
“Σφραγίστηκαν” οι εγκα-
ταστάσεις στην Υδρούσα

Σελίδα 7

Λύματα στις θάλασσες
Σελίδα 6

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος:
Το μεγαλύτερο σκάνδαλο

του νεοελληνικού κράτους!
Σελίδα 3

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο
στην Παλλήνη

Σελίδα 12

“Ἐκ Πελασγῶν  ἄρχεσθαι”
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελίδα 14

Στο νέο ΕΣΠΑ η επέκταση
προαστιακού στο Λαύριο

Σελίδα 17

“Κανένα παιδί χωρίς τετράδιο”
Σελίδα 12

14 αεροδρόμια μας στο
γερμανικό δημόσιο!!!

Σελίδα 10

Καθένας από τους υπότιτλους θα

μπορούσε να αποτελέσει αντικεί-

μενο ξεχωριστού άρθρου. Δεν

έχουμε όμως καιρό για τέτοια. Οι

αναγνώστες είναι σκεπτόμενοι άν-

θρωποι και μπορούν μόνοι τους να

τα αναλύσουν. Είναι απλά και ξε-

κάθαρα. 

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητή-

σει ότι τόσο εγώ όσο και η εφημερίδα υποστηρί-

ξαμε δυναμικά και απροκάλυπτα το ΣΥΡΙΖΑ και τον

Τσίπρα - όπως και τον Καμμένο. Ομως δεν τους

υποστηρίξαμε για τα “ωραία τους τα μάτια” ούτε

γιατί ήμασταν ενταγμένοι. (Ευτυχώς παραμένουμε

αδέσμευτοι). Τους στηρίξαμε για τις αντιμνημο-

νιακές τους θέσεις. Τις θέσεις αυτές συνεχίζουμε

και θα συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε μαχη-

τικά, συμπαρατασσόμενοι με τις δυνάμεις εκείνες

που παραμένουν συνεπείς. 
Συνέχεια στη σελ. 2

Προμελετημένη ΑΠΑΤΗ
από την “πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς”!

του Κώστα
Βενετσάνου

l Παράνομη και αντισυνταγματική αντιστροφή του ΟΧΙ

l Εμπαιγμός του Ελληνικού Λαού

l “Κωλοτούμπα” ολκής από ΤΣΙΠΡΑνδρέου και ΚΑΜΜΕΝΟ

l Παρέδωσαν χειροπόδαρα την Ελλάδα με τη 

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ της 12ης Ιουλίου 2015

l Εκβιάζουν το Λαό με τις εκλογές - Εκαναν το Σύνταγμα  

κουρελόχαρτο

l Βυθίζουν τη χώρα σε διαρκές χρέος, την ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ...
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Και εξηγώ όσα “βαρειά” λέω στους τίτλους, γιατί

εμείς ακριβολογούμε και δεν παίζουμε με τις λέξεις,

ούτε αναστρέφουμε - διαστρεβλώνουμε τις έννοιες.

Δεν μεταστρέφουμε το “ΟΧΙ”, σε υποτελές “Ναι”. (Το

υπογράμμισε και ο Χριστός για τους πιστούς και τους

“χριστιανοδημοκράτες”, τρομάρα τους! [έστω το ναι
ναι και το ου, ου]):

― Προδοθήκαμε, λέμε στον κύριο τίτλο. Δηλαδή μας

πρόδωσαν, άρα είναι προδότες! [Λεξικό: προδότης =

εκείνος που αθετεί μια αυτονόητη ή ρητή υπόσχεση ή
τις αρχές του].

Ε, αυτό πλέον είναι αυταπόδεικτο και ισχύει όχι μόνο

για τους επικεφαλής, αλλά και για όσους τους ακο-

λούθησαν στις κρίσιμες ψηφοφορίες, στη Βουλή και

εξακολουθούν να τους υποστηρίζουν για να εξασφα-

λίσουν εκλόγιμη θέση στη λίστα των ψηφοδελτίων ή

άλλα κεκτημένα.

― Προμελετημένη ΑΠΑΤΗ. Περιτός ο επιθετικός

προσδιορισμός. Η απάτη είναι πάντα προμελετημένη,

αν γίνεται με δόλο ή προκύπτει ως προϊόν αδυναμίας

ή δειλίας, για συγκάλυψη ατοπήματος. [Λεξικό:

απάτη = τέχνασμα προς παραπλάνηση με σκοπό προ-
σπόριση προσωπικού οφέλους]. 

Αξίζει να αναμνησθούμε μερικά - ελάχιστα προεκλο-

γικά τεχνάσματα: 

― Περικοπή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και

πληρωμή του υπολοίπου με ρήτρα ανάπτυξης.

― Ακύρωση του Μνημονίου του 2012 (Λ. Παπαδή-

μου) “με ένα νόμο και ένα άρθρο”.

― Απαίτηση των γερμανικών οφειλών.

― Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

― Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 €

― Δέκατη τρίτη σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιού-

χους και και και...

― Και βέβαια το “κοστολογημένο ελάχιστο και ρεα-

λιστικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης”!

Γι’ αυτά τον υποστηρίξαμε· γι’ αυτά τους ψηφίσαμε

και τον Τσίπρα και τον Καμμένο, που διακήρυττε ότι

θα ...αναθεωρήσει το χρέος “μονομερώς”!!! Τώρα ψή-

φισε και συνομολόγησε το τρίτο αριστερό μνημόνιο

με τα τέσσερα και “στα τέσσερα”. Κρίμα!

Πώς να μην απωλέσει την όποια αξιοπιστία του ο πο-

λιτικός κόσμος, παντελώς, με τέτοια καμώματα! Εχει

φτάσει στο σημείο ο κόσμος, να μην εμπιστεύεται

ούτε τους μέχρι τούδε συνεπείς, από το φόβο ή την

υποψία, μη τυχόν κι αυτοί κάποια στιγμή λυγίσουν.

Οχι, δεν είμαι τόσο αφελής και παρορμητικός ώστε

να τους παίρνει όλους η “μπάλα”. Δεν μπορεί! Κάποιοι

έντιμοι, συνεπείς, ανιδιοτελείς, “κολλημένοι” ιδεολό-

γοι θα υπάρχουν, αν κρίνουμε εξ’ ιδίων. Από τον

εαυτό μας. Θα έκαναν ποτέ εγώ τέτοια κωλοτούμπα;

Θα εξαπατούσα το λαό; Θα έκανα τη “νύχτα μέρα”;

Θα παρέδιδα την πατρίδα μου, “χρέους υποτελή”

όταν έχω ορκιστεί με πίστη ως απλός στρατιώτης να

την υπερασπίζομαι “μέχρι τελευταίας ρανίδας του αί-
ματός μου”; Ποτέ και με τίποτα! Ε, δεν μπορεί να

είμαι μόνο εγώ. Ο κάθε εγώ. Θα υπάρχουν ασφαλώς

και στη Βουλή κάποιοι “αιθεροβάμονες”, κάποιοι πει-

σματάρηδες. Οπως ο Γλέζος, ο Μίκης Θεοδωράκης

και τόσοι άλλοι! Γιατί να μη μοιάζει μ’ αυτούς ο Λα-

φαζάνης, και άλλοι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που

τόσο προσπάθησαν να τη διαβάλουν και να την υπο-

νομεύσουν, το κατεστημένο πολιτικό σύστημα και τα

συστημικά κανάλια! Η Ζωή έχει τσαγανό. Πείσμα, με-

θόδευση, γνώση, τεκμηρίωση. Αν όχι η “μόνη”, αλλά

από τις λίγες γυναίκες που διαθέτουν “κάτι”, που

έχουν χάσει πολλοί από τους κατ’ όνομα άντρες. Αν

κι αυτοί όλοι είναι σκάρτοι τότε έχει εκμαυλιστεί το

σύνολο του ελληνικού λαού. Κι αυτό ΔΕΝ το δέχομαι

επ’ ουδενί. Το απέδειξε με το θαρραλέο και περήφανο

ΟΧΙ της 5ης Ιουλίου. Το 62% πιστό στην ιστορική πα-

ράδοση είπε ΟΧΙ στους εκβιασμούς και στις παράλο-

γες και απαράδεκτες απαιτήσεις των δανειστών -

δυναστών.

Αν υπάρξει άλλη προδοσία ή μεθόδευση,

μένει η ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 

με τη στήριξη του Στρατού!

Είχα γράψει δυο - τρεις φορές υποστηρίζοντας ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ότι ο Τσίπρας είναι το τελευταίο χαρτί του συ-

στήματος. Μετά επέρχονται ακραίες καταστάσεις

που τις απευχόμουν. 

Επειδή ένα τμήμα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, η “Λαϊκή Ενό-

τητα” του Παναγιώτη Λαφαζάνη, η Ζωή Κωνσταντο-

πούλου, και, αυτονόητο, ο Μανώλης Γλέζος και άλλοι

παρέμειναν πιστοί και ανυποχώρητοι στις θέσεις τους

μαχητικά και αποφασιστικά η βάσιμη ελπίδα ομαλό-

τητας πήρε ορρό παράτασης. 

Αλλως, το μόνο που μας περιμένει και μάλιστα κατ’

επιταγήν του Συντάγματος και των όρκων, απομένει

ως φυσική συνέπεια η λαϊκή εξέγερση, με την στή-

ριξη του ένοπλου τμήματος του λαού, δηλαδή του

στρατού.  Δεν φοβάμαι που λέω αυτό το τελευταίο

και όπως το λέω, γιατί ο στρατός δεν ήταν πάντα της

χούντας του Παπαδόπουλου, ούτε της ανωμαλίας

του μεσοπολέμου. Ηταν και ο στρατός της επανά-

στασης στο Γουδί το 1909, ήταν και ο στρατός του

1843 με τον Καλλέργη που απαίτησε και επέβαλε το

Σύνταγμα στον Όθωνα και στους Βαυαρούς. 

Μην παίζουμε λοιπόν με τη φωτιά.

“Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή”
Θ. Μικρούτσικος Σελ. 5

Ράμπα ΑμεΑ στη Βούλα Σελ. 7

Θέρμανση: φυσικό αέριο
Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

Eκλογικοί τακτικισμοί Ηλ. Σταμπολιάδης Σελ. 8

Κρίσιμο ερώτημα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Η Ελλάς πωλείται στους Γερμα-
νούς. Τί δήλωνε ο ΣΥΡΙΖΑ Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Kανένα παιδί χωρίς τετράδιο από
Παλλήνη και “Χαμόγελο” Σελ. 12

“Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας”
τριήμερο εκδηλώσεων Σελ. 13

Επαγγελματικό Λύκειο Σελ. 16

Λεωφορείο για φοιτητές από το
Δήμο Διονύσου Σελ. 16

“Ανάβουν οι μηχανές” των Αθλη-
τικών Συλλόγων Σελ. 22-23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Προδοθήκαμε!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η/2015 Δη-

μόσια- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, την

31η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για

συζήτηση και λήψη απόφασης σε 23 θέματα της

Ημερήσιας Διάταξης. 
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής με αφορμή την πανσέληνο

του Αυγούστου, διοργανώνει μεγάλη συναυλία κλα-

σικής μουσικής στον προαύλιο χώρο δίπλα από το

Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Σάββατο 29 Αυ-

γούστου 2015 και ώρα 21:30.

Στη συναυλία συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης:

Ο Γιάννης Δριμάλας στο κανονάκι 

Το Σύνολο Παλαιάς Μουσικής Latinitas Nostra με

τους:

Νίκος Σπανός – Κοντρατενόρος

Otilia Alitei – Βιολί

Νάσος Μαρτζούκος – Βιολί

Ιάσων Ιωάννου – Βιολοντσέλο

Δημήτρης Τίγκας – Βιολόνε

Μάρκελλος Χρυσικόπουλος  - Τσέμπαλο

Απαγγέλλει ποίηση η Harriet Summer

Η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του

Δήμου Λαυρεωτικής και με την ευγενική χορηγία

της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα.

Πανσέληνο στο Σούνιο με κλασική μουσική

Εθνικές εκλογές και πάλι!
Eθνικές εκλογές προκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την

παραίτησή του από Πρωθυπουργός, οι οποίες οριστικο-

ποιήθηκαν για τις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Ηδη ορκίστηκε υπηρεσιακή πρωθυπουργός η πρόεδρος

του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου.

Μετά τη μεγάλη ανατροπή του προγράμματος του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και την “καθυπόταξή του” στα μνημονιακά τεφτέρια

της Ε.Ε. με την υπογραφή του πρωθυπουργού Αλ. Τσί-

πρα και το “σχίσμα” που δημιούργησε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή

η μεταστροφή, ήταν πλέον αναμενόμενο ότι οι ημέρες

του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα ήταν λίγες.

Η υπογραφή του τρίτου μνημονίου από τον Τσίπρα προ-

κάλεσε μεγάλη απογοήτευση στον ελληνικό λαό, που

έστειλε ένα τρανό μήνυμα με το μεγάλο ΟΧΙ, το οποίο

όμως έμεινε στις ...κάλπες.

Eμειναν όμως στα χαρτιά και τα πολύ μεγάλα θέματα· οι

γερμανικές αποζημιώσεις, ο λογιστικός έλεγχος του

χρέους, που δεν είναι βιώσιμο και το φωνάζουν άπαν-

τες και μάλλον θα παραμείνουν στα ...χαρτιά 

Κηρύσσοντας τη ματαίωση της συνεδρίασης της Ολο-

μέλειας για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, η Ζωή

Κωνσταντοπούλου μίλησε για εκβιαστική επίθεση εναν-

τίον της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, για βίαιη κατά-

λυση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η κληρονομιά που θα
παραδώσουμε και καλούμαστε να παλέψουμε ώστε κα-
νείς να μην κλαδέψει αυτά που άλλοι μας κληροδότη-
σαν κι αυτά για τα οποία πολλοί έδωσαν ιστορικούς
αγώνες, αντιστάθηκαν, τίμησαν τη Δημοκρατία, την Αν-
τίσταση και την Αριστερά» επισήμανε η πρόεδρος της

Βουλής.

Η προσπάθεια της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κων-

σταντοπούλου να καλέσει την ολομέλεια της Βουλής

για να ολοκληρωθούν τα δύο μεγάλα θέματα με την πα-

ρούσα Βουλή, έπεσε στο κενό, αφού όλα τα κόμματα

απείχαν πλην του νεοσύστατου “Λαϊκή Ενότητα” που

προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η προαποφασισμένη αποχή από την ολομέλεια της Βου-

λής για τις πολεμικές αποζημιώσεις και το χρέος, που

απασχολούν την ελληνική κοινωνία, δείχνει την περι-

φρόνηση των βουλευτών στον πολίτη, που του απομυζά

και την τελευταία ακμάδα και τους στιγματίζουν...

Και τώρα  εκλογές; γιατί; Να ψηφίσω τί; Είναι τα ερω-

τήματα που θέτουν οι πολίτες οργισμένοι, πονεμένοι και

απογοητευμένοι.

Οι εκλογές αυτές - πιστεύω - θα έχουν την μεγαλύτερη

αποχή στην ιστορία. Δεν έχει κίνητρο ο πολίτης για να

ψηφίσει. Να ψηφίσει ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το

μνημόνιο; Ποιος θα του φορέσει την αλυσίδα πιο μα-

λακά; 

Η εντύπωση που έχει μείνει στο λαό για την προκήρυξη

εκλογών είναι αυτό που είπε και η πρόεδρος της Βου-

λής: «για να μην ολοκληρώσουν το έργο τους οι Επι-
τροπές για το δημόσιο χρέος, για τις γερμανικές
αποζημιώσεις, για τη Siemens, για το μνημόνιο, αλλά
και για να μην δημιουργηθεί Επιτροπή για τις δικογρα-
φίες εναντίον των κυβερνητικών στελεχών».
Τσίπρας, Καμμένος, Κουτσούμπας δεν δέχτηκαν να πα-

ραστούν σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όπως δή-

λωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον πρόεδρο του

Ποταμιού Στ. Θεοδωράκη. Κάτι που ορίζει το Σύνταγμα

μετά την παράδοση των διερευνητικών εντολών για

σχηματισμό κυβέρνησης.  Τόση είναι η δημοκρατία τους!

Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το δέχτηκε και προ-

χώρησε σε προκήρυξη εκλογών, χωρίς τη σύγκληση -

σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων.

Γιατί τόση πρεμούρα αλήθεια;;;
Αννα Μπουζιάνη

Ο Υπουργός Επικρατείας Παναγιώ-

της Νικολούδης, μίλησε στην ΕΡΤ1

για το σκάνδαλο του ξεπουλήματος

της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος,

τονίζοντας ότι είναι «το μεγαλύτερο
σκάνδαλο από συστάσεως του νε-
οελληνικού κράτους»!

Επεσήμανε ότι υπάρχουν πολιτικές

ευθύνες της περιόδου 2000 - 2012.

Μίλησε για "διαρκές, διαχρονικό και
καλοσχεδιασμένο πολιτικό σκάν-
δαλο", με πάνω από 1300 δάνεια  - 5

δις ευρώ, τα οποία δόθηκαν παρά-

νομα κι αγύρισα. Οχι μόνο δεν πλη-

ρώνονταν αλλά ανανεώνονταν

κιόλας!!! Και “δεν δίνονταν σε τυ-
χαία πρόσωπα. Δίνονταν σε επιλεγ-
μένα πρόσωπα και φορείς,
εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες πο-
λιτικές επιδιώξεις”. 
"Η ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε επί σειρά
ετών ως η δεξαμενή από την οποία
οι κατά περίπτωση κρατούντες άντ-
λησαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση
πολιτικών επιδιώξεων".
«Έχουν βαρύτατες ευθύνες, ποινι-
κές κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα

και πολιτικές κάποια άλλα. Εγώ επι-
μένω στο θέμα των πολιτικών ευθυ-
νών», συνέχισε.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η υπό-

θεση «δεν αφορά τα δάνεια πολιτι-
κών κομμάτων». «Δεν έχουν
μετρηθεί τα δάνεια των πολιτικών
κομμάτων. Αφορά δάνεια που δόθη-
καν σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ, σε επιχει-
ρηματίες, επιλεγμένους
επιχειρηματίες και σε γεωργικούς
συνεταιρισμούς», κυρίως, όπως

είπε, χάριν πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Αλλά και στην ανακοίνωσή του, ο

υπουργός Επικρατείας για την Κα-

ταπολέμηση της Διαφθοράς καλεί

τη Δικαιοσύνη να αξιοποιήσει το πό-

ρισμά του και να διελευκάνει το

σκάνδαλο που έχει ζημιώσει το ελ-

ληνικό Δημόσιο περί τα 5 δισ. ευρώ. 

Ο Π. Νικολούδης γράφει επί λέξει

πως "Με το πόρισμα αυτό και τη
σχετική Έκθεση Ελέγχου της Τρά-
πεζας της Ελλάδος τεκμηριώνεται η
ποινικά αξιόλογη συμπεριφορά
όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων
παρανόμως έλαβαν δάνεια τα οποία
ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους
από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων".

Βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε, οι

πολιτικοί έχουν ασυλία, και τα εγ-

κλήματά τους παραγράφονται!!! κάτι

που δεν κατήργησε εδώ και εφτά

μήνες ο Τσίπρας. Οπως και το δώρο

των 50 εδρών στη Βουλή, που πάλι

δεν κατήργησε.

Γι’ αυτό πρέπει να ξεχάσουμε τα

κόμματα και να δημιουργηθεί ένα

παλλαϊκό μέτωπο κατά της διαφθο-

ράς και της τιμωρίας των εγκλημά-

των, που σήμερα καλείται να

πληρώσει ο λαός και όχι οι ένοχοι.

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: «το μεγαλύτερο σκάνδαλο

από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους»!
Θα πληρώσει κανείς γι’ αυτό;;;
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Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Καλο-

καιρινού Φεστιβάλ του Δήμου

Λαυρεωτικής με τίτλο “Θορικά”,

με πλούσιες εκδηλώσεις, θεατρι-

κές παραστάσεις και εκθέσεις.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ  ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 19:00

- ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ ΜΝΗΣΙΜAΧΗ, Αναβίωση του

εθίμου του Αη Γιάννη  με  ζωντανή

μουσική και χορούς γύρω από τις φω-

τιές.

Γιορτή του Αγίου Φανουρίου στο

γήπεδο Μπάσκετ, Σάββατο 29/8

8.30μ.μ. με ζωντανή μουσική από τον

Σύλλογο Παλαιοκαμάριζας. 

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ

20:00 - ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΠΛΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΑΡΑΣΤΑΣΗ για μικρούς

και μεγάλους

“Παραμυθάς επέρασε ένας τον εκέ-
ρασε, εδωνά καθότανε κόσμος μα-
ζευότανε”…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ

20:00 - ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ  ΧΩΡΟΣ  ΠΑΝΑ-

ΓΙΑΣ  ΑΜΑΧΑΙΡΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙ-

ΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ

ΖΩΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ

“Ένα πουλάκι λαλεί, παραμύθια για
της καρδιάς μας την αλήθεια”…

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ:

19:00  - ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ ΦΩΤΗ

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη συμ-

πλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του και

σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙ-

ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΘΕΣΠΙΣ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ

“ΓΚΟΛΦΩ FOREVER” TOY ΝΤΙΝΟΥ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η μετατροπή του γνωστού δραματικού ει-

δυλλίου του Περεσιάδη σε ξεκαρδιστική

καταιγιστική κωμωδία από τον Σπυρό-

πουλο κάνει τον θεατή μέτοχο των παθών

των ανεκδιήγητων ηρώων.  

ΕΚΘΕΣΕΙΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Λιμάνι -

Χώρος Χυτήριο

12 - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΩΡΕΣ 20:00-22:00

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΝ ΛΑΥΡΙΩ - ΩΡΕΣ 18:00-22:00
Οι καλλιτέχνες του Συλλόγου Εικαστικών

Μεσογαίας είναι εμπνευσμένοι από  την

ιστορία,  την φύση και την  ιδιαιτερότητα

του χώρου του Λαυρίου.

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ στη Λαυρεωτική

Γιορτή Σαρδέλας

Ο Δήμος Σαρωνικού  και το νομικό του πρόσωπο

“Αριστόδικος” ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές εκ-

δηλώσεις με την καθιερωμένη γιορτή της Σαρδέ-

λας, το Σάββατο 29 Αυγούστου, 9μ.μ. στο Κιόσκι

Λαγονησίου.

Είναι μια ωραία γιορτή με ψητή, άφθονη σαρδέλα,

μουσική και χορό.

Είσοδος ελεύθερη.

Συναυλία με 

σαξόφωνο στην

πανσέληνο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η

Κ.Δ.Ε.Μ., σε συνεργασία με το

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και

Θρησκευμάτων και την Εφορεία Αρ-

χαιοτήτων Ανατ. Αττικής, συνδιορ-

γανώνουν συναυλία του διεθνούς

φήμης σαξοφωνίστα, τραγουδιστή

και συνθέτη Δημήτρη Βασιλάκη το

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 και

ώρα 9μ.μ. το βράδυ στον προαύλιο

χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου

Βραυρώνας.  Είναι η 2η αυγουστιά-

τικη πανσέληνος!

ENA ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 
6-14 ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΥ  

Ένα  οδοιπορικό εναλλακτικών διακοπών στο νησί του Οδυσσέα

με την «Εναλλακτική Δράση»

Αναχώρηση Κυριακή 6/9, 3μμ με πούλμαν από Βούλα για Κυλλήνη. Η διαδρομή

θα είναι παραλιακή λεωφόρος- Συγγρού- Ομόνοια .

Ολες οι ημέρες είναι γεμάτες δράση. Με ξεναγήσεις, πεζοπορίες, ορειβασίες,

ύπνο κάτω από τα αστέρια και πολιτισμό.

Πληροφορίες και δηλώσεις  συμμετοχής,  Λίτσα Χρυσομαλλίδου 2109655563

και 6937511022 από 9-12 το πρωί και από 6-8 το απόγευμα 

Πολιτιστικός Αύγουστος
στο Δήμο Ωρωπού

“Η Φιλία μέσα από την Τέχνη 
μπορεί ν’ αλλάξει τον Κόσμο” 

Το Κέντρο Τεχνών 4_Εποχές & ο Δήμος Ωρωπού

συνεχίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 7μ.μ.

Η Χορωδία Ενηλίκων Καπανδριτίου, υπό τις οδηγίες

της χορωδού  Χαράς Δέδε, θα παρουσιάσει παρα-
δοσιακά και λαϊκά ελληνικά τραγούδια.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7μ.μ.

Το χορευτικό Τμήμα του Πνευματικού Κέντρου Αυ-

λώνας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα παραδοσια-
κών χορών από τη Μικρά Ασία, Ήπειρο,Νησιά του

Αιγαίου και άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την

καθοδήγηση της χορογράφου Βιβής Καλλίνη. Ακο-

λουθεί μπουφές.

ΑΧΑΡΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Τζωρτζίνα Καλέργη

Οι Αχαρνής ήταν μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές

και εμπορικές επιτυχίες του καλοκαιριού. Παρά τις δύ-

σκολες συνθήκες και το υψηλό κόστος παραγωγής, οι

συντελεστές της θεατρικής παράστασης τόλμησαν μια

τεράστια περιοδεία στην ελληνική περιφέρεια, όπου η αν-

ταπόκριση του κοινού ήταν συγκινητική. Για πρώτη φορά

στα χρονικά του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-

δαύρου, μία παράσταση παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο

εις διπλούν, σε δύο διαφορετικές περιόδους, με το Αρ-

χαίο Θέατρο να είναι κατάμεστο κάθε φορά.

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου οι Αχαρνής παρουσιάζονται στο

Ηρώδειο, λίγα μόλις μέτρα από την Αρχαία Αγορά, τον

πραγματικό δηλαδή χώρο στον οποίο εκτυλίσσεται η

υπόθεση του έργου. Η παράσταση παρουσιάζεται σε σκη-

νοθεσία και απόδοση κειμένου Γιάννη Κακλέα με τους

εξαιρετικούς κωμικούς ηθοποιούς Βασίλη Χαραλαμπό-

πουλο, Άρη Σερβετάλη, Φάνη Μουρατίδη, Λεωνίδα Καλ-

φαγιάννη και Χρήστο Χατζηπαναγιώτη στους

πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΗ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά διή-

μερο κινηματογραφικών προβολών στις 31 Αυγού-

στου και την 1η Σεπτεμβρίου στο χώρο του

Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Οι προβολές θα

περιλαμβάνουν μια σειρά ταινιών μικρού μήκους και

μία ταινία μεγάλου μήκους και θα ξεκινούν στις

21:00.  H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 

Δευτέρα 31 Αυγούστου – Προβολές ταινιών μικρού μήκους 

• Sam Roma - We are Gypsies  aka "Sam Roma -

Eimaste Tsigganoi" documentary της Μαρίνας Δα-

νέζη – διάρκεια 39’

• Η προσευχή του Θανάση Νεοφώτιστου - διάρκεια

20’11’’

• JAFAR της Νάνσυ Σπετσιώτη – διάρκεια  3’

• Βόλτα της Στέλας Κυριακοπούλου – 11’33’’

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

• Οι ακροβάτες του κήπου του Χρήστου Δήμα –

διάρκεια 110’

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων : Ερμού 134 – 136 

Πρόσβαση : Hλεκτρικός/Σταθμός Θησείο

Διήμερο Κινηματογράφου με το ΚΕΘΕΑ
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«Πως η ιστορία γίνεται σιωπή»

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Ερμηνεύουν:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (πνευστά) |ΘΟΔΩΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (πιάνο)

Η παράσταση της Μικρής Επιδαύρου που σημάδεψε

το φετινό καλοκαίρι

παρουσιάζεται στον Κήπο του Μεγάρου στις 4 Σε-

πτέμβρη.
Τραγούδια με αίμα. Τραγούδια από πέτρα. Τραγούδια για το

όνειρο που πάντα θα κυνηγάμε. Τραγούδια για να ξορκί-

σουμε τους εφιάλτες, που και τότε και τώρα μας περικυ-

κλώνουν. Αυτά είναι τα τραγούδια που θα παίξουμε. Είναι

τραγούδια της αθωότητάς μας, είναι τραγούδια της μνήμης

μας. Και ένας Λαός που έχει μνήμη μπορεί να συνεχίσει να

υπάρχει.

Οι φωνές της Αφροδίτης και του Κώστα είναι οι πιο κατάλ-

ληλες να κάνουν το πέρασμα από το τότε στο τώρα. Η δρα-

ματική, λυρική και ταυτόχρονα επική Αφροδίτη Μάνου

συναντά τις, πάντα με πάθος και ακρίβεια, ερμηνείες του

Κώστα Θωμαΐδη, πλαισιωμένοι από τον πολυσύνθετο Θύμιο

Παπαδόπουλο με τα πνευστά του, τον σπουδαίο Θοδωρή

Οικονόμου με το πιάνο του και φυσικά από τον Θάνο Μι-

κρούτσικο.

Μια παράσταση με οδηγό τα τραγούδια που μας εμψύχω-

σαν και μας απογείωσαν. 

Εισιτήρια-Πληροφορίες Εκδοτήρια: 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Ομήρου 8, Αθήνα, Tηλ. 210 7282333

Ομαδικές κρατήσεις Τηλ. 210 7282367

Προπώληση εισιτηρίων: 10 €

Πώληση εισιτηρίων κατά την είσοδο: 12 €

«Η Μικρά Ασία της
Καρδιάς Μας» 

Τριήμερο αφιέρωμα  για τις 

αλησμόνητες Πατρίδες στη Βούλα

11, 12, 13 Σεπτεμβρίου θα εξελιχθεί μια σειρά εκ-

δηλώσεων μνήμης στις αλησμόνητες πατρίδες με

τίτλο «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας». Συναυλία

με τον Μακεδόνα, χορωδίες, εκθέσεις.  

Λεπτομέρειες στη σελ. 13

“O Kαραγκιόζης ντετέκτιβ”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η

Κ.Δ.Ε.Μ., προσκαλούν την

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και

ώρα 9 το βράδυ, να παρακο-

λουθήσετε από κοντά τον

αγαπημένο και διαχρονικό

ήρωα μικρών και μεγάλων,

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ «ΝΤΕΤΕ-

ΚΤΙΒ», σε μία ξεχωριστή πα-

ράσταση, που επιμελήθηκε

και θα παρουσιάσει το «Ελ-

ληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Ταυλάτου»,

στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη.

Γλέντι για τον Αγ. Φανούριο 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Πολιτστικός Περιβαλλοντι-

κός Αθλ. Σύλ. Παλαιοκαμάριζας «Απόστολος Παύλος»

προσκαλούν στο παραδοσιακό γλέντι προς τιμήν του

Αγίου Φανουρίου, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ώρα

20:30.

Θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα με τραγούδι από: Δημή-

τρη Βελετάκο, Μαρία Δεικτά και Γιώργο Κούλογλου. 

Η εκδήλωση θα γίνει στο γήπεδο μπάσκετ της Παλαι-

οκαμάριζας και τελεί υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Θορι-

κός στα πλαίσια των 150 χρόνων του Λαυρίου. 

Aφιέρωμα στο Γρηγόρη

Μπιθικώτση 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., προσκαλούν

στην Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής

Πλατείας Μαρκοπούλου, στις 30 Αυγούστου και

ώρα 9 το βράδυ, σε μία

μοναδική μουσική παρά-

σταση της Άννας Μπιθι-

κώτση, με τίτλο: «Ο
Γρηγόρης της Ελλάδας»,
στη μνήμη του πατέρα

της και κορυφαίου ερμη-

νευτή - συνθέτη Γρηγόρη

Μπιθικώτση, με αφορμή

την συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατό του.

Η αγαπημένη του κόρη και συγγραφέας, παρουσιά-

ζει μια δίωρη μυσταγωγική μουσική παράσταση,

αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα της.

Βιωματικές και ιστορικές της αφηγήσεις μέσα από

κείμενά της, διανθίζονται από τραγούδια σταθμούς

της 50χρονης καλλιτεχνικής πορείας του Γρηγόρη

της Ελλάδας, που αποδίδονται από καταξιωμένους

ερμηνευτές και μέλη της Λαϊκής Ορχήστρας «ΜΠΙ-

ΘΙΚΩΤΣΗ».

Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

ΑΝΝΑ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ - ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

και μέλη της Λαϊκής Ορχήστρας «ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ» υπό τη διεύ-

θυνση του Μαέστρου και Συνθέτη ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΜΠΑΝΗ

Σκηνοθεσία: ΑΘΗΝΑ ΑΒΟΥΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Η ανα-

βίωση  του τοπικού εθίμου «ΣΙΝ –ΜΕ-
ΛΕΤΗΣ»
Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, παρα-

μονή του εορτασμού του Οσίου Μελε-

τίου (αρχή  της Ινδίκτου και έναρξη

του εκκλησιαστικού έτους) τα Σφήτ-

τεια αναβιώνουν το τοπικό έθιμο της

φωτιάς με τίτλο: «Σιν-Μελέτης», στο

1ο Γυμνάσιο Κορωπίου, στις 9 το

βράδυ.
Είναι η πέμπτη χρονιά που διοργανώνεται

το έθιμο στο πλαίσιο των «Σφηττείων» και

οι διοργανωτές (ΝΠΔΔ Σφηττός) μαζί με τη

συνδρομή του Λυκείου Ελληνίδων Κορω-

πίου, των Προσκόπων (2ο Σύστημα), των

Οδηγών(ΣΕΟ) του Κορωπίου, του Αγροτι-

κού Συνεταιρισμού Κορωπίου, τοπικών οι-

νοπαραγωγών και την υποστήριξη της

υπηρεσίας και των εθελοντών πολιτικής

προστασίας Δήμου Κρωπίας θα τιμήσουν

την σπουδαία αυτή ημέρα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Εγκαίνια

Εκθέσεων Ζωγραφικής της εικαστι-

κής ομάδας Κατοίκων Κίτσι & Μου-

σική συναυλία αφιερωμένη στον

Κώστα Γιαννίδη.

Πλατεία Θεάτρου Δεξαμενής

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου τα «Σφήτ-

τεια» μεταφέρονται στην πλατεία Δε-

ξαμενής. Στο περίπτερο της πλατείας

Δεξαμενής, θα γίνουν τα εγκαίνια των

εκθέσεων ζωγραφικής της καλλιτε-

χνικής ομάδας κατοίκων Κιτσίου με

επικεφαλής τον δάσκαλο τους, Στέλιο

Καραμανώλη (τέταρτη χρονιά συμμε-

τοχής), στις 8 το βράδυ. Αμέσως μετά,

στις 21.30 στο ανοιχτό δημοτικό θέα-

τρο της Πλατείας Δεξαμενής, το

κοινό θα έχει την τύχη να παρακολου-

θήσει, το ρεπερτόριο του σπουδαίου

Σμυρνιού μουσικοσυνθέτη, μαέστρου

και πιανίστα, Γιάννη Γ. Κωνσταντινίδη

γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώ-

νυμο, Κώστας Γιαννίδης (1903-1984)

καθώς και μελωδίες από την «χρυσή»

περίοδο του ελληνικού κινηματογρά-

φου. 

Η συναυλία έχει τον τίτλο «Μην τον
ρωτάς τον ουρανό». Ερμηνεύουν οι :

Μιράντα Γεωργάκη(μέτζο σοπράνο,

Χρήστος Πρίφτης (βαρύτονος), Πόπη

Μαλαπάνη(πιάνο).

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται, στις 4

Σεπτεμβρίου, με παιδική μουσική πα-

ράσταση (Θέατρο Πλ. Δεξαμενής,

20:30), στις 6 Σεπτεμβρίου με το 1ο

Urban wave –graffiti festival στο Δημο-

τικό Στάδιο «Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασι-

δέρης» στις 12 το μεσημέρι, 

στις 7 Σεπτεμβρίου (εορτασμός Γέν-

νησης Παναγίας Θεοτόκου) στον Άγιο

Δημήτριο Αλυκού, 

στις 11 Σεπτεμβρίου, με τη συναυλία

του Δημήτρη Μπάση και της Ραλλίας

Χρηστίδου (Θέατρο Πλ. Δεξαμενής,

21:30).

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου,  ολο-

κληρώνονται τα Σφήττεια 2015 με την

εκδήλωση της Βραδιάς αποφοίτησης

μαθητών των Λυκείων του Κορωπίου

και της βράβευσης των επιτυχόντων

μαθητών στην  Τριτοβάθμια εκπαί-

δευση(Θέατρο Πλ. Δεξαμενής, 20:30) 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

ενώ πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης

οι πολίτες  μπορούν να ενισχύουν τη

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου και Φαρμακείου του Δήμου

Κρωπίας με την προσφορά τροφίμων

μακράς διαρκείας, φαρμάκων και υγει-

ονομικού υλικού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο

στο www.koropi.gr.

«ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2015»  - Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
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H θάλασσα της Βούλας το παράλιο τμήμα από το ΠΙΚΠΑ

μέχρι την Α’ πλαζ, έχει δεχθεί λύματα τέλος Ιουλίου

(26/7), όπως είχαμε γράψει και μάλιστα μεγάλη ποσό-

τητα όπως κατήγγειλαν αυτόπτες μάρτυρες, αφού η θά-

λασσα έγινε καφετιά και η οσμή ήταν απαγορευτική να

παραμείνεις στο χώρο!

Η περιοχή είχε για πολλές πολλές ημέρες μία όζουσα

οσμή και το ΠΙΚΠΑ έκλεισε τις εγκαταστάσεις κολύμβη-

σης για τα παιδιά του, που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη

της κίνησης μέσα στο νερό.

Το θέμα το ψάξαμε αρκετά και συνεχώς αποκαλύπτονται

καινούργια στοιχεία.

Στην πλατεία Κρήτης απέναντι από το ΠΙΚΠΑ βρίσκεται

ένα μεγάλο αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ που πρεσσάρει

λύματα. Οπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα,

όταν συμβεί κάποια βλάβη ή κακή συντήρηση έχουν

κάνει διαφυγή προς τη θάλασσα! Ετσι εξηγείται και ο

“χείμαρρος” που περιέγραφε πολίτης, γιατί έπεφταν με

πίεση.

Βέβαια με την ΕΥΔΑΠ που μιλήσαμε αρνήθηκε ότι μπο-

ρεί να προέρχονται από εκεί. Ομως η επανάληψη του

φαινομένου και στη Καβούρι και στον κόλπο της Βου-

λιαγμένης, έναντι του Αστέρα και στον Ομιλο Κατοίκων

Βουλιαγμένης, αλλά και στη Βάρκιζα, όπου δηλαδή

υπάρχουν αντλιοστάσια, δεν αφήνει κανένα περιθώριο

παρερμηνείας.

Ετσι εξηγείται και ο μολυσμένη θάλασσα που το ΠΑΚΟΕ

έκρινε τα νερά του Δήμου 3Β ακατάλληλα για κολύμ-

βηση.

Εύγλωττες δύο επιστολές αναγνωστών αλλά και η ανα-

κοίνωση του δημοτικού συμβούλου Δημοσθένη Δόγκα.

Αμεσα θα πρέπει ο Δήμο 3Β με εισαγγελική παρέμβαση

να ζητήσει αναβάθμιση των αντλιοστασίων και καλύ-

τερη συντήρηση, γιατί οι θάλασσες σε λίγο θα γίνουν

...χαβούζες.

Σημειώνοντας μάλιστα ότι σε λίγο θα συνδεθούν στο δί-

κτυο και άλλες πόλεις, το δίκτυο ως πεπαλαιωμένο δεν

θα αντέξει να σηκώσει επιπλέον βάρη. Είναι κάτι που το

είχε θίξει ο αντιδήμαρχος Δημοσθένης Βαμβασάκης,

ζητώντας ανταποδοτικά από τους Δήμους που θα συν-

δεθούν.  Αλλά αντί ανταποδοτικών, που δεν νοείται,

γιατί τότε από τη Βούλα μέχρι το Πέραμα όλοι οι Δήμοι

θα έπρεπε ο κάθε Δήμος να πληρώνει ανταποδοτικά

στον επόμενο Δήμο,  προέχει η υγεία των πολιτών και

η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Η λύση είναι να απαιτήσουν αναβάθμιση και σωστή συν-

τήρηση.

Αννα Μπουζιάνη

Λύματα σε όλες τις θάλασσες του Δήμου 3Β!

Γιατί τέτοια υποβάθμιση!

Κατοικώ απέναντι από την 1η Πλαζ Βούλας και τα τελευ-

ταία χρόνια κολυμπώ σχεδόν μόνιμα εκει.  Επειδή η κατά-

σταση αυτής της πλαζ εχει υποβιβαστεί υπερβολικά φέτος

(πως διατηρούν την Γαλάζια Σημαία!),  χωρίς να αναφέρο-

μαι στην φετεινή κατάσταση του νερού και της μυρωδιάς

βόθρου που συνεχίζει να υπάρχει σε όποιον κολυμπά,

επήγα σήμερα στην Πλαζ της Βουλιαγμένης, μετά από

πολλά χρόνια.  Φοβερή η διαφορά!  Πέντε σκαλοπάτια πιο

πάνω η κατάσταση της παραλίας (και του νερού) και συγ-

χαρητήρια σε όσους διατηρούν αυτό το υψηλό επίπεδο κα-

θαριότητας, εμφάνισης, επιμέλειας των χώρων,  και -πολύ

βασικό- της ελλειψης διαφημίσεων!!!  Πως είναι δυνατόν

μέσα στον ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ να  λειτουργούν δύο πλαζ με τόσο

μεγάλες διαφορές;  Tι μας απαντά η αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου μας για αυτό το θέμα;  Ποιος επέλεξε αυτόν τόν

τόσο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας;  

Τι σκέφτεται ο Δήμος ΒΒΒ να κάνει, τουλάχιστον για τον

επόμενο χρόνο;  Και φυσικά δεν εννοώ να…. υποβιβά-

σουμε την Πλαζ Βουλιαγμένης, αλλά να αναβαθμίσουμε

(όπως ήταν παλαιότερα τουλάχιστον) την Α΄Πλαζ Βούλας.

Θα ήθελα να έχω και την άποψη της ΕΒΔΟΜΗΣ για το θέμα

αυτό.  Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.  Τίνα Τ.

S O S ......

Η ΕΥΔΑΠ δολοφονεί την θάλασσα μας και

ο δήμος μας σφυρίζει αδιάφορα...

Aπόρριψη βοθρολυμάτων γίνεται και στην Βάρκιζα (μέσα

στο αλιευτικό καταφύγιο) και μάλιστα κάθε χρόνο!

Η ΕΥΔΑΠ αρνείται το συμβάν εκθέτοντας τους λουόμε-

νους της περιοχής σε μεγάλο κίνδυνο.

Δημοτικές αρχές (τωρινές και παλιές) γνωρίζουν το γε-

γονός αλλα όπως φαίνεται φοβούνται να τα βάλουν με

το "θηρίο" = ΕΥΔΑΠ, είναι πλέον γνωστό σε πολλούς ότι

υπάρχουν "βαλβίδες εκτόνωσης" στην λεωφόρο Σουνίου

και Ωκεανίδων και οποτε παθαίνουν βλάβη οι τρόμπες

που βρίσκονται στην πλαζ "Yabanaki" ανοίγουν της βαλ-

βίδες και πέφτουν τα απόβλητα στο λιμάνι όπου και μο-

λύνεται η θάλασσα, μετά από λίγο τα απόβλητα

κατακάθονται στον βυθό του λιμανιού και το καταντούν

πραγματικό βόθρο.

Η ΕΥΔΑΠ, ο δήμος 3B και το κράτος κάνουν το κορόιδο

και ρίχνουν τα βάρη ο ένας στον άλλον, οι λουόμενοι κιν-

δυνεύουν να αρρωστήσουν από διαφορες λοιμώξεις, αλ-

λεργίες, δηλητηριάσεις, ιώσεις κτλ...
Στ.Κ.

Kαταγγελίες και επιστολές

Πολλά τα τηλεφωνήματα και οι καταγγελίες για λύματα που πέφτουν στη θάλασσα στο Δήμο 3Β

και στις τρεις πόλεις μάλιστα! Και στη Βούλα (Κάμπινγκ - Α’ πλαζ) και στο Μεγάλο Καβούρι και

στον κόλπο της Βουλιαγμένης (έναντι Αστέρα και στον Ομιλο Κατοίκων) και στη Βάρκιζα (περίπου

στην Ωκεανίδα). Εύγλωττες οι δύο διαφορετικές, αλλά με το ίδιο θέμα επιστολές.

"Η αδιαφορία χρόνων έφερε 
τα λύματα στις ακτές μας"

Σε επιστολή που κυκλοφόρησε ο δημοτικός σύμβουλος και επιεκ-

φαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγικας επισημαί-

νει μεταξύη άλλων: 

Δύο σοβαρά περιστατικά, ένα στην παραλία του ΚΑΑΠ Βούλας, η

οποία έκλεισε εσπευσμένα λόγω μεγάλης μόλυνσης από λύματα,

και ένα ακόμα στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όπου διαπιστώθηκε

ότι διέρρευσαν στη θάλασσα λύματα από αποχετεύσεις, έθεσαν

σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας και βέβαια δυσφήμισαν

την περιοχή ανεπανόρθωτα.

Δίπλα στα έκτακτα αυτά συμβάντα, πρέ-

πει να προστεθεί και το μόνιμο πρόβλημα

στο Λαιμό Βουλιαγμένης, από τη συνεχή

υπερχείλιση του αγωγού λυμάτων του

Αστέρα, για να κατανοήσει κανείς συνο-

λικά το μέγεθος του ζητήματος. 

Δήμος και ΕΥΔΑΠ δυστυχώς κάνουν τις

ευθύνες μπαλάκι του τένις, με αποτέλε-

σμα να λείπει από τους δημότες, τους κα-

τοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου

μας η εμπεριστατωμένη, υπεύθυνη και πλήρης ενημέρωση για το

κάθε συμβάν και την επικινδυνότητά του.

Η τελευταία ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, με τίτλο "δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος ανησυχίας για την καθαρότητα των υδάτων" ενώ

δημοσιοποιήθηκε από έγκριτο μέσο ενημέρωσης βίντεο ντοκου-

μέντο με τα καφέ νερά των αποχετεύσεων που τρέχουν στη θά-

λασσα, μόνο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί.   

Η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια. Επί χρόνια αδρανούν και

αδιαφορούν οι δημοτικές διοικήσεις του τόπου και είναι αυτή η

αδιαφορία που έφερε τα λύματα στις ακτές μας. Τόσο στη Βου-

λιαγμένη οι διοικήσεις Κασιδόκωστα - Πανά, όσο και στη Βούλα οι

διοικήσεις Μάντεση - Κωνσταντέλλου, δεν έπραξαν τα δέοντα.

Μας αξίζει αυτή η υποβάθμιση; 

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τη διοίκηση Κωνσταντέλλου: 

● Να δώσει αναλυτική ενημέρωση για την έκταση του προβλήμα-

τος των αγωγών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

● Να παρέμβει στο εξής ακαριαία σε κάθε περίπτωση όπου διαπι-

στώνεται μόλυνση των υδάτων, σφραγίζοντας τους χώρους και

ενημερώνοντας υπεύθυνα τους πολίτες.

● Να παρουσιάσει στο Δ. Σ. ένα στρατηγικό σχέδιο επίλυσης του προ-

βλήματος, ώστε να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε αυτή την ντροπια-

στική κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

Δημοσθένης Δόγκας
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Έφυγε ο Κώστας Βικελής

Το απόγευμα της 6ης Αυγούστου κατευοδώσαμε

τον αγαπητό φίλο καπετάν Κώστα στο τελευταίο

του ταξίδι.

Ο αρχιπλοίαρχος Κώστας Βικελής επίλεκτος αγωνι-

στής του ναυτιλιακού θαύματος της Ελλάδας γεν-

νήθηκε στον Πειραιά πριν από 80 χρόνια.

Ξεκίνησε 18χρονος δόκιμος, έγινε ένας από τους

νεώτερους πλοιάρχους στο Ε.Ν. και τελείωσε την

καριέρα του σαν αρχιπλοίαρχος σε μεγάλη ναυτι-

λιακή εταιρεία.

Ηταν εξαίρετος συνάδελφος και συνεργάτης πραγ-

ματικός φίλος έτοιμος να προσφέρει με το γνωστό

του χαμόγελο και τη βοήθειά του. Αριστος οικογε-

νειάρχης και κυρίως ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Καλό κατευόδιο στο απάνεμο λιμάνι της αιωνιότη-

τας Καπετάν Κώστα.

To 40ήμερο μνημόσυνο θα γίνει το Σάββατο 12 Σε-

πτεμβρίου στις 9 το πρωί στον ιερό ναό Κοιμήσεως

Θεοτόκου στη Βούλα.

Ράμπα για ΑμεΑ 

σε παραλία της Βούλας

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης τοποθέτησε ηλεκτρική ράμπα (Seatrack)

για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προ-

βλήματα στα θαλάσσια μπάνια τους.

Η παρουσίαση της ράμπας θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:00 π.μ. στην ελεύ-

θερη παραλία δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο πρώτος που το-

ποθετήθηκε στον Δήμο και έχει προγραμματιίστεί η

προμήθεια ακόμα δύο μηχανισμών για να τοποθετη-

θούν σε παραλίες τους Δήμου το καλοκαίρι του 2016

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη

θάλασσα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, και να

μπορέσουν να κάνουν το μπάνιο τους με άνεση και

ασφάλεια. 

Η λειτουργία του Sea-track υποστηρίζεται από προ-

σωπικό του Δήμου (Φυσικοθεραπευτές), ενώ στον

ίδιο χώρο έχουν τοποθετηθεί σκίαστρα, χημική τουα-

λέτα ΑμεΑ και ξύλινοι διάδρομοι για την καλύτερη

εξυπηρέτηση των λουομένων με κινητικά προβλή-

ματα. Παράλληλα δύο θέσεις στάθμευσης στην πα-

ραλία, δίπλα στις εγκαταστάσεις, έχουν δεσμευτεί

για αποκλειστική χρήση ΑμεΑ.

Το Sea-Track θα λειτουργεί κάθε χρόνο από τον Μάιο

μέχρι τον Οκτώβριο καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως

τη 1.00 μ.μ και από τις 3.00 μ.μ. έως τις 7.00 μ.μ. 

Απόφαση προσωρινής σφράγισης της

εγκατάστασης στην Υδρούσα για ένα

χρόνο, επέδωσε 7.8, ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης με δικαστικό

επιμελητή στο Αστυνομικό Τμήμα

Βούλας, στους φερόμενους ιδιοκτή-

τες και τους φερόμενους ενοικιαστές

της νησίδας. Ο κύριος λόγος της

σφράγισης είναι το γεγονός ότι μετά

από αυτοψία της υπηρεσίας δόμησης

του Δήμου, η οποία διενεργήθηκε την

Πέμπτη 6 Αυγούστου, διαπιστώθηκε,

εκτός των άλλων, ότι έχει δημιουργη-

θεί υποδομή για ακτή κολύμβησης με

την τοποθέτηση σε χώρο εκτός

ζώνης αιγιαλού 78 ξύλινων ομπρελών

πλησίον των οποίων είναι στοιβαγμέ-

νες ξύλινες ξαπλώστρες, ενώ υφί-

στανται και χώρος τουαλετών. Επειδή

η διαπιστωθείσα χρήση αντίκειται των

διατάξεων περί χρήσεων γης που

ισχύουν στην περιοχή, η οποία είναι

περιοχή απόλυτης προστασίας με το

ΠΔ 254/04 αλλά και σχετικής απόφα-

σης του ΣτΕ, αποφασίστηκε η σφρά-

γιση της εγκατάστασης. 

Η τελευταία εξέλιξη, όπως ξαναγρά-

ψαμε, στην υπόθεση της Υδρούσας

ξεκίνησε στη συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου (5 Αυγούστου), όταν

το σώμα αποφάσισε ομόφωνα, με την

υπ’ αριθμ. 567/2015 απόφασή του να

δώσει εντολή στην υπηρεσία δόμησης

του Δήμου να προβεί σε αυτοψία στην

Υδρούσα ελέγχοντας τη νομιμότητα

των υφιστάμενων χρήσεων και να

εφαρμόσει τα οριζόμενα του ν.

1650/86 και της σχετικής ΚΥΑ.

Στη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος ενημέρωσε το

Δημοτικό Συμβούλιο για τις μέχρι

τώρα ενέργειες της Δημοτικής Αρχής,

καθώς και ότι οι δύο, τεραστίων δια-

στάσεων, φάκελοι που περιέχουν όλα

τα σχετικά έγγραφα με τα «έργα και

τις ημέρες» των φερόμενων ιδιοκτη-

τών και διαχειριστών, καθώς και λίγων

ευτυχώς επίορκων κρατικών λειτουρ-

γών, στην υπόθεσης της Υδρούσας,

βρίσκονται στα χέρια των Ανωτάτων

Εισαγγελικών Αρχών της χώρας για

έλεγχο σχετικά με ποινικές, διοικητι-

κές, φορολογικές και λοιπές ευθύνες.

Αγωγή ύψους 300 000 € κατά του Δη-

μάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, κατέθεσαν

οι επιχειρηματίες Νεκτάριος Νικολό-

πουλος και Κωνσταντίνος Σελίμης,

ιδιοκτήτες της εταιρείας «Υδρούσα

Αναπτυξιακή ΙΚΕ», για συκοφαντική

δυσφήμιση, η οποία εισάγεται στο

πρωτοδικείο για συζήτηση στις

19/10/2017!!!

Στο κείμενο της αγωγής παρουσιά-

ζουν μια εικόνα κατά την οποία η εται-

ρεία «Υδρούσα Αναπτυξιακή ΙΚΕ» έχει

κάνει μια σειρά από «νόμιμες ενέρ-

γειες», και ο δήμαρχος προσπαθεί να

τους πλήξει κοινωνικά και ηθικά!!!». 

Βέβαια όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν

συμβεί στο νησί μόνο αυτό δεν κατα-

μαρτυρούν. Και το τελευταίο εύρημα

στην αυτοψία της 10/8/15 η πλωτή

εξέδρα που είχε τοποθετηθεί στο

νησί, την οποία όπως σημειώνει ο

Δήμος στο δ.τ. είχαν φροντίσει να

κρύψουν!

Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Φαίνε-
ται τελικά ότι με τους κ.κ.
Νικολόπουλο και Σελίμη, στο μόνο
πράγμα που συμφωνούμε είναι ότι κα-
νείς δεν είναι υπεράνω του νόμου,
όπως αναφέρουν στην αγωγή τους και
στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν, και
θα συναντηθούμε στις αίθουσες των
αστικών, ποινικών και διοικητικών δι-
καστηρίων όπου είμαι σίγουρος πως,
προς μεγάλη τους απογοήτευση τε-
λικά, θα λάμψει όλη η αλήθεια».

Σφραγίστηκαν από το Δήμο 3Β,

οι εγκαταστάσεις στην Υδρούσα

Αγωγή κατά του Δημάρχου κατέθεσαν 

οι επιχειρηματίες της Υδρούσας

Αυτοί είναι οι «επενδυτές» του περιβαλλοντικού πάρκου!!!

Αναγνώστης μάς απέστειλε ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από την

Υδρούσα, όπου απεικονίζουν νεκρά περιστέρια και κουνέλια καθώς και

φάκες. Γράφει στο σημείωμά του που τις συνοδεύει!

«Αγαπητοί,
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη νήσο Υδρούσα λάβετε υπόψιν τα παρακάτω
θλιβερά.
Έχω κάνει επιτόπια έρευνα όπου τράβηξα αρκετές φωτογραφίες από την νήσο
Υδρούσα πριν από την τοποθέτηση ομπρελών και "ξαπλωστρών"- δηλαδή πριν
από 2 μήνες περίπου.
Εκτός από αυτά που έχουν κτίσει, θα δείτε και νεκρά ζώα (κουνέλια, γλάρους),
φωλιές με αυγά και νεογνά, κουνέλια αλλά και (δυστυχώς) παγίδες... 
Και υπόψιν ότι αυτά είναι τα "ορατά" δηλ. όσα μπορεί να προσεγγίσει κανείς και
υπό το φως της ημέρας. Ποιος ξέρει τί γίνεται μόλις πέσει το σκοτάδι...”

Αυτοί είναι οι «επενδυτές» του περιβαλλοντικού πάρκου;;;
Αποκαλύφθηκαν τα σχέδιά τους τα οποία βεβαίως δεν τα έκρυβαν στα τηλεπα-
ράθυρα, ενώ στα χαρτιά τους δείχνουν τις πιο «αγαθές προθέσεις» για πάρκο
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μελέτη των ...αστεριών.
Ομως οι εικόνες και οι πράξεις τους βεβαίως τους αυτοδιαψεύδουν.

Παγίδες πάνω στο νησί Υδρούσα οδηγούν
σε εξαφάνιση της πανίδας!

Διάσπαρτα νεκρά περιστέρια και γλάροι·
από τί άραγε;;;
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Θέρμανση

Φυσικό αέριο

Είναι καιρός να δούμε τα πράγ-

ματα σοβαρά. Είναι τραγελαφικό

καινούργιες πολυκατοικίες, με -

υποτίθεται- αυτόνομη θέρμανση,

να μην έχουν θέρμανση λόγω

υψηλής τιμής του πετρελαίου

θέρμανσης.

Ας ξεκαθαρίσουμε ότι το κράτος

θα έχει πάντα υψηλή την τιμή του

πετρελαίου θέρμανσης λόγω του

ερασιτεχνικού του τρόπου διοί-

κησης και της ανικανότητας εύ-

ρεσης ενναλακτικών πηγών

εσόδων. Επιπλέον, δεν θα αλλά-

ξει ο εγωκεντρικός χαρακτήρας

του Έλληνα που δεν μπορεί να

συζητήσει και να συμβιβαστεί με

τον γείτονα του σε βασικά έστω

θέματα. Συνέπεια αυτών των δύο

είναι η αχρειστία των θερμαντι-

κών σωμάτων στο σπίτι (ανεκμε-

τάλλευτα χρήματα), η κατάλειψη

χώρου από φορητές άλλες συ-

σκευές, η μόλυνση της ατμό-

σφαιρας από καύση

ακατάλληλων υλικών (αναλυτικά

στο τεύχος 27/12/14).

Ασφαλώς και υπάρχουν καλύτε-

ρες επιλογές. Να αναζητήσουμε

τις οικονομικές και οικολογικές

μεθόδους θέρμανσης που σή-

μερα είναι αρκετές. Σε πολλά

σπίτια που υπάρχει τζάκι, καίμε

μόνο τα κατάλληλα προιόντα

ξύλου και όχι χαρτιά, πλαστικά, ή

άλλα ρυπογόνα δηλητήρια. Άν

υπάρχει οικονομική δυνατότητα

μετατρέπουμε το τζάκι σε ενερ-

γειακό (τζάκι με σωληνώσεις σε

όλο το σπίτι). Συμπληρωματικά ή

καθολικά -σε σπίτια χωρίς τζάκι-

χρησιμοποιούμε θερμοπομπούς

(σε κάθε δωμάτιο έναν). Ακόμα

υπάρχει και οικονομικό σύστημα

ενναλλαγής αέρα δωματίου με

εξωτερικό μοτέρ χαμηλής κατα-

νάλωσης (ενεργειακή βιοκλιμα-

τική). Τέλος πολύ συμφέρον και

φιλικό είναι το φυσικό αέριο, που

θα είναι πάντα φθηνότερο απ΄το

αντιπεριβαντολλογικό πετρέλαιο.

Απαιτεί βέβαια μια κάπως δαπα-

νηρή εγκατάσταση στις παλιές

πολυκατοικίες αλλά όχι στις μο-

νοκατοικίες.

Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή,

σύμφωνα και με τα μυαλά του

Έλληνα που είναι κολλημένα

ακόμα στα παλιά συστήματα θέρ-

μανσης, αποτελεί την προτεινό-

μενη μόνιμη λύση θέρμανσης,

αφού δεν ενέχει έγκριση από άλ-

λους, δεν απαιτεί δεξαμενή, απε-

ριόριστη διαθεσιμότητα, είναι οι-

κονομικό, ασφαλές, αποδοτικό,

συνδυάζεται και με άλλες μονά-

δες ενέργειας (πχ: φωτοβολ-

ταϊκά). Είναι πάρα πολλά τα

κτίρια με προεγκατάσταση για

αυτό και με ελάχιστα χρήματα

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν

άμεσα (αναφερόμαστε στα σπίτια

της τελευταίας δεκαπενταετίας).

Προσοχή: όσοι έχουν μαγγάλια,

φορητές ξυλόσομπες, σόμπες

γκαζιού, σόμπες πετρελαίου, φο-

ρητά καλοριφέρ λαδιού, αερό-

θερμα, σόμπες αλογόνου, πάνελ

υπέρυθρης θέρμανσης, πολύ

παλιά κλιματιστικά, θερμάστρες,

εγκληματούν διότι είτε διακινδυ-

νεύουν την ασφάλεια τους, είτε

αιμοραγεί η τσέπη τους, είτε δε

ζεσταίνονται επαρκώς, είτε ενέ-

χουν συνδυασμό αυτών. 

Το καλύτερο είναι να ενημερω-

θούμε για τις καινούργιες μεθό-

δους (που αλήθεια, προήλθαν

από χρόνια επιστημονική αναζή-

τηση), και να κάνουμε μια σημαν-

τική αλλαγή στη ζωή μας. Ένα

απ’ αυτά είναι το φυσικό αέριο.

Όχι το καλύτερο, αλλά αυτή τη

στιγμή το πιο πραγματοποιήσιμο

απ΄ τον Έλληνα που δεν ψάχνει

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Εκλογικοί 

τακτικισμοί
Σήμερα το πρόβλημα στο οποίο

πρέπει να απαντήσει ο λαός είναι

εάν θα πρέπει να παραμείνει στην

Ευρωζώνη, υπόδουλος  ενός συ-

στήματος οικονομικής εκμετάλλευ-

σης και εθνικής υποδούλωσης, ή, θα

αναλάβει το βάρος της απελευθέ-

ρωσης του,  της εθνικής του ανε-

ξαρτησίας και της προκοπής.

Στο διαλυθέν κοινοβούλιο  η Νέα

Τάξη Πραγμάτων εκπροσωπείτο

από τον Τσίπρα,  που καπηλεύεται

το όνομα του  ΣΥΡΙΖΑ, από τη ΝΔ ,

το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ, τους ΑΝΕΛ

και εμμέσως από το διεθνιστικών

αντιλήψεων ΚΚΕ, αλλά ας το αφή-

σουμε προς το παρόν. Όλοι οι υπό-

λοιποι αφού με την υποστήριξη του

νέου  μνημονίου φανέρωσαν την

ιδεολογική τους ταυτότητα και

ομοιότητα, ως υπηρέτες του ίδιου

αφεντικού, δημιουργούν πολιτικούς

και κομματικούς  τακτικισμούς  για

να αναδειχθεί μεταξύ τους  ο κύ-

ριος συνδιαλεγόμενος με τα αφεν-

τικά, που τους αφήνουν να

τσακώνονται ώστε να τους ελέγ-

χουν μιας και έχουν δέσει τη χώρα

χειροπόδαρα .

Από την άλλη μεριά οι μόνοι, προς

στιγμή, κοινοβουλευτικοί υποστηρι-

κτές της εθνικής οικονομικής και

πολιτικής ανεξαρτησίας ήταν, αφε-

νός η ήδη υπάρχουσα  ΧΡΥΣΗ

ΑΥΓΗ και αφετέρου η νεοδημιουρ-

γηθείσα  ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Οι δύο

αυτές παρατάξεις  έχουν τέτοια

ιδεολογική απόκλιση μεταξύ τους

που είναι σχεδόν αδύνατον να συ-

νεργαστούν. Αυτοί δεν έχουν κοινό

αφεντικό παρά μόνο τον ανοργά-

νωτο ελληνικό λαό που δεν μπορεί

να τους επιβληθεί, όπως έκανε η

Νέα Τάξη Πραγμάτων, που ανάγ-

κασε τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ,

το ΠΟΤΑΜΙ, και τους ΑΝΕΛ  να συ-

νεργαστούν και να υποστηρίξουν το

νέο μνημόνιο.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν υπάρ-

ξουν εκλογικές συνεργασίες  με-

ταξύ τους αλλά, το κριτήριο είναι το

ποίος από αυτούς θα βγει πρώτο

κόμμα ώστε να πάρει τους 50 βου-

λευτές και στη συνέχεια οι υπόλοι-

ποι θα τον ακολουθήσουν

αναγκαστικά αν και υποκριτικά  θα

βγάζουν μαχαίρια.

Από την άλλη μεριά η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

δεν πρόκειται να βγει πρώτο κόμμα

και η μόνη ελπίδα είναι η ΛΑΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ. Ήδη υπάρχει μεγάλος

πόλεμος στα ΜΜΕ εναντίον της.

Προσπαθούν αφενός να μειώσουν

τους εκπροσώπους της και αφετέ-

ρου να παραπλανήσουν τον λαό με

το δίλημμα Ευρώ ή Δραχμή. Έχουν

δημιουργήσει την εντύπωση  ότι Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη ταυ-

τίζονται, παρά το γεγονός ότι

πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης δεν ανήκουν στην Ευρω-

ζώνη, έχουν δικό τους νόμισμα και

ευημερούν. Καπηλεύονται την

άγνοια ενός εκμαυλισμένου και

ατομοκεντρικού  λαού και τον φο-

βερίζουν όπως έκαναν με το δημο-

ψήφισμα.  Βεβαίως, δεν είναι

σίγουρο ότι το 62%  των ψηφοφό-

ρων του δημοψηφίσματος είναι και

υπέρ της εθνικής και οικονομικής

ανεξαρτησίας αλλά κυρίως υπέρ

του αγώνα που αυτή προμηνύει, ή,

απλά ήταν υπέρ της ψευδαίσθησης

του άνευ αγώνα δικαιώματος ευη-

μερίας.

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ όχι μόνο πρέ-

πει να βγει πρώτο κόμμα, λόγω του

αντισυνταγματικού εκλογικού

νόμου, που ο Τσίπρας είχε υποσχε-

θεί να καταργήσει, αλλά  πρέπει να

έχει και αυτοδυναμία καθόσον δεν

γνωρίζουμε τι θα γίνει εάν  χρει-

αστεί να υποστηριχθεί από τη

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Όλοι οι πατριώτες, δεξιοί, αριστε-

ροί, κεντρώοι,  που δεν έχουν την

δυνατότητα να μπουν στη Βουλή,

αλλά ακόμη και αν την είχαν, θα

πρέπει να συνεργαστούν και να κα-

τέβουν εκλογικά ως συνιστώσες

υπό την ομπρέλα της  ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑΣ, ή ακόμη και της ΧΡΥΣΗΣ

ΑΥΓΗΣ. Ο λαός ευρίσκεται σε σύγ-

χυση με την πληθώρα των κομμά-

των και των διακηρύξεων που

καλείται να επιλέξει ενώ η επιλογή

είναι μία, Εθνική Ανεξαρτησία ή

Υποδούλωση και Αποικιοποίηση.

Θα είναι ντροπή για το έθνος μας

εάν την ημέρα των εκλογών βρε-

θούμε πάλι μπροστά σε τριάντα

εκλογικά ψηφοδέλτια ενώ το ερώ-

τημα είναι ένα,  Ναι η Όχι στην

Εθνική Ανεξαρτησία και την Κοινω-

νική Δικαιοσύνη.

Εάν πράγματι τα μικρά πατριωτικά

κόμματα και οι διάφορες συμπρά-

ξεις των  πολιτών εννοούν τα όσα

υπογράφουν στις  διακηρύξεις

τους, θα πρέπει να πάνε να βρουν

τον Λαφαζάνη και τη Ζωή, ή, ακόμη

και τον Μιχαλολιάκο να τα βρουν

και να βοηθήσουν την Ελλάδα είτε

ως στελέχη είτε ως απλοί στρατιώ-

τες. Το ίδιο να κάνουμε και όλοι

εμείς την ημέρα των εκλογών. Ο

Θεός  σώζει το έθνος των Ελλήνων.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Ομότιμος  καθηγητής Σχολή Μηχανικών

Ορυκτών Πόρων Πολ/χνείο Κρήτης

Ανοιχτή επιστολή Μίκη Θεοδωράκη

προς Παναγιώτη Λαφαζάνη

Αγαπητέ Παναγιώτη,

Στη συνάντηση που ζήτησες πριν λίγες μέρες,

συμφώνησες μαζί μου ότι η σημερινή Βουλή

στην ουσία αποτελεί κύριο όργανο στην υπηρε-

σία της μνημονιακής πολιτικής με σκοπό την

ψήφιση των νόμων που την υπηρετούν με δη-

μοκρατικό μανδύα.

Γιατί η ύπαρξη μιας μόνιμης μειοψηφίας (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) χρη-

σίμευε σαν άλλοθι για τους Συστημικούς Εξουσιαστές, Έλληνες

και ξένους. Κυρίως τους ξένους. Κάποτε όλοι σας στον ΣΥΡΙΖΑ

υπό τον Αλέξη Τσίπρα πιστέψατε ότι με την κατάκτηση της πλει-

οψηφίας στη βουλή και την ανάδειξή σας σε κυβέρνηση θα κα-

τορθώνατε να χτυπήσετε την καρδιά του Συστήματος και να

μεταβάλετε τη Βουλή από μνημονιακή σε αντιμνημονιακή. Τι

έγινε τελικά;

Αυτό που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δυναμώσει το Μνημονιακό

Μέτωπο. Να γίνει δηλαδή οι ίδιος μνημονιακή δύναμη μετά την

Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και το νεοσυσταθέν ΠΟΤΑΜΙ.

Επιβεβαιώνεται έτσι η αρχή ότι δεν μπορείς να χτυπήσεις το Σύ-

στημα μέσα από το Σύστημα, γιατί τελικά θα γίνεις κι εσύ Σύ-

στημα. Αυτό σημαίνει ότι εάν πάρετε μέρος στις εκλογές,

επιδιώκετε βεβαίως να γίνετε ένα μέρος της αμαρτωλής Βουλής.

Θα υπάρχουν τότε μπροστά σας δύο ενδεχόμενα: Είτε ως αντι-

πολίτευση να λειτουργήσετε ως άλλοθι στις αντιλαϊκές αποφά-

σεις των ξένων είτε -αν γίνετε κυβέρνηση- να έχετε το τέλος του

σημερινού μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένου ότι η ισχύς του Συ-

στήματος είναι καταλυτική. Με μια εξαίρεση: τον ενωμένο και

όρθιο ελληνικό Λαό. Είναι κρίμα οι λαϊκές δυνάμεις που θα σας

ψηφίσουν να έχουν την τύχη των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ που θέ-

λουν-δε θέλουν θα ψηφίζουν Μνημόνια. Δηλαδή τα καταστρο-

φικά μέτρα του Τρίτου Μνημονίου που μπορεί να αποδειχθούν

μοιραία για το μέλλον της χώρας και του Λαού μας.

Ως παλιός σύντροφος και φίλος σου, καλώ εσένα και τους οπα-

δούς του νέου κόμματος να συναντηθούμε στις επάλξεις του Παλ-

λαϊκού Μετώπου που σήμερα θα κρατήσει ψηλά την αξιοπρέπεια

του Λαού μας. Και αύριο, όταν ανδρωθεί, θα είναι η μοναδική δύ-

ναμη που θα μπορεί να λυτρώσει οριστικά την πατρίδα μας και να

χαρίσει στον Λαό μας Ελευθερία, Ανεξαρτησία και Περηφάνια.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

Μίκης Θεοδωράκης

Αθήνα,  25.8.2015
Πηγή: http://www.mikistheodorakis.gr/el/writings/statements/?nid=5190
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Σύνταξη στα 67 
με “παράθυρο” για τους 
δημοσίους υπαλλήλους

Αλλη μια ξεφτίλα της παρούσας “πρώτης φοράς αρι-

στερής κυβέρνησης”  είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας

από τα 65 στα 67 χρόνια. Είναι βλέπεις που δεν πεθαί-

νουμε και νωρίς, όπως είπε, το άλλο κνώδαλο, ο Λο-

βέρδος. Ετσι λοιπόν μας πρόσθεσαν άλλα δύο χρόνια

εργασίας, μπας και πεθάνουμε και δεν πάρουμε τη σύν-

ταξη. Και μάλιστα τη σύνταξη των 390 ευρώ!

Και σ’ όλη αυτή την αθλιότητα πρόσθεσαν και άλλη μία

για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες.

Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν μέχρι 31/8/15 να

καταθέσουν χαρτιά εμπρόθεσμα για σύνταξη. Ολοι ο

υπόλοιποι εργαζόμενοι στα ...σκουπίδια. 

Tόσο απροκάλυπτοι δε, που το ΙΚΑ δέσμευσε τις συν-

τάξεις που έχουν κατατεθεί από 1.1.15 και θα ακολου-

θήσουν την τύχη του νέου νόμου! για σύνταξη στα 67.

Βέβαια προεκλογικά(;) το μάζεψαν και θα επανέλθουν

όταν κάνουν τη δουλειά τους· μετά τις εκλογές.

Οι δήμαρχοι θέλουν 
μισθούς βουλευτών!

Oι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ απέστειλαν επιστολή στο αρ-

μόδιο Υπουργείο και ζητούν να εξισωθεί ο μισθός τους

(γιατί πλέον μισθός κατήντησε) με των βουλευτών!! Αντί

να ζητάνε να μειωθούν οι αποδοχές των βουλευτών, όταν

ο λαός πεινάει και μοιράζουν συσσίτια, ζητάνε εξίσωση με

τους βουλευτές!

Η αλήθεια πονάει

Εκείνο που με παραξενεύει ιδιαίτερα είναι η επίθεση που

δέχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από “κοινούς θνητούς”.

Δεν συζητώ βέβαια για τα “συντρόφια” της και τους πολι-

τικούς της αντιπάλους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάθε

όριο. Αλλά έφτασαν σε τέτοια χυδαιότητα που βγήκε εφη-

μερίδα με πρωτοσέλιδο και καλούσε τον “άντρα της να τη

μαζέψει”. Αλήθεια πού είναι οι γυναικείες οργανώσεις;;;

Το ανέκδοτο της ημέρας:
κομματικό πρόγραμμα

Ακούμε στα γυάλινα παράθυρα καθημερινά, ότι ο λαός θα

ακούσει τα προγράμματα των κομμάτων και θα αποφασί-

σει και πέφτω κάτω από τα γέλια!!! Για ποιά προγράμματα

μιλούν πλέον τα απο-κόμματα; Πότε σεβάστηκαν τα προ-

γράμματά τους; Με τι πρόγραμμα ανέβηκε ο Τσίπρας στην

εξουσία και τι έκανε; “Ολα τα γουρούνια την ίδια μούρη
έχουν”, λέει μία λαϊκή παροιμία...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου Ρωμιέ. Κλείσανε όλες οι

στράτες του Μωριά γιά σένα και τώρα να, του Δράμαλη τη

νίλα να τραβάς, τη μιά πάνω στην άλλη. Όπου και να στρα-

φείς, πάνω σε τοίχο κουτουλάς κι ούτε της αυτεπίγνωσης

το κέρδος σού ‘χει μείνει να γερνάς μαζί του, ότι δικά σου

έργα, των χεριών σου γεννήματα είναι όλα τα καρφιά που

σού μπήγουν τώρα. Της αφεντιάς σου οι προκοπές οι ανά-

ποδες, καθώς στα σκύβαλα πετάς όσα πρέπει να τιμάς κι

όσα γιά τα σκουπίδια είναι, τα σοδειάζεις καημένε σαν

μπριλάντια.

Να τώρα· να που των αιώνων όργητες γύρισαν κατά πάνω

σου, όπως λέει ο Ελύτης. Ο πρόεδρος του 15μελούς έγινε

πρωθυπουργός της χώρας κι αφού έξη μήνες μάς δούλεψε

ψιλό γαζί, στο τέλος μάς πούλησε κι αυτός στ’ αφεντικά

του. Περνάει η μπογιά μας ακόμα ρε, πιάνουμε καλή τιμή

στο σκλαβοπάζαρο, ψηλά τους χαλκάδες σας, γιαλίστε

τους, έρχεται η αφέντρα Μέρκελ να επιθεωρήσει την αποι-

κία της.

Μη ντρέπεστε πατριώτες που πιαστήκαμε κορόϊδα του πα-

λιόπαιδου. Δεν είναι όποιο κι όποιο παλιόπαιδο. Απεδείχθη

ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεών από Παλιγγενεσίας ως

σήμερα. Το σημαντικότερο και πιό επικίνδυνο προσόν ενός

απατεώνα είναι να πείθει με το αθωούλι προσωπάκι και

υφάκι. Να το βλέπουνε κάτι παρωχημένες κυρίες και να ξε-

λιγώνονται: «Άχ το καημένο το παιδί, δεν έφταιγε αυτό,
προσπάθησε, αλλά δεν το άφησαν». Είναι, δυστυχώς, βέ-

βαιο ότι και πάλι θα ξεγελάσει καλοπροαίρετους συμπολί-

τες μας με το γνωστό παραμυθάκι ότι «δεν μπορούσαμε να
κάνουμε κάτι άλλο».

«Τί να ψηφίσουμε;», μου κάνουν την τιμή συχνά να με ρω-

τούν απελπισμένοι συνΈλληνες. Αξίζει να ψηφίσουμε,

μόνον εάν με την ψήφο μας αρχίσουμε να τιμωρούμε πα-

ραδειγματικά όσους μας έχουν εμπαίξει και ξεπουλήσει.

Στο τέλος, πού θα πάει; Θα ξεχωρίσει η ήρα απ’ το στάρι.

Ψηφίστε οποιονδήποτε καταγγέλει με επιχειρήματα τα

μνημόνια της υποτέλειας και της καταστροφής, αλλά συ-

νάμα προτείνει τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες εξόδους

από τον λάκκο με τα φίδια όπου μας έχουν ρίξει. Όταν διε-

θνούς κύρους οικονομολόγοι διακηρύσσουν ότι το χρέος

μας είναι μη βιώσιμο κι ότι τα μνημόνια ήταν, είναι και θα

είναι η καταστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας –ανά-

μεσά τους και Γερμανοί- αποτελεί όνειδος του αυτοσεβα-

σμού μας να παραμυθιαζόμαστε ακόμα από τους

καλοπληρωμένους δούλους της «ευρωπαϊκής προοπτι-

κής». Πόσες πιά θυσίες αξίζει αυτή η διαβόητη ευρωπαϊκή

προοπτική; Αξίζει να περάσει η χώρα μας σε ξένα χέρια;

Αξίζει μήπως να γίνουμε δουλοπάροικοι στον τόπο μας; με

μιάν «ανάπτυξη» που θα δημιουργήσει «εκεί και τότε» θέ-

σεις απασχόλησης γιά σερβιτόρους και παντοειδείς ανα-

κουφίστρες των κατακτητών μας;

Αν είναι να πουλήσουμε το τομάρι μας, ας το πουλήσουμε

ακριβά τουλάχιστον. Όχι γιά τα ψίχουλα που μας το έχουν

κοστολογήσει. Και μιά υπόμνηση-πρόταση στις τοπικές κοι-

νωνίες: Θα έρθουν αύριο-μεθαύριο κάποιοι κουστουμαρι-

σμένοι χλεχλέδες και θα σας πούνε ότι «τούτα εδώ,
αεροδρόμια, λιμάνια, δημόσιες επιχειρήσεις, παραλίες,
είναι δικά μας, μας τα πούλησε η κυβέρνησή σας». Θα τους

κρατάτε το φανάρι όταν θα τα παίρνουν; Ή μήπως να τα

μπουρλοτιάζατε και να τους καλέσετε να βάλουν τ’ απο-

καϊδια εκεί που ξέρουν; Ελάχιστος αυτοσεβασμός το επι-

τάσσει (γειά σου κυρ εισαγγελέα). Βρε κανας Τερτσέτης;

κανας Πολυζωΐδης; κανας Σαρτζετάκης; Τι ψάχνω τώρα;

Άντε βρε, συμβιβάζομαι και με μιά Χρυσούλα Γιαταγάνα

(όνομα και πράγμα).

Οι οδηγίες, ή μάλλον οι διαταγές, που έχουν λάβει οι Τσί-

πρες αυτής της χώρας, είναι να μη μείνει τίποτε ελληνικό

επί ελληνικού εδάφους, ούτε καν τα ξεφτιλισμένα τα

υπουργεία μας. Θα συναινέσουμε και σε αυτό; Θα το απο-

δεχθούμε και αυτό; Σκυφτά, παθητικά και ραγιαδίστικα; Κι

αν κάποτε μας ρωτήσουν τα παιδιά μας «καλά, εσύ τι έκα-
νες;», τί θα τους πούμε;

Όταν, σιγά-σιγά, σκάει μύτη η μαύρη αλήθεια, ότι από τα

86 δις ευρώ της «διάσωσής» μας μόλις το μισό δις θα εισ-

ρεύσει στα κρατικά ταμεία και τα υπόλοιπα θα πάνε πάλι

στους δανειστές και στις τράπεζες, πρέπει να είναι κάποιος

εξαιρετικά βλαξ για να πιστεύει ότι με τα μνημόνια θα έρθει

η έξοδος …από τα μνημόνια. Γιά ποιά ανάπτυξη μιλάμε; Γιά

ποιές επενδύσεις; Γιά ποιά καταπολέμηση της ανεργίας και

της ύφεσης; Είπαμε και το ξαναλέμε: Το δις εξαμαρτείν ουκ

ανδρός σοφού και το τρις ουκ ανδρός.

Θα το καταλάβουμε πικρά κάποια στιγμή ότι ο μόνος τρό-

πος να αποτινάξουμε τον ζυγό της ευρω-δουλείας μας

είναι η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και η χάραξη μιάς

εθνικής στρατηγικής στην οικονομία μας. Όσο αργούμε να

το δούμε, τόσο πιό βαθειά στο τέλμα θα χωνόμαστε  (Είπα

τέλμα για να μην πω σκ…). Με την ευκαιρία ας ξαναπρο-

καλέσω τις κότες του ευρωμονόδρομου να μου υποδείξουν

έστω ένα πεδίο επί του οποίου ωφεληθήκαμε από την έν-

ταξή μας στο ευρώ. Έστω ένα.

Το ευρω-οικοδόμημα είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει

ως πύργος τραπουλόχαρτων, από την αδηφαγία της Γερ-

μανίας και των τραπεζών. Όσοι έχουν συνδέσει δουλικά τις

τύχες τους με το γερμανοκρατούμενο «κοινό νόμισμα» θα

μετρήσουν ερείπια και θύματα. Όσοι, αντιθέτως, την κά-

νουν έγκαιρα με πλάγια πηδηματάκια, θα κατορθώσουν

μετά πάροδον το πολύ δύο ετών να ανορθώσουν τις εθνι-

κές τους οικονομίες και να ευημερήσουν. Οι Βρετανοί δεν

είναι βλάκες που έμειναν στο εθνικό τους νόμισμα. Η χώρα

τους, ευτυχώς για κείνους, δεν διαθέτει Σημίτηδες.

Τί σώσαμε στην πραγματικότητα με την συμφωνία «Άου-

σβιτς»; Σώσαμε τις πλήρως γερμανοκρατούμενες …«ελ-

ληνικές» τράπεζες και τις καταθέσεις σε ευρώ του κάθε

«υπεύθυνου και λογικού» τσανακογλείφτη του ξενόδουλου

κομματικού μας χαμαιτυπείου. Διαφυλάξαμε με την διαιώ-

νιση της αθλιότητάς μας ότι το κατιτίς εκείνων που κατα-

λήστεψαν την Ελλάδα στα τελευταία 40 χρόνια θα

παραμείνει σε ευρώ. Αυτούς, ή μάλλον αυτά τα υποκείμενα

σώσαμε με την καταδίκη της Ελλάδας και των Ελλήνων. Τί-

ποτε άλλο. Εάν όλα αυτά τα πολιτικά μορμολύκεια που ξε-

πουλάνε την Ελλάδα με το αζημίωτο, δεν εξαφανιστούν

από τον πολιτικό χάρτη της χώρας, θα φταίμε εμείς και

μόνο εμείς.

Προς ενημέρωσή σας, ήδη οι Τσίπρας, Μεϊμαράκης και λοι-

ποί κολαούζοι των μνημονίων έχουν προεκλογικά συμφω-

νήσει για μετεκλογική συγκυβέρνηση δούλων, που θα την

ονομάσουν …«εθνικού σκοπού». Έχουν επιπλέον καταλή-

ξει και σε ονόματα υπουργών οι οποίοι επί κυβέρνησης Σα-

μαρά κρίθηκαν αποτελεσματικοί χασάπηδες των Ελλήνων,

όπως οι Βορίδης, Γεωργιάδης και Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέχρι τότε θα κατηγορούν ο ένας τον άλλον ως λιγότερο

επιτυχημένο υλοποιητή των μνημονίων.

Να τους χαιρόμαστε βρε τους σωτήρες μας. Κάποτε είχε

γίνει ανέκδοτο η μαϊμού του Κωλέτη. Εμείς αξιωθήκαμε την

μαϊμού του Κωλέτη να την κάνουμε πρωθυπουργό. Εύγε

μας! 

Κρίσιμο ερώτημα:

Ποιά μαϊμού του Κωλέτη θα κάνουμε πρωθυπουργό;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως δημοσιεύθηκε (18-8-

2015) η απόφαση με την οποία εγκρίνεται από τη διοίκηση

του ΤΑΙΠΕΔ, η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης των

14 περιφερειακών αεροδρομίων, στην κοινοπραξία Fraport

AG − Slentel Ltd.

Τα αεροδρόμια αυτά είναι Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χα-

νίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Ρόδου,

Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθου.

Η… «Πρώτη φορά Αριστερά», ακολουθεί επάξια τις τακτι-

κές των προηγούμενων κυβερνήσεων και έναντι πινακίου

φακής ξεπουλά τα… ασημικά της χώρας. Ολες οι ιδιωτι-

κοποιήσεις και οι πωλήσεις δημοσίων οργανισμών γίνονται

στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και είναι απορίας

άξιον ποιος καθορίζει και με ποιους όρους ποιο είναι αυτό

το συμφέρον.

Το βασικό επιχείρημα των κυβερνώντων είναι ότι η χώρα

θα ξεχρεώσει και παράλληλα θα έρθει η πολυπόθητη ανά-

πτυξη! Μόνο που η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με το ξε-

πούλημα. Είναι πασιφανές πως το «παιχνίδι» στήθηκε με

προσεκτικά βήματα. Πρώτα υποβαθμίζουν και εξαθλιώνουν

υγιείς δημόσιες επιχειρήσεις, στην συνέχεια τις παραχω-

ρούν σε ιδιώτες με ευτελή τιμήματα και σε πολλές περι-

πτώσεις με θολές και αμφισβητούμενης διαφάνειας

συμβάσεις.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το καταβαλλόμενο τί-

μημα από πλευράς Fraport, ανέρχεται στα 1,23 δισ. ευρώ. Η

απόφαση υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνη-

σης Γ. Δραγασάκη και τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλ.

Τσακαλώτο, Οικονομίας Γ. Σταθάκη και Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης Π. Σκουρλέτη, προχωρώντας στην υλοποίηση

του σχετικού διαγωνισμού με τον οποίο προτιμητέος επεν-

δυτής είχε ανακηρυχθεί η κοινοπραξία Fraport AG − Slen-

tel Ltd.

Κύριος μέτοχος της εισηγμένης Fraport είναι το γερμανικό

ομόσπονδο κρατίδιο της Έσης (31,35%), ενώ ακολουθούν

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Έσης

(20,2%), η αεροπορική εταιρεία Lufthansa (8,45%) και η αυ-

στραλιανή επενδυτική εταιρεία Rare Infrastructure Limited.

Η Fraport δεν εξαγοράζει τυχαία τα εν λόγω αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα της Ελληνικής Υπη-

ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο αριθμός των πτήσεων αυ-

ξήθηκε, στα 14 αεροδρόμια που αποκτά η Fraport, μόνο

πέρυσι, στις πάνω από 188.000, μια αύξηση της τάξης του

13,8%, ο δε αριθμός των επιβατών αυξήθηκε σε περισσό-

τερο από 22 εκατομμύρια, μια αύξηση της τάξης του 19%.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι αυτό μπορεί να είναι μια εξαι-

ρετικά κερδοφόρος κίνηση για την Fraport. Η Lufthansa

Consulting γνωρίζει καλά τα οικονομικά στοιχεία των 14

αεροδρομίων, αφού είναι «σύμβουλος» του Ελληνικού Δη-

μοσίου σε ότι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Η Lufthansa, μια

εταιρία παγκόσμιος κολοσσός στις αερομεταφορές,

εδρεύει στην Φρανκφούρτη , όπως άλλωστε και η Fraport….

Εχει σημασία να επισημάνουμε  οτι τα σημαντικά κέρδη που

εμφανίζουν αυτά τα 14 αεροδρόμια, στην ουσία αντί να διο-

χετεύονται στα ελληνικά δημόσια, θα πηγαίνουν κατευ-

θείαν σε Γερμανικά δημόσια ταμεία.

Την αντίθεση τους στη δρομολογούμενη εκποίηση των 14

Περιφερειακών Αερολιμένων εκφράζουν, με ερώτηση τους,

στις 27 Ιουλίου, προς τους αρμόδιους υπουργούς, 29 βου-

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «η Fraport AG –

Slentel Ltd για τη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, θα πληρώ-

σει εφάπαξ στο ελληνικό δημόσιο 1,234 δισ. ευρώ, τη

στιγμή που η γερμανική εταιρεία διαχείρισης του αερολι-

μένα Αθηνών (Hochtief), χρωστάει 1,4 δισ. ΦΠΑ στο κρά-

τος. Τα 1,234 δισ. ευρώ ισοδυναμούν με τα τριετή καθαρά

έσοδα του κράτους από τα αεροδρόμια».

«Ο ιδιώτης, ενώ στη σαρανταετία θα εισπράξει πάνω από

22 δισ. ευρώ, θα αποδώσει στο κράτος μόνο 3,85 δισ., την

ίδια στιγμή που το δημόσιο μόνο από το «σπατόσημο» θα

έχει στη σαρανταετία έσοδα 8 δισ. ευρώ».

Ανδρέας Μουντζουρούλιας

http://www.huffingtonpost.gr

Γ. Σταθάκης: «Η πώληση της δημόσιας αυτής

υποδομής προσβάλει ευθέως το δημόσιο συμ-

φέρον». [...] «Η σύμβαση θα προβλέπει τον δι-

πλασιασμό της τιμής του εισιτηρίου,

αυξάνοντας έτσι το κόστος μετακίνησης για

τους Ελληνες πολίτες, αλλά και πλήττοντας την

ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού

προϊόντος». 

«Η ανακοίνωση του ανάδοχου για τον διαγωνι-

σμό της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αε-

ροδρομίων αποτελεί εξαιρετικά αρνητική

εξέλιξη για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελ-

ληνικής οικονομίας»

«Η πώληση της δημόσιας αυτής υποδομής προ-

σβάλει ευθέως το δημόσιο συμφέρον και ως ΣΥ-

ΡΙΖΑ δηλώνουμε κατηγορηματικά της αντίθεση

μας σε αυτή» (25/11/2014) http://goo.gl/583Jl2

Τέρενς Κουικ: «Είναι δυνατόν να θυσιάζονται

στον μνημονιακό βωμό Αεροδρόμια, όπως αυτό

της Καβάλας ή των Χανίων ή και αλλού στην πε-

ριφέρεια, χωρίς να αντιλαμβάνεστε τις κατα-

στροφικές συνέπειες αυτής της παράλογης και

παράνομης πράξης;»

«Είναι σαφές ότι η ιδιωτικοποίηση των περιφε-

ρειακών αεροδρομίων θέτει σε κίνδυνο την αε-

ροπορική σύνδεση ζωτικών περιοχών, περιοχών

εθνικά ευαίσθητων ή απομακρυσμένων όπως

είναι οι νησιωτικές. Αντιλαμβάνεστε ότι με το να

ετοιμάζεται να χαρίσει η μνημονιακή συγκυ-

βέρνηση τα Αεροδρόμια της χώρας σε εξευτε-

λιστικές τιμές πώλησης σε ιδιώτες, γιατί περί

αυτού πρόκειται – μη γελιόμαστε – αυτό σημαί-

νει ότι δίνει ταυτόχρονα κα τα «κλειδιά» πυλών

εισόδου της Ελλάδας, παραχωρώντας ταυτό-

χρονα το δικαίωμα στον εκάστοτε ξένο ιδιώτη –

επενδυτή να σφραγίσει αυτές τις θύρες όποτε

το επιθυμεί; Αυτό δεν είναι παράλογο, παρά-

νομο και επικίνδυνο, που πρέπει να σταματήσει

ΑΜΕΣΑ;» (Δ.τ. ΑΝΕΛ 06/05/2014) 

Νίκος Φίλης (10/03/2015 στην εκπομπη enikos):

Θα ακυρώσουμε το διαγωνισμό για τα 14 περι-

φερειακά αεροδρόμια

«Η σύμβαση αυτή θα τεθεί υπό την κρίση της νο-

μιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος»,

«Δεν θέλουμε να δώσουμε τα αεροδρόμια σε

ιδιώτες. Οι επενδύσεις πρέπει να είναι προς

όφελος του δημόσιου συμφέροντος.»

http://goo.gl/osj8VT

Πάνος Σκουρλέτης, (8 Σεπτεμβρίου 2014) μι-

λώντας στην τηλεόραση του Σκάι:

«Λέτε για μεταρρυθμίσεις. Να σας πω ένα πα-

ράδειγμα. Λέτε επένδυση την ιδιωτικοποίηση

του αεροδρομίου των Χανίων. Για πηγαίνετε

κάτω να δείτε τι επιπτώσεις θα έχει. Σύσσωμη η

κοινωνία των Χανίων, εργαζόμενοι, επιχειρημα-

τικός κόσμος εναντιώνονται. Ξέρετε γιατί; Γιατί

500.000 επιβάτες ήρθαν το 2013 από την

Ryanair, να πούμε και το όνομα της εταιρείας, η

οποία έχει πει ότι αν ιδιωτικοποιηθεί, εγώ θα ση-

κωθώ και θα φύγω. Διότι ο ιδιώτης θα κοιτάξει

να βάλει τέτοια τέλη που θα κάνει ασύμφορη τη

χρήση. Και ξέρετε τι σημαίνει 500.000 προσγει-

ώσεις επιβατών στο αεροδρόμιο των Χανίων για

τον τουρισμό; Αφήστε τα λοιπόν. Δεν έχετε

σχέδιο. Θέλετε να εξυπηρετείτε ημετέρους και

πολιτικά είστε ουραγός της Μέρκελ στην Ευ-

ρώπη». https://goo.gl/508ec4

Πάνος Καμμένος (17/10/2014): «Παράνομη η

ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων»

Α. Τσίπρας: «Με το ξεπούλημα των υποδομών:

λιμάνια, αεροδρόμια, βουνά και παραλίες, δεν

έχετε σκοπό φεύγοντας να παραδώσετε κρά-

τος» »Παραλάβατε κράτος, θα παραδώσετε

αποικία των μεγάλων συμφερόντων και της δια-

πλοκής που καιροφυλακτεί και βιάζεται να ξε-

κοκαλίσει έναντι πινακίου φακής, πριν αναλάβει

ο ΣΥΡΙΖΑ τις δημόσιες επιχειρήσεις και υποδο-

μές».

«Μη θεωρείτε ότι εμείς σε αυτή την ιστορία θα

είμαστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι και θα σπεύσουμε να

επωμιστούμε το βάρος μιας κατεστραμμένης οι-

κονομίας και χώρας, θεωρώντας αυτά τα εγκλή-

ματα τετελεσμένα. Να σας αφήσουμε να

παίξετε το τελευταίο χαρτί -όπως λένε τζιμάνια

σύμβουλοι πρωθυπουργού- το χαρτί της αριστε-

ρής παρένθεσης».

«Αναρωτιόμαστε: τι όφελος μπορεί να έχει για

την ανάπτυξη του τόπου η ιδιωτικοποίηση του

αεροδρόμιου στο Άκτιο; Ή το να μην υλοποι-

ούνται μέχρι σήμερα τα αναγκαία έργα αναβάθ-

μισης στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων; Η

απάντηση είναι: κανένα όφελος. Πουλάνε ό,τι

βρουν μπροστά τους και εγκαταλείπουν ότι δεν

μπορούν να πουλήσουν. Ας πούμε τα πράγματα

με το όνομά τους. Αυτή είναι η δική τους στρα-

τηγική. Απέναντι στην στρατηγική αυτή, αντιπα-

ραθέτουμε την δική μας: την παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας με σοβαρό σχεδια-

σμό, αντίστοιχο στις κοινωνικές ανάγκες»
(30/11/2014, ομιλία Ιωάννινα)

«Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αερο-

δρόμιου στα Χανιά. Είναι προφανές πόσο ση-

μαντικό είναι για την επικοινωνία της Κρήτης με

την Ελλάδα και τον κόσμο. Αλλά το ΤΑΙΠΕΔ το

ξεπουλάει, για να μετατραπεί σε κερδοφόρο

μαγαζί. Και έτσι, ένα κομμάτι από το ευρύτερο

κοινωνικό συμφέρον, μετατρέπεται σε ιδιωτικό

κέρδος». (13/11/2014, Ηράκλειο Κρήτης).

«Δεν θα επιτρέψουμε η δημόσια περιουσία και

οι υποδομές να περάσουν στα νύχια του ΤΑΙ-

ΠΕΔ και των ποικιλώνυμων συμφερόντων. Τα

αεροδρόμια, τα λιμάνια, ο βόρειος οδικός άξο-

νας δεν είναι κερδοφόρα φιλέτα προς χάρισμα»
(23 Ιανουαρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης).

«Υπάρχουν, τέλος, οι μεγάλοι αγώνες για την

υπεράσπιση του περιβάλλοντος, οι μεγάλοι

αγώνες για να μην εκποιηθεί ο δημόσιος πλού-

τος, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια» (9 Απριλίου

2014, Καρδίτσα).

«Στην ίδια λογική, θα υπερασπιστούμε τον δη-

μόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρο-

μίων γιατί το ξεπούλημα καθε υποδομής δεν

είναι ούτε πρόοδος ούτε ανάπτυξη. Αρκετά με

αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων, αυτό

που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι επενδύσεις,

αλλά αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας έναντι ευτε-

λούς τιμήματος από το δημόσιο προς ιδιώτες.»,

(ομιλία στη Ρόδο)

ithesis.gr

H Ελλάς πωλείται στη Γερμανία
14 περιφερειακά μας αεροδρόμια στο γερμανικό δημόσιο!!!

Τί δήλωναν όμως Τσίπρας και άλλοι περί αυτόν  για τα αεροδρόμια και τη δημόσια περιουσία;
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν αφιερωμένοι στο Δημιουργό

του ελληνικού Γένους, παμμέγιστο Δία!

Στην αρχή γίνονταν κάθε χρόνο και οι αθλητές αθλούνταν

σ’ ένα άθλημα, αλλά αργότερα καθιερώθηκαν κάθε τέσ-

σερα χρόνια και οι αθλητές που ήταν μόνο Ελληνες,

αθλούνταν σε πολλά αθλήματα και έρχονται από όλες τις

πόλεις - κράτη της ελληνικής επικράτειας.

Πριν και μετά τους αγώνες τηρούσαν ιερή εκεχειρία.

Πρώτα για ένα μήνα και αργότερα για τρεις μήνες.

Απαγορευόταν αυστηρά να παίρνουν μέρος οι γυναίκες,

ως αθλήτριες ή ως θεατές. Η μόνη εξαίρεση ήταν της Ρό-

διας Καλλιπάτειρας, που ήταν κόρη, μάνα, αδελφή και σύ-

ζυγος Ολυμπιονικών και μπήκε αυθαίρετα στο στάδιο, αλλά

δεν τιμωρήθηκε από την επιβλέπουσα επιτροπή, λόγω της

λαμπρής καταγωγής της.

Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Ελληνμες έδειχναν την

κοινή καταγωγή τους, τις ηθικές αρχές τους, και γενικά τον

μοναδικό ελληνικό πολιτισμό τους! Οι αγώνες συνδύαζαν

το βαθύ θρησκευτικό πνεύμα με το ηρωικό παρελθόν των

Ελλήνων, τον μέγιστο βαθμό της καλλιέργειας του σώμα-

τος, του νου και της ψυχής με τις πανανθρώπινες φιλοσο-

φικές αξίες και την προβολή του ατόμου και των πόλεων με

το ύψιστο ιδανικό της ελευθερίας.

Σήμερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν γίνει ένα παγκόσμιο

εμπορικό υπερθέαμα και καμμία σχέση έχουν με το ΑΘΑ-

ΝΑΤΟ ελληνικό πνεύμα και μεγαλείο!

Οι αγώνες άρχιζαν την πρώτη πανσέληνο μετά το θερινό

ηλιοστάσιο, και υπάρχουν δύο εκδοχές για τη δημιουργία

τους.

Η πρώτη εκδοχή: Το 570 π.Χ. η πόλη Πίσα εξουσίαζε την

Ολυμπία. Ο βασιλιάς της Οινόμαος, φοβόταν να παντρέψει

την κόρη του Ιπποδάμεια, μετά από ένα χρησμό ότι θα τον

σκοτώσει ο γαμπρός που θα κάνει. Ετσι κάθε υποψήφιος

γαμπρός αγωνιζόταν με τον Οινόμαο και σκοτωνόταν,

αφού είχε θεϊκές δυνάμεις.

Οταν ζήτησε την Ιπποδάμεια ο Πέλοπας, γιός του βασιλιά

της Λυδίας Τάνταλος, ο Οινόμαος τον κάλεσε σε αρματο-

δρομία, στην οποία σκοτώθηκε, γιατί ο ηνίοχός του Μυρτί-

λος εξαγοράστηκε από τον Πέλοπα.

Ετσι ο Πέλοπας παντρεύτηκε την κόρη του Οινόμαου, Ιπ-

ποδάμεια, η οποία καθιέρωσε κάθε 4 χρόνια τους αγώνες.

H 2η εκδοχή: Ο βασιλιάς Αέθλιος είχε 50 κόρες και 3 γιούς,

τον Παίονα, τον Επειο και τον Αιτωλό. Ο Έπειος νίκησε

στους αγώνες και έγινε βασιλιάς. Ο Παίονας πήγε στον

Αξιό και ο Αιτωλός στον Αχελώο. Ο γιός και διάδοχος του

Έπειου, ο Ενδυμίωνας νικήθηκε από τον γιο του Αιτωλού,

τον Ήλειο· οι κάτοικοι ονομάστηκαν Ηλείοι και η χώρα τους

Ηλεία. Ο γιος και διάδοχος του Ηλείου ήταν ο Αυγέας ή

Αυγείας, ο οποίος σκοτώθηκε από τον Ηρακλή, γιατί δεν

κράτησε τη συμφωνία για συγκυβέρνηση της Ηλείας με τον

Ηρακλή, όταν του καθάρισε την κοπριά από τα 3000 βόδια.

Ο Ηρακλής έδωσε την βασιλεία στον αδελφό του Αυγεία,

τον Φιλέα και αναδιοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες

κτίζοντας πολλούς βωμούς, όπως και το Πελόπιο, το κε-

νοτάφειο του Πέλοπα στην αρχαία Ολυμπία.

Οι αγώνες άρχισαν το 776 π.Χ. και σταμάτησαν το 393 μ.Χ.

από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Α’, ο οποίος προσπά-

θησε να σφετεριστεί την ελληνική σοφία και να αφανίσει

κάθε τι ελληνικό!

Κατά τη ρωμαϊκή κατοχή οι Ουμπιακοί Αγώνες μεταλλάχ-

θηκαν από τους βαρβάρους κατακτητές και έχασαν το

θεϊκό Πνεύμα τους, όπως και η ευγνωμοσύνη των Ελλή-

νων προς τους Ολύμπιους δημιουργούς τους μεταλλάχ-

θηκε από τους Ρωμαίους σε ειδωλολατρεία, για να

μεταλλαχθεί κι αυτή στη νέα θρησκεία, που αντέγραψε και

αφάνισε το ελληνικό πνεύμα!!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Σύμβουλος Δημοτικής κοινότητας

Μαραθώνα “Δύναμη Πολιτών”, Νίκος

Κουρουνάκος έστειλε επιστολή προς

το Δήμαρχο Μαραθώνα, που αφο-

ρούσε την παράνομη χωματερή στη

Μπρεξίζα σημειώνοντας ότι πρώτη

φορά επί δική του δημαρχίας συζητή-

θηκε το θέμα στα τέλη του 2014.

Καλημέρα Κε Δήμαρχε.

Καλημέρα και σε σας Κε Αντιδήμαρχε

των τεχνικών υπηρεσιών.

Με την πάροδο του χρόνου έγιναν

ατέρμονες συζητήσεις – επίσημες και

ανεπίσημες -αλλά η χωματερή παρα-

μένει.

Ελπίζουμε ότι η επιλογή σας θα είναι

τελικά η αποκατάσταση του τοπίου

στην αρχική του όψη με απομάκρυνση

και όχι με επικάλυψη μπαζών και των

άλλων φερτών υλικών υποβαθμίζον-

τας έναν υγρότοπο και αρχαιολογικό

χώρο.

Ότι εμείς θέλουμε την αποκατάσταση

του υγρότοπου και του αρχαιολογικού

χώρου είναι αυτονόητο.

Αλήθεια η πληροφορία ότι η Περιφέ-

ρεια έχει εγκρίνει ένα σεβαστό ποσό

που είναι διαθέσιμο για την αποκομιδή

των υλικών αληθεύει;; Αν ναι τι ενέρ-

γειες κάνετε;;.

Ελπίζουμε ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα

έχει αποκατασταθεί το τοπίο , αν όχι

θα το κάνει η  ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ. 

Και πάλι καλημέρα σας 

από το Συντονιστικό της 

“Δύναμης Πολιτών”

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ στη ΜΠΡΕΞΙΖΑ καταγγέλει 

η “Δύναμη Πολιτών” Μαραθώνα

Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος καταγγέλει

Πέντε Δήμαρχοι: Ικαρίας Σταμούλος Στέλιος, Καισαριανής

Σταμέλος Ηλίας, Πετρούπολης Σίμος Βαγγέλης, Πάτρας

Πελετίδης Κώστας και Χαϊδαρίου Σελέκος Μιχάλης - λένε

"όχι" στην δημοσιονομική προσαρμογή, που επιβάλλει το

τρίτο Μνημόνιο και στο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, που καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες να προ-

σαρμόσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους, για τα έτη

2016-2019, στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής

προσαρμογής της Χώρας.

Στην κοινή ανακοίνωση των 5 Δημάρχων καταγγέλλεται

μεταξύ άλλων: 

- «με βάση τα αιματηρά - πρωτογενή πλεονάσματα», για

2017 και 2018, η Κρατική χρηματοδότηση «κατακρημνίζε-

ται κατά 23%»,  

- πραγματοποιείται φοροεπιδρομή, «σε βάρος του λεηλα-

τημένου εισοδήματος των λαϊκών- νοικοκυριών», 

- συρρικνώνονται, εμπορευματοποιούνται και ιδιωτικοποι-

ούνται οι υπηρεσίες και τα έργα των Δήμων,   

- διευρύνεται «το σκλαβοπάζαρο» των εργασιακών σχέ-

σεων και «εκμηδενίζονται» τα μισθολογικά δικαιώματα, 

- «το πέρασμα της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περι-

φερειών στην ευθύνη τους χωρίς κονδύλια και,  

- «η αναγόρευση της λειτουργίας των Δήμων και των Πε-

ριφερειών σε επιχειρηματική δράση», που φορολογείται

με συντελεστή 26%!!

Πέντε δήμαρχοι καταγγέλουν: επιχειρήσεις οι Δήμοι!

Επιστολή - ανακοίνωση απέστειλε το

Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρ-

τέμιδας και ζητούν από το δήμαρχο

να παρέμβει για την “υβριστική και

συκοφαντική συμπεριφορά” δημοτι-

κής συμβούλου του Δήμου Σπάτων -

Αρτέμιδος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορημα-

τικό τρόπο την απαράδεκτη, υβριστική και

συκοφαντική συμπεριφορά της Δημοτικής

Συμβούλου Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Λύτρα

Αθηνάς προς τους εργαζόμενους του

τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, Κοιμη-

τηρίων και Παιδικών Χαρών και ιδιαίτερα

προς τον Προϊστάμενο του συγκεκριμέ-

νου τμήματος.

Συμπεριφορές και τακτικές γνωστές

από το πρόσφατο παρελθόν της κ. Λύτρα

που συνεχίζει να τις εφαρμόζει με αμεί-

ωτο ρυθμό αυξάνοντας μάλιστα την έν-

τασή τους με ακατονόμαστες εκφράσεις

που δεν ακούγονται ούτε στα χειρότερα

«υπόγεια» και με «κατασκοπικές» παρα-

κολουθήσεις των εργαζομένων κατά την

ώρα εργασίας τους, στέλνοντας «μυστι-

κούς πράκτορες» για δήθεν έλεγχό τους.  

Και όλα αυτά, παρά τις προηγούμε-

νες, πρόσφατες σχετικά, «πυροσβεστι-

κές» παρεμβάσεις για τον ίδιο λόγο, τόσο

δικές μας όσο και του Δημάρχου Σπάτων-

Αρτέμιδος κ. Δημήτρη Μάρκου.

Επιθέσεις γεμάτες από μίσος και εμ-

πάθεια εναντίον των εργαζομένων χωρίς

λόγο και αιτία που στόχο έχουν την μετα-

τροπή της Υπηρεσίας και των εργαζομέ-

νων σε υποχείριά της, νομίζοντας ότι

πρόκειται για προσωπικούς της υπαλλή-

λους που θέλει να τους κάνει κουμάντο

πέρα από κάθε νομιμότητα και την προ-

βλεπόμενη υπηρεσιακή λειτουργία, προ-

φανώς για να ικανοποιήσει προσωπικές

της ιδιοτέλειες.

Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει κατα-

λάβει ότι ο ρόλος της είναι θεσμικός, ότι

ασκεί διοίκηση στο Δήμο Σπάτων-Αρτέ-

μιδος και είναι υποχρεωμένη να ακολου-

θήσει όλες τις νόμιμες και υπηρεσιακές

διαδικασίες, όταν και όπου αυτές απαι-

τούνται.

Τέτοια φαινόμενα εκφοβισμού και τραμ-

πουκισμού απέναντι στους εργαζόμενους

καταλήγουν σε υποβάθμιση των παρεχό-

μενων υπηρεσιών προς τους Δημότες και

την ανισότιμη αντιμετώπισή τους.

Δηλώνουμε, ότι αν συνεχιστούν ή εμφα-

νιστούν ξανά τέτοιες συμπεριφορές και

φαινόμενα, θα έρθουν αντιμέτωπες με

όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο

Νόμος προκειμένου να διασφαλιστεί η

αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα των ερ-

γαζομένων του Δήμου μας.

Καλούμε τους συναδέλφους να σέβονται

τους Πολίτες, να ασκούν ευσυνείδητα τα

καθήκοντά τους, να μην υποκύπτουν σε

παράνομες εντολές αλλά με αξιοπρέπεια

να τηρούν την προβλεπόμενη υπηρεσιακή

διαδικασία στο πλαίσιο πάντα των αρμο-

διοτήτων τους.

Καλούμε τον Δήμαρχο και την Δημο-

τική Αρχή να πάρει άμεσα θέση και να

σταματήσει επιτέλους τέτοιες συμπε-

ριφορές και νοοτροπίες που θεωρούν

το Δήμο, τις Υπηρεσίες και τους εργα-

ζόμενους επιχείρησή τους. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νίκος Κρέτσης

Ο Γεν. Γραμματέας

Πέτρος Σταρράς        
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Για 3η χρονιά συνεχίζει την επιτυχημένη λειτουργία του  το

«Κοινωνικό Ανταλλακτήριο», ως  μια από τις δομές που

απαρτίζουν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου

Παλλήνης.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους συμπολίτες το έχουν

ανάγκη, καθώς και στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου του Δήμου.

Ο Δήμος Παλλήνης διευρύνοντας το Δίκτυο Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης, το οποίο υποστηρίζεται από τις Κοινωνικές Δομές

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φροντιστηρίου,

Κοινωνικού Φαρμακείου, Κοινωνικών Ιατρείων, της δράσης της

Διανομής των προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες και της Τράπεζας

Χρόνου, δημιούργησε το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο.

Στηρίζεται στην φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης  / ανα-

κύκλωσης και της  ανταλλακτικής οικονομίας. Στόχος της

δομής, είναι η κατ’  αρχήν κάλυψη αναγκών των ευπαθών

αυτών ομάδων σε είδη ένδυσης υπόδησης, οικιακού εξοπλι-

σμού, βιβλίων και cd καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη υλική

βοήθεια. Οι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης οι οποίοι δεν εν-

τάσσονται σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να ανταλλάσσουν

τα παραπάνω είδη.

… μπορεί ο καθένας να αφήνει ό,τι δε χρειάζεται
και να παίρνει ό,τι του χρειάζεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

 Τι μπορείτε να δώσετε η να πάρετε από το Κοινωνικό Ανταλ-

λακτήριο;

― Καινούργια ή μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης,

― βιβλία,   ― είδη οικιακού εξοπλισμού,

― ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία

Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου, στεγάζεται στο

χώρο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης, στο

4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (Λ. Λεονταρίου).

Ημέρες και ώρες λειτουργίας :

Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2016032012, 210-6612890

«Κανένα παιδί χωρίς τετράδιο και μολύβι»
Για 4η χρονια o Δήμος Παλλήνης συγκεντρώνει γραφικη

υλη για τους μαθητές με σύνθημα: «Κανένα παιδί χωρίς τε-
τράδιο και μολύβι»
Πολλά παιδιά, ωστόσο,  θα ξεκινήσουν το σχολείο με πολ-

λές στερήσεις. Στυλό, μολύβια, τετράδια, γόμες, ξύστρες,

αλλά και τσάντες κ.λ.π., υλικά τόσο μικρά, αλλά απολύτως

απαραίτητα για τη σχολική χρονιά των παιδιών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ όσοι έχουν το περιθώριο στο δικό τους

προϋπολογισμό, να προσθέσουν, ότι μπορούν για το μα-

θητή που το έχει ανάγκη.

Στην αγορά της γραφικής ύλης για το  δικό σας παιδί, προ-

σθέστε και ένα τετράδιο ή ένα μολύβι  για τα άπορα παιδιά

του Δήμου μας. 

Τα είδη γραφικής ύλης θα συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό

Παντοπωλείo, Μιαούλη 28, Γέρακας, από Τρίτη 1η Σεπτεμ-

βρίου, έως και Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ώρες 09:00 – 15:00.

Και το “Χαμόγελο του Παιδιού”

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» την περσινή χρονιά κάλυψε τις

ανάγκες 2.732 μαθητών, χάρη στην πολύτιμη και συγκινη-

τική προσφορά του κόσμου, εξασφαλίζοντάς τους τα απα-

ραίτητα σχολικά είδη!

Φέτος, η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή, είναι

ακόμα πιο σημαντική με δεδομένο το κλίμα ανασφάλειας

που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά τους!

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση:

Σοφία Κούχη, 210-6095844, support@hamogelo.gr

κα Τάνια Σχίζα, 210-5781060, ilion@hamogelo.gr

Κοινωνικό Aνταλλακτήριο

στην Παλλήνη
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μι-

κρασιατικό Ελληνισμό με τίτλο, «Η
Μικρά Ασία της καρδιάς μας» διοργανώ-

νει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης και ο Οργανισμός Αθλητισμού

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του

Δήμου στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου. Όλες

οι εκδηλώσει θα πραγματοποιηθούν στην

πλατεία ΙΜΙΩΝ (κεντρική πλατεία Βού-

λας) έναντι του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη. 

Το τριήμερο περιλαμβάνει έκθεση φωτο-

γραφίας, προβολές ντοκιμαντέρ, συναυ-

λία, ομιλίες, θεατρικά & μουσικά

δ ρ ώ μ ε ν α ,

καθώς και τη

συμμετοχή συλ-

λόγων που θα

παρουσιάσουν

χορούς και τρα-

γούδια της Μ.

Ασίας. 

Αναλυτικότερα:

Παρασκευή 11

Σεπτεμβρίου:

20.00: Εγκαίνια

έκθεσης φωτογραφίας σε συνεργασία

με το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων,

με τίτλο: «Η Αττική υποδέχεται τους πρό-
σφυγες του ‘22». Η έκθεση έχει εμπλου-

τιστεί από τις προσωπικές συλλογές του

Γ. Σταμπέλου και του Στ. Χατζηστεφάνου

που αναδεικνύουν το κομμάτι που αφορά

στην τοπική ιστορία της Βούλας.

Παράλληλα, θα εγκαινιαστεί και η έκ-

θεση «Το Μικρασιάτικο Σπίτι στη
Βούλα», στην Πνευματική Εστία Βούλας

(Ζεφύρου 2). 

20.30: Αφιέρωμα με τίτλο «Ιστορική
Προσφυγική Μνήμη», ένα χρονικό του

Μικρασιάτικου Ελληνισμού με τον συγ-

γραφέα και διδάκτορα σύγχρονης ιστο-

ρίας Βλάση Αγτζίδη και τον ηθοποιό

Τάκη Χρυσικάκο σε ρόλο αφηγητή. Το

χρονικό θα είναι εμπλουτισμένο με οπτι-

κοακουστικό υλικό από το αρχείο της

ΕΡΤ και το μουσικό σύνολο της Στέλλας

Καρύδα, που θα ερμηνεύσει μικρασιατικά

τραγούδια.  

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

20.30 μ.μ.: Μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα

στη μνήμη της Μικρασιατικής καταστρο-

φής, με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Ζωή

Παπαδοπούλου. Η συναυλία, σε μορφή

μουσικής παράστασης, θα έχει τη σκηνο-

θετική σφραγίδα του Γρηγόρη Βαλτινού,

ο οποίος θα είναι και ο αφηγητής ενώ θα

συμμετέχει η εθελοντική θεατρική ομάδα

του Δήμου Βούλας, υπό την καθοδήγηση

του σκηνοθέτη Μ. Ντάφλου, η Παιδική

Χορωδία Viva Voce* του 3ου Δ.Σ. Βού-

λας την οποία ο Κώστας Μακεδόνας εμ-

πιστεύεται για 2η φορά να τον

συνοδεύσει στο μουσικό αυτό ταξίδι της

Σμύρνης και ο Λαογραφικός Όμιλος

Βάρης «Σεμέλη».

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

11.00: Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύ-

ματα της Μικρασιατικής καταστροφής,

στον Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη Βούλας.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου

στο μνημείο της Ιωνίας στον περιβάλ-

λοντα χώρο του Ναού.

20:00 μ.μ. Μουσικοχορευτική εκδήλωση

με τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομί-

λου Βάρης «Σεμέλη» και της Ένωσης

Μικρασιατών Γλυφάδας «Το Άργενον».

Θα ακολουθήσουν κεράσματα από τη

Μικρά Ασία.

21.00: Θεατρική παράσταση «Αγγέλα Πα-

πάζογλου» από τη θεατρική ομάδα «Με-

ταξουργείο», με την Άννα Βαγενά στον

κεντρικό ρόλο.

Σε όλη την διάρκεια του τριημέρου θα

λειτουργούν και οι δύο εκθέσεις ενώ «Το

Μικρασιάτικο Σπίτι στη Βούλα» θα λει-

τουργήσει μέχρι  την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου τις καθημερινές από τις 18.00 έως

τις 21.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις

10.00 έως τις 22.00.

* Η Viva Voce έχοντας κλείσει 4 χρόνια

παρουσίας στα μουσικά δρώμενα και

έχοντας αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπει-

ρία μέσα από δισκογραφικές συνεργα-

σίες, βραβεύσεις και διακρίσεις σε

διαγωνισμούς, τηλεοπτικές εμφανίσεις

καθώς και συναυλία στο Μέγαρο Μουσι-

κής Αθηνών θα είναι αντάξια να σταθεί

δίπλα σε ένα τόσο σημαντικό αφιέρωμα

και να τιμήσει την περιοχή στην οποία

αναπτύσσεται.

«Η Μικρά Ασία της Καρδιάς Μας» 
Τριήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες Πατρίδες στη Βούλα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο

Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης

με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Τεχνι-

κών Έργων της Περιφέρειας Αττικής,

Γιάννη Ασπρουλάκη προκειμένου να δρο-

μολογηθεί η έναρξη υλοποίησης των ήδη

εγκεκριμένων και ενταγμένων έργων για

τον Δήμο Σαρωνικού- συνολικού προϋπο-

λογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ- στο Πρό-

γραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας

Αττικής 2015.

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση

και ξεκινά άμεσα το έργο «Επίστρωση

οδού Γαλάζιας Ακτής», προϋπολογισμού

200.000 ευρώ. Πρόκειται για σημαντικό

έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου του

Δήμου Σαρωνικού, το οποίο σε συνδυασμό

με την υπό εξέλιξη συντήρηση σε επιμέ-

ρους οδούς από τα συνεργεία του Δήμου

σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, θα συμ-

βάλει στην ουσιαστική αλλαγή της εικόνας

των οδικών αξόνων του Δήμου Σαρωνικού. 

Άμεσα ξεκινούν, καθώς αναμένεται τις

προσεχείς ημέρες η υπογραφή των συμβά-

σεων για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου

Ομβρίων στην Οδό Κεφαλληνίας στη Σα-

ρωνίδα», προϋπολογισμού 90.000 ευρώ

αλλά και το έργο «Συνδέσεις Δικτύου

Αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού (Καλύβια-

Κουβαράς)», προϋπολογισμού 250.000

ευρώ, το οποίο θα καταστήσει λειτουργικό

το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης και θα

οδηγήσει στη σταδιακή σύνδεση οικιών και

καταστημάτων με το βιολογικό Μαρκοπού-

λου.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης ση-

μειώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί
παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και την οικο-
νομική και κοινωνική κρίση, προχωράμε στην
εκτέλεση έργων υποδομών για τον Δήμο μας. Η
άριστη συνεργασία με την Περιφερειάρχη κ.
Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλίππου και
τις αρμόδιες υπηρεσίες αποφέρει ήδη τους πρώ-
τους καρπούς, ενώ σταδιακά θα υλοποιούνται
έργα συνολικής χρηματοδότησης 13 εκατομμυ-
ρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Παράλ-
ληλα, από ιδίους πόρους του Δήμου προχωράμε
σε αναπλάσεις των κεντρικών πλατειών, σε έργα
βελτίωσης και αποκατάστασης φθορών σε δη-
μόσιους χώρους και σχολικά κτίρια, ενώ ενι-
σχύουμε με νέες δράσεις την κοινωνική πολιτική
του Δήμου μας, προσφέροντας σημαντική βοή-
θεια σε οικογένειες που την έχουν πραγματικά
ανάγκη».

η Παιδική Χορωδία Viva Voce* του 3ου Δ.Σ. Βούλας

«Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Επίστρωση

οδού Γαλάζιας Ακτής» και άλλων έργων 
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Ο Εξελληνισμός του Ανατολισμού

(=ανατολικού πολιτισμού) και OXI

ο Εξ-ανατολισμός του Ελληνισμού

(=ελληνικού πολιτισμού)

Ἀλλά πᾶσαν τήν γῆν τύχη τινί θείᾳ ζῆλος ἐπέρχεται
τῆς ὑμετέρας σοφίας καί συνηθείας, καί ταύτην μίαν
φωνήν κοινήν ἅπαντες τοῦ γένους ἐνόμισαν, καί
δι᾽ὑµῶν  ὁ µ ό φ ω ν ο ς µέν πᾶσα γέγονεν ἡ
οἰκουµένη».
(Πόπλιος Αἴλιος Ἀριστείδης ὁ Ἀδριανός ὁ
ρήτωρ 129_189, «Παναθηναϊκός» 180).

Ο σπουδαίος ρήτορας Αίλιος Αριστείδης ο επονο-

μαζόμενος Θεόδωρος, διότι αποκαταστάθηκε η κλο-

νισμένη υγεία του από τον “θεό” της ιατρικής

Ασκληπιό στην Πέργαμο που είχε το περίφημο ιερόν

του και γι’ αυτό έγινε και ιερέας του. Μετά τη θερα-

πεία του συνέγραψε τον “Παναθηναϊκό”, ο οποίος

ήταν ένα είδος εγχειριδίου, κυριολεκτικά και μετα-

φορικά, της Ελληνικής Ιστορίας. Κατά την άποψή

μας θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, αλλά

είναι πολύ εθνικιστικός και θα βλάψει την υγεία των

μαθητών μεταδίδοντάς τους μεγάλη περηφάνεια για

την πατρίδα τους.

“Ολάκερη τη γη (ολόκληρο τον κόσμο) σύμφωνα με

κάποια  θεϊκή μοίρα την καταλαμβάνει ο ζήλος, η

μανία, ο θαυμασμός της δικής σας σοφίας (αθηναϊ-

κής) και του κοινού ιδιώματος του λόγου (αττικού),

και αυτήν την θεώρησαν όλοι ανεξαιρέτως, συνολι-

κώς ως μια κοινή φωνή όλου του γένους και από

εσάς (= Αθηναίους) ολάκερη η οικουμένη έγινε ομό-

γλωσσος/ομόφθογγος, μίλησε μία και την αυτήν

γλώσσα, ήτοι ομο-γλώσσησε και μονο-γλώσσησε.

Η αναφορά του ρήτορα είναι βέβαια για την Αθήνα,

αλλά η Αθήνα ως πνευματικό κέντρο (=παίδευσις)

της Ελλάδος αφορά σ’ όλο τον κόσμον. Δια-φωτίζει

όλη την οικουμένη.

Η Ελλάς δεν ανήκει ούτε στη Δυτική ούτε στην Ανα-

τολική Ευρώπη, αλλά ούτε και στην Ασία.

Όλος ο κόσμος, ο πλανήτης ανήκει στην Ελλάδα και

θα διακινδυνεύαμε να θεωρηθούμε άκρως υπερβολι-

κοί, αν αυτά δεν τα διαβάζαμε στα “Πολιτικά” του

Αριστοτέλη 1327b, του πατέρα του ορθολογισμού,

του μέτρου και της χρυσής μεσότητας, τα οποία και

σας τα μεταφέρουμε πάντοτε αυτολεξεί, για να μην

υπάρχει σύγχυση και παρερμηνεία, φαινόμενο σύνη-

θες της εποχής μας.

«Τά μέν γάρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη και τά περί
τήν Ευρώπην θυμοῦ μέν ἔστι πλήρη, διανοίας δέ
ἐνδεέστερα και τέχνης, διόπερ ἐλεύθερα μέν διατε-
λεῖ μᾶλλον, ἀπολίτευτα δέ καί τῶν πλησίον ἄρχειν

οὐ δυνάµενα· τά δέ περί τήν Ἀσίαν διανοητικά
µέν καί τεχνικά τήν ψυχήν, ἄθυµα δέ, διόπερ
ἀρχόµενα καί δουλεύοντα διατελεῖ· τό δέ τῶν
Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ µ ε σ ε ύ ε ι κατά τούς
τόπους, οὕτως ἀµφοῖν µετέχει.
Καί γάρ ἔνθυµον καί διανοητικόν ἐστιν, διό-
περ ἐλεύθερον τε διατελεῖ καί βέλτιστα πoλι-
τευόµενον καί δυνάµενον ἄρχειν πάντων,
µιᾶς τυγχάνον πολιτείας».
«Διότι τα διαβιούντα στα ψυχρά μέρη έθνη και τα ευ-

ρισκόμενα στην Ευρώπη (=ευρωπαϊκά) έχουν μεν

ζωηρότατο το θυμικόν (=συναισθηματικόν), είναι

όμως  υποδεέστερα (=κατώτερα) κατά το νουν και

τις δεξιότητες τις σχετικές με τις τέχνες, γι’ αυτό και

ελεύθερα μάλλον διατελούν, άμοιρα (=αμέτοχα)

όμως πολιτικού βίου και ανίκανα να άρχουν των γει-

τόνων· ενώ τα ασιατικά έθνη και οξύτητα (=διαύγεια)

πνεύματος έχουν και ροπή/κλίση στις τεχνικές δε-

ξιότητες, αλλά έχουν άτονο (=υποτονικό - χαλαρό)

το θυμικόν, γι’ αυτό και διατελούν κάτω από την κυ-

ριαρχία δεσποτών και διάγουν δουλικό, ανελεύθερο

βίο· το Ελληνικό όμως γένος, όπως κατέχει με-

σαία/μεσάζουσα μεταξύ αυτών (Ευρωπαϊκού - Ασια-

τικού χώρου) γεωγραφική θέση, έτσι διαθέτει υπό

την κατοχή του (έχει ως κτήμα του) τις αρετές και

των δύο (ιδιότητες - δεξιότητες), διότι και θυμικόν

έντονον έχει, ήτοι είναι θαρραλέο, τολμηρό, και έχει

οξεία τη διάνοιαν/το πνεύμα του ήτοι είναι διανοη-

τικό, στοχαστικό, πνευματώδες, εύστοχο, εύστροφο,

ευφυές, γι’ αυτό ακριβώς και διατελεί ελεύθερον και

καλύτερα πολιτεύεται και, αν τύχαινε ενιαίου πολι-

τικού βίου (=ενιαίας, εθνικής πολιτικής) θα μπο-

ρούσε να άρχει ολόκληρου του ανθρωπίνου

γένους».

Ο Παν-επιστήμονας - Ορθολογιστής Αριστοτέλης

εξετάζοντας - διερευνώντας τις φυσικές κλίσεις -

προδιαθέσεις των ανθρώπων ανά πάσα την οικου-

μένη, όπως αυτή διαχωρίζεται κατά τα έθνη, κατα-

λήγει στις παρακάτω αξιομνημόνευτες

διαπιστώσεις/παρατηρήσεις, ψυχολογικές που κατά

“περίεργο τρόπο” ισχύουν ακόμη και στις μέρες μας.

«Ἑλλάς μέν ἐστι μία, πόλεις δέ πλείονες· σύ μέν
ἀττικίζεις, ἡνικ᾽ἄν φωνήν λέγῃς αὑτοῦ τίν᾽, οἱ
δ᾽Ἕλληνες ἑλληνίζοµεν».
(=ομιλώ ελληνιστί, είμαι ελληνόφρων).

Ποσείδιππος (Fragment 28), κωμωδιογράφος (της

νέας κωμωδίας) 3ος αιών, ο σπουδαιότερος μετά το

θάνατο του Μενάνδρου, συνέθεσε 40 κωμωδίες απ’

τις οποίες έχουν σωθεί μερικά αποσπάσματα, ως συ-

νήθως!

«Ἕλλην µέν έστι καί ἑλληνίζει» (Πλάτων,
Μένων 82b)
Σοῦ γάρ λέγοντος οὐκέτ᾽ἄν μάθοιμ᾽ἐγώ· τήν βάρ-
βαρον γάρ γλῶσσαν οὐκ ἐπαΐω (Σοφοκλής,
Αἴας 1263)
(=βάναυση, απολίτευτη, απαίδευτη, άξεστη γλώσσα

δεν την εννοώ, καταλαβαίνω)

«ἠλᾶτο ξύν νηυσί κατ᾽ἀλλοθρόους ἀνθρώπους»
(Οδύσσεια Ομήρου γ302)

Το μεγαλύτερο παράπονο, βάσανο και ταλαιπωρία

του Οδυσσέα ήταν όχι οι κακουχίες που υπέστη,

αλλά το ότι στα μέρη που επισκεπτόταν άκουγε να

μιλούν βαρβαρικά. Μια κακόφωνη, κακόηχη, δυσά-

ρεστη στην ακοή γλώσσα και όχι τη γλυκόλαη, καλ-

λικέλαδη μελωδική και τραγουδιστή ελληνική.

«Περιπλανιόταν (ο Οδυσσέας), ταξίδευε με τα πλοία

του σε αλλόγλωσσους, αλλόφωνους, ξενόγλωσσους

λαούς, βαρβαρόστομους, βαρβαρόμυθους, βαρβα-

ρώνους και βορβορώνυμους».

«Onomatopoeia quidem, id est fictio nomimis, Graecis

inter maximas habita virtutes, nobis vix permittitur. Et

sunt plurima ita posita ab iis qui sermonem primi fe-

cerunt».

(Marcus Fabius Quintilianus 35/40-96, Institutio orato-

ria 8.6.31).

O μεγάλος δάσκαλος της Ρητορικής Κουϊντιλιανός

είναι και ο πρώτος έμμισθος καθηγητής δημόσιας

σχολής στη Ρώμη, την οποία εγκαινίασε ο όδιος το

68. Στο έργο του “Ρητορική τέχνη”, από 12 βιβλία κα-

ταγράφει τα πορίσματα της μακράς του διδασκαλι-

κής πείρας. Είναι ο πρώτος και ο μόνος που

συνέθεσε ρητορικό έργο για διδακτική χρήση. Κρίνει

επιγραμματικότατα και με θαυμάσια δεξιότητα τα λο-

γοτεχνικά προϊόντα της ελληνικής και ρωμαϊκής

γραμματείας, τα οποία θεωρεί απαραίτητα για τους

σπουδαστές της ρητορικής. Είναι έγκυρο, αξιόπιστο,

σοβαρό σύγγραμμα για μελέτη.

“Ονοματοποιΐα πράγματι, αυτό είναι σχηματισμός

ονόματος, από τους Έλληνες κατασκευασμένη ανά-

μεσα σε πάρα πολλές αρετές τους, σ’ εμάς μόλις και

μετά βίας επιτρέπεται η χρήση της. Ακόμη έχουν απ’

αυτούς (=τους Ελληνες) έτσι διευθετηθεί/εφευρεθεί

πάρα πολλά (επιτεύγματα), οι οποίοι (= Ελληνες)

πρώτοι δημιούργησαν το λόγο, το διάλογο, την ομι-

λία, τη γλώσσα».

Τι ωραία που ήχουν στα αυτιά μας αυτά που βγαίνουν

από τα χείλη (=πέννα) του Ρωμαίου ρήτορα σχετικά

με την πρωτο-δημιουργία της ελληνικής γλώσσας

από τους Πρωτο-Ελληνες/Αιγαιο-πελασγούς.

Μακάρι να είχαν το σθένος και τη δύναμη και Ελλη-

νες επιστήμονες ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί

καθώς και εμπνευσμένοι δάσκαλοι και καθηγητές να

ομολογήσουν τέτοιες αληθινές  επισημάνσεις και να

τις διδάξουν στους σπουδαστές/μαθητές τους.

Απλώς ψιττακίζουν1 αυτό που τους έμαθαν να λένε

καλά, ψιμυθιώνονται2 με την τήβεννο της επιστημο-

νικής τους ανεπάρκειας και της επίπλαστης αναγνω-

ρισιμότητας τους, ψευδολογούν ασυστόλως και

ανερυθριάστως, ψευδοδιδάσκουν, ψευδοϊστορούν

αντί να ψηλαφούν (=ερευνούν, εξετάζουν, ψάω,

ψαύουν δια της αφής τους, με τα δάχτυλά τους την

αντικειμενική αλήθεια) και να ψέγουν (= μέμφονται,

καταδικάζουν αποκηρύττουν το ψεύδος, τον δόλο,

την απάτη και τη νόθευση/νοθεία).

―――

* ἐπαΐω καί ἐπᾴω = αισθάνοµαι, αντιλαµβάνοµαι,
εννοώ, καταλαβαίνω. Ο ἐπαΐων = ο εννοών, ο ειδή-
µων, ο εξειδικευµένος.
1. ψιττακίζω = παπαγαλίζω, αποστηθίζω
2. ψιµυθιώνοµαι = φτιασιδώνοµαι, µασκαρεύοµαι

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν  ἄρχεσθαι”

- Μέρος 8ο
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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

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυ-
πηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.

Αναγνώστρια μας καταγγέλει ότι η λαϊκή αγορά της

Βούλας δεν βάζει τουαλέτες για τους πωλητές με

αποτέλεσμα να δημιουργείται μείζον πρόβλημα κα-

θαριότητας.

Γράφει συγκεκριμένα:
Η Λαική Αγορά Βούλας μεταφέρθηκε από 1η Ιουλ. στην οδό
Ι. Μεταξά.  Τις δύο πρώτες Πέμπτες της λειτουργίας της
μεταφέρονταν χημικές τουαλέττες στον χώρο της Λαικής
για χρήση από τους πωλητές.  Από την 3η Πέμπτη μέχρι και
σήμερα, 27 Αυγ., σταμάτησαν να υπάρχουν αυτές οι τουα-
λέττες στον χώρο της αγοράς και οι πωλητές χρησιμοποι-
ούν…… τις πρασιές και τις περιφράξεις μας για τις
προσωπικές τους ανάγκες, αφού παραμένουν στον χώρο
περί τις 12 ώρες.
Εκ μέρους και των περιοίκων μας τηλεφώνησα πολλές
φορές στον Δήμο Βούλας, αλλά –ως συνήθως- με παρέ-
πεμπαν από τον ένα «αρμόδιο» στον άλλο.  Τελικά μου
είπαν να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Αντιδήμαρχο κ. Βαμ-
βασάκη ή την κ. Ρούσσου.  Τηλεφώνησα νωρίς το πρωί της

25ης Αυγούστου και ενήμερωσα την γραμματέα Κα Λά-
ζαρη, αφού κανείς από τους αρμοδίους δεν ήταν στην θέση
του, και της εζήτησα να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους
και να μου απαντήσει το μεσημέρι,  εφόσον ο Δήμος είναι
υπεύθυνος για τις συνθήκες υγιεινής στις γειτονιές μας.

Φυσικά δεν πήρα απάντηση και εκάλεσα ξανά αργά το με-
σημέρι.  Η γραμματεύς που είπε ότι ο υπεύθυνος του Δήμου
για τη Λαική Αγορά είναι σε άδεια και ότι θα έπρεπε ΕΓΩ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟ-

ΡΑΣ.   Εξήγησα στην κυρία ότι την άδεια λειτουργίας της
Λαικής την δίνει ο Δήμος μας, και όχι εγώ, και, συνεπώς, ο
δημότης απευθύνεται στον Δήμαρχό του για αυτά τα προ-
βλήματα.  Ενημέρωσα δε την κυρία ότι θα δημοσιοποιήσω
το θέμα μέσω των τοπικών εφημερίδων, εφόσον ο Δήμος
δεν μας συμπαρίσταται.  

Θα μας απαντήσει τώρα ο Δήμαρχος;

Για το θέμα επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο Δημοσθένη Βαμβασάκη, ο οποίος μας εξή-

γησε ότι η τοποθέτηση τουαλετών είναι υποχρέωση

του Σωματείου της λαϊκής και το κονδύλι το έβαζε η

Περιφέρεια.

Εληξε η σύμβαση της Περιφέρειας και δεν ανανεώ-

θηκε,  με αποτέλεσμα να μείνει ακάλυπητη η λαϊκή.

Καταληκτικά, όπως μας εξήγησε o αντιδήμαρχος, το

Σωματείο τον διαβεβαίωσε ότι θα τοποθετήσει ιδίοις

εξόδοις τουαλέτες από την ερχόμενη λαϊκή, αρχές

Σεπτεμβρίου. 

Χωρίς τουαλέτες η Λαϊκή Αγορά της Βούλας!
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Στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορωπίου, πα-

ρέχεται μια σημαντική ευκαιρία με άριστες προοπτικές

σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Με 4ετή

ή και μικρότερη δωρεάν φοίτηση σπουδών (δηλ. 3 έτη

όσοι έχουν τελειώσει την Α΄ τάξη ή έχουν πτυχίο ή

απολυτήριο Ημερήσιου ή Εσπερινού Γενικού ή Επαγ-

γελματικού Λυκείου ή των παλαιοτέρων ΤΕΕ, ΤΕΛ ή

και ΤΕΣ και 2 έτη όσοι έχουν ήδη πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ,

ή Τ.Ε.Λ και θέλουν επιπλέον πτυχίο ή άλλη ειδικότητα)

και με επιλογή επαγγελματικής ή τεχνικής ειδικότητας,

οι απόφοιτοι του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., λαμβάνουν άδεια

εξάσκησης επαγγέλματος, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν

και Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμου του Γενικού Λυ-

κείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι).

Ενδεικτικά, οι τομείς και οι ειδικότητες που παρέχον-

ται κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι οι εξής:

Μηχανολογίας

― Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

― Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών

Οχημάτων

― Μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινή-

του

Ηλεκτρολογικός

― Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

― Tεχνικός συντήρησης Βιομηχανιών

― Τεχνικός ανελκυστήρων

― Τεχνικός Ψυκτικός

― Τεχνικός εργαλειομηχάνων

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

― Υπαλλήλων διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

― Υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων

Πληροφορικής

― Υποστήριξης συστημάτων, εφαρμογών και δικτύων

ηλεκτρονικών υπολογιστών

Υγείας και Πρόνοιας

― Βοηθών νοσηλευτών

― Βοηθών βρεφονηπιοκόμων

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

― Εργων Τοπίου & Περιβάλλοντος

― Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι λόγω του εσπε-

ρινού ωραρίου λειτουργίας του Λυκείου (19.20 –

22.50), σε όλη τη διάρκεια της δωρεάν φοίτησης, ο μα-

θητής μπορεί ταυτόχρονα να εργάζεται και να σπου-

δάζει, για να βελτιώσει τα εφόδια του, στο

ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον

που ζούμε. 

Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου  χωρίς όριο

ηλικίας.

Πληροφορίες: 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κο-

ρωπίου Κολοκοτρώνη 101, Κορωπί

Τηλ. σχολείου: 210 6624267 (ώρες λειτουργίας σχο-

λείου 19:20-22:50), Φαξ: 210 6620230 (24ωρο)

Ε-mail: mail@1epal-esp-korop.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1tee-esp-korop.att.sch.gr 

Δωρεάν φοίτηση στο Επαγγελματικό Λύκειο Κορωπίου Δημοπρατείται 

η αποκατάσταση της

παλιάς χωματερής

Κερατέας

Ολοκληρώθηκε στις 5/8/15 ο διαγωνισμός για την απο-

κατάσταση των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ) Κερα-

τέας, Καλυβίων, Παλαιάς Φωκαίας και Μεγάρων. 

Έπειτα από συνεχείς διαγωνισμούς που είχαν απο-

βεί άκαρποι επανειλημμένα, οι διαδικασίες δημο-

πράτησης για την αποκατάσταση της χωματερής

Κερατέας επανήλθαν  με συστηματικές ενέργειες

τόσο από τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέ-

ρειας, όσο και από προσωπική προσπάθεια και διεκ-

δικήσεις του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη

Λουκά με συχνή επικοινωνία με την Περιφερειάρχη

Ρένα Δούρου.

Μαζί με τη Κερατέα υπήρξαν ανάλογες αποφάσεις

για τις παλαιές χωματερές των Καλυβίων, της Πα-

λαιάς Φωκαίας και των Μεγάρων.  Όλα τα έργα ανα-

τέθηκαν στην Εταιρεία «ΥΡΙΑ», που πρόσφερε

εκπτώσεις από 52% έως 57%,  έπειτα από ανοιχτό

διαγωνισμό. 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την υλοποί-

ηση τους, ημερομηνία ορόσημο είναι η 31/12/2015,

ώστε να ολοκληρωθεί και να μπορέσει να γίνει η χρη-

ματοδότηση από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Κονδύλια.

Θα υπάρχει επαγρύπνηση για την σωστή ανάπλαση του

τοπίου της παλαιάς χωματερής Κερατέας και είναι η

απάντησή μας σε όλους όσους επιβουλεύονται την αει-

φόρο ανάπτυξη της Λαυρεωτικής γης. 

Εκλογές νομιμοποίησης

των Μνημονίων!
Όσοι ακούσαμε την χθεσινή ανακοίνωση του κ. Τσίπρα για

την παραίτηση της Κυβέρνησης του και την προκήρυξη των

εκλογών την 20η Σεπτεμβρίου αναρωτηθήκαμε ποιοι είναι

οι πραγματικοί λόγοι αυτής της κατεπείγουσας σε περίοδο

καλοκαιριού απόφασης και τι επιδιώκεται μέσω αυτής. 

Για μένα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και έχουν να κάνουν

με το ότι η "Αποστολή" σε πρώτη φάση του κ. Τσίπρα εξε-

τελέσθη στο ακέραιο και πρέπει να εισέλθουμε στην επό-

μενη φάση η οποία θα είναι η εμπέδωση και η προσαρμογή

όλων μας στις οδυνηρές αλλαγές που φέρνουν όλα αυτά

τα προαπαιτούμενα και οι συμφωνίες των τριών πλέον Μνη-

μονίων. 

Η μέχρι τώρα αποστολή του κ. Τσίπρα ήταν πρωτίστως να

"ξεπλύνει" ηθικά και νομικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και

της ΝΔ για τις προηγούμενες κυβερνητικές επιλογές τους

περνώντας παράλληλα στην Ελληνική Κοινωνία το μήνυμα

ότι τελικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν που

μας είχαν οδηγήσει αυτοί. 

Όμως το βασικότερο που έγινε είναι ότι με την συνδρομή

όλων τους στις κρίσιμες ψηφοφορίες ξεπέρασαν κατά

πολύ το Συνταγματικό όριο των 180 ψήφων το οποίο δένει

χειροπόδαρα και οριστικά την χώρα μας στα μνημονιακά

δεσμά στερώντας την κυριαρχία μας αλλά ακόμα και την

ελευθερία του να νομοθετεί η Ελληνική Βουλή χωρίς την

προέγκριση και την τελική άδεια των Ευρωπαίων τοκογλύ-

φων. 

Μη σας ξεγελούν οι διαμαρτυρίες και αντιπολιτευτικές

ψευτοκορώνες για δήθεν αιφνιδιασμό του Μεϊμαράκη, της

Γεννηματά και του Θεοδωράκη αφού όλοι τους επί της ου-

σίας βάδισαν χέρι χέρι στην υπογραφή του 3ου και χειρό-

τερου μνημονίου. 

Τώρα να είστε σίγουροι ότι προεκλογικά θα σκούζουν σαν

τις παρθένες που έχασαν την παρθενιά τους από το φελό

και όχι από το ... μπουκάλι! 

Βέβαια αυτό που προβάλουν ως βασική αιτία δηλ. η διαφο-

ροποίηση των μελών της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ μας δίνει την εξήγηση πως τρέχουν να προλάβουν για

να μη της δώσουν το χρόνο να οργανωθεί και να διεκδική-

σει μεγάλο κομμάτι της εκλογικής πίτας αν και εγώ έχω την

εντύπωση ότι στο βάθος του μυαλού τους τους τρομάζει

περισσότερο η ιδέα της ενδυνάμωσης της Χρυσής Αυγής

αφού φτάσαμε στο σημείο αυτή μαζί με το ΚΚΕ να είναι οι

μόνες αντιμνημονιακές δυνάμεις εντός Βουλής. Πιστεύω

δε ότι τελικά οι διαφωνούντες θα δημιουργήσουν φορέα

και θα συμμετέχουν στις εκλογές αλλά δεν ξέρω λόγω στε-

νότητας χρόνου αν τα επιχειρήματα τους μπορέσουν να

φτάσουν χωρίς νοηματικές παρεμβολές και αλλοιώσεις στο

ευρύ κοινό μιας και τώρα ο Αλέξης "ως εκ θαύματος" προ-

βάλλεται από τους εγχώριους διαπλεκόμενους καναλαχο-

εργολάβους αλλά και από τους Ευρωπαίους Νταβατζήδες

ως ο καταλληλότερος, ο εξυπνότερος, "ο ομορφότερος" και

ο ικανότερος να μας οδηγήσει έξω από αυτή την κρίση. 

Το βέβαιο είναι ότι με όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια

οι περισσότεροι από εμάς θα δυσκολευτούμε να πιστέ-

ψουμε το οτιδήποτε και τον οποιοδήποτε μιας και όπως

έλεγε χαρακτηριστικά ένας φίλος "τώρα πλέον κοιτάμε την

σκιά μας και δεν είμαστε σίγουροι αν είμαστε εμείς" οπότε

κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος είναι ο ψεύτης,

ποιος είναι ο κλέφτης, ποιος είναι ο Γερμανοτσολιάς και

τέλος πάντων αν υπάρχει κάποιος γνήσιος Έλληνας Ηγέ-

της για να συμμαζέψει αυτό το ρημαδιό όπως κατάντησαν

την πατρίδα μας. 

Χαρακτηριστικό της ρευστότητας της κατάστασης είναι ότι

έφτασαν στο σημείο να ξεθάψουν και να προβάλλουν

συχνά πυκνά (ειδικά στο ΣΚΑΙ) δίνοντας μάλιστα εκλογικά

δημοσκοπικά νούμερα σε ένα κόμμα και έναν άνθρωπο

(συγκεκριμένα το κόμμα των Κεντρώων του κ. Βασίλη Λε-

βέντη) τον οποίο τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια

χλεύαζαν και λοιδωρούσαν όλοι τους με τους πιο χείρι-

στους τρόπους. 

Από αυτό και μόνο διαφαίνεται ότι δεν θέλουν και δεν θα

υπάρξει αυτοδυναμία κανενός αλλά αντιθέτως ο κατακερ-

ματισμός των δυνάμεων, τους ευνοεί αφού θα τους δώσει

την δικαιολογία για την δημιουργία ακόμα και "παρά φύση"

κυβερνητικών σχημάτων προκειμένου να μας σώσουν και

πάλι αλλά στην ουσία ο σκοπός τους θα είναι να ξεπλύνουν

τα παλαιά, τα τωρινά και τα μελλοντικά ανομήματα όλων

τους εις βάρος όλων μας και της Χώρας!!!

Γιάννης Πρεβενιός

www.prevenios.com
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Με αφορμή το από 8/8/15 Δελτίο

Τύπου του Δήμου Λαυρεωτικής με

θέμα, το έργο αποκατάστασης του

Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας, Ο Ειδικός Δια-

βαθμιστικός Σύνδεσμος Νομού Ατ-

τικής διευκρινίζει τα εξής:

Το έργο περιβαλλοντικής αποκα-

τάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας

στη θέση Φοβόλες, μαζί με τα αν-

τίστοιχα έργα αποκατάστασης

των Χ.Α.Δ.Α. Π. Φωκαίας, Καλυ-

βίων και Μεγάρων, είναι έργα απο-

κλειστικής ευθύνης του ΕΔΣΝΑ. 

Συγκεκριμένα, η επαναδημοπρά-

τησή τους στις 5/8/2015, έγινε με

ενέργειες, μελέτες και διαδοχικές

αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ. Τη επί-

πονη αυτή διαδικασία έφεραν με

αποτελεσματικότητα σε πέρας τα

διοικητικά και αιρετά στελέχη του

ΕΔΣΝΑ, χωρίς την αρωγή των

υπευθύνων Δήμων Λαυρεωτικής,

Σαρωνικού και Μεγάρων. Μάλιστα,

ενώ δεν υπήρξε κανενός είδους

συνδρομή εκ μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής, με τη μορφή διεκδί-

κησης ή αποστολής εγγράφου

προς τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέ-

ρεια, δημιουργήθηκαν αντιθέτως

σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα

που έθεταν σε κίνδυνο τα έργα –

και εξακολουθούν να τα θέτουν σε

αμφισβήτηση – λόγω της παράνο-

μης και περιβαλλοντικά απαράδε-

κτης χρήσης των παλαιών

χωματερών, με αποκλειστική ευ-

θύνη των Δήμων.

Η συνεχής μέχρι πρόσφατα χρήση

των παλαιών χωματερών από

τους Δήμους έχει απασχολήσει

πολλές φορές τόσο τις υπηρεσίες

μας όσο και την Ευρωπαϊκή

Ένωση με απειλή σημαντικών

προστίμων.

Καλούμε τους Δήμους, στην ευ-

θύνη των οποίων ευρίσκονται οι

προς αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α., να

τους περιφρουρήσουν, να μην

τους χρησιμοποιούν έως ότου εγ-

κατασταθεί ο εργολάβος καθώς

και να στηρίξουν τα έργα αυτά

που πρέπει να ολοκληρωθούν έως

31/12/2015. Τους καλούμε επίσης

να απέχουν από κάθε προσπάθεια

οικειοποίησης των έργων και να

μην θέτουν εμπόδια στην υλοποί-

ησή τους, με την παράνομη έως

και σήμερα χρήση των Χ.Α.Δ.Α.    

Με αφορμή τις αλλεπάλληλες μη

αληθείς δημοσιεύσεις σε διάφορα

τοπικά ενημερωτικά blogs και ιστο-

τόπους, σχετικά με τον αποκλεισμό

της επέκτασης του προαστιακού σι-

δηροδρόμου Αττικής μέχρι το Λαύριο

από το ΕΣΠΑ και έπειτα και από την

αναφορά σε φήμες περί ακύρωσης

του εν λόγω έργου κατά τη διάρκεια

του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης

Ιουλίου, ο Δήμος Λαυρεωτικής δια-

ψεύδει κάθε τέτοιο ισχυρισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον  &  Αειφόρος Ανά-

πτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕ-

ΡΑΑ) του νέου ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει

είκοσι τρία μεγάλα έργα υποδομής

σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα

της επιτροπής παρακολούθησης του

προγράμματος, προϋπολογισμού 5,2

δισ. ευρώ, μέσα στα οποία ξεκάθαρα

αναφέρεται και η Επέκταση του προ-

αστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από

Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση

του λιμένα Λαυρίου. 

Βασική προτεραιότητα και μέλημα

του Δήμου και προσωπικά του ίδιου

του Δημάρχου κ. Δημήτρη Λουκά,

είναι η προώθηση της ολοκλήρωσης

των απαραίτητων υποδομών, καθώς

ο ίδιος στο πρόσφατο παρελθόν έχει

επισκεφθεί την ΟΣΕ- ΕΡΓΟΣΕ και

έχει ζητήσει την άμεση χρηματοδό-

τηση του έργου, δεδομένων και των

μελετών που έχουν εκπονηθεί κάτω

από τη δική του επίβλεψη και παρό-

τρυνση και έπειτα από συνεχείς επα-

φές με τα συναρμόδια Υπουργεία. 

Η έλευση του Προαστιακού στο Λαύ-

ριο είναι ένα ενταγμένο έργο στο

νέο ΕΣΠΑ και θα αποτελέσει μοχλό

ανάπτυξης για την πόλη, καθώς θα

υποβοηθήσει την λειτουργία και την

ανάπτυξη του λιμανιού, θα δημιουρ-

γηθούν νέες θέσεις εργασίας, μει-

ώνοντας έτσι την ανεργία και θα

αποτελέσει πόλο έλξης για την

έλευση εταιρειών.  Η υλοποίηση του

έργου θα γίνει κάτω από την άγρυ-

πνη επίβλεψη του Δήμου, ώστε να

ολοκληρωθεί με τρόπο τέτοιο που να

σέβεται το περιβάλλον και να μην

παρεμβαίνει στην αισθητική του

τόπου και την εύρυθμη λειτουργία

του. 

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΚΑΙ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Eπικίνδυνες εξελίξεις 

στην Ουκρανία
Καταγγέλει η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ

Την υιοθέτηση αντιδραστικού νομοσχεδίου που επιβάλλει

τη λογοκρισία σε ΜΜΕ στην Ουκρανία, αλλά και την πρω-

τοβουλία Τσέχου Ευρωβουλευτή, γνωστού για την αντι-

κομμουνιστική του δράση, να καλέσει σε εκδήλωση στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον επικεφαλής ουκρανικής νεο-

ναζιστικής ομάδας κατήγγειλε η Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα του ΚΚΕ με επιστολή – παρέμβασή της στον πρό-

εδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. 

Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής :

“Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε πρώτιστα να καταγ-

γείλουμε το νέο αντιδραστικό νόμο της κυβέρνησης της Ου-

κρανίας που επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας σε ΜΜΕ,

βιβλία, ταινίες και κάθε πολιτιστική και καλλιτεχνική δημι-

ουργία, στο όνομα της «προστασίας της εθνικής ασφάλειας»

και της «υποκίνησης εθνοτικού μίσους». Ο νόμος αυτός απο-

τελεί ακόμα ένα επικίνδυνο στοιχείο της πολιτικής των δυ-

νάμεων που αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση μετά την

επέμβαση των ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που πραγμα-

τοποιήθηκε εν μέσω ανταγωνισμών με τη Ρωσία και των αν-

τιλαϊκών σχεδιασμών της αστικής τάξης της Ουκρανίας.

Είναι ένα ακόμα χτύπημα σε βάρος του  λαού  από  την ου-

κρανική κυβέρνηση που με τη στήριξη φασιστικών δυνάμεων,

συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Ντονμπάς, έχει προχω-

ρήσει στην απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας, ενώ συνεχίζον-

ται οι απαγωγές, οι διώξεις, οι απειλές, σε βάρος

κομμουνιστών κι άλλων εργαζομένων, οι ρατσιστικές δολο-

φονικές επιθέσεις από ομάδες κρούσης φασιστών.

Γι’ αυτές τις επικίνδυνες κι ανησυχητικές εξελίξεις στην Ου-

κρανία η ΕΕ φέρει μεγάλες ευθύνες, ενώ μάλιστα έχει επι-

βραβεύσει την αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας με

την πρόσφατη επικύρωση της λεγόμενης συμφωνίας σύνδε-

σης ΕΕ –Ουκρανίας.

Εκτός των παραπάνω, ο Τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ J.

Stetina – όπως πληροφορηθήκαμε - έχει προαναγγείλει την

πρόσκληση του A. Biletsky, επικεφαλής της νεοναζιστικής

Ομάδας Κρούσης Αζόφ στην Ουκρανία, σε εκδήλωση που

διοργανώνει ο ίδιος  στο Ευρωκοινοβούλιο (ΕΚ) το Φθινό-

πωρο. Η εξαγγελία της εν λόγω εκδήλωσης στο ΕΚ έχει ήδη

προκαλέσει κύμα καταγγελιών πολιτικών κομμάτων και κοι-

νωνικών οργανώσεων.

Οι αντιδράσεις αυτές προκαλούνται γιατί ο Α. Βiletsky είναι

γνωστός φασίστας, επικεφαλής της Κοινωνικής – Εθνικής

Συνέλευσης που αποτελεί τμήμα του «Δεξιού Τομέα» της

Ουκρανίας. Η δράση του ίδιου και των φασιστικών ομάδων

που διευθύνει δεν είναι άλλη από δολοφονικές επιθέσεις

στην περιοχή του Ντονμπάς σε βάρος εργαζομένων της πε-

ριοχής. Κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου ενώ διακρίνε-

ται για τις ρατσιστικές φασιστικές απόψεις του, τις

ανατριχιαστικές θεωρίες περί Αρίας Φυλής.

Ο δε ευρωβουλευτής J. Stetina με την πρόσκλησή του αυτή

προφανώς συνεχίζει και με αυτόν τον τρόπο την αντικομ-

μουνιστική δράση του, η οποία χρονολογείται από πολύ

παλιά. Ο ίδιος άλλωστε είχε πρωτοστατήσει με πρότασή του

για την απαγόρευση της ΚΝ Τσεχίας, αλλά και του ΚΚ Βοη-

μίας Μοραβίας. Εκείνες οι  μεθοδεύσεις με την πάλη και την

αποκάλυψη των κομμουνιστών, του τσέχικου λαού και την

παγκόσμια κινητοποίηση αλληλεγγύης στους Τσέχους κομ-

μουνιστές, έπεσαν στο κενό.

Με αυτήν την επιστολή μας τονίζουμε την κάθετη αντίθεσή

μας με τις επικίνδυνες εξελίξεις στην Ουκρανία, την έξαρση

του κρατικού αυταρχισμού κι αντικομμουνισμού, την περι-

στολή στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, την ανοικτή

ενθάρρυνση και υπόθαλψη του φασισμού και των δολοφονι-

κών ορδών του. Δηλώνουμε πως μια τέτοια εκδήλωση στο

ΕΚ, αποτελεί μεγάλη πρόκληση, είναι καταδικαστέα κι επι-

βάλλεται να ματαιωθεί και με δική σας παρέμβαση.”.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
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Διαβάστε μας καθημερινά στο www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
Καλύβια, Τ.Κ. :   19010
Τηλ.: 2299320317
FAX: 2299048289
Email: babis.raptis@kalivia.gr 
Πληροφ.:  Ράπτης Χαράλαμπος                                            
ΚΑΛΥΒΙΑ  24/8/ 2015
Αρ. Πρωτ. 14709       
Προϋπολογισμός: 195.500,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙ-
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει    ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορ-
φούμενης μέσης τιμής λιανικής πώ-
λησης εκάστου είδους του
τμήματος εμπορίου του Π.Ε. κεν-
τρικού τομέα της Περιφέρειας Αττι-
κής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης
195.500,00 με ΦΠΑ (158.943,09
χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με:  Ο   διαγωνισμός   θα
πραγματοποιηθεί   με   χρήση   της
πλατφόρμας   του   Εθνικού   Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)      μέσω
της      διαδικτυακής      πύλης
www.promitheus.gov.gr,  μέχρι την
20/9/2015 ημέρα Κυριακή   και ώρα
15:00 σε  ηλεκτρονικό  φάκελο.             
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται από μία  (1)
έως τρείς (3)εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών μέσω

των αρμοδίων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτου-
σας αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης μέχρι 31/12/2015.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλλη-
νες ή Αλλοδαποί).2. Όλα τα νομικά
πρόσωπα.3.Συνεταιρισμοί και
4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμη-
θευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φο-
ρείς  (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή πα-
ροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
για το σύνολο της προμήθειας .
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελλη-
νική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό πρέπει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει
κάθε προσφορά .
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο
τοις εκατό), επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης από την υπηρεσία
δαπάνης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή
3.178,86 Ευρώ (τρεις χιλιάδες εκα-
τόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και
ογδόντα έξι  λεπτά).
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα
των καυσίμων θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με αυτές που ακολου-
θούνται στα κρατικά διυλιστήρια και
προορίζονται για την κίνηση των
αυτοκινήτων και τη θέρμανση των
κτιρίων.
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή

αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή
και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμε-
νους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
αποδοχής των διαγωνιζομένων για
παράταση τότε οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για
το επιπλέον αυτό χρονικό διά-

στημα. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη
προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος μόνο των ποσοτήτων ενός
είδους υγρών καυσίμων ή λιπαντι-
κών . Για αυτό κάθε διαγωνιζόμενος
οφείλει  να προσφέρει  για το σύ-
νολο της ποσότητας των καυσίμων
και των λιπαντικών  όπως  αναγρά-
φεται   στον ενδεικτικό προϋπολο-
γισμό.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απα-
ράδεκτη.
Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνω-

στοποίηση προς τους διαγωνιζόμε-
νους να ζητήσει τη παράταση
ισχύος των προσφορών δέκα (10)
ημέρες πριν από τη λήξη της προ-
θεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνο-
λικά δώδεκα (12) μηνών. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να απαν-
τήσουν εντός τριών (3) ημερών και
σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης
τους θα πρέπει να ανανεώσουν τις
εγγυητικές επιστολές τους σε περί-
πτωση που δεν ισχύουν για τυχόν
παρατάσεις. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς ματαιώνον-
ται τα αποτελέσματα του διαγωνι-
σμού, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραί-
τητη τη συνέχιση του διαγωνισμού.
Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις
προσφορές ο διαγωνισμός επανα-
λαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από
τον μειοδότη να προβάλει καμία
αξίωση. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπρο-
σαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού  
www.saronikoscity.gr 
και στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενό-

τητας Ανατολικής Αττικής σας ενημερώνει

ότι σε συνέχεια του από 14/8/2015 δελτίου

τύπου και λόγω της ύπαρξης τεχνικών προ-

βλημάτων, ο γενικός ψεκασμός για την κα-

ταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαι-

οκομικές περιοχές των Δήμων Σαρωνικού,

Μαραθώνα, Ωρωπού, Παιανίας και συγκε-

κριμένα στα Δ.Δ. Γραμματικού, Καλάμου,

Ωρωπού, Συκάμινου, Καπανδριτίου, Καλυ-

βίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Παι-

ανίας, θα ξεκινήσει στις 24/8/2015 ημέρα

Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί το αργότερο

σε οκτώ (8) ημέρες.

Παρακαλούνται:

1. Οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν περιφραγ-

μένα κτήματα, να βρίσκονται τις ημέρες του

ψεκασμού στα κτήματα τους προκειμένου

να τα ανοίξουν ώστε να διευκολυνθεί η

πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.

2. Οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι των

ανωτέρω περιοχών.

3. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων να

τοποθετήσουν σήμανση περιμετρικά των

κτημάτων τους προκειμένου να μην ψεκα-

στούν.

Δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας

ΑΔΑ: 7ΒΙΜΩΛ6-ΤΜΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί, 25 Αυγούστου 2015
Αρ. Πρωτ.: 15973

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διακηρύσσει προφορική φανερή
μειοδοτική δημοπρασία για μί-
σθωση ακινήτου όπως αναφέρεται
παραπάνω.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να
έχει τις προϋποθέσεις ώστε να χρη-

σιμοποιηθεί ως προαύλιος στεγασμέ-
νος και υπαίθριος χώρος του 3 Λυ-
κείου Κορωπίου, για την επέκταση
του υπάρχοντος, λόγω αύξησης του
αριθμού των μαθητών. Τούτο πρέπει
να είναι τουλάχιστον επιφανείας 160
m2 στεγασμένου χώρου και τουλάχι-
στον 100 m2 ακαλύπτου. Το ακίνητο
αυτό θα πρέπει να εφάπτεται στον
υφιστάμενο προαύλιο χώρο του 3 Λυ-
κείου Κορωπίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει
να είναι από κάθε πλευρά κατάλ-
ληλο για τη χρήση που μισθώνεται,
οι τυχόν απαραίτητες συμπληρώ-
σεις και επισκευές βαρύνουν τον
ιδιοκτήτη, θα εκτελεσθούν καθ΄
υπόδειξη του Δήμου και θα περα-
τωθούν εμπρόθεσμα, εκτός και εάν
εκτελεστούν από τον Δήμο και πα-
ρακρατηθούν από τα μισθώματα.

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν
οφείλουν εντός (20) ημερών από
της δημοσιεύσεως της παρούσης,
να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος. Κατόπιν τούτου και μετά
από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια
επιτροπή θα κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφερόμενων
ακινήτων και περί του αν αυτά πλη-
ρούν τους όρους διακήρυξης, συν-
τασσόμενης σχετικής εκθέσεως
εντός δέκα (10) ημερών, όποτε
λήγει η προθεσμία λήψεως των
προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 ή 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Πρωτ. 12552/26.8.2015
Εργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 1ο - 2ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ”
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπολ.: 58.350,08 (με Φ.Π.Α.
23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττι-
κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το
σύστημα της προσφοράς επί μέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τι-
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της
υπρηεσίας, με έλεγχο ομαλότητας
των επιμέρους ποσοστών έκπτω-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δια-
τάξεις του άρθρου 13 του Ν.
2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν. 1418/854, το
Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94 ως
επίσης και των Δ/των και Υπουργι-
κών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε
εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθε-
λαν ισχύσει κατά την ημερομηνία
δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα
Π.Δ. 23/93 και 85/95 για την ανά-
δειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 1ο - 20
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ”.
Το έργο θα δημοπρατηθεί για το σύ-
νολο του προϋπολογισμού της με-
λέτης ήτοι για ποσό 58.350,08 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
με υπάρχουσα πίστωση ύψους
50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ εκτιμώντας ότι αυτό το
ποσό θα μπορέσει να απορροφηθεί
εντός του οικονομικού έτους 2015.
Η Δημοπρασία θα γίνει την
15/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προ-
σφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας
(Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ.
19902).
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
1-. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στν Α1 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις δη-
μόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τη-
ρούνται επίσημα κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον  
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικιού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο
από πριοτική και ποσοτική άποψη.
2-. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων, των παραπάνω περι-
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδή-
ποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του
ν. 4281/2014 (Κοινοπραξίαστην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε-
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας.
3-. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου, υπό τους όρους της
παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραί-

τητο να αναγράφεται, στην περί-
πτωση δε που αναγραφεί λανθα-
σμένα δεν επηρεάζεται το κύρος
της συμμετοχής της επιχείρησης
και της κοινοπραξίας. Κατηγορία
εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.
4-. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζον-
ται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την κα-
τασκευή Δημοσίων Εργων.
Η εγγύηση συμμετοχή στη δημο-
πρασία ανέρχεται σε 948,78 ευρώ
και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης που αναφέρονται στο
άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5,
6, 7 και 8, διατίθενται από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παιανίας, Πληροφορίες κα. Καλα-
τζή Βασιλική, 213 2030749 και κ.
Καββαδία Χρήστο - Ανδρέα 213
2030718.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους από την
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό
μέχρι και την 10/9/2015. Εφόσον
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται
το αργότερο εντός της επομένης
εργάσιμης ημέρας από την υπο-
βολή της αίτησης χορήγησης. Για
την παραλαβή των τευχών οι ενδια-
φερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχε-
ται σε 20 ευρώ, εκτός αν αναλά-
βουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια. Συγχρόνως παρέχεται η
διάθεση των τευχών στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.paiania.gov.gr
σε ηλεκτρονική μορφή ενώ στην
ίδια μορφή διατίθενται και από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Παιανίας σε εξωτερική
μονάδα αποθήκευσης που θα προ-
σκομίσουν οι ενδαφερόμενοι.

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ

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
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  20/8/2015
Aρ. Πρωτ.:  36539

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» με σφραγι-
σμένες προσφορές και συμπλήρωση

αριθμημένου και σφραγισμένου τι-
μολογίου και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο
της προσφοράς του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της με α/α 99/2015 με-
λέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού
34.988,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), που αφορά 62 διαφορετικά
είδη και 925 μονάδες αυτών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 568,89€
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93
απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του
Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημό-
σιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),
την Τεχνική Μελέτη με α/α  99/2015
και τη με αρ. Πρωτ. 34822/5-8-2015
σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, τη Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα έναρξης
10:00 και λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Δευτέρα 31-8-2015 και
ώρες 9.00-14.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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Zητάει εργασία

για μικροδουλειές - μι-

κροεξυπηρετήσεις .

Οδηγεί και διαθέτει ΙΧ

αυτοκίνητο

Τηλ. 210 9656.854

Κυρία  Ελληνίδα ανα-

λαμβάνει τη φύλαξη μι-

κρών παιδιών ή

φροντίδα ηλικιωμένων

στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρκιζας. 

Τηλ. 6938653701.

ZHΤOYN ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σχολείο Ιδιωτικό, Νοτίων Προαστίων, ζητά καθηγη-

τές ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας. Αποστείλατε

βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 Κορωπί.

Iδιωτικό Σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά καθη-

γητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Επιμελητής εκδόσεων

– κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώ-

σεις τυπογραφικών δοκι-

μίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών

κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά

εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια

ονόματα, λογοπαίγνια

κ.λπ. τυπωμένα σε μπλου-

ζάκια και κούπες. 

Τηλ. 6983193536

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων
στο διαγωνισμό υποβάλλει προ-
σφορά για μία ή περισσότερες ομά-
δες , τα ποσά των εγγυητικών
επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού
θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση του Δήμου www.halandri.gr.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023842-3-3).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
«ΟΜΑΔΑ Α»    (ΜΕΛΑΝΙΩΝ) 57.317,07 573,17
«ΟΜΑΔΑ Β» (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΞ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) 38.350,00 383,50
«ΟΜΑΔΑ Γ»    (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) 12.909,60 129,10
«ΟΜΑΔΑ Δ» (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ) 23.801,25 238,01
«ΟΜΑΔΑ Ε» (ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) 6.097,20 60,97
«ΟΜΑΔΑ ΣΤ» (ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 
ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ) 1.320,00 13,20
«ΟΜΑΔΑ  Ζ»  (ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ) 1.699,25 16,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Χαλάνδρι 26/8/2015
Αρ. Πρωτ.:  24047
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ
Τηλ. : 2132023842-843-844

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΥ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΦΑΞ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΥ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 174.038,09€ (Α.Μ. 72/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τριών (23)
ημερών από την ημερομηνία αποστο-
λής της περίληψης διακήρυξης στο

τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμ-
βάσεων της εφημερίδας της Κυβέρ-
νησης και στον Ελληνικό Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
15/9/2015 και ώρα 8:00 π.μ. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 21/9/2015
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 25/9/2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για μία ή περισσότερες
ομάδες. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοι-
χεί  σε ποσοστό 1% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Πρωτ. 12551/26.8.2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Παιανίας Αττικής 
διακηρύσσει την με ανοικτή δημο-
πρασία επιλογή αναδόχου με το Σύ-
στημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την
κατασκευή του έργου “ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
των εργασιών που δημοπραττούν-
ται ανέρχεται σε 199.931,06 ευρώ
(με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), ανα-
λυόμενος σε 162.545,58 ευρώ και
37.385,48 ευρώ ΦΠΑ 23%  συντίθε-
ται από την κατηγορία Η/Μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
Τρίτη 15/9/2015 στις 10.00 π.μ.
(ώρα λήξης της υηποβολής προ-
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Παιανίας (οδός Καρα-
ολή και Δημητρίου 38Α, Παιανία).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στν Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τη-
ρούνται επίσημα κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον  
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικιού Μη-

τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο
από πριοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων, των παραπάνω περι-
πτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ.
περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινο-
πραξίαστην ίδια κατηγορία) και υπό
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι-
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου, υπό τους όρους της
παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραί-
τητο να αναγράφεται, στην περί-
πτωση δε που αναγραφεί
λανθασμένα δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχεί-
ρησης και της κοινοπραξίας. Κατη-
γορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στο
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ,
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επι-
χειρήσεων σε διαγωνισμούς για
την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέ-

ρονται στο τεύχος της διακήρυξης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδι-
κότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του
ΚΔΕ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό ακτατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους εγγυητική επι-
στολή συμμετοχή 3.250,91 ευρώ
(ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-
σμού της υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ).
Χρόνος ισχύος τουλάχιστον έξι
μήνες και 30 ημέρες από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφο-
ράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη-
μοπράτησης διατίθενται από τη
Δ/νση ΤΕχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παιανίας, Καραολή και Δη-
μητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία.
Πληροφορίες κ. Σαρματζής Πανα-
γιώτης τηλ. 213 2030743 και κ. Με-
νετάτος Γεράσιμος τηλ. 213
2030750.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους από την
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό
μέχρι και την Πέμπτη 10/9/2015.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χο-
ρηγούνται το αργότερο εντός της
επομένης εργάσιμης ημέρας από
την υποβολή της αίτησης χορήγη-
σης. Για την παραλαβή των τευχών
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 20 ευρώ, εκτός αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια. Συγχρόνως παρέχεται η
διάθεση των τευχών στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.paiania.gov.gr
Το ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΕ
ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ανέρχεται σε δώδεκα
(12) μήνες από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής. Δεν προβλέπεται η
πληρωμή πριμ.

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινούν τα

δρομολόγια των λεωφορείων, από το Διό-

νυσο προς την Πολυτεχνειούπολη και την

Πανεπιστημιούπολη, που σχεδίασε η Αντι-

δημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανά-

πτυξης με αντιδήμαρχο τον Ηλία Υφαντή,

για την εξυπηρέτηση των φοιτητών της

πόλης. 

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με βάση

το συνημμένο σχεδιάγραμμα στάσεων και

ωρών τις εργάσιμες ημέρες εκτός των περιό-

δων και των ημερών που τα Α.Ε.Ι. αργούν.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα βρί-

σκονται στην είσοδο της Πολυτεχνειούπο-

λης μεταξύ 08:20-08:30 και της

Πανεπιστημιούπολης μεταξύ 08:45-08:50.

Προγραμματίζεται, επίσης, στάση και απο-

βίβαση στο σταθμό μετρό Κατεχάκη.

Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν εσωτε-

ρικές διαδρομές εντός των δύο Ιδρυμάτων

για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των φοι-

τητών.

Για την επιβίβαση οι φοιτητές επιδεικνύουν

φοιτητική ταυτότητα ή φοιτητικό πάσο. Οι

νέοι πρωτοετείς επιβιβάζονται ελεύθερα

μέχρι την έκδοση των σχετικών δελτίων.

Οι αναγραφόμενες ώρες είναι ενδεικτικές

με πιθανή καθυστέρηση 5-8 λεπτών. Μετά

τα πρώτα δρομολόγια, στις αρχές Σεπτεμ-

βρίου, θα υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις,

αν αυτό απαιτηθεί.

Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παι-

δείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με αν-

τιδήμαρχο τον Βασίλειο Κομκοτό,

επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση

της συγκεκριμένης δημοτικής υπηρεσίας

και η μέγιστη ωφέλεια για τους φοιτητές

του Διονύσου.

σ.σ. Ωραίες κινήσεις, που πρέπει να τις μι-
μούνται...

Λεωφορεία βάζει ο Δήμος Διονύσου  

για εξυπηρέτηση των φοιτητών του
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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

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

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

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

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

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 - κεντρική πλατεία 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Η μπίρα είναι ένα αλκοολούχο ποτό με περιεκτικότητα σε

διοξείδιο του άνθρακα. 

Η αλκοόλη καθώς και το διοξείδιο του άνθρακα προέρχον-

ται από τη φυσική διαδικασία της ζύμωσης. Ο ζύθος και η

τέχνη της ζυθοποιΐας είναι γνωστά στον άνθρωπο εδώ και

χιλιάδες χρόνια. Αναφέρεται ότι οι Σουμέριοι το 6000 π.Χ.

είχαν αναπτύξει εμπόριο ζύθου. Επίσης από πάπυρους που

σώζονται φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι περί το 4000 π.Χ. χρησι-

μοποιούσαν το κριθάρι, καθώς και άλλα δημητριακά για την

παρασκευή ζύθου. Μετά από πολλά χρόνια ο ζύθος έγινε

πολύ γνωστός στη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως στους Αγ-

γλοσάξωνες και Τεύτονες οι οποίοι κατοικούσαν στη σημε-

ρινή Βρετανία, Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Βέβαια, δεν

είναι γνωστό πώς, πότε και από ποιούς έμαθαν την τέχνη

της ζυθοποιϊας. 

Αναφέρεται ότι ένας Έλληνας περιnγητής που ταξίδευσε

στην Bόρεια Γαλλία περί το 325 π.Χ. περιέγραψε σχετικά

με την παρασκευή του ζύθου και μάλιστα αναφέρει τη με-

γάλη κατανάλωση ζύθου που παρατήρησε εκεί. Περί το

τέλος του 17ου αιώνα η κατανάλωση ζύθου ήταν σημαν-

τική και ήταν διαδεδομένη κυρίως σε μοναστήρια της Κεν-

τρικής Ευρώπης. Ένας από τους λόγους ήταν η κακή

ποιότητα του πόσιμου νερού. Ένας άλλος λόγος ήταν το

ότι οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο ζύθος ήταν υγρό με φαρμα-

κευτικές ιδιότητες για πολλές ασθένειες. Μέχρι την επο-

χής του Γάλλου Παστέρ η ζυθοποιϊα ήταν μια τέχνη. Ο

λαμπρός αυτός επιστήμων έθεσε τα θεμέλια της επιστήμης

της ζυθοποιϊας, εισάγοντας για πρώτη φορά την μαγιά για

την διαδικασία της ζύμωσης. Στη συνέχεια η ζυθοποιϊα τέ-

θηκε σε άλλες βάσεις, κυρίως επιστημονικές, χωρίς όμως

να πάψει να θεωρείται και τέχνη.

H μπίρα παρασκευάζεται από πρώτες ύλες όπως το κριθάρι,

τα δημητριακά, η μαγιά και το νερό. Όλα αυτά είναι φυσικές

ουσίες στις οποίες μπορούν να ανιχνευθούν πολλά ωφέ-

λιμα συστατικά. 

Πιο συγκεκριμένα:

• H βύνη προσφέρει στη μπίρα υδατοδιαλυτές διαιτητικές ίνες.

• Mικρές ποσότητες ανθέων λυκίσκου (αρωματικό φυτό)

προστίθενται στην μπίρα για να την αρωματίσουν, αλλά και

για να λειτουργήσουν ως φυσικά συντηρητικά. O λυκίσκος

συμβάλλει στη δημιουργία της πικρής της γεύσης. O λυκί-

σκος περιέχει ουσίες που θεωρείται ότι επιδρούν προστα-

τευτικά ενάντια σε κάποιες ασθένειες και κάποιες μορφές

καρκίνου, καθώς επίσης και ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό

σύστημα. H μπίρα, άλλωστε, είναι η μόνη σημαντική δια-

τροφική πηγή λυκίσκου. Συνεπώς, οποιαδήποτε πιθανά

οφέλη για την υγεία προκύπτουν μόνο από την κατανά-

λωση μπίρας.

• H μαγιά παρέχει βιταμίνες του συμπλέγματος B, όπως B1,

B6 και φυλλικό οξύ. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, συν-

δέονται  με την ισορροπία της φυσικής λειτουργίας του

νευρικού συστήματος, τη διάθεση και την ενεργητικότητα

του εγκεφάλου. Τα απαραίτητα για τον οργανισμό αμινο-

ξέα, όπως η τρυπτοφάνη, η λευκίνη, η μεθιονίνη, η λυσίνη,

που περιέχει επίσης, κρίνονται αναγκαία για έναν μεγάλο

αριθμό βιολογικών διεργασιών στο σώμα. Τα αποκαλούμε

απαραίτητα, καθώς δεν μπορούν να παρασκευασθούν από

το ίδιο το σώμα και άρα πρέπει να καταναλωθούν είτε σαν

φυσική τροφή ή από κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.

• Nερό: Bρίσκεται συνήθως στην μπίρα σε ποσοστό 93%,

ενώ το αλκοόλ σε ποσοστό περίπου 5%.

Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ (ανά 100 γρ.)

Nερό: 94,32 γρ. Mαγνήσιο: 6 mg

Συνολικά λιπίδια: 0,06 γρ. Φώσφορος: 13 mg

Yδατάνθρακες: 1,61 γρ. Kάλιο: 25 mg

Σάκχαρα: 0,05 γρ. Nάτριο: 4 mg

Aσβέστιο: 5 mg Διαιτητικές ίνες: 0,1 γρ.

Τι είναι όμως η μαγιά της μπίρας;  

Στην πραγματικότητα, αναφερόμαστε στη διατροφική μαγιά

η οποία παράγεται από καλλιέργεια του μύκητα Saccha-

romyces cerevisiae, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε πε-

ριπτώσεις διάρροιας και κοινού κρυολογήματος. Πολλοί

είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αποτελεί και ένα απο-

τελεσματικό όπλο για την καταπολέμηση της ακμής. Η

μαγιά μπίρας ως όρος, περιγράφει έναν μονοκύτταρο ορ-

γανισμό (fungus – ζυμομύκητα), ο οποίος αναλαμβάνει τη

διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης των σακχάρων, με

κύρια παράγωγα την αλκοόλη και το διοξείδιο του άνθρακα.

Λόγω της σύστασής της, η μαγιά μπίρας θεωρείται ότι δρα

ευεργετικά ως προς τον μεταβολισμό, την εντερική λει-

τουργία, τη μυϊκή μάζα, το νευρικό σύστημα και το ανοσο-

ποιητικό σύστημα. Υπάρχει, επίσης, έντονο ερευνητικό

ενδιαφέρον, ως προς την πιθανή επίδρασή της στη διατή-

ρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου και λιπιδίων σε

διαβητικούς ασθενείς.

Εξαιτίας του χρωμίου, το οποίο μάλιστα στη μαγιά μπίρας

έχει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα ο οργανι-

σμός να το χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά, η λήψη μα-

γιάς μπίρας φαίνεται πως βοηθά, τα άτομα με διαβήτη

τύπου ΙΙ (διαβήτης ενηλίκων). Μελέτες σε τέτοιους ασθε-

νείς έδειξαν  μείωση μέχρι και 30% στις τιμές σακχάρου,

μετά τη λήψη συμπληρώματος μαγιάς.

Η μαγιά μπίρας φαίνεται ότι συμβάλλει θετικά και σε περι-

πτώσεις δυσλιπιδαιμίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει

την «κακή» (LDL) χοληστερόλη και αυξάνει την «καλή»

(HDL). Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν είναι ακόμη σίγουροι για

το αν η συγκεκριμένη δράση οφείλεται επίσης στην πα-

ρουσία του χρωμίου ή σε κάποιο άλλο συστατικό της μα-

γιάς μπίρας.

Είναι φτωχή σε θερμίδες, λίπος και νάτριο, τα θρεπτικά συ-

στατικά της όμως, την καθιστούν ένα καλό συμπλήρωμα για

τους χορτοφάγους, που συχνά εμφανίζουν έλλειψη σε βι-

ταμίνες του συμπλέγματος Β.

Τα είδη μπίρας

Oι διαφορές από μπίρα σε μπίρα καθορίζονται από τη σύν-

θεση των δημητριακών που χρησιμοποιούνται, από την πο-

σότητα του λυκίσκου και κυρίως από τη θερμοκρασία που

γίνεται η ζύμωση. Στην ουσία, υπάρχουν δύο κύρια είδη μπί-

ρας: οι ανοιχτόχρωμες και οι σκουρόχρωμες, με πολλές

επιμέρους παραλλαγές. 

Oι ξανθές ή άσπρες μπίρες: Zυθοποιούνται συνήθως με

βύνη που προέρχεται από σιτάρι και γι’ αυτό είναι πιο ανοι-

χτές. Eίναι πιο δημοφιλείς από τις σκούρες και πιο ελα-

φρές. Συχνά, μάλιστα, αρωματίζονται από κάποιο

μπαχαρικό.

Mαύρες ή κόκκινες μπίρες: Aποκτούν το σκούρο χρώμα

τους επειδή οι παραγωγοί καβουρντίζουν το βυνοποιημένο

κριθάρι πριν προχωρήσουν στη ζυθοποίηση. Όσο πιο

σκούρα είναι η μπίρα, τόσο πιο έντονη είναι και η γεύση

της. Συνήθως οι μαύρες μπίρες είναι πιο δυνατές, έχουν δη-

λαδή περισσότερο αλκοόλ. 

Oι κόκκινες μπίρες είναι πιο πικρές, επειδή έχουν περισ-

σότερο λυκίσκο. 

Μπίρα και περίμετρος κοιλιακής περιοχής

H αλήθεια είναι ότι η μπίρα, όταν καταναλώνεται με μέτρο,

ωφελεί την υγεία μας. Και μέτρια κατανάλωση μπίρας ση-

μαίνει πρόσληψη 12 γρ. αλκοόλ για τις γυναίκες και 24 γρ.

για τους άνδρες. Έτσι, αν κανείς καταναλώσει μπίρα με 5%

περιεκτικότητα σε αλκοόλ, θα πρέπει να πιει 240 ml αν είναι

γυναίκα και έως 480 ml αν είναι άνδρας.

Στην πραγματικότητα, η μπίρα δεν παχαίνει, αρκεί να κα-

ταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες και να μη συνοδεύεται

από πολύ πλούσια σε λιπαρά φαγητά και σνακ. H μπίρα δεν

περιέχει λίπος, ούτε χοληστερίνη και έχει χαμηλή περιε-

κτικότητα σε σάκχαρα. 

Δεν είναι η μπίρα που ευθύνεται για την αυξημένη περίμε-

τρο της μέσης ενός άνδρα ή μιας γυναίκας, αλλά η πρόσ-

ληψη περισσότερων θερμίδων από εκείνες που έχει

ανάγκη, ανεξάρτητα από το αν αυτές προέρχονται από την

υπερκατανάλωση αλκοόλ ή αναψυκτικών. 

Mελέτη  έδειξε πως όταν καταναλώνεται στο πλαίσιο της

υγιεινής μεσογειακής διατροφής και συνδυάζεται με συ-

στηματική φυσική δραστηριότητα, όχι μόνο δεν παχαίνει,

αλλά αδυνατίζει κιόλας.

Κωνσταντίνος Λούβρος M.D.
medlabnews.gr

http://medlabgr

Η Μπύρα, η μαγιά της και η διατροφική της αξία

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy



22 ΣΕΛΙΔΑ - 29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Χειμερινό Πρόγραμμα Προπονήσεων Περιόδου 2015 – 2016

(Έναρξη της αθλητικής περιόδου 2015 -2016, την Τρίτη 1

Σεπτεμβρίου 2015)

Οι διακοπές και η «ξεκούραση», πέρασαν και έτσι την Τρίτη

1 Σεπτέμβρη, η «Αθλητική Οικογένεια» του ΑΜΕΙΝΙΑ, δίνει

το σύνθημα της έναρξης της νέας πορείας. Ξεκινά μια

ακόμη συναρπαστική διαδρομή, λέγοντας ΝΑΙ στην προ-

σπάθεια και στον κόπο, με επιμονή και ισχυρή θέληση, αρ-

χίζουν οι προπονήσεις της αθλητικής περιόδου 2015-2016.

Η νέα χρονιά για μια ακόμη φορά φέρνει την υπόσχεση – πα-

ράδοση του σωματείου, ότι θα είναι ένα ταξίδι επιτυχιών και

όμορφων εικόνων, μέσα από την άθληση και το συναγωνισμό.

Επίσης, με την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς, ξεκινά

με υπευθυνότητα για μια ακόμη χρονιά, ένα πλήρες πρό-

γραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ, τις στρα-

τιωτικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, τις σχολές των

Σωμάτων Ασφαλείας και γενικότερα για όποια σχολή έχει

αθλητικές εξετάσεις. 

Στα εξειδικευμένα γκρουπ προπόνησης θα προπονούνται

οι αθλητές και αθλήτριες, γεννημένοι το 2002 και πριν.

Οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2003 και

μετά, θα ακολουθούν τις προπονήσεις του τμήματος υπο-

δοχής νεαρών αθλητών στίβου, έχοντας δύο επιλογές προ-

πόνησης για τις καθημερινές και μία για το Σάββατο.

Αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2003 & 2004

μπορούν να γυμνάζονται με τα γκρουπ εξειδικευμένης προ-

πόνησης, μετά από έγκριση των προπονητών, έχοντας έτσι

ακόμη μία επιλογή προπόνησης.

Στις καθημερινές η πρωινή προπόνηση, για όσους αθλητές

και αθλήτριες προβλέπεται, αυτή θα πραγματοποιείται μόνο

κατόπιν συνεννόησης με τον αρχιπροπονητή του σωμα-

τείου, όπου θα καθορίζεται  ο τόπος και η ακριβής ώρα προ-

πόνησης. 

Αθλητική έναρξη χρονιάς με τον Αμεινία

Η καθιερωμένη προετοιμασία των αθλητών της επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης των Νοτίων Προαστίων, (Άρης Βούλας,

Αρης 2006 και Φιλονίκης) βρίσκεται είδη στην δεύτερη

εβδομάδα, καθώς οι αθλητές και οι ομάδες της περιοχής

σκοπεύουν και φέτος σε σημαντικές επιτυχίες τόσο στα

Ελληνικά πρωταθλήματα όσο και στα διεθνή τουρνουά στα

οποία προγραμματίζεται να πάρουν μέρος.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις σε κα-

θημερινή βάση, ενώ σημαντική δουλειά γίνεται και στον

τομέα της φυσικής κατάστασης.

Στο μεταξύ ξεκινούν και οι εγγραφές για τις ακαδημίες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932 627835 και  στη γραμ-

ματεία από 18.00 έως 21.00 στο 210 8991154 και στο

info@arisvoulas.gr

Με πρωτοβουλία κατοίκων του Δήμου Λαυρεωτικής, ο Δρ.

Στάθης Αβραμίδης, πραγματοποίησε στην Κακή Θάλασσα

ενημέρωση / επίδειξη τεχνικών αθλητικής ναυαγοσωστικής

σε μικρούς και μεγάλους, ως "ασπίδας προστασίας" στους

πνιγμούς.

Ο Αύγουστος δεν κύλησε αδιάφορα στην Κακή Θάλασσα. Η

Ελλάδα είναι 6η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28

χωρών και 36η στον κόσμο σε σύνολο 116 χωρών, βάση

στοιχείων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Οι λουό-

μενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ενημέρωση

για τις δράσεις κρατικών οργανισμών, που έχουν ως σκοπό

την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στο

νερό.  

Την ενημέρωση ακολούθησε επίδειξη τεχνικών διάσωσης

με ρίψη σκοινιού και μεταφοράς ανδρεικέλου από τον παγ-

κοσμίως βραβευμένο Δρ. Στάθη Αβραμίδη (Σύμβουλος Ατυ-

χημάτων- ΓΓΔΥ Υπουργείου Υγείας / Υπάλληλος ΚΕΕΛΠΝΟ

/ Διευθυντής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας), που τον Μάιο συμ-

περιλήφθηκε από το World Open Water Swimming

Association (ΗΠΑ), στις "50 Σπουδαιότερες Προσωπικότη-

τες Υδατανθρώπων της Παγκόσμιας Ιστορίας" ανάμεσα σε

Ολυμπιονίκες και αστέρες του Χόλυγουντ. 

Την αρχική αμηχανία, ακολούθησαν γέλια και το έντονο εν-

διαφέρον όσων κατανόησαν την αξία της παρουσίασης και

συμμετείχαν ενεργά. Ο συνταξιούχος Γιάννης Πανταζής,

το χαρακτήρισε "ως ένα επιμορφωτικό και ενδιαφέρον κα-

λοκαιρινό πρωινό". Ο Γιάννης Επώνυμο, που διοργάνωσε

τη συνάντηση, είπε: "Η γνώση μας κάνει καλύτερους. Μά-

θαμε ότι η ναυαγοσωστική καλλιεργείται αθλητικά και μπο-
ρεί να προστατέψει εμάς και τα παιδιά μας από τον πνιγμό.
Ελπίζω οι αθλητικοί σύλλογοι της Λαυρεωτικής να αξιο-
ποιήσουν την ευκαιρία, εντάσσοντας στους σκοπούς τους
αυτό το σημαντικό άθλημα". 
Ο Δρ. Αβραμίδης, σχολίασε: "Σήμερα φυτέψαμε ένα σπο-
ράκι στην άμμο της παραλίας όπου κάνουμε τα μπάνια μας.
Δεν αποτελεί την λύση του προβλήματος αλλά μια σεμνή
αρχή. Το 2009, όταν εργαζόμουν στην Κακή Θάλασσα ως
ναυαγοσώστης, κλήθηκα να σώσω μια ηλικιωμένη γυναίκα
που ξερνούσε φαγητό στη διπλανή παραλία. Οι συνομήλι-
κοι της κοιτούσαν αμήχανοι. Δεν ήξεραν πώς να τη βοηθή-
σουν. Σήμερα επέστρεψα για να δώσω την ευκαιρία της
γνώσης. Τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι ευάλωτος
πληθυσμός. Ελπίζω ο Δήμος Λαυρεωτικής να ζητήσει από
τους οργανισμούς που εκπροσωπώ να υλοποιήσουμε συν-
τονισμένες δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις". 
Πληροφορίες για την αθλητική ναυαγοσωστική, υπάρχουν

στο sportlifesaving.blogspot.gr ενώ εκπαιδευτικό υλικό από

το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό, υπάρχει στο

www.moh.gov.gr.  

Στο «φουλ» η προετοιμασία των ομάδων

επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βούλας
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις ακαδημίες

Επίδειξη Αθλητικής Ναυαγοσωστικής στο Δήμο Λαυρεωτικής
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Συνένωση 

των δύο αθλητικών

Σωματείων 

του Κορωπίου
Το Δ.Σ του Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ όπως είχε προαναγγείλει

ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο του Κορωπίου ότι

μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ η Έκτακτη Γεν.

Συνέλευση για την συνένωση των δύο σωματείων

της πόλις θα γίνει στις 02 Νοεμβρίου και σε περί-

πτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 09 Νοεμ-

βρίου. Σίγουρα θα επανέλθουν με νέα ανακοίνωση

δέκα ημέρες νωρίτερα από την ορισθείσα ημερομηνία

για να ενημερώσουνγια τον χώρο και την ώρα που θα

γίνει η Γεν. Συνέλευση.   

Στο μεταξύ στις 20 Αυγούσου έγινε ο καθιερωμένος

αγιασμός της Ομάδας στο  Γήπεδο Αντώνης Πρίφτης.

Τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα  θα μπορέσει να

βγάλει ο Σπύρος Κερκύρας, όταν θα δώσει τα δυο

πρώτα του φιλικά παιχνίδια. 

Νέες κάρτες διαρκείας

Ο Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ έθεσε σε κυκλοφορία τις Νέες Κάρ-

τες Διαρκείας για το πρωτάθλημα της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ

και ζητάει τη στήριξη της από τους φιλάθλους.

Γυναικείο Αγωνιστικό 

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, πραγ-

ματοποιήθηκε η πρώτη  συνάντηση

για την αγωνιστική περίοδο 2015-

2016, του γυναικείου τμήματος του

Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας, στο Κλει-

στό Γ. Γεννηματάς της Βούλας.
Το παρών στην πρώτη εμφάνιση έδω-

σαν οι: Αγγελική Νικολοπούλου (αρ-

χηγός), Άννα Σπυριδοπούλου, Χρι-

στίνα Κίτσιου, Ντάνι Σπηλιώτη, Λήδα

Πολιτοπούλου, Ανθή Χατζηγιακουμή,

Ειρήνη Μπότση, Μαρία Δανδουλάκη.

Τη Δευτέρα (31/8) αναμένεται να εν-

σωματωθούν και οι δύο ξένες αθλή-

τριες της ομάδας Τζανίς Ράντολφ και

Κέϊτι  Ρουτάν, ενώ θα μπουν σιγά,

σιγά και οι Ευγενία, Κολλάτου, Μάντυ

Αναστασοπούλου, Τζο Τσιχλάκη,

Ιβάνα Ράτσα.

Το προπονητικό τιμ της ομάδας είναι

ο προπονητής Γιάννης Κτιστάκης, ο

άμεσος συνεργάτης του Βησαρίων

Κονιδάρης, ο γυμναστής Γιάννης Πα-

παγεωργίου, ο φυσικοθεραπευτής

Σταμάτης Φώτογλου και ο ιατρός

Γιάννης Τσαπακίδης.

Ξεκίνησαν τα τμήματα του Πρωτέα Βούλας

για τη νέα αθλητική περίοδο

Αντρικό τμήμα

Το ανδρικό τμήμα του Πρωτέα ξεκίνησε την Τρίτη (18/8) την προετοιμασία του ενόψει της αγωνιστικής περιόδου

2015-2016, και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Γ' Εθνική Κατηγορία (2ος όμιλος).

Οι άνδρες του Πρωτέα ξεκίνησαν την προετοιμασία τους  με στίβο στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης. Η

ομάδα θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες δίχως ρεπό με πρωινές και απογευματινές προπονήσεις το

πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της.

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας ευχαριστεί  τον ΟΑΠΠΑ για την παραχώρηση του στίβου Βουλιαγμένης.

NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ  26/8/2015

Aρ. Πρωτ.  3026                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 23-08-2015. Καλούνται

τα μέλη του Ν.Ο.Κ.Β. στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση

την Παρασκευή  11-09-2015  και ώρα  08.00 π.μ. στην αί-

θουσα του  Ομίλου μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας  η

Έκτακτη Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί το Σάββατο

12-09-2015  και ώρα  12.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερη-

σίας διατάξεως  και στον ίδιο χώρο.

Θέμα:

Ενημέρωση των τρεχουσών εξελίξεων και λοιπών ζητη-

μάτων.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Θ. Χατζηπαναγιώτου 

Ξεκινά το Τμήμα Γυμναστικής 

Γυναικών στα 3Β

Το Τμήμα Γυμναστικής Γυναικών ξεκινάει τις αθλη-

τικές του δραστηριότητες την Τετάρτη 2 Σεπτεμ-

βρίου στις 9 το πρωί στις εγκαταστάσεις του

Αθλητικού Συλλόγου “Αρη Βούλας” (κάτω από τη γέ-

φυρα) μια που εκεί ανήκει.

Να θυμίσουμε ότι το Τμήμα Γυναικών είναι ένα πολύ

ζωντανό κύτταρο που προσφέρει άσκηση, αλλά και

ωραίες εκδηλώσεις στις γυναίκες που συμμετέχουν.

Η Φιλίτσα Κολοβού και η Χάρις Σταθάκη που αποτε-

λούν τη δυναμική του καλούν τις γυναίκες στη γυ-

μναστική, γιατί είναι υγεία και τρόπος ζωής.

Ξεκίνησαν εγγραφές στις

Ακαδημίες ποδοσφαίρου

του Αρη Βούλας

Ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγρα-

φές για τις ακαδημίες του ποδοσφαίρου, αθλητικής  πε-

ριόδου 2015-2016.

Λειτουργούν τμήματα από 5 ετών και άνω, υπό την επί-

βλεψη έμπειρων, πτυχιούχων προπονητών και γυμναστών.

Για εγγραφές, μπορείτε να απευθύνεστε  καθημερινά στη

γραμματεία του συλλόγου Περικλέους και Ελευθερίου Βε-

νιζέλου από τις 17:30 μέχρι και τις 21:30 καθώς και στο

τηλέφωνο 210-8991154 και στο email info@arisvoulas.gr
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