

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

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 

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

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η ημέρα, που όλοι μας, ιδιαίτερα τα παιδιά, βγαίνουμε

στη φύση για το πέταγμα του αετού. 

Δυστυχώς όμως, το έθιμο αυτό συχνά γίνεται αιτία ατυχημάτων. Για να τα απο-

φύγουμε:

➢ Πετάμε το χαρταετό σε χώρους ανοιχτούς, μακριά από γκρεμούς, και

ποτέ από ταράτσες. Δυστυχώς, κάθε χρόνο τραυματίζονται σοβαρά και καμιά

φορά θανατηφόρα, άτομα που πέφτουν από ύψος την ώρα που πετάν το χαρτα-

ετό. 

➢ Επίσης δεν πετάμε το χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα σύρματα. Σε πε-

ρίπτωση όμως που o χαρταετός μπλεχτεί σε αυτά, να μην προσπαθήσουμε να τον

ξεμπλέξουμε, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

➢ Να έχουμε υπόψη μας, ότι το σκοινί του χαρταετού μπορεί να προ-

καλέσει κοψίματα και εγκαύματα από τριβή στα χέρια των παιδιών, για

το λόγο αυτό πρέπει να τους δείξουμε πώς να το κρατάνε με προ-

σοχή.  Βοηθάει επίσης   να φοράνε γάντια. 

Την Καθαρή Δευτέρα συχνά ο κόσμος οργανώνει εκδρομές

με το αυτοκίνητο. Για την ασφάλειά τους, τα παιδιά πρέπει

πάντα, να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι αντι-

προσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυ-

τοκινήτων, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό

κάθισμα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος και το

βάρος του. 

Και μην ξεχνάμε ότι στο αυτοκίνητο:

• Είναι σημαντικό, οι μεγάλοι  να δίνουμε το καλό

παράδειγμα στους μικρούς. Να φοράμε πάντα τη ζώνη

ασφαλείας και για τις πιο μικρές αποστάσεις. 

• Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται

στο ότι τα παιδιά - επιβάτες, ενοχλούν

και εκνευρίζουν τους γονείς – οδη-

γούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε

μεγάλες διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε

ότι τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν κά-

ποια ασφαλή παιχνίδια για να απασχο-

λούνται καθώς και προστασία από τον

ήλιο (αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινή-

του). Πρέπει επίσης να προγραμματί-

ζονται κάποιες στάσεις, για να μπορούν

τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινή-

του, ώστε στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά

τη διαδρομή. 

• Εάν τα παιδιά – επιβάτες απαιτούν την προσοχή

μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρό-

μου, πριν ασχοληθούμε μαζί τους.

• Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το παιδί στην αγ-

καλιά μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχή-

ματος, το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

• Τα παιδιά πρέπει πάντα να βγαίνουν και να μπαίνουν στο

αυτοκίνητο, από την πλευρά του πεζοδρομίου.

Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη

κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθορι-

στική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Πληροφορίες: 210-6741.933 

e-mail:info@pedtrauma.gr

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
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Ο Α.Ε.Ο.Πρωτέας Βούλας όπως είχαμε προαναγγεί-

λει, δημιούργησε με αρωγό το Ασκληπιείο Βούλας

Σύλλογο Αιμοδοτών πραγματοποιώντας την πρώτη

αιμοδοσία το περασμένο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Στην πρώτη αυτή προσπάθεια, η συμμετοχή ήταν αρ-

κετά μεγάλη. Ο Σύλλογος ευχαρίστησε  όλους όσους

συμμετείχαν, καθώς  και τους αθλητές οι οποίοι με τη

στάση τους απέδειξαν ότι η διάκριση κρίνεται όχι

μόνον στο παρκέ, αλλά και στην προσφορά και την

αλληλεγγύη - μήνυμα που αποτελεί μία από τις αρχές

του Πρωτέα.

Την πρωτοβουλία υποστήριξαν τόσο οι προπονητές

του συλλόγου, οι έφοροι των τμημάτων και οι εθε-

λοντές του Πρωτέα δίνοντας  το μήνυμα της αξίας

της αιμοδοσίας ως πράξη αλληλεγγύης,  προσφοράς,

αλλά και υγείας για τον αιμοδότη.

Ευχαρίστησαν το ΑΣΚΛΗΠIΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ για την

άμεση ανταπόκριση και  το εξαιρετικό προσωπικό που

έκανε πραγματικότητα αυτή την πρωτοβουλία του

συλλόγου καθώς και άλλους χορηγούς.  

Ο σύλλογος αιμοδοτών δημιουργείται, ώστε αίμα να

δικαιούνται από αυτόν οι αθλητές και οι συγγενείς α’

βαθμού, γονείς,  αδέλφια καθώς και  οι  προπονητές

του Συλλόγου.

Αιμοδοσία με τον Πρωτέα Βούλας

32ος ο Κώστας Συκαράς 

στο Παγκόσμιο των ΗΠΑ 

Πολύ καλή εμφάνιση είχε ο Κώστας Συκαράς, στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα χιονοδρομίας αλπικών αγωνισμάτων, αν-

δρών - γυναικών, στις πίστες Βέιλ, στο Κολοράντο (ΗΠΑ).

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την 32η θέση στην τε-

χνική κατάβαση, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει την

πρόκριση (σ.σ. περνούσαν οι 25). Ο συνολικός χρόνος του

1:58.83 (1:01.75 και 57.08 στις δύο προσπάθειες). 

Στην τελική φάση του αγωνίσματος θ’ αγωνιζόταν ο Γιάν-

νης Αντωνίου, αν και δεν κατάφερε να τερματίσει στον

προκριματικό. Κι αυτό διότι σύμφωνα με τους κανονισμούς,

από την στιγμή που δεν πήρε την πρόκριση κάποιος από

τους Έλληνες, δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό έχει ο

αθλητής με την καλύτερη βαθμολογία στο ranking της

χώρας του κι αυτός είναι ο Αντωνίου.     

Στο ίδιο αγώνισμα την καλύτερη θέση από τις αθλήτριές

μας πήρε η Σοφία Ράλλη, που ήταν 56η με χρόνο 1:01.08.

Aκολούθησε η Αναστασία Γκόγκου στην 77η με 1:05.35

(+15.28) και η Τασία Κοκκίνη στην 79η με 1:07.64 (+17.57),

ενώ η Μαρία Σαμαρινού δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την

προσπάθεια της. 

Ο Μασιμιλιάνο Βαλκαρέντζι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει

– τερματίσει στον τελικό του αγωνίσματος, εξαιτίας ενός

μυϊκού τραυματισμού του.  

10ος στοΝ κόσμο 

ο Απόστολος Αγγέλης

18η η Μαγουλά στο Παγκόσμιο του Διάθλου 

Σπουδαία εμφάνιση από τον 22χρονο Απόστολο Αγγέλη,

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βορινών που γίνεται (σ.σ. έως

τις 28 του μήνα) στο Φάλουν της Σουηδίας. Ο Έλληνας

πρωταθλητής κατέκτησε την 10η θέση στην γενική κατά-

ταξη των 10 χλμ. ΕΛ, με χρόνο 25:27.7 και 147.35 βαθμούς,

που είναι η καλύτερη κατάταξη Έλληνα σε παγκόσμιο, με

τον αθλητή του ΕΟΣ Μετσόβου να δείχνει για μια ακόμα

φορά τις μεγάλες δυνατότητές του. 

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και τα άλλα μέλη της Εθνι-

κής μας ομάδας, στο ίδιο αγώνισμα, με τον Κλεάνθη Καρα-

μίχα να παίρνει την 31η θέση με 26:56.1 και 196.57 β., τον

Γιώργο Νάκα την 32η (27:02.7 και 200.25 βαθμούς), τον

Γιώργο Παπάση την 47η θέση (28:33.5 και 250.80 β.), ενώ νι-

κητής ήταν ο Στάνιμιρ Μπελομάζεφ (Βουλγαρία) με 23:56.8

και 96.74 β.

Εξαιρετική ήταν και η Έλληνο-Νορβηγίδα αθλήτρια του ΕΟΣ Με-

τσόβου, Μελίνα Μέγιερ-Μαγουλά που κατέλαβε την 18η θέση, στα

5 χλμ., έχοντας χρόνο 16:14.5 και 287.33 β. Στην 35η θέση βρέθηκε

η 18χρονη Γεωργία Νιμπήτη (17:39.7 και 371.09 β.), ενώ νικήτρια

ήταν Τσούνξουε Τσου (Κίνα - 13:33.8 - 129.36 β.) 

Βραβεύσεις ομάδων Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης που διακρίθηκαν

στην περυσινή αγωνιστική περίοδο

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαί-

ρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) στην καθιερωμένη  πλέον γιορτή  της,

το κόψιμο της βασιλόπιτας, βράβευσε όλες τις ομάδες που

διακρίθηκαν πέρυσι στα πρωταθλήματα κατηγοριών. 

H Γυναικεία ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006

Από το Πινγκ-Πονγκ του Δήμου  3Β βραβεύθηκε η Γυναι-

κεία ομάδα Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ (Πεχλιβανίδη, Λύτρα, Γενε-

ράλη, Πατεράκη και Τσαγκάρη), που κατέκτησε την τρίτη

θέση στο πρωτάθλημα της Α’Αττικής, η Αντρική ομάδα του

Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 (Σκυμβαλάκης, Κορδωτός, Κοντράτιουκ,

Παναγόπουλος, Γενεράλης, Αρβανίτης) που κατέλαβε την

δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας   και η Γυ-

ναικεία ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 (Φίσερ, Τέρπου, Ισαμ-

πάλογλου, Πατεράκη, Βλάχου) που κατέκτησε το

πρωτάθλημα στην Β’ Εθνική κατηγορία και ανέβηκε στην

Α2 Εθνική κατηγορία.
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Μετά την από 9/02/2015 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, όπου επανήλθε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα

της δωρεάν παραχώρησης των σχολικών χώρων σε φορείς

του Δήμου μας, κρατήσαμε την Δέσμευσή σας για προσω-

πική συνάντηση με τις Διοικήσεις των Αθλητικών Σωμα-

τείων. 

Με έκπληξή μας την αμέσως επομένη και χωρίς να έχει ορι-

στεί  η ανωτέρω αναφερόμενη  συνάντηση, προχωρήσατε

σε Δελτίο τύπου για το εν λόγω θέμα με σκοπό όπως ανα-

φέρετε την υποβοήθηση ενός τεκμηριωμένου και δημιουρ-

γικού Διαλόγου.

Θα μας επιτρέψετε όμως να σημειώσουμε πως στο συγκε-

κριμένο Δελτίο Τύπου, μεταβιβάζετε εσφαλμένα κατά την

άποψή μας την ευθύνη για το  θέμα που έχει προκύψει στα

Αθλητικά Σωματεία,  με αναφορά σε γεγονότα και στοιχεία

τα οποία ευθέως αμφισβητούμε.

Συγκεκριμένα, από την αρχή ανταποκριθήκαμε στο αίτημά

σας για διατύπωση κριτηρίων και κανόνων για την παρα-

χώρηση  των σχολικών χώρων –κλειστών  γυμναστηρίων

για χρήση από φορείς του Δήμου μας.  Σας προτείναμε μά-

λιστα και εγγράφως, αντικειμενικά και ελέγξιμα κριτήρια,

ώστε τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, να κάνουν χρήση

των χώρων αυτών, επ’ ωφελεία της νεολαίας και γενικό-

τερα των δημοτών, χωρίς να αποκλείουν κανένα με βάση

κοινωνικά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια.

Ουδέποτε οι Σχολικές επιτροπές αποφάσισαν τους όρους

της παραχώρησης,  όπως τους εκθέτετε στο συγκεκριμένο

Δελτίο Τύπου, αφού ο ρόλος τους είναι εισηγητικός μόνο,

αλλά και ουδέποτε εμείς αποδεχθήκαμε αυτούς τους

όρους.

Τονίσαμε τόσο με το από 10-12-2014 έγγραφό μας, που κοι-

νοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , όσο και

με τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ότι εμμένουμε

στη Δωρεάν παραχώρηση των σχολικών –αθλητικών

χώρων, ως δημόσιων υποδομών, που έχουμε πληρώσει ως

φορολογούμενοι πολίτες. Δηλώσαμε ακόμη, ότι με τη συ-

νεχή παρουσία μας, έχουμε αναλάβει την καθαριότητα και

την προστασία από φθορές και ζημιές κατά τη διάρκεια της

χρήσης των χώρων από υπαιτιότητά μας, η δε ασφάλιση

των αθλουμένων καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς τους

φορείς και δεν χρειάζεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον

έξοδα.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι για πρώτη φορά κάνετε αναφορά

στην πρόθεσή σας να καλύψετε ασφαλιστικά τους αθλού-

μενους στο Δημοτικό γυμναστήριο, κάτι που μας γεννά την

υποψία ότι το θέμα της ασφάλειας, το χρησιμοποιείτε προ-

σχηματικά, αφού αν το είχατε σαν πραγματική προτεραι-

ότητα κανένας δεν σας εμπόδιζε να το έχετε ήδη

τακτοποιήσει από το Φθινόπωρο, για να δείξετε αν μη τι

άλλο και το καλό παράδειγμα.

Σε κάθε περίπτωση όταν σε ένα Δελτίο Τύπου επιρρίπτετε

ευθύνες στον συνομιλητή  προφανώς δεν ενθαρρύνετε τον

Δημιουργικό Διάλογο.

Από πλευράς μας αναμένουμε εφόσον το επιθυμείτε τον

ορισμό της ανωτέρω αναφερόμενης συνάντησης   στην

οποία προσδοκούμε την θετική στάση σας. 

Επίσης να σημειώσουμε πως  οι θέσεις μας θα πρέπει να

λαμβάνονται από μέρους σας  ως θέσεις δημοτών που

προσφέρουν στα κοινά και όχι ως αντιπολίτευση ή γνώμη

«κάποιων» που μάλιστα συντηρούσαν πελατειακές σχέ-

σεις  όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου. Αυτό τουλάχι-

στον μας προσβάλλει καθώς όλοι είμαστε ΕθΕΛΟΝΤΕΣ.  

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Α.Γ.Σ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ “ΤΟ ΟΙΟΝ”,  Α.Ο ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ,     Σ.Κ.

ΑΝΟΙΞΗΣ (A.B.C) ,    A.O. ΑΝΟΙΞΗΣ, Α.Σ ΔΡΟΣΙΑΣ “ΝΙΚΗ”,

Α.Ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,   Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ,  Α.Ο ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Oλοκληρώθηκε  το 11ο Ατομικό Πρω-

τάθλημα, επιτραπέζιας αντισφαίρισης,

Ανεξαρτήτων Αττικής και Νότιας Ελ-

λάδας, με μεγάλη συμμετοχή, αφού

ξεπέρασαν τους εκατό.

Εκτός από την Αττική, συμμετοχές

υπήρξαν και από Χαλκίδα, Καλαμάτα,

Ξυλόκαστρο, Βραχάτι, Κόρινθο, αλλά

και Ηράκλειο Κρήτης...

Παρά το νεό ρεκόρ συμμετοχών, το

πρόγραμμα κύλισε ομαλά και ο "μαρα-

θώνιος" ολοκληρώθηκε κατά τις 7 το

απόγευμα. 

Στο περιθώριο των αγώνων πραγματο-

ποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας και ο τυ-

χερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο

Γιώργος Βάγιας. 

Ακόμη ανακοινώθηκε πως το 6ο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί

τελικά στην Αθήνα, με την αρωγή του

Δήμου 3Β καθώς, αφού δεν ευδοκίμη-

σαν οι προσπάθειες για την πόλη της

Λαμίας.

Νικητές ανά κατηγορία αναδείχθηκαν:

Ανεξάρτητοι 18-39

1. Φωτάκης Παναγιώτης

2. Ζαφείρης Αχιλλέας

3. Μίχας Ορέστης και Βάγιας Λάμπρος

Ανεξάρτητοι 40-49

1. Kruczynski Alexander

2. Θεοδωρίδης Θεόδωρος

3. Ευαγγελίδης Λευτέρης και 

Καλογερόπουλος Γιώργος

Ανεξάρτητοι 50-59

1. Κατσιβέλης Ηλίας

2. Παύλου Δημήτρης

3. Βάγιας Γιώργος και 

Παπαδογεώργης Γιάννης

Ανεξάρτητοι 60+

1. Δελακούρας Ανδρέας

2. Μαζαράκης Γιάννης

3. Θεοδώρου Παντελής και 

Καρατζάς Πρόδρομος

Γυναίκες

1. Σταθά Βάκη

2. Πουρή Αρχοντούλα

3. Αντωνοπούλου Ασπασία 

και Σίσκου Χρύσα

Μή ενεργοί

1. Κανέλλος Λεωνίδας

2. Καρατζάς Παναγιώτης

3. Τροχούτσος Χρίστος και 

Καλαϊτζής Κων/νος 

11ο Ατομικό Πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, 

με πολλές συμμετοχές και ηλικίες

Δωρεάν παραχώρηση των σχολικών-αθλητικών χώρων 

στο Δήμο Διονύσου ζητούν όλα τα αθλητικά Σωματεία

Το φάιναλ φορ του κυπέλλου 

μπάσκετ γυναικών στη Γλυφάδα

Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγ-

κας» θα διεξαχθεί το φάιναλ φορ του κυπέλλου μπάσκετ

γυναικών στις 13 και 15 Μαρτίου. όπως μας πληροφόρησε

σε συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Γλυφάδας  Γιώργος Πα-

πανικολάου.

Στο ίδιο γήπεδο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με μεγάλη

επιτυχία, το φάιναλ φορ του League Cup του βόλεϊ αν-

δρών. 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, κάλεσε

όλους πολίτες να έρθουν στο κλειστό γήπεδο με τις οικο-

γένειές τους να παρακολουθήσουν τους αγώνες του φάι-

ναλ φορ. «Είναι χαρά και τιμή μας να φιλοξενούμε αυτή τη
διοργάνωση σε ένα γήπεδο σύγχρονων προδιαγραφών, το
οποίο διαρκώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε», είπε ο κ.
Παπανικολάου. «Ευχόμαστε να κερδίσει ο καλύτερος. Από
την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για
μια επιτυχημένη διοργάνωση», συμπλήρωσε. 

«Έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε στην πόλη μας μία
από τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ», τόνισε ο

Περικλής Δορκοφίκης, εντεταλμένος σύμβουλος σε θέ-

ματα αθλητισμού του Δήμου Γλυφάδας. 

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθο-

σφαίρισης) και πρόεδρος της επιτροπής πρωταθλημάτων,

Αριστείδης Γολέμης, δήλωσε σίγουρος για την επιτυχία

της διοργάνωσης, την οποία χαρακτήρισε «από τους με-
γαλύτερους θεσμούς της Ομοσπονδίας». 
Η Αναγέννηση Νέου Ρυσίου, το Ελληνικό, ο Πρωτέας

Βούλας και η Τερψιθέα Γλυφάδας είναι οι τέσσερις ομά-

δες που διεκδικούν το κύπελλο Ελλάδας. Η κλήρωση

ανέδειξε τα ζευγάρια των ημιτελικών της 13ης Μαρτίου:

Ελληνικό - Πρωτέας Βούλας και Αναγέννηση Νέου Ρυ-

σίου - Τερψιθέα.
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Συνέχεια από τη σελ. 3

προσφυγές των άλλων Δήμων. Έχουμε κάνει προσφυγή και

στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, η απόφαση όμως δεν έχει κριθεί

ακόμα. 

Πού βρίσκεται το θέμα της σύνδεσης της αποχέτευσης της
Αγίας Μαρίνας με την Ψυττάλεια; 
Η Ψυττάλεια έχει σχεδιαστεί και έχει περιθώριο περίπου ένα

40% ακόμα προσαύξηση παροχών. Φυσικά για εμάς έχει προ-

γραμματιστεί από την ΕΥΔΑΠ να εξυπηρετηθούμε μαζί με τον

Δημο Σαρωνικου στην Ψυττάλεια. Εμείς οφείλουμε να ενημε-

ρώσουμε τους αιρετούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθ-

μού, που αντιδρούν, ώστε να ενημερώσουν σωστά τους

πολίτες και τους δημότες τους στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτή

η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχει κατατε-

θεί, αφορά και την αναβάθμιση της Ψυττάλειας κι όχι μόνο τον

κεντρικό συλλεκτήρα, αυτόν που θα εξυπηρετήσει τους Δή-

μους Σαρωνικού και Κρωπίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος

ανησυχίας για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αποδε-

δειγμένα με επιστημονική μελέτη. 

Για μας υπάρχει και εναλλακτική λύση για το Νότιο τομέα.

Απλά επειδή πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και με τον Δήμο

Σαρωνικού, διεκδικούμε αυτή την λύση, της σύνδεσης με την

Ψυττάλεια. Θεωρούμε οπωσδήποτε ότι πρέπει να υπάρχει επε-

ξεργασία λυμμάτων και στον Νότιο τομέα, γιατί όλα αυτά τα

οποία περνάνε στο έδαφος σήμερα, τα βρίσκουμε στις παρα-

λίες μας, στ’ ακρογιάλια μας. 

Η νέα Περιφερειάρχης,  έχει νέα σχέδια για τα απορρίμματα.
Έχει καλέσει τους Δήμους να καταθέσουν τις προτάσεις
τους. Η δική σας πρόταση ποιά είναι κύριε Δήμαρχε;

Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2013 την μελέτη διαχείρισης

σε τοπικό επίπεδο με την οργάνωση του Green Point. Υπάρχει

ήδη μια καμπύλη 13χλμ. περιμετρικά του αεροδρομίου που

δεν μπορούν να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις διαχείρισης

απορριμμάτων. Μετά από πολλές πιέσεις προς την υπηρεσία

Πολιτικής Αεροπορίας και με δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις

θα είναι σε κλειστά κτίρια μειώθηκε η απόσταση των 13χλμ

σε 8χλμ με πρόσθετες μελέτες. Ήδη εκπονούμε τις μελέτες

για να φροντίσουμε στα διοικητικά όρια τα δικά μας να έχουμε

ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. 

Παράλληλα υπάρχει ο Αναπτυξιακος Σύνδεσμος Σαρωνικού –

Λαυρεωτικής στον οποίο έχουμε κάνει αίτηση για διευρυνση

εμείς σαν Δήμος Κρωπίας και ο δήμος Μαρκοπούλου. και

μέσα στα πλαίσια αυτά, οι 4 Δήμοι μπορούμε να διαχειρι-

στούμε πολύ καλύτερα το θέμα των στερεών αποβλήτων. 

Πώς είναι η συνεργασία σας με τη νέα Περιφερειάρχη; 
Ειδικά με την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, δεν έχουμε πολλες

συναντήσεις, έχουμε όμως με τον αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φι-

λίππου, ο οποίος μας κάνει τακτικές επισκέψεις και συζητάμε

για τα έργα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Ανάλογα με τα

κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν τόσο από το ΕΣΠΑ, όσο και από

τα χρήματα της Περιφέρειας, προσπαθούμε να εντάξουμε κά-

ποια βασικά έργα, που αφορούν την περιοχή μας και ειδικά το

αντιπλημμυρικό, το οποίο έχει ψηφιστεί ομόφωνα από το προ-

ηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η συνεργασία λοιπόν είναι πιο αποκεντρωμένη τώρα, τόσο με

τους περιφερειακούς συμβούλους όσο και με τον Αντιπεριφε-

ρειάρχη. Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και όταν απαι-

τηθεί σε θέματα που αφορούν τον Δήμο οι συναντήσεις μας

με την Ρ. Δούρου γίνονται.

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σή-
μερα ο Δήμος;

Το οικονομικό. Αυτό ειναι το βασικότερο πρόβλημα, γιατί συ-

νεχώς περικόπτονται τα κονδύλια από το κράτος. Συνεχώς

μπαίνουν φόροι από το κράτος – και τώρα ήρθε ένας και-

νουργιος φόρος από την Γεν. Γραμματεία εσόδων – που ζη-

τάει ακόμα κι απ’ τα μισθώματα το 33%!

Αν είναι δυνατόν να επιβιώσει έτσι η Αυτοδιοίκηση, με τόσες

αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί, χωρίς χρηματοδότηση.

Μάλιστα ακούμε κι εξυπνάδες από πρώην Υπουργούς οι οποίοι

έχουν τεράστια ευθύνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποκαταστή-

σει το κεντρικό κράτος στις κοινωνικές δομές. Με δομές που

δημιουργήσαν οι δήμοι για να διατηρήσουν την κοινωνική συ-

νοχή. Το κρατος ήταν άφαντο. Μόνο χαράτσια και φόρους

έβαζε. Την Ελληνική οικογένεια, οι Δήμοι την στηρίζουν. 

Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για το χρόνο σας.

Σας ευχαριστώ κι εγώ καθώς και τους εκδότες της ΕΒΔΟΜΗΣ,

γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί

τους, τόσο στα θέματα που προσπαθεί να διεκδικήσει ο Δήμος

τόσο και στην παρουσίαση των δράσεων προς όφελος του συ-

νόλου. 

Ο Δήμος Κρωπίας σε ρυθμούς ανάπτυξης 


