
«... Αγρότης είν’ ένα σύμβολο σπουδαίο·
το άροτρό του χάραξε το δρόμο το μοιραίο,
που η ανθρωπότης μέσα του, αδιάκοπα βαδίζει!»*

Οι αγρότες ξεσηκώνονται. Η κυβέρνηση αντιμετω-

πίζει - τηρουμένων των αναλογιών- ένα νέο Κιλελέρ!

Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο αγρό-

της, «ο φέρων  οργανισμός»1 της

οικονομίας, δεν μπορεί ν’ αντιμετω-

πίζεται ως γελάδα εξαντλητικά αρ-

μεγώμενη και μη ταϊζώμενη.

Ναι, αλλά πρέπει όλοι να πληρώ-

νουν (χάριν ισότητας), σου λένε με-

ρικοί! Και για την ασφάλειά τους και

για τη συνεισφορά τους στα «δημό-

σια βάρη».

Ναι, αλλά πόσο;

Κι επειδή έχουμε «αριστερή» κυβέρνηση, να τους

θυμίσουμε βασικά μαρξιστικά διδάγματα: «Οι ποσο-
τικές αλλαγές, φέρνουν και τις ποιοτικές αλλαγές».
Οταν για παράδειγμα, σε εισόδημα 20.001 € έχεις

φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις 5.000

€ (25%) η επιβάρυνση «τρώγεται» και καταπίνεται.

Όταν οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται, «για να τη-

ρήσουμε τις συμφωνίες» με τον Σόιμπλε, είναι 55%,

δηλαδή 11 χιλιάρικα και σου μένουν 9.000 €, το

χρόνο, για να φας, να πληρώσεις φως, νερό, τηλέ-

φωνο, δημοτικούς φόρους και ΕΝΦΙΑ, ε, αυτό δεν

τρώγεται με τίποτα. Σε “τρώνε” ή πεθαίνουν· και μάλ-

λον θα σε “φάνε”.

Γιατί, επομένως, τα κάνει αυτά μια κυβέρνηση; Για ν’

αυτοκτονήσει; Από σαδισμό; Από μεγαλεπίβολα σχέ-

δια, μήπως; Γιατί θέλει να μιμηθεί τους προηγούμε-

νους, που το παίζουν τώρα, καλοί; Όχι· το κάνει

αναγκαστικά, γιατί υπέκυψε το καλοκαίρι, αντίθετα

στη λαϊκή εντολή, στις απαιτήσεις των αρπακτικών

της τρόικα, που θέλουν να μας φάνε και τα χωράφια!

Κάθισαν σαν «κοτούλες», κακαρίζοντας παραπονιά-

ρικα, ενώ παρίσταναν τους κoκόρους!

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η κότα, οι “κότες”

οι αγρότες

και ο ...“βλάκας”

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

Απασφαλίζει την κοινωνία
το ασφαλιστικό

Η “μυστική αν-
τζέντα” της Ε.Ε.
για το μεταναστευ-
τικό.

Μ. Στεφανίδης

Σελ. 16
“Ασπίδα” στη

γρίπη η διατροφή

Σελ. 21

Στην Ευρώπη 

η δημοκρατία 

είναι ψεύτικη.
Μέτερνιχ, Αυστριακός πολιτικός

1773-1859

Τιμή και δόξα σε πεσόντες
στον Κυπριακό Αγώνα

Σελίδα 12

Αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στους δρό-
μους. Τα μέτρα που απαιτούν οι δανειστές και επιβάλλουν οι εθελόδουλοι κυβερνήτες
γονατίζουν την κοινωνία και την απασφαλίζουν, με απρόβλεπτες συνέπειες...
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Θαυμάσιος ο συμβολισμός της ακτιβίστριας Αυγής

Βουτσινά, με την κότα λεγκόρν που εναπόθεσε στον

περίβολο του Πρωθυπουργικού μεγάρου Μαξίμου, για

να συντροφεύσει επ΄ολίγον τις ...«κότες» που βρί-

σκονται εντός.

Και του το θύμισε ο «ιέρακας» Σόιμπλε, προχτές στο

Νταβός: Αλέξις, «είναι η εφαρμογή του προγράμμα-
τος, βλάκα»! (παραφράζοντας τη φράση του Κλίντον

στη λογομαχία του με τον Μπους: «Είναι η οικονομία,
ηλίθιε!»). Μετά απ’ αυτήν την υψηλού επιπέδου

...αβροφροσύνη, δικαιούμαι νομίζω να θυμίσω σε

όλους πως είναι πλέον, ηλίου φωτεινότερο πως η

αιτία της κρίσης είναι η απληστεία του νεοφιλελεύ-
θερου καπιταλισμού, βλάκες! (Για να μη χρησιμοποι-

ήσω τον παγκοσμίως γνωστό νεοελληνικό όρο). 

Ο Αλέξης δεν άντεξε στις απειλές, τις ψυχολογικές

πιέσεις πολλαπλών προελεύσεων, στις συμβουλές

των λοιπών «νουνεχών ορνίθων» της ακολουθίας του

– υπαγορευομένων από τον διακαή πόθο παραμονής

και νομής της εξουσίας με όλα της τα αγαθά, όπως

και οι προγενέστεροι Σοσιαλ-Νεοδημοκράτες και εις

βάρος βεβαίως του λαού και της πατρίδας. Στο όνει-

δος και την καταισχύνη της προδοσίας, της παράδο-

σης της  «πόλης», της προσβολής της ιστορίας, των

παραδόσεων, της αξιοπρέπειας του ιστορικού λαού

των Ελλήνων.

Πέθαναν οι Λεωνίδες, οι Σαλαμινομάχοι, 

οι λίγοι μαχητές του Παλαιολόγου... 

Μα τα περήφανα λόγια του, προς τον άγριο πορθητή

«μαρμάρωσαν»! 

Το δέ τήν πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐµόν ἐστί οὔτ'
ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινή γάρ
γνώµη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦµεν
καί οὐ φεισόµεθα τῆς ζωῆς ἡµῶν»

Κι αν τολμήσεις να μου πεις, μηδαμινό ανθρωπάκι,

πως «ναι, αλλά η πόλις αλώθηκε» την απάντηση αδυ-

νατείς να την καταλάβεις, γιατί σου λείπει η λεβεντιά

μιας τρίχας του Καραϊσκάκη, του σακατεμένου ήρωα

του αλβανικού μετώπου και του Ρούπελ, του ΕΛΑΣίτη

αντάρτη, του Κύπριου αγωνιστή. Είσαι ένας εκμαυλι-

σμένος νεοέλληνας καλοπερασάκιας, άξιος μόνο για

καταφρόνια.

Δεν μπαίνεις μ’ ένα κερί αναμμένο, σε μια αποθήκη

με δυναμίτες, που σου ‘πε ο Σόιμπλε και του απάντη-

σες «ευφυώς» αλλά ουτοπικώς. Η πραγματικότητα

είναι πως σ’ έχουνε ζωσμένο μ’ ένα γιλέκο με δυνα-

μίτες, να τριγυρνάς σ’ αυτό τον τόπο και κάποια

στιγμή να εκραγείς. Να του ‘λεγες, λοιπόν, του Σόιμ-

πλε και των άλλων ότι αν είναι να γυρνάς με το γι-

λέκο με τα εκρηκτικά, μέσα στο λαό σου, καλύτερα

να μπεις μέσα στην αποθήκη με τα εκρηκτικά και ν’

ανάψεις το κερί όταν θα ‘ναι κι αυτοί μέσα, λέγοντάς

τους «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων»!

Τώρα, τί ουτοπίες λέω κι εγώ; Ίσως τις λέω «εκ του

πονηρού»... Κάτι έλεγε κι ο Καμμένος για Κούγκι!...

Πάντως κλείνοντας, έχω μια πρόταση: Επειδή τώρα

οι πολιτικοί ούτε εκτελούνται στο Γουδί, ούτε καρα-

τομούνται, να τους «καρατομηθούν» οι απολαυές

τους στο 5πλάσιο του κατώτατου «κοινωνικού μι-

σθού» για ...παιδαγωγικούς λόγους! Α, και να μει-

ωθούν στους 210. 

Φτάνουν για το “αντιπροσωπευτικό” μας σύστημα αν

δεν περισσεύουν κιόλας!

―――――――――
*. Απόσπασμα από το ποίημά μου «Το πορτρέτο του
αγρότη», απ’ τη συλλογή, «Ο θούριος του εργάτη».

1. Δάνειο από τους πολεοδομικούς ορισμούς: Το θεμέλιο

πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η οικοδομή και τα εποικο-

δομήματα.

2ο ασθενοφόρο στο Δήμο Σπάτων-
Αρτέμιδος Σελ. 6

Αποκλεισμός οδών στο Κορωπί Σελ. 6

5 χρόνια εκκαθαρίζεται η ΔΕΑΒ Σελ. 7

Ιανουαρίου μηνός γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Εθελοντές για φιλοζωική ζητάει ο
Δήμος Κρωπίας Σελ. 8

“Ως πατριώτης δεν θα το υπέγραφα”
Σόιμπλε (καρφί) Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Βρέθηκε ο πλανήτης Αντι-Γη! Σελ. 10

Μια πρωτοχρονιάτικη κάρτα  Φαίδρα

Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

“Εκ Μετρο-λογίας άρχεσθαι  & Υβρεο-

λογίας παύεσθαι Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Πρωταθλήτρια Ελλάδος η Κορωπιώ-

τισσα Αννα Σουρλαντζή Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Η κότα, οι “κότες”

Συνεδριάζουν τα Δ.Σ.

Η Περιφέρεια
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνε-

δριάσει την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:30 στο

αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-

τιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπά-

γου-Χολαργός), με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

O Δήμος Μαρκοπούλου
O Δήμος Μαρκοπούλου συνεδριάζει στην 2η Δημοτική

Συνεδρίαση, τη Δευτέρα 25/1, ώρα 7μ.μ. με 31 θέματα

στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών και:

16) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Σύμβασης Δια-

δημοτικής Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και

Δήμου Σαρωνικού, για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο της υλοποί-

ησης της πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-

ΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.»

(κωδ. ΟΠΣ: 5000083)».

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com / προσεχή γεγονότα

Αναδάσωση  στο

Πευκωτό των 3Β
Αναδάσωση του «Πευκωτού» διοργανώνει την Κυριακή, 7

Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο

ΣΚΑΙ, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) και οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην αναδάσωση θα πρέ-

πει να βρεθούν στο σημείο συνάντησης, στο τέρμα της

Οδού Κανελλοπούλου (στην μπάρα), στις 7 Φεβρουαρίου

στις 10.00 π.μ., όπου λεωφορεία του Δήμου θα τους μετα-

φέρουν στο σημείο της δεντροφύτευσης. 

Ειδικά οι μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών σχο-

λείων της πόλης, καλούνται να δηλώσουν ονομαστικά

συμμετοχή μέσω των σχολείων τους, προκειμένου να υιο-

θετήσουν κάποια δέντρα, να τα φυτεύσουν και στη συνέ-

χεια να συμβάλουν στη φροντίδα τους.
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Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο επι-

κεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοτι-

κός Σύμβουλος και Πολιτευτής της Πε-

ριφέρειας Αττικής, Δημοσθένης

Δόγκας, την περασμένη Δευτέρα με

θέμα την επένδυση στον Αστέρα Βου-

λιαγμένης, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

στο ξενοδοχείο Divani στο Καβούρι, με

θέμα την επένδυση της χερσονήσου

του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Να θυμίσουμε ότι υπεγράφη η σύμβαση

πώλησης του Αστέρα με μία νέα με-

λέτη, την οποία δεν γνωρίζουμε επί της

ουσίας.

Να θυμίσουμε ακόμη ότι στις εγκατα-

στάσεις του Αστέρα και στο κομμάτι

που πωλείται βρίσκεται ο μοναδικός αρ-

χαίος ναός Απόλλων Ζωστήρ καθώς και

άλλα αρχαία διάσπαrτα στη χερσό-

νησο, τα οποία πάνε ...πακέτο με την

πώληση!

Ο Δημοσθένης Δόγκας, στη συνέν-

τευξή του, υπογράμμισε τις αρνητικές

επιπτώσεις που θα έχει στο  φυσικό πε-

ριβάλλον και την επιβάρυνση σε όλα τα

επίπεδα σε όλο το Δήμο δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και των

όμορων Δήμων, λόγω της πρόσθετης

δόμησης και άλλων δεδομένων, σύμ-

φωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιοποι-

ημένα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ και των

επενδυτών. 

Επίσης, τόνισε τους περιορισμούς που

θα επέλθουν στην πρόσβαση των πολι-

τών προς τη χερσόνησο και τις ακτές,

αν όχι η πλήρης απαγόρευση, αλλά και

την παγκόσμια πρωτοτυπία να συμπερι-

λαμβάνεται αρχαίος ναός στην πώληση

μιας έκτασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται

για τις αρχαιότητες που βρίσκονται στη

χερσόνησο του Αστέρα και περικλείον-

ται από οικόπεδα που ιδιωτικοποιούν-

ται, (απο-εθνικοποιούνται).

Σημείωσε ότι η σημερινή δημοτική αρχή

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υποστη-

ρίζει τη συγκεκριμένη επένδυση από

την έναρξή της και μάλιστα είχε ταχθεί

υπέρ και του προηγούμενου σχεδίου

της επένδυσης, το οποίο τελικά απορ-

ρίφτηκε ως αντισυνταγματικό από το

Συμβούλιο της Επικρατείας, το 2015. 

Αλλωστε ο δήμαρχος των 3Β δεν το

κρύβει: «Εγώ δεν είμαι για το “καβου-
ράκι πάνω στο βραχάκι”. Εγώ είμαι μιας
άλλης πολιτικής», δήλωσε ο δήμαρχος

στη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου,

όταν ρωτήθηκε για την επένδυση.

Ο Δημοσθένης Δόγκας εξέφρασε τη

δυσαρέσκειά του για τους μη χειρι-

σμούς της δημοτικής αρχής και ειδικό-

τερα του δημάρχου Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο, γιατί όπως είπε, και

στην υπόθεση αξιοποίησης της Υδρού-

σας δεν ενημέρωνε και στο θέμα της

επένδυσης της περιοχής του Αστέρα

Βουλιαγμένης δεν ενημερώνει το Δη-

μοτικό Συμβούλιο και τους κατοίκους

των πόλεων του δήμου για τα σχέδια,

τα οποία, όπως έχει ο ίδιος παραδεχτεί

δημοσίως, του έχουν εκθέσει οι ενδια-

φερόμενοι επενδυτές. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι πρέ-

πει να ενημερωθούν οι πολίτες και να

γίνει μία μεγάλη κινητοποίηση για το

θέμα. Επίσης σημείωσε ότι είχε ζητήσει

από τη Δημοτική Αρχή να συζητηθεί το

θέμα στην πρόσφατη συνεδρίαση, κάτι

που τελικά δεν έγινε. Και δεν έγινε

γιατί ο δήμαρχος δεσμεύθηκε, κάτω

από την πίεση των συμβούλων (Δόγκα,

Ματόπουλου) ότι θα προκαλέσει ειδική

συνεδρίαση, αφού προηγηθεί μία συ-

νάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ, την οποία έχει

ζητήσει.

Ο Δημοσθένης Δόγκας σημείωσε με

έμφαση ότι δεν τάσσεται κατά των

επενδύσεων και κατά της αξιοποίησης

του Αστέρα Βουλιαγμένης, αλλά κα-

ταγγέλει το συγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ (Ει-

δικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης

Δημοσίων Ακινήτων)* και καταφέρεται

επ’ αυτού λόγω των ειδικών όρων δό-

μησης που περιέχει, καθώς και γιατί αν-

τιβαίνει το δημόσιο συμφέρον δημιουρ-

γώντας σοβαρές συνέπειες στο φυσικό

περιβάλλον. Δεν υπολογίζει τον πολιτι-

σμό και τη σοβαρή σημασία της ιστο-

ρίας και των αρχαιοτήτων της

περιοχής, ενώ ανοίγει την κερκόπορτα

και για άλλες παρόμοιες «πωλήσεις»

σε ολόκληρη την επικράτεια. Τόνισε ότι

«μια επένδυση που θα ανακαίνιζε τα
υπάρχοντα κτίρια και θα διατηρούσε τις
σημερινές χρήσεις γης, στο βαθμό που
θα έδινε απασχόληση στην τοπική κοι-
νωνία, θα ήταν θετική και καλοδεχού-
μενη.» 
――――――

* Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης

Δημοσίων Ακινήτων: είναι τοπικά σχέδια

χωρικών ρυθμίσεων που εκπονεί ο ιδιώτης

«επενδυτής»!! για να τακτοποιήσει την

επένδυσή του με παρεκκλίσεις, εξαιρέσεις

και τροποποιήσεις υφιστάμενων ρυθμί-

σεων και σχεδίων που αποτελούν νόμους

του κράτους, τα οποία εγκρίνει το κράτος!!!

Να προστατευθεί η χερσόνησος του Αστέρα,
το φυσικό περιβάλλον, και οι αρχαιότητες

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθε-

νοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Συνέντευξη με τον

Δημοσθένη Δόγκα
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Φωνάζω στον Ουρανό με
Όλη μου την Καρδιά

γράφει η Τζωρτζίνα Καλέργη

Στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου (Αντισθένους

7 & Θαρύπου,Νέος Κόσμος Τηλ.: 2109212900) παρουσιά-

ζεται το έργο της Χιμένα Εσκαλάντε «Φωνάζω στον Ου-
ρανό με όλη μου την καρδιά».
Η παράσταση αποτελείται από δώδεκα αυτοτελή επεισόδια

με τις ιστορίες δύο γυναικών σε διαφορετικές εκδοχές και

χρόνους. Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται δεκάδες ρόλους -

μάνα, κόρη, αδερφή, μητριά, πεθερά, νύφη, φίλη, ερωμένη,

σύζυγος, γιαγιά, εγγονή - σε δώδεκα διαφορετικές σχέσεις,

εξουσίας, πάθους, διαστροφής και εκδίκησης. Το έργο εκ-

θέτει τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα της συνύπαρξης

των ανθρώπων, μέσα από σχέσεις που μετατρέπουν τις

ζωές των ηρωίδων σε κόλαση. Πόσους από τους ρόλους

της παράστασης έχουμε υποδυθεί και εμείς οι ίδιοι;

Η Χιμένα Εσκαλάντε είναι μία από τους σπουδαιότερες

σύχρονες θεατρικούς συγγραφείς του Μεξικού. Ο θεατρο-

λόγος Patrice Pavis μιλώντας για το έργο της, μεταξύ

άλλων αναφέρει: «Η δραματουργία της Χιμένα Εσκα-
λάντε εγγράφεται στο μεταμοντέρνο σαν αυτές του
Koltθs, του Minyana, του Pinter, ή του Berkoff». Το έργο

της «ΦΩΝΑΖΩ με όλη μου την καρδιά στον ουρανό», ανε-

βαίνει ταυτόχρονα στην Πόλη του Μεξικού, στη Λυών, στη

Νέα Υόρκη και στην Αθήνα, από διαφορετικούς θιάσους. 

Η παράσταση παρουσιάζεται από Τετάρτη έως Κυριακή

με τις ηθοποιούς Γιούλη Αθουσάκη και Βίκυ Κυριακοπού-

λου, σε σκηνοθεσία Esther Andre Gonzalez.

Ο Μάρκος Σεφερλής και οι

συντελεστές της παράστα-

σης "Χαμός στο Ι.ΣΩΜ.Α"

που παρουσιάζεται στο Θέ-

ατρο Περοκέ, σας προσκα-

λούν την Τρίτη 26

Ιανουαρίου 2016, σε μια

διαφορετική "επίσημη" πρε-

μιέρα.

Η συγκεκριμένη παρά-

σταση, είναι ανοιχτή και

στο ευρύ κοινό, πέρα από

τους φίλους - καλλιτέχνες

και δημοσιογράφους.

Με μία προϋπόθεση, κοινή,

για ΚΑΘΕ θεατή. Αντί για το

αντίτιμο ενός εισιτηρίου,

κάθε θεατής θα πρέπει να

φέρει στο θέατρο, μια σα-

κούλα με είδη πρώτης

ανάγκης, τα οποία θα στα-

λούν στις εθελοντικές ομά-

δες, που δρουν αυτόν τον

καιρό στη Λέσβο, σε μια

προσπάθεια υποστήριξης

του έργου τους και βοή-

θειας στους πρόσφυγες,

που φτάνουν στο νησί.

Η κάθε σακούλα, πρέπει να

περιέχει επιλογές από τα

παρακάτω είδη (όλα θα πρέ-

πει να είναι συσκευασμένα

και σφραγισμένα):

- Τρόφιμα μακράς διάρκειας

(π.χ. μακαρόνια, ρύζι, μπι-

σκότα, κράκερς)

- Γάλα μακράς διάρκειας

- Είδη ατομικής υγιεινής

(π.χ. σαμπουάν, οδοντόκρε-

μες, είδη γυναικείας υγιει-

νής, πλάκες σαπουνιού)

- Είδη γενικής καθαριότη-

τας (π.χ. χλωρίνη, χαρτικά)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας.

Οι πόρτες θα ανοίξουν, μία

ώρα πριν την έναρξη της

παράστασης, στις 19.30 μ.μ.

Η παράσταση, «Χαμός στο

Ι.ΣΩΜ.Α» είναι των Henry

Lewis, Jonathan Sayer και

Henry Shields.

«Χαµός» λοιπόν επικρατεί

όχι μόνο στον τίτλο του

έργου, αλλά  και πάνω στη

σκηνή, αφού δυστυχώς τί-

ποτα δεν λειτουργεί σωστά

και οι «ερασιτέχνες ηθο-

ποιοί» προσπαθούν να δι-

καιολογήσουν όλα τα

ευτράπελα που συµβαίνουν,

χωρίς το κοινό να καταλά-

βει το παραµικρό.

Συντελεστές
Διασκευή: Μάρκος Σεφερλής –

Στέλιος Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Θέατρο Περοκέ: Οδυσσέως

2,Μεταξουργείο | Τηλ.: 210

5240040

Λίγη ησυχία, Παρακαλώ!

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00

στο Βιβλιοπωλείο “Πρόφης” στο Κορωπί

(Βασ. Κων/νου 128) θα γίνει η παρουσίαση

του παιδικού βιβλίου του Θανάση Γκιόκα

“Λίγη ησυχία, Παρακαλώ”.
Εικονογράφηση: Θ. Γκιόκας

Εκδόσεις Mamaya

Ο Μάρκος ο λαγός ο καινούργιος γείτονας
του Ιάσονα, είναι μουσικός και έχει μεγάλα
σχέδια για το πάρτι της Θέκλας, αλλά και
για τον γείτονα του Ιάσονα. Μετά από αυτό
το πάρτι τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο Με-
γάλο Κουκουναρόδασος.

“Χτίζω σωστά εμένα”

Το Σάββατο 23.1 και

ώρα 12:00 η Ειρήνη

Μαραζιώτη, εκπαι-

δευτικός-διατροφο-

λόγος θα παρουσιά-

σει το βιβλίο “Χτίζω
σωστά εμένα”, Εκ-

δόσεις Χριστάκη

Η ηθοποιός Μαρία
Ρήγα μαζί με τον

ήρωα του βιβλίου και με πολλή δόση χιού-
μορ θα μάθουν στα παιδιά την αξία της σω-
στής διατροφής. Θα φτιάξουν όλοι μαζί τη
διατροφική αλυσίδα. Θα διασκεδάσουν και
θα παίξουν.

Βιβλιοπωλείο “Πρόφης” στο Κορωπί (Βασ.

Κων/νου 128) 

«Οι μουσικές της Αρασέλης»

Το Σάββατο 23/1 και ώρα 18:00 η Ελένη

Γκίκα, παρουσιάζει

το βιβλιό της με

τίτλο «Οι μουσικές
της Αρασέλης».

Εικονογράφηση:

Σάντρα Ελευθερίου

Εκδόσεις Καλέντη

Η συγγραφέας θα
υποδεχθεί τους μι-
κρούς της φίλους
στον χώρο του Ten-

nis Club και θα μοιραστεί μαζί τους τα μυ-
στικά της ιστορίας.
Tennis Club (Ομιλος Αντισφαίρισης Κορω-

πίου), 1η πάροδος Νικολού, Κορωπί

"ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΙΛΗΣΑΝ" 
του Καλέντ Χοσεϊνί

H Δημοτική Βιβλιοθήκη του ΝΠΔΔ “Σφητ-

τός” του Δήμου Κρωπίας και οι εκδόσεις

Ψυχογιός  παρουσιάζουν το βιβλίο του Κα-

λέντ Χοσεϊνί “Και τα βουνά μίλησαν” την

Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ. στην

Δημοτική Βιβλιοθήκη (πεζόδρομος Γ.Σ. Πα-

πασιδέρη 13) στο Κορωπί

Βιβλιοπαρουσιάσεις στο Κορωπί

Πρόσκληση σε μια διαφορετική "επίσημη" πρεμιέρα!

«Χαμός στο Ι.ΣΩΜ.Α» στο ΠΕΡΟΚΕ
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Ημερήσια Εκδρομή

στα Καλάβρυτα
Ημερήσια εκδρομή οργανώνει το Σωματείο “Πα-

νόραμα Βούλας”, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου

2016 στα Καλάβρυτα. Επίσκεψη στην Αγία Λαύρα

και στο χιονοδρομικό κέντρο καθώς και μετάβαση

από το Διακοφτό (προαιρετικά) με τον Οδοντωτό σι-

δηρόδρομο (μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  16 €. Επιπλέον το αντίτιμο του

τρένου. 

Αναχώρηση από πλατεία Αγ. Νεκταρίου στο Πα-

νόραμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥ-

ΡΙΑΚΟΣ 6937120050- 6938209798

Χορός του Συλλόγου

Μανιατών

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων  σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματο-

ποιηθεί  το  Σάββατο  13   Φεβρουαρίου 2016 και

ώρα 21.00  στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ»

Γούναρη  42 & Ιασωνίδου, Άνω  Ελληνικό  Τηλ.

210 9619193 , Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022  

Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860    

“Το Τέλειο Χτύπημα”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιά-

ζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 21:00

την προβολή της ταινίας “Τo Τέλειο Χτύπημα”
Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο σκηνοθέτης

της ταινίας.     Είσοδος-Εισφορά 3€
Υπόθεση: Ο Βέρτζιλ Ολντμαν είναι ένας εξαιρετικός εκτιμη-
τής, δημοπράτης και συλλέκτης έργων τέχνης. Εκκεντρικός,
σνομπ και ανορθόδοξος δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν
και ειδικά στο αντίθετο φύλο να τον πλησιάσει. Οταν η Κλερ,
μια κληρονόμος που πάσχει από αγοραφοβία, ζητάει τη βοή-
θεια του, ο Βέρτζιλ θα αισθανθεί μια ακαταμάχητη έλξη για
εκείνη. Το μυστήριο που καλύπτει την πελάτισσα του θα τον
παρασύρει σε μια συγκλονιστική περιπέτεια που θα του αλ-
λάξει τη ζωή.
Ιταλικοαγγλικό δράμα μυστηρίου του 2013, διάρκειας 130 λεπτά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

«Η Θεραπευτική και 
Ματαμορφωτική Διάσταση

της Τέχνης»

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 6.00 μ.μ σας

προσκαλούμε στην εκδήλωση «Η Θεραπευτική και
Ματαμορφωτική Διάσταση της Τέχνης» Κοινωνική

Μουσικοθεραπεία.

Προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Όταν αρ-
χίζει το τραγούδι»
Συναυλία του Μουσικού σχήματος «Ονειρέματα»

Τραγουδούν: Μαρία Πόθου, Μαριλένα Θεοφανίση,

Καλλιώ Μαρτυρίδου, εκπαιδευόμενες στο Κέντρο

Ημέρας του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων Ατό-

μων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Ανα-

πηρίες «Αμμώνη»

Πιάνο-διδασκαλία-Δημιουργία σχήματος: Πελίνα

Ευαγγέλου

Βιολοντσέλι: Ρία Αναστασίου

Φλάουτο: Κωνσταντίνα Βεντούρη – Ρούσσου

Κρουστά: Φοίβος Μπόζας

Υπ. Ήχου: Παναγιώτης Μέγας

Αίθουσα εκδηλώσεων 2ου δημοτικού Σχολείου

Ραφήνας, Λ. Μαραθώνος 103

Βασιλόπιτα με το Σύλλογο

ΠΙΚΠΑ Βούλας-Πεντέλης

O Σύλλογος “ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ” καλεί

στη Γενική του Συνέλευση και το κόψιμο της βα-

σιλόπιτας, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και

ώρα 7μ.μ. στο “Vive Mare” (δίπλα στο Δημαρχείο

Βούλας οδός Καραμανλή 18).

Η βραδιά είναι προσφορά του Συλλόγου μας.
Η Προσωρινή Διοίκηση 

(βάσει της προσωρινής διάταξης 9/12/2015)

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

“Απολλωνία” 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης Πίτας του Συλλόγου, την Κυριακή 24 Ιανουα-

ρίου, ώρα 7μ.μ. στο ξενοδοχείο Divani (Kαβούρι).

Καφές και τσάι, πλούσια εδέσματα, παραδοσιακή

ορχήστρα και χοροί, τραγούδι, λάτιν, πλούσια δώρα

και μεγάλες εκπλήξεις. 

Καλή Χρονιά

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6976636609

H “Πρόοδος” κόβει 
βασιλόπιτα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος «Η Πρό-

οδος» σας προσκαλεί μέλη και φίλους στην καθιε-

ρωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα

γίνει στο ΚΑΠΗ στην λεωφόρο Αγίας Μαρίνας Κο-

ρωπίου, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί.

Διεθνής ασφάλεια - 
το μεταναστευτικό ζήτημα -

η θεση της Ελλάδας

Το 4ο Δημοτικό σχολείο Γέρακα οργανώνει εκδή-

λωση με θέμα: Διεθνής ασφάλεια - το μεταναστευ-
τικό ζήτημα - η θεση της Ελλάδας, το Σάββατο

23/1/16, 6μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλει-

τάρχου & Αριστείδου).
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Παλλήνης.

«Η Βιολογία της Aγάπης!
Αποφεύγοντας  το “διαζύγιο”

στην Yγεία σας»
Σεμινάριο με τον Δρ. Κωνσταντίνο Μουρoύτη, οργανώνε-

ται την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ  10 πμ. με θέμα:

«Η Βιολογία της Aγάπης! Αποφεύγοντας  το “διαζύγιο”
στην Yγεία σας», στον Δημοτικό Κινηματογράφο  Μελίνα

Μερκούρη, Ανατολικής Ρωμυλίας 123 Γλυφάδα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Σχολικός εκφοβισμός -
Ασφαλές Διαδίκτυο»

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το ΝΠΔΔ “ΚΕΦΑΛΟΣ”,  σε συ-

νεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

και το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Λαυρεωτικής,  πραγματοποιούν

την  Παρασκευή  5  Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00  στην

αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερα-

τέας,  (οδός Σπύρου Μύριλα 2) Ημερίδα ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης  με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός –
Ασφαλές Διαδίκτυο»
Βασικός ομιλητής της ημερίδας, ο οποίος θα αναπτύξει το

θέμα, είναι ο Γεώργιος Κορμάς   (Επιστημονικός υπεύθυ-

νος του Προγράμματος των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ).

Ο Ομιλος για την Ουνέσκο

Πειραιώς και Νήσων θα

κόψει την πρωτοχρονιά-

τικη πίτα, την Τετάρτη 27

Ιανουαρίου στις 7μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Δημαρχείου

Νικαίας (Π. Τσαλδάρη 10,

Νίκαια).

Θα ακολουθήσει πλούσιο

μουσικο-χορευτικό πρό-

γραμμα με τη συμμετοχή

Συλλόγων και χορευτι-

κών συγκροτημάτων.

O Oμιλος για την Unesco

καλεί στη βασιλόπιττα
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Παρατείνεται ο αποκλεισμός
οδών στο Κορωπί 

λόγω έργων αποχέτευσης

Παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός και των

δυο λωρίδων κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη, στο Κο-

ρωπί, τόσο της κατεύθυνσης προς τον Σταθμό Προαστια-

κού Κορωπίου, όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττικής

οδού, και θα πρέπει οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί γιατί

υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων όσο διάστημα

οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πλήρης κατάληψη

γίνεται σε μήκος 870 μ.

Ο αποκλεισμός οφείλεται στο έργο:  “Συλλογή, μετα-

φορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κο-

ρωπίου- Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού

Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού).

Διαβούλευση για την πολεο-

δομική μελέτη Λάκιζας Σπάτων

Σε διαδικτυακή διαβούλευση πολιτών προχώρησε ο

Δήμος Σπάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της Πρότα-

σης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Λάκιζα (ΠΕ

6) Α’ κατοικίας στην κοινότητα Σπάτων που έχει κατατε-

θεί στο Δήμο. Η διαβούλευση γίνεται σε συνεργασία με

τον μελετητή, από τις  22 Ιανουαρίου και για 20 ημέρες.

Για προτάσεις και σχόλια με τις νέες χρήσεις γης, σύμ-

φωνα με το Ν.4269/14, μπορείτε να συμμετέχετε στη δια-

βούλευση: http://www.forum-ghs.gr/xriseisghs-pe6-spata/

«Παιδική Κακοποίηση»
Σεμινάριο στο 3Β

Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα: «Παι-
δική Κακοποίηση - παραμέληση: Αναγνώριση, αντιμετώ-
πιση και διαχείριση περιστατικών στη σχολική
κοινότητα» διοργανώνει το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μά-

θησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου. Το σεμι-

νάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και θα

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχι-

κής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου

Υγείας του Παιδιού από την Ψυχολόγο του Τμήματος Κοι-

νωνικής Πολιτικής του Δήμου, Πίκη Ανθούσα.

Οπως σημειώνει το δελτίο Τύπου, το σεμινάριο αυτό θα

αποτελέσει το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων και ομι-

λιών που θα αντιμετωπίζουν ζητήματα και ερωτήματα που

απασχολούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής 1ου κύκλου: 

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και Παρασκευή, 26 Φε-

βρουαρίου 2016, Ώρες: 14.00 έως 17.00

Οι στόχοι του συγκεκριμένου σεμιναρίου, εκτός από το

να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση

τέτοιων περιστατικών είναι να ενημερωθούν οι παρευρι-

σκόμενοι για το πώς να αναγνωρίζουν ένα περιστατικό

κακοποίησης ή παραμέλησης βάσει ενδείξεων. Να εκπαι-

δευτούν πως να αντιδρούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα και

«άνεση» μπροστά στην αναγνώριση και αποκάλυψη τέ-

τοιων περιστατικών, κ.ά.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10/2/2016, στο email 

apiki@vvv.gov.gr αναφέροντας:

- Τον τίτλο του σεμιναρίου, - Ονοματεπώνυμο

- Σχολείο που υπηρετείτε, - Προσωπικό τηλέφωνο και e

mail, - Τηλέφωνο και e mail σχολείου. 

Αρμόδια Υπάλληλος Πίκη Ανθούσα τηλ. 2132019907   

Δεύτερο ασθενοφόρο διαθέτει πλέον ο Δήμος Σπά-

των - Αρτέμιδος. Ενα για κάθε πόλη. Είχε η Αρτέμιδα,

τώρα έχουν και τα Σπάτα.

Η απόκτηση του 2ου ασθενοφόρου, όπως σημειώνει

η Δημοτική Αρχή ήταν κατάκτησή της μετά από συ-

νεργασία με το ΕΚΑΒ, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγ-

κες των πολιτών του Δήμου, αλλά και της ευρύτερης

περιοχής σε 24ωρη βάση. 

Οι πολίτες όταν χρειάζονται ασθενοφόρο θα συνεχί-

ζουν να καλούν στο επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ

στο 166 ή στο 112.

Αυτή η θετική για τα Σπάτα είδηση ήταν αρνητική για

το Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, ο οποίος διαθέτει ένα

πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο Υγείας, με δυνατότητα

φιλοξενίας  (δωμάτια ανάπαυσης, τουαλέτα, ντους

κλπ.).  Το αίτημά τους είχαν καταθέσει μέσω του Κ.Υ.

και η θετική απάντηση είχε δοθεί εγγράφως.

Αντ’ αυτού είδαν το ασθενοφόρο να πηγαίνει στο Δήμο

Σπάτων - Αρτέμιδος, αφήνοντας ακάλυπτο όλο το Δήμο

Ραφήνας - Πικερμίου, τη στιγμή μάλιστα που ήταν πο-

λυπληθέστερος και διαθέτει ένα μεγάλο λιμάνι, με τε-

ράστια τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου,  Βασίλης Πιστικί-

δης επικοινώνησε με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και δια-

μαρτυρήθηκε ζητώντας την επαναξιολόγηση της

απόφασης. στοιχεία: anatakti.gr: 

Δεύτερο ασθενοφόρο στο Δήμο 

Σπάτων - Αρτέμιδος

Ακάλυπτη η Ραφήνα

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο ο Δήμος Μαρκοπούλου συνε-

δρίασε με μοναδικό θέμα τη συζήτηση

και λήψη απόφασης, σχετικά με τη Χω-

ροθέτηση Κ.Ε.Λ. και την επιλογή του

τελικού Αποδέκτη των επεξεργασμέ-

νων λυμάτων, για την εξυπηρέτηση των

Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπά-

των – Αρτέμιδος, σε σχέση με τον Δήμο

Μαρκοπούλου και τις περιοχές που

ανήκουν, στα διοικητικά του όρια. 

Ολες οι πτέρυγες του Δημοτικού Συμ-

βουλίου συμφώνησαν ότι δεν πρόκει-

ται να δεχτούν άλλη επιβάρυνση στην

περιοχή του Μαρκοπούλου, είτε ως

νέο ΚΕΛ είτε ως συνένωση των παρα-

πάνω Δήμων με το ήδη υπάρχον.

Η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν

1ο/11-01-2016 συνεδριάσεως του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Απoφ. 1/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, δηλώνει την

πλήρη αντίθεσή του, στο πιθανό ενδεχό-

μενο της χωροθέτησης Αποδέκτη επεξερ-

γασμένων λυμάτων των Δήμων Ραφήνας

– Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος,

στην περιοχή «Χαμολιά», ή σε οποιαδή-

ποτε άλλη περιοχή, που ανήκει στα διοι-

κητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου,

όπως επίσης και στην επιβάρυνση του ως

άνω Αποδέκτη, μέσω διοχέτευσης των

λυμάτων, των ως άνω Δήμων για επεξερ-

γασία, στο Κ.Ε.Λ. Κρωπίας – Παιανίας!

Σε καμία περίπτωση, δεν δεχόμαστε

λύση, η οποία θα επιβαρύνει περισσότερο

την περιοχή μας, διότι πριν απ’ όλα, δεν

υπάρχει σχετική πρόταση που να στηρίζε-

ται τεχνοκρατικά, σε κάποια Μελέτη, η

οποία να έχει γίνει και να έχει στοιχειώδη

επιστημονική και τεχνική εγκυρότητα.

Επίσης, κάθε περιοχή, κάθε Δήμος, θα

πρέπει ο ίδιος, να φέρει τα βάρη της ανά-

πτυξής του!

Σήμερα λαμβάνουμε μια πολιτική από-

φαση, η οποία θα αποσταλεί σε όλα τα

συναρμόδια Υπουργεία, στην Περιφέρεια

Αττικής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

στον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα για τη

Διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων, στα

Δημοτικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων

Δήμων, έτσι ώστε να γίνεται σαφές, ότι

δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για

ύπαρξη δεύτερου Αποδέκτη, ή επιβά-

ρυνση του υπάρχοντος, στην περιοχή

της Χαμολιάς και γενικότερα στα διοικη-

τικά όρια του Δήμου μας!

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβού-

λων Μπέη Λεωνίδα και Γκλιάτη Δημη-

τρίου, διότι σύμφωνα με την ως άνω

εισήγηση, επιθυμούν να αναφέρεται στο

αποφασιστικό μέρος όχι μόνο η φράση

«στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκο-
πούλου», αλλά επιπλέον και η φράση

«και στις παρυφές αυτού».
Απόφαση  1/2016.

«Σε καμμιά περίπτωση δεν θα δεχτούμε
ΚΕΛ στην περιοχή μας» 

Aποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

Tα Σπάτα επιμένουν

σε Ψυττάλεια

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάτων

- Αρτέμιδος, οι Σύλλογοι και οι φορείς

επιμένουν για σύνδεση με την  Ψυτ-

τάλεια. Ηδη η δημοτική ενότητα Αρτέ-

μιδος πήρε και νέα απόφαση 21/12,

όπου εμμένει στην αρχική της θέση

για Ψυττάλεια (απόφ.  89/2015).

Απ’ την άλλη, ακούγεται, ότι ο Δήμος

δια του δημάρχου έβαλε την υπο-

γραφή του για ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι. 

Πάντως, πρέπει να δοθεί μία λύση.
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Ο Αστέρας ...περιμένει

Για το ξεπούλημα του Αστέρα αντί πινακίου φακής

αναφέρθηκαν στη δημοτική συνεδρίαση (18.1.16) ο

Θάνος Ματόπουλος και ο Δημοσθένης Δόγκας ζητών-

τας μάλιστα ο καθένας από την πλευρά του και για δια-

φορετικούς λόγους,  να συζητηθεί προ ημερησίας το

θέμα.

Μετά τις εξηγήσεις του δημάρχου το απέσυραν, αφού

πήραν την διαβεβαίωση του δημάρχου ότι θα το φέρει

προς συζήτηση ως μοναδικό θέμα, όταν θα έχει απάν-

τηση από το ΤΑΙΠΕΔ, όπου έχει κάνει ερώτημα και πε-

ριμένει συνάντηση με τον πρόεδρό του. «Μόλις μας
δώσει τα στοιχεία που ζητάμε δεσμεύομαι να έρθει
στο Δ.Σ. με όλα τα δεδομένα», σημείωσε ο δήμαρχος.

Τα Συνεργεία του Δήμου 3Β

στη Βάρη;

Το ερώτημα του Δ. Κοντονή προ ημερησίας στη δη-

μοτική συνεδρίαση του Δήμου 3Β (18.1.16) απεκάλυψε

τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για εγκατάσταση

των συνεργείων του Δήμου σε γήπεδο της Λεωφ.

Βάρης και Αναγυρούντος.

Το ερώτημα του Δ. Κοντονή  “γιατί μετρούσαν μηχανι-

κοί του Δήμου στη Λεωφ. Βάρης;” επιβεβαίωσε ο Δή-

μαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ότι αναζητούν γήπεδο

προκειμένου να εγκαταστήσουν τα συνεργεία του

Δήμου, γιατί μόνο η Βάρη έχει εκτάσεις με ανάλογες

χρήσεις γης. Το τμήμα αυτό της Βάρης (Λεωφ. Βάρης,
Αναγυρούντος) είναι η μόνη περιοχή που επιτρέπεται
τέτοια χρήση απάντησε ο δήμαρχος.

Eπανέρχεται στα δημοτικά

δρώμενα ο Νίκος Ζαχαράτος

Τί κι αν ήταν “κόκκινο πανί” για τον Γρ. Κωνσταντέλλο

στην προηγούμενη δημοτική αρχή ο τότε αντιδήμαρχος

Νίκος Ζαχαράτος. 

Κάνοντας πράξη τη

φράση του ο δήμαρχος

“εμείς δεν κοιτάμε
πίσω” επέλεξε με απευ-

θείας ανάθεση τον

Νίκο Ζαχαράτο, δρα-

στήριο επιχειρηματία

σε πολλά επίπεδα και

της εταιρείας RAPID,

για το διακανονισμό

του Δήμου όσον αφορά

τα επιτόκια δανεισμού

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κάτι που

είχε προσπαθήσει να κάνει ο Ζαχαράτος στην προηγού-

μενη Δημοτική Αρχή, αλλά το είχε απορρίψει η παρούσα

δημοτική πλειοψηφία, που τότε ήταν αντιπολίτευση! 

Την ανάθεση αυτή έκανε γνωστή ο Δημ. Δόγκας στο

Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώνοντας μάλιστα ότι υπάρχει

μια “κρυφή” συνεργασία με την αξιωματική αντιπολί-

τευση αφού δεν κάνει αντιπολίτευση!

Ο Δημ. Δαβάκης έψεξε τον δήμαρχο, θυμίζοντάς του

τις “κόντρες” του ως αντιπολίτευση με τον Ζαχαράτο.

“Βρε πως αλλάζουν οι καιροί”, που λέει και ο σοφός

λαός μας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης

Βούλας έχει φέρει πολλές φορές

πονοκέφαλο και στους παλιούς και

στους νέους κατοικούντες του Δη-

μαρχειακού Μεγάλου, άλλοτε

Βούλας και τώρα ΒΒΒ.

Πολλά έχουν ειπωθεί για τον

τρόπο που λειτουργούσε και

πολλά έχουν ακουστεί για το τί

βρήκαν στα χαρτιά της όταν αυτο-

δίκαια “λύθηκε” λόγω του νόμου

του Καλλικράτη το 2011, άμα τη

αναλήψει των καθηκόντων του δη-

μάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα

(ΦΕΚ 787/9-5-2011/Β)

Αφού μπήκε στη διαδικασία εκκα-

θάρισης το Δημοτικό Συμβούλιο

κλήθηκε να ορίσει εκκθαριστές.  Σ’

εκείνη τη συνεδρίαση πιάστηκαν

στα χέρια κυριολεκτικά, Ζαχαρά-

τος με Δαβάκη γιατί ακούστηκαν

αιχμές ότι ήταν στημένη η ανά-

θεση και το συμβούλιο διεκόπη

(Ιούλιος 2012).

Επειδή πολλά ακούγονταν στον

αέρα, οι υπάλληλοι εργαζόμενοι

της πρώην ΔΕΑΒ έστειλαν επι-

στολή, όπου ξεκαθαρίζουν, ότι όλα

στη ΔΕΑΒ εγίνοντο με εντολές

του διευθυντή της Μ. Καβράκου,

αποτινάζοντας τυχόν δικές τους

ευθύνες: «Με εντολές του

Δι/ντού Μ. Καβράκου λειτουργού-
σαμε». Σεπτέμβριος 2012.

Δόθηκε λοιπόν προς εκκαθάριση

το 2012. Ενα χρόνο σχεδόν μετά

ο Δαβάκης ρωτάει γιατί καθυστε-

ρούν οι εκκθαριστές. Το ίδιο και ο

Γ. Νιτερόπουλος, ο οποίος μάλι-

στα ζήτησε να καταγγελθεί η εται-

ρεία που “κωλυσιεργεί” και δεν

προχωρεί στην εκκαθάριση! (Ιού-

λιος 2013)

Στη Δημοτική συνεδρίαση της

16.7.14 με θέμα «Eισήγηση για κα-

ταγγελία σύμβασης εκκαθαριστών

Δ.Ε.Α.Β.», συζητούν την καταγγε-

λία της σύμβασης γιατί  οι εκκαθα-

ριστές δεν έχουν φέρει την

έκθεση πεπραγμένων, αλλά το

θέμα αποσύρθηκε, γιατί λέει οι εκ-

καθαριστές είπαν ότι οι υπηρεσίες

του Δήμου δεν τους δίνουν στοι-

χεία για να προχωρήσουν!!

Η ΔΕΑΒ λοιπόν κάθε χρόνο φαινό-

ταν να έχει κέρδη, πολλά κέρδη,

που δεν ήξερε τί να τα κάνει και

τα μοίραζε στους υπαλλήλους της

με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου!! 

Φτάσαμε, το 2016, έχουν περάσει

πέντε χρόνια και ακόμα δεν έχει

τελειώσει η υπόθεση, που αν απο-

φασίσει κάποιος να την σκαλίσει

θα βρεθεί μετά βεβαιότητος στις

δικαστικές αίθουσες, όπως διαφαί-

νεται από τις ελλείψεις, τις παρα-

λείψεις και τα απαιτούμενα που

δεν έχουν εισπραχθεί και το πιθα-

νότερο να μην εισπραχθούν ποτέ!

Ωστόσο έφαγε κάποιες δεκάδες

χιλιάδες πρόστιμα ο Δήμος γιατί

καθυστέρησε την εκκαθάριση και

δεν κατατέθηκαν οι οικονομικές

καταστάσεις. Ο Δήμος έχει αξιώ-

σεις από τη ΔΕΑΒ 286.000 ευρώ

(μισθώματα ακινήτων)

Το θέμα πήγαινε και ερχόταν στα

δημοτικά συμβούλια, που άλλοτε

έπαιρνε αναβολή και άλλοτε δεν

είχε απαρτία να συζητηθεί. Προ-

φανώς κάποιοι δεν ήθελαν...

Την περασμένη Δευτέρα λοιπόν

18/1/16 το πρώτο θέμα της ημερή-

σιας διάταξης ήταν «Έγκριση της
τροποποιημένης έκθεσης λήξης
εκκαθάρισης της Δ.Ε.Α.Β. και απο-
δοχή του προϊόντος αυτής». Ο

Δημήτρης Δαβάκης αποτύπωσε

τις απόψεις του, αναρωτήθηκε

ποιος υπέγραψε το δια ταύτα
όταν τα χαρτιά δεν είναι καθαρά...
για να πάρει την απάντηση από το

δήμαρχο «Εγώ και ο Αντιδήμαρ-
χος Διον. Γεωργουλόπουλος».

Ο Σπύρος Βαλάτας ονόμασε “μπα-

νανία” την κατάσταση και σημεί-

ωσε ότι η επιχείρηση παρουσίαζε

μία κερδοφορία που δεν υπάρχει

πουθενά!!!

Τέλος, ψηφίστηκε η έκθεση εκκα-

θάρισης από την παράταξη της

πλειοψηφίας και από τον Δ.

Κιούκη και Μαρία Σίνα.

Ολες οι παρατάξεις της μειοψη-

φίας κράτησαν αποστάσεις άλλοι

με όχι και άλλοι με παρών, πλην

του Δ. Κιούκη και της Μ. Σίνα που

όπως είπαμε, ψήφισαν ναι.

Αννα Μπουζιάνη

Πέντε χρόνια σε εκκαθάριση η Δημοτική

Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (ΔΕΑΒ)
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«Από τον βασιλέα   Νουμά,  ως αρχή του
ιερατικού ενιαυτού ορίσθηκε ο  μην  Ια-
νουάριος στους Ρωμαίους». 
Στο λεξικό  Σουίδα, στο λήμμα  “Ιανουά-

ριος” διαβάζω ως πρώτη ερμηνευτική το-

ποθέτηση:  Άγαλμα τερατόμορφο, ως δε

δεύτερη:  Μήνας του έτους.

Ο  Ιανουάριος  από   πολλού και  κατά την

εποχή μας  έχει καθιερωθεί σαν ο πρώτος

μήνας του έτους.

Στη λέξη “μήνας”  καταγράφεται  το χρο-

νικό διάστημα που απαιτείται για  να κάνει

η Σελήνη ή η κατά το αρχαϊκό της όνομα

“Μήνη”,  μια πλήρη περιφορά γύρω από τη

Γη.  Η κίνηση όμως αυτή της Σελήνης γύρω

από τη Γη δεν είναι ομαλή, και σε συνδυα-

σμό με την κίνηση της  Γης γύρω από τον

Ήλιο, συντελούν στο να γεννηθούν τα διά-

φορα είδη μηνών. Η φάση της καινούργιας

Σελήνης  στη γλώσσα  της αστρονομίας

καλείται  ‘’Σύνοδος της Σελήνης’’ ενώ η

πανσέληνος, ‘’Αντίθεσις’’.  “Σεληνιακός δε

μήνας” το χρονικό διάστημα  το μεταξύ

δύο Συνόδων.

Ο Συνοδικός μήνας που είναι και ο ευκο-

λότερα αντιληπτός μήνας από τον απλό

άνθρωπο  έχει διάρκεια 29 ημέρες, 12

ώρες 44 πρώτα λεπτά και 2,9 δευτερόλε-

πτα ή 29,539589 ημέρες. Από τα παρα-

πάνω καταφαίνεται ότι αυτός ο “Συνοδικός

μήνας” δεν καταγράφει  ακέραιο αριθμό.

Και επειδή αυτό δημιουργεί δυσκολίες

θρησκευτικές  ή και  πολιτικές  αποφασί-

στηκε οι μήνες στα σεληνιακά και σελη-

νοηλιακά ημερολόγια να υπολογίζονται

ανάλογα, άλλοτε με 29 και άλλοτε με 30

μέρες.  Ο  δε Ιανουάριος πάντοτε σαν ο

πρώτος μήνας του χρόνου να αριθμεί  31

ημέρες. 

Η   λέξη  πάλι “μην –  γεν. μηνός” προέρχε-

ται από  την  λατινική  mensus   της οποίας

η ρίζα βρίσκεται  και σε πολλές ευρωπαϊ-

κές ονομασίες, όπως    mois   (Γαλ.), month

(Αγγλ.), mes  (Ισπ), monat  (Γερμ) «μέ-

σιατς» ( Ρωσ).

Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον

διπρόσωπο θεό Ιανό... Ο Ιανός εκπροσω-

πούσε την θεότητα που δήλωνε την αρχή

και την έναρξη ενός ειρηνικού έργου ή  και

πολέμου. Το  μισό της μιας πλευράς του

πρόσωπο ήταν βλοσυρό, αλλά το άλλο

μισό έδειχνε πάντοτε  χαρωπό και καλοσυ-

νάτο.   

Από  το «Περί μηνών»  γραπτό του Ιωάννη

του Λυδού, βυζαντινού καθηγητή του Παν-

διδακτηρίου της Κωνσταντινούπολης  και

συγγραφέα, που έζησε κατά τον 6ο αιώνα

στα χρόνια του Ιουστινιανού,  μαθαίνομε

ακόμη, πως  το άγαλμα του Ιανού  κρα-

τούσε στο δεξί του χέρι τα κλειδιά με τρια-

κόσιες ψυχές, στο δε αριστερό του κλειδιά

με 65,  που συνολικά αντιπροσώπευαν τα

365 ημέρες το χρόνου. Η λατρεία του

Ιανού σαν θεότητα είχε καθιερωθεί στους

Ρωμαίους από τον Λατίνο βασιλέα Νουμά

Πομπίλιο και σχετικά διαβάζομε στο  «εν
ημέραις καλενδών» ότι στη Λυδία της Μι-

κράς Ασίας, είθισται να επιβιώνουν αρ-

χαίες λατρείες, κατά τις οποίες γίνονται

περιφορές μεταμφιεσμένων  που φέρουν

διπλό προσωπείο. Ο  Νουμάς,  που έζησε

στα  715- 675  πριν από τον Χριστό χρόνια,

ήταν  ο βασιλιάς που διαδέχθηκε τον Ρω-

μύλο στη Ρώμη. Μέχρι τον Νουμά οι μήνες

μετρούσαν στον αριθμό δέκα.  Επί της  βα-

σιλείας  του  Νουμά και μετά, προσετέθη

ως ενδέκατος ο Ιανουάριος.

Πέμπτος  στο θρόνο της Ρώμης ανέβηκε ο

Ετρούσκος Ταρκύνιος ο πρεσβύτερος “Τar-

quinius Priscus” (616-578). Προεβλήθη  ότι

ο Ιανουάριος θα  πρέπει να μετρά σαν ο

πρώτος κάθε χρόνου,  αφού και η γραμμα-

τική του ρίζα εννοιολογικά δηλώνει την θε-

ότητα του Ιανού  και  την αρχή κάποιου

συμβάντος. Μετά την απομάκρυνση της

δυναστείας των Ετρούσκων από το θρόνο

της Ρώμης νέα ανακατάταξη στο μηνολό-

γιο  έγινε. Σαν καινούργια βάση μέτρησε  η

21η  Μαρτίου,  ημέρα της  Εαρινής Ισημε-

ρίας* ή η 21η Ιουνίου, ημέρα του Θερινού

Ηλιοστασίου**.

Εμείς στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο τον

λέμε  και Γενάρη, δηλαδή μήνα που γεννο-

βολούν τα κοπάδια  ή και “γατομήνα”

επειδή κατ΄αυτόν  ζευγαρώνουν οι γάτες. 

Την ονομασία των ημερών μέσα σε κάθε

μήνα, οι Ρωμαίοι την καθόριζαν με   δικούς

τους κανόνες και  ημερολόγιο, στο οποίο

μπορούσε κανείς να διακρίνει ένα διαχω-

ρισμό σε “Καλένδες”,  που αφορούσαν την

πρώτη ημέρα, σε “Νόνες”,  που αναφέρον-

ταν στην 8η  ημέρα πριν από την πανσέ-

ληνο, και σε “Ειδούς” ή “Ίδούς”, που

έδειχναν την 13η η 15η του μήνα.  Η δε

αρίθμηση αυτή των ημερών γινόταν  ανά-

ποδα και προς τα οπίσω π.χ.  η προ των

«καλενδών Ιανουαρίων» η οποία αφο-

ρούσε την 31η  Δεκεμβρίου. Στους Έλλη-

νες και στο δικό τους ημερολόγιο  η λέξη

“καλένδες’’ δεν υπήρχε και δεν  αναφερό-

ταν. Από αυτό  δε βγήκε και η φράση  «το
έστειλε  ή το έγραψε στις  Ελληνικές κα-
λένδες» που θα πεί το ανέβαλε επ’ αόρι-

στον για να μη  πραγματοποιηθεί ποτέ.

Αντί για τις Ρωμαϊκές  καλένδες οι Έλλη-

νες  χρησιμοποιούσαν τις “νουμηνίες”.   Οι

νουμηνίες όπως και οι καλένδες, γιορτά-

ζονταν  με λαϊκούς πανηγυρισμούς, ξέ-

φρενους χορούς, αφή  και πηδήματα

πυρών,  οινοποσία, διάχυτη ευωχία, αλλά

και πολλάκις έκτροπα. Ο Ιωάννης  Χρυσό-

στομος  στην «Εν ταις καλάνδαις» ομιλία

του  στην εν Τρούλω  μάλιστα “Πενθέκτη
Σύνοδο” για την προσπάθεια από καθαρ-

μού του βίου των πιστών, από τέτοια ξε-

φαντώματα μας δίνει τη δική του

απαγορευτική εγκύκλιο: «Τας ούτω λεγο-
μένας καλάνδας  καθάπαξ εκ της των πι-
στών πολιτείας περιαιρεθήναι  βουλόμεθα
… άς και υπερβάλλεσθαι τινές κατά τι έθος
αρχαίον ειληρούσιν από του παρόντος
προτάσσομεν».
Με την  αρχή του χρόνου και κάθε Ιανουά-

ριο άρχιζε  στη Ρώμη  και η  εκλογή των

Υπάτων.  Ο λαός συμμετείχε στους πανη-

γυρισμούς αυτούς, πολλώ δε μάλλον αφού

εν σχετική πομπή οι νεοεκλεγμένοι Ύπατοι

μοίραζαν και σκορπούσαν αργυρά και

χρυσά νομίσματα στο πλήθος του λαού

που  επευφημούσε. Τα παιδιά τα μάζευαν

και τα πήγαιναν σπίτι τους. Ήταν τα νομί-

σματα από τις “καλένδες”, εξ ού  και τα ση-

μερινά κάλαντα. Και ύστερα σου λένε πως

οι παλιές  ειδωλολατρικές συνήθειες ξερι-

ζώνονται  και πεθαίνουν. Όχι βέβαια. Πάν-

τοτε βρίσκουν τον τρόπο και

παρεισφρύουν. Το βλέπομε άλλωστε και

σήμερα  ίσως δε  γιατί αυτά είναι μέρος

της δικής μας  ιστορίας, μιας ιστορίας  που

ακόμα  εξακολουθεί να μιλά στις ψυχές

μας.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

* Ισημερία: Εποχή του έτους στην οποία ο

ήλιος κατά την φαινομενική κίνησή του επί της

ελλειπτικής τροχιάς του τέμνει τον ουράνιο

ισημερινό.  Αυτό το φαινόμενο εμείς το αντι-

λαμβανόμαστε  με την ίση διάρκεια ημέρας και

νύχτας σε οποιοδήποτε σημείο της γηίνης επι-

φανείας  και σημειώνει την αρχή της άνοιξης

ή του φθινοπώρου.  

**Ηλιοστάσιο: Εποχή του έτους κατά την

οποία η φαινομενική τροχιά  του Ηλίου επί της

ελλειπτικής του, φτάνει τη μεγαλύτερη βόρεια

ή νότια απόκλισή του  και αντιστοιχεί στη με-

γαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια της ημέρας.

Ιανουαρίου  μηνός,  

βιογραφικές  περιπέτειες

O Δήμος Κρωπίας, με πρωτοβουλία του αρμόδιου

Δημοτικού Συμβούλου, Κωνσταντάρα Κωνσταντίνου

απευθύνει ανοικτή  πρόσκληση στους συμπολίτες, με

σκοπό τη δημιουργία Φιλοζωικής Εθελοντικής Ομά-

δας Δράσης του Δήμου Κρωπίας, η οποία: 

• θα συνδράμει οργανωμένα στην υποβοήθηση της

δράσης της Δημοτικής Επιτροπής Αδεσπότων Ζώων

με την καταγραφή  των αδέσποτων ζώων.  

• στη διοργάνωση ημερίδων θέλοντας να βοηθήσει

την επίλυση του  προβλήματος προστασίας των αδέ-

σποτων ζώων, του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος

καθώς και της ασφάλειας των πολιτών και ζώων. Επι-

πλέον, να θέσει ως πρώτο στόχο την άμεση μείωση

των φαινομένων της εγκατάλειψης και της πάσης φύ-

σεως εγκλημάτων κατά των  ζώων. 

Μέσα από αυτές τις δράσεις θα επιδιωχθεί: 

Α) μια καλύτερη αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων

με την καλλιέργεια «συνείδησης» προστασίας των

ζώων ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα της εγκα-

τάλειψης και πολύ περισσότερο της κακοποίησης των

ζώων και να προωθηθεί η μέθοδος της υιοθεσίας

τους, από ανθρώπους που θα ενδιαφέρονται να χα-

ρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογέ-

νειας 

Β) η υλοποίηση διαφόρων δράσεων μη επιβάρυνσης

του περιβάλλοντος στον αστικό ιστό της πόλης και

των οικισμών του Δήμου μας.

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Κορωπίου (Πεζόδρομος Γ.Σ. Παπασιδέρη 13),

την ΤΕΤΑΡΤΗ  3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   και ώρα 19:30

e-mail: konstantarask@yahoo.com

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί σε Δημιουργία Φιλοζωικής Εθελοντικής Ομάδας Δράσης
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O Γρηγόρης δεν είναι πια ανάμεσά μας!!!

O εθελοντής συνεργάτης μας, Γρηγόρης Δ. Ρώντας, έχασε τη ζωή του από

αιφνίδιο βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη. Εμεινε μέσα στην εντατική του

Ασκληπιείου, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθε και κατέληξε  την  Πέμπτη 21

Ιανουαρίου.

Ο Γρηγόρης εργαζόταν στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και ήταν

πολύτεκνος με τέσσερα αγόρια.

Bαρύ, ασήκωτο το κλίμα στην εφημερίδα. 

Σαν σήμερα Παρασκευή κλείναμε μαζί το φύλλο...

Η εξόδιος ακολουθία του θα γίνει το Σάββατο 

23 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι 

στο Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης

Ως πατριώτης δεν θα το
υπέγραφα!

Σόλιμπλε σε Βαρουφάκη
Περιγράφει ο Βαρουφάκης:

Βρισκόμαστε σε  απόλυτη οικονομική ασφυξία. Μέσα σε

εκείνο το Γιουρογκρούπ ο κύριος  Σόιμπλε διαφώνησε με

το τελεσίγραφο και είπε ότι δεν μπορεί να το περάσει  από

την ομοσπονδιακή  Βουλή!

Διαβάζοντας το τελεσίγραφο της τρόικας είδα ότι υπήρχε

η πρόβλεψη να αποπληρώσουμε την ΕΚΤ τον Ιούλιο και

τον Αύγουστο παίρνοντας απ’ αυτό το “μαξιλάρι” του ΤΧΣ

τα 11 δις. Και τότε έθεσα το ερώτημα: με την ανακεφαλαι-

οποίηση των Τραπεζών για την οποία είχαμε αυτά τα 11 δις

τί θα τα κάνουμε; Η απάντηση ήταν ότι θα τα πάρουμε αρ-

γότερα από το ΕSΜ. 

Αντέδρασα λέγοντας ότι για να έχεις νέο δάνειο πρέπει να

έχεις νέο πρόγραμμα. Οπότε στην επέκταση του δεύτερου

μνημονίου, μας εντάσετε ένα τρίτο μνημόνιο χωρίς να έχει

συμφωνηθεί;

Και τότε ο Σόιμπλε σηκώθηκε προς τιμήν του και είπε ότι

αυτό είναι απαράδεκτο· εγώ αυτό δεν το περνάω από τη

Βουλή.

Ή τρόικα είπε: ή το αποδέχεσαι ή κλείνουν οι τράπεζες.

...Κύριε Σόιμπλε μπορούμε να βγάλουμε για μια στιγμή τα

καπέλα μας, των Υπουργών Οικονομικών της Ελλάδας και

της Γερμανίας; Είσαι στα πράγματα 40 χρόνια και εγώ 6

μήνες.  Θέλω να σου ζητήσω μια προσωπική χάρη. Θέλω

να μου δώσεις μια συμβουλή.  Αυτό το πράγμα θα το υπέ-

γραφες εσύ με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας; Αν

το υπογράψω, έστω ενθουσιωδώς και βγούμε όλοι στην κυ-

βέρνηση και προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε υπάρχει

πιθανότητα σε 6 μήνες, 12 μήνες να μη βρεθούμε ξανά στα

ίδια; 

Και μου είπε κάτι συγκλονιστικό: δεν θα το υπέγραφα, ως

Πατριώτης. 

Αυτό, όλα τα γυάλινα παράθυρα το ...προσπέρασαν. Ασχο-

λήθηκαν μόνο με τη “σωτηρία μας”, που κατ’ αυτούς επε-

τεύχθη με την μειοδοσία του Τσίπρα!!!

Φόρο στη βενζίνη για 
τους πρόσφυγες!

«Αν οι εθνικοί προϋπολογισμοί ή ο ευρωπαϊκός προ-
ϋπολογισμός δεν επαρκούν, θα μπορούσαμε να συμ-
φωνήσουμε σε μέτρα όπως ένας φόρος ορισμένου
ύψους σε κάθε λίτρο βενζίνης», προτείνει ο  Σόιμπλε

μέσω της εφημερίδας Sueddeutsche Zeitung και προ-

σθέτει ότι έτσι θα είχαμε τα μέσα για μια ευρωπαϊκή

απάντηση στο προσφυγικό ζήτημα, τονίζοντας ότι «η
λύση του προβλήματος δεν θα πρέπει να αποτύχει
λόγω περιορισμένων πόρων». 

Τρελάθηκαν ή 
υπάρχει σχέδιο!!!

Σε απόλυτη οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι ελεύ-

θεροι επαγγελματίες, με τον κεφαλικό φόρο, που

επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση, μέσω της κατα-

κόρυφης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. 

Για κάθε 10 ευρώ, που βγάζει ένας ελεύθερος επαγ-

γελματίας, θα πληρώνει τα 7 σε φόρους και ασφα-

λιστικές εισφορές!

Είναι με τα καλά τους; Τρελαθήκανε ή υπάρχει οργα-

νωμένο σχέδιο εξόντωσης και του τελευταίου ελεύ-

θερου επαγγελματία ώστε να έρθουν τα καρτέλ να

δημιουργήσουνε μεγαλοεταιρείες με αυτά τα επά-

γελματα που θα χρησιμοποιούν τους σημερινούς

ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρους, μηχανικούς

κ.λπ.) ως απλούς υπαλλήλους των 450 ευρώ;;;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Γρηγόρη, θα μας λείψει η αιχμηρή πένα σου. 

Έκλεισες πρόωρα και αιφνίδια το βιολογικό σου κύκλο, προτού να γευθείς τους καρπούς των αγώνων σου. 

Εμείς θα συνεχίσουμε, στην ίδια στράτα που διαβαίναμε μαζί, συχνά ματώνοντας... 

Να ‘σαι σίγουρος: Οι δίκαιοι αγώνες στο τέλος ευοδώνονται. Θα νικήσουμε! 

Η νίκη θα ‘ναι και δική σου.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Τα ελαττώματα μοιάζουν με τους προβολείς των αυτο-

κινήτων... Μόνο των άλλων μας ενοχλούν, τα δικά μας, μας

βολεύουν. 

4 Χειμώνας και ο άντρας γίνεται πιο ανεξάρτητος· έχει

μπουφάν για κλειδιά, τσιγάρα, κινητό, καμμία υποχρέωση

στη γυναικεία τσάντα.

4 Μας έχουν καλομάθει οι μανάδες και οι πατεράδες μας

και ως γνωστόν οι πασάδες με τις πριγκίπισες δεν κάνουν

καλό συνδυασμό.

4 Mη φωνάζεις ρε φίλε, ντάξει, τρακάραμε. Δεν μπορούμε

να τα βρούμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι; κοίτα τώρα,

κάνει ότι πέθανε, άντε βγάλε άκρη.

4 Αφου δεν σας πεταξανε καναν κοκορα να σας παρει στο

κυνηγι να κλειδωθειτε κανα μηνα εκει μεσα, παλι καλα να λετε

Το ηλιακό μας σύστημα φαίνεται να έχει και έννατο

πλανήτη. 

Βάσει του sciencemag.org, δύο επιστήμονες εμφάνισαν

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη πλανήτη

πίσω από τον ήλιο με την ίδια τροχιά με αυτή του πλα-

νήτη μας. Η απόστασή του από τον Ήλιο είναι 600 με

1200 φορές, η απόσταση της Γης από τον ήλιο.

Υπάρχει καχυποψία απο πολλους επιστήμονες αλλά, o

Konstntin Batygin και ο Mike Brown του Ινστιτούτου Τε-

χνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) στην Πασαντένα,

επιμένουν. Λένε πως στον επιστημονικό κόσμο “αν
αναφερθείς στον πλανήτη X, σχεδόν κάθε αστρονόμος

θα σου πει πάλι αυτός; Θα σε περάσει για τρελό. Κι εγώ
το ίδιο ίσως θα έκανα. Αλλά αυτή τη φορά είναι διαφο-
ρετικό, γιατί αυτή την φορά έχουμε δίκιο”. 

Σας θυμίζει κάτι αυτή η “ανακάλυψη”;

Πριν από ...μόλις 2.500 χρόνια, ο Φιλόλαος, μαθητής

του Πυθαγόρα μίλησε για την Αντιχθώνα*. 

Ο Αντίχθων είναι υποθετικό σώμα του ηλιακού συστή-

ματος με μάζα ίση με αυτή της Γης, την ύπαρξη του

οποίου υπέθεσε ο Έλληνας φιλόσοφος στο γεωκεν-

τρικό κοσμολογικό του μοντέλο, στο οποίο όλα τα

σώματα στο Σύμπαν περιστρέφονται γύρω από ένα

Κεντρικόν Πυρ, τον ήλιο. 

Σύμφωνα με τον Φιλόλαο και τους Πυθαγόρειους,

αυτή η αντί-γη (αντιχθών), η οποία αποτελείτο από

τα ίδια υλικά με τον πλανήτη Γη, εξισορροπούσε το

κέντρο ισορροπίας του σύμπαντος.

Οι πυθαγόρειοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι η Αντίχθονας,

βρίσκεται σε θέση αντίθετη από τη Γη ως προς την

Εστία του Σύμπαντος με αποτέλεσμα να μην είναι

ορατός.

Άξιοι θαυμασμού για ακόμα μια φορά οι αρχαίοι ημών

πρόγονοι. 

* Αντιχθών (αντι-χθών). Χθων (Γη) είναι θεότητα που προσωποποι-

ούσε τα βάθη της Γης. 

Στην πρώτη

θέση στο πο-

σοστό ανερ-

γίας ανάμεσα στα

κράτη – μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης

εξακολουθεί να βρί-

σκεται η Ελλάδα, και

στη δεύτερη παγκο-

σμίως. Ακολουθεί η

Ισπανία με 21,6% και η

Κροατία με 15,4%,

ενώ τα χαμηλότερα

ποσοστά ανεργίας κα-

ταγράφονται στη Γερ-

μανία με 4,5%, την

Τσεχία με 4,8% και

την Μάλτα με 5,1%. 

Το ποσοστό της ανερ-

γία των νέων στην

Ε.Ε. βρίσκεται στο

20,1% και στην Ευρω-

ζώνη στο 22,1%. 

Τα υψηλότερα ποσο-

στά καταγράφονται

και σ’ αυτή την κατη-

γορία στην Ελλάδα

που βρέθηκε ξανά

στην πρώτη θέση της

λίστας με 48,6%...

Βρέθηκε ο πλανήτης αντι-Γη; 
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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 . . . Μια πρωτοχρονιάτικη κάρτα

Ανοίγοντας το φάκελο ξεπρόβαλλε μια κάρτα με μια υπέ-

ροχη χιονισμένη σύνθεση με δύο λέξεις στην ιταλική

γλώσσα: «Bon anno» = «Καλή χρονιά».

Στο πίσω μέρος της κάρτας, ο αποστολέας αντί άλλης

ευχής έγραφε λίγα λόγια από ένα ποίημα του Ιταλού ποι-

ητή του 19ου αιώνα Τζάκομο Λεοπάρντι. Το παραθέτω

σε μετάφραση·

«Ακατάλυτη και τρομερή δύναμη ...ΕΛΛΑΔΑ!
Για μια στιγμή φαίνεται πως πεθαίνεις 
και ξαφνικά παρουσιάζεσαι πάλι 
ολοζώντανη και δροσερή.
εκεί που δεν σε περιμένει κανείς»!!!

Τζάκομο Λεοπάρντι

Τα αισθήματα άλλαξαν, ο νους σταμάτησε, η σκέψη μα-

γνητίστησκε και όλα βρέθηκαν στον ίδιο “γεωμετρικό

τόπο”!

Η ζωή αρμένισε στο αγνάντεμα του παρελθόντος, και

έτρεξε στο Χρόνο-Κρόνο, που με τη ροή του δηλαδή τη

Ρέα του, συνεχίζει ανενόχλητος να κυλά και να εξουσιάζει

το σύμπαν! Η κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού έχει ένα

μόνο στίγμα που βρίσκεται σ’ ένα πέλαγος! Στο πέλαγος

των Πελασγών, το Αγαίο πέλαγος!

Η γνώση ξυπνά το πνεύμα, που γίνεται σπίθα για να κάψει

τη σαπίλα, την υποκρισία, την προδοσία, την εξαπάτηση,

την εκμετάλλευση, τα άνομα συμφέροντα, την αδικία, την

ψευτιά, την κοροϊδία και την εξάπλωση του σκοταδισμού!

Η ιστορία γεννήθηκε για να ζει και να περπατάει για πάντα

πάνω στην “Ιερή Γη” της Πελασγικής Θεσσαλίας, στην

οποία οι ερχόμενοι κυβερνήτες και διαφωτιστές της (Διός

φώτιση), από τον πλανήτη Ε, που είναι ο δορυφόρος του

μικρότερου από τους τρεις ήλιους του Σείριου, στο κέντρο

του Γαλαξία μας, την ονόμασαν ΣΕΛΛΑΣ (ΣΕΛ = φως, ΛΑΣ

= πέτρα) δηλαδή “φωτοδότρια πέτρα”, μεταδίδοντας

στους Πελασγούς την αθάνατη γλώσσα τους με το σημε-

ρινό ελληνικό αλφάβητο!

Απ’ αυτή την Αρχιγενέθλιο ελληνική γλώσσα, γονιμοποι-

ήθηκε ο παγκόσμιος λόγος!

Ο πολιτισμός διαδόθηκε από τους φωτισμένους προγό-

νους μας σ’ όλες τις ηπείρους, αφού ήταν οι πρώτοι ταξι-

δευτές, με πολλές θυσίες, κόπους και προσπάθειες

τουλάχιστον πριν 30.000 χρόνια!!!

Η ελληνική ιστορία, που θέλουν πάλι να την αλλάξουν,

δαφνοστεφανώνει ατρόμητη και αθάνατη τη Φθία του Δευ-

καλίωνα, τον Ορχομενό των Μινυών, την Αττικοβοιωτία

του Ωγύγου, την Ιναχική Γη του Φορωνέα, που είναι ο ιδρυ-

τής της πρώτης ανθρώπινης κοινωνίας στο Φορωνικό

Αστυ, στο Αργος, που δημιούργησε αποικίες (25.000 χρό-

νια π.Χ.) σε όλο τον κόσμο. Αλλά και την Κρήτη του

Μίνωα, του γιού της Ελληνίδας από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ αποι-

κία της Φοινίκης ΕΥΡΩΠΗ, τον ιερό Παρνασσό με το Δελ-

φικό Μαντείο, τις Μυκήνες του Περσέα, τη Σπάρτη του

Λυκούργου και του Λεωνίδα, τη Θράκη του Ορφέα, τη Σα-

μοθράκη των Καβείρων, τη Λέσβο των Αιολών, την Ιωνία

του Ομήρου, τη Χίο με το χορό της ευγονίας, την Μακε-

δονία του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απογό-

νων του Ηρακλή· την Ήπειρο των Μολοσσών, τη Σάμο του

Πυθαγόρα, τη Λήμνο του Ηφαίστου, την Ιθάκη του Οδυσ-

σέα και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ιστορία δεν έχει τέλος!

Ο Γκαίτε διαπίστωσε ότι: «η ΕΛΛΑΔΑ για την ανθρωπό-
τητα είναι ότι η καρδιά (καρ+Δίας) και ο νους για τον άν-
θρωπο»!

Ο μόνος φωτοδότης φάρος στο σκοταδισμό μας από την

εσωτερική κατοχή μας είναι οι γνώσεις των προγόνων

μας, που χάρισαν το Διαφωτισμό στο Μεσαίωνα και όχι

των σχολικών βιβλίων και λεξικών για να δικαιώσουμε και

τον ποιητή Τζάκομο Λεοπάρντι!

Αίσιο και ευτυχισμένο το 2016

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Λύση αποχετευτικού -Όχι στο Κ.Ε.Λ. – Σύνδεση με Ψυττάλεια

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με τη δημιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και τη χωροθέτηση

αυτού στη  θέση Λακαθέλα και εν συνεχεία της απόρριψης της πρότασης, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας (Πράσινος Λόφος

Αρτέμιδος) ανησυχεί πολύ σοβαρά για τη ρύπανση που θα προκληθεί στη θάλασσα και την υποβάθμιση του περιβάλ-

λοντος από την κατασκευή του.

Για το λόγο αυτό συνεδρίασε και εκτίμησε την κατάσταση όπου Αποφασίσθηκε Ομόφωνα να αγωνιστεί για να βρεθεί

λύση, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τη σύνδεση του αποχετευτικού με την ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.

Ζητάμε την υλοποίηση της απόφασης 330/15 του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνδεση των πόλεων μας με το ΕΕΛ

Ψυττάλεια.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε δυναμικό αγώνα να αποτραπεί η κατασκευή του ΚΕΛ.

Κάθε άλλη λύση θα μας βρει αντίθετους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  

Έχει επανειλημμένα γραφεί πως οι

πολιτικές λιτότητας των τελευταίων

ετών έπληξαν καίρια τα οικονομικά

των ΟΤΑ. Οι μειώσεις στις κρατικές

επιχορηγήσεις για λειτουργικά

έξοδα (ΚΑΠ) ξεπέρασαν το 60%,

ενώ οι περικοπές από το πρόγραμμα

δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ξεπέ-

ρασαν το 80%.

Ταυτόχρονα ακόμα και αυτά τα μει-

ωμένα ποσά εισρέουν στους Δή-

μους με σημαντική καθυστέρηση.

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των

παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

των δημοτών είναι ιδιαίτερα αισθη-

τές, ιδιαίτερα σε υπερχρεωμένους

Δήμους όπως ο Δήμος Αμαρουσίου.

Τελευταία διεκδικείται από πολλές

πλευρές, μεταξύ των οποίων και η

σημερινή ηγεσία της ΚΕΔΕ, η μετα-

βίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

από την κεντρική Κυβέρνηση στο

επίπεδο της Αυτοδιοίκησης.

Είναι θέση που και εμείς σαν παρά-

ταξη είχαμε διατυπώσει εδώ και

πάρα πολλά χρόνια και αποτελεί βα-

σική προγραμματική δέσμευση του

σημερινού κυβερνώντος κόμματος.

Θέταμε μάλιστα σαν στόχο να αυξη-

θεί η συμβολή των ΟΤΑ στη διαμόρ-

φωση του ΑΕΠ της χώρας από 3%

που είναι σήμερα στο 11% περίπου

που ισχύει για τις χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης κατά μέσο όρο.

Αρκεί όμως μια βελτίωση των οικο-

νομικών των ΟΤΑ, όσο και αν αυτό

αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης

για ορισμένους Δήμους, για την επί-

τευξη ενός τόσο φιλόδοξου στό-

χου;

Οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι απλά

ένα τεχνοκρατικό πρόβλημα. Απαι-

τούν λαϊκή στήριξη και κινητοποί-

ηση των τοπικών κοινωνιών.

Το σημερινό δημαρχοκεντρικό μον-

τέλο διοίκησης των ΟΤΑ με την πλη-

θώρα αντιδημοκρατικών ρυθμίσεων

όσον αφορά την εκπροσώπηση των

παρατάξεων, αλλά και της κοινω-

νίας στα θεσμικά όργανα των

Δήμων αναπαράγει την παθητικό-

τητα και την αδιαφορία των πολι-

τών.

Είναι κοινή διαπίστωση πως ελάχι-

στο είναι το ενδιαφέρον των πολι-

τών για όσα συμβαίνουν στα

δημοτικά συμβούλια (τοπικά κοινο-

βούλια) καθώς και η κινητοποίηση

τους μόνο και εφόσον το πρόβλημα

«χτυπήσει την πόρτα τους».

Η αλλαγή του Καλλικράτη στην κα-

τεύθυνση της εκλογής των Δημοτι-

κών Αρχών και των θεσμικών

οργάνων των Δήμων με απλή ανα-

λογική και η κατοχύρωση της ουσια-

στικής-δεσμευτικής συμμετοχής

των πολιτών αποτελούν αναγκαίες

προϋποθέσεις για μια τέτοια αλ-

λαγή πορείας.

Είναι αναγκαίες για να καταπολεμη-

θεί η αλαζονεία και ο αυταρχισμός

ορισμένων Δημοτικών Αρχών, να

εξαλειφθεί η διαφθορά, η συναλ-

λαγή και οι πελατειακές σχέσεις, να

αντικατασταθούν οι δημόσιες σχέ-

σεις με την ουσιαστική άσκηση πο-

λιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Να ανυψωθεί το κύρος του θεσμού

της Τ.Α ώστε να σταματήσει να ανα-

παράγεται η έλλειψη εμπιστοσύνης

των πολιτών απέναντι του, που σή-

μερα κυριαρχεί.

Αλλαγές τέτοιου δομικού χαρα-

κτήρα δεν γίνονται επίσης με απο-

δεκατισμένες υπηρεσίες από επι-

στημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Αντιμετωπίζονται με μόνιμο προσω-

πικό υψηλής εξειδίκευσης και φυ-

σικά όχι με συμβασιούχους που

υφίστανται τη χειρότερη μορφή εκ-

μετάλλευσης στις σημερινές συνθή-

κες ανεργίας.

Απαιτούν ισχυρή, επαγγελματική,

παραγωγική ανασυγκρότηση των

«μάχιμων» διευθύνσεων (Τεχνική,

Πολεοδομία, Καθαριότητα, Περι-

βάλλον, Αλληλεγγύη και Πρόνοια)

και όχι εκχώρηση τους στον ιδιω-

τικό τομέα.

Αποτελεί αυτοακύρωση του συν-

ταγματικά κατοχυρωμένου ρόλου

τους και αναδεικνύει ηττοπαθή συμ-

περιφορά όταν οι ίδιοι οι ΟΤΑ, μπρο-

στά στις δυσκολίες που ορθώνουν

οι νεοφιλελεύθερες μνημονιακές

πολιτικές διάλυσης του δημόσιου

τομέα, απεμπολούν την υποχρέωση

τους να διαχειρίζονται τις δημόσιου

και κοινωνικού χαρακτήρα υπηρε-

σίες τους.

Όταν τις παραχωρούν στο ιδιωτικό

κεφάλαιο και μάλιστα με όρους οι-

κονομικής επικυριαρχίας των «επεν-

δυτών».

Γιατί είναι άλλο πράγμα η ιδιωτικο-

ποίηση και άλλο η συνεργασία με

τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση

της «παραγωγικής» επιχειρηματικό-

τητας και της κοινωνικής οικονομίας

σε τοπικό επίπεδο.

Λ. Μαγιάκης 

δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΠΕΔΑ

Είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα 

των δήμων(;) 
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Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας

της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστόφορος

Φωκαΐδης, Βουλευτές της Βουλής των Αντι-

προσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Υπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων,

συγγενείς των πεσόντων και εκπρόσωποι

συλλόγων συγγενών πεσόντων-αγνοουμένων

και πολεμιστών της Κύπρου, παρέστησαν

στην τελετή επίσημης υποδοχής στην Ελ-

λάδα των λειψάνων έξι Ελλήνων στρατιωτι-

κών πεσόντων στην Κύπρο. Η τελετή

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας όπου εψάλη τρισάγιο.

Tα λείψανα των πεσόντων και αγνοουμένων

έξι Ελλήνων στρατιωτικών, στη Μεγαλόνησο,

παρέλαβε με τελετές από την Κυπριακή Δη-

μοκρατία  στην Λευκωσία τη Δευτέρα 18 Ια-

νουαρίου 2016 ο Αναπληρωτής Υπουργός

Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας.

Τα λείψανα μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με ει-

δική πτήση μεταγωγικού αεροσκάφους C-130,

συνοδεία του ΑΝΥΕΘΑ, Δημήτρη Βίτσα, του

Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχου Ευαγγέλου Απο-

στολάκη ΠΝ, του Αρχηγού ΓΕΕΦ, Αντιστρά-

τηγου Γεωργίου Μπασιακούλη και του Α΄

Υπαρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Δημητρίου

Θωμαΐδη.

Με την άφιξή τους, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου

ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και πομπή

με επικεφαλής τον ΑΝΥΕΘΑ προς το Υπουρ-

γείο Άμυνας, όπου και ετελέσθη η επίσημη

υποδοχή άφιξης των λειψάνων στην Ελλάδα

και Τρισάγιο στον Ι.Ν. «Παναγίας Παντάνασ-

σας». 

Ακολούθησε χαιρετισμός του Υπουργού Εθνι-

κής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Υπουρ-

γού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χριστόφορου Φωκαΐδη.

Στη συνέχεια παρουσία της Πολιτικής και

Στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνι-

κής Άμυνας ετελέσθη εκδήλωση τιμής και

μνήμης των ηρωικώς πεσόντων της Ακται-

ωρού «Φαέθων» κατά την διάρκεια επιχειρή-

σεων, τον Αύγουστο του 1964 στις μάχες της

Τηλλυρίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα παρουσία

του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας Χριστόφορου Φωκαΐδη.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμέ-

νος απένειμε την διαμνημόνευση Αστέρα

Αξίας και Τιμής στον Κυβερνήτη Δημήτριο

Μητσάτσο, η οποία έχει ως εξής:

«Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής

Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου απονέμεται το

στρατιωτικό αναμνηστικό μετάλλιο επιχειρή-

σεων Κύπρου και η διαμνημόνευση «Αστέρα

και Τιμής» στον Πλοίαρχο Πολεμικής  Διαθε-

σιμότητας Δημήτριο Μητσάτσο κυβερνήτη της

ακταιωρού «ΦΑΕΘΩΝ», για τη συμμετοχή του

στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τηλλυ-

ρία και στη Λευκωσία το 1964 καθώς επίσης

και τις διακεκριμένες υπηρεσίες προς τις ΕΔ

και την πατρίδα».

Σήμερα με σεβασμό, τιμή και συγκίνηση, με

τις Σημαίες μεσίστιες, υποδεχόμαστε τους

ήρωες μας που έδωσαν τη ζωή τους για τα

ιδανικά της ελευθερίας του Έθνους μας.

Οι ήρωες:

Συνταγματάρχης Σταύρου Σωτήριος,

Ανθυπασπιστής Λουκάκης Θεοφάνης,

Ανθυπασπιστής Καβροχωριανός Νικόλαος,

Ανθυπασπιστής Τσιγγαρόπουλος Νικόλαος,

Δεκανέας Τσούκας Δημήτριος,

Στρατιώτης Καρδάρας Ζαχαρίας, 

«Τουρκικά αεροπλάνα επιτέθηκαν  κατά της

ακταιωρού «ΦΑΕΘΩΝ» τον Αύγουστο του

1964, πράξη που ήταν ξεκάθαρη παραβίαση

της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

και των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Ακόμα και μετά την προσάραξη του πλοίου και

την εγκατάλειψή του από το πλήρωμα συνε-

χίστηκαν οι βομβαρδισμοί, κατά παράβαση της

συνθήκης της Γενεύης.

Το πλήρωμα της ακταιωρού ήταν νέα παιδιά

με αγάπη για την πατρίδα, που έγραψαν με το

αίμα τους μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστο-

ρία του Πολεμικού μας Ναυτικού, πιστοί στις

παραδόσεις της τρισχιλιετούς ιστορίας του.

Η υποχρέωση μας απέναντι στους ήρωες του

παρελθόντος αλλά και τις γενιές του μέλλον-

τος, είναι να μη λησμονούμε ποτέ την ιστο-

ρική μνήμη, μεταλαμπαδεύοντας έτσι στις

νεότερες γενιές τις πατροπαράδοτες αρχές

και αξίες της αγάπης στην Πατρίδα, της πί-

στης και της αφοσίωσης στο καθήκον», είπε

μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Υπουργός

ΕΘΑ.

Να σημειώσουμε ότι οι συγγενείς των πεσόν-

των ταξίδεψαν στην Κύπρο και συμμετείχαν

στις τελετές, μετά από πρόσκληση του

Υπουργείου ΕΘ.Α. Επίσης πρέπει να επιση-

μανθεί ότι τα έξοδα (διαμονή, μετάβαση, φι-

λοξενία) όλων των συγγενών που μετέβησαν

στη Κύπρο, καλύφθηκαν από προσφορές της

Κυπριακής Δημοκρατίας, του ΓΕΕΦ, της

ΕΛΔΥΚ και τον εκπρόσωπο της Ελληνοκυ-

πριακής Κοινότητας στη Διερευνητική Επι-

τροπή Αγνοουμένων. Η Αεροπορική Εταιρεία

Aegean κάλυψε τα αεροπορικά τους εισιτήρια,

ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών απάλ-

λαξε αυτά τα εισιτήρια από τέλη αεροδρο-

μίου.   

Τα λείψανα που επαναπατρίζονται έχουν ταυ-

τοποιηθεί με τη μέθοδο του DNA που χρησι-

μοποιείται τα τελευταία χρόνια και έχει

βοηθήσει σημαντικά στην αναγνώριση οστών.

Σαράντα ένα χρόνια μετά τη Κυπριακή Τρα-

γωδία οι οικογένειες των πεσόντων δεν είχαν

κηδέψει τους ανθρώπους τους, καθώς εκατον-

τάδες συμπατριώτες μας ακόμα αναζητούν

την τύχη των παιδιών, των αδελφών τους, των

δικών τους ανθρώπων.  

Τιμή και δόξα σε πεσόντες στον Κυπριακό Αγώνα

Ανατρέχοντας στην ιστορία:

Προς ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας για

αντιμετώπιση της εντεινόμενης τουρκικής απειλής, το 1964

η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου απέστειλε στην Κύπρο

μία μεραρχία στρατού και Ελληνες αξιωματικούς για στε-

λέχωση της Κυπριακής Εθνοφρουράς, η οποία ιδρύθηκε το

ίδιο έτος, με αρχηγό τον Γεώργιο Γρίβα. Στις 7 Αυγούστου

ξέσπασαν στην περιοχή της Τηλλυρίας αιματηρές συγκρού-

σεις, όταν η Εθνοφρουρά προσπάθησε να εξουδετερώσει

τον θύλακα Μανσούρας - Κοκκίνων, που είχαν συγκροτήσει

οι Τούρκοι με απώτερο στόχο τη δημιουργία προγεφυρώ-

ματος για μια ενδεχόμενη απόβαση στην Κύπρο. Κατά τη

διάρκεια των συγκρούσεων, που κράτησαν τέσσερις μέρες,

αεροσκάφη της Τουρκίας επιτέθηκαν με βόμβες ναπάλμ

εναντίον θέσεων της Εθνοφρουράς της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, αλλά και κατοικημένων περιοχών, σκοτώνοντας

και τραυματίζοντας δεκάδες άτομα, ενώ ακρότητες δεν

έλειψαν και από την ελληνική πλευρά. Στις μάχες αυτές

έλαβαν μέρος και δύο ακταιωροί, που είχαν αποσταλεί πα-

ράλληλα με τη μεραρχία, στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής.

Μόλις έφτασαν στο νησί, τα δύο πλοία ανήρτησαν την κυ-

πριακή σημαία και αποτέλεσαν τη μοναδική ναυτική δύναμη

της Κύπρου. Στις 8 Αυγούστου 1964 τουρκικά μαχητικά

βομβάρδισαν την ακταιωρό «Φαέθων» στο καραβοστάσι

«Ξερός», σκοτώνοντας έξι μέλη του πληρώματος. Ο κυ-

βερνήτης του πλοίου, ανθυποπλοίαρχος τότε του Βασιλι-

κού Ναυτικού, Δημήτριος Μητσάτσος δέχθηκε πυρά στο

δεξί του χέρι, το οποίο στη συνέχεια και έχασε.

...Ηρθαν τα αεροπλάνα και άρχισαν τις επιθέσεις. Η μάχη

κράτησε αρκετή ώρα, διότι έκανα ελιγμούς ανάμεσα από

κάτι αμερικανικά φορτηγά που ήταν εκεί για να φορτώσουν

μετάλλευμα. Φαντάστηκα ότι οι Τούρκοι δεν θα χτυπούσαν

γιατί θα έβλεπαν τις αμερικανικές σημαίες, αλλά οι επιθέ-

σεις ήταν αγριότατες. 

....Αρχισαν να σκοτώνονται άνθρωποι. Στην προσπάθειά

μου να σώσω το υπόλοιπο πλήρωμα, σκέφτηκα ότι το κα-

λύτερο θα ήταν να το κάτσω πάνω στην άμμο. Εκεί υπήρχε

μια προβλήτα, όπου πουλούσαν το μετάλλευμα στα καρά-

βια που περίμεναν να φορτώσουν. Την ώρα που έδινα τη

διαταγή να στρίψουμε, το καράβι δεν έστριβε. Κοίταξα στην

τιμονιέρα και είδα ότι ο πηδαλιούχος είχε σκοτωθεί. Πήρα

το πηδάλιο και μετά ήρθε δίπλα μου ο ύπαρχος, ο νοσοκό-

μος και κάποιοι άλλοι. Ενα αεροπλάνο, που ερχόταν πολύ

κοντά με το νερό και δεν το είδε κανείς, έριξε μία ριπή στη

γέφυρα και σκοτώθηκαν ο ύπαρχος, ο νοσοκόμος και ένας

Κύπριος που ήταν μαζί μας, τραυματίστηκε κάποιος άλλος

και πέρασαν οι σφαίρες μέσα από το χέρι μου. Οπότε, στην

έξαψη και με ένα χέρι, το έριξα στην παραλία και διέταξα

εγκατάλειψη πλοίου.

Οι άνθρωποι πήδηξαν στο νερό για να κολυμπήσουν κάτω

από την προβλήτα, αλλά τα αεροπλάνα συνέχισαν τις επι-

θέσεις και στους ναυαγούς στη θάλασσα. 

...Από τους 23 μέσα στο πλοίο, σκοτώθηκαν οι δύο υπαξιω-

ματικοί, τέσσερις ναύτες και ο Κύπριος. Είμαι ο μόνος επι-

ζών αξιωματικός, που είμαι ανάπηρος, με κομμένο το δεξί

χέρι.

Πήρα διαταγή να μη μιλήσω ποτέ...

“Καθημερινή” 25.11.2007, διηγείται ο Δημητρής Μητσάτος
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Συνεδρίαση με

πίττα στα 3Β

Ο Δήμος 3Β πραγματοποίησε την

πρώτη του έτους 2016 δημοτική συνε-

δρίαση, την περασμένη Δευτέρα 18

Ιανουαρίου, όπου έγινε και το κόψιμο

της παραδοσιακής βασιλόπιττας.

Πριν την έναρξη της συνεδρίσης η

πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία Αργυροπού-

λου έκοψε τα κομμάτια ονομαστικά,

πρωτίστως στο σώμα και μετέπειτα

στους παρευρισκόμενους εργαζόμε-

νους του Δήμου, αλλά και στα ΜΜΕ.

Το φλουρί κέρδισε ο Δημήτρης Τσάκα-

λος εργαζόμενος στο Δήμο και γραμ-

ματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρωτοχρονιάτικες πίτες έκοψε η Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Ρένα

Δούρου στην έδρα του Συνδέσμου 19/1 στην ΟΕΔΑ Φυλής και στο ΣΜΑ Σχιστού 20/1.

Η Περιφερειάρχης ευχήθηκε στους εργαζόμενους, υπογράμμισε τους κοινούς αγώνες για

τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων ενώ παρατή-

ρησε ότι η σοβαρή και όχι η στείρα κριτική προς τη Διοίκηση βελτιώνει τις αποφάσεις της

και συμβάλλει στην αξιοπιστία του ΕΔΣΝΑ.

Πρωτοχρονιάτικη πίττα στον ΕΔΣΝΑ

Συνεστίασε με καλωσόρισμα του νέου

χρόνου και κόψιμο της βασιλόπιττας

πραγματοποίησε ο Εξωραϊστικός - Πο-

λιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας” την περασμένη Κυριακή το

μεσημέρι στο κέντρο “ΒΟ” στη Βούλα.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και το κέφι

έτοιμο για απογείωση!

Μετά το κόψιμο της βασιλόπιτας και

την ανταλλαγή ευχών και από το δή-

μαρχο των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλο που

παρευρέθη, άνοιξε το χορό το χορευ-

τικό τμήμα του Συλλόγου, που λειτουρ-

γεί 25 χρόνια περίπου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημ. Ζησι-

μόπουλος ευχήθηκε καλή χρονιά με

πολλές δράσεις· χορευτικές αλλά και

εκδρομικές εξορμήσεις...

Δασκάλα στο χορευτικό είναι η Ελλη

Καζάκου. Στο χορευτικό συμμετέχουν

ενήλικες, άνδρες και γυναίκες.

Πολύς χορός με πολύ κέφι. Κέφι που

μετέδωσε το χορευτικό και στους θα-

μώνες οι οποίοι σηκώθηκαν και γέμισε

η πίστα...

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η πρό-

εδρος του Δ.Σ. Λ. Αργυροπούλου, ο αν-

τιδήμαρχος Δημοσθ. Βαμβασάκης, ο

αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Αγαλιώ-

της, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημ.

Κιούκης, ο Γραμμ. του Δ.Σ. Σπύρος Βα-

λάτας, οι δημ. σύμβουλοι Ηλ. Τσιρι-

γώτη, Μιχ. Ανδριόπουλος, Φ.

Χατζηστεφάνου & Μαρία Σίνα.

Η διοίκηση της “Ευρυάλης” αποτελείται

από τους: Δημ. Ζησιμόπουλο, Εφη

Τριανταφύλλου, Κατερίνα Γαβριλάκη,

Γωγώ Βικελή, Κώστα Τσιριγώτη, Αννα

Μπουζιάνη και Θανάση Αυγέρη.

Συνεστίαση με πολύ χορό στην “Ευρυάλη Βούλας”

Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος

έκοψε την πίτα της

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (Ε.Ν.Α.) έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο δημαρχείο Χολαργού-Παπάγου. Στην εκδήλωση παρευρέ-

θηκαν πολλά από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΝΑ. 

Ανάμεσά τους ήταν ο Νεκτάριος Καλαντζής, δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης, η Άννα

Μαρία Τσικρικώνη, αντιδήμαρχος Χολαργού Παπάγου, η Έλενα Βάκα, δημοτική σύμβου-

λος Χαλκιδέων, ο Δημήτρης Μιχαλέλης, δημοτικός σύμβουλος Πεντέλης, ο Ιορδάνης

Μπάντης, αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου, η Μαρία Λοτσάρη, δημοτική

σύμβουλος Χαλανδρίου, ο Μανώλης Μάκαρης, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και επι-

κεφαλής της αντιπολίτευσης, η Μαρία Κουρή, δημοτική σύμβουλος Ηλιούπολης, ο Θανά-

σης Βλαχοπιώτης, δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου, η Αναστασία Παππά, δημοτική

σύμβουλος Μαραθώνα και η Γεωργία Μπούκα, δημοτική σύμβουλος Κέρκυρας, όπου ήταν

και η τυχερή, αφού της έπεσε το φλουρί της βασιλόπιτας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι στόχοι και οι πρώτες κινήσεις της ΕΝΑ

για το επόμενο διάστημα και καθορίστηκαν οι στρατηγικές της, αφού να υπενθυμίσουμε

ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξή της, με υπογραφές

30 νέων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων από κάθε γωνιά της χώρας.

O Πρόεδρος των Κρητών Γ. Κανέτος χό-

ρεψε τα κρητικά και ζάλισε τον κόσμο!
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«Ζεῦ πάτερ οὐ μέν καλόν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι»
(Όμηρος, Ιλιάς, Ρ, 19)

(= Δία πατέρα, δεν είναι ωραίο να καυχιέται κανείς υπερ-

βολικά, να κομπάζει)

Αποστομωτική και εύστοχη απάντηση του Μενελάου στον

Εύφορβο, τον γιο του Πάνθου που μετά το ύπουλο - πισώ-

πλατο χτύπημά του στον Πάτροκλο, τον απειλούσε πως θα

του αφαιρέσει τη γλυκιά ζωή του.

«τήν οἴησιν προκοπῆς ἐγκοπήν»
(Ηράκλειτος, 540-470, Fragment 131, 2)

(= η έπαρση είναι εμπόδιο στην προκοπή)

«Ὕβριν χρή σβεννύναι µᾶλλον ἤ πυρκαϊήν»
(Ηράκλειτος, 540-470, Fragment 43,1)

(= την υπεροψία / αλαζονεία πρέπει κανείς να σβήνει πε-

ρισσότερο, παρά την πυρκαγιά)

«Ζεύς τοι κολαστής τῶν ὑπερκόµπων ἄγαν φρο-
νηµάτων ἔπεστιν, εὔθυνος βαρύς»

(Αισχύλος, 525-456, “Πέρσαι” στίχ. 827-828)

(= Ο Δίας ασφαλώς στις αλαζονικές τις έξω από το μέτρο

σκέψεις, είναι τιμωρητής κατόπιν, διορθωτής βαρύς/αυστηρός)

«Μή ἄρχε ὑβρίζειν»
(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος μ.Χ., “Ανθολόγιον” βιβλίο Γ’, 1, 173)

(= να μην κυβερνάς/εξουσιάζεις με αλαζονεία)

«Ζεύς γάρ µεγάλης γλώσσης κόµπους ὑπερεχθαίρει»
(Σοφοκλής, 496-406, “Αντιγόνη”, στίχ. 127)

(= Ο Δίας απεχθάνεται τα φουσκωμένα/παχιά λόγια του

κομπασμού / αλαζονείας)

«Ὑπερηφανία µέγιστον ἀνθρώποις κακόν»
(Μένανδρος, 342-291, “Γνώμαι”, 515)

(= η υπεροψία είναι πολύ μεγάλο ελάττωμα για τους αν-

θρώπους)

«Ἀλαζονεία ἕξις προσποιητική ἀγαθοῦ ἤ ἀγαθῶν
τῶν µή ὑπαρχόντων»

(Πλάτων, 427-347, “Ορισμοί”, 416α, 10)

(= η αλαζονεία είναι μια υποκριτική συνήθεια του καλού ή

των καλών που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα)

“ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ”, ένα από τα τρία δελφικά παραγγέλματα

που κοσμούσαν το αέτωμα του ναού του Απόλλωνος στους

Δελφούς και αποδίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο τον

σοφό.

Με την αρχαιότατη αυτή προτρεπτική ρήση η αρχαιοελλη-

νική σκέψη σε μια πρώιμη για την ανθρωπότητα εποχή κα-

θιέρωσε το μέτρο ως αρχή του βίου. Ο άνθρωπος πρέπει ν’

αποφεύγει την υπερβολή καθώς και την έλλειψη σ’ όλες τις

εκδηλώσεις του βίου του και όταν ομιλεί και όταν ενεργεί

και όταν σκέπτεται.

Το μέτρο για τους προγόνους μας ήταν έκφραση του ιδανι-

κού, όπως δηλώνεται από την περίλαλη φράση “ΜΕΤΡΟΝ

ΑΡΙΣΤΟΝ”. Οι πρόγονοί μας εξιδανίκευσαν το μέτρο και θε-

οποίησαν την αρμονία.

Ο εγωισμός, η εγωπάθεια είναι γενεσιουργός αιτία πολλών

ελαττωμάτων που δεν είναι πάντοτε ανώδυνα. Η ισχυρο-

γνωμοσύνη και η φλυαρία είναι από τα πιο ενοχλητικά. Για

τον ισχυρογνώμονα καμμία εκτός από τη δική του γνώμη

δεν είναι αποδεκτή. Περισσότερο ανυπόφορος από τον άν-

θρωπο που έχει πάντα δίκιο είναι αυτός που νομίζει ότι έχει

πάντα δίκιο. Η φλυαρία εξ’ άλλου, η ανίατη νόσος των

ανοήτων, κατ’ εμέ επιδημία της εποχής μας, δείχνει ψυχική

ελαφρότητα και κενότητα. Ένας από τους βαθυστόχαστους

Έλληνες ποιητές ο Κωστής Παλαμάς συγκεντρώνει σε μια

μόνο λέξη τις ιδέες του για την αληθινή αυτή μάστιγα της

εποχής μας, την πολυλογία, γράφοντας: «άκουε». Μόνο

όταν μάθουμε να ακούμε και να σιωπούμε θα μπορέσουμε

και να μιλούμε σωστά. Στο Β’ Λόγο “ο Δουλευτής” , του Δω-

δεκαλόγου του Γύφτου, ο παλαμικός λόγος ορίζει κατηγο-

ρηματικά ότι το μεγαλείο του ανθρώπου βρίσκεται στην

ταπείνωσή του, τη μετριοφροσύνη του: 

Σίμωσε, άπλωσε το χέρι, βόηθα,
γίνε δουλευτής
ταίριαζε, άκουε, φρόντιζε και ρώτα,
γείρε, αν θέλεις να υψωθείς,
νίκη σου, ανυπόταχτε, σ’ εσέ να πεις:
“Υποτάξου πρώτα!”

Η προσταγή του αυτή βεβαιώνει πόσο είναι, απαραίτητο να

επιβληθεί ο άνθρωπος στο κακό και ιδιοτελές έτερον εγώ

του, «alter ego», να υποτάξει τη βούλησή του στη σκέψη,

να χαλιναγωγήσει τα ένστικτα, τα πάθη, τις αδυναμίες του.

Η αυτοπειθαρχία επιφέρει το αποτελεσματικότερο κτύπημα

στον εγωισμό, στις υπέρμετρες προσωπικές φιλοδοξίες και

στις ανεξέλεγκτες επιθυμίες.

Κρατάει τον καθένα μας στο επίπεδο του αμοιβαίου σεβα-

σμού, καλλιεργεί και προωθεί την πραγματική ελευθερία

που απέχει πολύ από την ασυδοσία και το νόμο, τον πρω-

τόγονο της ζούγκλας «Homo homini lupus» (= o άνθρωπος

για τον άνθρωπο είναι λύκος).

Όποιος από υπεροψία, ματαιοδοξία και αλαζονεία θεωρεί

τον εαυτό του ανώτερο απ’ τους άλλους είναι πολύ μικρός.

Ο υπέρμετρος εγωισμός, η υπερφροσύνη αποδεικνύει ότι

η πνευματική του συγκρότηση είναι ελλιπής και η ψυχική

του καλλιέργεια ατελής. Αποκαλύπτει ψυχική αναπηρία και

ημιμάθεια που είναι χειρότερη της αμάθειας.

Η ταπεινοφροσύνη είναι μια αρετή που δεν πληρώνεται

ποτέ ακριβά, έλεγε ο Γάλλος ποιητής Πωλ Κλωντέλ (1868-

1955).

Η έπαρση αποτελεί παράβαση του ανθρώπινου μέτρου. Κί-

νητρό της είναι ο υπερτροφικός εγωισμός. Ο επηρμένος

συμπεριφέρεται αλαζονικά και καταντά αντικοινωνικός.

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας ταύτιζαν την έπαρση με τη λέξη

“ΥΒΡΙΣ”. Ο υβριστής διακρινόταν για την προκλητική συμ-

περιφορά του προς τα θεία και τα ανθρώπινα. Για το λόγο

αυτό η τιμωρία ήταν σκληρή και αμείλικτη από θεούς και

ανθρώπους. Ειδικότερα, βαριά έπεφτε η τιμωρία του Δία,

όπως αναφέρει ο Αισχύλος “Πέρσαι” στιχ.  827/8, στη με-

γάλη έπαρση των ανθρώπων.

Ο σύγχρονος άνθρωπος επαίρεται για τα τεχνολογικά του

επιτεύγματα. Θαμπωμένος και θολωμένος από το θαύμα

της τεχνογνωσίας πιστεύει στις ανεξάντλητες δυνάμεις

του και κομπορρημονεί. Νομίζει πως είναι υπεράνθρωπος

και λησμονεί πως είναι άνθρωπος.

Ο υπερόπτης ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια σ’ όλους σχεδόν

τους τομείς της δραστηριότητάς του. Φαντάζεται τον εαυτό

του ικανό σε πολλά θέματα και νιώθει το συναίσθημα της

υπεροχής. Πιστεύει υπερβολικά στις δυνάμεις του και τις

προσωπικές του ιδέες και αντιλήψεις.

Αυτό τον τύπο ανθρώπου καυτηρίασε και στιγμάτισε έν-

τονα το αρχαιοελληνικό πνεύμα, ιδιαίτερα η δραματική ποί-

ηση. Το πρόσωπο που καυχιόταν για τα πλούτη του, τα

αξιώματά του, τη δύναμή του, τελικά έχανε όλα τα αγαθά

ακόμη και τη ζωή του (ΥΒΡΙΣ - ΑΤΗ - ΝΕΜΕΣΙΣ- ΤΙΣΙΣ).

Ο υπερόπτης περιφρονεί τα ηθικά αιτήματα του συνανθρώ-

που του και θέλει να επιβάλει τις δικές του ιδέες και απαι-

τήσεις. Με τον τρόπο αυτό έρχεται σε αναπόφευκτη

σύγκρουση με τη θέληση των πολλών και τελικά αποκτά

αντικοινωνικότητα.

Η “Αντιγόνη” του Σοφοκλή διδάσκεται στη Β’ Λυκείου επί

ένα 2ωρο εβδομαδιαίως, όλη τη διδακτική χρονιά, αλλά

εσκεμμένως, αποσπασματικά και σπασμωδικά όπως όλα

τα κείμενα της Αρχαίας και Νέας ελληνικής Γραμματείας,

για να μην αποκτήσουν οι μαθητές μια ολοκληρωμένη ιδέα

για το κάθε έργο.

Οι στίχοι που διδάσκονται συνολικά δεν ξεπερνούν τους

700, ήτοι το μισό θεατρικό έργο.

Τα περίφημα και περήφανα λόγια του χορού στο τέλος της

τραγωδίας είναι αποκαλυπτικά, προφητικά, διαχρονικά και

επίκαιρα και συμπυκνώνουν την ουσία της τραγωδίας.

Η σωφροσύνη (= το μέτρον), η εγκράτεια και η ευσέβεια

αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της ανθρώπινης ευδαιμονίας.

Η τιμωρία των αλαζόνων γίνεται δάσκαλός τους. Η ηθική

τάξη, που είχε τόσο διασαλευτεί και ανατραπεί, αποκαθί-

σταται με την τιμωρία του Κρέοντα, για την ύβρη του απέ-

ναντι στους θεούς και το εθιμικό δίκαιο. Τα εξόδια λόγια

του χορού ολοκληρώνουν την κάθαρση της τραγωδίας.

«Μεγάλοι δέ λόγοι, Μεγάλας πληγάς τῶν ὑπεραύχων
γήρᾳ τό φρονεῖν ἐδίδαξαν».
(= οι καυχησιολογίες, οι μεγάλες προεκλογικές υποσχέσεις

και δεσμεύσεις, οι φαφλατολογίες* των υπερήφανων / αλα-

ζόνων ανθρώπων, αφού υποστούν μεγάλες τιμωρίες τούς

διδάσκουν συνήθως στα γεράματά τους τη φρόνηση, το

πώς να σκέφτονται ορθά.

σχόλιο: Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν να μισούν το αρχαίο

πραγματικό θέατρο, που είναι ο ακρογωνιαίος λιθος της Δη-

μοκρατίας και της Ψυχικής Ισορροπίας του ατόμου και εθί-

ζονται στο σύγχρονο θέατρο του παραλόγου, που είναι οι

συνεδριάσεις των εθνοπατέρων στη Βουλή με τα άδεια

έδρανα που παρακολουθούμε στην τηλοψία.

«Θα ήθελα προσωπικά να συμβάλω στο να μην είναι το

ΑΥΡΙΟ απλώς ένα άλλο όνομα για το ΣΗΜΕΡΑ» 

Ας πάψουμε λοιπόν να είμαστε: Γλωσσο-κηλο-κόμποι (= οι

τερπόμενοι με τις μεγαλαυχίες τους)

Προδοσι-κόμποι (= οι προδίδοντες τις υποσχέσεις τους)

Κομπο-φακελο-ρρήμονες (= κομπορρήμονες, καυχησιάρηδες)

και ας γίνουμε: Α-φιλό-κομποι (οι μη αγαπώντες τον κομπασμό).

* φα-φρατολογίες από το επιτατικό φα+αφρατο+λογία = εκφωνώ

αφράτους λόγους, που περιέχουν δηλαδή σκέτο-κούφιο αέρα, αε-

ρολογίες).

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Μετρο-λογίας, 
Μετρο-πραξίας

ἄρχεσθαι
&

Ὑβρεο-λογίας,
Ὑβρεο-πραξίας

παύεσθαι

Νέες δωρεές του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

(ΙΣΝ) ενέκρινε νέο κύκλο δωρεών, συνολικού ύψους €2,24

εκατομμυρίων, οι οποίες επικεντρώνονται στους τομείς

της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα. Οι

συγκεκριμένοι τομείς που το Ίδρυμα ενισχύει με αυτές τις

νέες δωρεές του (Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια) έχουν πλη-

γεί σημαντικά, λόγω της παρατεταμένης κοινωνικοοικο-

νομικής κρίσης, με σοβαρές επιπτώσεις σε συνανθρώπους

μας.

Ο νέος κύκλων των δωρεών αποτελεί μέρος της Δεύτερης

Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Ενάντια στην Κρίση, η οποία

έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανακούφιση των κοινω-

νικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από τις δυ-

σμενείς συνέπειες της κρίσης στη χώρα μας.
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Για την πολύτιμη στήριξη που παρείχε στο

έργο του Συνδέσμου Δήμων για την Ανά-

πλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) κατά το

2015 βραβεύτηκε η Περιφέρεια Αττικής

μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατο-

λικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών σε

ειδική τελετή βράβευσης που πραγματοποι-

ήθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου σε γνω-

στό ξενοδοχείο στο Μαρούσι και στην

οποία παραβρέθηκε η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής Ρένα Δούρου. 

Στην εκδήλωση που έχει καθιερωθεί πλέον

και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, βρα-

βεύτηκαν όλοι οι φορείς (πολιτικοί και υπη-

ρεσιακοί) και οι εθελοντικές ομάδες που

ενίσχυσαν το έργο και τη δράση του ΣΠΑΠ

το προηγούμενο έτος, και παράλληλα τιμή-

θηκαν για την προσφορά τους σε όλη τη

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι Δή-

μαρχοι και οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστα-

σίας από τους 12 δήμους – μέλη του

Συνδέσμου. 

Από την Περιφέρεια Αττικής βραβεύτηκαν

οι Αντιπεριφερειάρχες Αν. Αττικής Πέτρος

Φιλίππου και Βόρειου Τομέα Αθηνών Γιώρ-

γος Καραμέρος καθώς και η Περιφερειακή

Σύμβουλος Εντεταλμένη Πολιτικής Προ-

στασίας Ιωάννα Τσούπρα. 

«H καλή συνεργασία που είχε η Περιφερει-

ακή Ενότητα Ανατ. Αττικής με τον ΣΠΑΠ και

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – υπη-

ρεσίες – εθελοντικές ομάδες την περσινή

χρονιά είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αν-

τιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος δη-

μιουργήθηκε»,  σημείωσε στο χαιρετισμός

του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής.  

Βραβεύσεις από το Σύνδεσμο Δήμων Προστασίας Πεντελικού 



16 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                 ΕΒΔΟΜΗ

Στην αντιπλημμυρική θωράκιση

των Δήμων της Αττικής προχωρά

η Περιφέρεια, διαθέτοντας 80

εκατομμύρια Ευρώ για αντίστοιχα

έργα. 

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου, υπέγραψε

την πρόσκληση για την υποβολή

προτάσεων στο Περιφερειακό

Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020,

σχετικά με την υλοποίηση έργων

αντιπλημμυρικής προστασίας. Η

πρόσκληση, που δημοσιοποιείται

μέσω της Διαχειριστικής Αρχής

της Περιφέρειας Αττικής, αφορά

σε έργα συνολικού προϋπολογι-

σμού 80 εκατομμυρίων Ευρώ, με

τη χρηματοδότηση να προέρχεται

από το ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020. 

Τα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο

του Θεματικού Στόχου 5 (Επενδυ-

τική Προτεραιότητα 5α) της νέας

Προγραμματικής Περιόδου «2014-

2020», με στόχο την αντιπλημμυ-

ρική προστασία και την προστασία

του φυσικού περιβάλλοντος και

του μικροκλίματος της Αττικής.

Στόχος των έργων είναι η υλοποί-

ηση:

• Παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής

προστασίας που αφορούν στην

ολοκλήρωση των έργων αντιπλημ-

μυρικής προστασίας της προηγού-

μενης περιόδου, εφόσον

καλύπτουν τις απαιτήσεις του

σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων

πλημμύρας κατ’ εφαρμογή της

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

• Παρεμβάσεων κατά προτεραι-

ότητα στις χαρτογραφημένες

ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύ-

ρας και σύμφωνα με την ιεράρ-

χηση και προτεραιότητα των

έργων αντιπλημμυρικής προστα-

σίας της Περιφέρειας Αττικής.

• Στοχευμένων δράσεων για την

εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρι-

σης Λεκάνων Απορροής Ποταμών

και την προστασία και διαχείριση

των υδάτινων πόρων της Αττικής.

Τα απαραίτητα αυτά αντιπλημμυ-

ρικά έργα συμβάλλουν αποφασι-

στικά στην προστασία της ζωής

των πολιτών και των περιουσιών

τους, αντιμετωπίζοντας χρονίζου-

σες ελλείψεις υποδομών με τη σο-

βαρότητα και το σύστημα που

απαιτούνται.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξε-

κινήσει άμεσα, ενώ το πλήρες

υλικό της πρόσκλησης θα αναρτη-

θεί μέσα στο επόμενο χρονικό διά-

στημα στον ιστότοπο:

www.pepattikis.gr.

"Σήμερα στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα, με τα

παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες που αναζητούν κατα-

φύγιο στην Ευρώπη", δήλωσε με επαναστατικό ύφος η αν-

τιπρόεδρος της Commission, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,

αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πό-

ρους.

Τι επιφυλάσσει όμως στην Ελλάδα αυτή η φαινομενικά, θε-

τική και ανθρώπινη δήλωση; Έχει ήδη ανακοινωθεί πρό-

γραμμα, που χαρακτηρίζεται ως «αμοιβαία και επωφελής
ρύθμιση για τους πρόσφυγες και τους Έλληνες», σύμφωνα

με το οποίο η Ελλάδα θα λάβει 80 εκατομμύρια ευρώ από

την Ε.Ε., για να παρέχει κατοικίες σε πρόσφυγες. Το πρό-

γραμμα που έχει σχεδιάσει και  ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή

Ένωση, προσφέρει στήριξη στις οικογένειες μεταναστών,

μέσω της παροχής επαρκούς στέγης. Σύμφωνα με τα επί-

σημα νούμερα, στην Ελλάδα έχουν φτάσει πάνω από

800.000 μετανάστες, ανεπίσημα πάνω από 1.500.000! Οι

περισσότεροι από αυτούς επιθυμούν να συνεχίσουν το τα-

ξίδι τους προς την Κεντρική Ευρώπη. Πολλές Ευρωπαϊκές

χώρες προτιμούν να κλείσουν τα σύνορά τους, δημιουρ-

γώντας μεγάλη πίεση στην Ελλάδα, αλλά και βία και χάος

κατά μήκος των συνόρων μας, όπως με τα Σκόπια. 

Αυτό το οποίο προκύπτει από το πρόγραμμα επιδοτούμε-

νων ενοικιαζόμενων  κατοικιών είναι ότι σκοπεύουν να κα-

λύψουν με 20.000 ακίνητα, τις ανάγκες στέγασης, τα οποία

θα δοθούν σε οικογένειες μεταναστών. Αν υποθέσουμε ότι

στο κάθε σπίτι θα μπει μια - κατά μέσο όρο τετραμελής- οι-

κογένεια, τότε μιλάμε για 80.000 μετανάστες, αν μπουν

δύο τότε μιλάμε για το διπλάσιο νούμερο. 

Επιπλέον των επιδοτούμενων ενοικιαζόμενων  κατοικιών

για οικογένειες, υπάρχει το πρόγραμμα των 5 στρατοπέδων

μεταναστών, ανά την Ελληνική επικράτεια, που στόχο

έχουν να φιλοξενούν μόνιμα 10.000 μετανάστες έκαστο·

δηλαδή άλλοι 50.000 μετανάστες. Με λίγα λόγια υπάρχει

Ευρωπαϊκός σχεδιασμός για να ενσωματωθούν στην Ελ-

λάδα 150.000-200.000 μετανάστες, άμεσα. Αυτά ως προς

τους αριθμούς των μεταναστών.

Υπάρχουν και κάποια βασανιστικά ερωτηματικά, ως προς

το πού θα βρεθούν αυτά τα 20.000 ακίνητα προς ενοικίαση;

Θα μπορεί κάθε Έλληνας πολίτης να παρέχει το ακίνητο

του προς ενοικίαση; Ή μήπως θα χρησιμοποιηθούν ακίνητα

των τραπεζών, από τα κόκκινα δάνεια;

Να το πάω ακόμα παραπέρα, μήπως αγοραστούν ακίνητα

από τα κόκκινα δάνεια από ξένες τράπεζες επί πινακίου

φακής; δηλαδή στο 5-20% της αξίας του ακινήτου, ώστε

μετά να δοθούν προς ενοικίαση στους μετανάστες, με επι-

δότηση από την Ε.Ε.;;; 

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδοτεί, έστω κατά 50%,

όποιον Ευρωπαίο πολίτη έχει αδυναμία αποπληρωμής δα-

νείου 1ης κατοικίας;;; 

Ο σκοπός είναι τριπλός. 

1ον Να χάσουμε οι Έλληνες τα σπίτια μας γιατί έχουμε

80% ιδιοκατοίκηση και αυτό δεν βολεύει σε πολλά πράγ-

ματα. 

2ον Να στεγάσουμε 200.000 μετανάστες ώστε να μην

υπάρχει δικαιολογία πως δεν μπορούν να μείνουν στην

χώρα και πρέπει να φύγουν. 

3ον Να αγοράσουν τα Funds (κυρίως ξένα) κατοικίες σε

εξευτελιστικές τιμές, έπειτα μέσω των επιδοτήσεων ενοι-

κίων – σίγουρα λεφτά – μέσα σε 3-4 χρόνια θα έχουν πάρει

τα χρήματα τους πίσω και θα τους έχουν μείνει τα ακίνητα

δώρο!

Σε επόμενο άρθρο θα επεκταθώ στο πώς η Ε.Ε. σχεδιάζει
να δημιουργήσει ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου οι μετα-
νάστες θα εργάζονται με όρους και συνθήκες Κίνας, ώστε
οι πολυεθνικές της Ε.Ε να γίνουν ανταγωνιστικές, χωρίς να
εξετάζονται οι πιέσεις, οι ανομοιογένεια και η ανασφάλεια
που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες.
Αυτά περί Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης…

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νια: 19 -01-2016
Αρ. Πρωτ: 187                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται πρό-
χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Προϋπ/σμός μελέτης: 43.307,48 €
ΦΠΑ   23 %: 9.960,72 €
Σύνολο: 53.268,20 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής στις
01/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανι-
στούν στην δημοπρασία αυτοπρο-
σώπως ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα
γίνονται δεκτοί μόνο εάν προσκομί-
σουν ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού  συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α, 1.065,36 €,
η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον
εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού και η
οποία θα απευθύνεται στη Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 22109 (αρμόδια
υπάλληλος κα. Δρούμπουλα) και να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις ερ-
γάσιμες μέρες και ώρες από τα
γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την
Παρασκευή 29/01/2016, καταβάλ-
λοντας το ποσό των δέκα (10)
ευρώ, εναλλακτικά από τον ιστό-
τοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.dey-
athl.gr), στην ιστοσελίδα της
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

H “μυστική αντζέντα” της Ε.Ε. για το μεταναστευτικό

80 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά

έργα από την Περιφέρεια Αττικής

γράφει ο Μιχάλης Στεφανίδης
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"Eτήσια έκθεση για την πολιτική 

ανταγωνισμού της ΕΕ"

Παραπλάνηση για δήθεν ισότιμο
ανταγωνισμό

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή 

Σωτήρη Ζαριανόπουλου

Στη συζήτηση για την "ετήσια έκθεση για την πολιτική αν-

ταγωνισμού της ΕΕ" στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβου-

λίου στο Στρασβούργο, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής

του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος, τονίζοντας ανάμεσα

σε άλλα τα εξής:

"Παραπλάνηση, ανησυχία και ένα βασικό ψέμα περιέχει η

έκθεση για την ανταγωνιστικότητα.

Παραπλάνηση για δήθεν ισότιμο ανταγωνισμό που όμως

οδηγεί πάντα στην κυριαρχία των μονοπωλίων.  

Ανησυχία για τον ανταγωνισμό με Ρωσία, Κίνα, ιδιαίτερα

με ΗΠΑ:  Στην ψηφιακή οικονομία με τις διαδικτυακές πω-

λήσεις χωρίς σύνορα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις

μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, στα μέσα ενημέρωσης.

Στα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα ενόψει της Διατ-

λαντικής Συμφωνίας. Στην ενέργεια όπου η  ανταγωνιστι-

κότητα σημαίνει πολέμους και προσφυγιά. 

Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις μειώνονται σε τομείς όπως

η δημόσια υγεία, η πρόνοια, η παιδεία, όχι όμως και στις

τράπεζες που την ανακεφαλαιοποίησή τους πληρώνει ο

λαός όπως και τις νόμιμες φοροαπαλλαγές του κεφα-

λαίου παρά την ψευτοκριτική φορολογικών παραδείσων.   

Και το ψέμα: η απόκρυψη της προϋπόθεσης της ανταγω-

νιστικότητας, η μείωση του λεγόμενου εργατικού κό-

στους. Αυτό θα εξασφαλίζουν αυτόματα τα εθνικά

συμβούλια ανταγωνιστικότητας μαζί με ΕΕ και κυβερνή-

σεις. 

Δεν υπάρχει κακή και καλή ανταγωνιστικότητα. Σημαίνει

πάντα λαϊκές θυσίες στην οικονομία της αγοράς, τον κα-

πιταλισμό. Ο λαός αντί να την υπηρετεί, να της κηρύξει

τον πόλεμο, για τη δική του εξουσία".    

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Την Δευτέρα  18.01.2016 συζητήθηκε

στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη

ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής

Πάνου Σκουρολιάκου σχετικά με την

«Επέκταση μίσθωσης ακινήτου του

Δήμου Σαρωνικού στην Εταιρεία Voda-

fone Α.Ε.» 

Στην πρωτολογία  ανέφερε  πως η συγ-

κεκριμένη απόφαση ελήφθη από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού στις 18

Μαρτίου του 2015 κατόπιν γνωμοδότη-

σης της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου για την επέκταση μίσθωσης ακι-

νήτου στην εν λόγω εταιρεία, χωρίς να

λάβει υπ’ όψιν του τις κατά το περιελθόν

έντονες αντιδράσεις  των κατοίκων. 

Ολοκλήρωσε την πρωτολογία του ερω-

τώντας τον Υπουργό Υποδομών αν τη-

ρείται η νομοθεσία σχετικά με τους

όρους εγκατάστασης για κεραίες που

τοποθετούνται κοντά σε οικισμούς, και

αν υπάρχει έκθεση του Εθνικού Παρατη-

ρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων,

για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητι-

κής ακτινοβολίας στους κατοίκους της

περιοχής.

Στην Απάντηση του ο αρμόδιος Υπουργός

ανέφερε, πως σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία ορίζεται πως η ακτινοβολία

που εκπέμπεται από τις κεραίες στην Ελ-

λάδα είναι μικρότερη από τον μέσο όρο

εκπομπής ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Επίσης πως το επίπεδο εκπομ-

πής ακτινοβολίας δεν μπορεί να είναι ορι-

ζόντιο, αλλά πρέπει να αναμορφωθεί ανά

περιοχή εγκατάστασης. Και ολοκλήρωσε

την ομιλία του ότι οι αδειοδοτήσεις  για

την εγκατάσταση των κεραιών θα γίνεται

πλέον από το αρμόδιο Υπουργείο.

Στην δευτερολογία του ο P. Σκουρολιά-

κος ανέφερε πως και κατά το παρελθόν

έχουν γίνει προσπάθειες σχετικά με την

ρύθμιση αυτών των θεμάτων όπως με τον

νόμο 3431/2006 αλλά δεν ήταν αποτελε-

σματικές, διότι δεν ελήφθησαν οι από-

ψεις ούτε των τοπικών κοινωνιών  ούτε

του Συνηγόρου του Πολίτη αλλά και τις

επιστημονικής κοινότητας. Ζήτησε την

αναπροσαρμογή των ορίων, σύμφωνα με

τις τελευταίες έρευνες και ανάγκες της

περιοχής αυτής του Δήμου Σαρωνικού.

Στο θέμα του 3ου Μνημονίου και των

συνταρακτικών εξελίξεων στην Ελλάδα

κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής

Προεδρίας εστίασε την ομιλία του ο ευ-

ρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας,

Νίκος Χουντής, κατά τη διάρκεια σχετι-

κής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Νίκος Χουντής, απευθυνόμενος προ-

σωπικά στον Πρωθυπουργό του Λουξεμ-

βούργου, Xavier Bettel, ανέφερε μεταξύ

άλλων:

«Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο για τους Έλ-

ληνες, αλλά και για όσους πιστεύουν ότι

η ΕΕ είναι ένας χώρος δημοκρατίας, η

Προεδρία σας έχει ταυτιστεί με την επι-

βολή πολιτικού πραξικοπήματος στην

Ελλάδα.

Ήταν στην Προεδρία σας που η ΕΚΤ,

κατά παράνομο τρόπο, έκλεισε τις ελλη-

νικές τράπεζες και δημιούργησε την

απειλή χρεοκοπίας στην Ελλάδα.

Ήταν κατά την διάρκεια της δικής σας

Προεδρίας που πετάξατε στα σκουπίδια

την βούληση του ελληνικού λαού, που

μέσα από ένα δημοψήφισμα με 62% αρ-

νήθηκε την επιβολή νέου οικονομικού

προγράμματος καταστροφής, νέου μνη-

μονίου.

Επί δική σας Προεδρία συνεχίστηκε η

επιβολή ενός τέτοιου προγράμματος,

δυστυχώς με την ανοχή της σημερινής

κυβέρνησης, που καταστρέφει την πα-

ραγωγική βάση της χώρας, που πουλά

την δημόσια περιουσία και που εξαφα-

νίζει κάθε ίχνος κοινωνικού κράτους

στην Ελλάδα.

Επί δική σας Προεδρία χάθηκε κάθε

ίχνος ανθρωπισμού, καθώς συνεχίζουν

να πνίγονται πρόσφυγες και μετανάστες

στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και εσείς

δεν κάνετε απολύτως τίποτα.

Kαι η δική σας Προεδρία αποτελεί μια

διάψευση όσων ελπίζουν ότι η ΕΕ μπο-

ρεί να οικοδομηθεί πάνω στις αξίες της

δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του

ανθρωπισμού.

Το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών δεν

είναι μια τέτοια ΕΕ. Δεν μπορεί να είναι

το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών, ούτε

η φτώχεια, ούτε η ύφεση, ούτε ο ρατσι-

σμός».

Στη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(19/1/16) παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ και του

Προέδρου του Ε. Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ,

ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, Επικεφαλής

των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας,

σημείωσε μεταξύ άλλων:  

• Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές συ-

νεχίζουν αμείωτες από την Τουρκία προς τα

νησιά του Αιγαίου και μάλιστα σε αναλογία δύο

μετανάστες προς ένα πρόσφυγα.

• Η Τουρκία δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις

που ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για ανάσχεση των προσφυγικών ροών.

• Οι παράνομοι διακινητές συνεχίζουν να δρουν

ανεξέλεγκτοι. Το ερώτημα είναι, τα χρήματα

που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ προς την Τουρ-

κία έχουν ήδη εκταμι-

ευθεί, μέρος ή εξ’ ολό-

κληρου;

• Είναι αλήθεια ότι η

Ιταλική πλευρά αρνεί-

ται να δώσει χρήματα

στην περίπτωση κατά

την οποία η Τουρκία

δεν τηρήσει τις δε-

σμεύσεις της;

• Η πραγματική λύση του προσφυγικού προβλή-

ματος είναι ο τερματισμός των συγκρούσεων

στη Συρία. Η επιστροφή των προσφύγων στις

εστίες τους και η ασφαλής παραμονή τους στα

σπίτια τους. Εκεί πρέπει να ενταθούν οι προ-

σπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πρέπει

να κατευθυνθούν τα κονδύλια. Για την πραγμα-

τική στήριξη των ανθρώπων αυτών.

• Λύση δεν είναι τα κράτη μέλη να λαμβάνουν

μέτρα προστασίας των εθνικών συνόρων τους.

Ούτε να υπερισχύσουν οι φωνές για την κατάρ-

γηση της συμφωνίας Σένγκεν. Αυτό θα οδη-

γούσε σε αδιέξοδο. 

• Η Ελλάδα, βρίσκεται, δυστυχώς, στο επίκεν-

τρο του μεταναστευτικού ρεύματος δεδομένων

και των συνόρων  με την Τουρκία. Αυτός είναι

ένας από τους λόγους όπου τα μέτρα της ΕΕ

καθώς και οι αποφάσεις της πρέπει να είναι άμε-

σες, ειδικότερα αυτήν την εποχή όπου οι καιρι-

κές συνθήκες προκαλούν περισσότερα θύματα,

ειδικότερα μικρά παιδιά και γυναίκες. 

• Είναι απαραίτητη η άμεση υλοποίηση πρωτο-

βουλιών από την ΕΕ με στόχο τη διαφύλαξη

της συνοχής όλων των κρατών-μελών.

«Επέκταση μίσθωσης ακινήτου του Δήμου Σαρωνικού

στην Εταιρεία Vodafone Α.Ε.»
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Πάνου Σκουρολιάκου

Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Η Τουρκία δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάσχεση των προσφυγικών ροών

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη

«Η απειλή χρεοκοπίας και το ξεπούλημα 
δημόσιας περιουσίας συνεχίζονται»

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Nίκου Χουντή στην Ολομέλεια του Ε.Κ.



18 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                 ΕΒΔΟΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ -   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ”
Ημ/νια: 19.01.2016
Αρ. Πρωτ. 192

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται πρό-
χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ –
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ»
Προϋπ/σμός μελέτης: 60.000,00 €
ΦΠΑ   23 %: 13.800,00 €
Σύνολο: 73.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμαν-
σης Λαυρεωτικής στις 08/02/2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο επιστημο-
νικό προσωπικό και ανάλογη
εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας
Bio – Trio Denitro (που απαιτείται)

καθώς επίσης και με ανάλογη εμ-
πειρία  σε ανάλογης δυναμικότητας
εγκαταστάσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς το Φ.Π.Α 1.200,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 22109, τΙς εργάσιμες
μέρες και ώρες από τα γραφεία της
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
29/01/2016 καταβάλλοντας το
ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλα-
κτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr),
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή
του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. 
Λαυρεωτικής

Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
ΗΜ/ΝΙΑ: 19/01/2016
Αρ. Πρωτ.: 191

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
ΦΠΑ   23 % : 5.750,00 €
Σύνολο: 30.750,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 05/02/2016, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσωπικό.

 Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση ενός (1) εργατη και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb)
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται

στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 500,00 € και η οποία
απευθύνεται στη Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 26570 (αρμόδια
υπάλληλος, κα. Δρούμπουλα), στις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την
Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
29 / 01 / 2016, καταβάλλοντας το
ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλα-
κτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr),
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή
του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
ΗΜ/ΝΙΑ: 19/01/2016
Αρ. Πρωτ.: 193

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016»
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
ΦΠΑ   23 % : 13.800,00 €
Σύνολο: 73.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 09/02/2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσωπικό.
 Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση τριών (3) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb) και ενός (1) χειριστή
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται

στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το
ΦΠΑ, 1.200,00 € και η οποία απευθύ-
νεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρ-
μανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 26570 (αρμόδια
υπάλληλος, κα. Δρούμπουλα), στις
εργάσιμες μέρες και ώρες από την
Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
29 / 01 / 2016, καταβάλλοντας το
ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλα-
κτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr),
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή
του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

Στην καθιέρωση νέου κοινω-

νικού τιμολογίου προχωρά η

ΕΥΔΑΠ από 1ης Φεβρουα-

ρίου, ανταποκρινόμενη στον

κοινωνικό της ρόλο.

Οι παροχές αφορούν τους

δικαιούχους του προγράμ-

ματος αντιμετώπισης της

ανθρωπιστικής κρίσης, που

πλέον εντάσσονται όλοι

στο κοινωνικό τιμολόγιο της

ΕΥΔΑΠ και καλύπτουν τις

κύριες κατοικίες τους είτε

αυτές είναι ιδιόκτητες είτε

μισθωμένες. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται

η δωρεάν παροχή συνολικά

6 κυβικών μέτρων νερού το

τρίμηνο σε κάθε νοικοκυριό

με δύο μέλη. Για κάθε επι-

πλέον μέλος θα παρέχονται

δωρεάν επιπλέον 3 κ.μ.

νερού. Με αυτόν τον τρόπο

οι τετραμελείς οικογένειες

θα λαμβάνουν συνολικά 12

κυβικά μέτρα νερό το τρί-

μηνο και θα κερδίζουν πάνω

από 4,5 ευρώ σε κάθε λογα-

ριασμό. Οι οικογένειες με

πέντε και άνω μέλη θα κερ-

δίζουν περισσότερα από 15

κυβικά μέτρα νερού στο τρί-

μηνο.  Έτσι θα καλυφθούν

όλες οι βασικές καταναλώ-

σεις, δηλαδή το κόστος της

πρώτης κλίμακας του τιμο-

λογίου της ΕΥΔΑΠ. 

Η ποσότητα που θα δοθεί

δωρεάν υπολογίζεται περί-

που στα 1,72 εκατομμύρια

κυβικά μέτρα νερού, σχεδόν

όσα καταναλώνουν οι Αθη-

ναίοι σε μιάμιση ημέρα. 

Η εφαρμογή του έκτατου ει-

δικού τιμολογίου αφορά λο-

γαριασμούς που θα

εκδοθούν από 1/2/2016 και

θα περιλαμβάνει καταναλώ-

σεις που θα γίνουν από την

ημερομηνία αυτή και έπειτα.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένεται να ξεκινή-

σει η διαδικασία υποβολής

αιτήσεων μέσω ΚΕΠ για

όσους επιθυμούν να ενταχ-

θούν στο πρόγραμμα. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”
Λαύριο 19.01.2016 
Αρ. Πρωτ. 189

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2016»
Προϋπ/σμός μελέτης: 60.000,00 €
ΦΠΑ  23 %: 13.800,00 €
Σύνολο: 73.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 03 - 02 - 2016, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία
που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί,
εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί
κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγ-
γεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του κράτους. 
2. προέρχονται από κράτη που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκο-
σμίου Οργανισμού Εμπορίου ή
κράτη που έχουν συνάψει Ευρω-
παϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες

Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγ-
γεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου
κράτους ή σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην προηγούμενη παρά-
γραφο.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοι-
νοπραξίες αυτών, θα πρέπει να
έχουν την αντίστοιχη εμπειρία στην
εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας
όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.
4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας
της ταχυδρομικής αγοράς, θεμά-
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις», της Υπ. Απόφ.
33759/φ. 710 (ΦΕΚ Β 1439/17-07-
2009) «Κανονισμός Ειδικών Αδειών
Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρε-
σιών» και αυτό θα πιστοποιείται με
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη
ενώ θα φέρει το γνήσιο της υπο-
γραφής.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 1.200,00 € και η
οποία απευθύνεται στην
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920
22109 (αρμόδια υπάλληλος κα.
Δρούμπουλα), τις εργάσιμες μέρες
και ώρες μέχρι την Παρασκευή 29-01-
2016, καταβάλλοντας το ποσό των
δέκα (10) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
ΗΜ/ΝΙΑ: 19/01/2016
Αρ. Πρωτ.: 190

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016»
Προϋπολογισμός: 59.900,00€
ΦΠΑ   23 % : 13.777,00 €
Σύνολο: 73.677,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 04/02/2016, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσωπικό.
 Συγκεκριμένα απαιτείται:
1. Η διάθεση δύο (2) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb) με δύο (2) χειριστές.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται

στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 1.198,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-
κής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 26570 (αρμόδια
υπάλληλος, κα. Δρούμπουλα), στις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την
Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
29 / 01 / 2016, καταβάλλοντας το
ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλα-
κτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr),
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή
του ΚΗΜΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &  ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 26570
Fax:             2292 0 26512
Λαύριο 19.01.2016 
Αρ. Πρωτ. 188

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής,
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
του τιμολογίου της μελέτης, για
την “Προμήθεια απαραίτητων
εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαι-
τούνται για τη συντήρηση και λει-
τουργία του δικτύου Δημοτικής
Ενότητας Λαυρίου έτους 2016”,
συνολικής προϋπολογισθείσας δα-
πάνης  60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνι-
σμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής, που βρίσκονται στην οδό
Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, με ώρα
έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης
αποδοχής προσφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης
προμηθευτών, κατάθεση ασύμφο-
ρων προσφορών, μερική κατακύ-

ρωση κ.λπ. ο διαγωνισμός θα επα-
ναληφθεί στις 09Φεβρουαρίου
2016, στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες
και με τους ίδιους όρους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
ορίζεται σε 1.200,00 € και κατατί-
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας και θα απευθύνεται στην
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυ-
στέρηση από τη στιγμή που λαμβά-
νει την εντολή προμήθειας να
παραδώσει την παραγγελθείσα πο-
σότητα στον τόπο που εκτελεί ερ-
γασίες το συνεργείο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η προμήθεια διέπονται από τις δια-
τάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση και να παραλάβουν τη
διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτη-
σης από τα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στην
οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, τηλ. 22920-22109 έναντι
του ποσού των 10,00 €, τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες του ταμείου
(08:00-13:00) έως την Παρασκευή
29-01-2016, εναλλακτικά από τον
ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

Νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο από την ΕΥΔΑΠ
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Προσκλήσεις

Περιλήψεις

Διαγωνισμοί

Αποφάσεις

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com

ΑΔΑ: 7ΕΓΕΩΨΖ-Τ57
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα 20-01-2016
Αριθ. Πρωτ.: 2166

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης , προκηρύσσει επαναλη-
πτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με
προϋπολογισμό 300.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες Κο Α. Μέμο τηλ.:
2132030465 FAX επικοινωνίας 213
20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 04-02-
2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρ-
τηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου http :// www . vvv . gov . gr /
index . php / planning - texnik i - ipire-
sia / tmima - meleton - ka i - ergon

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερωθούν για τη μελέτη.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναλάβουν την αναπαραγωγή
του τεύχους με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια ή να το λάβουν από
το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTO-
COPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούν-
τος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οι-
κονομική Επιτροπή με την υπ’
αριθμό απόφ. 463/2015 και αναρτή-
θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ:.ΩΚΧ4ΩΨΖ-ΖΔΑ και την επα-
νάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού
με την υπ’ αριθμό απόφ. 9/2016 και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
601ΓΩΨΖ-ΨΤΠ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη-
πτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην

Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη Μ.Ε.Ε.Π.
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο-
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα-
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραμμένων στην τάξη Α2 τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη Μ.Ε.Ε.Π.
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 4.878,05 €
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟ-
ΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   18-01-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  4/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου :
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Κε-
κροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου
Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του
Προαστιακού).’ 
Στο Κορωπί στις 18  Ιανουαρίου
του έτους 2016 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των  προ-
σωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων για την εκτέλεση εργασιών
του έργου: “Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρ-
των περιοχών Κορωπίου- Παι-
ανίας” στην οδό Κεκροπίας
(συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη
Ανατολικά σταθμού του Προαστια-
κού) έως 31 Ιανουαρίου 2016.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται πλήρης αποκλει-
σμός και των δυο λωρίδων
κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη,
τόσο της κατεύθυνσης προς τον
Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου,
όσο και αυτής προς τον κόμβο Ατ-
τικής οδού, ο οποίος θα πρέπει να
εφαρμοστεί άμεσα καθότι υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων
όσο διάστημα οι εργασίες βρίσκον-
ται σε εξέλιξη. Η πλήρης κατάληψη
γίνεται σε μήκος 870,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κατευ-

θύνονται προς τον κόμβο της Αττι-
κής οδού, ερχόμενοι από τον
Σταθμό του Προαστιακού, εκτρέπε-
ται με δεξιά κίνηση μέσω του κόμ-
βου του Προαστιακού σταθμού
Κορωπίου. Εν συνέχεια με αρι-
στερή κίνηση στην παράλληλη οδό
της Αττικής Οδού, με αριστερή κί-
νηση στη διασταύρωση της παράλ-
ληλης οδού της Αττικής Οδού με
υπόγεια διάβαση οχημάτων της Ατ-
τικής Οδού και τελικώς με δεξιά κί-
νηση, τα οχήματα εισέρχονται στην
αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο
Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων
με κατεύθυνση τον Σταθμό Προ-
αστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από
τον κόμβο της Αττικής οδού, εκτρέ-
πεται με αριστερή κίνηση σε οδό
που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση
οχημάτων της Αττικής Οδού και στη
διασταύρωση της οδού με την υπό-
γεια διάβαση οχημάτων της Αττικής
Οδού τα οχήματα εκτρέπονται
δεξιά. Στη διασταύρωση της οδού
με τον κόμβο του Προαστιακού
σταθμού Κορωπίου τα οχήματα
εκτρέπονται με δεξιά κίνηση στον
κόμβο και με αριστερή κίνηση τελι-
κώς εισέρχονται στην αρχική τους
πορεία προς τον Σταθμό του Προ-
αστιακού.     
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύ-
θυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση
προς τον Σταθμό Προαστιακού Κο-
ρωπίου θα πρέπει να υφίσταται ει-
δική σήμανση με αναλάμποντες
φανούς με χρήση απαγόρευσης.
Επίσης σημειώνεται ότι στον κόμβο
του σταθμού προαστιακού Κορω-
πίου όπου παρατηρείται έντονα το
φαινόμενο της παράνομης στάθ-
μευσης θα πρέπει να υφίστανται η

απαραίτητη σήμανση καθώς και οι
απαραίτητες πλαστικές κολώνες
σήμανσης ώστε να μην δημιουρ-
γούνται προβλήματα στην κίνηση
των οχημάτων της εκτροπής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-

γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Η προς έγκριση  παράταση
αφορά στην περίοδο έως 31 Ια-
νουαρίου 2016. Για την εφαρμογή
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων απαιτείται η συναίνεση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
Η εν λόγω απόφαση  είναι κανονιστι-
κού χαρακτήρα και θα διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα. 
• Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια των
παραπάνω  προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου:
'Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου- Παιανίας” στην οδό Κε-
κροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου
Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του
Προαστιακού)' βρίσκονται αναρτη-
μένα στο Δημοτικό Κατάστημα
(Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέ-
ρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικής .Υπηρεσίας.
Βούλα 20-01-2016
Αριθ. Πρωτ.: 2167

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει επαναλη-
πτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε.
ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό
300.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.:
2132030465 FAX επικοινωνίας 213
20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 04-02-
2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρ-
τηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan

ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon    όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν για τη
μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να  αναλάβουν την αναπα-
ραγωγή του  τεύχους  με δική τους
δαπάνη και επιμέλεια ή να το λά-
βουν από το φωτοτυπείο με επωνυ-
μία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση
Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλη-
σίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οι-
κονομική Επιτροπή με την  υπ’
αριθμό  απόφ. 464/2015 και  αναρ-
τήθηκε  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με
ΑΔΑ:.7ΞΒΒΩΨΖ-7ΩΝ και την επα-
νάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού
με την υπ’  αριθμό  απόφ.  8/16  και
αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ: 7ΨΘΔΩΨΖ-ΘΥ7 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης σύμφωνα  με το
άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).  
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α2  τάξη και άνω για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν
ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποι-
οτικά και ποσοτικά) με το δημοπρα-
τούμενο και γ) Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραμμένων στην τάξη Α2  τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με  τις  προϋπο-
θέσεις  της  παρ.  10  του  άρθρου  16
του Ν. 3669/08  (ΚΔΕ)  (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 4.878,05 €
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.  Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   30-12-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  αριθμ. Πρωτ.  24961/2015 Απόφασης Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή πέραν
από το υποχρεωτικό ωράριο για το α’ εξάμηνο του 2016 και μέχρι 30-06-
2016 η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως για την  Προϊστα-
μένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ιωάννα Πετιμεζά
του Αντωνίου που τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.
Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού οικ. έτους  2016 ύψους 615,6ευρώ περίπου,  για το α’ εξάμηνο
του 2016 από τον   Κ.Α. 10-6012.002. 
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρ-
θρου  79  παρ. 4 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Η έλευση της γρίπης είναι, πλέον, γεγονός. Ο καιρός

χειμώνιασε για τα καλά και πέρα από τη σύσταση για εμ-

βολιασμό, για αποφυγή συνάθροισης σε κλειστούς χώ-

ρους κ.λπ., είναι απαραίτητο να θωρακίσουμε το

ανοσοποιητικό μας σύστημα με τα κατάλληλα και απα-

ραίτητα διατροφικά συστατικά.

Η σημασία της σωστής διατροφής και η επαρκής πρόσ-

ληψη των κατάλληλων διατροφικών συστατικών βοηθάει

στον σχηματισμό ουσιών, που συντελούν στη σωστή

άμυνα και στην ανοσία του οργανισμού. Σύμφωνα με τον

Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο, MSc Χάρη Γεωρ-

γακάκη, τα πιο σημαντικά είναι:

Βιταμίνη C

Αποτελεί την κατεξοχήν αμυντική βιταμίνη. Το γεγονός

αυτό οφείλεται στο ότι αποτελεί συστατικό πολλών με-

ταβολικών διεργασιών που σχετίζονται με τον έλεγχο

και την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μας συστή-

ματος. Κύριες πηγές βιταμίνης C αποτελούν τα φρούτα

και τα λαχανικά με κυριότερα το ακτινίδιο, το μπρόκολο,

τις φράουλες, το πορτοκάλι, το μανταρίνι, τα φραγκο-

στάφυλα, τα σταφύλια, το σπανάκι, το λεμόνι.

Βιταμίνη Ε

Αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό, που προ-

στατεύει τον οργανισμό μας από τη δράση των ελευθέ-

ρων ριζών, σχετίζεται με την παραγωγή ουσιών όπως η

ιντερλευκίνη που ενισχύουν την άμυνα και προφυλάσ-

σουν τον οργανισμό. Βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα φυ-

τικά έλαια, όπως ελαιόλαδο και άλλα σπορέλαια, στις

φυτικές μαργαρίνες, σε ξηρούς καρπούς όπως τα αμύ-

γδαλα, τα φουντούκια, τα καρύδια.

Φυλικό οξύ

Είναι ένα όχι και πολύ γνωστό συστατικό, το οποίο όμως

εμπλέκεται σε ποικίλες μεταβολικές διεργασίες του ορ-

γανισμού. Σχετίζεται επίσης με την καλή λειτουργία του

ανοσοποιητικού μας συστήματος και άτομα που παρου-

σιάζουν έλλειψη αυτού, όπως για παράδειγμα σε άτομα

με στίγμα μεσογειακής αναιμίας, παρουσιάζουν μεγάλη

ευπάθεια σε λοιμώξεις. Καλές πηγές φυλικού οξέος

είναι τα πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα, το σπανάκι, το

μπρόκολο, η μαγιά μπίρας, το συκώτι.

Ψευδάργυρος

Αποτελεί ένα σημαντικότατο συστατικό για την καλή

λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Ελλεί-

ψεις σε ψευδάργυρο εντοπίζονται κυρίως σε αθλητές

και παιδιά και μπορεί να μειώσουν σημαντικά την αμυν-

τική ικανότητα του οργανισμού. Καλές πηγές ψευδαρ-

γύρου αποτελούν τα θαλασσινά και τα ψάρια, το συκώτι,

το κρέας, τα πουλερικά και το αυγό.

Σελήνιο

Ένα πολύ σημαντικό αν και όχι τόσο γνωστό συστατικό

είναι το σελήνιο. Αποτελεί βασικό συστατικό ενός από

τους πιο ισχυρούς αμυντικούς μας μηχανισμούς, της

υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης. Το σελήνιο θα το

βρείτε στα θαλασσινά, σε ξηρούς καρπούς όπως τα

Brazilian nuts, σε ολικής αλέσεως δημητριακά.

Νερό

Το νερό αποτελεί ένα ζωτικό συστατικό καθώς είναι βα-

σικό δομικό συστατικό όλων των κυττάρων του οργανι-

σμού. Φαίνεται όμως ότι η επαρκής πρόσληψή του

βελτιώνει σημαντικά και την εν γένη αμυντική λειτουρ-

γία του οργανισμού, καθώς διατηρεί την ισορροπία

υγρών και ηλεκτρολυτών, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του

σώματος και βοηθάει την αποβολή των άχρηστων ου-

σιών που μεταβολίζονται στο σώμα μας.

Φυτοχημικά αντιοξειδωτικά

Τα αντιοξειδωτικά συστατικά δεσμεύουν τις ελεύθερες

ρίζες που εισέρχονται στον οργανισμό μας ή παράγον-

ται σε μεγάλα ποσά και αποδυναμώνουν το ανοσοποι-

ητικό σύστημα, κάνοντας έτσι τα κύτταρά μας πολύ πιο

ευάλωτα σε λοιμώξεις και ιώσεις. Συστατικά όπως πο-

λυφαινόλες, προανθοκυανιδίνες κ.α. κρίνονται σήμερα

απαραίτητα για την βέλτιστη λειτουργία και άμυνα μας.

Θα τα βρούμε στα φρούτα και στα λαχανικά, στο ελαι-

όλαδο, στο κόκκινο κρασί, σε ροφήματα και φυσικά αφε-

ψήματα όπως το τσάι, το χαμομήλι, σε ξηρούς καρπούς.

«Στην πράξη λοιπόν, συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω,

για να θωρακιστείτε έναντι των διαφόρων ιώσεων και

λοιμώξεων:

― Αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Τουλάχιστον 2 – 3 φρούτα και 1 μεγάλη σαλάτα ημερη-

σίως είναι απαραίτητα.

― Καταναλώνετε λιπαρά ψάρια (όπως σολομός, σκουμ-

πρί, μπακαλιάρος) και θαλασσινά τουλάχιστον στις 2

φορές την εβδομάδα.

― Αυξήστε την κατανάλωση δημητριακών και προϊόν-

των ολικής αλέσεως

― Αυξήστε την κατανάλωση ξηρών καρπών όπως τα

αμύγδαλα, τα καρύδια, τα Brazilian nuts

― Προτιμάται φυτικά έλαια για το φαγητό και το μαγεί-

ρεμα, όπως το ελαιόλαδο

― Πίνετε αρκετά υγρά με τη μορφή νερού, χυμών φρού-

των και λαχανικών, φυσικών αφεψημάτων.

― Αποφύγετε στερητικές δίαιτες» υπογράμμισε ο δια-

πρεπής διατροφολόγος.

“Ασπίδα” στη γρίπη η διατροφή

Η απότομη πτώση
της θερμοκρασίας αυξάνει
τον κίνδυνο εγκεφαλικού...

Το κρύο και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας αυ-

ξάνει κατά 30% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισο-

δίου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο

έντυπο European Journal of Epidemiology.

Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείου της Θουριγκίας ανακάλυψαν ότι για

κάθε 2,9 βαθμούς Κελσίου πτώση της εξωτερικής

θερμοκρασίας σε διάστημα 24 ωρών, ο αριθμός των

εγκεφαλικών επεισοδίων αυξάνει κατά 11% στον

γενικό πληθυσμό. Αλλά μεταξύ όσων ήδη αντιμετω-

πίζουν αυξημένο κίνδυνο, λόγω αυξημένης αρτηρια-

κής πίεσης, καπνίσματος ή παχυσαρκίας, η αύξηση

αγγίζει το 30%.

Οι επιστήμονες υποψιάζονταν εδώ και χρόνια ότι τα

κύματα ψύχους προκαλούν αύξηση των εμφραγμά-

των και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Αλλά η πρό-

σφατη μελέτη επιβεβαιώνει πως η απότομη πτώση

της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση των εισαγωγών

στα νοσοκομεία.

Εξετάζοντας 1.700 ασθενείς που είχαν εισαχθεί στο

νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο την περίοδο

2003 – 2010 και μελετώντας τις καιρικές συνθήκες

τρεις ημέρες πριν την εισαγωγή του ασθενή στο

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσαν πως

για κάθε 2,9 βαθμούς Κελσίου πτώση της θερμοκρα-

σίας, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξανό-

ταν κατά 11% τις επόμενες δύο ημέρες. Για τις

ομάδες υψηλού κινδύνου, ο κίνδυνος αυξανόταν

κατά 30%.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ξαφνικές αλλαγές

στην θερμοκρασία πιθανόν να αυξάνουν την πιθανό-

τητα σχηματισμού θρόμβων αίματος ενώ το κρύο

μπορεί να προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγ-

γείων και συνεπώς αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Καθώς το αίμα προσπαθεί να περάσει από μια στενή

αρτηρία, υπάρχει κίνδυνος απόφραξης των αγγείων

του εγκεφάλου.
www.stogiatro.gr
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Σπουδαία εμφάνιση από τους Έλληνες χιονοδρόμους

στο διεθνή αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μπάν-

σκο της Βουλγαρίας, όπου κατέκτησαν τρία μετάλ-

λια. 

Ο Γιάννης Πρώιος τερμάτισε στην πρώτη θέση κερ-

δίζοντας το χρυσό μετάλλιο και ο Γιάννης Αντωνίου

κατέκτησε αργυρό και χάλκινο μετάλλιο σε ισάριθ-

μους αγώνες τεχνικής κατάβασης κερδίζοντας  αθλη-

τές με πολύ καλύτερη βαθμολογία από τους ίδιους. 

Μια ιδανική εμφάνιση για τους χιονοδρόμους στο ξε-

κίνημα της χρονιάς. 

Ο Γιάννης Πρώιος με συνολικό χρόνο 1:20,79 ήταν

0,05 εκατοστά ταχύτερος από τον Γιάννη Αντωνίου

στο δεύτερο αγώνα. 

Στον πρώτο αγώνα ο Γιάννης Αντωνίου με συνολικό

χρόνο 1:20,73 τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Πρωτιές και στο Μπάνσκο

Πρωτιές σε διεθνείς χιονοδρομίες

έφεραν οι Ελληνες χιονοδρόμοι
«Χρυσή» η Μαργαρίτη, 

«χάλκινη» η Γιαννάκη

Με γεμάτες τις αποσκευές τους με εμπειρίες, αλλά

και δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, επέ-

στρεψαν οι μικροί Έλληνες χιονοδρόμοι, από μια

σπουδαία χιονοδρομική διοργάνωση που έγινε στην

Αυστρία.  

Στο Ίνσμπρουκ πραγματοποιήθηκαν οι Διεθνείς Αγώ-

νες Παίδων (ICR), με την συμμετοχή αθλητών πόλεων

από όλο τον κόσμο και τους Έλληνες αθλητές να κά-

νουν μια πολύ καλή εμφάνιση. 

• 1η Θέση – χρυσό μετάλλιο η Μαρία Μαργαρίτη στο

ομαδικό του Παράλληλου με τον καλύτερο ατομικό

χρόνο

• 3η θέση – χάλκινο μετάλλιο η Αικατερίνη Γιαννάκη

στο ομαδικό του Σκι Cross

• 5η Θέση ο Αλέξανδρος Γαλερίδης στο ομαδικό του

Σκι Cross

«Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική με ευελιξία προς τα

παιδιά και προώθησε το πνεύμα της Ομαδικότητας με

αποτέλεσμα να πετύχουν το δέσιμο και την συνεργα-

σία των πόλεων των Εθνών και των ομάδων», δήλωσε

η Σοφία Γκρίτση, τεχνική σύμβουλος του ΕΟΣ Αθη-

νών.

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε με αθλητές από τις πό-

λεις: Αθήνα, Νάουσα και Πάτρα. Στα ομαδικά αθλή-

ματα επίσης οι μικτές ομάδες απαρτιζόντουσαν απο

παιδιά διάφορων Εθνών και πόλεων.

Τον Ολυμπιακό θα 

αντιμετωπίσουν οι νεάνιδες

του Πρωτέα Βούλας

Μια ακόμη νίκη σημείωσαν οι Νεάνιδες του Πρωτέα

Βούλας, καθώς επικράτησαν με 80-25 της Τερψιθέας

για το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ και διατηρήθηκαν

στην κορυφή.

Την επόμενη αγωνιστική οι νενάνιδες θα αγωνιστούν

με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας στο ΣΕΦ την Τετάρτη

(27/1, 21:00).

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ πίττα κόβει ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας

Βούλας την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι,

στις αθλητικές εγκαταστάσεις του (Λυκούργου 17, Βούλα).
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Τα νέα του τμήματος

Μπάσκετ του  

Αναγυρούντα Βάρης
Το Εφηβικό τμήμα του Αναγυρούντα Βάρης συνέ-

χισε την νικηφόρα πορεία του. Στον τελευταίο του

αγώνα επιβλήθηκε της Τερψιθέας Γλυφάδας με

σκορ 69-56 και παρέμεινε στη 2η θέση του βαθμο-

λογικού πίνακα.

Προπονητής τους ο Σταμάτης Βρεττός.

Αναγυρούς: Μακρυπίδης Ζ., Παιδούσης Α., Μπαλν-

τούκας Κ.  9 (1), Φλώρος Γ. 3 (1), Παπαθέος Κ. 11

(3), Μαστροδήμος Ι. 6, Κόντης Στ., Ιορδανίδης Θ. 13

(3), Βαρβαρίγος Ι. 9 (1), Δρίτσας Η. 18 (4), Ζησιμά-

τος Α.

4οήμερο Μνημόσυνο

Στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 24 Ιανουαρίου θα

τελεστεί το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ

αναπαύσεως της ψυχής του προπονητή μας Χρή-

στου Παπαθανασίου.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Λόφο της Κάντζας.

(Α.Σ.ΠΕ. Θέτις Βούλας)

Την πρόκριση στην 5η αγωνιστική της

Β΄φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Γυ-

ναικών κατέκτησε η ομάδα της Θέτι-

δας, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του

Ηρακλή Κηφισιάς στο Κλειστό της Βού-

λας το βράδυ της Τετάρτης (20/1).

Η Θέτις απέδωσε εξαιρετικό βόλεϊ και

στα τρία σετ μην αφήνοντας στον Ηρα-

κλή Κηφισιάς το περιθώριο αντίδρα-

σης, με αποτέλεσμα να φτάσει στη

νίκη πρόκριση με 3-0 (25-20, 25-12, 25-

14).

Έτσι την Πέμπτη (21/1) στις 11:30 στα

γραφεία της ΕΟΠΕ θα μπει στην κλή-

ρωση για την 5η αγωνιστική της Β'

φάσης του Κυπέλλου Γυναικών μια

στροφή πριν την είσοδο στις "16" όπου θα μπουν στο Κύπελλο και οι ομάδες της Α1.

Α.Σ.ΠΕ.Θέτις Βούλας - Ηρακλής Κηφισιάς 3-0 (25-20, 25-12, 25-14)

H “Θέτις” κατέκτησε την πρόκριση στην 5 αγωνιστική

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας πίστας που

έγινε στο ΟΑΚΑ (4-7/9/15) με συμμετοχή μεγάλων αθλη-

τών, διακρίθηκε με την ανώτερη διάκριση, πανελληνιονί-

κης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, η Κορωπιώτισσα

ποδηλάτισσα Άννα Σουρλαντζή, αθλήτρια του Αθλητικού

Ποδηλατικού Όμίλου Κορωπίου.

Ο Δήμος Κρωπίας συγχαίρει την  αθλήτρια για την επιτυχία

της και εύχεται στο σύλλογο, το 2016,  να συνεχίσει την

αξιόλογη  πορεία της ενίσχυσης της ποδηλατικής παράδο-

σης του Κορωπίου που είχε διακοπεί στο παρελθόν.

Ο Δήμος Κορωπίου και το ΝΠΔΔ Σφηττός συνεχίζει να εν-

διαφέρεται για την ανάπτυξη τόσο του αθλήματος όσο και

κυρίως  για την ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινή

ζωή της πόλης του Κορωπίου και της περιφέρειας του

Δήμου μας. 

Απευθύνει δε πρόσκληση σε γονείς και  νέους του Κορω-

πίου που αγαπούν το ποδήλατο να αγκαλιάσουν το

άθλημα. (Για εγγραφές στον σύλλογο, τηλ.: 210-662 0245,

e-mail: apokoropiou@gmail.com).

Παραιτήθηκαν από τη Διοίκηση του Αρη Βούλας ο

Πρόεδρος Τάσος Σιδηρόπουλος και ο ταμίας Σταύ-

ρος Χρυσπάθης. 

Μετά την έγγραφη παραίτησή τους, τόσο από τις θέ-

σεις τους όσο και από μέλη του Διοικητικού Συμβου-

λίου, ο Αρης Βούλας συνεδρίασε εκτάκτως (7.1.16)

με το Διοικητικό Συμβούλιο, στα γραφεία του.

Παρόντες: Πλακαντωνάκης Στ., Μακρής Άγγ., Καρα-

τζάς Προδρ., Παπαδήμας Δημ., Πάσσας Παν., Γαβα-

λάκης Μάρκος και Σταθάκης Ηλ., καθώς και τα

αναπληρωματικά μέλη Διγενής Ανδρ. Και Κωνσταν-

τόπουλος Δημ.

Ο Γεν. Γραμματέας Π. Πάσσας  διάβασε τις παραιτή-

σεις των παραπάνω αιτούμενων παραίτησης, το Δ.Σ.

τις έκανε ομόφωνα αποδεκτές μετά από τη σύμφωνη

γνώμη των αναπληρωματικών από την εκλογή τους

στη Γενική Συνέλευση, οι κενές θέσεις αναπληρώθη-

καν από τους Ανδρέα Διγενή

και Δημ. Κωνσταντόπουλο.

Ετσι το Διοκητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτές ομό-

φωνα τις αναπληρώσεις και το Δ.Σ. ανασυγκροτή-

θηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πλακαντωνάκης Σταύρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’:  Πέτροβιτς Νατάλης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’:  Σταθάκης Ηλίας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Πάσσας Παναγιώτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Γαβαλάκης Μάρκος

ΤΑΜΙΑΣ:  Παπαδήμας Δημήτρης

ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ:  Πάσσας Παναγιώτης

ΜΕΛΗ: Τρίπου Ρούλα, Διγενής Ανδρέας, Κωνσταν-

τόπουλος Δημήτρης, Καρατζάς Πρόδρομος, Μακρής

Άγγελος.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Στ. Πλακαντω-

νάκη να ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις κ.λπ. Από το

λογαριασμό του Συλλόγου που τηρείται στην Τρά-

πεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατάστημα Γλυφάδας.

Αναπλήρωση παραιτημένων συμβούλων

στον Αρη Βούλας

Πρωταθλήτρια Ελλάδος η Αννα Σουρλαντζή 
σε ποδήλατο πίστας



��������	
��	����	
��	����

�������	 
��	����� 
�������

���������������������	�	�

��	����	���������������	���

����������
��	 �������	��� �

�������� �����!���"

��	�
�����
��	���������	
���	������
#�	��$	���������$"�

%$	��	��&��	��	����"

'��$�	���������
��������������


��	���	��(

) *+#,-.��$	���� �����

	�	��$����

��������	�	����
��������
��

��������
������
��������$"

*�����	�	�$
�� �����	�������
�����	�������	� !"# $
/��0�%&'()*)''+
1�	0�,)-.&*-'*%
2340�%&'),*()+)
5673890�/0$11:$23�4#�5�4
666�$23�4#�5�4


