
Διανύουμε ήδη τον έβδομο χρόνο κατοχής. Το 2010 φαν-

τάζει μακρινό και οι Έλληνες φαίνεται – και μόνο φαίνε-

ται – ότι προσαρμόστηκαν στη νέα τάξη πραγμάτων.

Ξένοι επικυρίαρχοι διαφεντεύουν τη χώρα. Η εθνική κυ-

ριαρχία παραχωρήθηκε με τις Δανειακές Συμβάσεις και

τα συνημμένα Μνημόνια. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έγι-

ναν τα εκτελεστικά όργανα της ξενοκρατίας. Περισσό-

τερο από το 26% του πλούτου που παρήγαγε η χώρα

χάθηκε. Το ένα τρίτο των Ελλήνων που μπορούν να δου-

λέψουν είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται, ενώ πάνω

από 250.000 μετανάστευσαν σε αναζήτηση εργασίας. Οι

τράπεζες αφελληνίστηκαν και μαζί τους πέρασαν σε

χέρια ξένων οι περιουσίες των Ελλή-

νων. Σπίτια, αγροτική γη, βιοτεχνίες,

βιομηχανικές μονάδες και ξενοδο-

χεία, με συνολικά «κόκκινα δάνεια»

πάνω από 100 δις. ευρώ, ανήκουν

τώρα στα «κοράκια» των αγορών.

Η δημόσια περιουσία, οι στρατηγικές

επιχειρήσεις και οι υποδομές της

χώρας, ξεπουλιoύνται αντί «πινακίου

φακής», για να αποπληρώνεται ένα

χρέος που συνεχώς αυξάνεται. Όλοι

οι Έλληνες φτωχοποιούνται καθημερινά από μια ασύλ-

ληπτη φορολογική επιδρομή προκειμένου να πληρώνον-

ται οι τόκοι του χρέους (πρωτογενές πλεόνασμα).

Τη χώρα μας την έχουν δέσει πισθάγκωνα με τις χοντρές

αλυσίδες του χρέους και την έχουν ρίξει σε μια φυλακή

υψίστης ασφαλείας στη Φρανκφούρτη, τη φυλακή του

ευρώ. Τις πταίει;

Η ύβρις

Από την αρχή μας είπαν ότι για το κακό φταίμε εμείς

ότι είμαστε τεμπέληδες, άφρονες, σπάταλοι, φοροφυ-

γάδες, διεφθαρμένοι. Ότι απεργούμε συχνά και αδι-

καιολόγητα. ‘Οτι αναζητούμε την εργασιακή ασφάλεια

του Δημοσίου και παίρνουμε υψηλούς μισθούς και με-

γάλες συντάξεις. Άρα, όλοι μαζί τα φάγαμε, γι’ αυτό και

πρέπει να έχουμε ενοχικά σύνδρομα. Διαπράξαμε, μας

λένε, ύβρι – με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης –

και τώρα επήλθε η Νέμεσις (θεία δίκη). Είμαστε «βρω-

μοΕλληνες», όπως είπε και ο Γερμανός βουλευτής

Πέτερ Ραμσάουερ μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Νίκου
Ιγγλέση

Τίς πταίει;

Θα κυκλοφορήσουμε

πάλι το Σάββατο 27.8

Διαβάστε μας στο

www.ebdomi.com

Πολίτες αξιολογούν χώρους πρασίνου
Οι Δήμοι 3Β, Παλλήνη

και Σπάτα - Αρτέμιδα

στις χαμηλότερες 

βαθμολογίες!      
Σελίδα  7

Οι Ολυμπιακοί αγώνες
άλλοτε και τώρα

Σελίδα 10, 23

Σε μνημόνια εξυγίανσης οι Δήμοι
Τον "κώδωνα του κινδύνου κρούει", ο

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, με

αφορμή την είσοδο και του Δήμου Αχαρ-

νών στο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυ-

γίανσης τονίζοντας: «υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος να αυξηθεί σημαντικά ο αριθ-
μός των δήμων που θα αναγκαστούν να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα Οικονομικής
Εξυγιάνσης.» Σελίδες 6, 18

Και ο Δήμος Αχαρνών σε χρεοκοπία

Μουσικοχορευτική Πανσέληνος στο Ribas 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 4
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι δανειστές αποφάσισαν να μας συμμορφώσουν και

επί έξι χρόνια μας «μεταρρυθμίζουν» προκειμένου να

μπούμε στο δρόμο της γερμανικής αρετής. Δεν μας

εξηγούν όμως γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται αλλά

καθημερινά χειροτερεύει. Για τα χωράφια που ξεχερ-

σώθηκαν και τις ποσοστώσεις που επιβλήθηκαν από

την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για τα εργοστάσια που

έκλεισαν ή μεταφέρθηκαν σε φτηνές χώρες, για τα κε-

φάλαια που έφυγαν και τη δασμολογική προστασία της

εγχώριας παραγωγής που καταργήθηκε, επικρατεί

άκρα του τάφου σιωπή. Δεν είναι πολιτικά ορθό (politi-

cally correct) να αμφισβητούνται τα fundamentals (τα

θεμέλια της πίστης – δόγματος) της παγκοσμιοποί-

ησης. Τις πταίει;

Το πολεμικό όπλο

Κάποιοι άλλοι μας λένε ότι φταίνε οι δανειστές. Η διά-

γνωση της ασθένειας ήταν λάθος και το φάρμακο που

μας χορήγησαν αναποτελεσματικό. Οι δανειστές (ΔΝΤ)

παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος με τους πολλαπλασια-

στές, αλλά παραμένουν άτεγκτοι, ζητούν αυστηρή λι-

τότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να μειώσουν

ουσιαστικά το χρέος. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι – γερ-

μανόφιλοι, γερμανόφοβοι, γερμανόπληκτοι – που μας

λένε ότι δεν κάναμε ιδιοκτησία μας τα Μνημόνια, δεν

τα εφαρμόσαμε σωστά, δεν κάναμε καλά τα μαθήματά

μας. Αν τα είχαμε κάνει όλα αυτά θα είχαμε βγει από

τα Μνημόνια και θα δανειζόμαστε πάλι από τις αγορές.

Δε μας λένε όμως ότι οι αγορές δανείζουν με υψηλό-

τερα επιτόκια και ότι από τις αγορές δανειζόμασταν

μέχρι τις αρχές του 2010 και φτάσαμε εδώ που φτά-

σαμε.

Η συζήτηση για όλα αυτά είναι «περί όνου σκιάς». Τα

Μνημόνια δεν είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα που

απέτυχε, αλλά ένα πολεμικό όπλο μεγάλης ισχύος για

την υποταγή, την καταστροφή και τη λαφυραγώγηση

της χώρας. Τα Μνημόνια πέτυχαν απολύτως τους αν-

τικειμενικούς στόχους τους, σε οικονομικό, κοινωνικό

και γεωπολιτικό επίπεδο. Η Ελλάδα έγινε αποικία. Τις

πταίει;

Οι Μοιραίοι

Το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 έδειξε ότι

αυτός ο λαός θέλει να αντισταθεί. Το 61,3% του «όχι»,

απέναντι στις κλειστές τράπεζες, την τρομοκρατία των

πολιτικών ηγεσιών της ΕΕ και των εγχώριων δωσιλό-

γων καθώς και απέναντι στη γκεμπελική προπαγάνδα

όλων των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, αποτελεί την

απόδειξη. Ο λαός θέλει ν’ αγωνιστεί, υπέρ βωμών και

εστιών, αλλά προσώρας δεν έχει μια ηγεσία αποφασι-

σμένη και με συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Για την

ώρα «…σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα όπου μας

εύρει μας πατεί. Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,

προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα» – από το ποίημα «Οι

Μοιραίοι» του Κώστα Βάρναλη.

Ένα σμήνος κομμάτων, κινημάτων και οργανώσεων φι-

λοδοξούν να ηγηθούν της αντίστασης, αλλά παραμέ-

νουν εγκλωβισμένοι σε ιδεολογήματα και θεωρίες του

παρελθόντος. Δεν αντιλαμβάνονται τη διακύβευση της

σύγκρουσης και αμφιταλαντεύονται μεταξύ ημίμετρων

και μετωπικών συγκρούσεων με τους πάντες, που το

πιθανότερο είναι να καταλήξουν σε συντριπτική ήττα.

Κάποιοι ζητούν τη διαγραφή του χρέους χωρίς να θέ-

τουν θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη. Πώς όμως η

χώρα θα αντέξει τη μακροχρόνια σύγκρουση με τους

δανειστές όταν θα εκβιάζεται, από την πρώτη στιγμή,

με στέρηση της ρευστότητας και κλείσιμο των τραπε-

ζών; Πριν προλάβουμε να αμφισβητήσουμε το χρέος,

μέσα σε δυο εβδομάδες, οι δανειστές θα έχουν νεκρώ-

σει την Ελλάδα με το όπλο του νομίσματος.

Κάποιοι ζητούν την ταυτόχρονη έξοδο από την ΕΕ και

την Ευρωζώνη με δημοψήφισμα. Μόνο που η έξοδος

από την ΕΕ απαιτεί διαπραγματεύσεις, που μπορούν

να διαρκέσουν μέχρι δυο χρόνια, για τις εμπορικές

σχέσεις, το δασμολογικό καθεστώς των εξαγωγών –

εισαγωγών, τη διατραπεζική διακίνηση των κεφαλαίων

και πολλά άλλα. Πώς η χώρα μπορεί ν’ αρχίσει μια τέ-

τοια διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένως να έχει θω-

ρακίσει τη λειτουργία της οικονομίας της με τη Νέα

Δραχμή; Η περίπτωση της Βρετανίας είναι διαφορετική

γιατί αυτή διέθετε ήδη το δικό της εθνικό νόμισμα, τη

λίρα.

Κάποιοι ζητούν το Grexit από την Ευρωζώνη να έχει

αριστερό πρόσημο, δηλαδή, να συνοδεύεται από αρι-

στερές πολιτικές με τελικό στόχο το σοσιαλισμό. Προ-

φανώς δεν αντιλαμβάνονται ότι η ανάκτηση της

νομισματικής κυριαρχίας είναι από μόνη της, χωρίς κα-

νένα πρόσημο, μια επανάσταση ενάντια στη παγκο-

σμιοποίηση και το ευρωπαϊκό της υποσύνολο, την ΕΕ

– Ευρωζώνη. Η λογική του Grexit με αριστερό πρόσημο

οδηγεί τους ίδιους να ζητούν όχι το εθνικοαπελευθε-

ρωτικό μέτωπο που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός,

αλλά ένα μέτωπο της, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, (εξωκοινο-

βουλευτικής) Αριστεράς. Σ’ αυτό το μέτωπο μπορούν

να προσχωρήσουν και όσοι στην πορεία αποδεχτούν

τα βασικά ιδεολογήματα της Αριστεράς. Όλοι οι υπό-

λοιποι, που αποτελούν την πλειοψηφία του λαού, δεν

έχουν θέση στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελ-

λάδας από τα δεσμά των δανειστών;

Τέλος, κάποιοι άλλοι αδιαφορώντας για την κύρια σύγ-

κρουση έχουν αναγάγει σε πρώτιστο καθήκον τους την

υπεράσπιση των δικαιωμάτων οικονομικών μετανα-

στών και προσφύγων. Ζητούν ανοιχτά σύνορα όπως

απαιτούν τα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης, που

επιδιώκει ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ελεύθερη

διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και ελεύθερη διακί-

νηση ανθρώπων (εργατικό δυναμικό). Η ελεύθερη δια-

κίνηση ανθρώπων δε γίνεται για ανθρωπιστικούς

λόγους αλλά για καθαρά οικονομικούς. Οι πολυεθνικές

επιχειρήσεις χρειάζονται εργατικά χέρια εκεί που

έχουν τα εργοστάσιά τους. Η Γερμανία που το 2015 δέ-

χτηκε 1.000.000 μετανάστες και πρόσφυγες δεν το

έκανε για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά επειδή ο πλη-

θυσμός της μειώνεται, λόγω υπογεννητικότητας, και η

ακμάζουσα βιομηχανία της χρειάζεται νέο «αίμα». Ας

αντιληφθούμε ότι ο ρατσισμός αναπτύσσεται όταν επι-

χειρείται η μετάλλαξη μιας αμιγούς κοινωνίας σε πο-

λυπολιτισμική.

Απ’ όλα τα ανωτέρω είναι φανερό ότι στην κατεχόμενη

Ελλάδα κυριαρχεί μια πολιτική σχιζοφρένεια. Όπως

έλεγε ο Επίκτητος: «Ταράσσει τους ανθρώπους ου τα
πράγματα αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα». Τις

πταίει;

Καμιά σημασία δεν έχει αν κάποιο ή κάποια από τα αν-

τιμνημονιακά κόμματα καταφέρουν στις επόμενες

εκλογές να μπουν στη Βουλή εκλέγοντας δέκα ή είκοσι

βουλευτές. Σημασία έχει ποιος θα κυβερνάει αύριο την

Ελλάδα ώστε να σταματήσει την καταστροφή, πριν

αυτή γίνει μη αναστρέψιμη. Ο αγώνας είναι ζωής ή θα-

νάτου. Αποτελεί εθνική επιταγή η συγκρότηση, με

βάση ένα αναλυτικά επεξεργασμένο πρόγραμμα, ενός

εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου που θα συσπειρώ-

σει άμεσα τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα αν πα-

λαιότερα ψήφιζαν Δεξιά, Κέντρο ή Αριστερά. Ενός

μετώπου για το Grexit από την Ευρωζώνη, την απο-

κατάσταση της εθνικής κυριαρχίας και της αξιοπρέ-

πειας του λαού μας. Όλα τα υπόλοιπα – αντιμετώπιση

του χρέους και πληρωμή, όποιου μέρους του αναγνω-

ριστεί, σε δραχμές, οικονομική ανασυγκρότηση, σύγ-

κρουση με τις πολιτικές της ΕΕ, έξοδος ή όχι από το

ΝΑΤΟ – θα ακολουθήσουν, ανάλογα με τις δικές μας

δυνατότητες και κυρίως τους γεωπολιτικούς συσχετι-

σμούς.

* Τον τίτλο «Τις πταίει;» τον δανειστήκαμε από τον ιστορικό άρθρο
του Χαρίλαου Τρικούπη που δημοσιεύθηκε, ανώνυμα, το 1874 στην
εφημερίδα «Καιροί».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 15-7-16

Εκδηλώσεις με Πανσέληνο Σελ. 4

Αμετακίνητος στη μετακίνηση περιπτέ-

ρων ο δήμαρχος των 3Β Σελ. 6

Αποζημιώσεις πληγέντων από τη
φωτιά σε Πλάκα και Καμάριζα Σελ. 7

Αυτή την Ευρώπη θέλετε; Σελ. 8

“Μνημονιακό πλυντήριο” φοροδιαφυγής

& μαύρου χρήματος Νάντια Βαλαβάνη Σελ. 8

Οι άγνωστες υπόγειες στοές της Αθή-
νας Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Τρίτης κατηγορίας οι κάτοικοι της
πλατείας Βούλας Σελ. 11

“Θηλιά” πλειστηριασμών ο Κώδικας Δε-

οντολογίας των τραπεζών Σελ. 11

Ταξιδεύοντας με πλοίο Σελ. 14

Χρήσιμα τηλέφωνα των ΟΤΑ Σελ. 16, 17

Διαβάστε ακόμη

Τίς πταίει;
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Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διορ-

γανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εκδηλώ-

σεις με ελεύθερη είσοδο για την αυγουστιάτικη

Πανσέληνο.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την ημέρα

της Πανσελήνου, Πέμπτη 18 Αυγούστου, αλλά

και στις 17, 19, 20 και 21 Αυγούστου, σε 116 αρ-

χαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε

όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνουν μουσική, χορό,

θέατρο, εικαστικές εκθέσεις, προβολές ταινιών,

βραδιές ποίησης κ.ά.

H είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη

Alejandro Ceballos & 

Νίκος Ξανθούλης
18 Αυγούστου 2016

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) θα πραγμα-

τοποιηθούν οι εξής δράσεις:

1. Παράσταση χορού και μουσικής από τον κορυφαίο

χορευτή και χορογράφο του Μπαλέτου της Κρατικής

Τηλεόρασης της Κούβας, Alejandro Ceballos και τον

συνθέτη και ερμηνευτή αρχαίας ελληνικής λύρας Νίκο

Ξανθούλη στο αίθριο του ΕΑΜ. ώρα 20.30.  

2. Αρχαιολόγοι του Μουσείου και Ξεναγοί του Σωμα-

τείου Διπλωματούχων Ξεναγών θα αφηγηθούν άγνω-

στες και άκρως γοητευτικές Ιστορίες της νύχτας που

αφορούν ορισμένα από τα διασημότερα εκθέματα του

ΕΑΜ . 

3 Καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις εκθέσεις σύγχρο-

νης κεραμεικής, γλυπτικής και εικαστικής δημιουργίας

θα παρουσιάσουν τα έργα τους που βρίσκονται εκτεθει-

μένα στο καφέ και στον ανανεωμένο κήπο του αιθρίου

του ΕΑΜ. 

4. στην αίθουσα του βωμού (αιθ. 34) ο Νίκος Ξανθούλης

θα ερμηνεύσει στο πιάνο τις μουσικές του σεληνόφω-

τος από γνωστά ελληνικά τραγούδια του κλασικού ρε-

περτορίου.    

ΟΙ SWINGIN' CATS LIVE 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Την Πέμπτη 18 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., το Μουσείο θα

υποδεχθεί την γνωστή μπάντα The Swingin’ Cats στον

προαύλιο χώρο του, με αγαπημένα ελληνικά και ξένα

τραγούδια και χορό.  Η κεφάτη μπάντα που αγαπήθηκε

ως "Penny & the Swingin' Cats", με ανανεωμένη σύνθεση

και πολύ κέφι, παρασύρει σε ξέφρενες swing & rock n'

roll μελωδίες.

Αγαπημένα ελληνικά και ξένα ρετρό τραγούδια που

ζωντανεύουν την ρομαντική ατμόσφαιρα του Ελληνικού

Κινηματογράφου.

Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα

παραμείνουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως τα μεσά-

νυχτα (η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 8 το βράδυ),

δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγη-

θούν τις μόνιμες συλλογές αλλά και την περιοδική έκ-

θεση «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων».

Με τη Σόνια Θεοδωρίδου 

στην Ελευσίνα

Μια ιδιαίτερη, ατμοσφαιρική βραδιά πανσελήνου παρου-

σιάζει η Σόνια Θεοδωρίδου στις 18 Αυγούστου 2016

στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, στο πλαίσιο

των Αισχυλείων 2016.

Η διεθνούς φήμης υψίφωνος παρουσιάζει την ελληνική

ανθολογία με αγαπημένες μελωδίες που φέρουν την

υπογραφή μεγάλων Ελλήνων συνθετών όπως των

Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Κουγιουμ-

τζή, Γιάννη Μαρκόπουλου, κ.ά. Ένα μαγευτικό μουσικό

οδοιπορικό, που μας ταξιδεύει στα μεγαλύτερα τραγού-

δια της Ελλάδας. Μαζί της η Οrchestra Mobile, υπό την

διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη.

Συναυλία στη Βραυρώνα

Την Πέμπτη 18 Αυγούστου, στις 9μ.μ., ο Δημήτρης Βα-

σιλάκης παρουσιάζει “εν κινήσει” τους jazztronica proj-

ect, με Αγγελική Τουμπανάκη, Ηλία Δουμάνη και guest,

σε μία εξαιρετικά ατμοσφαιρική τζαζ στο προαύλιο του

Αρχαιολογικού μουσείο Βραυρώνας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εκδηλώσεις στην πανσέληνο του Αυγούστου

Θερινό Σινεμά 

«ο Παράδεισος»

στη Γλυφάδα
με ελεύθερη είσοδο

Ένα καλοκαίρι κινηματογραφι-

κών προβολών σε υπαίθριους

χώρους διοργανώνει για δεύ-

τερη χρονιά ο Δήμος Γλυφά-

δας. Γνωστές ταινίες του

ελληνικού και παγκόσμιου κι-

νηματογράφου, για μικρούς

και μεγάλους, θα προβάλλον-

ται σε πλατείες και άλλους δη-

μοτικούς χώρους, με ώρα

έναρξης στις 9 μ.μ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για

όλους.

Μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί υπό το φώς

της μαγευτικής Αυγουστιάτικης πανσελήνου στο

χώρο του Αχίλλειον Ribas στη Βάρκιζα, την Πέμπτη

18 Αυγούστου στις 21:30. 

Κάθε τραγούδι είναι μια ξεχωριστή ιστορία, ένα ταξίδι

στο όνειρο… Είναι γέφυρα που ενώνει τις καρδιές,

τις εποχές, τους χρόνους και τους τόπους κάτω από

ένα ολόγιομο φεγγάρι. 

Με τίτλο της βραδιάς «Θα ξαναρθείς», η διεθνούς

φήμης υψίφωνος Άννα Μορφίδου θα μας ταξιδέψει

στο χρόνο, στο ρομαντισμό και στη belle epoque μέσα

από νέες ενορχηστρώσεις των μεγαλυτέρων επιτυ-

χιών και ωραιότερων τραγουδιών παγκοσμίως. Συμ-

μετέχουν μαζί της ο μαέστρος/ενορχηστρωτής και

πιανίστας Κώστας Συντρίδης, ο Μάνος Γρυσμπολάκης

στο ακορντεόν, ο Γιάννης Πλαγιαννάκος στο κον-

τραμπάσο και ο Νίκος Αλεξόπουλος στα κρουστά. Θα

ακουστούν τραγούδια των σπουδαίων Ελλήνων συν-

θετών Αττίκ, Γιαννίδη, Μουζάκη, Σπάρτακο, Σουγιούλ,

Καπνίση καθώς και των διεθνών J. Maria Cano,

Trindade, Mancini, Weill και Piazzolla. Η συναυλία θα

ξεκινήσει με τους βιρτουόζους του βιολιού Λάμπρο

Κικλή και Κατερίνα Τζίζου. 

Τη βραδιά θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι ιδιο-

κτήτες της σχολής χορού La Timba, Ηλέκτρα Βενε-

τσάνου και Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης, με διακρίσεις σε

όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και της 4ης θέσης παγ-

κοσμίως στην ακροβατική salsa. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χο-

ρηγία της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Πληροφορίες: 2108952454

Moυσικοχορευτική
πανσέληνος στο Ribas
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Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο

Κορωπί συνεχίζεται

Εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο
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Την ΜΚΟ  ΕΠΕΚΑ (Ευρωπαϊκό Πολιτι-

στικό Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών)

επέλεξε ο δήμος Bάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης για συνεργασία - ανάθεση

των κοινωνικών δομών του δήμου

(Κοινωνικό φαρμακείο - παντοπωλείο). 

Το θέμα συζητήθηκε στην 14η συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στις 4/7/2016 και η απόφαση με

αριθμό 342/2016  αναρτήθηκε στη Δι-

αύγεια ΑΔΑ: 64ΧΠΩΨΖ-Ζ33.

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π σαν κίνηση πολιτών, είναι

αντίθετη στην εκχώρηση των κοινωνι-

κών δομών σε ΜΚΟ.

Θεωρούμε ότι οι δομές αυτές χρειάζε-

ται να στελεχωθούν με πρόσληψη ει-

δικού μόνιμου προσωπικού από τον

δήμο, επίσης στην παρούσα περίοδο

θα μπορούσαν κάποιες από αυτές να

λειτουργήσουν και με εθελοντές – αλ-

ληλέγγυους συμπολίτες μας.

Διαφωνούμε ριζικά με αυτή την επι-

λογή αλλά η πλειοψηφία έχει άλλη

αντίληψη για τα πράγματα.

Στην συγκεκριμένη επιλογή:

Την ΕΠΕΚΑ είχαν επιλέξει και οι

πρώην δήμαρχοι Ζωγράφου και Καισα-

ριανής  για το πρόγραμμα "Άμεση Αν-

τιμετώπιση της Φτώχειας".

Η ΜΚΟ αφού διαχειρίστηκε περί το

1.300.000 ευρώ εν μέσω θύελλας κα-

ταγγελιών για κακοδιαχείριση, δια-

σπάθιση, ανεπάρκεια, ψευδή στοιχεία,

εκμετάλλευση των εργαζομένων και

άλλα πολλά, από τις αντιπολιτεύσεις

και  στους δύο δήμους, αλλά και από

συμβούλους της τότε συμπολίτευσης

στην Καισαριανή (όπου  χρειάστηκε

τελικά προσφυγή στον εισαγγελέα

για την διερεύνηση της υπόθεσης) ,

ουσιαστικά υπολειτουργούσε μέχρι

πρότινος. 

Η ΡΙΚΙΠ κατά την συζήτηση του θέμα-

τος στο Δημοτικό Συμβούλιο ενημέ-

ρωσε για όλα τα παραπάνω.

Όμως ο δήμος μας αποφάσισε μεγα-

λόψυχα να της δώσει άλλη μια ευκαι-

ρία και από όλες τις χιλιάδες ΜΚΟ που

λειτουργούν ανά την Ελλάδα, επέ-

λεξε για την ...πείρα της και την καλή

της φήμη την ΕΠΕΚΑ. 

Τα συμπεράσματα δικά σας...

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΑΡΧΙΣΕ…
ΘΑ  ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ; …….

Τον "κώδωνα του κινδύνου κρούει", με επιστολή του προς

τους Υπουργούς Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο,

ΕΣ.Δ.Α. Παν. Κουρουμπλή και κάθε αρμόδιο, ο Πρόεδρος

της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, με αφορμή την είσοδο και του

Δήμου Αχαρνών στο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης.

Είναι ο τρίτος κατά σειράν Δήμος που μπαίνει σε μνημόνιο,

μετά τη Σαλαμίνα  και το Ηράκλειο Κρήτης και όπως είπε

έρχονται καταιγίδες... γιατί «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δήμων που θα αναγκα-
στούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγιάν-
σης.» 
Πέρα από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με την έν-

ταξη Δήμων σε Μνημόνια σε μειώσεις παρεχομένων υπη-

ρεσιών και εργαζομένων, δημιουργείται και πρόβλημα στο

αποθεματικό... 

Γράφει μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης:

«Θεωρούμε επιβεβλημένο, όπως άλλωστε προβλέπει και ο

νόμος, η Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει με ισόποσο κονδύλι

το λογαριασμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν

να υποστηριχθούν οικονομικά οι δήμοι που εντάσσονται στο

Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης. Το σχετικό ποσό, όπως

γνωρίζεται προέρχεται από το 4% της τακτικής επιχορήγησης

των Δήμων.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού

δε θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση για άλλη μια φορά ο Ει-

δικός Λογαριασμός Εξυγίανσης να υποστηριχθεί με χρήματα

που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της

Αυτοδιοίκησης.

Θεωρώ σημαντική και αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών

προκειμένου να αναχαιτιστεί το διαφαινόμενο κύμα αιτημά-
των από δήμους για ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Η σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση στους Δήμους της

χώρας, αποτυπώθηκε με την πρόσφατη απόφασή του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για τους προϋπολογισμούς των

Δήμων, όπου καλούμαστε να προϋπολογίσουμε τα έσοδά μας

για το 2017, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει με την φετινή

χρονιά και τι χρήματα τελικά θα λάβουμε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία στην

σύνταξη των προϋπολογισμών για την επόμενη χρονιά, ενώ

είναι δύσκολο και το κλείσιμο για το 2016.

Η μείωση των πόρων μας την τελευταία εξαετία κατά ποσο-
στό μεγαλύτερο του 60% και οι συνεχείς μνημονιακές και μη

αναφορές για περαιτέρω περικοπές, έχουν φέρει τους δήμους

σε απελπιστική οικονομική ανέχεια.

Πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου και ολοκληρώνεται το

πρόγραμμα απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων μέχρι το
2009. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με την νέα γενιά παρακρα-

τηθέντων πόρων, που πρέπει να αρχίσουν να αποδίδονται από

το 2017 και τα οποία είναι 10 δισ. € τουλάχιστον.

Όπως γνωρίζεται οι πόροι των Δήμων διέρχονται από το Τα-

μείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το οποίο τους δια-

χειρίζεται όπως αυτό κρίνει και σύμφωνα με συγκεκριμένες

οδηγίες, κατευθύνσεις και με σκληρούς δημοσιονομικούς

όρους, που δεν ισχύουν ούτε στην ελεύθερη αγορά. 

Με αυτές τις εξωφρενικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι

Δήμοι προσπαθούν να σταθούν όρθιοι και να παρέχουν υπηρεσίες

στους πολίτες, αλλά και στις κοινωνικές ομάδες που τις έχουν ιδι-

αίτερη ανάγκη και τα καταφέρνουν μέχρι στιγμής».   

Για την οικονομική εξυγίανση ενός δήμου που πτωχεύει,

ενεργοποιείται αυτοδίκαια το οικονομικό παρατηρητήριο

του υπουργείου Εσωτερικών.

Η υπαγωγή σε πρόγραμμα εξυγίανσης (σύμφωνα με το

νόμο) προβλέπει την υποχρέωση εφαρμογής σειράς πα-

ρεμβάσεων, όπως μέτρα είσπραξης των οφειλών προς

τους ΟΤΑ, αναστολή προσλήψεων, επιβολή υποχρεωτικών

μετατάξεων προσωπικού, αύξηση των ιδίων εσόδων από

φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση του ανώ-

τατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιου-

σίας, περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις

μισθοδοσίας και λοιπές, απολύτως ανελαστικές, δαπάνες.

Κοίτα και σελίδα 18

Πτωχεύουν οι Δήμοι και μπαίνουν σε μνημόνια!!!

Αμετακίνητος στις

μετακινήσεις των

περιπτέρων ο 

Δήμαρχος των 3Β

Πιέσεις από πολύ υψηλά κλιμάκια και

απειλές, δέχτηκε ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος, για τις μετακινήσεις

των περιπτέρων, όπως ο ίδιος δήλωσε

στη συνεδρίαση της 29.7.16, όπου ξα-

ναπήραν απόφαση - την ίδια με την

προηγούμενη - για τη μετακίνηση των

περιπτέρων.

Την προηγούμενη απόφαση είχε επι-

στρέψει η Περιφέρεια ως άκυρη, γιατί

όπως ελέγχθη από το δήμαρχο (για

τυπικούς λόγους), δεν είχε περάσει

από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής.

Δεν δέχθηκε να αλλάξει την απόφαση

και δήλωσε ότι είναι υποχρεωμένος

να το κάνει, μετά και το έγγραφο της

Τροχαίας.

«Οντως φαίνεται πολύ περίεργο που
η Τροχαία ενδιαφέρεται, μετά από
τόσα χρόνια, για τη θέση των περιπτέ-
ρων, γιατί τώρα αυτή η γνωμοδότηση
από την τροχαία. Είναι εύλογο το
ερώτημα», σημείωσε ο επικεφαλής

της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθέ-

νης Δόγκας.

To ερώτημα του Δημοσθένη Δόγκα,

“έλυσε” ο δήμαρχος ο οποίος απάντησε

ότι ο ίδιος έστειλε επιστολή στην Τρο-

χαία και ζήτησε τη γνώμη της. 

Επομένως ο δήμαρχος αποφάσισε να

μετακινήσει κάποια περίπτερα και για

να ισχυροποιήσει την απόφασή του

αυτή ζήτησε τη γνώμη της Τροχαίας. 

Στις ενστάσεις δικηγόρου (που εκπρο-

σωπούσε περιπτεριούχο), ότι η Τρο-

χαία έχει εκφράσει γνώμη και όχι

υποχρέωση προς το Δήμο, ο Δήμαρ-

χος διάβασε το έγγραφο της τρο-

χαίας, που όντως εκφράζει γνώμη!

Βέβαια είναι γεγονός ότι κάποια περί-

πτερα ενοχλούν, όταν βρίσκονται επί

της παραλιακής για παράδειγμα.

Ομως, αν το περίπτερο, για παρά-

δειγμα που βρίσκεται  στα δεξιά της

εισόδου του Νοσοκομείου ενοχλεί,

γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο, τότε όλα

τα μαγαζιά που βρίσκονται απέναντί

του ακριβώς και ιδιαίτερα η καφετέρια

που έχουν εξαφανίσει παντελώς το

περίπτερο, τι πρέπει να κάνουν; 

Επίσης αν όπως είπε ο δήμαρχος τα

περίπτερα έχουν γίνει Σούπερ Μάρ-

κετ, και είναι ένας λόγος κι αυτός για

να τα “εξαφανίσει” στέλνοντάς στα

στενάκια, γιατί δεν τους υποχρεώνει

να “μαζευτούν” στα μέτρα που ορίζει

η απόφαση παραχώρησής τους;

Γι’ αυτό και για άλλα πολλά, γινόμα-

στε “αμφισβητίες” για την ορθότητα

της απόφασης στο σύνολό της.

Αννα Μπουζιάνη

Επιλογή παιδιών στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης και ο Οργανισμός Προσχολικής Αγω-

γής  του Δήμου, ενημερώνουν για το χρονοδιάγραμμα και

τη διαδικασία που θα τηρηθεί για την εγγραφή των βρε-

φών και των νηπίων, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

1.     Εγγραφή παιδιών μέσω ΕΣΠΑ

Μόλις οι ωφελούμενες μητέρες λάβουν το Voucher, θα

πρέπει να το προσκομίσουν μαζί με τις φωτοτυπίες εμβο-

λίων και την ατομική κάρτα υγείας του παιδιού – συμπλη-

ρωμένη και υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο.

Στις εγγραφές θα προηγηθούν οι κάτοικοι του Δήμου

Παλλήνης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πάνε στο Δημοτικό Κατάστημα

Παλλήνης επί της οδού Φειδιππίδου 25Α, Πλατεία Ελευ-

θερίας στην Παλλήνη, στον 1ο όρ., από τις 24 Αυγούστου

2016 και ώρες 09:00 – 13:00.

Αν προκύψει αλλαγή ημερομηνίας από την ΕΕΤΑΑ, θα
υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.
2.     Εγγραφή παιδιών μέσω Δήμου. 

Η διαδικασία αυτή, θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώ-

του δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες, καλέστε στα τηλέφωνα: 2106604633 –

2106604726 – 2106604670, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Από τις αρχές του 2016, το WWF Ελλάς έδωσε στα

χέρια των πολιτών μια πρωτοποριακή εφαρμογή για

κινητά τηλέφωνα, πρώτη στο είδος της σε Ελλάδα

και Ευρώπη. Μέσα από το WWF GreenSpaces, οι χρή-

στες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον με-

γαλύτερο συμμετοχικό χάρτη πρασίνου των

ελληνικών πόλεων, καταγράφοντας και αξιολογών-

τας πάρκα με μοναδικό τους εργαλείο το κινητό τους.

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι ήδη εξαιρετική.

Έως σήμερα περισσότεροι από 4.500 πολίτες έχουν

κατεβάσει στα κινητά τους τη δωρεάν εφαρμογή και

έχουν καταγράψει και βαθμολογήσει σχεδόν 900 χώ-

ρους πρασίνου σε 89 πόλεις της χώρας.

Σε γενικές γραμμές, καταγράφηκαν χώροι πολλών

επιπέδων. Χώροι πανέμορφοι, υπερτοπικής εμβέ-

λειας, καθώς και μικρά πάρκα που κάνουν καλύτερη

τη ζωή στις γειτονιές. Καταγράφηκαν όμως  και αρ-

κετοί χώροι υποβαθμισμένοι ή ολότελα παρατημένοι

και ακόμα χειρότερα βανδαλισμένοι. 

Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα από 1 (πολύ άσχημη

κατάσταση) έως 10 (άψογη κατάσταση), ενώ ο μέσος

όρος της βαθμολογίας ενός χώρου προκύπτει από τη

στάθμιση των επιμέρους βαθμολογιών στις τρεις κα-

τηγορίες. Έχουμε δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο

πράσινο, που έχει συντελεστή βαρύτητας 50%, ενώ

οι άλλοι  δυο δείκτες (καθαριότητα και υποδομές),

έχουν συντελεστή βαρύτητας 25%. 

Ο μέσος όρος βαθμολογίας όλων των καταγεγραμ-

μένων πάρκων ανέρχεται στο 6,2, πράγμα που υπο-

δεικνύει ότι σε γενικές γραμμές οι πολίτες πιστεύουν

πως υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν προκειμένου

να απολαμβάνουν και να επισκέπτονται χώρους πρα-

σίνου υψηλής ποιότητας! 

Από τους 887 χώρους που έχουν καταγραφεί μέχρι

στιγμής στην εφαρμογή, 48 χώροι πρασίνου έχουν

λάβει πολύ υψηλή βαθμολογία (μεταξύ 9 και 10). Με-

ταξύ αυτών ξεχωρίζουν το πάρκο Ασυρμάτου στον

Άγιο Δημήτριο Αττικής, το Άλσος Βεΐκου στο Γαλά-

τσι, το πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο Κρήτης, το

Άλσος Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη, ο λόφος

Ιππείου Κολωνού στην Αθήνα, το Παυσίλυπο στην

Καρδίτσα, ο δημοτικός κήπος Δράμας και το άλσος

Κεφαλαρίου στην Κηφισιά.

Μεταξύ αυτών και η Λεωφόρος Καβουρίου με μέσο

όρο 9,3 (πράσινο + καθαριότητα)

Στον αντίποδα, 28 χώροι πρασίνου συγκεντρώνουν

πολύ χαμηλή βαθμολογία, ξεκινώντας από το  3! Εν-

δεικτικά, αυτοί οι χώροι βρίσκονται στο Κορδελιό, στη

Βούλα, στην Τρίπολη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, στον

Πειραιά, στην Παλλήνη.  Συγκεκριμένα η πλατεία Κρή-

της στη Βούλα με 0,8, η Αθηνάς Παλλάδος, η πλατεία

Σολωμού και η Μεγακλέους στην Παλλήνη με 2,5 και

2,8 και η Κοσμά Αιτωλού στην Αρτέμιδα με 1,8!

Στο Δήμο 3Β έχουν καταχωρηθεί 15 χώροι με βαθμο-

λογία πάνω από το μέσο όρο, στο Δήμο Παλλήνης 30

με χαμηλότερη βαθμολογία το 2,5, στο Δήμο Ραφή-

νας 4 με κατώτερη βαθμολογία το 3,4 και ανώτερη το

7,8, στα Σπάτα - Αρτέμιδα επίσης 4 με κατώτερο το

1,8 και ανώτερο το 7,2, στο Δήμο Μαραθώνα έχουν

ελεγχθεί 2 με βαθμολογία 4,4 και 7,8

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τα ιδρύματα Στ.

Νιάρχου και Ι. Λάτση και η βαθμολογία των πολιτών

αφορά τρεις κατηγορίες: 

α) την ποιότητα και την ποσότητα πρασίνου 

β) το επίπεδο καθαριότητας και 

γ) το είδος και την ποιότητα των υποδομών

Ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής

με αφορμή την έρευνα της WWF Ελλάς δηλώνει την απο-

γοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί στην Παλ-

λήνη σε ότι αφορά το πράσινο και τις υποδομές γύρω από

αυτό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:  «Με θλίβει πραγμα-
τικά που ο δήμος μας, ο δήμος Παλ-
λήνης, βρίσκεται στις τελευταίες
θέσεις πανελλαδικά σε ότι αφορά το
πράσινο στις πόλεις και σε μια αντικει-
μενική και επιστημονικά τεκμηριω-
μένη έρευνα της WWF Ελλάς που δεν
χωρά αμφισβήτηση, αφού οι ίδιοι οι
πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη
βάση τις υποδομές και την ποιότητα
και ποσότητα πρασίνου σε Γέρακα,
Παλλήνη και Κάντζα. Να αναφέρω χα-
ρακτηριστικά ότι ο χώρος πρασίνου
στην Αθηνάς Παλληνίδος βαθμολογή-
θηκε με 2,5, από τις χαμηλότερες βαθ-
μολογίες πανελλαδικά που έβαλαν
κάτοικοι για την πόλη τους, ενώ βά-
ζουν μόλις 1,5 στο επίπεδο της  καθα-
ριότητας του χώρου ! Χώροι που
παίζουν παιδιά και συχνάζουν γονείς
με τα καροτσάκια ή τα παιδιά τους,
όπως η πλατεία Σολωμού και η Λεον-
ταρίου 15, βαθμολογούνται μόλις με 2
στην καθαριότητα, ενώ οι υποδομές

και τα επίπεδα πρασίνου στα παραπάνω , μαζί με τους χώ-
ρους στη Μεγακλέους 24, την Ελ. Βενιζέλου 11, την Αργο-
στολίου 3, Καστελορίζου, Μιλτιάδου 51, Ν.Δέδε 8, Αγ.
Νικολάου 22, Παπαφλέσσα  3, Σίφνου 10, Μεγακλέους και
Νικηταρά, βαθμολογούνται πολύ κάτω από τη βάση από
τους ίδιους τους κατοίκους των γειτονιών».
Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή ο κάτοικος να πλη-
ρώνει ακριβά δημοτικά τέλη, ο δήμος να μην μπορεί να πα-
ρέχει στα παιδιά της
περιοχής σημαντικές υπο-
δομές, ούτε καν τις βασι-
κές, σε χώρους πρασίνου.
Αυτή τη στιγμή αν εξαιρέ-
σουμε το πάρκο της Κάν-
τζας, την πλατεία Αγ.
Γεωργίου στη Φαιστού,
την Κονδυλάκη και την
Μαβίλη, δεν έχουμε καμία
υποδομή σε χώρους πρα-
σίνου και σύγχρονο
πάρκο, με αυτό δίπλα στο
νεκροταφείο Γέρακα να
μην έχει γίνει, όπως και ο αφημένος στην τύχη του περι-
πατητικός χώρος στην Ανθούσα στο θεατράκι, όπως και
τόσα άλλα ακόμη.
Ενώ άλλοι δήμοι λαμβάνουν πόρους από ευρωπαϊκά προ-
γράμματα για νέους και σύγχρονους χώρους πρασίνου σε
κάθε γειτονιά μέσα στην πόλη, ο δήμος Παλλήνης εξαιτίας
της ανικανότητας των διοικούντων και της έλλειψης γνώ-
σης απορρόφησης αντίστοιχων προγραμμάτων πρασίνου,
παραμένει στο παρελθόν, πίσω σε μια άλλη εποχή, που
φτιάχνονταν πάρκα, φυτεύοντας 10 δέντρα που σε λίγο
καιρό ξεραίνονταν. Θα πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη και
να προχωρήσουμε στη νέα εποχή, έχοντας ως όπλο την
γνώση και την εξωστρέφεια, κάτι που λείπει από τη σημε-
ρινή διοίκηση του δήμου Παλλήνης», κατέληξε ο Νεκτά-

ριος Καλαντζής.

4.500 πολίτες αξιολογούν 900 χώρους πρασίνου σε ολόκληρη την Ελλάδα 
Aνάμεσα στους Δήμους με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, 

ο Δήμος Παλλήνης, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί πως 
για ένα καλό επίπεδο διαβίωσης στις πόλεις,  

το ποσοστό πρασίνου δεν πρέπει να είναι 
λιγότερο από 9 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. 

Πόσοι δήμοι της Ελλάδας προσφέρουν 
αυτό το ποσοστό στους δημότες τους;

Αποζημίωση των πληγέντων από

τις πυρκαγιές σε Πλάκα & Καμάριζα

Ανακοινώνουμε ότι οι πολίτες του Δήμου Λαυρεωτικής,

οι οποίοι ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας και

την Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου και υπέστησαν

ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην κύρια κατοι-

κία τους, μπορούν να προσέρχονται στην Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Από εκεί, θα παραλαμβάνουν αιτήσεις με τα σχετικά δι-

καιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν για την

χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 22923

20152. 
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«Αν και ακόμα δεν έχει πάρει αριθμό και δεν έχει δημο-

σιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την προηγού-

μενη βδομάδα υπερψηφίστηκε (27.7.2016) στη Βουλή το

σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού

Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνο-

μης εμπορίας καπνού κλπ». Μαζί του υπερψηφίστηκε μια

βροχή τροπολογιών, ανάμεσα στις οποίες και η τροπο-

λογία που μετατράπηκε σε άρθρο 61. Το άρθρο αυτό σε

πρώτη ματιά εμφανίζεται να οδηγεί σε «ανατροπή» της,

πολιτικά ανατριχιαστικής, ρητής επιταγής του Γ’ Μνημό-

νιου (ν.4336/14.8.2015), την οποία το καλοκαίρι του 2015

υπερψήφισε επίσης σύμπασα η μνημονιακή «αντιπολί-

τευση» και σύμφωνα με την οποία: 

Από 30.10.2015 οι αρμοδιότητες φορολογικού και τελω-

νειακού ελέγχου περνούν (πέρασαν) από το ΣΔΟΕ στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δη-

μοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). 

Μαζί τους περνούν επίσης οι 500 από τους 740 ελεγκτές

και διοικητικούς υπαλλήλους του ΣΔΟΕ (οι πλέον «έμ-

πειροι»), παίρνουν όμως «μαζί τους» στη ΓΓΔΕ για συ-

νέχιση και ολοκλήρωση των ελέγχων, από το σύνολο

των 39.500 υποθέσεων του ΣΔΟΕ - οι 36.000 περίπου

από τις οποίες αφορούν φορολογικούς και τελωνει-

ακούς ελέγχους - μόνο 4.020 «υποθέσεις» (αρχικά στο

Μνημόνιο 3.500, στην πορεία προστέθηκαν άλλες 520):

Oι υπόλοιπες δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις, ανάμεσα τους

και η πλειοψηφία των εισαγγελικών εντολών ελέγχου,

εγκαταλείπονται, μέχρι την ολική παραγραφή τους μέσα

στα επόμενα 3-4 χρόνια, στα «ντουλάπια» ενός ΣΔΟΕ

που δεν έχει πια αρμοδιότητες τέτοιων ελέγχων… 

Ο δε αριθμός 4.020 δεν είναι καν αριθμός υποθέσεων,

καθώς όπως ρητά διευκρινίζεται στο ίδιο το κείμενο του

Γ’ Μνημόνιου, «με τον όρο “υπόθεση” νοείται έλεγχος

συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου». Δηλ.

μέσα στους προηγούμενους μήνες πέρασαν από το

ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ όλα-όλα 4.020 ΑΦΜ φυσικών ή νομικών

προσώπων, όταν μόνο η Λίστα Λαγκάρντ συμπεριλαμβά-

νει 2.062 τέτοια ΑΦΜ και η κάθε προς έλεγχο υπόθεση

από μερικές δεκάδες έως και χιλιάδες ΑΦΜ. 

Η συγκεκριμένη απίστευτη, αναλυτική και δεσμευτική

πρόβλεψη του Γ’ Μνημόνιου είχε οδηγήσει σε – άκαρπες

- απόπειρες να ανοίξω το θέμα σε ραδιοφωνικές και τη-

λεοπτικές συνεντεύξεις από το Σεπτέμβριο της προ-

ηγούμενης χρονιάς και, τελικά, στο άρθρο μου με τίτλο

«Μαζικό “πλυντήριο”; Συνέπειες από τη μνημονιακή

διάλυση του ΣΔΟΕ» (ΕφΣυν, 7.10.2015). 

Υπήρξε επίσης ο βασικός λόγος παραίτησης του Ειδικού

Γραμματέα του ΣΔΟΕ (διορισμένου κατά τη διάρκεια της

πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) Παναγιώτη Δάνη,

καθώς και αντικείμενο επανειλημμένων καταγγελιών, ιδι-

αίτερα της Ένωσης Εφοριακών Αττικής και Νήσων. 

Το επίδικο γίνεται εξαιρετικά σημαντικό από το γεγονός

ότι, όπως επισημαίνουν στις ανακοινώσεις τους οι ίδιοι

οι εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, στις υπό παρα-

γραφή υποθέσεις που παραμένουν σ’  ένα ΣΔΟΕ χωρίς

αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων,

συγκαταλέγονται και όλες οι μεγάλες υποθέσεις εξοπλι-
στικών, οι μίζες και το «μαύρο» πολιτικό χρήμα, σχεδόν
στο σύνολο τους υποθέσεις της προηγούμενης δεκαε-
τίας. Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις μέχρι σήμερα

υπήρξαν «φωνές βοόντων εν τη ερήμω».

Το άρθρο 61 του ψηφισθέντος στις 27.7.2016 νόμου ορίζει

για πρώτη φορά ότι: Πέρα από τα 4.020 υπό έλεγχο ΑΦΜ,

επίσης όλες οι υπόλοιπες (περίπου 36.000) υποθέσεις φο-

ρολογικών και τελωνειακών ελέγχων μεταφέρονται μέσα

στο επόμενο δίμηνο από τα «ντουλάπια» του ΣΔΟΕ στη

ΓΓΔΕ.

Στην πραγματικότητα, με το άρθρο 61 δανειστές, κυβέρ-

νηση και μνημονιακή «αντιπολίτευση» δημιουργούν – ή

επιχειρούν να δημιουργήσουν - μια «εικονική πραγματι-

κότητα». Γιατί αυτό που δεν προσδιορίζεται στο νέο

νόμο μετά τη μεταφορά και των 36.000 υποθέσεων από

το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ και την τριετή – και προφανώς τελική,

μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,

παράταση της ημερομηνίας παραγραφής τους – αφορά

ένα απλό ερώτημα:  Πόσες από τις 36.000 υπό μεταφορά

υποθέσεις προβλέπεται ότι θα επιλεγούν τελικά προς

έλεγχο; 

Υπόψιν ότι η ΓΓΔΕ δεν είναι «ελεύθερη» να επιλέξει με

ενιαία κριτήρια πόσες από τις «δικές» της υποθέσεις και

πόσες από εκείνες του ΣΔΟΕ θα ελέγξει κατά προτεραι-

ότητα. Αν ήταν στην επιλογή της, είναι φανερό ότι θα

έπρεπε να προτάξει κατ’  επιλογή υποθέσεις της προ-

ηγούμενης δεκαετίας, ώστε μέσα στα επόμενα 3 χρόνια

να προλάβει την παραγραφή των σημαντικότερων απ’

αυτές. Αντιθέτως, οι δυνατότητες δράσης της περιορί-

ζονται δραστικά από τη νομοθετική δέσμευση – σε

δέσμη μνημονιακών προαπαιτούμενων του προηγούμε-

νου φθινοπώρου – ότι τουλάχιστον το 70% - άρα θεωρη-
τικά και όλες – από τις υποθέσεις που θα

συμπεριλαμβάνει στον ετήσιο στόχο της για ολοκλή-

ρωση ελέγχων κατά τα επόμενα χρόνια θα προέρχονται

από υποθέσεις μετά το 2010! 

Όποιος αμφιβάλει ότι τα πράγματα έχουν έτσι, ότι λόγω

της όποιας αντίστασης συνάντησαν ξαναστήνεται με λι-

γότερο προκλητικό αλλά εξίσου αποτελεσματικό τρόπο

το «μαζικό πλυντήριο» των πιο μεγάλων σκανδάλων φο-

ροδιαφυγής της οικονομικής ελίτ και  των αντίστοιχων

του «μαύρου πολιτικού χρήματος», ας ζητήσει κάτι απλό

από κυβέρνηση και μνημονιακή «αντιπολίτευση»: Με νο-

μοθετική ρύθμιση ας μετατραπεί για τα επόμενα τρία

χρόνια – όσο διαρκεί η παράταση της παραγραφής των

36.000 προ του 2010 υποθέσεων - ο ετήσιος στόχος

ελέγχων της ΓΓΔΕ, αυτό το «μίνιμουμ 70% από τις μετά

το 2010 υποθέσεις-μάξιμουμ 30% από τις προ 2010 υπο-

θέσεις», στο αντίθετο του 70-30.

Θα το κάνουν;
Νάντια Βαλαβάνη

πρ. αν. Υπουργός Οικονομικών 

«Ας μην περάσει στη σιωπή το μεγαλύτερο “Μνημονιακό

πλυντήριο”  φοροδιαφυγής & “μαύρου” πολιτικού χρήματος»  

Τώρα που κλείσαμε έναν χρόνο από το υπερήφανο

νέο ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον αυταρχισμό αυτής

της Ευρώπης του μεγάλου κεφαλαίου, των αισχρών

τοκογλύφων, της μεταμφιεσμένης ξεδιάντροπα με

τον διάτρητο χιτώνα της δήθεν δημοκρατίας,

- το υπερήφανο “όχι” που πραξικοπηματικά και αυθαί-

ρετα μετατράπηκε σε «ναι» στο τελεσίγραφο, που

υπέγραψαν και  ψήφισαν ανάξιοι και επίορκοι ηγετί-

σκοι – ας θυμηθούμε τις ...μπουρμπουλήθρες που εξέ-

πεμψαν οι διάφοροι ...μπλουμ της Ε.Ε.,

αποκαλύπτοντας την ασέβειά τους στον ελληνικό

λαό και τη δημοκρατία, για την οποία υποτίθεται κό-

πτονται, «...υπηρετούν» και θρασύτατα και απροκά-

λυπτα περιφρονούν.

Ιδού:

Ντάισεμπλουμ: «σφάλετε αν νομίζετε ότι δημοκρα-
τία έχουμε εκεί που ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπο-
ρεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η

ευρωζώνη».

Δεν μας είπε βέβαια πού έχουμε δημοκρατία κατά την

άποψή του, αφού η απόφαση τού Δήμου – του Λαού

δηλαδή – δεν συνιστά Δημο-κρατία προφανώς οι τρα-

πεζο-κρατία είναι ισχυρότερη και εγκυρότερη...

Γιούνγκερ: Πρόεδρος της Κομισιόν: «Δεν υπάρχει δη-
μοκρατική επιλογή εναντίον των συνθηκών της
Ε.Ε.»
Υπενθυμίζουμε ότι οι συνθήκες δεν επικυρώθηκαν

πρωτογενώς, από το λαό στα περισσότερα κράτη –

μέλη και όπου επικυρώθηκαν πρωτογενώς δεν επικυ-

ρώθηκαν όλες. Νομικά και πολιτικά οι αποφάσεις των

λαών, όποιες κι αν είναι, είναι εγκυρότερες και ισχυ-

ρότερες, απ’ αυτές που αποδέχθηκαν οι αντιπρόσω-

ποι του λαού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, είναι οι

αντιλήψεις για τη δημοκρατία, που έχουν αυτοί οι κύ-

ριοι, οι παχυλότατα αμοιβόμενοι, ακόμα και για να

μας καταστρέψουν. 

Αλλά για ορισμένους αλλοδαπούς και ημεδαπούς, η

δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία και η κρατική, η αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια, είναι ψιλά γράμματα. Γι’ αυ-

τούς, αλλοδαπούς και ημεδαπούς, σημασία μεγίστη

έχει «προπαντός το ευρώ», «αντί πάσης θυσίας, να
παραμείνουμε στην ευρωζώνη».
Όμως πρώτος ο ελληνικός λαός είπε το μεγάλο όχι,

άσχετα αν προδόθηκε από την ηγεσία του, από τον

ανώτατο πολιτειακό παράγοντα μέχρι τον έσχατο

βουλευτή και την κυβέρνηση, πρέπει να λογοδοτή-

σουν γι’ αυτό – αλλά οι πρώτοι που θα το πραγματο-

ποιήσουν θα είναι οι Βρετανοί.

Οι Εγγλέζοι – λαός και ηγεσία – έδειξαν με την από-

φασή τους, για έξοδο από την Ε.Ε., ότι αυτή την Ευ-

ρώπη της γραφειοκρατίας, της λιτότητας, της

αδιαφάνειας, της γερμανικής ηγεμονίας, ΔΕΝ την θέ-

λουν. Δεν τη «γουστάρουν» βρε αδερφέ.

Τα γιουσουφάκια και οι ραγιάδες μπορούν να μείνουν.

Μη μας αναγκάζουν όμως και εμάς γιατί δεν πάει

άλλο. Η έκρηξη επίκειται· ακούω ήδη το ρολόι του

εκρηκτικού μηχανισμού, ΤΙΚ - ΤΑΚ, τικ-τακ τικ-τακ.

Κώστας Βενετσάνος

ΑΥΤΗ την Ευρώπη θέλετε;
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O Yπουργός τηρεί το γράμμα

του νόμου...

Πήγε, λέει, αντιπροσωπεία της “Εναλλακτικής Δράσης” και

συζήτησε με τον Υπουργό για την εκποίηση της Χερσονή-

σου του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Μάλιστα φωτογραφήθηκαν και με τον Υπουργό και του

εξήγησαν ότι η “επένδυση” θα είναι καταστροφή για τον

τόπο, και ότι πρέπει να γίνει αρχαιολογικό πάρκο, όπως

προτείνουν οι συλλογικότητες και υποστηρίζει το Γεωπο-

νικό Πανεπιστήμιο και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Ως εδώ καλά.

Τι απάντησε ο Υπουργός; Να γελάσουμε ή να κλάψουμε; 

Να κλάψουμε όπως κλαίει και ο υπουργός που υπογράφει

χωρίς να το θέλει, όπως κάνει και η κυβέρνησή του, αλλά

θα γίνουν γιατί θα τηρηθεί το γράμμα του νόμου!!

Αυτά είπε στην αντιπροσωπεία, ότι θα σεβαστεί την από-

φαση για τον Αστέρα αλλά θα γίνει και η επένδυση στην

Υδρούσα!!!

Μήπως τελικά ήταν λάθος να πάνε να βρουν τον Υπουργό

οι συλλογικότητες;;;

Γιατί τελικά, η συνάντηση έγινε για το “θεαθήναι”

Τα λεφτά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής

στη Γερμανία...
Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων της

Α.Τ.Ε. Ασφαλιστικής, «430 εκατομμύρια αποθεματικά της
εταιρείας σε μερίσματα και τίτλους μεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό, καθώς και με απόφαση της Διοίκησης και έγ-
κριση της Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών υπήρξε αλ-
λαγή του θεματοφύλακα και ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στη
Γερμανική Τράπεζα HSBC»
Στις 05/07/2016 δόθηκε έγκριση από την Επιτροπή Έγκρι-
σης Τραπεζικών Συναλλαγών για την προσθήκη της HSBC
ως θεματοφύλακα της Εταιρείας για τη μεταφορά τίτλων
και μετοχών (των οποίων μεγάλο μέρος τους ήταν επεν-
δεδυμένο στην ελληνική χρηματαγορά), γεγονός που ση-
ματοδοτεί την αποεπένδυση της Εταιρείας.

Αυτά και άλλα πολλά καταγγέλουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, που κατέθεσαν ερωτήσεις, για το πώς

“πέταξαν” 430 εκατομμύρια ευρώ, σε ξένη τράπεζα εν

μέσω κάπιταλ κοντρόλς;

Γιατί στην τροποποίηση της 25/05/2016 προστέθηκε ο εκ-

βιαστικός όρος ότι εάν δεν υλοποιηθεί η μεταφορά των

αποθεματικών/κεφαλαίων της Εταιρείας στο εξωτερικό,

τότε η Εταιρεία στις 31/12/2016 θα τεθεί σε καθεστώς εκ-

καθάρισης;

Είδες πώς κάνουν τη δουλειά τους οι “εταίροι” μας; Λυκο-

φιλίες για να πάρουν το κοπάδι...

Ξαφνικά ξύπνησαν!!!

Εχουμε στεγνώσει μελάνια και μελάνια να γράφουμε για

την απόρρητη έκθεση της Κομισιόν για τα τοξικά των τρα-

πεζών Γερμανίας και Γαλλίας, που η Ε.Ε. σε συνεργασία

με το Δ.Ν.Τ. τα φόρτωσαν στην Ελλάδα.

Τώρα λοιπόν και επίσημα το Δ.Ν.Τ. με έκθεσή του, έρχεται

και μας λέει ότι κακώς μπήκαμε στο πρόγραμμα, παράνομα

και  καταγράφει ακριβώς τα ίδια:  «Όλα έγιναν για να σω-
θούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες που ήταν
φορτωμένες με ελληνικά ομόλογα». 
Αποδεικνύεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  δεν

απαίτησε αναδιάρθρωση χρέους προτού χορηγήσει το δά-

νειο του 2010 στην Ελλάδα, δηλαδή υπήρξε δόλος κατά

της Ελλάδος!

Ολα αυτά κάποιοι τα γράφαμε, κάποιοι τα φωνάζαμε, αλλά

οι ιθύνοντες και οι κυβερνώντες (μέσα και έξω) απ’ τη μιά

προσποιούνταν ότι δεν   καταλάβαιναν κι απ’ την άλλη μας

έβριζαν τεμπέληδες και “αφού τα πήραμε πρέπει να τα

πληρώσουμε” και πολλά άλλα τέτοια και έριξαν στα τάρ-

ταρα τον ελληνικό λαό σε συνεργασία - δυστυχώς - με

δικές μας κυβερνήσεις μειοδοσίας...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ένας θαμμένος κόσμος στα σπλάχνα της Αθηναϊκής

γης, που είναι άγνωστος στους περισσότερους, ξα-

πλώνεται σκοτεινός και βουβός, γεμάτος στοές, κρύ-

πτες, κατακόμβες και εξόδους διαφυγής,

αναπολώντας παλιές δοξασμένες εποχές και με-

τρώντας τα μεγάλα τρωκτικά που χαίρονται την ανε-

μελιά τους!!!

Το μεγάλο κύμα της αστυφιλίας το 1950, το οποίο

εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι κερδοσκόποι κατασκευα-

στές των ακαλαίσθητων πολυκατοικιών της πρω-

τεύουσας, συνέβαλλαν στο κλείσιμο πολλών

εισόδων, που οδηγούσαν στην υπόγεια μυστηριακή

Αθήνα!

Μέσα στις δεδαλώδεις υπόγειες στοές, υπάρχουν

πολλά αρχαία ευρήματα, τα οποία ανέλαβε να τα

προστατεύσει η εφορεία Αρχαιοτήτων με τη συνερ-

γασία της ελληνικής σπηλαιολογικής εταιρείας και

της ΕΥΔΑΠ.

Μια μεγάλη υπόγεια διαδρομή ξεκινά κάτω από τη

ρώσικη εκκλησία, από την οδό Φιλελλήνων.

Εκεί υπάρχουν τα παλιά θερμά ρωμαϊκά λουτρά, κα-

τασκευασμένα από τον αυτοκράτορα Αδριανό, κατά

την ρωμαϊκή υποδούλωσή μας. Ο Αδριανός χρησιμο-

ποιούσε τα πεντακάθαρα νερά του Ηριδανού ποτα-

μού, για τα λουτρά του και κατόπιν μετέτρεψε τον

ποταμό σε αποχετευτικό κανάλι!

Κάτω από την Αρχιεπισκοπή υπάρχουν και άλλες εγ-

καταστάσεις λουτρών, αλλά υπάρχει και ένα πηγάδι,

που ίσως συνδεόταν με το υδραγωγείο που είχε κα-

τασκευάσει ο Πεισίστρατος. Αυτή η στοά φτάνει

μέχρι τον Εθνικό κήπο, ο οποίος διαθέτει πολλές

στοές στο υπέδαφός του, μια από τις οποίες τον τρο-

φοδοτούσε με νερό.

Το Προεδρικό Μέγαρο που κάποτε ήταν τα ανακτο-

ρικά γραφεία του τέως βασιλιά, υδροδοτείτο από μυ-

στική σύραγγα που έφερνε νερό από την Καλοπούλα

της Καισαριανής, πηγή του Υμηττού, η οποια φυλασ-

σόταν συνέχεια από αξιωματικούς της χωροφυλα-

κής, για να μη δηλητηριάσουν το νερό!

Ο Ιλισός ποταμός έχει πολλές παράπλευρες στοές

και η κοίτη του είχε αρχίσει να σκεπάζεται από τον

δικτάτορα Μεταξά στο τέλος της δεκαετίας του ‘30.

Σε βάθος δέκα μέτρων αρχίζει η υπόγεια στοά του

Ιλισσού που ξεκινάει από την Καισαριανή, περνάει

μπροστά από το ολόφο του Αρδηττού, όπου στην αρ-

χαιότητα τελούσαν τα Μικρά Ελευσίνα Μυστήρια και

καταλήγει στην Καλιθέα.

Σ’ αυτή την τοποθεσία, ο Μεταξάς κατασκεύασε πολ-

λές μυστικές διαύλους επικοινωνίας, για να χρησιμο-

ποιηθούν κυρίως από τους βασιλείς σε περίπτωση

ανάγκης διαφυγής τους.

Το βασιλικό αυτό καταφύγιο, έγινε αποθήκη πυρομα-

χικών από τους Γερμανούς κατακτητές στον 2ο Παγ-

κόσμιο πόλεμο.

Τα περισσότερα έργα της υπόγειας Αθήνας είχαν κα-

τασκευαστεί πολλές χιλιετίες π.Χ., αλλά στην πε-

ρίοδο της βίαιης επικράτησης της νέας θρησκείας

χρησιμοποιήθηκαν ως κατακόμβες, ως νεκροταφεία

και ως θησαυροφυλάκια των εκκλησιών.

Υπάρχουν όμως και σύγχρονες κατασκευές υπο-

γείων αιθουσών, με πολυβολείο, αποθήκες, εξαερι-

σμό, δεξαμενές και τηλεφωνικό κέντρο που

βρίσκονται σε βάθος εκατό μέτρων. Εχουν δύο εισό-

δους και κατασκευάστηκαν το 1936. Παραμένουν

κάτω από το Λυκαβηττό, μέσα στο βράχο, καλοσυν-

τηρημένς; και φρεσκοβαμμένες με ηλεκτρικό ρεύμα

και λουτρά! Χρησιμοποιήθηκαν από το πολεμικό Ναυ-

τικό και από το Αρχηγείο Αντιαεροπορικής Άμυνας

στην κατοχή.

Γύρω στα 1840-1880 κατασκευάστηκε αποχετευτικό

δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της

Εθνικής Αντίστασης, σαν μυστικό πέρασμα για τη

διακίνηση πυρομαχικών, καθώς και για την ασφαλή

διέλευση των αντιστασιακών που κινδύνευαν από τις

γερμανικές περιπόλους.

Σπουδαίο είναι και το σπήλαιο της ακρόπολης, που

οδηγεί σε μια Μυκηναϊκή κρήνη, την οποία χρησιμο-

ποιούσαν οι ιερείς της Παλλάδας Αθηνάς, οι λεγόμε-

νοι Αρρηφόροι.

Η σπηλιά αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους Μανώλη

Γλέζο και Λάκη Σάντα, για να ανέβον στον ιερό

βράχο και να αντικαταστήσουν τη γεμανική σημαία

με ελληνική, λίγο πριν την απελευθέρωση!

Όλα αυτά τα μοναδικά ευρήματα, που κρύβει η Αθήνα

στα σπλάχνα της και φανερώνουν ένα πολιτισμό χιλιε-

τών, θεωρήθηκαν άχρηστα, από τους “ανευθυνοϋπεύ-

θυνους” των εκάστοτε κυβερνήσεων και  τα χρησιμο-

ποίησαν για το αποχετευτικό αθηναϊκό δίκτυο!

Φαντάζεστε τί θα ήταν η Αθήνα, αν είχε δύο ποτάμια

να την διατρέχουν!!!

Συγχαρητήρια λοιπόν στους μιμητές του ...Οιδίποδα

που βγάζουν με τα χέρια τους τα μάτια τους, για να

αποκτήσουν δόξα και χρήμα και επιδιώκουν να κά-

νουν όλο τον ελληνικό λαό ...τυφλό γνώσεων.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι άγνωστες υπόγειες στοές της Αθήνας!
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν σήμερα Σάββατο 6

Αυγούστου, στη μακρινή Βραζιλία, στο Ρίο. Επόμενο

είναι, μιας που οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν γενέτεια

την Ελλάδα να ασχοληθούμε κι εμείς μ’ αυτούς. 

Να δούμε πώς ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν και πως

είναι σήμερα. Γιατί όπως όλα δείχνουν οι Ολυμπιακοί

Αγώνες, από αγώνες ειρήνης και αλληλεγγύης των

λαών εξελίσσεται σε αγώνες με καθαρά εμπορικό εν-

διαφέρον, αλλά και πολιτικής σκοπιμότητας.

Ολυμπία
Ο τόπος που επελέγη να δημιουργηθεί το στάδιο και όλος

ο χώρος όπου γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες (στα πόδια

του Κρονίου Λόφου, στην Ηλεία) με τον ποταμό αλφειό στα

δυτικά του, δεν είναι τυχαίος. Ο τόπος είναι επιβλητικός,

ήρεμος, γαλήνιος, προστατευμένος από ανέμους.

Η  Ολυμπία καλλιέργησε ιδανικά από την αρχαιότητα. Οι

αγώνες είχαν κύριο ιδανικό, την ειρήνη,  την τιμή και την

διάπλαση του σώματος.   

Η περιήγηση ξεκινά από την Άλτη, το ιερό άλσος της Αρ-

χαίας Ολυμπίας, στο οποίο βρίσκονταν οι ναοί, τα διοικη-

τικά κτίρια, το γυμνάσιο για την προετοιμασία των αθλητών

και οι χώροι φιλοξενίας. Ναοί, αφιερώματα και κτίρια δια-

φορετικών περιόδων σώζονται σήμερα, σε ένα ιδιαίτερα εν-

διαφέρον αμάλγαμα στιγμιοτύπων της ολυμπιακής

ιστορίας. Ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος είναι έξοχα

σηματοδοτημένος σε τρεις γλώσσες –ελληνικά, αγγλικά

και γερμανικά– με λεπτομέρειες για την ιστορία, την αρχι-

τεκτονική, τη θρησκευτική λατρεία και τις ανασκαφές.

Σχεδόν στο κέντρο της Άλτεως, δεσπόζουν τα ερείπια του

λαμπρότατου Ναού του Διός, ο οποίος φιλοξενούσε το πε-

ρίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία. Με ύψος 12 μέ-

τρων, το διασημότερο των έργων του Φειδία αποτελούσε

ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας. Όταν ο αυτο-

κράτορας Θεοδόσιος Α’ απαγόρευσε την τέλεση των Ολυμ-

πιακών Αγώνων, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη,

όπου και καταστράφηκε, στην πυρκαγιά του 475 μ.Χ. 

Η Παράδοση θεωρεί ότι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες έγι-

ναν το 776 π.X. Οι αγώνες ήταν μια ειρηνευτική συμφωνία

μεταξύ Σπάρτης και Ηλείας, και σύντομα αποφασίστηκε ότι

όλα τα ελληνικά κράτη θα μπορούσαν να λάβουν μέρος σε

αυτές εφόσον τηρούσαν την ιερή εκεχειρία κατά τη διάρ-

κεια των αγώνων. Αυτή η περίοδος της ειρήνης κρατούσε

για ένα μήνα περίπου, αλλά λόγω του ότι πολλές πόλεις -

κράτη έπαιρναν μέρος και άτομα από όλη την Ελλάδα έρ-

χονταν για να τους παρακολουθήσουν, η περίοδος εκεχει-

ρίας (σταματούσαν οι πόλεμοι) είχε επεκταθεί σε τρεις

μήνες, πάντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η ιερή εκεχειρία τη δυνατότητα να συναντηθούν λαοί δια-

φορετικοί, αλλά και ομόγλωσσοι που δεν γνωρίζονταν. Ετσι

ενισχύθηκε η αίσθηση της ενότητας και της αλληλεγγύης.

Οι Βάρβαροι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν,

αλλά δεν μπορούσαν να ανταγωνίζονται. Κάθε ανταγωνι-

στής έπρεπε να είναι ελεύθερος και ατιμώρητος Έλληνας

και έπρεπε να έχει εκπαιδευτεί για τους αγώνες στην πα-

τρίδα του για δέκα μήνες, και για ένα μήνα στην Ολυμπία.

Για τους νικητές το βραβείο ήταν ένα στεφάνι αγριελιάς

από το ιερό δέντρο του Δία, με το οποίο στεφανώνονταν

ανεβαίνοντας στον πρόναο.

Ο νικητής είχε τη δυνατότητα να αναγείρει ένα άγαλμα για

τη νίκη του και έχαιρε ιδιαίτερης τιμής από την πόλη που

γεννήθηκε. Λέγεται ότι η πόλη του πρωταθλητή γκρέμιζε

τα τείχη της για να τον υποδεχτεί.

Εάν ένας αθλητής έκανε απάτη ή δωροδοκία, ήταν αναγ-

κασμένος να χρηματοδοτήσει ένα άγαλμα του Δία, κάτω

από το οποίο γραφόταν το όνομά του και η απάτη του... Το

άγαλμα ετοποθετείτο πάνω σε βάση στην είσοδο του στα-

δίου, για να το βλέπουν όλοι όσοι εισέρχονταν σ’ αυτό.

Ήταν πολύ ταπεινωτική η ποινή.

Τον 4ο αιώνα μ.Χ οι αγώνες απαγορευτήκαν από τον αυτο-

κράτορα Θεοδόσιο. 

Τον 6ο αιώνα οι σεισμοί κατέστρεψαν τα κτίρια στην Ολυμ-

πία και οι κατολισθήσεις από το λόφο Κρόνιο και οι υπερ-

χειλίσεις των ποταμών Κλαδεό και Αλφειό κάλυψαν

ολόκληρη την περιοχή.

Το ιερό ανακαλύφθηκε το 1776 και το 1829 Γάλλοι αρχαι-

ολόγοι άρχισαν ανασκαφές του χώρου. Οι πρώτοι σύγχρο-

νοι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το

1896.  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Δεμένοι με τα συμφέροντα των 

πολυεθνικών και της αστικής τάξης

Στον καπιταλισμό είναι γνωστό και μάλιστα με αναμφισβήτητες
αποδείξεις ότι ο αθλητισμός από ανάγκη του ανθρώπου και δι-
καίωμα μετατρέπεται σε εμπόρευμα, με προφανή σκοπό το κέρ-
δος λίγων. Από τη μετατροπή ακόμα και της απλής άσκησης σε
ακριβή πολυτέλεια για τους εργαζομένους και τα λαϊκά στρώ-
ματα, που χρειάζεται να πληρώσουν, μέχρι τη δημιουργία του
όλου οικοδομήματος του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, την
εκμετάλλευση είτε της ίδιας της λαϊκής ανάγκης για άθληση είτε
της μαζικής αγάπης που χαίρουν ο αθλητισμός και τα σπορ, αξιο-
ποιούνται ως σημαντικό πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και
φυσικά το «φιλέτο» σε αυτό το κυνήγι κέρδους αποτελούν οι διε-
θνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Γιορτή και ευκαιρία για την αστική τάξη
Γιατί μπορεί η αστική τάξη να διαφημίζει τις διοργανώσεις αυτές
ως «γιορτές του αθλητισμού», που τάχα προάγουν τη «συναδέλ-
φωση» κ.τ.λ., ωστόσο το τι επικρατεί πίσω από τη βιτρίνα δεν μπο-
ρεί να κρυφτεί. Από τον πόλεμο συμφερόντων μεταξύ των
πολυεθνικών για το ποια θα έχει το μεγαλύτερο κέρδος, την εμ-
πορική εκμετάλλευση της μάζας των φιλάθλων μέχρι και τις εν-
δοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις που βρίσκουν το δρόμο τους
για τα γήπεδα (βλέπε, π.χ., περίπτωση αποκλεισμού της Ρωσίας
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο). Το πραγματικό παιχνίδι
συνεπώς διεξάγεται εκτός των αγωνιστικών χώρων.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι
οποίοι μάλιστα αποτελούν και την αιχμή του δόρατος της αστικής
τάξης είτε στον τομέα της εκμετάλλευσης είτε στις εσωτερικές
αντιπαραθέσεις της. Και παρά το χαρακτηρισμό τους «ως γιορτής
των λαών» από την αναβίωσή τους ακόμα, η όλη διοργάνωση είχε
τα χαρακτηριστικά μιας γιορτής της αστικής τάξης όπου τα λαϊκά
στρώματα ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένα. Κυρίως όμως αποτέλε-

σαν εξ αρχής, έστω δειλά δειλά τα πρώτα χρόνια, λίγο πιο
«θερμά» τα επόμενα και «αδυσώπητα» την τελευταία 30ετία πε-
ρίπου, την ευκαιρία για πραγματικούς «αγώνες κέρδους» και κάθε
είδους «ξεκαθαρίσματα» μεταξύ των πολυεθνικών
Καθόλου τυχαία, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι με το πέρασμα των
χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της Αθήνας το 1896, οι πέντε
Ολυμπιακοί κύκλοι έφθασαν να θεωρούνται ένα από τα πλέον
αναγνωρίσιμα σύμβολα στον κόσμο και ως εκ τούτου στον καπι-
ταλισμό μετατράπηκαν σε ένα από τα ισχυρότερα «εμπορικά σή-
ματα» παγκοσμίως. Αν σκεφθεί κανείς ότι την προηγούμενη
διοργάνωση στο Λονδίνο το 2012 υπολογίζεται ότι παρακολού-
θησαν συνολικά 6 δις άνθρωποι, είναι προφανές ότι ως «κατανα-
λωτικό κοινό» κάθε άλλο παρά απαρατήρητο μπορεί να περάσει
από τις πολυεθνικές του χώρου.

Εξ αρχής στα πλοκάμια της εμπορευματοποίησης
Από την αρχή της σύγχρονης ιστορίας τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες
συνδέθηκαν με την εμπορευματοποίηση, έστω και με έμμεση
μορφή. Μετά την επιλογή της Αθήνας για την πρώτη διοργάνωση
του 1896 είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιλογές που ακολούθησαν
τα επόμενα χρόνια, όπως στο Παρίσι το 1900 και το Σεντ Λιούις
το 1904, ήταν άμεσα συνδεμένες με τις παγκόσμιες εμπορικές
εκθέσεις που διοργανώνονταν στις δύο πόλεις. Γι' αυτό και οι
ημερομηνίες διεξαγωγής των Αγώνων συνέπεσαν με αυτές και
στις δύο περιπτώσεις και λειτούργησαν ως «κράχτης» για τις εκ-
θέσεις προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Η
σχέση αυτή ήταν, λοιπόν, αρχικά έμμεση, πολύ σύντομα όμως
αυτό άλλαξε. Το 1908, στη διοργάνωση του Λονδίνου, και πάλι εν
μέσω μιας μεγάλης αγγλο-γαλλικής, έκθεσης οι διοργανωτές επέ-
τρεψαν τη διαφήμιση κάποιων εταιρειών στους Αγώνες είτε με
φυλλάδια, είτε με πανό στο στάδιο, είτε ακόμα και με πληρωμένες
καταχωρήσεις σε κάποια προγράμματα των Αγώνων. Και αν η πε-
ρίπτωση του Λονδίνου μπορεί να θεωρηθεί ότι έβαλε πρώτη ...το
νερό στο αυλάκι, η αντίστοιχη της Στοκχόλμης το 1912 ήταν σί-
γουρα αυτή που άφησε αυτό το νερό να ...τρέξει για τα καλά.
Από την καθιέρωση του εθνικού λαχείου από τους Σουηδούς προ-
κειμένου να βρεθούν τα λεφτά για την ανέγερση του σταδίου, την

παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων για φωτογραφίες
σε συγκεκριμένες εταιρείες (άνθιζε η συγκεκριμένη βιομηχανία
εκείνη την εποχή) μέχρι το δικαίωμα σε ιδιώτες και εταιρείες να
εκμεταλλευτούν εμπορικά τους χώρους έξω από το στάδιο, η αλυ-
σίδα της εμπορευματοποίησης απέκτησε ουσιαστικά τον πρώτο
της κρίκο. Το σκηνικό δεν άλλαξε και μετά τη διακοπή εξαιτίας
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, με την Αμβέρσα το 1920 να «πρω-
τοτυπεί» ακόμα περισσότερο και να επιτρέπει στην παρέλαση των
αθλητών την ύπαρξη και εμπορικών σημάτων εταιρειών.
Η νέα ώθηση που υπήρξε στους Αγώνες μετά τη λήξη του Β' Παγ-
κοσμίου Πολέμου και φυσικά η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών
μέσων και ειδικά της τηλεόρασης από τη διοργάνωση της Ρώμης
το 1960 και μετά, αποτέλεσαν το πρόσφορο έδαφος προκειμένου
να γιγαντωθεί η εμπορευματοποίηση και να φθάσουμε σταδιακά
στη σημερινή κυριαρχία των χορηγών.

Ο σκοτεινός ρόλος των «Αθανάτων»
Φυσικά, όλα αυτά δεν ήρθαν από μόνα τους. Βασικός παράγοντας
και «στήριγμα» σε όλη αυτήν την πορεία ήταν και είναι η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), στην οποία ανήκει άλλωστε και η δια-
χείριση αυτής της εμπορευματοποίησης. Η σύνθεση της ΔΟΕ, άλ-
λωστε, από καταβολής της στο Παρίσι το 1894 και παρά τις
μεγαλοστομίες των μελών της για «ευ αγωνίζεσθαι», «αγώνες για
τους λαούς» κ.τ.λ., φανέρωνε τον ταξικό της χαρακτήρα, αφού
τα μέλη της ήταν από την πρώτη στιγμή βαρόνοι και εύποροι κά-
τοχοι «αστικών τίτλων ευγενείας». Στο πέρασμα των χρόνων, μά-
λιστα, τη σύνθεσή της θα αποτελούσε η αφρόκρεμα του
καπιταλιστικού συστήματος, ακόμα και με διασυνδέσεις στο φα-
σιστικό και ναζιστικό χώρο, ενώ η λειτουργία της θα βασιζόταν
(και βασίζεται) κυρίως στην εξυπηρέτηση πολιτικών και οι-
κονομικών συμφερόντων, με γνωστό τον ενεργό ρόλο της
στις εκάστοτε ενδοαστικές αντιπαραθέσεις.
Την ίδια ώρα, είναι γνωστή και καταγεγραμμένη η εχθρό-
τητα που ιστορικά έδειξαν οι λεγόμενοι «αθάνατοι» (όπως
ονομάζονται τα μέλη της ΔΟΕ αφού διατηρούν διά βίου τα
προνόμια της θέσης) προς την ΕΣΣΔ και τα σοσιαλιστικά
κράτη, αλλά και για καθετί προοδευτικό. 

Μπ. ΤΣ.

Oι Oλυμπιακοί αγώνες τότε και τώρα
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . «Θηλιά» πλειστηριασμών και
εκβιασμοί στα λαϊκά νοικοκυριά

Ο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δημοσιεύθηκε 2.8.16, ο

νέος «Κώδικας Δεοντολογίας» των τραπεζών, σχετικά με τους

γενικούς κανόνες που θα διέπουν τους τρόπους διαχείρισης των

«κόκκινων» τραπεζικών δανείων.

Στην πραγματικότητα, συμπληρώνεται το νομοθετικό οπλοστά-

σιο, με κατεύθυνση την άρση της όποιας παρεχόμενης προστα-

σίας ακόμη και για την πρώτη κατοικία, ενώ ταυτόχρονα

κλιμακώνονται οι εκβιασμοί απέναντι σε ανήμπορα λαϊκά νοικο-

κυριά, τα οποία επιχειρούν να στριμώξουν σε νέες συνεννοή-

σεις με τις τράπεζες, ακόμη και με την παραχώρηση του

ακινήτου και με τη διαμονή σε αυτό με την πληρωμή ενοικίου!!

Στις τραπεζικές «λύσεις διευθέτησης», για τα λαϊκά νοικοκυριά,

συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:

«Εθελοντική παράδοση» του ακινήτου. Με αυτό το πλαίσιο, ο

δανειολήπτης, που αδυνατεί να εξυπηρετήσει το χρέος μεταβι-

βάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και στη συνέ-

χεια σε συμφωνία με την τράπεζα «διατυπώνεται σαφώς ο

τρόπος διευθέτησης» για τυχόν υπολειπόμενα ποσά.

Πώληση και ενοικίαση του ακινήτου. Με αυτό το πλαίσιο, ο δα-

νειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τρά-

πεζα και στη συνέχεια μπορεί να έχει το δικαίωμα της διαμονής

στην κατοικία του έναντι ενοικίου, «για μια ελάχιστη περίοδο».

Με το συγκεκριμένο μέτρο στηρίζονται οι ισολογισμοί των τρα-

πεζών, στις οποίες θα ανήκει η ακίνητη ιδιοκτησία των πελατών

τους.

«Εθελοντική εκποίηση ακινήτου». Με αυτό, ο δανειολήπτης

προχωρά «οικειοθελώς» στην πώληση του ακινήτου σε τρίτους,

μετά από σύμφωνη γνώμη της τράπεζας. Σε περίπτωση που το

τίμημα πώλησης είναι χαμηλότερο από την οφειλή, η τράπεζα

προχωρά σε «διαγραφή» του υπολειπόμενου ποσού.

Υπό προϋποθέσεις, προβλέπονται ρυθμίσεις όπως αυτές που

ήδη εφαρμόζουν οι τράπεζες (χρονική μετακύλιση, μείωση επι-

τοκίων κ.ά.).

«Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης». Μπορεί να περιλαμ-

βάνει ενέργειες όπως η αλλαγή της διοίκησης, η πώληση περι-

ουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους κ.ά.

Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Τα παραπάνω συνθέτουν το μωσαϊκό των μαζικών αναδιαρθρώ-

σεων, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών σε βιώσιμες επι-

χειρήσεις και ομίλους, αλλά και σε κλάδους της οικονομίας και

της παραγωγής με «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ζήτημα σε αυτήν τη φάση είναι

αυτό της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, με αιχμή τα με-

γάλα επιχειρηματικά, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με την

υπό διαμόρφωση δευτερογενή αγορά τραπεζικών δανείων.

Αυτή, με τη σειρά της, έρχεται να «κουμπώσει» με τις γενικότε-

ρες αναδιαρθρώσεις σε κλάδους της οικονομίας και της παρα-

γωγής, με τις νέες επιχειρηματικές συμφωνίες, που στοχεύουν

στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της επιχειρηματικής πίτας και

των κερδών.

Επιπλέον, στην «τυποποιημένη κατάσταση οικονομικής πληρο-

φόρησης» που ο οφειλέτης θα υποβάλει υποχρεωτικά στην τρά-

πεζα, μεταξύ άλλων, πρέπει να αναγράφει σε ειδικές λίστες:

Την αξία της ακίνητης περιουσίας και μάλιστα αναλυτικά για

κάθε τεμάχιο γης (ποσοστό συνιδιοκτησίας, είδος εμπράγματου

δικαιώματος).

Τα ποσά από τις μεικτές και καθαρές αποδοχές από μισθούς

και συντάξεις, τα επιδόματα από φορείς του Δημοσίου (π.χ.

ανεργίας, ΕΚΑΣ), τα ποσά βοήθειας από ιδιώτες (π.χ. από οικο-

γενειακά πρόσωπα), καθώς και το σύνολο του εισοδήματος από

κάθε πηγή προέλευσης.

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα πλήρες και διαρκές φακέλωμα κάθε

χρεωμένου λαϊκού νοικοκυριού, ακριβώς για να καθορίζεται η

περιβόητη «μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής».

Νίκος Γεωργόπουλος

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου συνάντηση

Aντιπροσωπείας της “Εναλλακτικής Δράσης” με τον

Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη για το θέμα

της εκποίησης της Χερσονήσου της Βουλιαγμένης και

της σχεδιαζόμενης “επένδυσης” στην Υδρούσα. 

Εκ μέρους της “Εναλλακτικής Δράσης” (Ε.Δ.) παραβρέ-

θηκαν οι: Δανάη Μπογιατζή, Ευγενία Μαργέτη, Αλέκος

Κουρλιάνσκι και Στέλιος Γκίκας.  

Τα μέλη της αντιπροσωπείας έκαναν σαφές στον

Υπουργό ότι τόσο η Ε.Δ. όσο και άλλες συλλογικότητες,

συνδικαλιστικές, κοινωνικές και οικολογικές που έχουν

υπογράψει την πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο

για δημιουργία Αρχαιολογικού και Περιβαλλοντικού

Πάρκου στη Χερσόνησο της Βουλιαγμένης δεν πρόκει-

ται να αποδεχθούν την  “επένδυση” της Jermyn Real Es-

tate.

Μια “επένδυση” που θα υποβαθμίσει τα ιστορικά μνη-

μεία, θα καταστρέψει το δάσος και θα ιδιωτικοποιήσει

τις ακτές της χερσονήσου της Βουλιαγμένης, ενώ πα-

ράλληλα θα πλήξει ακόμη περισσότερο την τοπική οικο-

νομία, που είναι ήδη βυθισμένη στη δίνη της οικονομικής

κρίσης. 

Η αντιπροσωπεία της Ε.Δ. τόνισε ότι οι συλλογικότητες

θα αγωνιστούν με νομικούς και με κινηματικούς τρό-

πους, όχι μόνο για να αποτρέψουν την “επένδυση”, αλλά

και να υλοποιηθεί η πρότασή τους για δημιουργία Αρ-

χαιολογικού και Περιβαλλοντικού Πάρκου. 

Γιατί είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο  ότι με την πρό-

ταση αυτή: τα ιστορικά μνημεία αναβαθμίζονται και προ-

βάλλεται η τοπική ιστορία, το δάσος προστατεύεται και

οι ακτές θα προσφέρονται ελεύθερα  στους πολίτες με

αποτέλεσμα το μοναδικής αισθητικής τοπίο της χερσο-

νήσου της Βουλιαγμένης να γίνει ελκυστικός προορι-

σμός ήπιας αναψυχής και να προσελκύει όλο το χρόνο

χιλιάδες επισκέπτες που θα τονώσουν  την τοπική οικο-

νομία.   Την  πρόταση αυτή  στηρίζει και το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι ο ίδιος προ-

σωπικά είναι εναντίον αυτής της “επένδυσης” όπως και

της “επένδυσης” στο Ελληνικό(!!), αλλά ως υπουργός,

όπως και η κυβέρνηση, κρίνει ότι οι συμφωνίες που

είναι σε εξέλιξη, είναι καλλίτερες από τις προηγούμε-

νες και ο ίδιος θα φροντίσει να εφαρμοσθεί το γράμμα

του νόμου(sic). 

Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη ”επένδυση” στην

Υδρούσα ο Υπουργός είπε ότι το νησί είναι ιδιωτικό και

μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα.  

Τα μέλη της Εναλλακτικής Δράσης δήλωσαν ότι η Ορ-

γάνωση είναι κάθετα αντίθετη στην “επένδυση”, που κα-

ταστρέφει ολοκληρωτικά και το φυσικό περιβάλλον και

τα ιστορικά μνημεία της Υδρούσας   και  θα καταβάλ-

λουν κάθε προσπάθεια για να ξεκινήσουν και πάλι οι

αγώνες  για την οριστική, αυτή τη φορά, αποτροπή της

επένδυσης μαζί με όλους τους φορείς του δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, που πριν από έναμιση

χρόνο αγωνισθήκαν  και συνέβαλαν καθοριστικά στην

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να σταματήσει για

ένα χρόνο την “επένδυση”  

Αποκαλυπτική η συνάντηση της “Εναλλακτικής Δράσης”

με τον Υπουργό Περιβάλλοντος
Ναι σε όλα, αλλά ...κλαίγοντας

Από κατοίκους γύρω από την πλα-
τεία της Βούλας, ελάβαμε επιστολή
που απευθύνεται στο Δήμο 3Β, στο
Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, εκφράζοντας την αγανάκτισή
τους για την κατάσταση που επι-
κρατεί.
Γράφουν:  Ως κάτοικοι του κέντρου

της Βούλας, θα αναφερθούμε στην

κατάσταση της πόλης μας.

Στα δύο χρόνια που αναλάβατε έγι-

ναν ορισμένα έργα, άλλα καλά,

άλλα άτεχνα, προσέδωσαν όμως κά-

ποια εικόνα βελτίωσης της βιτρίνας.

Ομως για τη βελτίωση της καθημερι-

νής ζωής του πολίτη, μένουν ακόμη,

μικρά, αλλά πολλά να γίνουν.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων με-

γαλώνει καθημερινώς. Χώροι στάθ-

μευσης δεν προστέθηκαν αυτά τα

δύο χρόνια. Πάρκινγκ ακόμη και στο

πεζοδρόμιο της τράπεζας (Alpha).

Τα φορτηγά εφοδιασμού ξεφορτώ-

νουν μέσα στις διαβάσεις των πεζών

(ξεθώριασαν, πότε αλήθεια θα τις

ξαναβάψετε;). Δεν έγιναν μονοδρο-

μήσεις. Κάνουμε όπισθεν για να χω-

ρέσουμε να περάσουμε. 

Δυσκολευόμαστε να πάμε σπίτι μας.

Υπάρχουν διασταυρώσεις (επικίνδυ-

νες) παρόδων χωρίς STOP. Π.χ. Ελ-

λησπόντου - Διγενή, Βοσπόρου -

Αντιοχείας. διαγώνιος Αντιοχείας

είχε κάποτε, αλλά καιρό τώρα δεν

έχει, καθρέφτη ελέγχου της κυκλο-

φορίας.

Οι δρόμοι γεμάτοι λακκούβες και

μπαλώματα π.χ. Αυλώνος - Β. Παύ-

λου - Πλαστήρα - Αγ. Ιωάννου κ.ά.,

δεν ασφαλοστρώθηκε ούτε ένας

δρόμος.

Οι κάδοι, πολλοί χαλασμένοι, αντί

εντός πεζοδρομίων, σέρνονται, εμ-

ποδίζουν την κυκλοφορία, κόβουν

την ορατότητα!

Η καθαριότης της πλατείας άριστη

μεν, των παρόδων δεν άλλαξε διόλου. 

Απρόσεκτη αποκομιδή, πέφτουν

σακκούλες και δεν μαζέυονται. Ει-

κόνα αταίριαστη στην όμορφη

Βούλα. Τα σωληνωτά κόκκινα λά-

στιχα στις διασταυρώσεις για εμπό-

διο πάρκινγκ, σωτήρια.

Οι οδηγοί ας περπατήσουν λίγο. Στα

πεζοδρόμια, φτάνει η εκμετάλ-

λευση. Ας μείνει λίγος χώρος για

ηλικιωμένους, ανάπηρους, καροτσά-

κια παιδιών. Ο κάτοικος στην πλα-

τεία Βούλας είναι τρίτης

κατηγορίας. Κυρίαρχοι τα αυτοκί-

νητα και οι καρέκλες.

Οικογένειες 

Π. Σαμαρτζή - Κ. Τσόλκα

Ο κάτοικος της πλατείας Βούλας είναι τρίτης κατηγορίας!
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“ποστάλι”

Μας τράβηξε το όνομα!

Μας παραπέμπει σε ταξίδια, πλοία, θάλασσα, αλλά

και Καββαδία: «Ήμουνα τότε δόκιμος σ’ ένα λαμ-
πρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αίγυπτο γραμμή νότια
Γαλλία» (Μαραμπού).
Παλιό ξύλο, λάμπες ...θυέλης, εικόνα πλοίου!

Αποφασίσαμε να μπούμε μέσα να το γνωρίσουμε.

Ξύλινη πινακίδα στην πόρτα και θαλασσινή μυρω-

διά στην είσοδό του...

Ανθρωπος με μεράκι ο επιχειρηματίας, ψαγμέ-

νος...

Το “Ποστάλι” στη ναυτική γλώσσα ήταν η προ-

σμονή, η αναμονή, η γοητεία του ταξιδιού.

Τα πλοία που ένωναν τα λιμάνια της Μεσογείου

έκαναν υπηρεσία ταχυδρομίου (postale), ένωναν

με το γράμμα τον ξενιτεμένο. 

To “Ποστάλι” της Αργυρούπολης όμως είναι ένα

στέκι για θαλασσινά, αλλά και μεζέδες. 

Μπήκαμε μέσα και μας υποδέχτηκε ο Μάκης προς

δική του έκπληξη και δική μας. Ο Μάκης εργαζό-

ταν δεκαετίες στη “γειτονιά” στην ταβέρνα με

τους εκλεκτούς μεζέδες στα κάρβουνα, στη

Βούλα και την επισκεπτόμασταν συχνά, αλλά

έκλεισε.

Αφού χαιρετηθήκαμε και καθίσαμε ήρθε η δεύτερη

έκπληξη, ο Αρίφ ο μάγειρας! Πάλι χαιρετούρες και

καλωσορίσματα.

Καθισυχασμένοι πλέον ότι θα φάμε καλά και εκλε-

κτά.

Ο Αρίφ είναι σπουδαίος μάγειρας και τον έχουμε

συναντήσει στα καλύτερα μαγαζιά της παραλια-

κής.

Ετσι αφεθήκαμε στα χέρια του για το τί θα μας

ετοιμάσει να φάμε από θαλασσινά.

Ολα τα πιάτα που μας έφερε ήταν το ένα καλύ-

τερο από τ’ άλλο. 

Μεζέδες για όλα τα γούστα από καλαμάρι γόνο,

γαριδούλες, μαραθόπιτα, γαύρο μαρινάτο, μελι-

τζανοσαλάτα, μύδια και ο κατάλογος ατελείωτος

και βέβαια μεζεδάκια για τους κρεατοφάγους. Πα-

γωμένη ρακί και η τέρψις στα ύψη...

Ο Αρίφ  (ARIFUL HAQUE) είναι η καταγωγή του

από το Μπαγλαντές, αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα

από τα 16 του χρόνια. Κοντεύει μισό αιώνα ζωής

και τα περισσότερα χρόνια τα έχει ζήσει στον

τόπο μας, την Ελλάδα. 

Δούλεψε σε πολλά μαγαζιά και έμαθε τη μαγει-

ρική τέχνη, που όμως την έχει μεράκι. Ότι φτιά-

χνει, πέρα από την εκλεκτή γεύση του, το στολίζει

με τέχνη, γι’ αυτό και είναι περιζήτητος στα καλά

μαγαζιά.

Τον πρωτοσυναντήσαμε στο “Μαϊστράλι” στη Βου-

λιαγμένη, ίσως το καλύτερο μαγαζί σε θαλασσινά

της παραλιακής ζώνης, τη δεκαετία του 1990. Τον

ξαναβρήκαμε στο “Ορο Τόρο” στη Βάρη, στα “Κε-

λάρια” με το ελληνικό παραδοσιακό φαγητό, στο

Σεκρέτο στο Πανόραμα της Βούλας, στις Αλκυο-

νίδες στη Βάρκιζα, στο Σουβλατζίδικο της Βού-

λας, στην ψαροταβέρνα “Βυθός” και σίγουρα και

αλλού που εμείς δεν επισκεφθήκαμε.

Το “ποστάλι” βρίσκεται στην Αργυριούπολη,  Μ. Γε-

ρουλάνου 98, τηλ. 210 9601.494

Είναι πατέρας δύο παιδιών και προβληματισμένος για
τις φυλετικές διακρίσεις, ιδιαίτερα στα σχολεία. Δεν
θέλει να “τραυματιστούν” τα παιδιά του...

Tα πιάτα τα ...κεντάει. Συνδυάζει εμφάνιση και γεύση.

Ο Μάκης μας έφερε ένα δίσκο γεμάτο λιχουδιές...
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Βιβλία για ξεκούραση - βιβλία για σκέψη

ΕΡΩΤΑΣ & ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ζωή ήταν πλουσιοπάροχη μαζί της. Της

χάρισε τα πάντα: ομορφιά, εξυπνάδα, μη-

τρότητα, πλούτη και κοινωνική καταξίωση

από έναν εύπορο και καλοπροαίρετο σύ-

ζυγο. Ήταν η τύχη, άραγε, που την ευ-

νόησε ή ο ανυπέρβλητος προσωπικός της

αγώνας για να επιτύχει τις προσδοκίες της;

Η γιαγιά της έλεγε πως όλα είναι γραμμένα

στο βιβλίο της ζωής κι ότι το πεπρωμένο,

μας εξουσιάζει όλους και ότι «η καθημερι-
νότητά σου είναι μια σελίδα βιβλίου· αυτό
να θυμάσαι πάντα».              τιμή 15 ευρώ

Η Διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή του

Δημήτρη Ράπτης, είναι μια γνωσιολογική

μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κα-

τανοητό αυτό που λέει ο υπότιτλός του: ότι

η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η

επιστατούσα. 

Είναι η κορυφαία πυραμίδα της επιστήμης,

και αυτή που κατανέμει μεταξύ των επιστη-

μών τα πρωταρχικά αξιώματα, ως βάθρα

εκκίνησης μίας εκάστης. Χωρίς αυτήν η πυ-

ραμίδα της επιστήμης θα ήταν ...κόλουρος

και ελλειμματική.

τιμή 25 ευρώ

Πρόσεχε: Όταν συνηθίσεις το τέρας,
έχεις αρχίσει να του µοιάζεις.

Μάνος Χατζηδάκις

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

To βιβλίο  «Φιλομάθεια» περιλαμβάνει

αυτοτελή και διαφορετικά θέματα, παρ-

μένα από τη γεωλογία, τη φυσική, την

τεχνολογία, την αρχαιολογία, τη θρη-

σκεία, την ιστορία, την αστρονομία, την

προϊστορία, την ζωολογία, την ηθική, τις

καλές τέχνες κ.ά., τα οποία προκαλούν

το ενδιαφέρον του αναγνώστη πλουτί-

ζοντας τις γνώσεις του, διεγείροντας και

προβληματίζοντας τις σκέψεις και τις

απόψεις του.

Τα θέματα παρουσιάζουν πληρότητα και

μεστότητα νοημάτων, σε μια γλώσσα

απλή λιτή και καθημερινή, όπου η αφή-

γηση  γίνεται αβίαστη και ευχάριστη για

την καλύτερη κατανόηση.

τιμή 10 ευρώ

To “Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα” περιγράφει

πραγματικά περιστατικά, όπως τα έζησε ο

μιικρός Ίωνας, φεύγοντας κυνηγημένος από

τους Τούρκους και τα αποτύπωσε στο ημε-

ρολόγιό του.  Αποτελεί φως αισιοδοξίας

στη σημερινή αβεβαιότητα! 

Με γλώσσα απλή, λιτή, ευχάριστη, χωρίς πε-

ριττά στολίδια και επιτήδευση, αποφεύγοντας

τα σχήματα, δίνει έμφαση στην αλήθεια των γε-

γονότων και όχι στην ωραιολογία!

Το ύφος ζωντανό και φυσικό ρέει αβίαστο

προσφέροντας την παραστατικότητα και

δηλώνει συγκεκριμένα το χρόνο και τον

τόπο των οδυνηρών γεγονότων!

Διατυπώνεται απλά και αποδεικτικά ότι:

- Η ζωή δεν σταματά σ’ ένα γεγονός, όσο

μεγάλο κι αν είναι.

- Η αδικία δεν αφήνει να ζήσουν τα παιδιά

με χαρά και ξεγνοιασιά!

- Ο μικρός πρόσφυγας, αποτελεί πρότυπο

παιδικής ομορφιάς και αθωότητας, συνυφα-

σμένες με δύναμη και αποφασιστικότητα!

τιμή 10 ευρώ

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Μέσα, από την μυθικο-θρησκευτική σκέψη

αναδύονται οι θρησκείες, οι οποίες, στη συνέ-

χεια με την εμφάνιση του μονοθεϊσμού, συγ-

κροτούνται σε κοινωνικο-ιστορικά μορφώματα

μεταφυσικής σκέψης και λατρείας του θείου.

‘Εκτοτε εγκαθιδρύεται στους ουρανούς η

θεϊκή εξουσία (ο “νόμος του ουρανού”), σε αν-

τιδιαστολή, αλλά και σε συνέργεια με την

γήινη εξουσία (ο “νόμος της Γης”). 

Το σχίσμα αυτό ανάμεσα στον “θεϊκό κόσμο”

και στον “ανθρώπινο κόσμο”, στον “εδώ

κόσμο” και στον “άλλο κόσμο”, γέννησε τον

σχιζο-ηθικό άνθρωπο, ο οποίος έκτοτε για χι-

λιάδες χρόνια μένει μετέωρος μεταξύ Ουρα-

νού και Γης. Οι δύο αυτές εξουσίες, θεϊκή και

ανθρώπινη, καθορίζουν σε αλληλεπίδραση τα

πεπρωμένα των λαών της Γης. 

τιμή 15 ευρώ

Μέσα στις διακοπές μας, όταν το μυαλό χαλαρώνει, και αρχίζει και

σκέφτεται πιο ξεκούραστα, είναι η ώρα να διαβάσουμε κάποιο βι-

βλίο για να “ξεφύγει” ο νους από τις έννοιες ακόμη περισσότερο,

ή να μας ψυχαγωγήσει ή να μας προσφέρει γνώση.

Σας παρουσιάζουμε κάποια βιβλία από τις εκδόσεις μας “Σκαρα-

βαίος” Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004



14 ΣΕΛΙΔΑ -  6  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                 ΕΒΔΟΜΗ

Εχουμε την ευτυχία ως ελληνικός λαός να ζούμε

δίπλα στη θάλασσα, αφού η χώρα μας βρέχεται σχε-

δόν από παντού. Ετσι τα ταξίδια με πλοίο είναι μέσα

στο “αίμα” μας και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς

μήνες για μικρές ή μεγάλες αποδράσεις.

Επειδή πολλές φορές μας τυχαίνουν τυχερά και

...άτυχα καλόν είναι να γνωρίζουμε υποχρεώσεις και

δικαιώματα.

O “Συνήγορος του Καταναλωτή” και το “Ευρωπαϊκό

Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας” ενημερώνουν και

συμβουλεύουν σχετικά:

Kατά την κράτηση του εισιτηρίου

1. Ο εκδότης του εισιτηρίου οφείλει να σε ενημερώσει

για τη συνολική τιμή του, καθώς και για τυχόν εκπτώσεις

που δικαιούσαι.

2. Όταν πραγματοποιείς την κράτησή σου ηλεκτρονικά,

να διασταυρώνεις τους γραπτούς όρους και τις πληρο-

φορίες με τους όρους και τις πληροφορίες που αναγρά-

φονται στο εισιτήριο (π.χ. τα στοιχεία πινακίδας του

οχήματος).

3. Η τιμή δεν μπορεί να αλλάξει, εφόσον έγινε κράτηση

μέσω συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσης, μέχρι

την ημερομηνία που συμφωνήθηκε η παραλαβή ή η πλη-

ρωμή του εισιτηρίου.

4. Καμία επιβάρυνσή σου δεν επιτρέπεται λόγω χρήσης

συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική

και η χρεωστική κάρτα.

5. Αν είσαι άτομο με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότη-

τας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούσαι έκ-

πτωση 50% επί του ναύλου επιβάτη και αναπηρικού ΙΧΕ

οχήματος.

6. Να δίνεις στοιχεία επικοινωνίας (εφόσον το επιθυ-

μείς), ώστε να μπορεί η εταιρεία να σε ειδοποιήσει σε

περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του

δρομολογίου σου.

Πριν από το ταξίδι

― Να προσέρχεσαι για επιβίβαση στο πλοίο τουλάχιστον

μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου

και, αν έχεις όχημα, τουλάχιστον 1 ώρα πριν.

― Εφόσον διαθέτεις εισιτήριο, έχεις δικαίωμα επιβίβασης

στο πλοίο. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, είτε λαμ-

βάνεις αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου με-

ταφοράς επιβάτη είτε μεταφέρεσαι σε χρόνο της

επιλογής σου ή προωθείσαι, το συντομότερο δυνατόν,

στον τελικό προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της

εταιρείας, λαμβάνοντας ως αποζημίωση την αξία του ναύ-

λου μεταφοράς επιβάτη, καθώς και τροφή και κατάλυμα,

όπου απαιτείται.

― Εάν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα του μεταφορέα,

έχεις δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης ή άλλων αντισταθ-

μιστικών παροχών κατ' επιλογήν σου, εκτός αν ενημερω-

θείς μια εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο

απόπλου και σου επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου ή

αν ενημερωθείς τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον απόπλου

και προωθηθείς στον προορισμό σου εντός 12 ωρών από

την προγραμματισθείσα αναχώρηση.

― Εάν ο απόπλους καθυστερήσει εξαιτίας βλάβης, ζημιάς

του πλοίου ή, εν γένει, με υπαιτιότητα της εταιρείας, μπο-

ρείς να υπαναχωρήσεις και να σου καταβληθεί ως αποζη-

μίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος,

εκτός εάν η καθυστέρηση είναι μικρότερη των 90 λεπτών.

Αν δεν επιλέξεις την υπαναχώρηση, η ακτοπλοϊκή εται-

ρεία οφείλει να σου παρέχει: 

α) ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, διαμονή επί του

πλοίου και προώθηση στον προορισμό σου με δαπάνη και

μέριμνά της, 

β) για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών, τροφή, και εφόσον

είναι αναγκαίο, διανυκτέρευση στο πλοίο ή σε ξενοδο-

χείο (έως 3 διανυκτερεύσεις, με κόστος έως 80 ευρώ /

διανυκτέρευση) και μεταφορά από και προς τον λιμένα

αναχώρησης,

γ) αποζημίωση ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και

της καθυστέρησης ή 

δ) άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας.

― Αποζημίωση δεν δίνεται για καθυστέρηση, διακοπή,

ακύρωση ή τροποποίηση του δρομολογίου σου, εφόσον

οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

(ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών), συμμόρφω-

σης στη νομοθεσία ή σε εντολές της αρμόδιας αρχής.

― Με την έκδοση του εισιτηρίου σου δικαιούσαι να με-

ταφέρεις δωρεάν χειραποσκευές βάρους έως 50 κιλών

και, εάν είσαι άτομο μειωμένης κινητικότητας, κάθε εξο-

πλισμό που χρειάζεσαι για τη μετακίνησή σου. Επιπλέον

αποσκευές χρεώνονται επιπροσθέτως.

― Να παραδίδεις τις αποσκευές σου για φύλαξη, λαμβά-

νοντας σχετική απόδειξη για να διεκδικήσεις αποζη-

μίωση, σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειάς τους.

― Έχεις δικαίωμα τροποποίησης του εισιτηρίου σου,

μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και μέχρι 48 ώρες

πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

― Δικαιούσαι να ακυρώσεις το εισιτήριό σου, αν δεν έχει

ήδη τροποποιηθεί, και να σου επιστραφεί ολόκληρος ο

ναύλος (περιλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων

και ΦΠΑ), εφόσον η ακύρωση γίνει έως και 14 ημέρες

πριν από τον απόπλου ή αν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε

ανωτέρα βία. Διαφορετικά, επιστρέφεται τουλάχιστον

50% του ναύλου, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων & ο ΦΠΑ, εφό-

σον η ακύρωση γίνει από 7 μέρες έως 12 ώρες πριν από

την αναχώρηση.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

1. Έχεις δικαίωμα να καθίσεις στη θέση ή τον τύπο της

καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριό σου. Διαφορε-

τικά, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε:

- Υπαναχώρηση από τη σύμβαση, λαμβάνοντας την αξία

του ναύλου, και αποζημίωση με ποσό προσαυξημένο κατά

100% επί της τιμής του ναύλου εισιτηρίου επιβάτη που

κατέβαλες.

- Ταξίδι σε κατώτερη θέση και αποζημίωση με ποσό ίσο

με τη διαφορά της τιμής των δύο ναύλων, προσαυξημένο

κατά 100%.

- Ταξίδι σε ανώτερη θέση, ύστερα από συμφωνία με την

εταιρεία, καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής του ναύλου

με έκπτωση 50%. Στην περίπτωση που ταξιδέψεις σε

ανώτερη θέση με πρωτοβουλία της εταιρείας, δεν υπο-

χρεούσαι σε καταβολή της διαφοράς.

2. Τα δικαιώματά σου είναι διαφορετικά ανάλογα με το

είδος της τροποποίησης του δρομολογίου σου, τον χρόνο

που διήρκεσε, την τυχόν απώλεια κάποιας ανταπόκρισης

για τη συνέχιση του ταξιδιού σου και την αιτία που την

προκάλεσε. Μπορεί να περιλαμβάνουν αποζημίωση, δια-

μονή στο πλοίο, προώθηση στον προορισμό σου με το

ίδιο ή άλλο πλοίο. Η επιλογή ανήκει σε εσένα και θα πρέ-

πει να ασκήσεις το σχετικό δικαίωμά σου με ενυπόγραφη

συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που θα σου χορηγη-

θεί από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου.

3. Υποχρεούσαι να ακολουθείς τους κανονισμούς του

πλοίου και τις οδηγίες των μελών του πληρώματος, προ-

κειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευταξία του

ταξιδιού.

4. Για οποιοδήποτε παράπονο κατά τη διάρκεια του

πλου, μπορείς να απευθυνθείς στον αρμόδιο αξιωματικό

του πλοίου.

Μετά το ταξίδι

1. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από το τέλος του ταξι-

διού, μπορείς να διαμαρτυρηθείς κατά της ακτοπλοϊκής

εταιρείας, του εκδότη του εισιτηρίου, του κατά λιμένα

οριζόμενου ναυτικού πράκτορα ή του φορέα εκμετάλλευ-

σης του λιμενικού τερματικού σταθμού, κάνοντας χρήση

του ειδικού εντύπου παραπόνων που θα βρεις εντός του

πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιμενικές

αρχές και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Εφόσον δεν ικα-

νοποιηθείς, μπορείς να απευθυνθείς στις λιμενικές αρχές

επιβίβασης ή αποβίβασης ή στη διεύθυνση Θαλασσίων

Συγκοινωνιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Σε κάθε περίπτωση μπορείς

να υποβάλεις αναφορά εντός 1 έτους από το περιστατικό

στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή χωρίς προθεσμία, στο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

2. Εφόσον δικαιούσαι επιστροφή ναύλου ή αποζημίωση

(π.χ. λόγω ανυπαίτιας τροποποίησης του δρομολογίου

σου), οφείλεις να παραδώσεις αυτούσιο το σώμα του ει-

σιτηρίου σου ή το απόκομμά του στην ακτοπλοϊκή εται-

ρεία ή στον εκδότη ή στον, κατά λιμένα, οριζόμενο από

την εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ημέρες μετά την

προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. Τυχόν απο-

δείξεις για έξοδα που έκανες, εφόσον το δρομολόγιό σου

δεν πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί,

πρέπει να φυλάσσονται για την περίπτωση που διεκδικείς

αποζημίωση.

O Συνήγορος Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατα-

ναλωτή είναι στη διάθεση των καταναλωτών για βοήθεια

και πληροφορίες:

Συνήγορος Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Αθήνα

Τηλ 210 6460.612, Fax: 210 6460.414

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Αθήνα

Τηλ. 210 6460.734, Fax: 210 6460.784

Ταξιδεύοντας με πλοίο
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Έκκληση κάνει ο  Δήμος Μαρκοπούλου προς τους πολίτες, 

για επίσημη ενημέρωσή του, σχετικά με κρούσματα με

φόλες.

Γράφει σχετικά:

Με μεγάλη μας λύπη, πληροφορούμαστε τις τελευταίες

ημέρες για κρούσματα με φόλες στο Πόρτο Ράφτη. Μάλι-

στα, λέγεται ότι στην περιοχή Πανόραμα, ο αριθμός ανέρ-

χεται σε τριάντα  ζώα, αδέσποτα και δεσποζόμενα.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός, ότι δεν υπάρχει

καμία επίσημη καταγγελία, ούτε κοινοποίηση εγγράφου,

στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας. Επιπλέον, ενώ η αρμόδια

Δημοτική Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα, κα Μπίλυ Δρί-

τσα, δέχεται καθημερινά αρκετά τηλεφωνήματα σχετικά με

τα αδέσποτα, δεν έχει λάβει κανένα σχετικά με τις φόλες.

Η μόνη σχετική ενημέρωση που είχε, ήταν η αποστολή δύο

φωτογραφιών, διά ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αφού μπο-

ρεί να κινδυνέψουν και ανθρώπινες ζωές, παρακαλούμε

θερμά τους πολίτες, οι οποίοι γίνονται μάρτυρες περιστα-

τικών με φόλες, όπως προχωρούν στην ενημέρωση του

Δήμου Μαρκοπούλου, με επίσημα στοιχεία και έγγραφα,

καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα ή ακόμη και με αποτε-

λέσματα νεκροψίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε

στην αρμόδια Δημοτική Σύμβουλο, κα Μπίλυ Δρίτσα, στο

τηλ: 6986 99 01 67.

σ.σ. Φόλες συναντήσαμε στη Βούλα και νεκρά ζώα (σκυλιά,

γάτες και περιστέρια) που είχαν την ατυχία να φάνε και

ήταν τόσο το δηλητήριο που οι γάτες και τα περιστέρια ψό-

φησαν δίπλα από τη φόλα!

Μάλιστα είχαν κολλήσει και κάποια χαρτιά, ανώνυμα, πάνω

σε μικρές σιδερένιες κολόνες, που απειλούσαν...

Η παράνοια βασιλεύει...

Εκκληση ενημέρωσης για φόλες σε ζώα στο Πόρτο Ράφτη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καβουρι, Βουλιαγμενη διαμερισμα 52

τμ δευτερου οροφου. Κρονου 2 και Αθηνας.

Βλεπει στην Ουρανού, το μπαλκονι ειναι πανω στην

κορυφή των δέντρων, απεριόρηστη θέα. Πέντε

λεπτά στην θάλασσα με τα ποδια. Η είσοδος της πο-

λυκατοικίας ειναι απέναντι απο την είσοδο του δά-

σους. Τιμη πωλησης 170.000 euro. 

Τηλεφωνο 6971757234

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κορμπι-Βαρη γκαρσονιερα 50 τμ.,

ανεξαρτητη με δικη της εισοδο και κήπο χωρίς κοι-

νόχρηστα 280 ευρω

Πληροφορίες κ. Θανασης τηλ 6974096857          
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δημαρχείο: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18  ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ 213 20 20000 Fax: 210 9657131       

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ Βασ. Κων/νου 25 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ Αφροδίτης 2                          

Γραμμή του Δημότη 15888, 213 2020150, 213 2020151

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας                  213 2020 760

Γραφείο Δημάρχου           213 2020 141 21302020142

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΙ

Διοίκησης και Οικονομικών                          213 2020 050

Πρασίνου και Περ/ντος     213 2020 701 213 2020 761

Διαχείρισης Απορριμμάτων,                     213 2019 981

Κοινωνικής Αλληλεγγύης                        213 2019 920

Τεχν. Υπηρεσιών               213 2030 410 213 2030 416

Γραφ. Δημοτ. Συμβουλίου 213 2020 111  213 2020 112

Γενικός Γραμματέας Δήμου                     213 2020 050

Υπηρεσία Δόμησης 

Διεύθυνση                                                213 2030 401

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών     213 2030 424

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών          213 2030 423

Τμήμα Ελέγχου κατασκευών                   213 2030 464

Καθαριότητα και Ανακύκλωση                213 2030 473

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων 213 2019 987

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και   213 2030 476

Διεύθυνση Περιβάλοντος και Πρασίνου  213 2020 751

Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου             213 2020 750

Οργάν. και Λειτουργία Κοιμητηρίων        213 2020 705

ΟΑΠΠΑ

Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός       213 2019 901

Παιδεία, Αθλητισμός Πολιτισμός Ισότ. Φύλων    213 2019 904

Τμήμα Προστ. & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας  213 2019 914

Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπια-

κών Σταθμών                                            213 2019 922

Διοικητικές Υπηρεσίες Διεύθυνση           213 2020 065

Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου          213 2020 107

Διοικητική Μέριμνα                                  213 2020 102

Οικονομικές Υπηρεσίες Γραμματεία        213 2020 063

Οικονομικές Υπηρεσίες 

- Τμήμα Προμηθειών                                213 2020 060

- Τμήμα Ταμείου                                       213-2020 090

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

Τεχνικές Υπηρεσίες 

- Διεύθυνση                       213 2030 431 213 2030 444

- Τμήμα Μελετών και Έργων                   213 2030 421

- Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών      213 2030 426

- Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων                 210 8958 555

ΚΕΠ Διεύθυνση                                        213 2019 815

- Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών             213 2019 816

- Τμήμα ΚΕΠ Βάρης                                  210 8979 140

- Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης                     213 2020 720

Νομική Υπηρεσία                                      213 2020 117

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

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

email: grafeiodimoti@e-koropi.gr                                    

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 800 1134600, 210

6625410 (επιλογή 129 ή 304)

Αμαξοστάσιο                     210 6625979,  210 6022063 

Βιβλιοθήκη                                                 210 6626295 

Γραφείο Δημάρχου                 (210) 6622324, 6026276 

Γραμματεία Δημάρχου                              210 6026275

Γραφείο Προσωπικού                                210 6624612 

Δημοτική Επιχείρηση                                210 6628407 

Δημοτικό Γυμναστήριο                              210 6624511 

Δημοτολόγια - Εκλογικά                           210 6628402 

Εργα-Προμήθειες, Πολιτιστικά                 210 6623628 

ΚΑΠΗ                                                         210 6020920 

ΚΔΑΠ                                                         210 6028961 

ΚΔΑΥ                                  210 6646669, 210 6028080 

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

Φυσικοθεραπευτήριο                                 210 6627418 

Κ.Η.Φ.Η.                                                     210 6627412 

Μισθοδοσία-Λαικές-Κοιμητήρια                210 6628403 

ΟΓΑ                                     210 6623628, 210 6624612 

Οικονομική υπηρεσία - Λογιστήριο           210 6625682 

Πολιτιστικό - ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας          22910 90638 

Πρωτόκολλο - Ληξιαρχείο                        210 6626294 

Ταμειακή υπηρεσία                                    210 6625196 

Ταμείο                                                        210 6628403 

ΤΑΠ - Πνευματικό Κέντρο                         210 6626294 

Τεχνική Υπηρεσία                                      210 6622379 

Ύδρευση Αγίας Μαρίνας                           22910 90437 

Ύδρευση Καρελλά            210 6646738, 210 6646739 ‘

Υδρευση Κορωπίου            210 6624453, 210 6624830 

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας                      2106026441

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Καραολή και Δημητρίου 38Α,    ΤΚ 19002

Παιανία, Αττικής

paiania_mayor@paiania.gov.gr                                        

Τηλέφωνο:     213.2030700  Φαξ:

210.6646188 

ΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:                              2132030700

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ:                                 2106640793

FAX ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ:                              2106647317

ΚΕΝΤΡΙΚΟ FAX ΔΗΜΟΥ:                           2106646188

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΩΝ: 2106644484, 2106644570

FAX: 2106645725

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δημαρχείο  Ιθάκης 12, Γέρακας                210 6604600

Δημοτικό Κατάστημα ΔΕ Ανθούσας                              

Πλατεία 25ης Μαρτίου      210 6031446 - 210 6666211

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ:          210 66 66 211                                 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ:               210 66 66 211

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

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

Κατάστημα ΔΕ Παλλήνης, Φειδιππίδου 22, 2132031609,

2132031603, 2132031602, ΦΑΞ 2132031662

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

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ,        Τηλ.: 2132031603

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:                    210 6600814

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                                         210 66 06 624

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                           210 66 04 719

ΥΔΡΕΥΣΗ:                             2106604622, 2106604621  

Ύδρευση - Βλάβες: 210660621, 2106604622,

2132031609   

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις : 2106604624  

Αποχέτευση:                        2106604623 - 2106604621 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Διευθυντής                                                 213-2031679

Γραμματεία                                                213- 2031680

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ                                      213- 2031677

ΑΔΕΙΕΣ                                                      213- 2031686

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ                                           213- 2031683

ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ                                       213-2031685

ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ      213-2031690

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                                           2132031682

TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             2106604642

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Παλλήνης 

2106604717,  2106604649, 2106604722

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ                  2106604652

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΚΑΣ                      2106604648

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                   2106604717

ΚΑΠΗ

Ανθούσα: Πλατεία 25ης Μαρτίου,            210 6031384

Γέρακα:  Εθνικής Αντιστάσεως 44,           2106654259

Παλλήνη:                                                  210 6668410

Α’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                210 66 04 651

Β’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  210 6604673

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Tηλεφωνικό Κέντρο: 213 2007 300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 380, 367, 368

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ                                                           356

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ       381, 382, 384

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΙΦΤΗΣ Γ.        302

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   397, 395

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   386

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                              341

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                333, 332, 304,322, 324

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    349, 350

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (εσωτ. 106)            2106630310

ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      (εσωτ. 107)

ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                 105

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. Σ. ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       410

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

Πολιτιστικός Οργανισμός (Αρτέμιδα)     22940,  45565

Αθλητικός Οργανισμός  Σπάτα                 210 -6633290

Αθλητικός Οργανισμός Αρτέμιδα              22940 89405

ΚΕΠ Σπάτων                                              210 6630311

ΚΕΠ Αρτέμιδος                             22940 84121 - 84128

ΚΑΠΗ Σπάτων                                            210 6630068

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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ          210 6630242 / 210 6630551

Βιβλιοθήκη Σπάτων                                     2106633124

Δημοτικά Ιατρεία                                       22940 88088

Δημοτικό Στάδιο Σπάτων                           210 6635551

ΕΟΜΑΚ                                                      22940 40190

ΤΗΛΕΦ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        22940 - 45566

Χρήσιμα τηλέφωνα για τους Δήμους της Ανατ. Αττικής
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Δήμαρχος 22990 - 20120,  Fax: 22990 - 24003

methenitis@markopoulo.gr

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22990 - 20121, 22990 - 20140, 

Fax: 22990 - 20103

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡ.               22990 - 20150

Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                           22990 - 20112

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       22990 - 20111

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.                                22990 - 20101

ΑΝΤΙΔ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΦΩΤ. κ.λπ.

ΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     22990 - 20116

ΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΑ                                       22990 - 20117

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ           22990 - 20130

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                22990 - 20183, 22990 - 20130

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ             22990 - 20144, 22990 - 20145, 

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

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  22990 - 20156, 22990 - 20137, 

              22990 - 20143, 22990 - 20136, 22990 - 20139 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 22990 20159, 22990 20138, 22990  20134, 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ            22990 - 20147, 

                               22990 - 20152, Fax: 22990 - 20013

                                      22990 - 20166 , 22990 - 20153

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΔΕΜ kdem@markopoulo.gr

                               22990 - 20126, Fax: 22990 - 20017

                                       22990 - 20128, 22990 - 20127

ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ

ΚΙΜΠΕΖΗ ΚΑΤ.      22990 - 20124 vravronios@markopoulo.gr

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

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

Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ.                              22990 - 20113

ΕΚΔ.ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ. - ΟΓΑ                        22990 - 20148

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                          22990 - 20174, 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                               22990 - 20149

ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                             22990 - 20173

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΚΕΠ 

ΑΝΤΙΔ.ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      22990 - 20131

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  22990 - 20123, 22990 - 20157

22990 - 20168, 22990 - 20167, 22990 – 20125

               22990 - 20155,22990 - 20163, 22990 - 20162

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ              22990 - 20050, 22990- 20051,  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22990- 20038, 22990- 20039, 

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

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

ΚΕΠ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                           22990- 20031

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

20035, 22990- 20036, 22990- 20037

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΑΝΤΙΔ.Π.ΡΑΦΤΗ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ            22990 - 85095

ΓΡAM. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 22990 - 7170, Fax: 22990 -

85270

ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                  22990 - 75049

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                       22990 - 71357

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         22990 - 25722

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                    22990 - 25722

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ                        22990 - 25801

ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ Π. ΡΑΦΤΗ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗ ΤΟΝΙΑ                    22990 - 72810

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                           22990 - 22579

ΚΑΠΗ Π. ΡΑΦΤΗ                                      22990 - 75311

ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 22990 - 20108

ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ                                     22990 - 72826

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ                                  22990 - 23924

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                                           22990 - 49393

                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

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

Fax: 2299 0 48289 

Τεχνική Υπηρεσία                                     2299 3 20345 

- Δημοτολόγιο / Εκλογικά                        2299 3 20319 

Οικονομική Υπηρεσία                               2299 3 20326 

- Λογιστήριο                                              2299 3 20325 

- Ταμείο                                                     2299 3 20330 

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

Γραφείο Δημάρχου 2299 3 20308 - Fax: 2299 0 48653 

Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου               22910 41220 

ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Μ. Αλεξάνδρου        2291 0 37119 

Λαγονήσι                 2291 0 41220 , Fax: 2291 0 41219 

Κοινότητα Παλ. Φώκαιας                          22910 38721 

ΚΑΠΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ                       2291 0 40954 

Τηλεφωνικό Κέντρο                                 2291 0 38721 

Δημ. Κοινότ. Σαρωνίδας                           22910 54444 

Κοινότητα Κουβαρά                                  22990 69422

Δημοτική Βιβλιοθήκη (Δημαρχείο)           2299 0 48509 

ΚΕΠ Καλυβίων                                         2299 0 47399 

Κέντρο Υγείας Καλυβίων,  2299 0 49999, 2299

049990, 1ο χλμ. Λ. Καλυβίων - Αναβύσσου 

ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Λεωφόρος Σουνίου 332299 0 47098 

ΚΑΠΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Λ. Καλυβίων 160,  2291 0 71530 

ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ Ψαρών 7,         2291 0 22812 

Κ.Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών   2299 0 47988 

1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Τέρμα Γ. Γκίνη & Περιφερειακή Οδός      2299 0 48517 

Νέα Δομή Παιδικός Σταθμός

Τέρμα Γ. Γκίνη & Περιφερειακή Οδός      2299 0 48517 

2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Λ. Καλυβίων & Παπαφλέσσα, Λαγονήσι  2291 0 22460 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Δημαρχιακό Κατάστημα                             22943 21001

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     22993 20213 

ΚΕΠ                                                            22940 78870 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     22940 22100 - 22940 29410

ΕΛΤΑ                                                          22940 23777

ΟΤΕ                                                            22940 23399

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ                                          22940 22300

ΤΑΞΙ                                                           22940 23101

ΚΑΠΗ                                 22940 26280 - 22940 26325

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ                                       22940 26315

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                    22940 23415

Κ.Δ.ΑΠ                                                       22940 26642

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ                          22940 28025

ΚΤΕΛ                                                          22940 23440

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ          22940 23605

ΔΗΜ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                  22940 26341

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ                                       22940 22222

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ                    22940 79224

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ                      22940 25895

ΚΕΘΕΑ                                                       22940 79900

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ                   22940 25439 - 22940 26281

ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                  22940 77412

ΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                     22940 79991-4

1ο ΕΠΑΛ                                                    22940 32910

2ο ΕΠΑΣ                                                    22940 39055

10 ΣΕΚ                                                       22940 78026

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΛΚΥΩΝ”                22940 25535

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 23996

ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ 22940 24158

ΕUROBANK TΡΑΠΕΖΑ 22940 29010

ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 26710

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 29115

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22940 25182

Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας       22940 - 79900

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Γενική Γραμματέας  Δήμου                       22923 20108 

Γραφείο Δήμαρχου                                    22923 20176 

Νομική Υπηρεσία                                        22923 20115 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                    22923 20164 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 22923 20151 

Γρ. Δημοτικού Συμβούλιου 22923 20165, 22923 20139 

Γραφείο Ενότητας Λαυρεωτικής               22923 20152 

Πρωτόκολλο                       22923 20123,  22923 20124

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 22923 20119,  22923

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        22923 20156 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  22923 20157 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων  &  Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων                                        22923 20137 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22993 20224 

Γραφείο Οικοδομικών Αδειών,  Ελέγχου κατασκευών,  

Πολεοδομικών Εφαρμογών 22993 20222 -  22993 20221

- 22993 20222 - 22993 20234 - 22993 20229 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας                22923 20137 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ                  22990 67811 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΕΝΤΕΤΑΛΜ. ΣΥΜΒ.

ΑΔΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ           22993 20216  -  6946543329 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ            22993 20233  -  6937195881 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        22993 20227  -   6936145600 

ΤΣΙΚΛΟΣ ΤΑΚΗΣ              22923 20106  -   6976405344 

ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22923 20114  -  6977220137 

ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       22923 20176  -  6937310567 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       22923 20176  -  6939063309 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           22923 20125  -  6932633101 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ            22993 20212 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ        22920 22347 

ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟ “ΚΕΦΑΛΟΣ”                   22993 20218

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                  22920 26030

Κ.Υ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ (ΚΗΦΗ)                              22920 60239

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

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

Κ.Ε.Π. ΛΑΥΡΙΟΥ                                         22920 24850

ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                          22990 69099 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ       22920 23436 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ    22990 66940 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ            22990 66340 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ           22920 67420 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                 22920 68426

Κρατήστε την εφημερίδα, θα σας χρησιμεύσει...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                           
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ         
Τμήμα:  Εσόδων                                                                          
Αγ. Γεωργίου  30 και Αριστείδου                           
Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι                                                                                                   
Αρμόδιος: Καπνισάκης Αργύρης                          
Πληροφορίες: Μαρούλης Απόστολος                                                       
ΤΗΛ. 2132023871, ΦΑΞ  2132023904
Email dimotiki.periousia@halandri.gr
Χαλάνδρι  02 / 08 / 2016                 
Αρ. Πρωτ.  23020

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου.

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμόν 265 / 2016 Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την έγκριση σκοπιμότητας μειοδοτι-
κής προφορικής δημοπρα-σίας μίσθω-
σης ακινήτου για τις ανάγκες
λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. κεντρικού
Χαλανδρίου.
2. Την υπ’ αριθμόν 521 / 2016 Από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δημοπρασίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του
Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων»
4. Το Π. Δ. 270 / 1981
Προκηρύσσει προφορική μειοδοτική

δημοπρασία για την μίσθωση ακι-
νήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας
Κ.Α.Π.Η. του Κεντρικού Χαλανδρίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να
έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Να είναι ισόγειο 145 – 160  m2 με
προαύλιο χώρο περίπου 200  m2.
• Να διαθέτει δύο δωμάτια για τη λει-
τουργία γραφείων, μία κουζίνα, δύο
WC, και ένα κοινόχρηστο χώρο (σα-
λόνι).
• Να έχει εύκολη πρόσβαση σε ηλι-
κιωμένα άτομα και εάν είναι δυνατό
σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Να διαθέτει, εκτός από την κυρία εί-
σοδο – έξοδο, και δεύτερη έξοδο σε
περίπτωση κινδύνου.
• Να είναι καλής κατασκευής, να πλη-
ροί τους όρους υγιεινής, να έχει
επαρκή φυσικό φωτισμό και σύστημα
θέρμανσης, να έχει πλήρη υδραυλική
και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και
θα παραδοθεί βαμμένο μετά από συ-
νεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία
του Δήμου.
• Να ευρίσκεται στο χώρο του κεντρι-
κού Χαλανδρίου, μεταξύ των οδών Πα-
πανικολή, Σολωμού, Β. Γεωργίου, Αγ.
Παρασκευής και Αριστοτέλους. 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατί-

θενται στο Πρωτόκολλο του Δημο-τικού
Καταστήματος από τις 08/08/2016 μέχρι
29/08/2016.                     

Στην συνέχεια παραδίδονται στην αρ-
μόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ
270/1981, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλό-τητας των
προσφερομένων ακινήτων και περί του
αν αυτά πληρούν τους όρους της οικίας
διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής
εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από
της λήψεως των προσφορών. 
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιο-
λογούνται επαρκώς στην έκθεση. 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημο-
πρασίας, καλώντας με αποδεικτικό,
να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκεί-
νοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα κατά την διαδικασία της
πρώτης φάσης.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται από τον υπάλληλο κο Απόστολο
Μαρούλη, στον 4ο όροφο του Δημο-
τικού Καταστήματος ( Αγ. Γεωργίου
30 και Αριστείδου ) από  10:00 μέχρι
14:00, τηλέφωνο 2132023871, FAX
2132023904, e-mail: dimotiki.periou-
sia@halandri.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγεί-
ται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερό-
μενους, ύστερα από αίτησή τους,
μέχρι και την προηγούμενη της κατά-
ληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Συμεών (Σίμος) Ρούσσος                           

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 4/8/2016
Αρ. Πρωτ. 23301

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοικτό Επαναληπτικό Ηλεκτρο-
νικό   διαγωνισμό,  για  την  ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 119.925,00€ (Α.Μ. 8/2016).
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 προ-
σφορών στο σύστημα: 30/8/2016 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 5/9/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-

σφορών θα γίνει στις 9/9/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμη-
θευτές, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορά  για το σύνολο της
προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 975,00€.
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-
2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

O Δήμος Αχαρνών δεν κατάφερε να ισο-

σκελίσει τον προϋπολογισμό του 2016

λόγω του ταμειακού ελλείμματος των 10,27

εκατ. ευρώ και η Δημοτική Αρχή ζήτησε δά-

νειο ισοσκέλισης από το Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων κάτι όμως που το Τ.Π&Δ

αρνήθηκε.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αχαρνών ση-

μειώνει μεταξύ άλλων: «η σαθρή οικονομική
κατάσταση του Δήμου Αχαρνών είναι γνω-
στή σε όλους τους πολίτες του δήμου,
καθώς αυτοί είναι που επωμίζονται στην κα-
θημερινότητά τους τα αποτελέσματα της
οικονομικής στέρησης του Δήμου Αχαρνών.
Η χρηματοδότηση από την Πολιτεία έχει
μειωθεί έως και 60%, λόγω των μνημονίων
και της οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Αχαρ-
νών, η εξυπηρέτηση του υψηλού δανεισμού

και το ταμειακό έλλειμμα των 10,27 εκ.
ευρώ – που βεβαιώνεται από δυο ελέγχους
Ορκωτών Λογιστών (2008 και 2014) και του
ελέγχου των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη-
σης (2015) – δημιούργησαν συνθήκες οικο-
νομικού “στραγγαλισμού” στον Δήμο
Αχαρνών.
Γνωρίζοντας εξ’ αρχής τη δεινή οικονομική
θέση του Δήμου Αχαρνών, η δημοτική αρχή
μείωσε δραστικά τις δαπάνες του δήμου: ο
προϋπολογισμός δαπανών του 2016 είναι
μειωμένος κατά 39,50% σε σχέση με αυτόν
του 2013 (-61,4 εκ. €) και μειωμένος κατά
20,45% (-24,16 εκ. €) σε σχέση με τον προ-
ϋπολογισμό δαπανών του 2014».
Ο δήμος καταγγέλλει ότι «το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, με σημαντική κα-
θυστέρηση, απάντησε αρνητικά στην
“κάλυψη” της ισοσκέλισης του Δήμου Αχαρ-

νών, στηριζόμενο στην άδηλη πιστοληπτική
ικανότητα του Δήμου Αχαρνών, η οποία
οφείλεται στον υψηλό δανεισμό των προ-
ηγούμενων ετών». 

Η αρνητική απάντηση από το Ταμείο Παρα-

καταθηκών και Δανείων, έχει σαν συνέπεια

την αυτοδίκαιη εμπλοκή του Οικονομικού

Παρατηρητήριου στην Οικονομική Εξυ-

γίανση του Δήμου Αχαρνών. Η ένταξη στο

Οικονομικό Παρατηρητήριο δύναται να

ενεργοποιήσει τεχνικά και θεσμικά «εργα-

λεία», όπως η πρόσβαση στον ειδικό Λογα-

ριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. με σκοπό

την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-

λίου (1η/8/2016), ανέφερε ότι το προεκλο-

γικό σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε»,
αποτελεί και μετεκλογικό «οδηγό» της δη-

μοτικής αρχής και σε αυτό το κομβικό ση-

μείο για την οικονομική κατάσταση του

Δήμου Αχαρνών.

«Αυτή την ιστορική στιγμή για τον Δήμο
Αχαρνών, οφείλουμε να σταθούμε με τόλμη
απέναντι στο πρόβλημα και να λάβουμε ση-
μαντικές αποφάσεις υπολογίζοντας ένα και
μόνο πράγμα: το συμφέρον των δημοτών
και της πόλης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε Μνημόνιο εξυγίανσης ο Δήμος Αχαρνών

ΑΔΑ: ΩΠ5ΥΩΛ6-ΑΦΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ               
Κορωπί  14/07/2016 
Αρ. Πρωτ.: 12294    
Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απα-
σχόλησης υπαλλήλων ΥΕ Πυρασφά-
λειας – Πυροπροστασίας  του Δήμου
Κρωπίας  έτους 2016 B΄  εξαμήνου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, έχοντας
υπόψη:
1. Το με αριθμ. 15717/11-05-2016 έγ-
γραφο του ΥΠ. ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. /ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  /
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑKΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Κατα-
νομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2016 σε Δήμους
και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων
Πυροπροστασίας).
2. Την με αριθμ. 58183/30-05-2016
αναγγελία πίστωσης του ΤΠΔ
3. Την με αριθμό 104/2016 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 8875/2016 Ει-
σήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Την με αριθμ. Απόφαση 147/2016
του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την με αριθμ. 47219/17977 στις 22-
6-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 περί ελέγχου νομιμότη-

τας πράξεων ΟΤΑ.
9. Τη  με αριθμ. 72/2016 Απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη
πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων ΥΕ
Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας .
10. Την υπ΄ αριθμ. 9067 & 11356/2016
Αποφάσεις  Δημάρχου Πρόσληψης
δέκα οκτώ (18) ατόμων.
11. Την με Α.Π. 27984/10576 στις
14/04/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  έγ-
κριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής. 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.
13. Την εισήγηση   Προϊσταμένου  της
Δ/νσης Περιβάλλοντος του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με
τις οποίες, για να αντιμετωπισθούν
έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες για το έτος 2016, απαιτείται
πρόσθετη και υπερωριακή απασχό-
ληση του προσωπικού που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες
ανά υπάλληλο το μήνα.  Ο αριθμός
των  ωρών υπερωριακής απασχόλη-
σης δεν είναι ίδιος για κάθε δι-
καιούχο, αλλά σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες
από τον κάθε εργαζόμενο ώρες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία
για το  Β΄ εξάμηνο έτους 2016, μέσα
στα όρια που προβλέπουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) περί αποζη-
μίωσης για εργασία καθ΄ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου με ημερο-
μηνία ισχύος του ν. από 1/1/16, όπου
σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο
«οι αποφάσεις Δημάρχου για τον
αριθμό υπαλλήλων, το χρονικό διά-
στημα και οι ώρες υπερωριακής απα-
σχόλησης τους δημοσιεύονται στην

εφημερίδα της κυβερνήσεως και
έχουν ισχύ από την δημοσίευσης
τους και μετά»  για το υπηρετούν
Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό ΥΕ Εργατών Πυ-
ρασφάλειας – Πυροπροστασίας  του
Δήμου Κρωπίας έτους 2016 ως εξής:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα:
- Για εννιά  (9) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6042.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 2.340,61 €.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β΄ εξα-
μήνου 2016.
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών
δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνι-
αίως ανά υπάλληλο.  Ο αριθμός των
ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν
είναι ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγ-
ματοποιούμενες από τον κάθε εργα-
ζόμενο ώρες. Ο αριθμός των
δεδουλευμένων ωρών των υπαλλή-
λων θα βεβαιώνεται από τον υπεύ-
θυνο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη Δι-
αύγεια, να δημοσιευθεί σε τοπική
εφημερίδα και να παραμείνει αναρτη-
μένη στον πίνακα ανακοινώσεων του
κεντρικού καταστήματος του Δήμου.
• Η απόφαση αυτή  θα  έχει  ισχύ από
τη δημοσίευση της απόφασης στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Η υπόθεση Siemens αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύ-

τερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, το οποίο έφερε

στην επιφάνεια τον «υπόγειο» τρόπο που λειτουρ-

γούσε στη χώρα μας η Γερμανική εταιρία για αρκετά

χρόνια. Η Siemens δωροδοκούσε Έλληνες αξιωμα-

τούχους προκειμένου να αναλαμβάνει δημόσια

έργα, μάλιστα υπερκοστολογημένα, με αποτέλεσμα

η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου να ξεπερνά τα 2 δι-

σεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται στο σχετικό

πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για

τη Siemens που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2011.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2012, η δοσίλογη «Ελλη-

νική» Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου ήρθε σε «λεόν-

τειο» εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Siemens με

πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης Σαμαρά δια του

τότε ΥΠ.ΟΙΚ. και νυν διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρ-

νάρα. Η Siemens εμφανιζόταν ουσιαστικά να «ξεμ-

περδεύει» με υποχρεώσεις που δεν ξεπερνούσαν τα

270 εκατομμύρια ευρώ, όταν η «Ελληνική» πλευρά

παραιτούνταν από αξιώσεις τουλάχιστον 2 δισεκα-

τομμύρια ευρώ!!

Κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα υπο-

σχόταν εξεταστικές επιτροπές γι’ αυτήν την μεγάλη

ληστεία κατά του Ελληνικού Λαού, τελικά παρείχε

προστασία στην Siemens “ξεπλένοντας» τον Γ.

Στουρνάρα με τη συνδρομή μάλιστα και του ΚΚΕ ο

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του οποίου Θ. Παφί-

λης δήλωσε: «Τα σοβαρά πολιτικά ζητήματα δεν λύ-

νονται με νομικίστικα κόλπα. Ο κ. Στουρνάρας ήταν

υποχρεωμένος να υπογράψει και όσα λέγονται δεν

ευσταθούν».

Τελικά, δεκαεννέα χρόνια μετά την προμήθεια των

ψηφιακών της Siemens στον ΟΤΕ και δέκα χρόνια

μετά την έναρξη της διερεύνησης στη χώρα μας του

πλέον συζητημένου, αλλά και πολύπλευρου πολιτικά

σκανδάλου αλλά και μετά από επτά μήνες αναβολών,

η «δίκη της Siemens» άρχισε την Τρίτη 5 Ιουλίου

2016 και διακόπηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016. Για

πόσο καιρό, κανείς δεν γνωρίζει!! 

Όλοι μας όμως γνωρίζουμε ότι η πραγματική αιτία

είναι άλλη. Η Ελλάδα είναι υπό την κατοχή της Ε.Ε.

από τον Μάιο του 2010 και οι εκάστοτε διορισμένες

«κυβερνήσεις» προστατεύουν τα συμφέροντα των

κατακτητών, άρα και τις εταιρίες τους. Ομοίως και

η διορισμένη από τις εκάστοτε «κυβερνήσεις» ηγε-

σία των δικαστικών, φυσικά σε αγαστή συνεργασία

με τους πολιτικούς.

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο καλεί τους Έλληνες Δι-

καστές και Εισαγγελείς να σταθούν στο ύψος των

περιστάσεων και να πράξουν το καθήκον τους όπως

ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας.  

ΕΠΑΜ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ)

Υπόθεση Siemens, η μεγάλη ληστεία
κατά του Ελληνικού Λαού
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Στις δύσκολες ώρες που ζούμε , η αξία του εθελοντισμού

γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαία με την έκφραση

ανθρωπιάς, την αγάπη για τον συνάνθρωπο και για τον

τόπο μας, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοτών και με δεδομένο ότι

διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο, η οποία διαρκεί

μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Δήμος Παλλήνης

υπενθυμίζει:

Το θέμα της πυρκαγιάς είναι μια υπόθεση που μας αφορά
όλους
Απαγορεύεται:

• Να ανάβουμε και να διατηρούμε για οποιοδήποτε λόγο

φωτιά στην ύπαιθρο, σε καλύβες,, ποιμνιοστάσια, σκηνές

κλπ.

• Να ανάβουμε φωτιά για το κάπνισμα μελισσών

• Η καύση αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων

• Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων

Μια σπίθα φωτιάς μπορεί να φέρει την καταστροφή

Όταν δούμε φωτιά σε οποιαδήποτε περιοχή έχουμε υπο-

χρέωση:

• Να μη φύγουμε αδιαφορώντας, γιατί γινόμαστε συνυπεύ-

θυνοι

• Να προσπαθήσουμε να τη σβήσουμε στο ξεκίνημα της

προτού επεκταθεί (με κλαδιά, χώμα κλπ.)

• Να ειδοποιήσουμε και άλλους που βρίσκονται κοντά να

μας βοηθήσουν στην κατάσβεση

• Να μην απομακρυνθούμε αν δε σβήσει τελείως η φωτιά

• Να ειδοποιήσουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να

βοηθήσουμε στο έργο της.

Πληροφορίες που πρέπει να δώσουμε στην Π.Υ.:

• Η τοποθεσία της πυρκαγιάς

• Την έκτασή της

• Δρόμους πρόσβασης

• Το είδος του καιγόμενου υλικού (χόρτα, σιτηρά, …)

• Την διεύθυνση του ανέμου

Απαραίτητα τηλέφωνο σε περίπτωση πυρκαγιάς:

στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 199

Συμβουλές για την αποφυγή πυρκαγιών
Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο:

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους

θερινούς μήνες.

• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους

που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι. 

• Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρ-

καγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου ερ-

γαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 

• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα. 

• Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Κίνδυνος ανάφλε-

ξης. 

• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους

υψηλού κίνδυνου. 

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος:

• Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι κα-

θαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα

και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

• Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. 

• Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από δένδρα και θάμνους. 

• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους

τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε

τα αφήνοντας απόσταση 5 μέτρων από το σπίτι. 

• Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του

ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλα-

διά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύ-

νουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το

κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι ερ-

γασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται

για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία πε-

ρίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους

τοίχους του σπιτιού. 

• Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα

παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες. 

• Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αε-

ραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να

μην διεισδύσουν σπίθες. 

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. 

• Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμέ-

νους χώρους. 

• Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά

στο σπίτι. 

• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και

φροντίζετε για τη συντήρησή τους. 

• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της

περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε. 

Ενέργειες και συμβουλές για την Πρόληψη Πυρκαγιών

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  29-7-2016   /   Aρ. Πρωτ.:   31174

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή
υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ» με σφραγισμένες
προσφορές και  συμπλήρωση του τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφο-
ράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 79/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολο-
γισμού 89.991,14€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλυτικά:
Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων του παραλιακού μετώπου του Δήμου.
Οι εργασίες συντήρησης  περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες, σύμφωνα με την Γεωπονική επιστήμη, τακτικές κυρίως
επεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας, της πυκνότητας  και της αντοχής στη
χρήση, των υφιστάμενων χλοοταπήτων των χώρων αυτών, καθώς και την καλή κατάσταση, υγεία και εικόνα των φυτών.
Κύριος στόχος των εργασιών είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου του παραλιακού μετώ-
που, χώρων που αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά αντιπροσωπευτικά δείγματα  του αστικού πρασίνου της πόλης.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς CPV1: 
77313000-7 ( Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων), CPV2: 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου), CPV3: 77312100-1 ( Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων ) ,  CPV4: 77312000-0 (Υπηρεσίες 
εκκαθάρισης από αγριόχορτα),  CPV5: 77340000-5 ( Κλάδεμα δένδρων και θάμνων).

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ/ ΕΤΟΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Κούρεμα χλοοτάπητα με χρήση μηχανικών 

μέσων Ν. ΣΤ 4.8 στρ. 31 25

2 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική ΣΤ 3.4 στρ. 31 1

3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό 
μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα ΣΤ 5.6 στρ. 31 1

4 Επισπορά χλοοτάπητα Ν. Ε 13.1 στρ. 1,50 1

5 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα) N.ΣΤ 2.2.5 στρ. 31 20

6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων, με τα χέρια ΣΤ 6.1 στρ. 5,5 12

7 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο 
σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο N.ΣΤ 2.1.5 τεμ. 4000 23

8 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε φυτευμένους 
και μη χώρους Ν. ΣΤ 6.3.1 στρ. 55 3

9 Καθαρισμός λαίμαργων βλαστών και 
χαμηλών κλάδων δένδρων Ν. ΣΤ 4.5.2 τεμ. 550 4

10 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με 
μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας ΣΤ 4.6.2 μέτρα 550 3

11 Ανανέωση – Διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m ΣΤ 4.5.1 τεμ. 165 2

12 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία 
του πασσάλου Ε 11.2 τεμ. 100 Όποτε απαιτηθεί

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),
του Π.Δ. 346/98, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  79/2016 και την με αρ. Πρωτ.  30634/27-7-2016 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 12-9-2016 και ώρα λήξης
κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία
σαράντα (22) ημερών, από την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013
και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Παρασκευή 19-8-2016 Παρασκευή 19-8-2016 Δευτέρα 12-9-2016 ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό
1.451,47 €.
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr , στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ .
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 26733
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Είναι γεγονός ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, οι γυναί-

κες ταλαιπωρούνται συχνά από κολπίτιδες, οι οποίες εκ-

δηλώνονται με ενοχλητικά συμπτώματα, που

επηρεάζουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής.

Το καλοκαίρι δεν μας αφήνει μόνο μαύρισμα και ανα-

μνήσεις αλλά και ευκαιριακές λοιμώξεις. Οι περισσό-

τερες γυναίκες κάνουν τον ετήσιο γυναικολογικό

τους έλεγχο το Σεπτέμβρη προκειμένου να διαγνω-

στούν τυχόν προβλήματα που δεν έχουν εμφανίσει

ιδιαίτερα συμπτώματα.

Ο κόλπος υπό κανονικές συνθήκες αποικίζεται από

ένα μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών, οι οποίοι είναι

γνωστοί ως γαλακτοβάκιλλοι και αποτελούν την φυ-

σιολογική χλωρίδα. Η παρουσία αυτών των μικροορ-

γανισμών είναι επιθυμητή γιατί χάρη σε ουσίες που

παράγουν διατηρούν το pH του κόλπου σε επιθυμη-

τές τιμές και  εμποδίζουν την ανάπτυξη κάποιων

άλλων μικροοργανισμών, οι οποίοι δεν πρέπει να βρί-

σκονται στον κόλπο (παθογόνοι μικροοργανισμοί).

Στην περίπτωση της κολπίτιδας αναπτύσσονται κά-

ποιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί σε βάρος της φυ-

σιολογικής χλωρίδας, διαταράσσοντας έτσι την

ισορροπία του pH  και αυτό κλινικά εκδηλώνεται με

τη μορφή κνησμού και υγρών στο κόλπο.

Η μυκητιασική κολπίτιδα αποτελεί το 20% περίπου

των κολπίτιδων. Ειδικά το καλοκαίρι, η συχνότητα

των μυκητιάσεων είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού η

ζέστη και η τοπική υγρασία που αυξάνεται από την

έντονη εφίδρωση, είναι παράγοντες που ευνοούν την

υπερανάπτυξη των μυκήτων.

H ζεστή άμμος της θάλασσας περιέχει μικροοργανι-

σμούς (μύκητες, παράσιτα, κόκκους), οι οποίοι μπορεί

να προέρχονται από ούρηση και αφόδευση ζώων

(σκύλοι, γάτες, πουλιά), που μπορεί να μεταφερθούν

στα εξωτερικά και εσωτερικά όργανα της γυναίκας

με άσχημες συνέπειες.

Οι μυκητιασικές κολπίτιδες οφείλονται συνήθως

στον μύκητα Candida albicans. Η τοπικά αυξημένη

υγρασία και η θερμοκρασία του καλοκαιριού δημιουρ-

γούν ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη κολπικής μυ-

κητίασης.

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι οι γυναίκες ‘κολ-

λούν’ τους μύκητες από τη θάλασσα. Για να συμβεί

αυτό θα πρέπει η περιοχή όπου κολυμπούν να είναι

πολύ μολυσμένη, ουσιαστικά δηλαδή να απαγορεύε-

ται η κολύμβηση. Υπάρχουν βέβαια και συνθήκες που

ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων, όπως η λήψη αντι-

βιοτικών ή αντισυλληπτικών.

Πώς θα τις προλάβετε;

-Ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής, αποφεύγοντας

την χρήση αντισηπτικών και κολπικών πλύσεων

(χωρίς ιατρική οδηγία).

-Αποφεύγετε τα συνθετικά εσώρουχα, τα πολύ στενά

παντελόνια και τα σερβιετάκια.

Καλό είναι να φοράτε βαμβακερά εσώρουχα και να

αποφεύγετε τα συνθετικά που ευνοούν την υγρασία

λόγω ιδρώτα.

-Βεβαιωθείτε ότι οι πετσέτες του μπάνιου που χρησι-

μοποιείτε είναι προσωπικές και ότι αλλάζονται συχνά

-Διατηρείτε την υγιεινή της περιοχής με τοπικές πλύ-

σεις με χαμομήλι, αποφεύγοντας τα αφρόλουτρα ή

τα αντισηπτικά προϊόντα που πιθανόν να αλλάξουν

το pΗ της ευαίσθητης περιοχής σας.

-Στην παραλία χρησιμοποιούμε πάντα πετσέτα και

δεν καθόμαστε πάνω στην άμμο ή την ξαπλώστρα

απευθείας.

-Κάνετε ντους τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και

ιδιαίτερα μετά το κολύμπι και την παραλία.

-Επιλέγουμε καθαρές θάλασσες και πισίνες για το

μπάνιο μας. Πολλά μικρόβια μπορεί να μεταφερθούν

από τα μολυσμένα νερά τους.

-Αν κολυμπάτε σε πισίνα, κάνετε ντους επιμελώς πριν

ντυθείτε, ώστε να απαλλαγείτε από το χλωριωμένο

νερό και ανεπιθύμητα μικρόβια.

-Αλλάζετε το βρεγμένο μαγιό με στεγνό.

-Διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και γιαούρτι

θωρακίζει την άμυνα του οργανισμού.

-Σιδερώνετε τα εσώρουχα σας.

-Αν και η χρήση ταμπόν μπορεί να σας εξασφαλίσει

μερικές παραπάνω μέρες στην παραλία, αποφεύγετε

το κολύμπι όταν η ροή της περιόδου είναι μεγάλη και

αλλάζετε τα ταμπόν συχνότερα από ότι συνήθως.

Γιώργος Μονεμβασίτης, γυναικολόγος, 

medlabnews.gr

Ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας θα

είναι συμβουλευτικός και οι εργα-

σίες της έχουν ως στόχο την αποτί-

μηση της σύγχρονης εμπειρίας

σχετικά με τη χρήση της ιατρικής

κάνναβης, τη μελέτη του υφιστάμε-

νου νομοθετικού πλαισίου καθώς και

τη διατύπωση και τεκμηρίωση προ-

τάσεων σε ό,τι αφορά το κανονι-

στικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες

νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου

να καταστεί δυνατή η ιατρική χρήση

σκευασμάτων που περιέχουν καννα-

βινοειδή.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας

είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Φαρμακολογίας και  πρόεδρος του

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

(ΕΟΦ), Κατερίνα Αντωνίου και μέλη

της είναι Πανεπιστημιακοί, Ψυχία-

τροι,  επιστημονικοί συνεργάτες του

Πρωθυπουργού, του υπουργού

Υγείας και του υπουργού Δικαιοσύ-

νης, νομικοί, μέλη του συλλόγου

ασθενών και προϊστάμενοι των Διευ-

θύνσεων των υπουργείων Υγείας και

Δικαιοσύνης.

Η Ομάδα Εργασίας θα παραδώσει

την πρότασή της στον υπουργό

Υγείας μέχρι της 30 Οκτωβρίου

2016.

«Για το Υπουργείο Υγείας είναι πο-
λιτική προτεραιότητα η κάλυψη των
αναγκών επιστημονικά αξιόπιστης

και αποτελεσματικής φροντίδας των
ασθενών, καθώς και η προστασία της
Δημόσιας Υγείας. Στο ζήτημα της
φαρμακευτικής χρήσης της κάννα-
βης υπάρχουν καινούργια επιστημο-
νικά δεδομένα τα οποία πρέπει να
αξιοποιηθούν για ανακουφιστικούς
και θεραπευτικούς σκοπούς χωρίς
τους σκοταδισμούς και τις φοβικότη-
τες του παρελθόντος, με έμφαση
στην ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Στόχος της διεπιστημονικής ομάδας
εργασίας είναι η ολοκληρωμένη
προσέγγιση του θέματος και η δια-
μόρφωση υλοποιήσιμων προτά-
σεων» αναφέρεται σε σχετική

ανακοίνωση του υπουργείου.

Τι πρέπει να προσέξετε για να αποφύγετε τους μύκητες του κόλπου 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για  ιατρική χρήση της κάνναβης

υπέγραψε ο υπουργός Υγείας
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Η προπονήτρια

Αγγελική

Γεωργοπούλου στην

“Θέτις” Βούλας 

Έχοντας ως βασικό στόχο την ανάπτυξη

των ακαδημιών της, η Θέτις Βούλας ανα-

κοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της

με την προπονήτρια, Αγγελική Γεωργο-

πούλου, τόσο για τα τμήματα υποδομών

του συλλόγου, όσο και ως βοηθός του Γυ-

ναικείου τμήματος. 

Η Ευαγγελία Ψάρρα στους

Ολυμπιακούς Αγώνες Ρίο 

Η Ελληνική τοξοβολία θα δώσει το παρών σε Ολυμπιακούς

Αγώνες, για 5η συνεχή φορά. Η  αθλήτρια τοξοβολίας,

Ευαγγελία Ψάρρα θα εκπροσωπήσει την Ελληνική Ομο-

σπονδία της Τοξοβολίας στο Ρίο.

«Η Ελληνική τοξοβολία είναι περήφανη για την μεγάλη επι-
τυχία. Είναι σίγουρα μια επιβράβευση των πολύ μεγάλων
προσπαθειών της Ευαγγελίας. Όλοι μας της ευχόμαστε το
καλύτερο στο Ρίο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Πέτρος Συναδινός.

Η κάρτα για την Ε. Ψάρρα ήρθε  μετά από την ακύρωση της

συμμετοχής της Ακτής Ελεφαντοστού. Αυτό σήμαινε αυ-

τομάτως ότι η Ψάρρα πήρε την κάρτα ως πρώτη επιλα-

χούσα. Να θυμίσουμε ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον

τελευταίο αγώνα πρόκρισης, στην Αττάλεια της Τουρκίας,

είχε χάσει την πρόκριση για δύο μόλις πόντους.

Στο βάθρο των νικητών!!!  για πρώτη

φορά στην ιστορία του ο Α.Ο Άνοι-

ξης Χάντμπολ που αναδείχθηκε

Tριταθλητής Ελλάδος, στο 17ο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Hand-

ball που ολοκληρώθηκε το 30-31

Ιουλίου στο Ξυλόκαστρο με τη διε-

ξαγωγή του Final 4.

Με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος

επέστρεψε η γυναικεία ομάδα του

Α.Ο Άνοιξης Beach Handball, η

οποία έγραψε ιστορία από την

«παρθενική» κιόλας παρουσία του

συλλόγου, κατακτώντας τίτλο σε

επίπεδο πανελληνίου πρωταθλήμα-

τος  ομαδικού αθλήματος. Σημει-

ωτέον ότι ιδρύθηκε το 2014!

Το κορίτσια του Α.Ο

Άνοιξης με τους

βαθμούς που συγ-

κέντρωσαν κατά τη

διάρκεια του πρω-

ταθλήματος και ξε-

π ε ρ ν ώ ν τ α ς

ιστορικούς συλλό-

γους όπως είναι ο

Φίλιππος Βέροιας

και οι Κύκλωπες

Αλεξανδρούπολης

σήκωσαν ψηλά τη

σημαία του Α.Ο

Άνοιξης και έβαλαν το σύλλογο της

Βορειοανατολικής Αττικής στο «χαν-

τμπολικό χάρτη» και στα στόματα

όλου του αθλητικού κόσμου.

Πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχ-

θηκε η ομάδα του ΑΣ. Σπάρτακου

που είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος

beach handball την τελευταία δεκαε-

τία, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κα-

τέκτησε ο Α.Ο.Α.  Καστοριάς. 

Με τη γυναικεία ομάδα του Α.Ο.

Άνοιξης Beach Handball αγωνίστη-

καν οι αθλήτριες: Αλούρδα Ελένη,

Βασιλείου Αναστασία, Βασιλείου

Μαριαλένα, Βασιλείου Μιχαέλα,

Βλάχου Μαρία, Δαμιανίδου Όλγα,

Λουκάτου Ισαβέλλα και Σταμοπού-

λου Εβίτα. Προπονητής της ομάδας

ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου. 

Η εντυπωσιακή παρουσία του Α.Ο

Άνοιξης στο πρωτάθλημα του Beach

Handball και η ιστορική του συμμε-

τοχή στο Final 4 του Ξυλοκάστρου

σηματοδοτείται και από την ταυτό-

χρονη διπλή παρουσία και της ανδρι-

κής ομάδας του Α.Ο Άνοιξης Beach

Handball στην τελική φάση. Για την

επιτυχία αυτή οι υπεύθυνοι της ομά-

δας Μάριος Λουκάτος και Κώστας

Κότσιρας δέχθηκαν τα συγχαρητή-

ρια από τον Γενικό Γραμματέα Αθλη-

τισμού Ιούλιο Συναδινό και τον

Βουλευτή Κορινθίας Γιώργο Ψυχο-

γιό.

1η η Μαρίνα Καγιαλή του ΝΑΟΒ στην 

8η Regatta Αλεξανδρούπολης 2016

Με δυο κύπελλα στα χέρια, την ελληνική σημαία ψηλά και χαμόγελα ευτυ-

χίας επέστρεψε η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Μαρίνα Καγιαλή.

Συγκεκριμένα στην 8η Regatta που ήταν και Europa Cup που διεξήχθη στις

27-31/7/16 η Μαρίνα Καγιαλή πήρε την 1η θέση στα κορίτσια και την 1η

θέση στα under 16 στην κατηγορία σκαφών Laser 4,7.  Το βάθρο συμπλή-

ρωσαν η Δήμητρα Παπα-

χρήστου και η Ikizler Ece

Asya.

Οι συνθήκες του αγώνα

ήταν ιδιαίτερα δύσκολες

με πάρα πολλές αλλα-

γές στη διεύθυνση και

ένταση του ανέμου

καθώς και πολύ ισχυρό

ρεύμα. Παρόλα αυτά με

την επιμονή καθώς και

με την καθοδήγηση του

προπονητή της κ. Γεώργιου Φλωρίδη η αθλήτρια του ΝΑΟΒ ήρθε στην

πρώτη θέση.

Είναι βέβαιο ότι ο ζήλος και η όρεξη της Μαρίνας για την ιστιοπλοΐα  θα

της φέρουν τα επόμενα χρόνια νέες διακρίσεις.

Tριταθλητής Ελλάδος ο Α.Ο. Ανοιξη Χάντμπολ
Με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος  επέστρεψε η γυναικεία ομάδα
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Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσοι

από μας, ανά τον Κόσμο, έχουμε

συνειδητοποιήσει ότι οι Ολυμπιακοί

Αγώνες τελείωσαν, τουλάχιστον με

την μορφή που τους ξέραμε μέχρι

σήμερα.

Αυτό βέβαια, εάν θέλουμε να είμα-

στε ειλικρινείς, δεν είναι «κεραυνός

εν αιθρία». Έχει ξεκινήσει εδώ και

πολλά χρόνια, με τη σταδιακή πα-

ρουσία των πολυεθνικών εταιρειών

στο χώρο του αθλητισμού.

«Αιχμή του δόρατος» στην επιχεί-

ρηση πλήρους εμπορευματοποί-

ησης των αγώνων είναι η Διεθνής

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Τα

μέλη της, οι ονομαζόμενοι «Αθάνα-

τοι» φέρονται αναμεμειγμένοι σε

σωρεία σκανδάλων, δωροδοκιών,

εκβιασμών, κ.λπ.

Η ΔΟΕ από καταβολής της και παρά

τις διάφορες ανούσιες και άνευ ει-

λικρίνειας μεγαλοστομίες των

μελών της περί του… «ευ αγωνίζε-

σθαι» και άλλα ευτράπελα που συ-

νεχίζονται να λέγονται και σήμερα,

φανέρωσε τον ταξικό της χαρα-

κτήρα, ο οποίος προσδιορίστηκε

από τους τίτλους ευγενείας των

μελών της, βαρόνοι, κόμητες, τέως

βασιλείς, κάτοχοι διαφόρων τίτλων

ευγενείας!!…

Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου,

η ΔΟΕ και οι Παγκόσμιες Αθλητικές

Ομοσπονδίες, καθώς και οι Εθνικές

Ολυμπιακές Επιτροπές, μαζί με τις

Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες,

έγιναν μέρος ενός αμαρτωλού συμ-

πλέγματος στο οποίο συμμετείχαν

πολυεθνικές εταιρείες που διαπί-

στωσαν ότι ο χώρος του αθλητι-

σμού μπορεί να γίνει μια μεγάλη

πηγή άντλησης κερδών.

Όπως ήταν φυσικό αυτή η «συνύ-

παρξη» οδήγησε στην μετατροπή

των αγώνων σε μια τεράστια, διε-

θνή, εμποροπανήγυρη, με την εξυ-

πηρέτηση πολιτικών και

οικονομικών συμφερόντων, με τα

γνωστά αποτελέσματα τα οποία

ζούμε στο χώρο…

Δεν θα πρέπει, εξάλλου, να ξε-

χνάμε, το μίσος που είχαν δείξει,

αυτά τα «ζιγκολό», ή αλλιώς «Αθά-

νατοι», προς την ΕΣΣΔ και τα σοσια-

λιστικά κράτη.

Γνωστά πράγματα θα μου πείτε.

Σωστά. Όμως είναι καλό να τα θυ-

μόμαστε, τώρα, λίγες ώρες πριν την

έναρξη των αγώνων στο Ρίο της

Βραζιλίας.

Να θυμόμαστε πως φτάσαμε στο

σημείο στις μέρες μας, ο αθλητι-

σμός, η φυσική αγωγή, από δι-

καίωμα για τη σωστή ανάπτυξη του

ανθρώπου, να έχουν μετατραπεί σε

εμπόρευμα, με στόχο το κέρδος για

τους λίγους.

Τελειώνοντας, πρέπει όλοι μας,

όλοι οι λαοί της γης, ένα πράγμα να

έχουμε καθαρό στο μυαλό μας: Ο

αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό

και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κό-

ψουμε τον ομφάλιο λώρο που τον

συνδέει με το Κεφάλαιο.

Υ.Γ Προσωπικά, θεωρώ λάθος της

κυβέρνησης της Ρωσίας,  να δεχθεί

τη συμμετοχή της χώρας με έναν

μικρό μόνο αριθμό αθλητών στους

αγώνες, όταν είναι παγκοσμίως

γνωστό, ότι δεν υπάρχει στις σημε-

ρινές συνθήκες «καθαρός αθλητι-

σμός», όπως αυτόν που επικαλείται

η ΔΟΕ με την απόφαση της για απο-

κλεισμό της Ρωσίας εξαιτίας των

πολλών κρουσμάτων ντόπινγκ σε

αθλητές. 

Μια απόφαση άκρως υποκριτική,

αφού την ίδια στιγμή η ίδια η ΔΟΕ

δέχεται, οι μπασκετμπολίστες και

οι μπασκετμπολίστριες των ΗΠΑ να

συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς

έλεγχο…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Για ποιους αγώνες μιλάμε;
Μερικές σκέψεις λίγες ώρες πριν την έναρξη 

της Ολυμπιάδας του Ρίο ντε Τζανέιρο

Συμφωνία 

Κυανού Αστέρα Βάρης 

με Α.Ο. Βουλιαγμένης

Δύο παίκτες από την ομάδα της Βάρης, οι Κουσιάκης

Φώτης και Νικολαΐδης Γιάννης, μεταγράφηκαν στον ΑΟΒ

από το φιλικό σωματείο του Αστέρα, μετά από ραντεβού

των προέδρων των δύο ομάδων, Κωνσταντίνου Μπέττα

και Δημήτρη Πάπιου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟ Βουλιαγμένης και ο πρό-

εδρός του προσωπικά ευχαριστούν θερμά τον Κυανού

Αστέρα και τον Δημήτρη Πάπιο για τη συνεργασία και

βοήθεια.

Ο πρόεδρος του ΑΟΒ, Κωνσταντίνος Μπέττας έκανε όλες

τις ενέργειες ώστε τη νέα χρονιά ο ποδοσφαιριστής Λάμ-

προς Μαντακίδης να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΑΟΒ,

μετά από αίτημα του προπονητή Καπίρη.

Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Αγίου Γεωργίου, Καβούρι, Βουλιαγμένη, 210 89 62 947

Αθλητές  των 3Β στους

Ολυμπιακός Αγώνες

Το Δημαρχείο του Δήμου 3Β, επισκέφθηκε ο Παγκόσμιος

Πρωταθλητής κωπηλασίας και δημότης των 3Β, Σπύρος

Γιάνναρος, προκειμένου να ενημερώσει τον Δήμαρχο

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, για τη συμμετοχή του στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

O αθλητής ανάμεσα στον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο.

Ο νεαρός αθλητής είναι γεννημένος το 1992 και ήδη έχει

καταγράψει σημαντικές εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες

στο άθλημα της κωπηλασίας αφού έχει κατακτήσει, με-

ταξύ άλλων, την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ανδρών (Άμστερνταμ 2014) και την πρώτη θέση στο Παγ-

κόσμιο Κύπελλο Ανδρών (Sydney 2014). Φέτος συμμετέ-

χει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτούς του

Ρίο. 

Είναι αρκετοί οι αθλητές του Δήμου 3Β που συμμετέχουν

στους ολυμπιακούς αγώνες, όπως η Σοφία Μπεκατώρου,

που θα είναι η η σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής!

Ο Δήμαρχος έδωσε συγχαρητήρια στον Σπύρο Γιάνναρο

για την πρόκρισή του, αλλά και για  τη συμμετοχή του

στους αγώνες και του ευχήθηκε να επιστρέψει στην

Αθήνα υγιής, και με μετάλλιο στις αποσκευές του, αλλά

απηύθυνε ευχές και για όλους τους αθλητές που συμμε-

τέχουν.

Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή συμμετοχή και

καλή επιτυχία στις προσπάθειές τους. Είναι μεγάλη τιμή

και μόνον η συμμετοχή ενός αθλητή στους Ολυμπιακούς. 

Ταμουρίδης, Βολικάκης & Αντωνιάδης

οι ποδηλάτες στους Ολυμπιακούς του Ρίο

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο της Αθήνας, στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιήθηκε

συνάντηση της Ολυμπιακής ομάδας της ποδηλασίας, με την Σόφη Δασκα-

λάκη–Μυτιληναίου, εκπρόσωπο της ΜΕΤΚΑ, Υποστηρικτή της Ελληνικής

Ολυμπιακής Ομάδας, λίγο πριν ξεκινήσουν για το Ρίο.

Παρόντες στην συνάντηση οι

τρεις ποδηλάτες που θα εκπρο-

σωπήσουν την Ελλάδα στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ο

Γιάννης Ταμουρίδης (δρόμο), ο

Χρήστος Βολικάκης (πίστα) και

ο Δημήτρης Αντωνιάδης

(ορεινή).

Στην συνάντηση παρευρέθη-

καν, ακόμη ο Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Θαν. Τερζής, οι

προπονητές Δημήτρης Χίος,

Στέρ. Σαλπαδήμος, Γ. Κατσέ-

λης και Γ. Μανιάτης, αλλά και ακόμα δύο διεθνείς ποδηλάτες, με σημαντικές

επιτυχίες τον τελευταίο μήνα, ο Ζαφ. Βολικάκης και ο Σωτ. Μπρέτας.



O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτα-
σμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων σημαντικών
εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, συμμετοχικά.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και 
προβολής της πνευματικής δημιουργίας 
του τόπου αυτού, με την πανάρχαιη 
πλούσια “βλάστηση” του πνεύματος, 
των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με 
φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας (ενδεικτικά, επί 
ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).

Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται 
στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
H δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον εκδότη (Σκαραβαίος), 
το συντομότερο ώστε η έκδοση να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 153 052 

e-mail: press@ebdomi.com


