
O τίτλος έχει δύο αναγνώσεις: την ερωτηματική της

μοιρολατρείας, “τί να κάνουμε;” (υπομονή, μέχρι να

μας “τελειώσουν”, ολοκληρώνοντας τις επιδιώξεις

τους) και τη θετική ανάγνωση, της αναζήτησης, (τη

θεωρητική)1 και της παρότρυνσης, Τι να κάνουμε,

πώς να αντιδράσουμε.

Η πρώτη περίπτωση, της μοιρολατρείας ΔΕΝ μας

αφορά, γι’ αυτό θα αναφερθούμε συνοπτικά μόνο

και σ’ αντιδιαστολή προς την

ενεργή δράση.

Το «τί να κάνουμε; είναι αποφασι-
σμένα(!), υπογραμμένα και ψηφι-
σμένα», παράνομα και καταχρηστι-

κά, βεβαίως, είναι για ...το Γιάννο

και την Κανέλα*!
* Ο ...Γιάννος κι η Κανέλλα, όλως
τυχαίως, είναι οι ηττοπαθείς και
δουλοπρεπείς γραικύλοι που αρ-

κούνται στη ζωώδη γενετήσια ικανοποίησή τους,
στην όποια στοιχειώδη ή μίζερη επιβίωσή τους, στο
“σγούψιμο” του κεφαλιού και... “σφάξε μ’ Αγά μ, ν’
αγιάσω”, με την κρυφή ελπίδα να τον λυπηθεί ο
“Αγάς” και να του τη χαρίσει. Είναι ο ραγιάς!
― Μα πώς να τα βάλεις με τους “δυνατούς”; (Λένε

οι “ρεαλιστές”).

- Με την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, με δυναμισμό, με επιχειρή-

ματα, με ΘΑΡΡΟΣ! «Θαρσείν χρει...».

- Με το Δίκαιο

- Με τον ορθολογισμό - με υπομονή και επιμονή

- Με μεθοδικότητα και ενότητα!

ΕΝΟΤΗΤΑ στην Αντίσταση και στο Δίκαιο. Οχι “ενό-

τητα” στη δουλοπρέπεια.

Δεν πρόκειται ν’ ασχοληθώ με τα βδελύγματα της

Βολής των 300 και των ακολούθων. Βολή (δεν είναι

τυπογραφικό λάθος)· του βολέματος και της νομι-

μοφάνειας της παράδοσης της χώρας και της υπο-

δούλωσης του λαού της.

Γιατί Βουλή, που να βούλεται για το εθνικό και

λαϊκό συμφέρον ΔΕΝ είναι, διότι δεν της το επιτρέ-

πουν οι “θ-εσμοί” της γερμανικής “Ευρωπαϊκής Ενω-

σης” και της παγκοσμιοποίησης του Κεφαλαίου, με

το 3ο “Αριστερό” ΜΝΗΜΟΝΙΟ του Καμμένου - Τσί-

πρα, που υπερψήφισε η περασμένη και θα εφαρμό-

σει η καινούργια “βουλή” των εν πολλ(οίς)*

βουλευτών των μνημονίων - Μνημείων προδοσίας,

εθνικής μειοδοσίας, απάτης και επιορκίας! 
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Τι να κάνουμε

12o Bαλκανικό Jiu Jitsu

Επιτυχίες Λεύκαρου και

Α.Ο. Μαρκοπούλου

Συγχωνεύσεις -Kαταργήσεις 

Αστυνομικών Τμημάτων
Σελίδα 7

Aναστολή κατεδαφίσεων ζητάει 

ο Πέτρος Φιλίππου
Σελίδα 12

Φεστιβάλ ...τετράποδο 

στο MEC Παιανίας
Σελίδα 19

Εξώδικη διαμαρτυρία από την

Ενωση Γονέων Σαρωνικού 
Σελίδα 16 Σελ. 22

«Ό,τι είναι ο νους και η
καρδιά για τον άνθρωπο,
είναι  η  Ελλάδα για  την
οικουμένη». 
Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749-1832,

Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ουσιαστική η συμβολή των
δημάρχων στη διαχείριση

των απορριμμάτων
Πρώτη αποτύπωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης απορριμμάτων 

«Το μεγάλο στοίχημα
επιτυχίας των

Τ.Σ.Δ.Α. είναι να το
πάρουν στα χέρια

τους οι πολίτες 
και οι Δήμοι»,  

Το ευχάριστο είναι ότι

όλοι οι Δήμοι της 

Ανατ. Αττικής έχουν

καταθέσει ΤΣΔΑ.

Σελίδα 6, 11
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μνημεία καταστροφής!

Μνημεία ποδοπάτησης και εξευτελισμού κάθε εθνι-

κής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Μνημεία ντροπής!... (Εδώ ντρέπονται, ορέ παρωπιδο-

φόρε κι όχι γιατί δεν παρότρυνα ανέλπιδα, τον χρυ-

σαυγίτη να ψηφίσει ...ΚΚΕ...!)2

Να και κάτι άλλο που χρειάζεται, μυαλό! Μυαλό ελεύ-

θερο, με γνώση και κρίση ψύχραιμη και καθαρή.

Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας: Τί να κάνουμε! Ο τίτ-

λος δεν είναι εμπνευσμένος από το ομώνυμο βιβλίο

του Λένιν (παρ’ όλο που το ξαναδιάβασα πρόσφατα), 

αλλά από δεκάδες αγωνιώδη ερωτήματα απλών αν-

θρώπων - γνωστών και αγνώστων αναγνωστών - μ’

αυτήν ακριβώς τη διατύπωση: “Τί να κάνουμε, τώρα”!
Κατ’ αρχήν να πούμε τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε και

να δεχθούμε σαν δεδομένο: Να παίξουμε το δικό

τους παιχνίδι, με τους δικούς τους κανόνες! Το “παι-

χνίδι” των δανειστών και των ιθαγενών “φυλάρχων”.

Το “παιχνίδι” είναι άλλο και με άλλους κανόνες.

Το “παιχνίδι” δεν είναι αν μπορούμε και πώς και με

ποιούς “καλούς όρους” να πληρώσουμε τα λύτρα της

ληστείας του ελληνικού λαού και του επίσημου

φορέα του, του ελληνικού κράτους.

Το “παιχνίδι” είναι ότι ΔΕΝ τους χρωστάμε, ναι, ΔΕΝ

τους χρωστάμε και μας χρωστάνε!

Αυτό πολύς κόσμος δεν το καταλαβαίνει, ΔΕΝ το πι-

στεύει, γιατί έχει γνωσιπενία και κατευθυνόμενη πα-

ραπλανητική πληροφόρηση, που είναι επιβλαβέστερη

ακόμη και της άγνοιας.

ΔΕΝ έχει ο πολίτης εμπιστοσύνη στον πολιτικό

κόσμο, και δικαίως, πράγμα που αποδείχθηκε και στις

πρόσφατες εκλογές. (Αποχή - άκυρα - λευκά 46%

κοντά. Αν προσθέσεις σ’ αυτά και κάποιες ψήφους

που πήγαν “στο γάμο του καραγκιόζη” ξεπερνά το

50% απαξίωσης του πολιτικού συστήματος).

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, ΔΕΝ χρειαζόμαστε να στη-

ριχτούμε σε κάποιο κόμμα - χωρίς να τ’ απορρίπτουμε

όλα συλλήβδην, ιδιαίτερα ως συμμάχους για την κοι-

νοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική δουλειά - δεν

χρειαζόμαστε λοιπόν να στηριχτούμε σ’ ένα κόμμα,

αλλά να συγκροτήσουμε, ν’ αρμολογήσουμε ένα κί-

νημα!

Κίνημα για την απελευθέρωση από τα οικονομικά

δεσμά των ΕΛΛΗΝΩΝ και της ΕΛΛΑΔΑΣ πρωτίστως!

Για να πραγματοποιηθεί αυτό επιτυχώς, απαιτείται

πριν απ’ όλα θεωρητική δουλειά. Θεωρητικό υπόβα-

θρο στηριγμένο στην εμπειρία και στη γνώση της τε-

λευταίας κυρίως 25ετίας.

Ακολούθως και παράλληλα πρέπει να καλλιεργηθεί

πλατειά και βαθειά ενημέρωση του λαού και κυρίως

της νεολαίας. Ενημέρωση απλουστευμένη και πει-

στική.

Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν έχουμε τηλεοπτικούς δι-

αύλους - κανάλια; 

Με το όποιο διατεθειμένο έντυπο και ηλεκτρονικό

“τύπο” και μάλιστα σε διασύνδεση (link), με το face-

book και το twitter, με ενημερωτικές συγκεντρώσεις.

Το κίνημα δεν μπορεί να είναι ακέφαλο. Ασφαλώς και

πρέπει να υπάρξει μια ανοιχτή ηγετική ομάδα, χωρίς

προσωπικές βλέψεις.

Εκείνο όμως που κυρίως χρειαζόμαστε είναι “στρα-

τιώτες”, όχι “στρατηγούς”. Και κάθε “στρατιώτης” ή

αγκιτάτορας3 να έχει μια μεγάλη φιλοδοξία: Να

φουντώσει το κίνημα για να ‘χει νικηφόρα έκβαση.

Και νικηφόρα έκβαση είναι μόνο μία: Η ανεξαρτησία

της ΕΛΛΑΔΑΣ και η απελευθέρωση των Ελλήνων

από τα ύπουλα, μα καθόλου αόρατα δεσμά των μνη-

μονίων, που επέβαλαν οι νεο-φράγκοι του “νεο-φιλε-

λεύθερου” καπιταλισμού, σε συνεργασία με τους

ντόπιους συνεργάτες τους· τους εθνοκτόνους φραγ-

κολεβαντίνους πολιτικούς, με θλιβερό αποκορύφωμα

τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ του, που δεν έκανε απλά

κωλοτούμπα, αλλά εξαπάτησε και αγνόησε προκλη-

τικά τον ελληνικό λαό.

Και το λέω εγώ, που τον υποστήριξα σθεναρά, γιατί

πίστεψα όσα πραγματοποιήσιμα ευαγγελιζόταν.

Ο καθένας μπορεί να εξαπατηθεί, όσο προσεκτικός

και “έξυπνος” κι αν είναι, μπροστά στο ανενδοίαστο

και πειστικό ψέμα, ενός συμπαθητικού και “με καλές

συστάσεις” απατεώνα. Και οι απατεώνες είναι σχεδόν

πάντα συμπαθητικοί και πειστικοί.

Ομως, όπως λέει κι ο μέγας πολιτικοφιλόσοφος Ν.

Μακιαβέλλι, «...μ’ αυτά τα μέσα μπορείς ν’ αποκτή-
σεις μιαν εξουσία, αλλά όχι και τη δόξα».

Κίνημα, θεωρητική δουλειά, ενημέρωση του λαού,

ανοιχτή ηγεσία, στράτευση, πίστη στο σκοπό κι αγώ-

νας· και μετά;

Μετά ολομέτωπη επίθεση μ’ όλα τα μέσα, σ’ όλα τα

επίπεδα· εθνικά και διεθνή.

― Πολιτική - όχι κομματική - ΔΡΑΣΗ

― Σε νομικό επίπεδο κυνήγι και χτύπημα της παρα-

νομίας των Μνημονίων, των νόμων τους, των αποφά-

σεων και ενεργειών της διοίκησης, ακόμη και

δικαστικών αποφάσεων σε εθνικό και διεθνές επί-

πεδο (δικαστήρια και fora).

Σε οικονομικό επίπεδο (μποϋκοτάζ, ανυπακοή κ.ά.). 

Ενδεικτικές θέσεις, διατύπωσα. Για τις λεπτομέρειες,

τις αποφάσεις, τις δράσεις, επιφορτίζεται το ΚΙΝΗΜΑ

για την Ελλάδα και τους Ελληνες.

―――――――
1. Β.Ι. ΛΕΝΙΝ: “Τί να κάνουμε”, 1902

2. Προς ...αγανακτισμένο κομμουνιστή η παρατήρηση με την πα-

ράκληση, για τους αυθαίρετους χαρακτηρισμούς “οπορτουνιστή”,
“ρεβιζιονιστή”, να μελετήσει το βιβλίο του Β.Ι. ΛΕΝΙΝ “Ο Καρλ

Μαρξ και η θεωρία του (εκδ. “Νέος Κόσμος”, 1956), 1β ΛΕΝΙΝ:

“Μαρξισμός και Ρεβιζιονισμός”, ΛΕΝΙΝ “Εργα”, τομ. ΧΙΙ σελ. 

3. Αγκιτάτορας: (λατ. agitator) αυτός που ξεσηκώνει τους πολίτες

με λόγους και επιχειρήματα.

4. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο Ηγεμόνας” εκδ. Σκαραβαίος, 1969, κεφ. VIII,

σελ. 72.

* Oίς: αρχαϊστί πρόβατο

6 ενδιαφέροντα μουσεία με
δωρεάν είσοδο Σελ. 4

Μεσούντος του θέρους Ελαφό-

νησος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Απ’ το καρφί... στο πέταλο Σελ. 8

Μια χώρα πειραματικό εργα-

στήριο... Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ελληνες επιστήμονες πιο
κοντά στο Big-Bang Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Συνάντηση χορωδιών στην
Παλλήνη Σελ. 13

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεσκεπάζει

τις ΗΠΑ Σελ. 17

Ρευματοειδής αρθρίτιδα -
Πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης
δωρεάν Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 

συνεδριάζει

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα, 12η Οκτωβρίου 2015

και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μα-

ρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου,

στην τριακοστή πρώτη συνεδρίαση, έτους 2015 του Δημο-

τικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί

26 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Το 9ο θέμα αφορά «Λήψη απόφασης για έκδοση
Ψηφίσματος για το προγραμματιζόμενο κλεί-
σιμο του Αστυνομικού Σταθμού στο Πόρτο
Ράφτη». Σχετικό δελτίο σελ. 7

Τι να κάνουμε
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Διαμαρτυρίες δεχθήκαμε από αναγνώστες για την κατάσταση που επικρατεί στην

κεντρική πλατεία της Βούλας, από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

που απλώνουν τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι το πεζοδρόμιο και κλείνουν τον εσω-

τερικό διάδρομο της πλατείας.

Απ’ την άλλη το πεζοδρόμιο είναι στενό και γίνεται αδιαπέραστο από τα ΙΧ που

παρκάρουν κάθετα και το μπροστινό τους μέρος “ανεβαίνει” στο πεζοδρόμιο, ενώ

τα θαμνώδη κόβουν φυτά κόβουν κι αυτά από κάτι...

Ακόμη τα απαραίτητα κολωνάκια των επιγραφών της τροχαίας και ο φωτισμός

συμπληρώνουν το κλείσιμο του πεζοδρομίου, ιδιαίτερα για ένα παιδικό καρότσι

ή ένα αναπηρικό.

Μετά τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε, επισκεφθήκαμε το χώρο και πράγματι

διαπιστώσαμε ότι είναι έτσι, από σχετικά μικρή μερίδα επαγγελματιών, που θα

πρέπει η Δημοτική Αρχή να παρέμβει ούτως ώστε να τηρηθούν οι κανόνες για τα

τραπεζοκαθίσματα της πλατείας, όπως έχουν οριστεί από το Δημοτικό συμβού-

λιο.

Οι εικόνες μιλούν. Μέχρι και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης έχει φροντίσει κάποιος

να εξασφαλίσει με την

...καρέκλα.

Φώτα!!!

Φώτα στο πάρκο του

Αγ. Ιωάννη ζητούν οι

κάτοικοι που τις βραδι-

νές ώρες είναι βαθύ

σκότος, και φοβούνται

να κυκλοφορήσουν.

Μερικές λάμπες είναι...

Κλειστά πεζοδρόμια στην πλατεία Βούλας

Από τη Βούλα Λαμπροπούλου, καθηγήτρια και ενεργό πολίτη του Δήμου 3Β, ελά-

βαμε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι συγκεντρώνει υπογραφές, προκειμέ-

νου το πέτρινο κτίσμα της οδού Βασιλέως Παύλου και Αισώπου, να γίνει Σπίτι

Πολιτισμού-Εστία Μουσών.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί κατ’ επανάληψιν η Βούλα Λαμπροπούλου με παρεμ-

βάσεις της και παρότρυνση προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β.

Το κτίσμα είναι ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών και σήμερα μένει εγκαταλει-

μένο και ακατοίκητο.

Και είναι αλήθεια ότι η Βούλα στερείται ενός χώρου πολιτισμού και βιβλιοθήκης.

Και κάποια προσπάθεια που έγινε πριν από τριάντα και πλέον χρόνια από το Δήμο

Βούλας, αγοράζοντας βιβλία και δημιουργώντας βιβλιοθήκη, τελικά ξεχάστηκε

και τα βιβλία έχουν γίνει ...υποστηλώματα και τροφή για τα ποντίκια...

Όσοι δημότες του Δήμου ΒΒΒ επιθυμούν και εύχονται να γίνει Σπίτι Πολιτισμού-

Εστία Μουσών το συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να επικοινωνούν με την Βούλα

Λαμπροπούλου στο τηλέφωνο 210895226

Σπίτι πολιτισμού το πέτρινο 

της Βούλας
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Το «Καπλάνι της Βιτρίνας», ζωντανεύει για πρώτη

φορά στην παιδική σκηνή του Θεάτρου ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

Το «Καπλάνι της Βιτρίνας», το πρώτο μυθιστόρημα

της Άλκης Ζέη, συμπληρώνει φέτος τα 52 του χρό-

νια, και μετά από αναρίθμητες μεταφράσεις, επα-

νεκδόσεις και διακρίσεις στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, θεωρείται πλέον ένα από τα κλασικά

έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας για παιδιά και

εφήβους. 

Το εμβληματικό αυτοβιογραφικό έργο της Άλκης

Ζέη, διασκευάστηκε για το θέατρο από την σκηνο-

θέτη και ηθοποιό Ανδρομάχη Χρυσομάλη και παρου-

σιάζεται σε μία παράσταση με προβολές 3D και

Video art, σε ένα ονειρικό σκηνικό κατασκευασμένο

από τον σπουδαίο σκηνογράφο και ενδυματολόγο

Γιάννη Μετζικώφ και με την εξαιρετική μουσική

επένδυση του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου. 

Για 2 ώρες, μικροί και μεγάλοι μεταφέρονται στην

Σάμο όπου εκτυλίσσεται το έργο, και παρακολου-

θούν τις περιπέτειες της Μέλιας και της Μυρτώς,

χαρτογραφώντας το καλοκαίρι  του 1936.

«Το Καπλάνι της βιτρίνας»

της Τζωρτζίνας Καλέργη

Ημερίδα για τις Ρευματικές

Παθήσεις στο Μέγαρο Μουσικής

Ημερίδα για τις Ρευματικές Παθήσεις διοργανώνει το

«Εθνικό Συμβούλιο», με θέμα “Ρευματικές Παθήσεις -
πρώιμη διάγνωση έγκαιρη θεραπεία”, τη Δευτέρα 12/10

το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα

Σκαλκώτας ΙΙ. Από 5.30 έως 9.30 μ.μ.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνική εκδήλωση με την Ελένη

Τσαλιγοπούλου.

Έξι ενδιαφέροντα αθηναϊκά μουσεία που αξίζει κανείς να

περιηγηθεί, γιατί θα μάθει πολλά ιστορικά και καλλιτεχνικά

δρώμενα περασμένων εποχών.

Θέατρο σκιών, πίνακες ζωγραφικής, μουσικά όργανα του

18ου αιώνα, αποφάσεις εξορίας από τον Εμφύλιο και ια-

τρικά εργαλεία του 19ου αιώνα. Τι κοινό μπορεί να έχουν

όλα αυτά; Εκτίθενται σε έξι ενδιαφέροντα αθηναϊκά μου-

σεία και έχουν  δωρεάν είσοδο.

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων 
Διογένους 1-3, Πλάκα, τηλ.: 210 3250198

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 8.00-15.00

1.200 ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα από τον 18ο αιώνα

μέχρι σήμερα φιλοξενεί το Mουσείο Ελληνικών Λαϊκών Ορ-

γάνων· έργο 40χρονης έρευνας και μελέτης του μουσικολό-

γου Φοίβου Ανωγειανάκη.  Το μουσείο στεγάζεται σε ένα

αρχοντικό του 1840 στην Πλάκα (οικία Λασσάνη) δίπλα στη

Ρωμαϊκή Αγορά. Η έκθεση απλώνεται σε τρεις ορόφους και

περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα, όσες και οι οικογένειες μου-

σικών οργάνων που διακρίνει η εθνομουσικολογία, με κριτή-

ριο το υλικό που πάλλεται για να δώσει τον ήχο: μεμβρανό-

φωνα, αερόφωνα, χορδόφωνα και ιδιόφωνα.

Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων
Λεωνιδίου και Μυλλέρου, Μεταξουργείο, τηλ.: 210 3243022

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη 10:00-21:00, Τετάρτη έως Σάββατο

10:00-19:00, Κυριακή 10:00-15:00

Το επιβλητικό κτίριο του πάλαι ποτέ Mεταξουργείου, το

οποίο «βάφτισε» την περιοχή που το φιλοξενούσε, στεγά-

ζει εδώ και μερικά χρόνια την Δημοτική Πινακοθήκη της

Αθήνας. Στους εντυπωσιακούς χώρους του στεγάζεται η

μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης και φιλοξενούνται κατά

καιρούς περιοδικές, εναλλασσόμενες εκθέσεις.  

Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών
Πλατεία Κασταλίας, Βασ. Σοφίας και Δημητρίου Ράλλη, Μα-

ρούσι, τηλ.: 210 6127245

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-14.00,

Κυριακές κατόπιν ραντεβού

Μια πολύ ιδιαίτερη τέχνη, αυτή του Καραγκιόζη, των φιγού-

ρων, των ιστοριών και των μοναδικών τεχνικών του, φιλο-

ξενείται στο μουσείο του Αμαρουσίου που στεγάζεται στο

νεοκλασικό της πλατείας Κασταλίας από το 1995. 

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θόλου 5, Πλάκα, τηλ.: 210 368 9500-5

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-14.30

Υπήρξε το σπίτι των αρχιτεκτόνων Κλεάνθη και Σάουμπερτ,

που έφτιαξαν το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας.

Στέγασε το πρώτο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα μέσα του

19ου αιώνα, και έφτασε σήμερα να φιλοξενεί το Μουσείο

Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συλλογές του πε-

ριλαμβάνουν σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, επιστολές, δι-

πλώματα, επιστημονικά όργανα ιατρικής, φυσικής, χημείας,

φαρμακολογίας του προηγούμενου αιώνα, φωτογραφίες,

μετάλλια, σφραγίδες και αναμνηστικά του Πανεπιστημίου.

Μουσείο Μακρονήσου και 

Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη
Αγ. Ασωμάτων 31, Θησείο, τηλ.: 210 3247820 και 210

3213488 αντίστοιχα

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως και Παρασκευή 10:00-13.00

και Σαββατοκύριακο 11-14.00

Πώς ήταν η ζωή για τους εξόριστους του Εμφυλίου στη Μα-

κρόνησο και τον Άη Στράτη; Πώς έμοιαζε η καθημερινότητα

στην εξορία; Τα δύο παρόμοιας θεματικής μουσεία που συ-

στεγάζονται στο νεοκλασικό της Αγίων Ασωμάτων διη-

γούνται ιστορίες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της

σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Στις συλλογές τους περι-

λαμβάνονται φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα, ται-

νίες και θεματική βιβλιοθήκη.

Στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων του Άη Στράτη, συγκε-

κριμένα, τα εκθέματα παρουσιάζονται σε θεματικές ενότη-

τες όπως η οργάνωση και συγκρότηση των στρατοπέδων,

ο αγώνας για επιβίωση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η

καλλιτεχνική δημιουργία (σκίτσα, σχέδια, χαρακτικά, πυρο-

γραφίες, ελαιογραφίες, συνθέσεις και γλυπτά των εξόρι-

στων καλλιτεχνών) και η συγκρότηση της μορφωτικής και

πολιτικής δουλειάς.

http://www.in2life.gr

Ενα φεστιβάλ… τετράποδο

στο MEC Παιανίας
Λεωφ. Λαυρίου 301, τηλ.: 210 6041410

Το International Dog Festival επιστρέφει, στο μεγάλο εκ-

θεσιακό κέντρο του MEC Παιανίας. 

Η ενδιαφέρουσα φετινή προσθήκη στο καθιερωμένο πρό-

γραμμα του φεστιβάλ είναι η συμμετοχή της  Ζωοφιλικής

Ένωσης Ηλιούπολης, στο περίπτερο της οποίας θα «τρέ-

χουν» οι Ημέρες Υιοθεσίας, για όσους θέλουν να υιοθε-

τήσουν έναν καινούργιο φίλο, ή απλώς να παίξουν για

λίγο με τα σκυλάκια της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

του Dog Festival είναι, πλούσιο. Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 10 Οκτωβρίου: 10:00 - 22:00

Κυριακή 11 Οκτωβρίου: 10:00 - 22:00

«Contractions»
Μάικ Μπάρτλετ 

Το «Contractions» επέλεξε να ανεβάσει η Πέμη Ζούνη τη

νέα θεατρική σεζόν στην Κεντρική Σκηνή “Αλκμήνη”, με

τις Αγγελική Παρδαλίδου και Αναστασία Χαριτίδου να

ενσαρκώνουν τις δύο ηρωίδες του έργου.  

O πολυβραβευμένος, Βρετανός συγγραφέας και σκηνο-

θέτης, Μάικ Μπάρτλετ (Mike Bartlett) γράφει το «Contrac-

tions» το 2008, στα 28 του χρόνια, αναρωτώμενος «Τι
κοινωνία κυοφορούμε;». Tο «Contractions» περιγράφει τη

διαδικασία της απόλυτης σύνθλιψης της ανθρώπινης υπό-

στασης. 

Στο κοντινό μέλλον, στο
γραφείο μιας πολυεθνικής
εταιρίας εργάζεται η μά-
νατζερ και η νέα, φέρελ-
πις υπάλληλός της. Το
περιβάλλον είναι ήσυχο
και φιλικό. Μέσα από δε-
κατέσσερις εικόνες και

χρόνο λίγων μηνών, έννοιες, όπως το δικαίωμα, η ελευ-
θερία και η επιλογή θα γίνουν εφιάλτης για τις δυο γυ-
ναίκες.  Σε ένα πολύ κοντινό μέλλον (ή μήπως έγινε ήδη
παρόν;) κάποιες έννοιες μετακινούνται ανεπαισθήτως και
οδηγούν στον εφιάλτη. 
Οι παραστάσεις ξεκινούν 14 Οκτωβρίου. Η διάρκεια είναι

70 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Κάθε Τετάρτη  21:30 

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 12, Πετράλωνα 

Τ: 210 3428650

Γενική είσοδος: 10 €,  φοιτητές: 8 €, ατέλειες: 5 €.

Eξι ενδιαφέροντα, Δωρεάν, μουσεία στην Αθήνα 
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3ήμερη Εκδρομή 

στα Γιάννενα - Μέτσοβο
Ο Εξωραιστικος Συλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ οργανω-

νει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕ-

ΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ από το  Σάββατο 24 έως Δευτέρα

26 Οκτωβρη. 

Τιμη κατ’ ατομο σε δίκλινο 125 € σε μονόκλινο 160 €  σε

τρικλινο 115€. Περιλαμβάνει  μεταφορά, 2 διανυκτερεύ-

σεις στο Grand Serai & Spa με πρωινό σε μπουφέ και  ξε-

ναγό στα Ιωάννινα. 

Αναχώρηση από Βούλα (οδός Σωκράτους, φούρνος Στερ-

γίου).

Απαραιτητη προκαταβολή για κράτηση θέσης 50 €. Πλη-

ροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος  6974017018   και  Εφη

Γαβριλάκη  6937730962. 

Διήμερη εκδρομή 
Καλάβρυτα, Μέγα Σπήλαιο, Γαλαξίδι

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας Κο-

ρωπίου, οργανώνει διήμερη εκδρομή - 17 & 18 Οκτωβρίου.

Αναχώρηση στις 07:00 π.μ. από τα γραφεία του Συλλόγου με

προορισμό τα Καλάβρυτα. Στην συνέχεια επίσκεψη στο

Μέγα Σπήλαιο και στην ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας.

Διανυκτέρευση στην περιοχή Σελιανίτικα στο Ξενοδοχείο

Ροδίνι στον Ψαθόπυργο  Πάτρας δίπλα στην θάλασσα.

2η Μέρα  αναχώρηση με το Ferry-boat  για Ρίο –Αντίρριο,

Ναύπακτο - Γαλαξίδι –Δεσφίνα – Λειβαδιά, με ενδιάμεση

στάση για φαγητό και καφέ το απόγευμα.

Η τιμή κατά άτομο είναι 60€:

Κρατήσεις θέσεων έως 10/10/2015  

Τηλ. επικοινωνίας για κρατήσεις θέσεων:  6937617105

"Συμπεριφορά

σε Ανθρώπους

με Άνοια" 

Την Τετάρτη 14 Οκτω-

βρίου 2015 στις 20:00

θα πραγματοποιηθεί

δωρεάν σεμινάριο με

θέμα "Συμπεριφορά σε

Ανθρώπους με Άνοια"

στην μονάδα Άκτιος

Οδηγός, οδός Λ. Βάρης

157 στην Βάρη, με ομι-

λητή τον Δρ Κωστή

Προύσκα, Ψυχολόγο-

Δρ Γεροντολογίας.

Άκτιος Οδηγός, οδός Λ.

Βάρης 157 στην Βάρη,

tηλ. 210 8971.413

Υγιεινή Διατροφή 
-Διατροφική Ασφάλεια-
Διατροφική Επάρκεια

Η Εναλλακτική Δράση με τη στήριξη του Κοινωνικού Συνε-

ταιρισμού “Βλαστός” θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16/10). Το θέμα

της εκδήλωσης   είναι: Υγιεινή Διατροφή-Διατροφική
Ασφάλεια- Διατροφική Επάρκεια και θα το παρουσιάσουν

οι Χρήστος Γεωργιάδης και Δημήτρης Τριάντος 

Το θέμα εκτός του ότι έχει από μόνο του μεγάλο ενδιαφέ-

ρον, σήμερα παίρνει νέες ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις

με την επιχειρούμενη πανευρωπαϊκή ελεύθερη διακίνηση

των μεταλλαγμένων προϊόντων,  και των επεξεργασμένων

με χλώριο κρεάτων, την κατάργηση των τοπικών ποικιλιών

σπόρων, Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14

Οκτωβρίου 7.30μμ, στο χώρο του “Βλαστού”, Καλλιπό-

λεως, 33 κοντά στο σταθμό Μετρό του του Ελληνικού

(πρώτη κάθετος στην Ιασωνίδου μετά τη Λ. Βουλιαγμένης) 

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό

χώρο του Ραμνούντα

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στον Ρα-

μνούντα, Ιερά Νέμεσης και Θέμιδα, ταφικός περίβολοι,

φρούριο, επαύλεις,  αρχαίο  λιμάνι, θέατρο, πύργοι, ιερό

Αμφιάραου,  αίθουσα μνημείων. 

Είναι μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση  και περιήγηση σε έναν

αρχαιολογικό χώρο με πολλά μνημεία, στην περιοχή του

Μαραθώνα, στον αρχαίο  δήμο του  Ραμνούντα, της Αιαν-

τίδος φυλής, που βρίσκεται στο βορειανατολικό άκρο  της

Αττικής, πάνω στον Ευβοϊκό κόλπο και είναι ο καλλίτερα

διατηρημένος από τους αρχαίους δήμους  της Αττικής  

Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την αίθουσα των αγαλμά-

των, όπου φυλάσσονται πολλά καλλιτεχνικά έργα. Η αί-

θουσα    είναι κλειστή για το κοινό αλλά θα ανοίξει για τις

ανάγκες της ξενάγησης μετά από αίτημα της Εναλλακτι-

κής Δράσης

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Σάντρα Χατζηαλεξίου 6906468807

ή στο email ena.drasi@gmail.com  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

“Ο Τρίτος Άνθρωπος”

Πρώτη προβολή για φέτος της Κινηματογραφικής Λέ-

σχης Παλλήνης γίνεται την Τετάρτη 14/10 με την ται-

νία “Ο Τρίτος Άνθρωπος” (1949). 

Oι προβολές γίνονται πάλι στο Οινοποιείο Πέτρου

(Λεωφ. Μαραθώνος 117, δίπλα από ΟΑΕΔ).

Ενας Αμερικανός συγγραφέας αναζητά έναν εξαφανι-
σμένο φίλο του στη μεταπολεμική Βιέννη....

«Λυσιστράτη»

Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, στo

πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων  του, ανε-

βάζει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μμ., στο

θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στην Αργυρούπολη, την

κωμωδία του Αριστοφάνη «Λυσιστράτη».  
Στην παράσταση, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για

το κοινό, παίρνουν μέρος μαθητές και απόφοιτοι του

2ου Γυμνασίου Βούλας.  Επίσης, συμμετέχει και η μα-

θητική χορωδία “LIBER ANIMUS”.

Η παράσταση ανέβηκε πρόσφατα, σημειώνοντας τερά-

στια επιτυχία, στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου «Ολύμ-
πια εν Δίω», που έγινε στο αρχαίο θέατρο του Δίου

Πιερίας.

«Κόσμος, Νους, Γλώσσα»
Ομιλητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με ομιλητή

τον καθηγητή Γλωσσολογίας και τ.

πρύτανη του Παν/μίου Αθηνών Γε-

ώργιο Μπαμπινιώτη με θέμα: “Κό-

σμος, Νους, Γλώσσα”, την

Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα

8μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του ιερού ναού Πανα-

γίας Φανερωμένης στο Βουλιαγμένη.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Είσοδος ελεύθερη.

44ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΖΑΠΠΕΙΟ

«Συνομιλία Μουσικής & Ποίησης»

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), ο Οργανισμός

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθη-

ναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της

UNICEF οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Συνομιλία
Μουσικής και Ποίησης» με τον Ross Daly και τον Γερά-

σιμο Λουκάτο την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου 2015

και ώρα 20:00, στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστι-

βάλ Βιβλίου 2015, στο Ζάππειο. Είσοδος Ελεύθερη.

Ο Ross Daly, Ιρλανδός μουσικός δεξιοτέχνης της κρητι-
κής λύρας, και ο Γεράσιμος Λουκάτος, ποιητής, συνομι-
λούν σε μια ιδιαίτερα ελκυστική συνύπαρξη μουσικής και
ποίησης. Στο έργο των δύο καλλιτεχνών, υπάρχει έντονη
η αναζήτηση ενός δρόμου που βρίσκεται πέρα από τα
φαινόμενα, πέρα από τις λέξεις και τους ήχους, ενός
δρόμου που οδηγεί στη βαθύτερη ουσία, εκεί που όλα λέ-
γονται στη διάλεκτο του φωτός. Η μουσική του κόσμου
του Daly που οδηγεί τον άνθρωπο να δει βαθιά μέσα του,
συναντάται με την εσωτερική ποίηση του Λουκάτου που
ψάχνει τα αρχέτυπα της ποιητικής μυθολογίας. Συμμετέ-
χει ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννούτσος. 
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Οι άνθρωποι πάνω 

από τις επιχειρήσεις
ΤΤΙΡ: είναι ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ

επενδυτών και κρατών (ISDS): Καναδικές και Αμερικανικές

εταιρείες θα  έχουν το δικαίωμα να μηνύσουν την Ελλάδα

σε ιδιωτικά δικαστήρια για  αποζημιώσεις, εφόσον κρίνουν

ότι πλήττονται τα συμφέροντά τους από την εθνική μας

νομοθεσία. (για παράδειγμα δράσεις / νόμους για την προ-

στασία του  περιβάλλοντος ή τα δικαιώματα των κατανα-

λωτών). Οι CETA και ΤΤΙΡ θα  αυξήσουν τη δύναμη των

πολυεθνικών εις βάρος της δημοκρατίας και του  κοινού.

Αυτό δεν πρέπει να συμβεί και γι΄ αυτό  ζητάμε από τα ευ-

ρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις να  σταμα-

τήσουν αμέσως τις ΤΤΙΡ και CETA! Άλλως θα μπορούν

ανεμπόδιστες να πλημμυρίζουν τη χώρα μας με καρκινο-

γόνα φυτοφάρμακα, βρώμικα εργοστάσια και μεταλλαγ-

μένα τρόφιμα. 

Με ευρεία πλειοψηφία

ψηφίστηκε 

η 2η Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ
Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε (8.10.15) από το Περι-

φερειακό Συμβούλιο, η 2η Αναθεώρηση του Περιφερει-

ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής,

με βάση το σχέδιο που κατατέθηκε από τον ΕΔΣΝΑ και με

ουσιαστικές παρατηρήσεις – προτάσεις που προέκυψαν

από την ευρεία συζήτηση και από τις παρατηρήσεις των

συναρμόδιων φορέων και υπουργείων και τη μέχρι τώρα

δημόσια διαβούλευση.

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι παρατάξεις «Δύναμη

Ζωής», «180° - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο», «Αττική - Συμ-

μέτοχοι στο αύριο», «Ανάσα για την Οικολογία», «Παρέμ-

βαση για την Αττική». Καταψήφισαν οι παρατάξεις

«Ελληνική Αυγή για την Αττική», «Λαϊκή Συσπείρωση Ατ-

τικής», «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ σε Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ» και οι περιφερειακοί

σύμβουλοι Φλώρα Νικολιδάκη, Ασημάκης Μαντάς και Άννα

Βασιλάκη, ενώ Λευκό ψήφισε η παράταξη «Αττική».

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ειδήσεις.

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η Περιφέ-

ρεια Αττικής από την ανταπόκριση

των Δήμων στη σύνταξη Τοπικών Σχε-

δίων Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΤΣΔΑ)

των Δήμων, αφού αγγίζει το 80% το

ποσοστό των Δήμων που ανταποκρί-

θηκαν.

Τα ΤΣΔΑ αποτελούν βασικό συστα-

τικό παράγοντα και προϋπόθεση για

την αποτελεσματική εφαρμογή του

υπό έγκριση Περιφερειακού Σχεδια-

σμού Διαχείρισης Απορριμμάτων που

έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Ατ-

τικής.

«Το μεγάλο στοίχημα του Σχεδιασμού
ονομάζεται Τοπικά Σχέδια Διαχείρι-
σης. Πρόκειται για το πρόκριμα σε
σχέση με το αύριο. Η συνειδητοποί-
ηση από την πλευρά των τοπικών κοι-
νωνιών και των Δημάρχων του
καθοριστικού τους ρόλου στον Περι-
φερειακό σχεδιασμό είναι ο καταλύ-
της για την επιτυχημένη ή όχι
εφαρμογή του», επεσήμανε η περιφε-

ρειάρχης Ρένα Δούρου στη συνε-

δρίαση για την 2η αναθεώρηση

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης

Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.), (8.10.15).

Οπως έχουμε γράψει ο ΕΔΣΝΑ έχει

συντάξει και αποστείλει προς όλους

τους Δήμους της Αττικής Οδηγό Σύν-

ταξης ΤΣΔΑ, λειτουργώντας ως αρω-

γός και παρέχοντας κάθε βοήθεια για

την έγκαιρη εκπόνησή τους. Η αντα-

πόκριση των Δήμων, στη συντριπτική

τους πλειοψηφία, ήταν άμεση.

Και αυτό είναι ελπιδοφόρο ότι επιτέ-

λους θα δοθεί λύση στα απορρίμματα

για κάθε Δήμο χωριστά. “Διαλογή στην

πηγή” εξοικονομώντας χρόνο και

χρήμα. Εάν υλοποιηθεί αυτός ο σχε-

διασμός, πιστεύουμε, ότι η Περιφέρεια

Αττικής θα έχει “κερδίσει το στοίχημα”

της επιτυχίας της, γιατί θα σταματή-

σουν οι ανοιχτές χωματερές και η κα-

ταστροφή του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ως και την 1η Οκτω-

βρίου 2015, οι Δήμοι που κατέθεσαν

στον ΕΔΣΝΑ το ΤΣΔΑ τους ανέρχον-

ται σε πενήντα ένα και αντιστοιχούν

στο 78% του συνόλου των Δήμων της

Αττικής. Οι Δήμοι αυτοί, πληθυσμιακά

αντιστοιχούν περίπου στο 90% του

συνολικού πληθυσμού της Αττικής,

και στο 88% του συνόλου των απορ-

ριμμάτων.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των

ΤΣΔΑ, το σύνολο των Δήμων που υπέ-

βαλαν το σχέδιο δίνουν έμφαση στην

Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με την ανά-

πτυξη ξεχωριστών ρευμάτων (τουλάχι-

στον τεσσάρων) και στην

αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρα-

κτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων.

Παράλληλα μεγάλος αριθμός των

Δήμων επιθυμεί την δημιουργία στην

περιοχή του μικρής κλίμακας μονάδα

διαλογής, σταθμό μεταφόρτωσης και

μονάδα κομποστοποίησης, προκειμένου

να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους,

διασφαλίζοντας την προστασία του πε-

ριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι Δήμοι

της Ανατολικής Αττικής έχουν κατα-

θέσει ΤΣΔΑ.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους Δή-

μους, δώδεκα (19%) έχουν δηλώσει

ότι βρίσκονται σε διαδικασία σύντα-

ξης των ΤΣΔΑ και θα τα υποβάλλουν

μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. 

Πρόκειται για τους δήμους: 

1. Δήμος Αγκιστρίου, 2. Αλίμου, 3. Γλυ-

φάδας, 4. Δάφνης – Υμηττού, 5. Ηλιού-

πολης, 6. Μάνδρας, 7. Περάματος, 8.

Δήμος Πόρου, 9. Τροιζηνίας, 10. Ύδρας,

11. Φιλόθεης - Ψυχικού, 12. Φυλής 

Τέλος, δύο μόλις Δήμοι δεν έχουν

ενημερώσει το Σύνδεσμο. Ο Δήμος

Καισαριανής και Πετρούπολης. 

Tα κατατεθέντα ΤΣΔΑ βρίσκονται

στην ιστοσελίδα:

http://www.edsna.gr/index.php/topika-

sxedia/energeies-dimon.

Ουσιαστική η συμβολή των

δημάρχων στη διαχείριση

των απορριμμάτων
Πρώτη αποτύπωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης απορριμμάτων 

Ανησυχία έχει προκαλέσει έγγραφο της Δ/σης Υ.ΔΟΜ/

Τμήμα Πολ. Εφαρμογών (αρ. πρ. 686/16.2.15) του Δήμου

3Β, το οποίο επισυνάπτεται στο ΤΣΔΑ που έχει αποστεί-

λει ο Δήμος στην Περιφέρεια, όπου σημειώνεται - δυνη-

τικά - ως χώρος το “αδρανές” Λατομείο της

Βουλιαγμένης. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο

http://www.edsna.gr/index.php/topika-sxedia/energeies-

dimon - Παράρτημα Ι σελ. 82, 83, 84.

Η υπηρεσία απαντά στο υπ’ αρ. πρωτ. 53923/5.11.2014

έγγραφο του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με

θέμα: «Χρήσεις γης - Τοπικό Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης

Απορριμμάτων» τα παρακάτω:

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε

ότι οι παροχές εκτός σχεδίου της Βάρης βρίσκονται ή

εντός προστατευόμενων περιοχών ή έχουν προταθεί να

πολεοδομηθούν  με το υπό έγκριση ΓΠΣ της Βάρης, επο-

μένως δεν μπορούν να χωροθετηθούν, με την υπάρχουσα

νομοθεσία, οι ζητούμενες χρήσεις.

Εξετάζεται από την υπηρεσία μας να χρησιμοποιηθεί ο

χώρος του αδρανούς Λατομείου στην Βουλιαγμένη ιδιο-

κτησίας πρώην Δήμου Βάρης συνολικής έκτασης

23.311,22 τ.μ. που βρίσκεται εκτός σχεδίου και δεν εμπί-

πτει σε διατάγματα προστασίας».

Πριν αρχίσουμε να φωνάζουμε για “ανοιχτές χωματερές”

πρέπει ο καθένας μας να ενημερωθεί τί είναι τα Τοπικά

Σχέδια Δράσης Απορριμμάτων και πώς θα λειτουργήσουν.

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να ενημερωθούν οι πολίτες γενι-

κευμένα για το θέμα. Είναι το επόμενο, αναγκαίο βήμα,

που πρέπει να κάνει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργα-

σία με τους ΟΤΑ. Αλλως το σχέδιο, για άλλη μια φορά θα

αποτύχει. Αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης και τέως δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου το γνωρίζει πολύ καλά και το τονίζει

όπου βρεθεί.

Για το Τοπικό Σχέδιο, δημοσιεύουμε δελτίο τύπου του
Δήμου 3Β στη σελ. 11

O Δήμος 3Β εξετάζει ως ΤΣΔΑ στρεμματική

έκταση στα όρια Βάρης - Βουλιαγμένης
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Κόβονται βαρέα και ανθυγιεινά

στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α.

Οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των

Δήμων, παίρνουν και ορθώς, επίδομα για βαρέα και

ανθυγιεινά", τα οποία δρομολογεί η μνημονιακή κυ-

βέρνηση να τα “κουρέψει”.

Στην πράξη, οι εργαζόμενοι "φορτώνονται" με του-

λάχιστον 9 χρόνια πρόσθετης ασφάλισης, προκει-

μένου να πάρουν σύνταξη, από το 58ο έτος με 15

έτη που ισχύει σήμερα, στο 67ο.

Με το νέο μισθολόγιο επίσης, ανοίγει ο δρόμος για

την κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργα-

σίας (150 ευρώ).

Για το λόγο αυτό το ΠΑ.ΜΕ., οργανώνει  συλλαλη-

τήριο στις 22 Οκτωβρίου και κλιμάκωση του αγώνα,

με Πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 12 Νο-

εμβρίου.

Για άλλη μια φορά μπαίνουν στο στό-

χαστρο τα Αστυνομικά τμήματα, στο

όνομα της αναδιάρθρωσης για λό-

γους εξοικονόμησης χρημάτων.

Μία αναδιάρθρωση που θα κλείσει,

όπως ακούγεται, το 50% των Αστυνο-

μικών τμημάτων.

To θέμα είχαμε αναδείξει (“7η”

5/2015) μέσα από τις αντιδράσεις των

Δημάρχων, αλλά και τον Αύγουστο

του 2014 με άρθρο στην “7η” του Γρ.

Ρώντα «Ερχονται τα πολυ-αδύναμα

Αστυνομικά Τμήματα».
Συμπτύξεις προσωπικού και καταργή-

σεις κτιρίων, κυρίως μισθωμένων.

Οι εισηγήσεις των αστυνομικών διευ-

θυντών, σύμφωνα με πηγές του

υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

είναι πλήρεις και θα παρουσιαστούν

αναλυτικά, με τα πληθυσμιακά κριτή-

ρια περιοχών, χάρτες και στατιστικά

στοιχεία εγκληματικότητας σε αυτές.

Πηγές του αρμόδιου υπουργείου ανα-

φέρουν πως ήδη από τις περικοπές

των μισθωμάτων κτιρίων που στεγά-

ζονταν αστυνομικές υπηρεσίες εξοι-

κονομήθηκαν 400.000 ευρώ ετησίων

ενοικίων, ενώ υπάρχει πρόβλεψη πως

αυτό το ποσό μπορεί να ξεπεράσει

και το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Από τα 110 αστυνομικά τμήματα της

Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ατ-

τικής, περίπου 50 θα κλείσουν και θα

συμπτυχθούν με άλλα όμορων δήμων.

Στόχος της αναδιάρθρωσης είναι το

αριθμητικό σύνολο των αστυνομικών

υπηρεσιών να αγγίζει τον αριθμό των

66 δήμων της Αττικής ώστε να εξοικο-

νομηθούν περίπου 1.000 αστυνομικοί.  

Στην βορειοανατολική Αττική τα τμή-

ματα από 39 γίνονται 19. Συνενώνονται

δε σε ένα τα τμήματα  Αγ. Στεφάνου-

Καπανδριτίου-Φρουρά Τατοΐου, Μα-

ρούσι-ΟΑΚΑ, Αρτέμιδα-Σπάτα,

Βριλήσσια - Μελίσσια- Πεντέλη, Νέο

Ηράκλειο-Πεύκη, Κηφισιά- Νέα Ερυ-

θραία-Εκάλη-σταθμός Νέας Κηφισιάς,

Νέα Μάκρη  -Μαραθώνα, Νέα Φιλαδέλ-

φεια-Νέα Χαλκηδόνα, τα δύο τμήματα

της Νέας Ιωνίας σε ένα, Γέρακας-Παλ-

λήνη, Παιανία-Γλυκά Νερά, Χολαργός-

Παπάγου, Ψυχικό-Φιλοθέη-Νέο Ψυχικό,

Ωρωπός-Κάλαμος-Αυλώνας.

Στη νοτιοανατολική Αττική από τα 15

τμήματα γίνονται 10 και ενσωματώνον-

ται το πρώτο και το δεύτερο Γλυφάδας,

Αργυρούπολης-Ελληνικού, Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης, Αναβύσσου-Καλυ-

βίων, Κερατέας-Λαυρίου ενώ

καταργούνται οι σταθμοί σε Πόρτο

Ράφτη, Σούνιο και Σαρωνίδα.

Στη δυτική Αττική τέλος, τα τμήματα

τάξης και ασφάλειας από 22 γίνονται

16, ενώ συγχωνεύονται τα δύο τμή-

ματα του Αιγάλεω, Λιόσια-Ζεφύρι,

Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, το πρώτο

τμήμα Αχαρνών-Θρακομακεδόνες,

Μέγαρα-Κινέττα-Νέα Πέραμος.
στοιχεία: http://www.thetoc.gr 

Για το ίδιο θέμα ο βουλευτής Γ. Πάν-

τζας με επιστολή του προς τον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επιση-

μαίνει, εφόσον ευσταθούν τα δημοσιεύ-

ματα ότι, «η πολιτική εξοικονόμησης

κόστους δεν μπορεί να γίνει θυσιάζον-

τας την ασφάλεια των πολιτών, καθώς

και ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου σχε-

δίου θα αποδυναμώσει την παρουσία

των αστυνομικών στις γειτονιές, την

οποία ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη.

...Ενας σχεδιασμός σε αυτή την κατεύ-

θυνση θα οδηγήσει ολόκληρες πόλεις,

όπως η Αρτέμιδα  να απέχουν 15χλμ

από το κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα.

Περιοχές στις οποίες τους θερινούς

μήνες ο πληθυσμός πενταπλασιάζεται». 

Συγχωνεύσεις - καταργήσεις 

Αστυνομικών Τμημάτων

O Δήμος Μαρκοπούλου διαφωνεί

και καλεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με αφορμή τα δημοσιεύματα  για

την προγραμματιζόμενη συνένωση Αστυνομικών Τμημά-

των και το κλείσιμο Αστυνομικών Σταθμών στην Αττική,

μεταξύ αυτών και του Αστυνομικού Σταθμού στο Πόρτο

Ράφτη, επανέρχεται ξανά στο ζήτημα που είχε θίξει με

σχετικό ψήφισμά του τον Απρίλιο του 2015 και προτείνει

εκ νέου προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της

Δευτέρας, 12/10/2015, το ψήφισμα που ακολουθεί.

Αυτονόητα, θα υπάρξει και παρέμβαση της Δημοτικής

Αρχής, στο αρμόδιο Υπουργείο.

«Ο Δήμος Μαρκοπούλου εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή

του, στην πρόταση του Υπουργείου Προστασίας του Πο-

λίτη, για την πιθανή παύση λειτουργίας του Αστυνομικού

Σταθμού στο Πόρτο Ράφτη, στα πλαίσια των περικοπών

και των καταργήσεων Αστυνομικών Τμημάτων, σε ολό-

κληρη την Αττική.

Με την ανωτέρω ενέργεια, θα επιταθεί το κλίμα ανασφά-

λειας των συμπολιτών μας, ενώ επιπτώσεις θα υπάρξουν

σίγουρα και στην αύξηση της εγκληματικότητας, στην ευ-

ρύτερη περιοχή. 

Ταυτόχρονα, η άμεση πρόσβαση των πολιτών που διαμέ-

νουν στο Πόρτο Ράφτη, σε Αστυνομικό Τμήμα, θα κατα-

στεί πιο δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς θα είναι

αναγκασμένοι να προσέλθουν στο Μαρκόπουλο.

Το γεγονός αυτό, σε μια περιοχή με 60.000 στρέμματα

περιαστικό και εκτός Σχεδίου Πόλης, χώρο, μπορεί να

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, όπως η ύπαρξη

χώρων πλήρους ασυδοσίας και ανομίας.

Το πρόβλημα δε, αναμένεται να οξυνθεί απόλυτα κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός στο Πόρτο

Ράφτη πολλαπλασιάζεται, ξεπερνώντας τους 70.000 κα-

τοίκους! 

Καλούμε την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την βεβιασμένη

απόφαση μείωσης των Αστυνομικών Τμημάτων, βάζοντας

λουκέτο και στον Αστυνομικό Σταθμό Πόρτο Ράφτη, αφή-

νοντας έτσι τους πολίτες αυτής της περιοχής, δίχως την

αυτονόητη αστυνομική προστασία.

Στην στοιχειώδη ασφάλεια των συμπολιτών μας, δεν χω-

ρούν περικοπές!»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, λαμβάνει

μέρος στον Εθελοντικό Καθαρισμό

της παραλίας του Αγ. Σπυρίδωνα

στο Πόρτο Ράφτη, το Σάββατο, 10

Οκτωβρίου και ώρα 10:00 – 14:00,

στα πλαίσια συμμετοχής του στον

Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό

Ακτών 2015, που συντονίζει η

HELMEPA για 24η συνεχή χρονιά

στην χώρα μας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εθε-

λοντικό γεγονός του είδους του

στον κόσμο και έχει στόχο να ανα-

δείξει το σημαντικό πρόβλημα της

ρύπανσης ακτών και θαλασσών με

απορρίμματα και την άμεση

ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά

υπεύθυνη συμπεριφορά από

όλους.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα διαθέ-

σει σακούλες δύο ειδών, για ανα-

κυκλώσιμα και μη, γάντια, όπως

επίσης και τα απαραίτητα Απορριμ-

ματοφόρα και Φορτηγάκια για την

αποκομιδή των συλλεχθέντων

απορριμμάτων. Μαζί σας μπορείτε

να φέρετε τα γάντια σας και οποι-

οδήποτε άλλο αντικείμενο πι-

στεύετε, ότι θα σας φανεί χρήσιμο

για τον καθαρισμό της περιοχής. 

Την αυλαία της δράσης, θα κλείσει

στις 13:00, το συγκρότημα

«SOUTHERN CROSS», από το

Jacksonville της Φλόριντα, σε blue-

grass – country ρυθμούς, πάνω

στην παραλία του Αγ. Σπυρίδωνα.

Όσον αφορά στατιστικά στοιχεία

της δράσης για το 2014, συνολικά

περισσότεροι από 14.000 εθελον-

τές συμμετείχαν σε 330 εθελοντι-

κούς καθαρισμούς που συντόνισε η

HELMEPA, καθαρίζοντας συνολική

έκταση 200 χιλιομέτρων και συλλέ-

γοντας 28 τόνους απορριμμάτων,

από τα οποία οι 9 τόνοι ανακυκλώ-

θηκαν. 

Kαθαρίζουμε και ομορφαίνουμε  την παραλία 

του Αγ. Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη
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Η διαδρομή από Πούντα προς Ελαφό-

νησο ήταν  μικρή και ολιγόλεπτη. Το

πλοιάριο έφερνε και προσπερνούσε

στα  δεξιά του το  αυτόματο φανάρι

που ήταν αγκυροβολημένο  πολύ μα-

κρυά από την ακτή.  «Θα έχει βράχια»

σκέφτηκα  «και γι΄ αυτό το σκάφος

ανοίγεται». 

Τότε δεν ήξερα, αργότερα όμως έμαθα

το γιατί. Αλλά για να πώ και την  αλή-

θεια, τότε εκεί ήταν ένας δωδεκάχρο-

νος  που  κάτι έδειχνε μέσα στα

καταγάλανα νερά:  «Να εδώ κάτω

υπάρχει μια βυθισμένη πολιτεία»,

έλεγε.  «Εξυπνάδες  παιδικές» είχα

σκεφτεί τότε, αλλά το κράτησα καίτοι

το ταξιδιωτικό μου βιβλίο, δεν έγραφε

κάτι τέτοιο. 

Το πλοιάριο πρυμνοδέτησε  και βγή-

καμε με πολύ άνεση στην προκυμαία.

«Εμπρός τώρα για τη μεγάλη αμμου-

διά» πρότεινε η γυναίκα μου   και εγώ

υπάκουσα.   

Η Ελαφόνησος είναι ένα νησάκι, ¨

‘’Όνου Γνάθο’’ τη λέγανε οι αρχαίοι, και

πραγματικά αν την δεις στον χάρτη,

μοιάζει με σιαγόνα  γαϊδάρου.

Εγώ πάλι με το δικό μου μάτι,  την

βλέπω σαν σταγόνα  να  κρέμεται

αποκομμένη από το στεριανό λακωνικό

τελείωμα. Και με δυό νότιες άκριες

κρεμασμένες. Τη μια  δυτικά του Σίμου

του μεγάλου  κι ανατολικά του μικρού,

να αγκαλιάζουν τον  Σαρακίνικο  ορμί-

σκο, μια μεγάλη κοίλανση, όπου και η

μεγάλη  σμαραγδένια  αμμουδιά του

Σίμου.  Ποιός ήταν ο Σίμος, δεν ξέρω.

Το νησάκι αυτό πάλι, βρίσκεται στο

δεξιό άκρο της εισόδου του κόλπου και

απέναντι από τον όρμο των αρχαίων

Βοιών και σημερινής Νεάπολης και βό-

ρεια των Κυθήρων.  Γεωγραφικά θεω-

ρείται να ανήκει στη χερσόνησο

Επιδαύρου Λιμήρας από την οποία απο-

χωρίζεται με στενό πορθμό.   Οι Βενε-

τοί την είχαν ονομάσει ‘’Τσέρβι’’, και οι

ντόπιοι Έλληνες σε μετάφραση  “Ελα-

φόνησο”. Επί δε  Βενετοκρατίας μαζί με

τα Κύθηρα, ανήκε στα Ιόνια νησιά. 

«Πρώτα να  δούμε αυτή την μεγάλη αμ-
μουδιά» επιθύμησε   η γυναίκα μου και

εγώ συναίνεσα.

Αφήσαμε στο δεξί μας χέρι την προκυ-

μαία  με  τις ταβέρνες, σε παράταξη

μάχης και τα ελληνικά τουριστικά φτη-

νομάγαζα με την  made in China  πρα-

μάτεια τους  μάταια να μας περιμένουν

και κατευθυνθήκαμε προς μια ταλαιπω-

ρημένη ταμπέλα που έδειχνε ‘’προς

Σίμου’’.  Ορμήσαμε. Το δρομάκι με

στροφές  και  η πέριξ  φύση φθίνουσα,

θλιβερή  και απόλυτα εγκαταλελειμ-

μένη. Σε λίγο ο δρόμος, όταν πια άρ-

χισε να δείχνει  το χωματένιο του

πρόσωπο, μια ανηφορίτσα, και μια πλα-

τωσιά επικλινής και καταφάτσα  στο

τέρμα, η πλάτη μια άθλιας παραγκοκα-

τασκευής,  πρόσχαρο καταφύγιο  κατα-

ναλωτικής αδηφαγίας. Απόδειξη τρανή

οι πολλές κάσες οι πλαστικές, οι στοι-

βαγμένες άτσαλα και φορτωμένες με

ατάκτως ερριμμένες τις κενές φιάλες

της μπύρας και του  εθνικού αναψυκτι-

κού  της  Cola, που συνωστισμένες ξε-

χύλιζαν χαρούμενες και  απελευθερω-

μένες τήδε κακείσε, στον χωματερό

περίγυρο.

Στην πλατωσιά σε πλήρη μιμητική ατα-

ξία και χωρίς  αλληλοσεβασμό, αυτοκί-

νητα επισκεπτών και πελατών

σταθμευμένα,  που η ζεστή ανάσα

τους, απόκοβε  την όλη φυσική θέα, και

απέκλινε  την  καμπούρα της ανηφο-

ριάς. «Από πάνω και πίσω θα είναι η αμ-
μουδιά. Εσύ φρουρός στο αυτοκίνητο.
Εγώ πηγαίνω να δώ». Και χωρίς να

προλάβω να απαντήσω, η γυναίκα μου

με το φωτογραφικό τάμπλετ στο χέρι

εξαφανίστηκε. Παρέμεινα μόνος. Δίπλα

μου οι κάσες και οι κενές φιάλες. Και

πιο  δίπλα μου ο κάδος απορριμμάτων

να όζει... Για να επιζήσω, έκλεισα τα

τζάμια και άνοιξα το κλιματιστικό.  Άρ-

χισα να παρατηρώ τις νεαρές υπάρξεις,

που χαρούμενες προσπερνούσαν ανά-

μεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και

τις φιγούρες τους να  χάνονταν στην

ανηφοριά. Μια μεταφορική αναπόληση

της νιότης που φευγαλέα σβήνει. Και η

γρήγορη προσγείωση στην ανέφικτη

φθορά,  στη διέλευση με το τσούρμο

των ωρίμων που βαριεστημένοι και

ασυγκίνητοι έσερναν  τις φωνούλες

των μικρών που αμέριμνα τιτίβιζαν

στον δικό τους απαιτητικό  κόσμο. Πε-

ρίμενα. Περίμενα. Αργούσε πολύ. Ανη-

σύχησα. Τηλεφώνησα. «΄Έρχομαι,

φωτογραφώ. Έδώ η φύση είναι παρα-

δεισένια.» 

Αλλά εγώ πάλι περίμενα, Κάποτε γύ-

ρισε. Ήρθε η σειρά μου. Πήγα και εγώ,

είδα θαύμασα και γύρισα, «Κάπου εδώ

πρέπει να βρούμε και να καταλύσομε.

Η φύση είναι όμορφη».  

Αμ’ πως! Τίποτα δεν βρέθηκε. «Να ψά-

ξομε και αλλού, εδώ κοντά». Ψάξαμε.

Δεν βρήκαμε. Πολύ λιγοστά όλα και τα

όσα  πλήρη. Να κοιτάξομε και πιο μα-

κρυά. Αναζητήσαμε γυρνώντας το νησί.

Μια διαπίστωση:  Παντού η κακογου-

στιά, η προσβολή και η επικάλυψη της

πάσης φυσικής ομορφιάς στο ανελέητο

‘’πάρε δώσε ‘’. Από σεβασμό δεν γράφω

και δεν υπογραμμίζω ‘’γυφτιά’’. Τώρα

πιο ύστερα φεύγοντας από το νησί το

είπα.

Φτάσαμε σε μια άλλη  αμμουδιά. Αυτή

ήταν λασπουδερή. Νομίζω της Παναγί-

τσας.  Της δεύτερης σε τουριστική επι-

σκεψιμότητα.  Στην αμμουδιά  στημένη

ένα  μόρφωμα ταβέρνας της αρπαχτής

μαζί και  αναψυκτήριο. Πλαστικές  κα-

ρέκλες  και τραπεζάκια καθισμένα στο

αμμώδες έδαφος.  Πιο δίπλα αυτοκί-

νητα καθισμένα  και αυτά στην άμμο. Το

μεγάφωνο να λαρυγγοφωνίζει μολύ-

νοντας τη φύση. Πίσω από αυτό το

γραφικό κατασκεύασμα, ο δρόμος στε-

νός.  Στη μια πλευρά του δρόμου

“ροομς του λέτ”. Έκεί  προσφύγαμε.

Αλλά όλα πλήρη.΄Η μάλλον κάτι βρή-

καμε. Ένα δωμάτιο ξερό αποτρόπαιο

ισόγειο δίκλινο δωμάτιο. “Εξήντα”

ευρώ η διανυκτέρευση.  Μπήκαμε σε

κάποιο που φάνταζε πιο υποφερτό.

Μικρό στενότατο διαδρομάκι εισόδου.

Στο  ένα μέτρο από την είσοδο, ένα 50

πόντων “γκισέ” reception  έγραφε, αλλά

ήταν άδειο. Χτυπήσαμε το ντουβάρι.

Τάφου σιωπή.  Δίπλα από το τοιχάκι

που ακουμπούσε στο γκισε(δάκι), μια

πιατοτοθήκη, ένας νεροχύτης και δυο

ξεμυαλισμένες παραθερίστριες ξεφώ-

νιζαν μιλώντας. Κάτι  σαν  πιάτα ή πο-

τήρια πλένανε, ενώ  ένα δυο μικρούλια

σιμά τους ούρλιαζαν.  «Μη “βαράτε” κα-
νείς δεν είναι εδώ, και όλα είναι γε-
μάτα», μας πληροφόρησαν. Εννοούσαν

τα δωμάτια. Και εμείς το καταλάβαμε.

Στην επόμενη απόπειρά μας, τα πράγ-

ματα ήταν πιο όμορφα. Πάλι σε  “ρουμς

το λετ” και επανάληψη του σκηνικού

της εισόδου, αλλά τώρα με την ιδιοκτή-

τρια, εύσωμη και ψυχρή παρούσα: «Ένα
δίκλινο στον τρίτο όροφο». Ο τρίτος

όροφος ολόκληρος καταλαμβανόταν

τσίμα-τσίμα, από ένα δωμάτιο 3Χ3 ίσως

επί 3,5  και αυτό. Το ανέβασμα χωρίς

ασανσέρ. Μόνο με στενή σκάλα, οι αγ-

κώνες μέσα και  τα σκαλούνια στενά

και αυτά μα και υψηλά. Το δωμάτιο

κουκλίστικο σε χυδαίο διάκοσμο, αλλά

καθαρό.  Στη μέση στριμωγμένη μια δί-

κλινη νυφική παστάδα με κουνουπιέρες

και κουρτίνες για να αποτρέπουν κου-

νούπια, αλλά και  βλέμματα από άνομα

ή παράνομα παιχνίδια διαδικασίες. Το

κρεβάτι ραντισμένο με σκορπισμένα

τριαντάφυλλα που σε προδιέθεταν

ερωτικά.   Εκεί δίπλα και η τουαλέτα,

για το απαραίτητο πλύσιμο.  Το προ και

μετά! Α, ναι! Είχε μια βεραντούλα,

τύπου εξώστη, πάλαι ποτέ προσφυγι-

κού σπιτιού. «Πόσο για  μια διανυκτέ-

ρευση» ξεστόμισα. «75 ευρώ» μας

απάντησε. «Ευχαριστώ, αλλά είναι και
οι σκάλες που προβληματίζουν». Και

φύγαμε. Φύγαμε, για να φύγομε το

γρηγορότερο, από το κατακρεουργη-

μένο από τον άνθρωπο αυτό όμορφο

νησάκι.

Στην προκυμαία  πάλι το ‘’Αγιαννάκης’’

μας περίμενε. Στην σειρά τώρα για την

επιβίβαση. Απέναντι ήταν  ένα μικρό

‘’σταντ’’, δηλαδή παραγκάκι για τουρι-

στικές πληροφορίες. Η γυναίκα μου

έσπευσε να μάθει, μήπως κάτι μας ξέ-

φυγε και δεν είδαμε. «Τίποτα το ιδιαί-
τερο. Μόνο κάτι το παράξενο. Μου
είπαν  πως  κάποιοι τρελοί ξένοι, κατε-
βαίνουν με μπουκάλες στο λιμάνι και
φωτογραφίζουν κάτι  σαν ‘’πλάκες’’ στο
βυθό. Αλλά αυτά είναι άνευ σημασίας».  

Για τις ‘’πλάκες’’ αυτές και τη μεγάλη

τους σημασία  όμως, θα μιλήσομε στο

επόμενο, μαζί με τη Βατικιώτικη Νεά-

πολη και το τρομερό σε πρωτόγονη

ομορφιά, σπήλαιο τη Καστανιάς. Υπο-

μονή λοιπόν. Εμείς τώρα στο φέρρυ

και  δρόμο και μακρυά από Ελαφόνησο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Μεσούντος του θέρους, Ελαφόνησος
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Σπατάλες και ξεζούμισμα!!!

Το ταξίδι στις ΗΠΑ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά

της συζύγου του, ανέβασε το “κοντέρ” στα ύψη. Μιλάνε για

πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την πτήση , για τη συ-

νοδεία του, για τον προσωπικό φωτογράφο του, για το συ-

νεργείο της ΕΡΤ που τον συνόδευε και, και...

Απ’ την άλλη στέλνει διορθωτικά ραβασάκια με αύξηση της

προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες!!! Δη-

λαδή, ο αγρότης καλείται να πληρώσει το φόρο που θα

αποκομίσει από τη σοδειά που θα βγάλει το 2015! Κι αν την

κάψει ο πάγος; Κι αν την καταστρέψει το χαλάζι;

Αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους νεοβουλευτές που

είδαν καρέκλα και κόλλησαν επάνω με ...κόλλα...  

To είδαμε κι αυτό!

Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχεί-

ρησης!

Τί είναι αυτό; Ο θεσμός που δημιούργησε ο “Καλλι-

κράτης” για να εξοβελίσει τον πολίτη, ουσιαστικά,

από τα δημοτικά συμβούλια. Την κατ’ επίφαση δημο-

κρατία, δηλαδή.

Μία νεκρή μισθοδοτούμενη θέση που απαξιώθηκε

στη συντριπτική της πλειοψηφία και δεν λειτούρ-

γησε.

Αντί λοιπόν να την καταργήσουν, και για λόγους οι-

κονομίας, οι ...συμπαραστάτες δημιούργησαν και δί-

κτυο και θα κάνουν και πανελλήνια συνδιάσκεψη (23-

25/10) στη Ρόδο. Μπορεί να τους δούμε να

διαδηλώνουν και για αυξήσεις σε λίγο.

Αλήθεια τα έξοδα της συνδιάσκεψης το διήμερο

ποιος τα καλύπτει;;;

Πολλοί ξέχασαν, εμείς δεν ξεχνάμε  

«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κούρεμα του μεγαλύτερου
μέρους του χρέους, αναστολή πληρωμής τόκων και
τοκοχρεωλυσίων, ρήτρα ανάπτυξης».
Αλ. Τσίπρας, συνέντευξη στη RealNews, 15 Μαρτίου 2013

Tώρα ούτε κουβέντα για κούρεμα... Mιλάμε για επι-

μήκυνση χρέους...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

48 προαπαιτούμενα μέτρα μέσα στον Οκτώβριο και άλλα

79 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου εντέλλεται από τους κατακτητές

μας να ψηφίσει και να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμ-

μένου.

Μακρύτατος ο κατάλογος-προκρούστειος κλίνη, επί της

οποίας θα δεθεί η χώρα και ο λαός της, προκειμένου να κο-

πούν χέρια, πόδια, μύτες, αυτιά -και άλλα τινά- με το αλυσ-

σοπρίονο μιάς δολοφονικής φορο-επίθεσης, ώστε

σύμφωνα με απίθανες οικονομολογικές θεωρίες του Δρο-

μοκαϊτειου …να έλθει η «ανάπτυξη» ιππεύουσα τον δονκι-

χώτειο Ροσινάντε επί αιμοφύρτου τάπητος.

Το μοντέλο τού οικονομικού και κοινωνικού μακελειού που

εφαρμόζεται από το 4ο Ράϊχ στην Ελλάδα, με την συνέρ-

γεια των νέων Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλων και Ράλλη-

δων, διδάσκεται ήδη σε πανεπιστημιακές οικονομικές

σχολές ανά την υφήλιο ως αποκρουστικό παράδειγμα του

πως μπορείς να ισοπεδώσεις μιά κρατική οικονομία και να

εξωθήσεις τους πολίτες της χώρας-στόχου των banksters
σε πανικόβλητη φυγή, κατάθλιψη και απόγνωση.

Σταχυολογώ, ενδεικτικά, ορισμένα μόνο μέτρα από τον

ατελείωτο κατάλογο του τρόμου. Μέτρα που ανάγκασαν το

μεγαλύτερο σε κυκλοφορία γερμανικό περιοδικό “Der Spie-
gel” («Ο Καθρέπτης») να τα χαρακτηρίσει «φρικαλεότητες».

-Μείωση 50% στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

-Είσπραξη του νταβατζηλίδικου ΕΝΦΙΑ για το 2015, με

στόχο 2,65 δις ευρώ (άμα τα πιάσουν σφυράτε μου).

-Αύξηση στα επιτόκια των 100 δόσεων (με πιθανότατη τη

μείωση του αριθμού των δόσεων) και εξαίρεση των «κακο-

πληρωτών» από τη ρύθμιση.

-Μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων, συνολικού ύψους

περίπου 100 δις ευρώ, από τις 4 συστημικές ελλαδικές τρά-

πεζες σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά λησταρχεία (funds).

Στη συνέχεια, πλήρης απελευθέρωση των πλειστηριασμών

με θανατηφόρο νομικό οπλοστάσιο και «ευέλικτη» δικαιο-

σύνη. Κανονικότατο γιουρούσι και πλιάτσικο.

-Ουσιαστική κατάργηση του αφορολόγητου, μέσα από απα-

τεωνίστικα τερτίπια της παρέας Τσακαλώτου (του παιδιού

με την τσιριχτή φωνούλα).

-Μείωση μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο, σε μια σειρά

μισθολογίων και συνταξιοδοτικών κλιμακίων.

-Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στους αγρότες και ανα-

δρομικός διπλασιασμός της προκαταβολής φόρου για τα ει-

σοδήματα του 2014. Κατάργηση του ειδικού τιμολογίου στο

πετρέλαιο κίνησης των αγροτών. Αύξηση της φορολογίας

τους από 13% σε 20% για το 2016 και σε 26% για το 2017.

(Η πλειονότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων, ωστόσο,

ψήφισε μνημονιακά κόμματα, οπότε δικαιούμαι να διατεί-

νομαι ότι ομού μετά των υπολοίπων ραγιάδων συναποτε-

λούν το κλινικό δείγμα της εθνικής μας παράνοιας, ή

μάλλον σχιζοφρένειας.

-Κατάργηση του 25% ως ανώτατου ορίου των κατασχέ-

σεων επί μισθών και συντάξεων.

-Επανέγκριση και ισχυροποιημένη εντατικοποίηση του αντί

ψιχίων ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, που έχει

αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ.

-Κατάργηση φοροαπαλλαγών.

-Πλήρης «επαναξιολόγηση» (βλέπε περαιτέρω πετσό-

κομμα) του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο την

ετήσια εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (υπουργός Ντέλια Βελ-

κουλέσκου, ή Δρακουλέσκου).

-Μείωση όλων των ορίων για τις κατασχέσεις, που σήμερα

είναι στα 1.500 ευρώ.

-23% ΦΠΑ σε μια σειρά νησιών και υπαγωγή όλων ως το

τέλος του 2016.

-Σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη

έως το 2022 και στα 62 με ένσημα 40 ετών.

-Πάγωμα των κατώτατων συντάξεων έως το 2021, αλλά ου-

σιαστική συνεχής μείωσή τους με τις περικοπές στις επι-

κουρικές και με τους έμμεσους φόρους.

-Μείωση προσωπικού ασφαλιστικών ταμείων.

Ουδείς ανευθυνο-υπεύθυνος ομιλεί για τις δύο κύριες αι-

τίες που σε βάθος χρόνου οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία

στην κατάρρευση.

Πρώτη αιτία, η επί δεκαετίες καταλήστευση των ασφαλιστι-

κών ταμείων από τις εγκάθετες λαμογιο-διοικήσεις που διό-

ριζαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και που έφτασαν μέχρι

την αθλιότητα να παίζουν στο χρηματιστήριο –μέσω συγ-

κεκριμμένων χρηματιστηριακών εταιρειών- τον ιδρώτα των

ασφαλισμένων.

Δεύτερη αιτία, το διαβόητο πλιάτσικο των «θ-εσμών» στα

ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, μέσω του πολυ-διατυμπανι-

σθέντος επιλεκτικού «κουρέματος» του 2012, επισήμως τιτ-

λοφορούμενου ως PSI. Στην πραγματικότητα

«κουρεύτηκαν» μόνο τα ελληνικά ομόλογα που κατείχαν

στο περιουσιολόγιό τους μία σειρά από ελληνικά ΝΠΔΔ,

ανάμεσά τους και τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Επίσης κου-

ρεύτηκαν και τα ελληνικά ομόλογα που κατείχαν οι κυπρια-

κές τράπεζες, αλλά και οι Έλληνες μικρο-ομολογιούχοι.

Ήδη η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (με την ανεπίσημη, πλην εμ-

φανέστατη, υποστήριξη της κυπριακής κυβέρνησης) έχει κι-

νηθεί νομικά κατά του ελληνικού Δημοσίου,

προσφεύγοντας στο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτι-

κών Διαφορών, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Το ποσό που

απαιτεί η κυπριακή τράπεζα (4 δις ευρώ) αναλογεί στη

ζημία που υπέστησαν οι καταθέτες και μέτοχοί της το 2012

από το επιλεκτικό «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων.

Η αντίστοιχη ζημιά των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων

είναι 20 δις ευρώ και παράπλευρη επιδίωξη των γερμανικών

και γαλλικών τραπεζών –κυρίως- ήταν η διασφάλισή τους

ότι, μετά την ωμή, απροκάλυπτη ληστεία, τα ελληνικά

ασφαλιστικά ταμεία και άλλα ελληνικά ΝΠΔΔ αδυνατούν

πλέον να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις την εξαγορά «φιλέ-

των του ελληνικού κράτους, όποτε αυτά βγουν «στο

σφυρί».

Επικρέμαται δε πάντοτε ως δαμόκλειος σπάθη, η απειλή

«κουρέματος» και των καταθέσεων ιδιωτών στις ελλαδικές

τράπεζες για ποσά άνω των 100.000 ευρώ, εάν δεν ει-

σπραχθούν τα υπεραισιόδοξα προσδοκώμενα μέχρι τέλους

του 2015. Και τότε θα κλάψουν πικρά κάτι μαντάμ Πομπαν-

τούρ και μεσιέ Φλωριάν της ελλαδικής μεγαλοαστικής

τάξης, οι οποίοι –ηλιθιωδώς- πιστεύουν ότι είναι χρήσιμοι

στους Γερμανούς και δεν θα τους πειράξουν. Κούνια που

τους κούναγε. Λέτε να δούμε σε διαδήλωση αυτό που κά-

ποτε διακωμωδούσε ο Χάρυ Κλυν; «Εμπρός σηκωθείτε να
βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες
στους ώμους».

Τελικός, ορατός και με αριθμούς καταδεδειγμένος στόχος

των επικυριάρχων μας είναι να στραγγίξει από αίμα η ελ-

ληνική κοινωνία και οικονομία, ώστε να αυξηθεί η κερδο-

φορία των μεγάλων γερμανικών και γαλλικών τραπεζών,

αλλά και να «διασωθούν» για πολλοστή φορά από το 2008

(συνολικά μέχρι στιγμής με άνω των 250 δις ευρώ) τα άχρη-

στα, παρασιτικά, ληστρικά και αντιαναπτυξιακά ελλα-δικά

τους υποκαταστήματα.

Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων, κατουρημένε ραγιά.

Όλα τ’ άλλα αρλουμπολογήματα των διαπλεκόμενων ΜΜΕ

με τα οποία αντικατέστησες την σκέψη και την κρίση σου,

είναι απλώς «του κ…. τα εννιάμερα», αν και στην περί-

πτωσή μας πρέπει μάλλον να μιλάμε για μυριοήμερα και

βάλε.

Μία χώρα-πειραματικό εργαστήριο του Μένγκελε,

του μαρκησίου ντε Σαντ και του Λεοπόλντ φον Μαζόχ
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

4 4 εκατομμύρια ευρώ κόστισε το site της εκκλησίας. Λογικά όταν πατάς enter θα σε

βάζει κατευθείαν στον παράδεισο!

4 Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι! Όχι εσύ κούκλα μου. Συνέχισε...

4 Ανοίγω το παράθυρο. 

αρέσει σε 1.593.648 κουνούπια

4 Άντρας που σου λέει ότι δεν γυρνάει να κοιτάξει άλλη εκτός από σένα... Μάλλον

έχει πάθει ψύξη...

4 Έγδυσαν στο δρόμο διευθυντές της Air France οι εργαζόμενοι λόγω χιλιάδων απο-

λύσεων. Κάνε Παναγία μου να μην απολύσει κανέναν ο Φίλης...

Αποστάγματα του FACEBOOK

Τη στιγμή που η είδηση για την ανακά-

λυψη νερού σε υγρή μορφή στον ΑΡΗ,

από την αποστολή της NASA, κάνει το

γύρο του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα της

κρίσης προκαλούν αίσθηση τα δημοσιεύ-

ματα που κρούουν τον κώδωνα του κιν-

δύνου για την συνέχεια της συμμετοχής

της χώρας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαστήματος (European Space Agency /

ESA), μια όμαδα Ελλήνων επιστημόνων

μας γνωστοποιεί την είδηση που έρχεται

για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει πως

αυτή η χώρα έχει το ανθρώπινο δυναμικό

που χρειάζεται προκειμένου να καταφέ-

ρει με αισιοδοξία να ατενίζει ακόμα το

μέλλον της.

Έλληνες επιστήμονες, που ανήκουν στην

ομάδα της Planetek Hellas, ανακοίνωσαν

την υπογραφή του μεγαλύτερου μέχρι

σήμερα συμβολαίου τους με την ESA,

που αφορά στην ανάληψη έργου για την

υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος

με στόχο την επεξεργασία, την αρχει-

οθέτηση και την διάχυση μέσω του δια-

δικτύου του τεράστιου αρχείου

δεδομένων του δορυφόρου PLANCK. Η

αποστολή PLANCK, στην οποία είναι ση-

μαντική και η συμμετοχή της αμερικάνι-

κης NASA, χαρτογράφησε κατά την

περίοδο ενεργούς δράσης της (2009-

2013), την εναπομείνασα στο σύμπαν

κοσμική ακτινοβολία μετά την αρχική

μεγάλη έκρηξη (Big Bang), με απώτερο

σκοπό την ανάλυση και την σύγκριση

των θεωριών για την γέννηση του ίδιου

του σύμπαντος. Με απλά λόγια, στόχος

του δορυφόρου PLANCK είναι να κατα-

νοήσει ο άνθρωπος το “πώς ξεκίνησαν

όλα”.

Η ομάδα της Planetek Hellas συνεργάζε-

ται στο πλαίσιο του έργου με επιστήμο-

νες της αποστολής PLANCK από το

Ινστιτούτο Θεωρητικής Αστροφυσικής

του Πανεπιστημίου του Όσλο (Νορβη-

γία).

Το έργο ανατέθηκε στην Planetek Hellas,

μετά την επιτυχή συμμετοχή της σε ανοι-

κτό διεθνή διαγωνισμό της ESA, ενώ αξί-

ζει να σημειωθεί, ότι η ίδια αποτελεί

πλέον την μοναδική Ευρωπαϊκή ιδιωτική

εταιρία που δραστηριοποιείται στην δια-

χείριση των αποτελεσμάτων της αποστο-

λής PLANCK.

“Στο έργο αυτό καλούμαστε ουσιαστικά
να συνθέσουμε όλη την συσσωρευμένη
γνώση των τελευταίων ετών στην Plan-
etek Hellas, στον τομέα της διαχείρισης
δορυφορικών δεδομένων και μαζί με

τους Νορβηγούς επιστήμονες της ομά-
δας μας, να παραδώσουμε στην ESA ένα
“διαδικτυακό τεχνολογικό εργαλείο”, που
θα βοηθήσει τους ερευνητές ανά τον
κόσμο να κατανοήσουν καλύτερα τα μυ-
στικά του σύμπαντος. Είμαστε σίγουρα
ενθουσιασμένοι”, ανέφερε ο Στράτος Γε-

ρακάκης, Υπεύθυνος Έργου για την Plan-

etek Hellas.

Από την πλευρά του, ο Συνιδρυτής και

Διευθυντής της Planetek Hellas, Στέλιος

Μπολλάνος, δήλωσε: "Το συμβόλαιο
αυτό αποτελεί το δεύτερο στη σειρά με-
γάλο συμβόλαιο που υπογράφουμε με το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Αστρο-
νομίας, στη Μαδρίτη. Η εμπιστοσύνη της
ESA αποτελεί σημαντική επιβράβευση
των προσπαθειών μας και μας δίνει δύ-
ναμη για τη συνέχεια". 

www.esa.int 

Έλληνες επιστήμονες φέρνουν πιο κοντά το... Big Bang

Ο πόλεμος στη Συρία από

τον Μάρτιο 2011 μετρά ήδη

περισσότερους από

240.000 νεκρούς και ανάγ-

κασε εκατομμύρια ανθρώ-

πους να εγκαταλείψουν τις

εστίες τους, προκαλώντας

σοβαρή ανθρωπιστική και

μεταναστευτική κρίση της

οποίας το αποκορύφωμα το

βιώνουμε και στην Ελλάδα. 

Ένας υποτιθέμενος εσωτε-

ρικός πόλεμος που “εντε-

λώς τυχαία” εμπλέκεται για

“το καλό” πάντα της Συρίας

η Αμερική, η Ρωσία και όχι

μόνο.

Εκτός από την γνωστή ενα-

έρια επίθεση, οι Σύριοι, δέ-

χονται έναν αόρατο πό-

λεμο, όπου μονάδες

ειδικών επιχειρήσεων του

Πενταγώνου (οι ίδιες που

εξόντωσαν τον Οσάμα Μπιν

Λάντεν στο Πακιστάν το

2011) και της (CIA) πραγμα-

τοποιούν «μυστικές» επιθέ-

σεις με drones

(μη-επανδρωμένα αερο-

σκάφη) εναντίον αξιωμα-

τούχων του ISIS και λοιπών

«στόχων υψηλής αξίας»,

όπως γράφει η Washington

Post... 

Και η ιστορία επαναλαμβά-

νεται, ο λαός μετατρέπεται

εύκολα σε μαριονέτες και η

βιομηχανία των όπλων καλά

κρατεί.

“Playstation” με αληθινά πυρά
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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 . . . Οι Μινύες ...επιστρέφουν!

Οι Μινύες είναι οι απόγονοι των Πελασγών και οι πρόγονοι των

Ελλήνων. Πελασγοί - Μινύες - Ελληνες είναι ένα γηγενές γένος,

μία γλώσσα, μία φυλή!

Οι Μινύες ταξιδεύοντας στα πελάγη, γνώρισαν όλη τη Γη και με-

ταλαμπάδευσαν τη σοφία και το ήθος που είχαν λάβει απ’ τους

Ολύμπιους θεούς τους.

Στην επιστημονική συνεδρίαση της Royal Society του Λονδίνου, το

Σεπτέμβρη του 2015, αναφέρθηκε ότι το DNA των πρωτόγονων

λαών της Ευρώπης και της Ασίας, περιέχει τμήμα άγνωστου είδους

πριν 30.000 χρόνια. Η διαπίστωση αυτή, επαληθεύει την ελληνική

Μυθολογία, που είναι κωδικοποιημένη ιστορία!

Οι Μινύες αποίκησαν στον Εύξεινο Πόντο, στη Μεσοποταμία, στην

Ασία, στην Αίγυπτο, στην Ιωνία, χτίζοντας μεγάλες πόλεις όπως

τη Φώκαια και κατοίκησαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα νησιά του

Αίγαίου, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην Κηρίνη, στον Τάραντα κ.α.

Εκείνη την εποχή όλη η Γη ήταν μια ΕΛΛΑΔΑ!

Ο γόνος της βασιλικής οικογένειας του Ορχομενού, που προερχό-

ταν από τη Θεσσαλία, ο Μινύας, ήταν ο γενάρχης των Μινυών και

ο δότης του ονόματός τους.

Ο Μινύας ίδρυσε τη Μινυακή Λακεδαίμονα, που αργότερα ονομά-

στηκε Πελλάνα και οι Ηρακλείδες έχτισαν κοντά της τη θρυλική

ΣΠΑΡΤΗ! Σε απόσταση 5 χλμ. από τη Σπάρτη ο Μινύας Αμύκλας,

ίδρυσε την πόλη των Αμυκλών. 

Οι κάτοικοί της γιόρταζαν κάθε χρόνο τα λαμπρά “Υακίνθια”, με-

γάλη γιορτή προς τιμήν του γιου του Αμύκλα Υακίνθου, ο οποίος

σκοτώθηκε και μετά το θάνατό του αναστήθηκε και θεοποιήθηκε.

Αργότερα η γιορτή πήρε τριαδική υπόσταση, γιατί γιόρταζαν μαζί

τον Ηρακλή και τον Αμυκλαίο Απόλλωνα, στου οποίου τον μεγα-

λοπρεπή ναό και πάνω στον τάφο του  Υακίνθου, είχαν τοποθετή-

σει το άγαλμα του θεού, ύψους 13 μ. κατασκευασμένο από τον

Ίωνα Βαθυκλή. Η κοινωνία των Μινυών ήταν άριστα δομημένη, δί-

νοντας στη γυναίκα περίλαμπρη θέση!

Η Αργοναυτική εκστρατεία είναι η τρανή απόδειξη της ναυπηγικής

τους ικανότητας.  Ο Ιάσονας ήταν δισέγγονος του γενάρχη Μινύα

και η Αργώ καθοδηγείτο με υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να ήταν

ηλεκτρικός, αφού οι Μινύες γνώριζαν το ήλεκτρον (κεχριμπάρι)

και τις ιδιότητές του, αλλά και τον ηλεκτρισμό, αφού έκαναν επι-

χρυσώσεις με ηλεκτρόλυση!

Οι Μινύες ήταν εφευρέτες της παγκόσμιας τεχνολογίας των γραμ-

μάτων και των τεχνών. Με εντολή του Δία ο τρισμέγιστος Ερμής

παρέδωσε στους Μινύες τα ελληνικά γράμματα, χαραγμένα σε

φύλλο φοίνικα και γι’ αυτό ονομάστηκαν “φοινίκεια”, αλλά και γιατί

όποιος τα μάθαινε ο νούς του φοινίσσετο, δηλαδή ελαμπρύνετο.

Οι Μινύες εκτός από άριστοι μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, αστρο-

νόμοι, ήταν και κατασκευαστές τεράστιων αποστραγγιστικών

έργων όπως της Κωπαΐδας και της Λακεδαίμονος! Το όνομά τους

ήταν συνυφασμένο με τα ορυχεία και γι’ αυτό οι Αγγλοι και οι Γερ-

μανοί τα ορυχεία τα ονόμασαν mine, οι Γάλλοι le mien και οι Ιταλοί

miniera. Επίσης ήταν οι πρώτοι μεταλλουργοί.

Οι 120 πυραμίδες της Ελλάδας είναι έργα τους και σήμερα σώζον-

ται ερείπια ή ίχνη τους, τα οποία είναι αναξιοποίητα ή μπαζωμένα!

Αργότερα κατασκεύασαν τις πυραμίδες της Αιγύπτου, που είναι

συνδεδεμένες με τις κινήσεις των αστέρων!

Οι Μινύες έθαβαν τους νεκρούς τους σε θολωτούς τάφους και στα

ψηλά σημεία των πόλεων. Ενας θολωτός τάφος βρέθηκε στο λόφο

Βαφειό. Ο Μινυακός πολιτισμός καταστράφηκε από ακραίο γεω-

λογικό φαινόμενο και τον συνέχισαν οι απόγονοί τους οι Μυκη-

ναίοι!

Στις συντονισμένες αρχαιολογικές ανασκαφές, που μόνο το 2015

έγιναν 150, βρέθηκαν πήλινοι δίσκοι με χαραγμένα τα γράμματα

Ε, Δ και Α! Η σύγχρονη και ασφαλής μέθοδος της χρονολόγησης

με C14, έδειξε ότι πολλά μινυακά ευρήματα ανήκουν στην 9η και

8η χιλιετία· δηλαδή είναι παλαιότερα από τα ευρήματα στο Διμήνι

του Βόλου (5000 π.Χ.), στο Σέσκλο της Θεσσαλίας (7000 π.Χ.) και

στον λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού στην Καστοριά (7-8000 π.Χ.)!

Μέσα από τις ανασκαφές, οι Μινύες ...επιστρέφουν με το αθάνατο

πνεύμα τους, για να φωτίσουν τα σκοτάδια μας, αν φυσικά τους

δεχτούμε!!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Τα εύσημα για το πλέον άρτιο και

ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο δράσης

διαχείρισης απορριμμάτων πήρε ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

από την ομάδα εργασία  αποτελού-

μενη από Μηχανικούς Περιβάλλοντος

και Χημικούς Μηχανικούς του ΕΔΣΝΑ

(Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος

Νομού Αττικής) κατά την πρόσφατη

γενική συνέλευση του οργάνου, πα-

ρουσία της Περιφερειάρχη, κας Ρένας

Δούρου και των αντιπεριφερειαρχών.

Το σχέδιο που παρουσίασε η Διεύ-

θυνση Καθαριότητας και Ανακύκλω-

σης του Δήμου στηρίχτηκε σε

σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις για

την αποκομιδή και τη διαχείριση των

οικιακών απορριμμάτων, οι οποίες

συμπεριλαμβάνουν την προώθηση και

αναβάθμιση της ανακύκλωσης μέσω

μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας,

τη δημιουργία green points - πράσινα

σημεία (σημεία περισυλλογής ανακυ-

κλώσιμων υλικών) και τη θέσπιση κί-

νητρων στους δημότες για την

ανακύκλωση. 

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει

τη χωροθέτηση σταθμού διαλογής,

διαχείρισης και μεταφόρτωσης υπο-

λειμμάτων - αποβλήτων, ο οποίος βρί-

σκεται στο στάδιο εκπόνησης των

υποχρεωτικών εκ του νόμου μελετών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν τα

συμπεράσματα των μελετών είναι θε-

τικά, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει

στη δημιουργία μιας μονάδας είτε σε

ιδιόκτητο, εκτός σχεδίου οικόπεδο 23

στεμμάτων, που βρίσκεται σε παλιό

νταμάρι στα σύνορα των Δ.Ε. Βου-

λιαγμένης και Βούλας, ή σε ιδιόκτητη

έκταση περίπου 2 στρεμμάτων επί της

Λεωφ. Βάρης στη Δ.Ε. Βάρης, στην

οποία έχει προγραμματιστεί και ήδη

μελετάται η δημιουργία του δημοτι-

κού αμαξοστασίου,  ενός green point

– πράσινου σημείου και συνεργείου

δημοτικών αυτοκινήτων. Για να δημι-

ουργηθεί ο εν λόγω σταθμός στην

έκταση της Βάρης, θα χρειαστεί ο

Δήμος να εξασφαλίσει περίπου 2,5

στρέμματα επιπλέον χώρου από πα-

ράπλευρο οικόπεδο με τη διαδικασία

ανταλλαγής γης. Η μονάδα θα ακο-

λουθήσει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αν-

τίστοιχων μονάδων, θα είναι

υπόσκαφη, κλειστού τύπου και θα δια-

θέτει ειδικές υποδομές ηχομόνωσης

και φίλτρα για τον καθαρισμό του

αέρα στη μονάδα. Συνεπώς, δεν θα

παράγει περιβαλλοντικούς, οπτικούς

ή ηχητικούς ρύπους στις κοντινές  πε-

ριοχές. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις

είναι και οι μόνες ιδιοκτησίες του

Δήμου μας που διαθέτουν τις απαι-

τούμενες προδιαγραφές και οι μόνες

στις οποίες επιτρέπεται από την

ισχύουσα νομοθεσία χρήσεων γης η

δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας

αφού βρίσκονται εκτός των ζωνών

προστασίας που υπάρχουν στο Δήμο

(Α’ και Β’ Ζώνη προστασίας Υμηττού,

Π.Δ. προστασίας Λίμνης Βουλιαγμέ-

νης, περιοχές Natura κ.α.) Η δημιουρ-

γία του σταθμού, υπό την

προϋπόθεση της θετικής εισήγησης

της μελέτης, της εγκριτικής  απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου, της

εξασφάλισης της απαιτούμενης χρη-

ματοδότησης και τέλος της αδειοδό-

τησης της, θα συμβάλει στην

προστασία του τοπικού περιβάλλον-

τος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και

συγχρόνως εκατοντάδων χιλιάδων

ευρώ στο ταμείο του Δήμου και θα

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη

και ταχύτερη αποκομιδή των απορριμ-

μάτων από τα δημοτικά συνεργεία.

Κάποια δημοσιεύματα, γνωστού για

τις μεθόδους του πλέον τοπικού

ΜΜΕ, παραπληροφόρησαν πρόσφατα

τους κατοίκους της πόλης μας, κάνο-

ντας λόγο για «χωματερή» και για

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τη

σκυτάλη στη συνέχεια την πήραν και

ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι της

αντιπολίτευσης, οι οποίοι, μαζί με το

τοπικό ΜΜΕ, περιορίστηκαν σε μια

αντιπολιτευτική τακτική άρνησης κάθε

έργου, διαδίδοντας ελλειπείς πληρο-

φορίες χωρίς να κάνουν καμία απολύ-

τως πρόταση για εναλλακτικές

λύσεις. Ο συντάκτης μάλιστα του ρε-

πορτάζ, ενώ επικαλείται το τοπικό

σχέδιο δράσης του Δήμου σε ότι

αφορά το σταθμό μεταφόρτωσης, τον

οποίο αυθαίρετα και ψευδώς ονομάζει

επανειλημμένα «χωματερή», στη συ-

νέχεια κατηγορεί το Δήμο ότι δεν έχει

μεριμνήσει για δράσεις ανακύκλωσης,

αναφερόμενος μάλιστα συγκεκριμένα

σε δράσεις όπως την προμήθεια καφέ

κάδων για την περισυλλογή υπολειμ-

μάτων φαγητού για την παραγωγή

κομπόστ και τη δημιουργία χώρων πε-

ρισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών,

(Green Point) όταν όλες αυτές οι δρά-

σεις αναφέρονται στο τοπικό σχέδιο

διαχείρισης απορριμμάτων από το

οποίο τα έχει αντιγράψει  (copy-paste)

και οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στον

προϋπολογισμό του 2016 για άμεση

υλοποίηση. Τις αναφερόμενες δρά-

σεις, ο συντάκτης τις αντέγραψε από

το σχέδιο δράσης του Δήμου αλλά

αντί να αναφέρει ότι ο Δήμος τις έχει

προγραμματίσει, σκοπίμως παραπλη-

ροφορεί τους αναγνώστες του λέγον-

τας ακριβώς το αντίθετο. Στη

συνέχεια δημοσιεύει συνεντεύξεις και

δελτία τύπου άλλων δημοτικών παρα-

τάξεων οι οποίοι είναι ακριβώς στο

ίδιο κλίμα. Οποία μεθόδευση!!!

Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι απο-

φασισμένη να λύσει οριστικά το πρό-

βλημα της αποκομιδής και διαχείρισης

των οικιακών και λοιπόν απορριμμά-

των - αποβλήτων, με σύγχρονες λύ-

σεις φιλικές στο περιβάλλον, με

στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας

ζωής όλων των κατοίκων της πόλης.

Για το λόγο αυτό έχει ήδη εκπονήσει

το τοπικό σχέδιο δράσης, έχει ψηφί-

σει νέο Κανονισμό Καθαριότητας του

Δήμου, έχει προβλέψει δαπάνη

124.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέ-

της χωροθέτησης και λειτουργίας

αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων

διαχείρισης απορριμμάτων (Α’ φάση),

βρίσκεται σε συνεργασία με το Τμήμα

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου

Αιγαίου το οποίο μελετά για λογαρια-

σμό του Δήμου μας νέες μεθόδους

διαχείρισης απορριμμάτων και έχει

εντάξει πιστώσεις που ξεπερνούν το

1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Προϋπο-

λογισμό του 2016 σε προμήθειες

έργα και δράσεις εκσυγχρονισμού

των υποδομών καθαριότητας και ανα-

κύκλωσης της πόλης μας. Όσα ανα-

φέρονται στο Τοπικό Σχέδιο

αποτελούν την πρώτη ομάδα δρά-

σεων του Δήμου ενός συνολικού σχε-

διασμού. 

Τέλος, τονίζεται ότι όσα πρόκειται να

γίνουν θα τεθούν σε δημόσια διαβού-

λευση στα πλαίσια της διαφάνειας και

της συλλογικότητας των αποφάσεων

και θα εγκριθούν απ’ όλα τα αρμόδια

όργανα, δημοτικά και άλλα. 

Σχετικά με το θέμα ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, δήλωσε: «Μέσα

στα επόμενα τρία χρόνια, στόχος της

Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

πρότυπος Δήμος σε θέματα περιβάλ-

λοντος, ανακύκλωσης και διαχείρισης

απορριμμάτων. Εργαζόμαστε μεθο-

δικά και αποφασιστικά για την επί-

τευξη του στόχου αυτού ως

ελάχιστης υποχρέωσης απέναντι στις

επόμενες γενιές».

Oλο το τοπικό σχέδιο δράσης: 
http://www.vvv.gov.gr/index.php/environ-

ment-and-planning/waste-and-recycling

Γραφείο Τύπου Δήμου 3Β

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Μελετά υπερσύχρονες πρωτοποριακές και καινοτόμες προτάσεις 

για την καθαριότητα και την ανακύκλωση
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Αναστολή κατεδαφίσεων ζητάει 

ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου
Με επιστολή – παρέμβασή του στα αρμόδια υπουρ-

γεία Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και

Περιβάλλοντος, αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Αττικής, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα κα-

τεδάφισης αυθαιρέτων, ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου ζητά την ανα-

στολή των προγραμματισμένων σχεδόν σε όλους

τους δήμους της περιοχής κατεδαφίσεων αυθαιρέτων

μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, οπότε και

θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις δασικές και μη περιο-

χές και αναλόγως πλέον η πολιτεία θα είναι σε θέση

να αποφασίσει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακο-

λουθηθούν. 

Προς επίρρωση αυτού του αιτήματος, ο κ. Φιλίππου

έκανε ειδική αναφορά στη διάταξη της παρ. 15 του

άρθρου 21 του Ν. 3208/2003 με τίτλο «Η βεβαίωση,
εκτέλεση και είσπραξη των πρωτοκόλλων που εκδί-

δονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 114 του Ν. 1892/1990 αναστέλλονται
μέχρι την κατάρτιση και κύρωση των προβλεπόμενων
από τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998 δα-
σικών χαρτών», η οποία είχε ψηφιστεί για την απο-

τροπή των κατεδαφίσεων της Σαλαμίνας και στη

συνέχεια καταργήθηκε με τον Ν. 3818/10 όταν

υπουργός Περιβάλλοντος ήταν η Μπιρμπίλη, προτεί-

νοντας να επανέλθει σε ισχύ η εν λόγω διάταξη μέχρι

την κατάρτιση των δασικών χαρτών και να αναστα-

λούν ως τότε οι δρομολογημένες κατεδαφίσεις. 

Σύσκεψη Περιφερειαρχών 

με τον Υπουργό Εσωτερικών

Πάνο Κουρουμπλή

“Το κράτος της γραφειοκρατίας λειτουργεί

ως παρακάτος της δημόσιας διοίκησης”

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 2.10.15 στα γραφεία της

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τη συμμετοχή του

ΔΣ της Ένωσης και του Υπουργού Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης Πάνου Κουρουμπλή, του

Υφ. Γιάννη Μπαλάφα, του Γεν. Γραμ. Κώστα Πουλάκη,

όπου έγινε μια αναλυτική συζήτηση και κατάθεση των

προτάσεων των εκπροσώπων της περιφερειακής αυ-

τοδιοίκησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

στη λειτουργία των Περιφερειών και την υλοποίηση

των προγραμμάτων των περιφερειακών αρχών. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του  ΔΣ της ΕΝΠΕ εξέθεσαν

αναλυτικά τους όρους της διοικητικής και οικονομικής

αυτοτέλειας των Περιφερειών. Κατέθεσαν αναλυτι-

κές προτάσεις και έτοιμες νομοθετικές ρυθμίσεις που

αφορούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των αποκεν-

τρωμένων διοικήσεων στους τομείς που δεν υπάρχει

συνταγματικό κώλυμα.

Επίσης παρουσίασαν συγκεκριμένες  προτάσεις για

την πάταξη της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας.

«Αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει ουσιαστικές τομές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος της κοινω-
νίας και των πολιτών, θα πρέπει άμεσα να προχωρή-
σει σε μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να χτυπηθεί
το κράτος της γραφειοκρατίας, το οποίο λειτουργεί
ως παρακράτος της δημόσιας διοίκησης και δημιουρ-
γεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της, αλλά
κυρίως προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολί-
τες», επεσήμανε στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερει-

άρχης Πέτρος Φιλίππου. 
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρί-

σκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συ-

ναντάμε 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

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, ο Άκτιος και το Σώμα Ελλη-

νικού Οδηγισμού, διοργάνωσαν δημιουργικό παιχνίδι παι-

διών και ενηλίκων στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Τα παιδιά έπαιξαν, διασκέδα-

σαν, δημιούργησαν και πρόσφεραν, στον Άκτιο Οδηγό μαζί

με τους ενοίκους της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

Με δράση και παιχνίδι  συμμετείχαν όλοι μαζί, μικροί και

μεγάλοι, σε μια γιορτινή και χαρούμενη ημέρα. Ο Άκτιος

μέσα από το Δυναμικό Μοντέλο Λειτουργίας που ακολου-

θεί, προωθεί τη διαγενεακή συνύπαρξη, τη συμμετοχή και

τη δημιουργική κινητοποίηση των ανθρώπων με άνοια. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα παιδιά του Σώματος Ελλη-

νικού Οδηγισμού, ένοικοι μαζί με συγγενείς τους, συνερ-

γάτες, φίλοι του Άκτιου και επισκέπτες από την ευρύτερη

περιοχή. 

Δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες

Tην Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Γέρακα πραγματοποιήθηκε

η 3η Συνάντηση Χορωδιών με τη συμμε-

τοχή των χορωδιών Ν.Ηρακλείου, Διονύ-

σου «Σεμέλη», Τρίπολης, και Δήμου

Παλλήνης.

Την βραδιά άνοιξε η Χορωδία Ν.Ηρα-

κλείου με τραγούδια του Μ.Θεοδωράκη

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Φυ-

λακτού ο οποίος  συντονίζει την ορχήστρα

από  την πρώτη ημέρα της δημιουργίας

της μετρώντας αισίως 31 χρόνια παρου-

σίας με πληθώρα συναυλιών και εκδηλώ-

σεων στο ενεργητικό της.

Με ενεργή παρουσία σε χορωδιακά φεστι-

βάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και συ-

ναντήσεις χορωδιών  σε όλη τη χώρα η

Χορωδία Διονύσου «Σεμέλη» με μαέστρο

τον Ματθαίο Λεγάκη, συνέχισε την βραδιά

μας με μεγαλειώδεις δημιουργίες του Μ.

Θεοδωράκη και του Μ. Χατζιδάκι θυμίζον-

τας μας μερικά από τα πιο σπουδαία τρα-

γούδια όλων των εποχών.  

Επόμενη στη σκηνή ανέβηκε η Χορωδία

Τρίπολης με σημαντική πορεία και αξιοζή-

λευτες συνεργασίες όπως η συμμετοχή

της στη τελετή λήξης των Ολυμπιακών

Αγώνων  και η συναυλία της στην Παναγία

των Παρισίων. Ο μαέστρος Μιχάλης Γαρ-

γαλιώνης, όπως και όλοι οι μαέστροι της

συνάντησης, επέλεξαν για το ρεπερτόριο

τους  έργα του Μ. Θεοδωράκη και του Μ.

Χατζιδάκι με αφορμή την συμπλήρωση 90

χρόνων από τη γέννηση τους.

Την αυλαία της συνάντησης έκλεισε η Χο-

ρωδία του Δήμου Παλλήνης  δίνοντας την

ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να

απολαύσουν όχι μόνο ελληνικά, αλλά και

ξένα τραγούδια εκτελέσμενα με τον καλύ-

τερο τρόπο από τους χορωδούς  και

πάντα υπό την διεύθυνση του  Χαρ. Μιχαη-

λίδη.

Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτέμ-

βρη συνεχίζονται σήμερα Σάββατο 10

Οκτωβρίου, ώρα 20.00 στο Πολιτιστικό

Κέντρο Γέρακα με την θεατρική παρά-

σταση  «O ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ» από το τμήμα

ενηλίκων της  Θεατρικής Ομάδας Δ.Ε.

Παλλήνης.

3η Συνάντηση Χορωδιών στην Παλλήνη Ζητείται εθελοντής 
μαθηματικός 

από το Δήμο Παλλήνης

Ο αυξημένος αριθμός μαθητών στο Κοινω-

νικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης

και ειδικότερα στην Α’ Λυκείου, δημιουρ-

γεί την ανάγκη σύστασης δεύτερου τμή-

ματος.

Ο Δήμος Παλλήνης απευθύνει κάλεσμα

σε εθελοντή καθηγητή μαθηματικών για

το νέο τμήμα της Α’Λυκείου.

Το διδακτικό έργο αναλαμβάνουν εθελον-

τές, τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι αντίστοιχων

εκπαιδευτικών τμημάτων των Παν/μίων δια-

φόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι ακούραστα και

ανιδιοτελώς προσφέρουν μέρος από τον πο-

λύτιμο προσωπικό τους χρόνο.

Διανομή Προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες» 

από το Δήμο Παλλήνης 

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί τους καταναλω-

τές να κάνουν τις παραγγελίες τους στην

ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr,  για τις

αγορές τους κατευθείαν από τους παρα-

γωγούς σε πολύ συμφέρουσες τιμές.

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν στα

Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Παλλή-

νης,  έως και την Τετάρτη 21 Oκτωβρίου.

Η διανομή των προϊόντων, θα γίνει το Σάβ-

βατο 24 Οκτωβρίου, στην οδό Ιθάκης 12

στον Γέρακα, μπροστά από το Δημαρχείο

Παλλήνης, από 09:00 έως τις 13:00, για

όσους έχουν κάνει παραγγελία και από τις

13:00 έως 15:00 για όσους δεν προλά-

βουν.  
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ είναι όταν η ΑΓΑΠΗ

για τους δικούς σου έρχεται πρώτη.

“Νόμιζε δέ τήν μέν  Πατρίδα οἶκον, τούς δέ πολίτας ἑταί-
ρους» 

(Ξενοφών, 430-355,  “Ἱέρων», 11)

«Η Πατρίδα, κύριε, θέλει βαθύ, βαθύτατο όργωμα, όχι ψαλ-
τική» 

(Ρένος Αποστολίδης, 1924-2004)

«Φιλῶ τέκν᾽, ἀλλά Πατρίδ᾽ἐμήν μᾶλλον φιλῶ»
(Ευριπίδης 480-406, Fragment 51)

«Θνῄσκε ὑπέρ Πατρίδος»
(Περίανδρος, Κυψέλου ο Κορίνθιος, 668 -584)

«Οὐδέν ἆρ ἦν φίλτερον ἄλλο Πάτρης»
(Θέογνις ο Μεγαρεύς, 570-480, Ελεγείαι Α´, 788)

«Ὡς οὐδέν γλύκιον ἧς Πατρίδος οὐδέ τοκήων γίγνεται, εἴ
περ καί τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει
ἀπάνευθε τοκήων»

(Όµηρος, «Οδύσσεια» ι, 34-36)
(= δεν υπάρχει τίποτα πιο γλυκό στον κόσμο από την πα-

τρίδα κι απ’ τους γονιούς, ακόμη κι αν κάθεσαι σε αρχοντικά

παλάτια, μέσ’ στην πικρή την ξενιτειά κι απ’ τους γονιούς

σου αλάργα).

«εἷς οἰωνός ἄριστος ἀµύνεσθαι περί Πάτρης»
(Όμηρος, “Ιλιάς” Μ 243, ρήση του Έκτορα στον Πολυδάμαντα)

«αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ γένος
πατέρων αἰσχυνέμεν»

(Όμηρος, «Ιλιάς» Ζ 208-209, Λόγοι αριστείας του Ιππόλοχου 

του γιου του Τυδέα)

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

ούτε να ντροπιάζω τη γενιά των προγόνων μου).

σχόλιο: Από την αριστεία πέσαμε στη μετριότητα (Αριστεί-

δης Μπαλτάς πρώην Υπουργός Παιδείας, υπέρ της κατάρ-

γησης των αρίστων)

«δῆλον γάρ ὅτι νομίζεις ἀργύριον καί χρυσίον οὐδέν βελ-
τίους ποιεῖν τούς ἀνθρώπους, τάς δέ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν
γνώμας ἀρετῇ πλουτίζειν τούς κεκτημένους».

Ξενοφών, 430-355, “Απομνημονεύματα”, 4, 2

(= γιατί είναι φανερό, πως θεωρείς πως τα αργυρά και τα

χρυσά νομίσματα καθόλου δεν κάνουν καλύτερους τους

ανθρώπους, αντίθετα οι γνώμες /αποφθέγματα, ρητά, γνω-

μικά των σοφών ανδρών πλουτίζουν με αρετή εκείνους που

τις κατέχουν (τις κάνουν κτήμα τους και πράξη τους).

Αφορμή για το σημερινό άρθρο μου παρέσχε το δημοσί-

ευμα της συντοπίτισσας, συμπατριώτισσας, συμπαραστά-

τριας στον κοινό αγώνα για τη νεο-αναγέννηση των

νεο-Ελλήνων, Ιωνίδας ή Ιωνιάδας Φαίδρας Φραγκομανώλη

- Κοκκόλα (“Ε”, φύλλο 26/9/2015) με τίτλο “Το Οδεμήσιο”
αφιερωμένο στην πατρογονική μου εστία, στον Καζά

(=επαρχιακή περιφέρεια) με τα 141 ή 146 χωριά και τους

τρεις Δήμους, Οδεμήσιο (Οντεμίς) της Σμύρνης της Ιωνίας.

Κοντά στο Οδεμήσιο υπήρχε η αρχαία πόλη Ύπ-αιπα*.

Οφείλω μεγάλας χάριτας στη Φαίδρα, που μου ταρακού-

νησε τη μνήμη και τη σκέψη για τις ένδοξες, αλησμόνητες

πατρίδες και την Ιωνία*, που αποτελεί την κοιτίδα του Παγ-

κόσμιου Πολιτισμού, αφού όλα ξεκίνησαν από την Ιωνία,

το λίκνο όλων των επιστημών και των τεχνών.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τη

δική της και να συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία, πληροφο-

ρίες που μου έδωσε αφορμή να αλιεύσω από τον

ωκεανό/θησαυρό της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας.

Θα ξεκινήσω από την ετυμολογία της πόλης Ύπ-αιπα,

αφού, αυτόν το σκοπό και ιδέα υπηρετεί αυτή η στήλη.

Ο Αίλιος ο Ηρωδιανός, αρχαίος Έλληνας Γραμματικός από

την Αλεξάνδρεια (2ος μ.Χ.) αναφέρει για τα Ύπ-αιπα =

πόλις Λυδίας κτισθεῖσα ὑπό τό παρακείμενον ὄρος, τό
Αἶπος.
Ο Γεωγράφος Στράβων (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) από την Αμάσεια

του Πόντου (πατριωτάκι!) στο έργο του “Γεωγραφικά” απο-

τελούμενο από 17 βιβλία, ο πιο ακριβής και ποιοτικός “Παγ-

κόσμιος Γεωγραφικός Άτλας” της εποχής του αναφέρει στο

βιβλίο 13, 4, 7 στο λήμμα Ύπ-αιπα: δέ πόλις ἐστι καταβαί-

νουσιν ἀπό τοῦ Τμώλου πρός τό Καΰστρου Πεδίον. Ο Τμώ-

λος αποτελούσε την καρδιά της αρχαίας Λυδίας. Πήρε το

όνομά του το βουνό από τον μυθικό βασιλιά των Λυδών

Τμώλο, γιο του Άρη και της Θεογόνης. Στην ελληνική μυθο-

λογία (προφορική προ-ιστορία) ο Κάυστρος ήταν η προσω-

ποποίηση του ποταμού Καΰστρου της Λυδίας, του

σημερινού Κιουτσούκ Μεντερές της Ανατολίας.

Ο Κάυστρος ήταν γιος του Αχιλλέα και της βασίλισσας των

Αμαζόνων, της Πενθεσίλειας. Γιος του ήταν ο Έφεσος, ο

ιδρυτής της ομώνυμης πόλης. Ο Κάυστρος είχε και μια

κόρη, τη Σεμίραμη, που την απέκτησε με την Δερκετώ. Η

αρχαιότερη αναφορά βρίσκεται στον Όμηρο, Ιλιάς Β 461,

«Ἀσίῳ ἐν λειμῶνι, Καϋστρίου ἀμφί ρέεθρα».

Ο Στράβων αναφέρει τη Σμύρνη ως «τήν καλλίστην τῶν

πασῶν πόλεων», αλλά οι “στραβοί” Νεοέλληνες δεν δια-

βάζουν Στράβωνα για να ξε-στραβωθούν!

Ο φιλέλληνας ένθερμος περιηγητής Σατωβριάνδος, 1768-

1848 αναφέρει τη Σμύρνη ως “το Παρίσι της Ανατολής”. Ο
άνθρωπος που πίστευε πως η Γαλλία ήταν “η πρωτότοκος
θυγάτηρ της Ελλάδος κατά τε την ανδρείαν, την ευφυΐαν
και τας τέχνας”.
Ο Παυσανίας (= ο παύων/καταλύων την ανίαν και την

άνοιαν, αλλά οι Νεοέλληνες είναι τόσο βυθισμένοι στη μα-

καρία βαρεμάρα/πλήξη τους που δεν θέλουν να ξυπνή-

σουν/αφυπνιστούν μπας και χάσουν τα κεκτημένα

“προνόμια” τους!!!). «Οι Έλληνες δεν φροντίζουν την Ελ-
λάδα και κοιμούνται αμέριμνοι πάνω στα λείψανά της» (Σα-

τωβριάνδος).

Ο Μέγας περιηγητής και Γεωγράφος, 120 - 176/180, στο

έργο του, αποτελούμενο από 10 βιβλία «Ελλάδος περιήγη-
σις» αναφέρει στο 4ο βιβλίο του “τα Μεσσηνιακά» του,

κεφ. 21, πως η Σμύρνη ήταν σύμβολο ανδρείας. Ο Αριστο-

μένης, Σπαρτιάτης στρατηγός, στον πόλεμο Σπαρτιατών-

Μεσσηνίων είπε στους στρατιώτες του να μιμηθούν

«Σμυρναίων τά τολμήματα ἀναμιμνήσκοντες» τα ανδρα-

γαθήματα των Σμυρναίων και να πολεμήσουν όπως αυτοί.

«Ἀφρήτωρ, Ἀθέµιστος, Ἀνέστιος ὅστις οὐ πρότερον
τοῦ τῆς Σµύρνης κάλλους ἐρᾷ»
(=ακοινώνητος, άνομος/άδικος, άπατρις, όποιος δεν λιμπί-

ζεται πρώτα την ομορφιά της Σμύρνης).

Στη μικρή πόλη  Ύπ-αιπα της Λυδίας έλαβε χώρα ο πρώτος

διαγωνισμός ύφανσης. Διαγωνίστηκε η Αράχνη*, η κόρη

του βαφέα Ίδμωνα* με τη θεά Αθηνά, την προστάτιδα της

υφαντικής τέχνης. Στο κέντημα της Αθηνάς απεικονίζονταν

οι τύχες των θνητών, που τόλμησαν να προκαλέσουν τους

θεούς. Το έργο της Αράχνης σατίριζε τους θεούς. Εξοργι-

σμένη η θεά Αθηνά από την ύβρι και το θράσος της Αρά-

χνης καθώς και από την απαράμιλλη ικανότητά της, την

ανάγκασε να νιώσει τέτοια ενοχή/προσβολή, ώστε να κρε-

μαστεί. Σοκαρισμένη η Αθηνά πασπάλισε με ακόνιτο (δηλη-

τηριώδες φυτό) το σώμα της Αράχνης μετατρέποντάς την

σε αράχνη-έντομο και την καταράστηκε να ‘ναι πάντα κρε-

μασμένη καθώς θα ασκεί την παλιά της τέχνη «θα ταλαν-
τεύεσαι σ’ ένα νήμα σ’ όλη του τη ζωή».

Η Αράχνη πέτυχε τρεις στόχους / διδάγματα: 

― Πρώτον κατέβασε τους θεούς από τον ουρανό στη γη

και τους ανάγκασε να παρουσιαστούν μπροστά της για να

διαγωνιστούν ποια είναι η καλύτερη.

― Δεύτερον υποστηρίζοντας πως ήταν αυτοδίδακτη, τους

δίδαξε πως οι άνθρωποι δεν έχουν να μάθουν τίποτα από

τους θεούς, δεν τους χρειάζονται, τα καταφέρνουν και

μόνοι τους, χωρίς αυτούς.

― Τρίτον η Αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι ισχυρότερη

από την παντοδυναμία των θεών.

Τέλος ξεφυλλίζοντας το 5ο βιβλίο παραγρ. 27, εδάφιο 6

(Ηλιακά Α’ του Παυσανία) “για να διασκεδάσω την ανία μου”

έπεσα σε μια νέα φλέβα χρυσού από το μεγάλο ορυχείο

που λέγεται Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: το άγιο φως έρ-

χεται από τα Ύπ-αιπα!

«Ἔστι γάρ Λυδοῖς ἐπίκλησιν Περσικοῖς ἱερά ἔν τε Ἰερο-
καισαρείᾳ καλουµένη πόλει, καί ἐν Ὑπ-αίποις, ἔν
ἑκατέρῳ δέ τῶν ἱερῶν οἴκηµα τε, καί ἐν τῷ οἰκήµατί
ἐστιν ἐπί βωµοῦ τέφρα· χρόα δέ οὐ κατά τέφραν
ἐστίν αὐτῇ τήν ἄλλην. Ἐσελθών δέ ἐς τό οἴκηµα ἀνήρ
µάγος καί ξύλα ἐπιφορήσας αὖα ἐπί τόν βωµόν
πρῶτα µέν τιάραν ἐπέθετο ἐπί τῇ κεφαλῇ, δεύτερα δέ
ἐπίκλησιν ὅτου δή θεῶν ἐπᾴδει βάρβαρα καί
οὐδαµῶς συνετά Ἕλλησιν, ἐπᾴδει δέ ἐπιλεγόµενος ἐκ
βιβλίου. Ἄνευ τε δή πυρός ἀνάγκῃ πᾶσα ἁφθῆναι τά
ξύλα καί περιφανῆ φλόγα ἐξ αὐτῶν ἐκλάµψαι.
(=οι Λυδοί που επονομάζονται Περσικοί έχουν ένα ιερό

στην πόλη που λέγεται Ιεροκαισάρεια και άλλο ιερό στα

Ύπαιπα· σε καθένα από τα ιερά αυτά υπάρχει ένα οικοδό-

μημα, μέσα στο οποίο είναι ένας βωμός με στάχτη πάνω

που δεν έχει το συνηθισμένο χρώμα της στάχτης. Ενας

μάγος μπαίνει στο οικοδόμημα, βάζει πάνω στο βωμό ξερά

ξύλα, φορεί έπειτα στο κεφάλι τιάρα και ψάλλει μια επί-

κληση σε κάποιο θεό σε “βάρβαρη” γλώσσα τελείως ακατα-

νόητη στους Ελληνες· την επίκληση που ψάλλει τη διαβάζει

από βιβλίο. Πρέπει λοιπόν χωρίς φωτιά ν’ ανάψουν τα ξύλα

και ν’ αναπηδήσει απ’ αυτά ζωηρή φλόγα).

Εμένα όλο το τελετουργικό μού θύμισε την τελετή αφής

του αγίου φωτός στον Πανάγιο τάφο του ιερού Ναού της

Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, κατά την ημέρα του Μεγά-

λου Σαββάτου.

Μπορεί και να κάνω λάθος στο συλλογισμό μου, όμως το

κείμενο είναι ανόθετο και αδιάψευστο. Η περιγραφή ταιριά-

ζει απόλυτα. Ο νοών νοείτω.

«Η ιστορία δεν είναι ένα φορτίο για τη ΜΝΗΜΗ, αλλά μια

φώτιση για την ΨΥΧΗ και το ΝΟΥ».

* Ὕπ-αιπα από τα ὑπό και αἶπος. το αἶπος = κρηµνῶδες
ὕψος, απότοµος κορυφή. αἰπήεις, αἰπός, αἰπύς, αἰπεινός
= ὑψηλός (υπήρχε κέντρο λατρείας της Αρτέµιδας Αναΐτιδος
και τελούνταν αγώνες «τα Μεγάλα Αρτεµίσια».

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής, φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας

―――――――
* αράχνη:  Ι) από το αναρριχώμαι, 2) από το αραιά ίχνη έχειν, από την

αραιότητα των ποδιών της, 3) από το είς τον αέρα αίρειν τα ίχνη.

* ὁ, ἡ ἴδμων, ονος = ειδήμων, επιστήμων, έμπειρος - από το ρήμα οἶδα

= γνωρίζω. Ίδμεν αντί ίσμεν α’ πληθ. πρόσ. του οἶδα, Ἰδμοσύνη =

γνώση, επιστήμη, εμπειρία.

* Ο Ξούθος ήταν ένα από τα τρία παιδιά του Έλληνος και της Νύμφης

Ορσηίδας (ὄρνυμι μέλλ. ὄρσω = θέτω σε κίνηση, σηκώνω, παρακινώ,

διεγείρω), αδελφός του Αιόλου (του γενάρχη των Αιολέων) και του

Δώρου (του γενάρχη των Δωριέων).

Ο Ξούθος (= ξανθός) παντρεύτηκε την Αθηναία Κρέουσα (= κρείουσα,

αρχηγός, άρχουσα, κυρία, έξοχη) και έκαναν έναν γιο, “με τη βοήθεια

του Απόλλωνα” τον Ίωνα, τον γενάρχη και επώνυμο ήρωα των Ιώνων.

Γνωστός και μέγας γλωσσοκτόνος, θεωρεί τη λέξη Ίωνες < IaFones <
μυκηναϊκά i-a-wo-ne αγνώστου ετύμου.
Εμείς αντίθετα τη θεωρούμε αιγαιοπελασγική και την ετυμολογούμε

από: α) το ἰωή < ἵηµι = φωνή, πνοή ίή µε πλεονασµό το ω.
β) ἰά = πολεµική κραυγή όταν πολεµούσαν.
γ) από τη µετοχή ἰών, ἰοῦσα, ἰόν του ρήµ. εἶµι που σηµαίνει θα
πορευτώ, θα βαδίσω, Ἴωνες = οι προπορευόµενοι.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐξ Ἰωνίας, ἐκ Σµύρνης, 

ἐξ Ὑπαίπων και ἐξ Ὀδεµησίου
ἄρχεσθαι”



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

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

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Παροχή φροντίδας σε υπερήλικες στην Παλλήνη
Συνεχίζεται η υλοποίηση του πρωτοπόρου

ερευνητικού  προγράμματος «UrbanHealth-

CentersEurope 2.0» ή UCHE 2.0» στο Δήμο

Παλλήνης, που αφορά στην παροχή φροντί-

δας προς τους υπερήλικες κατοίκους με ηλι-

κία άνω των 70 χρόνων, με σκοπό την υγιή και

ενεργό γήρανση.

Το UCHE εστιάζει στην πρόληψη των πτώ-

σεων εντός και πέριξ του οικιακού περιβάλ-

λοντος των υπερήλικων, στη συμμόρφωσή

στην φαρμακευτική αγωγή και στην καταπο-

λέμηση των συνεπειών της μοναξιάς.

Ο Δήμος Παλλήνης εξασφάλισε παράταση δή-

λωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 30

Οκτωβρίου 2015, και καλεί τους δημότες του

που είναι πάνω από 70 ετών να δηλώσουν

συμμετοχή ώστε να αξιολογηθούν/ εξετα-

στούν δωρεάν από την Παθολόγο του προ-

γράμματος και να ακολουθήσουν τις δράσεις

του προγράμματος που θα είναι ωφέλιμες γι’

αυτούς.

Σημειωτέον ότι ο Δήμος Παλλήνης, ύστερα

από επιλογή της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας

της Ε.Ε, είναι ο μοναδικός Δήμος του προ-

γράμματος Πανελλαδικά, που υλοποιεί μαζί

με ακόμα 4 ευρωπαϊκές πόλεις το UHCE, ανά-

μεσα σε 82 προτάσεις συνολικά και πανευρω-

παϊκά.

Μαζί με την Παλλήνη συμμετέχουν οι πόλεις

του Ρόττερνταμ στην Ολλανδία, τηςΡιέκας

στη Κροατία, του Μάντσεστερ στη Μεγάλη

Βρετανία και της Βαλένθια στην Ισπανία

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την καθημερινή

φροντίδα από το επιστημονικό προσωπικό του

προγράμματος το οποίο απαρτίζεται από την

παθολόγο Δρ. Ευθυμία Νασοθύμιου, την κλι-

νική διαιτολόγο Εύα Σταυρίδη, επαγγελμα-

τίες υγείας και πρόνοιας από τη Διεύθυνση

Κοινωνικής Πραστασίας, Παιδείας και Πολιτι-

σμού Δήμου Παλλήνης και εθελοντές ερευνη-

τές.

Oι δράσεις του προγράμματος:

― Συμμόρφωση στη Φαρμακευτική Αγωγή: Σε

περίπτωση που δεν ληφθεί το προγραμματι-

σμένο φάρμακο στην ώρα του από τον υπερή-

λικα που  «ξεχνάει», ηλεκτρονική εφαρμογή

(app) θα ειδοποιεί μέσω του internetσε tablet

που θα παραχωρηθεί από το Δήμο για τις

ανάγκες του προγράμματος, τον φροντιστή ή

και τον ίδιο τον υπερήλικα για την άμεση λήψη

του. Με αυτό τον τρόπο εκτός της φροντίδας,

γίνεται και μεγαλύτερη εξοικείωση του υπε-

ρήλικα με τις νέες τεχνολογίες.

― Πρόληψη των Πτώσεων: Αξιολογείται η

«επικινδυνότητα» για πτώσεις σε όλους τους

υπερήλικες του προγράμματος και σε αυτούς

που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο, δίνονται

οδηγίες και γίνεται επιτόπιος έλεγχος από μη-

χανικό για την διαμόρφωση του οικιακού πε-

ριβάλλοντος ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα

πτώσης μέσα σε αυτό. Επίσης, παρέχονται

βοηθήματα με τη μορφή αντιολισθητικών ται-

νιών που παρέχονται από το δήμο.

Οργανώνονται προγράμματα άσκησης που

σκοπό έχουν τη διατήρηση της ευλυγισίας,

της δύναμης, της αντοχής και της μυϊκής εν-

δυνάμωσης των υπερήλικων. Τέτοια προγράμ-

ματα περιλαμβάνουν το γρήγορο περπάτημα

και την κολύμβηση.

― Διατροφή: Συνεργασία με τη διατροφο-

λόγο, η οποία θα παρέχει συμβουλές για την

υγιεινή διατροφή των υπερήλικων του προ-

γράμματος και την ενδυνάμωση της μυϊκής

τους μάζας.

― Καταπολέμηση των συνεπειών της μονα-

ξιάς: Οργανωμένες ομάδες συζήτησης και

υποστήριξης από εξειδικευμένους επιστήμο-

νες για θέματα οικογενειακών σχέσων, προ-

σωπικών προβληματισμών, κοινωνικών

ζητημάτων, σε προκαθορισμένες και τακτικές

συναντήσεις.

Δηλώστε συμμετοχή για το μέλος της οικογέ-

νειάς σας ή προτρέψτε κάποιον συγγενή ή

φίλο σας να δηλώσει συμμετοχή στο Πρό-

γραμμα, εντελώς δωρεάν. Για ραντεβού επι-

κοινωνήστε  στο 210 6668888 - 2132013610

(υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μαρία Λούντου)

και 6948449606 (υπεύθυνη επικοινωνίας κα

Σταυρίδη).
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Πραγματοποιήθηκε 1η Οκτωβρίου η προ-

γραμματισμένη μαζική παράσταση δια-

μαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας, από δεκάδες

συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν οι Ενώσεις

γονέων των Δήμων Σαρωνικού,  Μαρκό-

πουλου και Άνω Λιοσίων (οι δύο πρώτες

είχαν βάλει 2 πούλμαν), εκπρόσωποι ΔΣ

και γονείς από πολλούς συλλόγους γο-

νέων (2ο ΔΣ Αναβύσσου, ΔΣ Σαρωνίδας,

3ο ΔΣ Καλυβίων, 2ο και 3ο ΔΣ Πόρτο-

Ράφτη, 3ο ΔΣ Μαρκοπούλου, 2ου Γυμνα-

σίου και 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου, ΔΣ

Φυλής, 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ΔΣ Άνω Λιο-

σίων, Ειδικού ΔΣ Ζεφυρίου κ.ά.). Ακόμη

συμμετείχαν εκπρόσωποι των συλλόγων

εκπαιδευτικών ΠΕ από τους συλλόγους Κ.

Σωτηρίου, Άνω Λιοσίων, Περικλής, Δυτικής

Αττικής,  Γληνός, Νίκαιας, Αιγάλεω, Αρι-

στοτέλης, Παρθενώνας, Αμαρουσίου,

Αθηνά, Πρόοδος, Περιστερίου, Κορυδαλ-

λού, Ά Αθήνας - εκπρόσωποι από την

ΠΕΑΕ, Επιτροπών Αναπληρωτών, και την

επιτροπή Αναπληρωτών - Ωρομισθίων

καθώς και 5 μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ. 

Ο Υπουργός ενώ βρισκόταν στο Υπουρ-

γείο δεν δέχτηκε την αντιπροσωπεία και

την παρέπεμψε στο Γενικό Γραμματέα

του Δημήτρη Χασάπη.

Η αντιπροσωπεία  παρουσίασε σε συντο-

μία τα στοιχεία που καταδεικνύουν την

αδυναμία να λειτουργήσουν τα σχολεία

σε όλη την Αττική, αλλά ιδιαίτερα στις πε-

ριοχές που εκπροσωπούντο (Ανατολική

και Δυτική Αττική, Πειραιάς κλπ). Εξέφρα-

σαν την μεγάλη τους ανησυχία ότι τα

σχολεία θα λειτουργήσουν με τα τερά-

στια κενά, αφού είχαν ακούσει τον

Υπουργό να δηλώνει ότι “η κατάσταση

ομαλοποιείται” και ότι “θα λειτουργήσουν

τα σχολεία και με κενά”. 

Ζήτησαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

για πλήρη κάλυψη όλων των κενών ώστε

να ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ για

τους μαθητές. 

Οπως σημειώνουν στο δελτίο τύπου που

μας απέστειλαν οι Σύλλογοι καυτηριά-

ζουν τη στάση του Γενικού Γραμματέα, ο

οποίος τους μίλησε με «απαξιωτικό

ύφος» και ότι «ο Υπουργός συναντιέται
μόνο με θεσμοθετημένα όργανα και όχι
με ομάδες πολιτών»!

Γράφουν συγκεκριμένα:

«Δεν έδωσε καμμία απάντηση στις δια-

μαρτυρίες τόσο των Ενώσεων γονέων ότι

είναι θεσμικά όργανα των γονέων από τις

περιοχές που βρίσκεται σε κατάρρευση η

λειτουργία των σχολείων και περίμεναν

μεγαλύτερη ευαισθησία από το Υπ. Παι-

δείας, ούτε βέβαια στους εκπροσώπους

των εκπαιδευτικών σωματείων για το αν

το υπουργείο απαξιώνει τη συνδικαλι-

στική δράση που υπερασπίζεται το δημό-

σιο σχολείο. 

Σε ότι αφορά τα ουσιαστικά προβλήματα

ο ΓΓ, αφού ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος εκφρά-

ζει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,

η οποία γνωρίζει τα

προβλήματα πολύ

καλά  κι έχει εξα-

σφαλίσει τις ανα-

γκαίες πιστώσεις

(11.500 ΕΣΠΑ, 3000

από τον τακτικό προ-

ϋπολογισμό και 4000

από ΠΔΕ και μέχρι

τις 10/10 θα έχουν

καλυφθεί τα κενά και

θα έχει ομαλοποι-

ηθεί η κατάσταση. 

Στη συνέχεια προ-

σπάθησε να επιρρί-

ψει τις ευθύνες στους αναπληρωτές οι

οποίοι με τις προσφυγές μπλόκαραν τους

πίνακες και καθυστέρησαν τις προσλή-

ψεις χωρίς να εξηγήσει βέβαια γιατί τώρα

που υπάρχουν πίνακες δεν καλύπτονται

όλα τα κενά.

Επέρριψε ευθύνες ακόμα και στους

δ/ντες εκπαίδευσης οι οποίοι δεν δίνουν

την πραγματική εικόνα των κενών, την

αλλάζουν κάθε λίγο!!! και η εικόνα που

παρουσιάζουν είναι άλλη από αυτή του

“my school”!!!

Κάτω από τις  έντονες διαμαρτυρίες και

ερωτήσεις που δέχτηκε, δήλωσε ότι ευ-

θύνονται οι μηδενικοί διορισμοί αλλά “δεν

μπορέσαμε να κάνουμε διορισμούς γιατί

η χώρα μας έχει πτωχεύσει”  οι διορισμοί

του προϋπολογισμού δεν έγιναν γιατί

“επαναπροσλάβαμε τους απολυμένους

και οι μισθοί τους είναι διπλάσιοι από

τους νεοεισερχόμενους” και κάλυψαν

δύο θέσεις πρόσληψης η κάθε επανα-

πρόσληψη!!! χωρίς βέβαια να εξηγήσει

γιατί ενώ οι επαναπροσλήψεις είχαν γίνει

το Υπ. Παιδείας υποσχόταν μόνιμους διο-

ρισμούς. Δεν είχαν το χρόνο να κάνουν

ένα συνολικό άλλο σχέδιο για την εκπαί-

δευση και τους διορισμούς και “ΔΕΝ μπο-
ρούσαν να αλλάξουν τον προϋπολογισμό
της προηγούμενης κυβέρνησης”
Αποστόμωσε(!) αλαζονικά όσους επισή-

μαναν ότι η πολιτική των Μνημονίων που

εφαρμόζουν καταστρέφει τη δημόσια εκ-

παίδευση λέγοντας «Ο λαός έδωσε
απάντηση στις εκλογές»

Ενώ στο ίδιο ύφος συνέχισε λέγοντας

ότι:

«Δεν θα κάνουμε εδώ αριθμητική» απαν-

τώντας στις επίμονες ερωτήσεις γονιών

και εκπαιδευτικών για τον αριθμό των

προσλήψεων των αναπληρωτών.

“Κάνουμε το καλύτερο δυνατό”! - ενώ πα-

ραδέχτηκε ότι οι πιστώσεις που έχουν

δεν επαρκούν και έχουν ζητήσει έγκριση

επιπλέον 2000 πιστώσεις για αναπληρω-

τές από το ΠΔΕ.

Τα ΕΣΠΑ έχουν πολύ λίγες πιστώσεις

(πχ.για ειδικότητες) και ότι στο εξής εξαι-

ρείται η Αττική (δηλαδή εκεί που βρίσκον-

ται σχεδόν τα μισά σχολεία της χώρας),

τα Δωδεκάνησα και η Δυτ. Μακεδονία

από τα ΕΣΠΑ καθώς θεωρούνται εύπορες

περιοχές!!! και θα πρέπει να καλύψουν

αυτές τις περιοχές με πιστώσεις από το

ΠΔΕ (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων)

σε όλους τους εκπαιδευτικούς!!!

Αν όμως οι 500 εναπομείνασες πιστώσεις

του κρατικού προϋπο-

λογισμού και οι περισ-

σότερες από τις 4.000

πιστώσεις του ΠΔΕ

δοθούν για την κά-

λυψη κενών ειδικοτή-

των στα ΕΑΕΠ δεν θα

καλυφτούν τα κενά σε

δασκάλους και νηπια-

γωγούς της πρωινής

ζώνης και κάτι τέτοιο

δεν μπορεί να γίνει

μέσω ΕΣΠΑ!

Αυτή η αλαζονική και

απαράδεκτη συμπεριφορά του Γ Γ του

Υπουργείου αντανακλά τη στάση του Υπ.

Παιδείας συνολικά απέναντι στη τραγική

εικόνα που βιώνουν τα δημόσια σχολεία.

Είναι φανερό ότι μόνο με την κλιμάκωση

της πάλης του εκπαιδευτικού και γονεϊ-

κού κινήματος θα μπορέσουμε να σπά-

σουμε τα ασφυκτικά όρια του 3ου

βάρβαρου Μνημόνιου που στραγγαλί-

ζουν σήμερα τη δημόσια εκπαίδευση. 

Σύλλογοι Π.Ε.   3/10/2015 

Με πρόκληση και αλαζονεία αντιμετωπίστηκαν οι

Ενώσεις Γονέων στο Υπουργείο Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ
Τηλ. : 2132023842-843-844

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
SCANNER ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή. Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 147.600.00€ (Α.Μ. 87 & 78 /2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι τριών (23) ημερών από την ημερομη-
νία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος
διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα: 26/10/2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα :
02/11/2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφρά-

γιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους
του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν
να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ομά-
δες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται
μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――― 
«ΟΜΑΔΑ Α»    (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
ΚΑΙ SCANNERS) 60.000,00 600,00
――――――――――――――――――――――――――
«ΟΜΑΔΑ Β» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) 60.000,00 600,00
――――――――――――――――――――――――――
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό
υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ,
τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντί-
στοιχα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση του Δήμου www.halandri.gr .
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-3).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το βήμα της Γενικής Συνέλευ-

σης του ΟΗΕ απευθυνόμενος σε Αμερικανούς δημοσιο-

γράφους έστελε, μήνυμα στον Μπαράκ Ομπάμα ότι η

Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα του, καθώς «δεν
είναι προθεσή μας να μπούμε σε κανενός είδους αντι-
παράθεση».
Μίλησε για τον πόλεμο στη Συρία, για τα πετρέλαια,

αλλά και για μισθοφόρους πολεμιστές... που τους καλύ-

πτουν και τους εξυπηρετούν...

Παρακολουθήστε τον

Βλαντιμίρ Πούτιν:

Πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκαθαρίσω. Ποτέ δεν είπα ότι

βλέπω τις ΗΠΑ ως απειλή για την εθνική μας ασφάλεια. Όπως

τονίσατε, ο κ. Ομπάμα θεωρεί τη Ρωσία ως απειλή. Εγώ δεν

έχω την ίδια άποψη για τις ΗΠΑ. Αυτό που πραγματικά πι-

στεύω για τις ΗΠΑ είναι ότι οι πολιτικές που ασκούν όσοι βρί-

σκονται στην εξουσία είναι λανθασμένες. Δεν είναι μόνο αν-

τίθετες με τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά υπονομεύουν και

την όποια εμπιστοσύνη είχαμε στις ΗΠΑ, γεγονός που βέβαια

κάνει κακό και στις ίδιες τις ΗΠΑ.

Μπορώ να μείνω σιωπηλός για πολλά πράγματα. Όπως όμως

πάντα υποστηρίζω, οι μονομερείς ενέργειες, κατά τη διάρκεια

της διαρκούς αναζήτησης για τις επόμενες συμμαχίες, οι

οποίες είναι προκαθορισμένες, δεν αποτελούν μέθοδο που δι-

ευκολύνει τις συζητήσεις μας που στοχεύουν στο να βρούμε

κοινό έδαφος και να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλο. Αυτές

είναι μονομερείς ενέργειες και λαμβάνουν χώρα συνεχώς. Και

οδηγούν σε κρίσεις. Το έχω πει αυτό πολλές φορές.

Μία άλλη απειλή που έχει αναφέρει ο πρόεδρος Ομπάμα

ήταν το Ισλαμικό Κράτος. Ωραία, ποιός διάολο τους

εξόπλισε; Ποιος εξόπλισε τους Σύριους που πολεμούν

τον Άσαντ; Ποιος δημιούργησε το πολιτικό κλίμα που ευ-

νόησε αυτή την κατάσταση; Ποιος πίεσε για την παράδοση

όπλων στην περιοχή; Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνετε ποιος

πολεμά αυτή τη στιγμή στη Συρία; Είναι κυρίως μισθοφό-

ροι. Αντιλαμβάνεστε ότι πληρώνονται για να πολεμούν; Οι

μισθοφόροι πολεμούν στο πλευρό αυτού που θα τους δώσει

τα περισσότερα. Οπότε, τους εξοπλίζουν και τους δίνουν

συγκεκριμένα ποσά. Γνωρίζω ακόμα και τα ποσά αυτά.

Τι συμβαίνει λοιπόν; Πολεμούν έχοντας τα όπλα τα οποία

βέβαια δεν μπορείς να τους τα πάρεις πίσω και κάποια

στιγμή αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τους προσφέρει περισ-

σότερα, οπότε πηγαίνουν και πολεμούν εκεί. Εν συνεχεία,

καταλαμβάνουν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου. Στο

Ιράκ, στη Συρία, οπουδήποτε.

Στη συνέχεια προχωρούν σε εξόρυξη του πετρελαίου το

οποίο κάποιος αγοράζει. Αλήθεια, που είναι οι ποι-

νές και οι κυρώσεις γι’ αυτούς που αγοράζουν το πετρέ-

λαιο; Εσείς πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν ποιος το

αγοράζει; Δεν αγοράζουν σύμμαχοί τους αυτό το πετρέ-

λαιο; Θεωρείτε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τη δύναμη να επηρε-

άσουν αυτούς τους συμμάχους; Μήπως τελικά δεν

επιθυμούν να τους επηρεάσουν; Και τότε γιατί βομβαρδί-

ζουν το Ισλαμικό Κράτος;

Σε περιοχές που άρχισαν τις εξορύξεις και για τις οποίες

πληρώνονται μισθοφόροι, σε αυτές τις περιοχές οι αντάρ-

τες από την «πολιτισμένη» αντιπολίτευση της Συρίας κα-

τατάχθηκαν αμέσως στο Ισλαμικό Κράτος. Γιατί; Επειδή

πληρώνονται περισσότερο! Θεωρώ αυτή την πολιτική εντε-

λώς αντιεπαγγελματική!

Δεν έχει ως βάση τα γεγονότα στον πραγματικό κόσμο.

Πρέπει να υποστηρίξουμε την πολιτισμένη δημοκρατική αν-

τιπολίτευση στη Συρία, όπως λέτε. Οπότε τους υποστηρί-

ζετε, τους δίνετε όπλα και στη συνέχεια εντάσσονται στο

Ισλαμικό Κράτος.

Δεν μπορούν να δουν ένα βήμα μπροστά; Δεν γίνεται να

στηρίξουμε τέτοιου είδους πολιτική. Τη θεωρούμε λανθα-

σμένη. Βλάπτει τους πάντες, ακόμη και τις ΗΠΑ. Όταν λοι-

πόν πρόκειται για τα εθνικά μας συμφέροντα, θα ήθελα

πραγματικά εσείς που μου κάνετε τις ερωτήσεις ως Αμερι-

κανοί δημοσιογράφοι, να αναλάβετε μια μέρα τη διακυβέρ-

νηση των ΗΠΑ. Ίσως τότε να καταφέρουμε με κάποιο τρόπο

να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Αν δεν συμβεί αυτό, θα

ήθελα τουλάχιστον να μεταφέρετε το μήνυμά μου στην

αμερικανική κυβέρνηση. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο

των ΗΠΑ και σε όλους τους ανθρώπους που σχετίζονται με

αυτή την κατάσταση.

Πείτε τους ότι δεν είναι επιθυμία μας να μπουμε σε διαδικα-

σία αντιπαράθεσης. Τη στιγμή που θα αρχίσετε να σκέφτεστε

τα δικά μας εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τις πράξεις σας,

όλες οι μεταξύ μας διαφωνίες θα ρυθμιστούν. Αυτό πρέπει να

γίνει. Δεν αρκεί απλά να το συζητάμε. Πρέπει να λάβετε υπ’

όψιν σας τα συμφέροντα των άλλων και να σέβεστε τους υπο-

λοίπους. Δεν γίνεται να «στίβετε» τους άλλους έχοντας ως

μόνο γνώμονα τα δικά σας οφέλη. Είτε αυτό αφορά την οικο-

νομία, είτε στρατιωτικές δράσεις, είτε οτιδήποτε.

Κοιτάξτε το Ιράκ. Η κατάσταση είναι τραγική. Δείτε τη Λιβύη

και τα όσα κάνατε εκεί που οδήγησαν και στη δολοφονία του

πρέσβη σας. Μήπως κι αυτό το κάναμε εμείς; Πήρατε μέχρι και

απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας για ζώνη απαγόρευ-

σης πτήσεων. Για πιο λόγο όμως; Για να μην πετούν οι δυνά-

μεις του Καντάφι και βομβαρδίζουν τους αντάρτες.

Αυτή δεν ήταν η εξυπνότερη απόφαση που θα μπορούσατε

να πάρετε. Και τι κάνατε μετά; Αρχίσατε να βομβαρδίζετε

την περιοχή, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση

των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και ξεκάθαρη

επίθεση σε μια χώρα. Εμείς το κάναμε αυτό; Οχι, εσείς με

τα ίδια σας τα χέρια και μάλιστα έγινε αιτία να δολοφονηθεί

ο πρέσβης σας. Έπρεπε να φτάσουμε εκεί; Στην απόλυτη

καταστροφή; Ποιος φταίει λοιπόν; Μην ψάχνετε να επιρρί-

ψετε αλλού ευθύνες όταν κάνετε όλα αυτά τα λάθη.

Οφείλετε να κάνετε το ακριβώς αντίθετο. Να ξεπεράσετε

τη μόνιμη επιθυμία σας να κυριαρχήσετε. Να σταματήσετε

να θέτετε σε εφαρμογή τα ιμπεριαλιστικά σας πλάνα και τις

φιλοδοξίες σας. Σταματήστε να δηλητηριάζετε τις συνει-

δήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων λες και δεν υπάρχουν

άλλοι τρόποι πέρα από τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές.

Δεν θα ξεχάσουμε τη σχέση που είχαμε όταν βοηθήσαμε τις

ΗΠΑ στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

το γεγονός ότι συνεργαστήκαμε και στους δύο Παγκοσμίους

Πολέμους. Πιστεύω ότι τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των

δύο χωρών είναι όμοια. Και σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε.

https://www.facebook.com/TInEkanaNoris/videos/953072861

406327/

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεσκεπάζει τις ΗΠΑ
«Να σταματήσετε να θέτετε σε εφαρμογή 

τα ιμπεριαλιστικά σας πλάνα και τις φιλοδοξίες σας»

Το WWF Ελλάς παρουσίασε στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

(2.10.15) την ετήσια έκθεση για την

εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθε-

σίας, η οποία καλύπτει την περίοδο Ιου-

λίου 2014-Ιουλίου 2015.

Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι

ότι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου δεν

διαφέρει σε τίποτα από την κυβέρνηση

Σαμαρά ως προς την περιβαλλοντική πο-

λιτική. Πρόκειται για δύο κυβερνήσεις με

κοινό παρονομαστή την άσκηση μικρο-

πολιτικής και την απουσία ουσιαστικής

περιβαλλοντικής πολιτικής.

Eνδεικτικά, όπως έδειξε η έκθεση του

WWF Ελλάς, η κυβέρνηση Σαμαρά από

τον Ιούλιο του 2014 ως τον Ιανουάριο

του 2015 δεν εφάρμοσε καμμία από τις

φιλοπεριβαλλοντικές προβλέψεις του

δεύτερου Μνημονίου (π.χ. Χωροταξικός

Σχεδιασμός) παρά μόνο προχώρησε σε

επιλεκτικές, φωτογραφικές νομοθετή-

σεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμέ-

νων συμφερόντων και κοινωνικών (και

ποδοσφαιρικών) ομάδων με αποκορύ-

φωμα τη νομοθεσία για τα δάση.

Η διαδικασία περιβαλλοντικής υποβάθμι-

σης από την κυβέρνηση Σαμαρά «δεν

περιβλήθηκε καν με τα τυπικά προσχή-
ματα δημόσιας διαβούλευσης, επιστη-

μονικής αιτιολόγησης και νομικής υπο-

στήριξης» υποστηρίζει το WWF Ελλάς.

Τη σκυτάλη έλαβε μετά τις 25 Ιανουα-

ρίου η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου η

οποία συνεχίζει το ίδιο «βιολί»: κλείνει

το μάτι στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων

εις βάρος των πολιτών που δεν έχουν

παρανομήσει. Σχεδιάζει την επανεξέ-

ταση της νομοθεσίας για τη φύση, τη

στιγμή που οι πάντες γνωρίζουν ότι το

βασικό πρόβλημα είναι η μη τήρηση της

υφιστάμενης, παραχωρεί αιγιαλούς

χωρίς εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων, αγνοεί την εξοικονόμηση

ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας για να προωθήσει –κατ΄απαί-

τηση των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ-

ΔΕΗ– τη νέα λιγνιτική μονάδα

Πτολεμαΐδα 5 και να αναστήσει παλαι-

ότερες (και πολύ «βρώμικες»).

«Το δεύτερο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε

από την απουσία πολιτικού σχεδιασμού

και κεντρικής διοίκησης για το περιβάλ-

λον και την οικολογικά βιώσιμη οικονο-

μική ανάπτυξη, ενώ και σε αυτήν την

περίοδο καταγράφονται σημαντικές οπι-

σθοχωρήσεις σε ζητήματα περιβαλλον-

τικής διακυβέρνησης και πολιτική

απραξία σε επείγοντα ζητήματα περι-

βαλλοντικής πολιτικής» αναφέρει χαρα-

κτηριστικά το WWF Ελλάς.

Παράλληλα, η Ελλάδα

πρωταγωνιστεί σε υποθέσεις παραβία-

σης του περιβαλλοντικού δικαίου της

ΕΕ, πληρώνει υπέρογκα πρόστιμα εξαι-

τίας καταδικαστικών αποφάσεων από το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (οι παράνομες

«χωματερές της ντροπής» στην ηπειρω-

τική χώρα και στα νησιά όπως η Ζάκυν-

θος και η Άνδρος είναι το πιο

χαρακτηριστικό παράδειγμα) και υπονο-

μεύει τον σημαντικότερο πόρο της με

ευθύνη των πολιτικών και την ανοχή των

πολιτών.

Η ενδέκατη κατά σειρά, από το 2005, έκ-

θεση του WWF Ελλάς για την περιβαλ-

λοντική νομοθεσία χωρίζεται εκ των

πραγμάτων σε δυο πολιτικές περιόδους:

πριν και μετά τις εκλογές της 25ης Ια-

νουαρίου. Κυριότερη διαφορά μεταξύ

των δυο περιόδων είναι η επί της ουσίας

πολιτική εξαφάνιση του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), το οποίο συγχωνεύ-

θηκε μαζί με τους τομείς της αγροτικής

παραγωγής και της βιομηχανίας σε ένα

γιγάντιο νέο Υπουργείο Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ).

Τσίπρας και Καμμένος κλείνουν το μάτι

στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων...
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Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

Επισιτιστική δωρεά του

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Δωρεά, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για την υποστήριξη του

Προγράμματος Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατρο-

φής,"ΔΙΑΤΡΟΦΗ" που σχεδίασε και υλοποιεί το Ινστιτούτο

Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής,

Prolepsis, σε δημόσια σχολεία της χώρας, κατά το τρέχον

σχολικό έτος.

Όπως έγινε γνωστό, από το συνολικό ποσό της δωρεάς, το

1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί άμεσα για την ενίσχυση του Προ-

γράμματος, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατ. θα δωρισθεί με τη

μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, από την έναρξη του Προγράμματος

"ΔΙΑΤΡΟΦΗ", τον Απρίλιο του 2012, έως σήμερα, το ΙΣΝ

διέθεσε συνολικά 21 εκατ. ευρώ. 

Με τη  νέα δωρεά του ΙΣΝ,  θα υποστηριχθούν άμεσα περί-

που 3.800 μαθητές, αλλά και οι οικογένειές τους, σε σχο-

λεία που παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επισιτιστικής

ανασφάλειας. Τα σχολεία βρίσκονται κυρίως σε μεγάλες

πόλεις, όπου παρατηρείται εντονότερη συσσώρευση των

συνεπειών της συνεχιζόμενης κρίσης. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που συγκέν-

τρωσε το Ινστιτούτο Prolepsis, σε σχολεία ευπαθών περιο-

χών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, το ποσοστό των

μαθητών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια ξε-

περνά το 50%!!!

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα  απαιτού-
μενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κε-
φαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύ-
θυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που
αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήματος αυτού.  
――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-
μενα στο «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρ-
τήματος με σήμανση έκδοσης

«23.01.2015» επισημαίνεται τροπο-
ποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
―――――――――――――――
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει υπο-
χρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσι-
ευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομα-
διαίες τοπικές εφημερίδες του νομού
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περί-
πτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσί-
ευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σή-
μανση έκδοσης «23.01.2015»] να
γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτι-
κού καταστήματος του δήμου Μαρκό-
πουλου Μεσογαίας. Θα συνταχθεί και

σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο
φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.
9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το
οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr
είτε στο fax: 210 6467728 ή 213
1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ  «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ.
19003, Μαρκόπουλο, υπόψη κας  Κιμ-
πεζή Κατερίνας & κας Γκουλιούμη Μα-
ρίας (τηλ. επικοινωνίας:  22990-20124).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης της παρούσας σε τοπικές εφη-
μερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα πα-
ραρτήματα αυτής και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος του δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευ-
σης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προ-
θεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Δια-
γωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγη-
θούν στην κεντρική σελίδα του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Δια-
γωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
―――――――――――――――

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«23.01.2015», το οποίο περιλαμβάνει:
i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αί-
τησης – υπεύθυνης δήλωσης με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολογού-
μενα κριτήρια κατάταξης των υποψη-
φίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για
την έγκυρη συμμετοχή τους στη δια-
δικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πα-
ράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας δια-
δρομής που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα
αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à
Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Από την υπογραφή της 
101 Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών σύμβασης έως

Δραστηριοτήτων  Δήμου  Μαρκόπουλου 31-8-2016, 
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Μαρκόπουλο ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ με δυνατότητα 1
Για τη στελέχωση της δομής του παράτασης ή 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ανανέωσης σε 
Πόρτο Ράφτη περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Από την υπογραφή της 
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Μαρκόπουλο ΔΕ σύμβασης έως

102 Δραστηριοτήτων  Δήμου  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 31-8-2016, 1
Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με δυνατότητα 

παράτασης ή 
Για τη στελέχωση της δομής του ανανέωσης σε 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μαρκοπούλου περίπτωση συνέχισης 
σύμβασης έως του προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
102 δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφο-κόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 
Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Κατερίνα, Γκουλι-
ούμη Μαρία, Τηλ: 22990-20124,
Fax: 22990-20013
e-mail: vravronios@markopoulo.gr  
Μαρκόπουλο  17-09-2015
Αρ. Πρωτ. : 667

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Πράξης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαί-
σιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

To «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δί-
καιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου» (ΦΕΚ 54 Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/
31.10.2014) «Αποκλειστική προθε-
σμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτα-
κτου προσωπικού».
5.  Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α)
Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του

ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).
6. Την υπ’ αριθμ. 2100/16.7.2015 Πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» για
φορείς/δομές & ωφελούμενους.
7. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων
δομών ανά Νομό κατόπιν της υπ’
αριθμ. 2100/16.7.2015 πρόσκλησης
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε,  για τη Δράση
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου
2015-2016, για το Δήμο Δομής:
Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Φο-
ρέας: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών Αθλητι-
κών Πολιτιστικών και  Περιβαλλοντι-
ικών Δραστηριοτήτων Δ. Μαρκόπου-
λου Μεσογαίας «Βραυρώνιος»,
Νομός Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
8.  Την υπ’ αριθμ. 20/13-3-2015 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών Πο-
λιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δρα-
στηριοτήτων Μαρκόπουλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με θέμα
τον Προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου, για την υλοποίηση ευρω-
παϊκών προγραμμάτων για το έτος
2015.
9. Την υπ’ αριθμ. 25691/13936/28-4-
2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτή-
των Μαρκοπούλου-Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Εναρμόνιση Οικογενει-
ακής και Επαγγελματικής Ζωής»,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης.
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ/
102/ 25622/ 20-8-2015 Εγκριτική Από-
φαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄),
όπως  ισχύει.
11. Το υπ’ αριθμ. 14997/25-8-2015 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών Πο-
λιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δρα-
στηριοτήτων «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,  Δήμου
Μαρκόπουλου – Μεσογαίας Ν. Αττι-
κής, με θέμα την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
12. Την υπ’ αριθμ. 55/14-9-2015
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 6-10-2015)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπου-
λου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»  με
θέμα τον καθορισμό του αριθμού και
των ειδικοτήτων για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων έτους 2015.
13. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1703/τ.Β’/01-
08-2011 συγχώνευσης  των Νομικών
Προσώπων: A) Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β)
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω-
μένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας
(ΚΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό
Στάδιο Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτι-
κοί Παιδικοί Σταθμοί και σύστασης
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»  με τον δια-
κριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 

14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας
(ΦΕΚ 2080/τ.Β΄/30-7-2014).
15. Την υπ’ αριθμ. 662/17-9-2015
(Β΄ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 6-10-2015)
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί
ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού
της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την για την υλοποίηση της Πρά-
ξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που
εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσο-
γαίας Ν. Αττικής και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυ-
πικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, οικόπεδο ένα

στρέμμα εντός σχεδίου και έτερο συνεχόμενο επί-

σης ενός στρέματος πωλούνται μαζί ή χωριστά.

Τηλ. 6937194268

Κυρία  Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. 

Τηλ. 6938653701.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ και άλλα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικής, έμπειρη, με μετεκπαί-

δευση στο Λονδίνο παραδίδει μαθήματα Αγγλι-

κής σε αρχάριους και προχωρημένους. 

First Certificate, Proficiency, Michigan, Cam-

bridge. Tηλ. 6977639813
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης

Δημοσθένης Δόγκας, σημειώνει για την

ημέρα των ζώων:

«Οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου έχουν

δικαιώματα και οι ιδιοκτήτες τους υποχρε-

ώσεις! Η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει το

πλαίσιο συνύπαρξής μας με τα ζώα συν-

τροφιάς και η 4η Οκτωβρίου, η Παγκόσμια

Ημέρα των Ζώων, είναι μια καλή αφορμή

για να την θυμηθούμε. Παράλληλα, είναι

ευκαιρία για να σημειώσουμε τις ευθύνες

των Δήμων για τα αδέσποτα ζώα. 

Κάποια βασικά σημεία της νομοθεσίας:

Στη βόλτα...

Ο ιδιοκτήτης ζώου υποχρεούται να μαζεύει

τις ακαθαρσίες του στη βόλτα σε δημόσιο

χώρο και να μην το έχει χωρίς λουρί. Σύμ-

φωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας που

ισχύει στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, η ρύπανση από περιττώματα κατοι-

κίδιων ζώων τιμωρείται με πρόστιμο 100

ευρώ.

Οι ταμπέλες που απαγορεύουν τα σκυλιά

σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλα-

τείες, παραλίες και πεζοδρόμια είναι παρά-

νομες. Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων

μόνο εντός πιστοποιημένων παιδικών

χαρών.

Η μεταφορά ζώων επιτρέπεται σε όλα τα

μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία,

μετρό, ΚΤΕΛ, τρένα, ταξί) αρκεί να είναι μι-

κρόσωμα, ώστε να χωρούν σε κλουβί.

Στο σπίτι...

Στις μονοκατοικίες δεν υπάρχει περιορι-

σμός στον αριθμό των ζώων που μπορεί να

διατηρεί κανείς.

Αν όμως θέλουν να περιορίσουν τα ζώα στις

πολυκατοικίες, η νομοθεσία προστατεύει

τους φιλόζωους, ορίζοντας ότι δεν μπορεί

να απαγορευθούν εντελώς τα ζώα αλλά

κάθε διαμέρισμα μπορεί να έχει ως 2 ζώα (2

σκυλιά ή 2 γάτες ή 1 σκύλο και 1 γάτα, ανε-

ξαρτήτως πτηνών και άλλων).

Απαγορεύεται η μόνιμη παραμονή των

ζώων σε μπαλκόνια, βεράντες ή άλλους

ανοιχτούς χώρους.

Τα αδέσποτα...

Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την περίθαλψη

αδέσποτων ώστε να στειρώνονται, να εμβο-

λιάζονται και να καταγράφονται αλλά και να

φιλοξενούνται σε καταφύγια για να υιοθε-

τηθούν. Όσα στειρώνονται και δεν υιοθε-

τούνται, επανεντάσσονται στη γειτονιά

όπου ζούσαν και πριν.

Το να ταΐζει η γειτονιά αδέσποτα ζώα είναι

νόμιμο και ανθρώπινο. Όπως αναφέρεται

ρητά στη νομοθεσία, “δεν απαγορεύεται η

παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα

συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό

την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες

καθαριότητας και υγιεινής”.

Τα ζώα δεν είναι αντικείμενα!

Απαγορεύεται το παράνομο εμπόριο ζώων,

η κακοποίηση ή κλοπή ζώου επιφέρει ποινι-

κές κυρώσεις και τσουχτερά διοικητικά πρό-

στιμα που φτάνουν τα 30.000 €.

Αρμόδια για περιπτώσεις κακοποίησης

ζώων είναι η Αστυνομία και τα εγκλήματα

κατά των ζώων διώκονται αυτεπάγγελτα.

Πρόσφατα, οι 193 χώρες του ΟΗΕ υιοθέτη-

σαν ψήφισμα κατά του παράνομου εμπο-

ρίου άγριων ζώων αποφασίζοντας να

λάβουν μέτρα ενάντια στην πρωτοφανή

παγκόσμια αύξηση της λαθροθηρίας και του

παράνομου εμπορίου άγριας ζωής.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Διακήρυξη των Δι-

καιωμάτων των Ζώων (1978):

Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε

κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπερι-

φορά. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί

υποχρεωτική, πρέπει να γίνει στιγμιαία,

ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγω-

νίας του ζώου. (Άρθρο 3)

Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη

απάνθρωπη και εξευτελιστική. (Άρθρο 6)

Οι νόμοι που προστατεύουν τα ζώα στην

Ελλάδα είναι ο N 4039/2012, τα άρθρα 46

και 47 του N 4235/2014 αλλά και ο N

1197/1981.

Τα ζώα συντροφιάς οι πιο πιστοί μας φίλοι

Διαβάστε μας και στο press@ebdomi.com

Παγκόσμια ημέρα Ζώων έχει χαρακτηριστεί η 4η Οκτωβρίου και όλοι πρέπει να αναλογιστούμε: φερόμαστε
σωστά στα ζώα; Ιδιαίτερα τα ζώα που τα έχουμε κάνει πλέον οικόσιτα (τη γάτα και το σκύλο) και τα κρατάμε
μέσα στα σπίτια, στα μπαλκόνια, δεμένα με αλυσίδες και τους συμπεριφερόμαστε ως κτήμα μας και όχι ως
ένα ον που έχει κι αυτό δικαιώματα σ’ αυτόν τον πλανήτη. Στον πλανήτη που συνεχώς αποψιλώνουμε και κα-
ταστρέφουμε τον φυσικό τους χώρο με το μπετόν που απλώνουμε παντού.
Ενα ζώο που θα το πάρουμε στο σπίτι έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις σ’ εμάς προς αυτό, αλλά και προς το
περιβάλλον μας. Δεν μπορεί να βγάζετε το σκύλο βόλτα και να μη μαζεύετε τα περιττώματά του. Δεν μπορεί
να του φοράτε ηλεκτρικό λουρί που κάνει κενώσεις όταν πάει να απομακρυνθεί!!
Μη βγάζετε τα απωθημένα σας στα ζώα ή την αρρωστημένη πειθαρχία σας...
Είναι ένα μεγάλο θέμα και ανεξάντλητο.

«Οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου έχουν δικαιώματα και οι ιδιοκτήτες τους υποχρεώσεις!»

επισημαίνει ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης”

Δημοσθένης Δόγκας

Ενα φεστιβάλ… τετράποδο

στο MEC Παιανίας
Λεωφ. Λαυρίου 301, τηλ.: 210 6041410

Από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου

Το International Dog Festival επιστρέφει… κουνών-

τας την ουρά του, στο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο

του MEC Παιανίας. 

Η ενδιαφέρουσα φετινή προσθήκη στο καθιερω-

μένο πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι η συμμετοχή

της  Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης, στο περί-

πτερο της οποίας θα «τρέχουν» οι Ημέρες Υιοθε-

σίας, για όσους θέλουν να υιοθετήσουν έναν

καινούργιο φίλο, ή απλώς να παίξουν για λίγο με τα

σκυλάκια της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του

Dog Festival είναι, πλούσιο.

https://www.facebook.com/internationaldogshow
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Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

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

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy

. . . γ ια την υγειά μας

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια σοβαρή αυτοάνοση

νόσος που προσβάλλει τις αρθρώσεις και άλλα μέρη του

σώματος. Είναι όμως πολλές φορές δύσκολο να εντοπι-

στεί, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να μιμηθούν εκείνα

άλλων ασθενειών.

Δυσκολία στην επούλωση τραυματισμών
Είναι πιθανό να πιστεύετε ότι ένας πονεμένος αστράγαλος

οφείλεται απλά σε κάποιο μικροτραυματισμό από το περ-

πάτημα, αλλά αν κάνει πολλές μέρες να σας περάσει, τότε,

ίσως, να σημαίνει ότι έχετε ΡΑ. Η Lisa Mandl, γιατρός ρευ-

ματολογίας στο νοσοκομείο Εξειδικευμένων Χειρουργικών

Επεμβάσεων στη Νέα Υόρκη, επισημαίνει ότι αυτό είναι

ένα φαινόμενο που το συναντάει συχνότερα σε σχετικά

νεαρά άτομα, τα οποία σπάνια αναλογίζονται το ενδεχό-

μενο να έχουν ΡΑ.

Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια
Ένα σύμπτωμα της ΡΑ είναι παρόμοιο με το σύνδρομο του

καρπιαίου σωλήνα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μούδια-

σμα στον καρπό και τα χέρια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι

η διόγκωση στο βραχίονα συμπιέζει τα νεύρα που διαπερ-

νούν τα χέρια. Η αίσθηση είναι συχνά χειρότερη το βράδυ.

Πολλές φορές η ΡΑ διαγιγνώσκεται λανθασμένα ως σύν-

δρομο καρπιαίου σωλήνα.

Προβλήματα στο πέλμα
Μια περιοχή που πολλοί άνθρωποι έχουν συχνά πόνους ή

φλεγμονή που οφείλεται στην ΡΑ είναι το πέλμα. Ειδικά οι

γυναίκες, πιστεύουν συχνά ότι για τους πόνους αυτούς ευ-

θύνονται τα παπούτσια με ψηλά τακούνια, αλλά αυτό απο-

δεικνύεται πολλές φορές λάθος. Ορισμένα άτομα με ΡΑ

μπορεί επίσης να αναπτύξουν πόνο στη φτέρνα, λόγω πελ-

ματιαίας απονευρωσίτιδας, μιας κοινής διαταραχής του πο-

διού που προκαλείται από τη διόγκωση του ιστού στο κάτω

μέρος του ποδιού, κοντά στη φτέρνα.

Προβλήματα στα μάτια

Πολλοί άνθρωποι με ΡΑ είναι επίσης πιθανό να έχουν το

σύνδρομο Sjogrens, μια αυτοάνοση διαταραχή που μπορεί

να προκαλέσει ξηρότητα στα μάτια, το στόμα, τη μύτη, το

λαιμό, ή το δέρμα, εξαιτίας της φλεγμονής που εμποδίζει

τους αδένες να υγραίνονται, υποστηρίζει η δρ Mandl. Αυτό

μπορεί να συμβεί ακόμη και στα πρώιμα στάδια της ΡΑ,

αλλά είναι απίθανο να είναι το μόνο σύμπτωμα.

Πόνοι στις αρθρώσεις

Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα της ΡΑ είναι ο πόνος

στις αρθρώσεις. Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται ότι ο

πόνος οφείλεται στην υπερπροσπάθεια ή την οστεοαρθρί-

τιδα, τον τύπο της αρθρίτιδας που είναι κοινός σε άτομα

μεγάλης ηλικίας. Αυτό το γενικευμένο άλγος μπορεί επί-

σης να διαγνωσθεί λανθασμένα ως ινομυαλγία ή ως σύν-

δρομο χρόνιας κόπωσης (η κούραση είναι ένα άλλο

σύμπτωμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας). Οι πόνοι της ΡΑ

στις αρθρώσεις δεν φεύγουν εύκολα. Συνήθως διαρκούν

περισσότερο από μία εβδομάδα. Μπορεί επίσης να είναι

συμμετρικοί πόνοι, δηλαδή να εκδηλωθούν ταυτόχρονα και

στα δύο χέρια, τα πόδια, τα γόνατα και τους αστραγάλους.

Πρωινή δυσκαμψία
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ΡΑ είναι η ακαμψία στις αρ-

θρώσεις το πρωί. Και πάλι, αυτό είναι επίσης ένα κοινό

σύμπτωμα με εκείνα της οστεοαρθρίτιδας, η οποία μπορεί

να προκαλέσει πόνο μετά από μακρές περιόδους αδρά-

νειας, όπως είναι ο ύπνος. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι

ότι ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας συνήθως υποχωρεί σε

περίπου μισή ώρα. Η δυσκαμψία από ΡΑ θα διαρκέσει πολύ

περισσότερο, ίσως και για το μεγαλύτερο μέρος της ημέ-

ρας.

"Κλειδωμένες" αρθρώσεις
Οι άνθρωποι με ΡΑ μπορεί μερικές φορές να αισθάνονται

τις αρθρώσεις να είναι "κλειδωμένες", ιδιαίτερα στα γό-

νατα και τους αγκώνες. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει

τόσο μεγάλη διόγκωση των τενόντων γύρω από την άρ-

θρωση, ώστε το χέρι ή το πόδι δεν μπορεί να λυγίσει. Το

σύμπτωμα μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως τραυματι-

σμός του μηνίσκου, κάτι που είναι συχνός τραυματισμός

στους αθλητές και ο οποίος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε

κύστες.

Οζίδια στα δάχτυλα
Αυτά είναι σκληρά εξογκώματα που αναπτύσσονται κάτω

από το δέρμα κοντά στις αρθρώσεις που προσβάλλονται

από την ΡΑ. Συχνά εμφανίζονται στο πίσω μέρος του αγ-

κώνα, και μερικές φορές ακόμα και στα μάτια. Είναι κάτι

που συμβαίνει πιο συχνά σε άτομα που έχουν προχωρη-

μένη ΡΑ, αλλά μερικές φορές εμφανίζονται και νωρίτερα.

Τα οζίδια μπορεί να μιμούνται τα συμπτώματα ουρικής αρ-

θρίτιδας, μιας άλλης μορφής της αρθρίτιδας.

Πηγή: http://www.onmed.gr/ygeia/item/315103-ta-simadia-pou-mar-

tyroyn-oti-borei-na-exete-revmatoeidi-arthritida#ixzz3nh0u0VKl

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: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και

αυτοδιαχείρισης για άτομα

με ρευματικά νοσήματα

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης

για άτομα με ρευματικά νοσήματα με στόχο την ενημέ-

ρωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Το πρό-

γραμμα θα υλοποιηθεί σε 12 συναντήσεις (4 Νοεμβρίου -

21 Απριλίου), 15 μέρες 15:30- 17:00 στα γραφεία της Ελ-

ληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (Μεσογείων 387, Τηλ.:

210 6545243,

Δηλώστε συμμετοχή ως τις 21 Οκτωβρίου  στο:

https://docs.google.com/…/1D0DqsIMBA8ybVwsh5wfTx8L…

/viewform

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι τα 12 άτομα και

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας:

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη της Ελληνικής Εται-

ρείας Αντιρευματικού Αγώνα.

Στόχος του προγράμματος:
Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Αυτοδιαχείρισης (Π.Α.)

αποτελεί η παροχή στα άτομα με ρευματικά νοσήματα επαρ-

κούς πληροφόρησης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις της καθημερινότητα τους με μεγαλύτερη ευκολία,

διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Το πρόγραμμα δομείται και υλοποιείται με τρόπο που να προ-

άγει την ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικά νοσήματα, την

κινητοποίηση του καθενός, αλλά και την μεταξύ τους αλλη-

λοϋποστήριξη. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα συντονίζεται

από άτομα με ρευματικά νοσήματα και εμπλουτίζεται με τη συ-

νεργασία επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε σχετικές

με την πάθηση υπηρεσίες. Οι θεματικές ενότητες που θα επε-

ξεργαστούν προσεγγίζονται μέσα από βιωματικές ασκήσεις

και με τρόπο που προάγει την ελεύθερη έκφραση των συμμε-

τεχόντων ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι

ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

Στο τέλος κάθε συνάντησης θα πραγματοποιείται αξιολόγηση

του Π.Α. από τους συμμετέχοντες με σκοπό τη βελτίωση του.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Π.Α. βασίζεται στην εθε-

λοντική προσφορά των συντονιστών και σε πρότυπα αντί-

στοιχα Π.Α. που έχουν επιτυχημένα υλοποιηθεί από συγγενείς

συλλόγους (Αντιρρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου, Σύλλογος

Ρευματοπαθών Κρήτης).

Δομή προγράμματος:

To Πρόγραμμα θα γίνει στα γραφεία της Ελληνικής Ρευμα-

τολογικής Εταιρείας, Μεσογείων 387, τηλ. 210 6545243.

Το Π.Α. θα υλοποιηθεί σε 12 συναντήσεις που θα πραγμα-

τοποιούνται σε δεκαπενθήμερη συχνότητα, από τον Νοέμ-

βριο του 2015 μέχρι τον Απρίλιο του 2016. Η διάρκεια κάθε

συνάντησης έχει οριστεί στα 90 λεπτά. Από τις συναντή-

σεις αυτές οι δύο πρώτες θα είναι εισαγωγικές- γνωριμίας

και η τελευταία θα  έχει απολογιστικό χαρακτήρα.

Θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν:

1. Γνωρίζοντας το νόσημά μου

2. Η επαφή με το θεράποντα

3. Η φαρμακευτική αγωγή

4. Η επαφή με το σύστημα υγείας

5. Υπηρεσίες Πρόνοιας – ΚΕΠΑ – Δικαιώματα ΑΜΕΑ

6. Ψυχική Υγεία – Υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον

7. Διευκόλυνση λειτουργικότητας στην καθημερινότητά

8. Άσκηση – Διατροφή

9. Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της πάθησης 
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Δυνατό φιλικό τεστ πραγματοποίησε η ομάδα γυναικών του συλλόγου ΑΣΠΕ “Θέτις” την Παρασκευή (2/10), καθώς αντι-

μετώπισε εντός έδρας τον Γ.Σ. Αστέρα Αγίου Δημητρίου, ο οποίος φέτος αγωνίζεται στην Α1. Η ομάδα του Αστέρα επι-

κράτησε με 2-1 σετ (26-28, 23-25,

15-9), όμως η ομάδα “Θέτις” έδειξε

πολύ καλά στοιχεία και ο προπονητής

Χρήστος Παπαθανασίου έβγαλε

πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα εν

όψει της συνέχειας της προετοιμα-

σίας για την πρεμιέρα του πρωταθλή-

ματος της Α2 σε δύο εβδομάδες.

ΑΣ.ΠΕ.Θέτις Βούλας - ΓΣ.Αστέρας

Αγίου Δημητρίου 1-2 (26-28, 23-25, 9-

15)

Μια ακόμη φιλική αναμέτρηση έδωσαν

οι Γυναίκες την Τετάρτη (7/10) στο

Κλειστό Γ.Γεννηματάς αντιμετωπίζον-

τας τον ΑΟ Παλλήνη, με την ομάδα να

επικρατεί 3-1 σετ. Το Σάββατο (10/10,

20:00) η Θέτις θα δώσει μια ακόμη φι-

λική αναμέτρηση στο Χαλάνδρι μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α2 το Σάββατο (17/10) εντός έδρας

με τον ΑΣΣ Αναγέννηση.

ΑΣ.ΠΕ.Θέτις Βούλας - ΑΟ Παλλήνη 3-1 (25-16, 18-25, 25-21, 16-14)

ΑΣ.ΠΕ.Θέτις Βούλας (Παπαθανασίου): Αλεξανδροπούλου, Γαλανού, Ζήση Χρ., Ζήση Π., Καράμπαλη (Λ), Κερασιώτη(Λ),

Μελετιάδη, Τουρνάκη, Φραγκιαδάκη, Φωτεινού, Χριστοδούλου, Βενέτη.

Η ΑΣ.ΠΕ. Θέτις Βούλας σε φιλικές αναμετρήσεις

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 12ο Βαλκανικό Πρω-

τάθλημα Ju jitsu 2015 όλων των κατηγοριών και το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu , U15 (-15 ετών) στη

Μπάνια Λούκα, Βοσνία –Ερζεγοβίνη. 

Στην Εθνική Ελλάδος συμμετείχαν δύο όμιλοι της

Ανατ. Αττικής: Ο Α.Σ. Λεύκαρος (Βάρη) και ο Α.Ο.

Μαρκοπούλου. 

Στο πρωτάθλημα αυτό έλαβαν μέρος 20 χώρες συ-

νολικά. Η Ελλάδα κατέκτησε στο σύνολο 8 χρυσά και

κατετάγη στην 4 θέση.

Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ

Στο σύνολο ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ έφερε 4 χρυσά, 3 αρ-

γυρά, 6 Χάλκινα, τρεις 4ες και μια 7η θέση!!!

Πιο αναλυτικά:

Fighting System 

Χρυσό μετάλλιο: Β. Πίκη, Ε. Ευάγγελου, Α. Κυριδης 

Αργυρό μετάλλιο: Α. Μαλλη, Ν. Καλπακιδου 

Χάλκινο μετάλλιο: Α. Ζαντιωτης, Ι. Σουρετη 2 

(-18 -21), Α. Μυλωνας 

Duo System 

Χρυσό μετάλλιο: Δ. Παπασταύρου - Α. Αδαμάκης

Αργυρό μετάλλιο: Δ. Μάππας - Α. Μυλωνάς

Χάλκινο μετάλλιο: Ν. Αδαμακης - Β. Πικη, Ν. Καλπα-

κιδου - Α. Κυριδης

4ες θέσεις: 

Δ.Παπασταυρου, Ν. Μπουρτζος στο Fighting

Γ. Ντακουλας - Α. Μαλλη στο Duo και

7η. θέση: Δ. Μαππας στο Fighting.

Ο Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Α.O MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Geobukan Μαρκοπουλου

ΑOM Τμημα Ju Jitsu & Krav Maga) συμμετείχε με 3

αθλητές και στο σύνολο του κατέκτησε: 1 ΧΡΥΣΟ, 1

ΑΡΓΥΡΟ, 1 ΧΑΛΚΙΝΟ και μια 4η ΘΕΣΗ.

Στα  Fighting system και Duo system οι αθλητές:

Χρυσό μετάλλιο: Αλέξανδρος Κυρίδης,

Αργυρό μετάλλιο: Αθηνά Μάλλη

Χάλκινο μετάλλιο: Α. Κυρίδης - Ν. Καλπακίδου

4η Θέση: Ντάκουλας Γιάννης – Μάλλη Αθηνά

Τελικός απολογισμός για την Εθνική ομάδα (Α.Σ Λευ-

καρου και Α.Ο. Μαρκοπουλου) Ju Jitsu, 4 Χρυσά, 3

Αργυρά, 6 Χάλκινα, τρεις 4ες και μια 7η θέση!!! 

Μεγάλες επιτυχίες στο 12ο Βαλκανικό και

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu jitsu
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Αιμοδοσία στον Πρωτέα Βούλας

Την δεύτερη αιμοδοσία του πραγματοποιεί ο Πρωτέας

Βούλας σε συνεργασία με το Ασκληπίειο Βούλας το Σάβ-

βατο 10 Οκτωβρίου 2015 (10:00 - 13:00) στις Αθλητικές

του εγκαταστάσεις (Λυκούργου 17, Βούλα).

Το αίμα που συγκεντρώνεται είναι για τον εν λειτουργία

από τις 14/2/2015 Σύλλογο Αιμοδοτών Πρωτέα Βούλας. 
Την αγάπη τους, για τη επι-

τραπέζια αντισφαίριση,

έδειξαν ακόμη μια φορά

168 παιδιά από 14 πόλεις

της Ελλάδας στο αναπτυ-

ξιακό τουρνουά του ΜΕ-

ΤΣΟΒΟΥ.

Μεταξύ αυτών 8 αθλήτριες

και 3 αθλητές από τη

Βούλα (Αρης), τους οποί-

ους συνόδευαν και 2 προ-

πονητές.

Όπως γίνεται συνήθως, σε

όλα αυτά τα αναπτυξιακά

τουρνουά, η Βούλα διεκδι-

κεί και συνήθως καταφέρ-

νει να διακρίνεται.

Στο αγώνισμα των κορασί-

δων που συμμετείχαν 28

κορίτσια, η ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ

και η ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑ-

ΤΟΥ (και οι δύο αθλήτριες

του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006) κλέ-

ψανε την παράσταση αφού

καταφέρανε να φτάσουνε

μέχρι τον τελικό, τον

οποίο κέρδισε η ΦΙΣΕΡ με

3-1.

Πολύ καλή εμφάνιση

έκανε και ο έφηβος αθλη-

τής του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ,

ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΗΣ, ο

οποίος κατέλαβε την 4η

θέση ανάμεσα στους 30

νέους που συμμετείχαν.

Τα πρωταθλήματα αυτού

του είδους αφορούν νεα-

ρούς αθλητές και αθλή-

τριες, αποτελούν πρόκριση

για τη σύνθεση των Εθνι-

κών μας ομάδων και όπως

είναι φυσικό συμμετέχουν

πάντα οι καλύτεροι αθλη-

τές και αθλήτριες από κάθε

ηλικιακή κατηγορία.

Αναπτυξιακό πρωτάθλημα επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης στο Μέτσοβο
Kαλές επιδόσεις του Αρη Βούλας

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  -  Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,   166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.,  Τηλ: 213-2020131,2132019955 - Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  -  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  29-9-2015
Aρ. Πρωτ.:   42373

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» που αφορά μόνο την Ομάδα
Ε (είδη αρτοπωλείου – ζαχαροπλαστικής) και με κριτήριο κατακύρωσης:
1. για τα είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου και του παντοπωλείου (Ομάδα Ε ), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή
που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  είναι οι εξής:
Ομάδα Ε (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 10 είδη προϊόντων
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 15.596,55 € (μετά στρογγυλοποίησης) μη συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ   
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  33/2015 και την με αρ. Πρωτ. 13958/6-4-2015  σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 4-11-2015 και ώρα

λήξης αποστολής των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής 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.

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 απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό
σύστημα (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 προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό
311,93 € 
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου   www.vvv.gov.gr  και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τρίτη 6-10-2015 Παρασκευή 9-10-2015 Τετάρτη 4-11-2015
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:30

«Γονείς αθλητών· οπαδοί ή προπονητές;»

Hμερίδα οργανώνει το τμήμα Μπάσκετ του Αθλητικού

Ομίλου Άνοιξης το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στην αί-

θουσα του Δημοτικού Καταστήματος Άνοιξης με θέμα:

«Γονείς αθλητών. Υποστηρικτές, οπαδοί ή προπονητές;»
και εισηγητής ο ψυχολόγος  Ηλιόπουλος Θανάσης

Η παρουσίαση θα εστιάσει στην ανάλυση των ρόλων των

γονέων και τις σχέσεις τους με τα παιδιά και τους προπο-

νητές των ακαδημιών καλαθοσφαίρισης.   

Ειρηνοδικείο Κρωπίας
Εκούσια δικαιοδοσία

Αριθμός Διάταξης 56/2015
Η Ειρηνοδίκης Παρασκευή Κουρέλλου-Κα-
ρυστινού, έχοντας την από 15/9/2015 και
με αριθ. κατάθεσης 64/24.9.2015 αίτηση
των: 1) Δημητρίου Δάδα του Πέτρου, κα-
τοίκου Καλλιθέας Αττικής (οδός Δημητρα-
κοπούλου αρ. 28Γ), 2) Βασιλικής Δάδα του
Κωνσταντίνου, κατοίκου Καλλιθέας Αττι-
κής (οδός Δημητρακοπούλου αρ. 28Γ), 3)
Σωτηρίας Δάδα του Δημητρίου, κατοίκου
Καλλιθέας Αττικής (Δημητρακοπούλου
28Γ), 4) Ζαχαρία Σκαφίδα του Δημητρίου
κατοίκου Άνω Γλυφάδας Αττικής (οδός
Αλοννήσου αρ. 5) και 5) Αντιγόνης Σκα-
φίδα του Μιχαήλ, κατοίκου Άνω Γλυφάδας
Αττικής (οδός Αλοννήσου αρ. 5), ως μελών
της διοίκησης του Σωματείου με την επω-
νυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ», που
εδρεύει στη Βάρη Αττικής, η οποία υπο-
γράφηκε και κατατέθηκε από τον πληρε-
ξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Γιάνναρο
(υπ’ αριθ. Π0402703 γραμμάτιο προκατα-
βολής εισφορών ΔΣΑ).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες, με την ιδιότητά τους ως μέλη
του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ», που εδρεύει στη Βάρη Αττικής,
ζητούν να εγκριθεί η τροποποίηση του κα-
ταστατικού του και να διαταχθεί η εγ-
γραφή της στο δημόσιο βιβλίο σωματείων
που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και
η δημοσίευση στον τύπο περίληψης, που

να περέχει τα ουσιώδη στοιχεία του τρο-
ποποιημένου καταστατικού.
Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο Δικα-
στήριο αυτό, που είναι καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρμόδιο, για να δικαστεί κατά τη
διαδικασία της  εκούσιας δικαιοδοσίας
(άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 787 παρ. 1 του
ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις
διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84 και 99 του
Α.Κ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί πε-
ραιτέρω κατ’ ουσίαν.
Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Α.Κ. προσκομίζουν τα ακό-
λουθα έγγραφα: 1) το από 10-9-2015 πρα-
κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μελών
του ως άνω σωματείου, υπογεγραμμένο
από τον πρόεδρο και τη Γραμματέα αυτής,
από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν
και τα είκοσι μέλη του και ενέκριναν ομό-
φωνα την υπό έγκριση τροποποίηση του
καταστατικού του και ειδικότερα την τρο-
ποποίηση του 1ου άρθρου αυτού, ως προς
την επωνυμία του Σωματείου, που θα είναι
στο εξής «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ -
ΔΡΟΜΕΑΣ», 2) το ισχύον καταστατικό του
σωματείου, 3) το από 10-9-2015 κωδικο-
ποιημένο καταστατικό του σωματείου, με
την τροποποίηση που έγινε και 4) πίνακα
των μελών της διοίκησης του σωματείου.
Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι
τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις
για την τροποποιηση του καταστατικού του
σωαμτείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ», το οποίο αναγνωρί-
στηκε με την με αριθμό 25/2015 διάταξη
της Ειρηνοδίκη αυτού του Δικαστηρίου και

καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο αναγνω-
ρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών με ΑΜ 30621. Περαιτέρω προκύ-
πτει ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σω-
ματείου και μετά την τροποποίηση που
έγινε στο καταστατικό του, εξακολουθούν
να μην αντίκεινται στους νόμους, την ηθική
και γενικά τη δημόσια τάξη. Τέλος το κω-
δικοποιημένο τροποποιημένο καταστατικό
περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπον-
ται με ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80
του Α.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν. 2725/1999.
Πρέπει συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση
ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να διαταχ-
θούν, όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρ-
θρων 81 και 84 του Α.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
- Δέχεται την αίτηση
- Διατάσσει: 1) τη δημοσίευση περίληψης
σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται
στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστι-
κών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών,
η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία
των διατάξεων του τροποποιημένου κατα-
στατικού του σωματείου με τη μέχρι τώρα
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ»
και ήδη τροποποιηθείσα σε «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΡΟΜΕΑΣ»,  που
εδρεύει στη Βάρη Αττικής, και 2) την εγ-
γραφή της τροποποίησης στο δημόσιο βι-
βλίο σωματείων που τηρείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο Κορωπί
την 08-10-2015

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04 
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου – 
Κ. Αλούπη,  Τηλ.: 213 2007395-96
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 9/10/2015
Αρ. Πρωτ.:33334

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης το με-
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της
% στη μέση λιανική τιμή εμπορίου,
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015» συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 72.887,09 €, συμπεριλαμβανο-
μένου και του ΦΠΑ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής Διε-
νέργειας του Διαγωνισμού, στο

Δημοτικό Κατάστημα (3ος όροφος
-Δημ. Χρήστου Μπέκα & Βασ. Παύ-
λου- Σπάτα) στις 15/10/2015 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τον Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/8-
8-2014)  τις διατάξεις του Ν.
3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006). 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμ-
μετοχής αναφέρονται στην αναλυ-
τική διακήρυξη. 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετο-
χής για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό σύμφωνα με το άρθρο 157 του
Ν.4281/14.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων
δεσμεύει αυτούς για διάστημα (90)
ενενήντα ημερολογιακών ημερών
από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού. 
Η παρούσα διακήρυξη και η περί-
ληψη της καθώς και η μελέτη να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου (www.spata-artemis.gr). 
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και τον δια-
γωνισμό εν γένει μπορείτε να
απευθύνεστε στο Τμήμα Προμη-
θειών της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλ.:
2132007396 και fax.: 2106630163

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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