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Επιδότηση έως 60.000 ευρώ
για να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ µε τίτλο «Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» που επιδοτεί

µε ποσό από 15.000 έως 60.000 ευρώ την ίδρυση νέων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων από ανέργους
και από ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας. σελ. 8
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σελ. 7

σελ. 23



Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων και στη ∆ιεύθυνση Κοινοβουλευ-
τικού Ελέγχου κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου
για το Παλαί Γαλατσίου και για την πρόταση, όπως ακούγεται, που
έχει καταθέσει η ΑΕΚ για την παραχώρηση του ακινήτου.

Η απάντηση ήρθε από τον υφυπουργό Αθλητιµού Σταύρο Κοντονή,
ο οποίος αφού αναλύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταλήγει:

«Με την υπ’αριθµ. 247/4-3-2014 απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικο-
ποιήσεων (ΦΕΚ 571/Β/7-3-2014) µεταβιβάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγµα στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την

επωνυµία Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµο-
σίου Α.Ε., κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, µεταξύ
άλλων, το ακίνητο Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου, έκτασης
92.807 τ.µ., σύµφωνα µε τους τίτλους κτήσης και 91.101 τ.µ.
σύµφωνα µε νεότερη καταµέτρηση, µε όλα τα υφιστάµενα κτί-
ρια, εγκαταστάσεις, συστατικά, παραρτήµατα και παρακο-
λουθήµατα αυτού.

»Πρέπει να επισηµανθεί ότι, στο πλαίσιο των γενικότερων
σχεδίων του ΤΑΙΠΕ∆, δροµολογείται – όπως πληροφορη-
θήκαµε από τα αρµόδια στελέχη του Οργανισµού – προ-
κήρυξη για την παραχώρηση – αξιοποίηση του
Ολυµπιακού Κέντρου Γαλατσίου.

»Όπως συνάγονται από τα παραπάνω, το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού δεν έχει ιδιοκτησιακή
σχέση µε το συγκεκριµένο Ολυµπιακό Κέντρο.
Ωστόσο, όπως κι εσείς αντιλαµβάνεστε, πρωταρχικό
µέληµα του Υπουργείου αποτελεί η δυνατότητα χρή-
σης και αξιοποίησης όλων των αθλητικών εγκατα-
στάσεων της χώρας για τους σκοπούς για τους
οποίους οικοδοµήθηκαν. Θα ήταν προσβολή απέ-
ναντι στους Έλληνες φορολογούµενους να περι-
πέσουν σε περαιτέρω αχρησία ή να γίνουν
δραστικές αλλαγές στις χρήσεις τους. Ως εκ

τούτου, και για το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου, είµαστε
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου που µπορεί να υποβάλλει µια δί-

καιη και βιώσιµη λύση που θα εξασφαλίζει τα συµφέροντα της Πολιτείας.»
Η απάντηση αυτή έγινε αντικείµενο συζήτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Γαλατσίου από

τον δηµοτικό σύµβουλο Χρήστο Κιούπη, ο οποίος πολύ αργά ανακάλυψε ότι το Παλαί είναι για πώληση ή κα-
λύτερα για αξιοποίηση, όπως λέει το ΤΑΙΠΕ∆. Η θέση του Ταµείου, φίλε Χρήστο, είναι ίδια από τότε που έγινε
ιδιοκτήτης του ακινήτου και δεν είναι άλλη από αυτήν που διατυπώνεται στην απάντηση του κ. Κοντονή.

Η ίδια απάντηση είχε δωθεί και σε µένα από το ΤΑΙΠΕ∆ τον Ιούλιο του 2015, σε επικοινωνία που είχα µαζί
τους, όταν µε την υπογραφή του τρίτου µνηµονίου συστήθηκε το νέο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων. ∆εν απο-
τελεί εποµένως νέα εξέλιξη η θέση του ΤΑΙΠΕ∆ για αξιοποίηση του Παλαί.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ:
• Ιδιώτες........................ 50 ευρώ
• ∆ηµόσιο, Τράπεζες....300 ευρώ
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Μετά τις τελευταίες βοµβιστικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες,
η Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων που γνωρίζαµε

µέχρι τώρα µάλλον οδεύει προς το τέλος της.

Τίποτα
το καινούργιο

∆ËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘ÚÈ·Î‹ ÙÔ
Úˆ›, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ
™¶∞∆ (™‡Ó‰ÂÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·-
Û›· Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ∆Ô˘Ú-
ÎÔ‚Ô˘Ó›ˆÓ) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ
¢‹ÌÔ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ Î·È ÙË «¢Ú¿ÛË»,
·Ó·‰¿ÛˆÛË ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘
§fiÊÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÎÎÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÎÔÌ-
Ì¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Î·Â› ¤ÚÛÈ ·fi
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿.

∫·È Ó· ÌËÓ ‹Á·ÈÓ·, ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û· ¿ÓÂÙ· Ó· Û·˜ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ÙÈ
¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÈÔ› ‹Ù·Ó, ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜
·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ «¶·ÏÌÔ‡» Î¿-
ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
·Ó·‰¿ÛˆÛË.

∆· ÚfiÛˆ· ¿ÓÙ· Ù· ›‰È·.
À¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °·Ï·ÙÛ›Ô˘,
Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ «¢Ú¿ÛË˜», Ù· Ï˘Îfi-
Ô˘Ï· ·fi ÙË §¤Û¯Ë ¶ÚÔÛÎfiˆÓ,
Î¿ÔÈÔÈ Ï›ÁÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ °·Ï·-
ÙÛ›Ô˘ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔ-
ÓÈÎ‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¿ÓÂ ÁÈ·
ÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜
fiÏË˜ Ì·˜, ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
ÎÔ›, ·ıÏËÙÈÎÔ›, ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ›, ·fiÓ-
ÙÂ˜. ∆· Û¯ÔÏÂ›· ÙÔ ›‰ÈÔ.

∞ÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÏÂ-
Û¿ÎË˜ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÎ·ÈÔÏÔ-
ÁËÌ¤ÓÔ˜.

Πάντα
οι ίδιοι

ΠΑΛΜΟΣ, 24/7/2015
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Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός
Γιάννης Μπαλάφας, ενηµερώνονται οι Απο-
κεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας για το
«ξεπάγωµα» των προσλήψεων στις ανταπο-
δοτικές υπηρεσίες των δήµων, για την αύ-
ξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού
Ι∆ΑΧ µερικής απασχόλησης, για τη χορή-
γηση επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας στους εργαζόµενους σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλω-
σης απορριµµάτων, καθώς και για τη µετά-
ταξη προσωπικού σε παραµεθόριους ΟΤΑ.

Ειδικότερα, η αναστολή προσλήψεων υπαλλή-
λων υποχρεωτικής (ΥΕ) και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης (∆Ε) στους ΟΤΑ έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2016 που έχει επιβληθεί από το 2012, παύει να
ισχύει για προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα, καθώς δεν επιβαρύνουν τον κρα-
τικό προϋπολογισµό, όπως είναι οι υπηρεσίες
καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, δηµοτικών κοι-
µητηρίων και οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης. Η διάταξη κρίθηκε σκόπιµη
καθώς το «πάγωµα» των προσλήψεων έχει προ-
καλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες ζωτικής ση-
µασίας για το κοινωνικό σύνολο εξαιτίας της
έλλειψης υπαλλήλων.

Πλέον, το προσωπικό που θα καλύπτει κενές θέ-
σεις σε αυτές τις υπηρεσίες προσλαµβάνεται
χωρίς να απαιτείται απόφαση κατανοµής του
υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγ-
κρότησης. Το ίδιο ισχύει και για διορισµό σε εκτέ-
λεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης ή
κατόπιν αντικατάστασης αναπλήρωσης διορι-
στέου, που δεν αποδέχτηκε τον διορισµό ή έχει
κώλυµα διορισµού.

Στην εγκύκλιο επισηµαίνεται ότι θα πρέπει
άµεσα να ολοκληρωθούν όσοι διορισµοί επιτυχόν-
των παλαιότερων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ βρί-
σκονται σε εκκρεµότητα.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπι-

κού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µερικής
απασχόλησης που εργάζονται σε δήµους, συνδέ-
σµους, δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
καίου και δηµοτικά ιδρύµατα θα φτάνει µέχρι το
ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οι-
κείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθµίδας, µε
αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.

Για τη µετατροπή του ωραρίου απαιτείται σχε-
τική αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, ο
οποίος θα πρέπει να αναφέρει τον συνολικό
αριθµό εβδοµαδιαίων ωρών που επιθυµεί να απα-
σχολείται. Την τελική έγκριση ή µη θα δίνει το δη-
µοτικό/διοικητικό συµβούλιο του οικείου φορέα
ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οικο-
νοµικές δυνατότητες του ΟΤΑ. Η έγκριση µπορεί
να είναι ολική ή µερική, καθώς παρέχεται η δυνα-
τότητα στο συµβούλιο να καθορίσει αύξηση ωρα-
ρίου, αλλά για λιγότερες ώρες σε σχέση µε το
αίτηµα του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση που στον οικείο ΟΤΑ απασχολεί-
ται προσωπικό ορισµένου χρόνου των αντίστοι-
χων ειδικοτήτων, η αύξηση του ωραρίου
εργασίας του προσωπικού Ι∆ΑΧ δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί πριν από τη λήξη των συµβά-
σεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισό-
ποσες ώρες εργασίας.

Η αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού
Ι∆ΑΧ θα λαµβάνεται υπόψη για τη χορήγηση έγ-
κρισης πρόσληψης συµβασιούχων ορισµένου χρό-

νου κατά το επόµενο έτος από τα αρµόδια όρ-
γανα. Η µετατροπή του ωραρίου του εργαζοµέ-
νου µέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους
απασχόλησης δεν συνδέεται µε σύσταση αντί-
στοιχων οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων,
ωστόσο η εγκύκλιος κρίνει σκόπιµο κατά την
πρώτη τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας των ΟΤΑ να συσταθούν θέσεις αν-
τίστοιχες µε τις µεταβολές που θα έχουν
πραγµατοποιηθεί.

Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα επικίνδυνης και αν-

θυγιεινής εργασίας, είναι ύψους 150 ευρώ µηνι-
αίως και χορηγείται στους µόνιµους υπαλλήλους
και στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισµένου χρόνου των δήµων, των περιφε-
ρειών και των ΝΠ∆∆ αυτών που απασχολούνται
στους ΧΥΤΑ, στην ανακύκλωση, στα κέντρα δια-
λογής ανακυκλώσιµων υλικών, στους σταθµούς
µεταφόρτωσης και στις µονάδες επεξεργασίας
απορριµµάτων.

Το επίδοµα θα καταβάλλεται και για όσο διά-
στηµα ο υπάλληλος θα είναι σε άδεια και σε αναρ-
ρωτική άδεια έως έξι ηµέρες το χρόνο.

Η εγκύκλιος ωστόσο επισηµαίνει τη δέσµευση
της χώρας για ευθυγράµµιση του καθεστώτος χο-
ρήγησης του εν λόγω επιδόµατος µε την αντί-
στοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31
∆εκεµβρίου 2017, γεγονός που θα οδηγήσει στην
κατάργησή του.

Τέλος, για τη µετάταξη υπαλλήλου δήµου που
υπηρετεί σε παραµεθόριο περιοχή προς άλλη υπη-
ρεσία παραµεθόριας περιοχής, η σχετική διάταξη
του παράλληλου προγράµµατος προβλέπει ότι
πλέον, εκτός των άλλων, θα απαιτείται και η σύµ-
φωνη γνώµη του φορέα προέλευσης.

«Ξεπαγώνουν» οι προσλήψεις
σε ∆ήµους και Περιφέρειες
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Ακόµα πιο «πράσινη» έγινε η πε-
ριοχή στον Αγχεσµό (Τουρκο-
βούνια), ύστερα από τη
δενδροφύτευση που διοργάνωσε
την περασµένη Κυριακή 20
Μαρτίου, ο Σύνδεσµος ∆ήµων
για την Προστασία και Ανάπλαση
των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ) σε
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Αναδασώσεων Αττικής, τον
∆ήµο Γαλατσίου και τον Σύλλογο
«∆ράση για την κοινωνία, τον
πολιτισµό και την ποιότητα
ζωής». Η συγκεκριµένη αποτελεί
την 10η κατά σειρά δενδροφύ-
τευση που έχει πραγµατοποιήσει
ο Σύνδεσµος από το 2009, οπότε
και ιδρύθηκε.

Ο καλός καιρός βοήθησε στην προ-
σέλευση ικανοποιητικού αριθµού
συµπολιτών µας, οι οποίοι κατάφε-
ραν να φυτέψουν πάνω από 1.200
δενδρύλλια στην περιοχή των Τουρ-
κοβουνίων, στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Γαλατσίου. Ο κόσµος συγκεν-
τρώθηκε στο Λόφο Κόκκου (στο γκα-
ράζ του ∆ήµου Γαλατσίου),
συµβάλλοντας έτσι δυναµικά στην
προσπάθεια αναζωογόνησης του
ζωτικού πνεύµονα των Τουρκοβου-
νίων καθώς επίσης και στην ανά-
δειξη του χώρου αυτού ως χώρου
αναψυχής και πρασίνου για την από-
λαυσή του από όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερους δηµότες αλλά και

κατοίκους του λεκανοπεδίου.
Το «παρών» στην εθελοντική αυτή

δράση του ΣΠΑΤ έδωσαν από την
πλευρά της αυτοδιοίκησης και των
τριών ∆ήµων - µελών, εκτός από τον
Πρόεδρο του Συνδέσµου κ. Γιάννη
Μανιάτη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Γαλα-
τσίου, την Αντιπρόεδρο κα Μαρία
Ελένη Τρέζου, ∆ηµοτική Σύµβουλο
Φιλοθέης-Ψυχικού και τα µέλη κ.κ.
Ιωάννη Οικονόµου και Φώτιο Τσοµ-
πάνογλου, ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου κ.
Γεώργιος Μαρκόπουλος, η πρώην
Πρόεδρος του ΣΠΑΤ κα Ζωή Ράπτη,
ο Αντιδήµαρχος Πρασίνου κ. Γιώργος
Αµοργιανός, ο Αντιδήµαρχος Καθα-
ριότητας κ. ∆αβίλλας Παναγιώτης, ο

Αντιδήµαρχος Φιλοθέης Ψυχικού κ.
Βύρων Σαµαρόπουλος, οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι Γαλατσίου κ.κ. Νίκος
Μαγκανάρης, Σπύρος Παναγιώτου,
Κ. Ζώµπος, ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου «∆ΡΑΣΗ» κ. Μάνος Βινιεράτος.
Επίσης στην αναδάσωση συµµετεί-
χαν το 1ο Σύστηµα Πρόσκοπων Γα-
λατσίου, Μαθητές και µέλη του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
11ου Σχολείου Γαλατσίου καθώς και
µέλη Συλλόγων και Φορέων.

Ο Σύνδεσµος ευχαριστεί όλους
τους εθελοντές που συµµετείχαν και
συνέβαλαν στην επιτυχία της δεν-
τροφύτευσης και ειδικότερα τον ∆ή-
µαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο

Μαρκόπουλο αλλά και τον Προϊστά-
µενο της ∆/σης Αναδασώσεων
κ.Σάσσαλο Παναγιώτη, τον Προϊστά-
µενο και το Προσωπικό των Υπηρε-
σιών Πρασίνου και Καθαριότητας
του ∆ήµου Γαλατσίου, για την υπο-
στήριξη τους στην όλη οργάνωση
και δια στόµατος του προέδρου του
κ. Μανιάτη, ενηµερώσει ότι «πρόκει-
ται να συνεχίσει τη διοργάνωση ανά-
λογων εθελοντικών δράσεων
αναδασώσεων στα Τουρκοβούνια
ώστε να δηµιουργήσουµε έναν
υπερτοπικό τόπο πρασίνου, όχι µόνο
για τους κατοίκους των όµορων
∆ήµων µελών του Συνδέσµου, αλλά
όλης της Αττικής».

Νέα αναδάσωση στα Τουρκοβούνια

Ενεργοποιείται η διαδικασία πίστωσης για την κάρτα σίτισης για 147.967
δικαιούχους. Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Κα-
τρούγκαλου οι λογαριασµοί ξεκινούν να πιστώνονται τµηµατικά από Εθνική
Τράπεζα από την περασµένη Τρίτη, 22 Μαρτίου.

Η απόφαση προβλέπει τη µεταφορά πίστωσης ύψους δεκαεπτά εκατοµ-
µυρίων τριακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ

(17.341.160,00 ευρώ) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2016 στην
Εθνική Τράπεζα ως ένατη δόση.

Με τη σχετική διαδικασία προχωρεί η φόρτιση των εγκεκριµένων καρτών
σίτισης («Αλληλεγγύης»), στο πλαίσιο του Προγράµµατος για την «Αντιµε-
τώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις
147.967 (Valeur πίστωσης : 23/3/2016, στους δικαιούχους 24/3/2016).

Πιστώνονται οι λογαριασµοί 147.967 δικαιούχων κάρτας σίτισης
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Στο Πολιτιστικό Κέντρου «Καµίνι» επισκέ-
φθηκε η Γ’ τάξη του 1ου Γυµνασίου Γαλατσίου,
την περασµένη Τετάρτη, στο πλαίσιο του καινο-
τόµου µαθήµατος «Τοπική Ιστορία», όπου οµά-
δες µαθητών παρουσίασαν τις εργασίες τους σε
PowerPoint µε θέµα την ιστορία του Γαλατσίου
από την αρχαιότητα έως σήµερα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο αντιδήµαρχος

κος Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος στη συνέχεια
ξενάγησε τους µαθητές µας στους χώρους του
Καµινιού και εξήγησε τη λειτουργία του ως βιο-
µηχανικού κτηρίου.

Κατόπιν οι µαθητές µετέβησαν στην Οµορ-
φοκκλησιά, η οποία ανοίχθηκε προς χάριν του
σχολείου µας από το Υπουργείο Πολιτισµού.

Εκεί ο κ. Ελευθερίου επεσήµανε τη σπουδαι-

ότητα του 800 ετών µνηµείου, λόγω της αρχιτε-
κτονικής και ιδιαιτέρως των τοιχογραφιών του,
που το κατέστησαν «µουσείο αγιογραφίας» και
πρότυπο για την τέχνη του «δικού µας» Ελ
Γκρέκο.

Η πρωινή περιήγηση του γαλατσιώτικου σχο-
λείου στα αξιοθέατα του Γαλατσίου έκλεισε µε
αθλοπαιδιές στο Άλσος Βεΐκου.

Στο «Καµίνι» και την Οµορφοκκλησιά
οι µαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυµνασίου Γαλατσίου
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Οι Γερµανοί αξιωµατούχοι µας το
είχαν πει από την εποχή του
πρώτου µνηµονίου. ∆εν είναι λο-
γικό στην πτωχευµένη Ελλάδα να
υπάρχει ποσοστό ιδιοκατοίκη-
σης περίπου 80% όταν στην
πλούσια Γερµανία αυτό ανέρχε-
ται το πολύ στο 60-65%. Λίγοι
τότε έδωσαν σηµασία στις δηλώ-
σεις αυτές. Αλλά οι Γερµανοί
ακολουθούν πάντα σχέδια,
ακόµα και στις δηλώσεις τους.

δικιά τους λογική, η λογική της
αγοράς λέει ότι δεν έχει νόηµα
εργαζόµενοι που αλλάζουν

συχνά εταιρείες ή δουλειές να έχουν
δικό τους σπίτι. Για ποιό λόγο, αφού
δεν έχουν µόνιµο τόπο διαµονής ;
Θα µένουν κάθε φορά όπου είναι και
ο τόπος εργασίας τους. Άλλοστε η
κατοικία είναι κι αυτή ένα εµπό-
ρευµα. Γιατί να µην αλλάζει χέρια;

Άντε τώρα να τους εξηγήσεις τι
σηµαίνει για την ψυχολογία του Έλ-
ληνα το δικό του σπίτι, το δικό του
κεραµίδι. Τέσσερα χρόνια κατοχή
έκαναν στη χώρα µας και δεν κατά-
λαβαν αυτή την ψυχολογία, τώρα θα
την καταλάβουν ; ∆εν την κατάλαβαν
όταν κυριαρχούσαν στη χώρα µας,
θα την καταλάβουν τώρα καθισµένοι
µπροστά στις οθόνες των υπολογι-
στών τους και µελετώντας τα στατι-
στικά και τα οικονοµικά µας µεγέθη ;

Συνεπώς όποιος δεν µπορεί να
αποπληρώσει το δάνειο που πήρε,
ας ξεσπιτωθεί. Λες και δεν υπάρχουν
άλλα για να ενοικιάσει; Κάπου θα
βρει να µείνει. Ξεκάθαρη η νεοφιλε-
λεύθερη άποψή τους. Η οποία δεν
είναι µόνο δικιά τους. Κυριαρχεί
πρωτίστως στην Αµερική. Και προ-
βάλλεται κι από τους εγχώριους νεο-
φιλελεύθερους, δίκην απορίας και
ως επιστέγασµα «απλής λογικής». Το
ανερχόµενο αστέρι της Νέας ∆ηµο-
κρατίας και πρωτοπαλίκαρο του ση-
µερινού αρχηγού της, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, δήλωνε στις 2.9.2013
ως κυβερνητικό στέλεχος: «Όποιος
δεν έχει να πληρώσει το φόρο ακινή-
του, να το πουλήσει». Οι άνθρωποι
δεν το έκρυβαν. Εµείς δεν τους δί-
ναµε σηµασία.

Κόκκινη κλωστή δεµένη, στην
ανέµη τυλιγµένη, δώσ’ της κλώτσο
να κυλίσει, παραµύθι ν’ αρχινήσει.
Ήταν µια φορά κι έναν καιρό ένα

κόµµα που ήθελε να είναι αριστερό.
Ήθελε και να κυβερνήσει όµως. Έτσι
άρχισε να τάζει διάφορα. Με σηµαία
του την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, του
φόρου ιδιοκτησίας. Ήθελε να σώσει
επίσης τις δανειοδοτηµένες µικρές
επιχειρήσεις από τη λεηλασία των
τραπεζών αλλά και τα σπίτια όσων
είχαν πέσει θύµατα της κρίσης… ∆εν
θα συνεχίσουµε άλλο το παραµύθι.
Γιατί δεν έχει καλό τέλος. Κυρίως
όµως, γιατί … είναι παραµύθι !

Ας επιστρέψουµε στην πραγµατι-
κότητα. Στη σκληρή πραγµατικό-
τητα. Αδιέξοδο επικρατεί πάλι στη
διαπραγµάτευση της κυβέρνησης µε
τους θεσµούς για τα κόκκινα δάνεια.
Ενδεικτική είναι η φράση «έχουµε
απόσταση», µε την οποία αποχώ-
ρησε από το Χίλτον ο υπουργός Οι-
κονοµίας Γιώργος Σταθάκης µετά τη
συνάντηση µε τους εκπροσώπους
του κουαρτέτου. «Ζητούν να πω-
λούνται τα πάντα, εξαιρούν ένα
µέρος της πρώτης κατοικίας, αυτών
που προστατεύονται, ενώ συζητάνε
και µερικά συνδεδεµένα (µε την
πρώτη κατοικία)» δήλωσε επίσης..
∆ηλαδή όλα τα υπόλοιπα δάνεια θα
είναι διαθέσιµα προς πώληση. Πι-
θανά, «κόκκινα» και «πράσινα» µαζί.

«Εφόσον περάσουν οι απαιτήσεις
των δανειστών για πώληση των κόκ-
κινων επιχειρηµατικών δανείων σε
ξένα funds, τότε µπορούµε να µι-
λάµε µε πλήρη βεβαιότητα για µια
καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων
επιχειρήσεων» δηλώνει επίσης ο
Γιάννης Χατζηθεωδοσίου, Πρόεδρος
του Επαγγελµατικού Επιµεληρίου
Αθηνών. Από τα 60 δις ευρώ κόκ-
κινα επιχειρηµατικά δάνεια και τα 11
δις οφείλουν 800 µεγάλες επιχειρή-

σεις. Τα 28 δις 6.000 µεσαίες και τα
υπόλοιπα 20 δις, 120.000 µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις. Η φορολογία που
βρίσκεται στο 29% και η προκατα-
βολή φόρου 75% που καλούνται να
πληρώσουν, δεν επιτρέπει σε ένα µε-
γάλο µέρος επιχειρηµατιών να είναι
συνεπείς προς τις τράπεζες. Το πρό-
βληµα των κόκκινων δανείων κρα-
τάει πίσω τόσο τις υπάρχουσες όσο
και τις δυνητικές επιχειρήσεις, καθώς
δεν µπορούν να πάρουν δάνειο.

Ενδεικτικό είναι το ότι 6 στους 10
επιχειρηµατίες δουλεύουν µε µετα-
χρονολογηµένες επιταγές και 2
στους 10 δανείζονται από συγγενείς
και φίλους για να διατηρήσουν τις
επιχειρήσεις τους.

Η κυβέρνηση κάνει τους τελευ-
ταίους δήθεν φιλολαϊκούς ελιγ-
µούς έτσι ώστε η πρώτη κατοικία να
µείνει έξω από την πώληση των
«κόκκινων» δανείων και ρίχνοντας το
βάρος στα επιχειρηµατικά δάνεια,
κάτι που για τον υπουργό Σταθάκη,
πριν τέσσερις µήνες, δεν έµπαινε καν
προς συζήτηση. Μέχρι στιγµής η
συµφωνία της Τρόικα και της κυβέρ-
νησης έχει κλείσει για δάνεια 80 δις
ευρώ από τα οποία όµως εξαιρούν-
ται τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Πριν
αρχίσουν το ξεσπίτωµα των Ελλήνων
πρέπει πρώτα να αποδυναµώσουν
οποιονδήποτε ακόµη αντέχει επαγ-
γελµατικά έτσι ώστε η κατάσχεση
πρώτης κατοικίας να φαντάζει µία
φυσιολογική πορεία αφού όλη η ιδιω-
τική περιουσία θα ανήκει σε ξένα
χέρια.

Η είδηση όµως δεν είναι ότι οι
τροϊκανοί και η κυβέρνηση κάνουν
δήθεν διαπραγµατεύσεις αλλά ότι
από τις 11 Μαρτίου δηµοσιεύθηκε

σε ΦΕΚ η Πράξη του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος µε την οποία
καθορίζονται οι διαδικασίες για την
παροχή άδειας λειτουργίας των εται-
ρειών διαχείρισης απαιτήσεων από
µη εξυπηρετούµενα δάνεια ή της
διαχείρισης απαιτήσεων σε συνδυα-
σµό µε την απόκτηση απαιτήσεων
από µη εξυπηρετούµενα δάνεια,
κατά τα προβλεπόµενα στο Ν.
4354/2015. Τα funds λοιπόν, είτε ως
ανεξάρτητες εταιρείες, είτε ως σύµ-

πραξη εταιρείας µε ελληνική τρά-
πεζα έχουν το νόµιµο δικαίωµα
πλέον να αρχίσουν τις αγοροπωλη-
σίες κόκκινων δανείων την στιγµή
που η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον
κόσµο ότι ακόµη διαπραγµατεύεται
µε τους δανειστές.

Η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν
έχει κανέναν ρόλο να διαπραγµα-
τεύεται περί δανείων, είτε κόκκινων
είτε πράσινων, διότι µε το νόµο που
η ίδια έφερε στην Βουλή και υπερ-
ψηφίστηκε, τον λόγο για την νοµι-
µότητα των funds, για το ποιά funds
θα µπουν στην Ελλάδα και θα αρχί-
σουν την άλωση και για το ποιά δά-
νεια θα πουληθούν τον έχει
αποκλειστικά η Τράπεζα της Ελλά-
δας µε έναν Γιάννη Στουρνάρα να
έχει πάρει πάνω του όλο το έργο
της νοµιµοποίησης των «κορακιών».
Είναι ο τραπεζικοπολιτικός παρά-
γοντας που λύνει και δένει.

Κυριολεκτικά Γιάννης πίνει, Γιάννης
κερνάει είναι οι Τράπεζες στην Ελ-
λάδα, οι οποίες αφού κατάφεραν να
χρεοκοπήσουν µία χώρα, τώρα παίρ-
νουν στα χέρια τους δήθεν για την
σωτηρία τους (ξανά) και για την χρη-
µατοδότηση της αγοράς, όλη την
ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων.

∆· ‰¿ÓÂÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎfiÎÎÈÓ·,
ÔÈ «ÁÚ·ÌÌ¤˜» ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˙.
ªÂ ÁÎÚÈ ·fi¯ÚˆÛË.

Γράφει ο
ΝΤΑΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ,
∆ιεύθυνση
Σπουδών
των
φροντιστηρίων
«Πρόταση»

∏



Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 7∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α

Μετά από πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Ιωάννη
Σταθόπουλου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του
Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι κ. Χρήστου Σπίρτζη σχετικά µε προωθούµενες
Νοµοθετικές αλλαγές στο υφι-
στάµενο Νοµοθετικό καθεστώς
των σταθµών βάσης κινητής τη-
λεφωνίας. Στη συνάντηση µετεί-
χαν, εκτός των ανωτέρω, ο
∆ήµαρχος Χαλανδρίου κ. Σίµος
Ρούσσος, ο ∆ήµαρχος Παπάγου-
Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολό-
πουλος, ο Νοµικός Σύµβουλος
του Αναπληρωτή Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Ιωάννης ∆ηµητράκης και η Αντι-
δήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής κ.
Ελισάβετ Πετσατώδη.

Συζητήθηκαν προτάσεις των ∆η-
µάρχων για εξορθολογισµό της εγ-
κατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον οικιστικό ιστό και
ειδικότερα ο εκ των προτέρων σχεδιασµός της εγκατάστασης τους ανά
∆ήµο, η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των υφιστάµενων κεραιοσυστηµά-
των, η τροποποίηση των «χρονικά ξεπερασµένων» ορίων ασφαλούς έκθε-
σης του κοινού στην Η/Μ ακτινοβολία προς την κατεύθυνση µεγαλύτερης
διασφάλισης της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και ίδια των ευαίσθη-
των κοινωνικά οµάδων του πληθυσµού, η εκπόνηση ουσιαστικών και άρτιων

µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε επιστηµονικά κριτήρια, η ενίσχυση
της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων,
όπως και η συµµετοχή των ∆ήµων µε αποφασιστικές αρµοδιότητες τόσο στη

διαδικασία αδειοδότησης, η οποία
προτάθηκε να επιστρέψει στο
Υπουργείο όσο και στη διαδικασία
ελέγχου και συµµόρφωσης µε τους
όρους λειτουργίας.

Ο Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για τις ανωτέρω προτά-
σεις, επισηµαίνοντας πως στόχος
της ηγεσίας του Υπουργείου είναι ο
χωροταξικός σχεδιασµός του δι-
κτύου της κινητής τηλεφωνίας, σε
στενή συνεργασία µε τους ∆ήµους
της χώρας µε βασικό κριτήριο την
ενηµέρωση των πολιτών για το ση-
µείο εγκατάστασής τους, η ηλεκτρο-
νική καταγραφή όλων των
υφιστάµενων σταθµών βάσης κινη-
τής τηλεφωνίας, η µείωση των υφι-

στάµενων ορίων εκποµπής, δίδοντας έµφαση στις ευαίσθητες οµάδες του
πληθυσµού, ως και η ενίσχυση του πλαισίου κυρώσεων στις εταιρίες που
παραβιάζουν το αδειοδοτικό καθεστώς.

Τέλος, δεσµεύθηκε πως σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα προβεί το
Υπουργείο σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
συγκεκριµένη Νοµοθετική πρωτοβουλία, λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω
προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ™‡ÚÙ˙Ë - ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÂÚ·›Â˜
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρό-
γραµµα του ΕΣΠΑ µε τίτλο «Νεοφυής Επιχει-
ρηµατικότητα» που επιδοτεί µε ποσό από
15.000 έως 60.000 ευρώ την ίδρυση νέων µι-
κρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων από
ανέργους και από ασκούντες επαγγελµατική
δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση µισθω-
τής εργασίας.

υποβολή των αιτήσεων χρηµατοδότησης
θα διαρκέσει έως τις 27 Απριλίου 2016 και
γίνεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω του δι-
κτυακού τόπου www.ependyseis.gr

χωρίς να ισχύει σειρά προτεραιότητας. Για την
υποβολή της αίτησης επιδότησης δεν απαιτείται
προσκόµιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητι-
κών. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά
στη δράση θα ενηµερωθούν για τον ακριβή χρόνο
και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φα-
κέλου που θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά.

Το πρόγραµµα ΕΣΠΑ στοχεύει στην σύσταση
επιχείρησης σε οκτώ στρατηγικούς τοµείς της οι-
κονοµίας όπως: Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τρο-
φίµων, Πολιτιστικές & ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες,
Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέρ-
γεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία-Φάρµακα.

Επιλέξιµες θεωρούνται όλες σχεδόν οι δαπάνες,
οι ασφαλιστικές εισφορές, τα ενοίκια, ακόµη και η
πρόσληψη νέου υπαλλήλου. Πιο συγκεκριµένα κα-
λύπτονται οι δαπάνες για:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελµατ. χώρου, δα-
πάνες ηλεκτρισµού, δαπάνες επαγγελµατ. τηλεφω-
νίας, δαπάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες κ.α.)

• Αµοιβές τρίτων (λογιστική υποστήριξη, κ.α.)
• Υπηρεσίες θερµοκοιτίδας
• Προβολή, δικτύωση, συµµετοχή σε εκθέσεις.
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηµατοδοτική µίσθωση

εξοπλισµού
• Αγορά / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού

/∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας
(µε εφαρµογή της ρήτρας από το ΕΤΠΑ)

• Προµήθεια αναλωσίµων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµα-

τία / εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις µέχρι

τη συµπλήρωση 2 ΕΜΕ
• ∆απάνες προετοιµασίας, υποβολής, κατοχύ-

ρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισµένο τίτλο βιο-
µηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Πλη-
ροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ ( Μεσογείων 56, Αθήνα
µε ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00), στο
email: [email protected] και στην τηλεφωνική
γραµµή 801 11 36 300.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

• Ποιους δικαιούχους αφορά το πρόγραµµα;
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ∆ράσης κατηγοριο-

ποιούνται ως εξής:
1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων

του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Ατοµικοί επιχειρηµατίες παροχής υπηρεσιών

οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευµατίες χωρίς να
έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και χωρίς να λαµ-
βάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της πρόσκλησης (11.02.2016).

∆εν είναι επιλέξιµοι οι ατοµικοί επιχειρηµατίες
που ασκούν εµπορική δραστηριότητα.

• Υπάρχει περιορισµός µε βάση το εισόδηµα
για τους εν δυνάµει δικαιούχους;

∆εν υπάρχει περιορισµός στο εισόδηµα.
• Το πρόγραµµα θέτει ηλικιακά όρια;
Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισµός. Σε κάθε

περίπτωση όµως ο δικαιούχος/οι εταίροι θα πρέ-
πει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-
κίας τους, καθώς οι ανήλικοι δεν έχουν τη
δικαιοπρακτική ικανότητα για την υποβολή/συµ-
µετοχή σε αίτηση επιδότησης.

• Μπορεί η εταιρεία που θα συσταθεί να απο-
τελείται και από άνεργους και από επιχειρηµατίες;

Ναι, εφόσον όλοι οι εταίροι πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις συµµετοχής όπως αναλυτικά περιγρά-
φονται στην πρόσκληση της ∆ράσης.

• Μπορεί κάποιος ενδιαφερόµενος επενδυτής
να υποβάλει δύο προτάσεις στη ∆ράση;

Όχι. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει
να συµµετέχει στην υποβολή µίας και µόνο αίτη-
σης επιδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε αυ-
τοτελώς, είτε ως εταίρος).

• Μπορεί κάποιος ενδιαφερόµενος να διαθέ-
τει και µη επιλέξιµους ΚΑ∆, αλλά το σχέδιο να
αφορά µόνο τους επιλέξιµους;

Οι ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα
(κατηγορία δικαιούχων Β) προκειµένου να υπο-
βάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης, θα πρέπει να
συστήσουν νέα εταιρεία (νέο ΑΦΜ).

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που θα συ-
σταθούν θα πρέπει να κάνουν έναρξη µόνο σε επι-
λέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας

(Κ.Α.∆. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρ-
τηµα ΙΙ της πρόσκλησης, τους οποίους θα πρέπει
να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποί-
ησης του έργου. ∆εν απαιτείται η διακοπή της υφι-
στάµενης δραστηριότητας/επιχείρησης.

• Μπορώ να µπω στη ∆ράση, αν ήδη έχω επι-
χείρηση προσθέτοντας νέο ΚΑ∆;

Όχι. Η ∆ράση αφορά στην ίδρυση/σύσταση
νέων επιχειρήσεων. Η µεταβολή ΚΑ∆ στην ήδη
υπάρχουσα επιχείρηση δε συνιστά σύσταση νέας
επιχείρησης.

• Μπορεί κάποιος να έχει χρηµατοδοτηθεί στο
παρελθόν από άλλα προγράµµατα;

Ο δικαιούχος θα πρέπει να µην έχει ενταχθεί σε
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιό-
τητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία
ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από
την 1/1/2012 µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµά-
των κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηµατικό τους
σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρό-
σκλησης θα πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη
δήλωση ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης χρηµατοδότησης µέχρι και την ηµεροµηνία
ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προ-
γράµµατα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αί-
τηση χρηµατοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν
αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση
θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από
την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρ-
µόδιο ΕΦ.

• Για την ένταξη στη ∆ράση, χρειάζεται να πα-
ρακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι το σεµινάριο
συµβουλευτικής του ΟΑΕ∆;

Οχι, δεν απαιτείται για τη συγκεκριµένη ∆ράση.
• Ποιες είναι οι εταιρικές µορφές που επιδο-

τούνται στην εν λόγω ∆ράση;
Οι επιλέξιµες εταιρικές µορφές είναι οι εξής:

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη
Εταιρεία, Ετερόρρυθµη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεται-
ριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνε-
ταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

Επισηµαίνεται ότι η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιµη εται-
ρική µορφή για καµία κατηγορία δικαιούχων.

∆ιευκρινίζεται ότι η ατοµική επιχείρηση είναι επι-
λέξιµη επιχειρηµατική µορφή, µόνο για την κατη-
γορία των ανέργων (Κατηγορία Α - Άνεργοι).

• Μπορώ µέσω της ∆ράσης να ανοίξω επιχεί-
ρηση τουρισµού, εστίασης, φαρµακείο, franchise;

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε
ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκ-
µεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συµβάσεων
άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εµπορικά σή-
µατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για
την χρήση και τη διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών
(franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

• Μπορεί κάποιος συνταξιούχος να υποβάλλει

Επιδότηση έως 60.000 ευρώ
για να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση

Η



Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 9Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

στη ∆ράση ως αυτοαπασχολούµενος δηλαδή να
κάνει έναρξη επιχείρησης πριν την προκήρυξη
προγράµµατος; Θεωρείται η σύνταξη σχέση µι-
σθωτής εργασίας;

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να µη λαµβάνουν
σύνταξη γήρατος κατά την ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης της Πρόσκλησης.

• Γίνονται δεκτά συνεργατικά σχήµατα φυσι-
κών προσώπων εφόσον υπάρχουν µεταξύ τους
σχέσεις συγγένειας;

∆εν γίνονται δεκτά τα συνεργατικά σχήµατα
(σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα
οποία κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχε-
δίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου
βαθµού.

• Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούµενος να
συµµετάσχει σε συνεργατικό σχήµα και ταυτο-
χρόνως να διατηρήσει και την ατοµική του επι-
χείρηση;

Μπορεί, καθώς δεν απαιτείται η διακοπή της
υφιστάµενης δραστηριότητας/επιχείρησης, λαµ-
βάνοντας πάντα υπόψη τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

• Μπορεί ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει αί-
τηση στον πρώτο κύκλο και εάν δεν εγκριθεί να
υποβάλλει στον δεύτερο κύκλο;

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο
δεύτερο κύκλο θα εξειδικευθούν στη σχετική πρό-
σκληση.

• Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης στη
∆ράση;

Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρ-
χεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου.

• Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός του
επιχειρηµατικού σχεδίου υπερβαίνει τα 60.000
ευρώ, µπορεί η επιχείρηση αυτή να ενταχθεί στη
∆ράση;

Στην περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο
έχει προϋπολογισµό µεγαλύτερο από το µέγιστο
όριο, το ποσό πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότη-
σης, θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλο-
ποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή,
παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επι-
χορηγούνται, αντικείµενο αξιολόγησης και παρα-
κολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο της
επιχειρηµατικής πρότασης και το σύνολο του
υπερβάλλοντος κόστους.

• Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των εγκε-
κριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων;

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων επι-
χειρηµατικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά µέ-
γιστο είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής τους.

• Από πότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν
κάνει έναρξη της νέας επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας;

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο διάστηµα
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του
επιχειρηµατικού τους σχεδίου έως και την κατα-
ληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολο-
γητικών ένταξης.

• Ποια η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;
Οι αιτήσεις επιδότησης υποβάλλονται MONO

ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους ∆ικαιούχους
υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού Συστή-
µατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
(http://www.ependyseis.gr/mis).

Υπενθυµίζεται πως δεν κατατίθεται φυσικός φά-

κελος µε τεκµηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη
φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υπο-
βληθούν µετά την αξιολόγηση και την προσωρινή
βαθµολογική κατάταξη και µόνον για τα δυνητικά
εντασσόµενα επενδυτικά σχέδια.

• Ποια είναι η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµό-
τητας των δαπανών;

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπα-
νών ορίζεται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβο-
λής της αίτησης για χρηµατοδότηση του
δικαιούχου.

• Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων;
Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Με

τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επι-
χείρησης σε ίδιο, µη διακριτό χώρο µε άλλη επιχεί-
ρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση
επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

• Οι δαπάνες ποια χρονική περίοδο θα αφο-
ρούν;

Οι δαπάνες µπορεί να είναι επιλέξιµες από την
ηµεροµηνία που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο κάθε
δυνητικός δικαιούχος την αίτηση επιδότησης του
έως και 24 µήνες από την ηµεροµηνία απόφασης
ένταξης του στη ∆ράση.

• Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµος;
∆εν είναι επιλέξιµη η δαπάνη του ανακτήσιµου

ΦΠΑ. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι
επιλέξιµη δαπάνη µόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν
έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα, είναι επιλέξιµη δαπάνη εφόσον βαρύ-
νει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση
εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δρα-
στηριοτήτων του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες,
οι οποίες χρησιµοποιούνται τόσο για την άσκηση
δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δι-
καίωµα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δρα-
στηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό
δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το
ποσοστό που δεν µπορεί να ανακτηθεί.

• Ο εξοπλισµός που θα αγορασθεί µέσω του
προγράµµατος µπορεί να είναι µεταχειρισµένος;

Είναι επιλέξιµη η δαπάνη για την αγορά εξοπλι-
σµού, µε την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισµός είναι
σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αµεταχείρι-
στος και στην κυριότητα της επιχείρησης κι επι-
πλέον πληροί όλες τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις της ∆ράσης.

• Ποιο είναι το ύψος δαπάνης για το µισθολο-
γικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας;

Το µέγιστο ποσό (στον προϋπολογισµό του επι-
χειρηµατικού σχεδίου) για την εν λόγω κατηγορία
δαπάνης είναι 24.000 ευρώ. Στο µισθολογικό κό-
στος της νέας θέσης εργασίας συµπεριλαµβάνον-
ται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και εργοδοτικές
εισφορές. Το κόστος της νέας θέσης εργασίας θα
πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο µε το χρόνο
απασχόλησης. Επιχορηγείται η κάθε ετήσια µο-
νάδα εργασίας µε ανώτατο όριο (ετησίως) τις
12.000 ευρώ.

• Μπορεί ο εργαζόµενος που θα προσληφθεί
και θα επιχορηγηθεί να έχει βαθµό συγγένειας µε
τον δικαιούχο του επενδυτικού σχεδίου;

Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι
επιλέξιµη εφόσον ο εργαζόµενος είναι σύζυγος ή
συγγενής έως και 2ου βαθµού µε τον εργο-
δότη/δικαιούχο της ενίσχυσης. Σε περίπτωση σύ-
στασης νοµικού προσώπου, ο εν λόγω
περιορισµός ισχύει για όλους τους εταίρους του

δικαιούχου.
• Οι δαπάνες για µεταφορικά µέσα είναι επι-

λέξιµες;
Είναι επιλέξιµες, εφόσον εξυπηρετούν τη σκοπι-

µότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, αφορούν
µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης και πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του προγράµµατος

• Οι κτιριακές δαπάνες επιδοτούνται;
Είναι επιλέξιµες µόνο οι δαπάνες για τη διαµόρ-

φωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας και
µέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ. Σε αυτές περι-
λαµβάνονται και δαπάνες για επεµβάσεις επί του
ακινήτου οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση
της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ.

• Πώς γίνεται η καταβολή της επιδότησης;
Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δα-

πανών είναι δυνατόν να υποβληθεί µετά την εκτέ-
λεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού
οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου.

Η ∆εύτερη Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δα-
πανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί µετά
την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού
οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής Αίτησης
Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηµατι-
κού σχεδίου του χωρίς την υποβολή Αίτησης Εν-
διάµεσης Επαλήθευσης δαπανών.

• Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από το
πρόγραµµα;

∆ύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόµενο,
να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγ-
κεκριµένου προϋπολογισµού (∆ηµόσια ∆απάνη)
του επιχειρηµατικού σχεδίου µετά την απόφαση
ένταξης και µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητι-
κής επιστολής από τον δικαιούχο. Η εγγυητική επι-
στολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου µε διάρκεια ισχύος τουλάχι-
στον µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγη-
σης της προκαταβολής επιχορήγησης, δύναται ο
∆ικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζι-
κών λογαριασµών µε τη µορφή «Ανοιχτών Κατα-
πιστευτικών Λογαριασµών (Escrow Accounts)» ή
άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, υπό την προϋπό-
θεση να υπάρχει θεσµοθετηµένο πλαίσιο ως προς
τη λειτουργία τους.

• Η επιχείρηση που θα ενταχθεί στη ∆ράση για
πόσο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να διατηρή-
σει τον παραγωγικό εξοπλισµό;

Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης
5 (Αγορά / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού/
∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας)
υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυ-
σης και για τρία (3) έτη µετά από την τελική πλη-
ρωµή της δηµόσιας δαπάνης.

• Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των
επιχειρηµατικών σχεδίων;

Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από
δύο αξιολογητές, µε βάση τα κριτήρια της πα-
ρούσας πρόσκλησης. Κάθε κριτήριο έχει το δικό
του συντελεστή βαρύτητας. Η βαθµολογία των
κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα της βαθ-
µολογίας του κάθε υποκριτηρίου επί τον συντελε-
στή βαρύτητας µε πολλαπλασιασµό κάθε
κριτηρίου επί δέκα (10) για αναγωγή στην κλίµακα
του 100,00. Η τελική βαθµολογία του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισµα των
βαθµολογούµενων κριτηρίων επί τον συντελεστή
βαρύτητας. Η µέγιστη τελική βαθµολογία ενός επι-
χειρηµατικού σχεδίου είναι το 100,00.
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«Συζητάµε σήµερα το θέµα του
διαθρησκευτικού, διαπολιτισµι-
κού διαλόγου, υπό το βάρος των
τροµοκρατικών επιθέσεων, στις
Βρυξέλλες», τόνισε η Περιφερει-
άρχης Ρένα ∆ούρου, κατά την
παρέµβασή της στην Ολοµέλεια
του Κογκρέσου των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης.

«Συζητάµε σήµερα έχοντας
µπροστά µας την υποχρέωση να ορ-
θώσουµε τείχος κατά της ισλαµοφο-
βίας αλλά και του αντισηµιτισµού και
του νεοναζισµού. Μην ξεχνάτε ότι
προέρχοµαι από τη χώρα που γέν-
νησε τη ∆ηµοκρατία αλλά έχει νεο-
ναζιστικό κόµµα µε διψήφιο
ποσοστό», παρατήρησε η ίδια µι-
λώντας στη 30ή σύνοδο της Ολοµέ-
λειας του Κογκρέσου. Η ίδια
υπογράµµισε την ανάγκη της υλο-
ποίησης της πρότασης για την εργα-
λειοθήκη προκειµένου αυτή «να µην

περιληφθεί στο µακρύ κατάλογο των
καλών προθέσεων που έµειναν ανεκ-
πλήρωτες». Τέλος η ίδια υπογράµ-
µισε την ανάγκη Ψηφίσµατος εκ
µέρους του Κογκρέσου.

Νωρίτερα η Περιφερειάρχης είχε
παρέµβει στην πρώτη θεµατική της
Συνόδου, σχετικά µε τα ζητήµατα
της διαφάνειας και της ηθικής στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση. «Η αδιαφάνεια, η
διαφθορά, οι παραγοντισµοί, η φαυ-
λότητα, σε όλα τα επίπεδα της δια-
κυβέρνησης, δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του
λαϊκισµού και της απόρριψης της
πολιτικής, από τους πολίτες», ση-
µείωσε αναφερόµενη στο θέµα της
ηθικής στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η ίδια
υπογράµµισε επίσης, ότι παράλληλα
µε την καταπολέµηση της διαφθο-
ράς πρέπει να καταπολεµηθεί η
γραφειοκρατία που χρησιµεύει αρ-
κετές φορές ως άλλοθι για δια-
φθορά.

Η Περιφερειάρχης, αφού τόνισε τη

σηµασία της ανταλλαγής καλών πρα-
κτικών για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος, περιέγραψε σε γενικές
γραµµές την απόφαση της Περιφέ-
ρειας Αττικής να πάρει µέρος στην
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή
∆ιαφάνεια, για τα «Σύµφωνα Ακεραι-
ότητας» στις δηµόσιες συµβάσεις.
Μια πρωτοβουλία για την αποτροπή
της διαφθοράς και της απάτης στις
δηµόσιες συµβάσεις, µε διασφάλιση
της διαφάνειας. «Η Περιφέρεια Αττι-
κής, τόνισε συγκεκριµένα η Περιφε-
ρειάρχης, συµβάλλει έτσι, πρώτον,
στο να καταστεί ο δηµόσιος τοµέας
αξιόπιστος εταίρος σε επενδύσεις.
Και δεύτερον, προστατεύει τα χρή-
µατα των φορολογουµένων πολιτών
και προσδίδει τη µέγιστη αξιοποίηση
των χρηµάτων από τα ταµεία της ΕΕ,
διασφαλίζοντας ότι τα δηµόσια έργα
διέπονται από τις αρχές της υγιούς
διακυβέρνησης και της αποτελεσµα-
τικότητας.»

Το νέο του γραφείο επί της οδού Λέσβου 5, εγκαινίασε την περα-
σµένη Κυριακή 20 Μαρτίου ο ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου.

Το νέο γραφείο, όπως έλεγαν παλιά οι αγγελίες, είναι ευρύχωρο, ευάερο,
ευήλιο. Είναι περίπου 30 µέτρα από τη Λ. Βεΐκου και φυσικά πολύ µεγαλύ-
τερο και πολύ άνετο από το προηγούµενο της οδού Έρσης στη Λαµπρινή.
Μπορεί άνετα να χρησιµοποιηθεί και σαν εκλογικό κέτνρο. Έτσι θα γλιτώσουν
και τα έξοδα για την ενοικίαση εκλογικού κέντρου στη Λ. Βεΐκου, που ήταν
υποχρεωµένοι να καταβάλλουν σε κάθε εκλογική αναµέτρηση οι Συριζαίοι.

Τη βραδιά τίµησε µε την παρουσία της και η βουλευτής του κόµµατος
Ελένη Αυλωνίτου.

Καλορίζικα!

Σε νέα γραφεία ο ΣΥΡΙΖΑ

∆ούρου: Γραφειοκρατία & διαφθορά πάνε µαζί



Το E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του οργανισµού,
διαθέτει αυτή την περίοδο σε ανέργους δωρεάν επιµορφωτικά προ-
γράµµατα στην πληροφορική, τις εξαγωγές και το διαδίκτυο, την
επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία e-shop, καθώς και στην οικονο-
µική σκέψη. Συγκεκριµένα, 100 άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν δωρεάν ένα από τα παρακάτω εξ αποστάσεως
προγράµµατα επιµόρφωσης.

Απώτερος στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες για εκπαίδευση και να
δοθούν τα κατάλληλα εφόδια σε άτοµα που δεν εργάζονται αυτή την πε-
ρίοδο, προκειµένου να επανενταχθούν όσο γίνεται ταχύτερα και οµαλά στην
αγορά εργασίας. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα έχουν οι άνεργοι
µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή τουλάχι-
στον απολυτηρίου Λυκείου. Η επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει µε κλή-
ρωση και θα επιλεχθούν 50 άντρες και 50 γυναίκες.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να δηλώσει συµµετοχή σε ένα µόνο από
προσφερόµενα προγράµµατα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια, επι-
λέγοντας το σύνδεσµο αίτησης συµµετοχής από τα εξής:

• Βασικές ∆εξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010: 4
µήνες

• Εξαγωγές και ∆ιαδίκτυο: 3 µήνες
• Entrepreneurship and E-shop Development: 4 µήνες
• Ανάπτυξη Οικονοµικής Σκέψης: 5 µήνες
Πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή των προγραµµάτων και τον τρόπο διε-

ξαγωγής τους παρέχονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών. Όλα τα
προγράµµατα έχουν εκπαιδευτική υποστήριξη και οδηγούν σε Πιστοποιητικό
Επιµόρφωσης. Ο σχεδιασµός των Προγραµµάτων έγκειται στην «αυτονοµία»
που παρέχουν, καθώς οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να καθορί-
ζουν οι ίδιοι το πρόγραµµα µελέτης τους, αφού δεν υπάρχουν περιοριστικοί
παράγοντες, όπως η υποχρεωτική φυσική παρουσία τους σε συγκεκριµένο

χώρο και χρόνο, δεδοµένου ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πραγµατοποιείται
αποκλειστικά µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας. Οι εκπαιδευόµενοι αξιολο-
γούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (σε εβδοµαδιαία βάση) µέσω τεστ
αξιολόγησης που αναρτώνται στην εκπαιδευτική πλατφόρµα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής από την
Πέµπτη 17/03/2016 έως και την Πέµπτη 31/03/2016. Η έναρξη των µα-
θηµάτων έχει οριστεί για τις 09/05/2016.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί να συµµε-
τάσχει, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στο Πρόγραµµα, βάσει
των σχετικών δικαιολογητικών που θα κληθεί να προσκοµίσει ή δεν τα προ-
σκοµίσει εντός της καθορισµένης από τη Γραµµατεία ηµεροµηνίας, αντικα-
θίσταται αυτόµατα από τον αµέσως επόµενο υποψήφιο, σύµφωνα µε τη
σειρά των επιλαχόντων που θα προκύψει.

Σε κάθε υποψήφιο, που θα υποβάλει αίτηση, θα σταλεί την ∆ευτέρα
04/04/2016 στο email του ένας µοναδικός αριθµός µε τον οποίο θα συµµε-
τέχει στη διαδικασία. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν µε κωδικούς αριθ-
µούς στην ιστοσελίδα του E-Learning στις 06/04/2016. Οι αριθµοί
αντικαθιστούν το ονοµατεπώνυµο των συµµετεχόντων και χρησιµοποιούνται
για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµα-
τεία στα τηλέφωνα 2103689354 και 2103689381 ή µέσω email στο elearn-
secretariat@elke.uoa.gr.
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∆ωρεάν προγράµµατα e-learning
από το Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Για δεύτερη φορά τα µέλη των τεσσάρων
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Γαλατσίου πραγµατοποί-
ησαν από κοινού µια εξαιρετική εκδήλωση,
µε χορούς και τραγούδια της Αποκριάς, στην
κατάµεστη αίθουσα «Θάνος Κωστόπουλος»
στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου. Ευφάνταστες
στολές και εντυπωσιακές αποκριάτικες µά-
σκες φορούσαν τα µέλη των τεσσάρων ΚΑΠΗ
που παρουσίασαν τα δρώµενα, προκαλώντας
το χειροκρότηµα και το γέλιο των παρευρι-
σκόµενων.

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος του Ορ-
γανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης, κα Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου - Χρυσάγη, η
οποία συνεχάρη τις οµάδες που έλαβαν µέρος
στην παρουσίαση των δρώµενων, τονίζοντας ότι
πέτυχαν το επιθυµητό αποτέλεσµα µε πολλή δου-
λειά και µεράκι και ευχαριστώντας όλα τα µέλη
των ΚΑΠΗ για την ενεργή συµµετοχή τους. Επί-
σης, η Πρόεδρος ευχαρίστησε θερµά τη γυµνά-
στρια Ανδριάνα Φουστέρη, η οποία οργάνωσε όλη
την εκδήλωση εθελοντικά.

Πρώτη ξεκίνησε η χορωδία από το Β’ ΚΑΠΗ µε
παλιά νοσταλγικά τραγούδια, όπως «λίγα λουλού-
δια», «Ιλυσσός», «Άστα τα µαλλάκια σου», «Το
αλογάκι», «Μπαρµπα-Γιάννης κανατάς» κ.α.

Ακολούθησαν οκτώ παραδοσιακοί χοροί συνο-
δευόµενοι από σκωπτικά τραγούδια της Αποκριάς,
όπως «ο κακοπαντρεµένος», «µε τη θεία µου την
Κοντύλω», « ο Χαραλάµπης», «στης ακρίβειας τον
καιρό», «ο Τσιρτσιλιάγκος» κ.α.

Επίσης, τα µέλη των ΚΑΠΗ παρουσίασαν πέντε
χορευτικά δρώµενα - σκετς, «γαϊτανάκι», «τα κου-
κιά», «η σκούπα», «ο Γανωτζής» και η «Νύφη η λι-
ποθυµιάρα» και καταχειροκροτήθηκαν οι
συµµετέχοντες από όλους. Στο τέλος χόρεψαν
όλοι µαζί παραδοσιακούς χορούς κι έγιναν µια
παρέα, ενώ απολάµβαναν τα κεράσµατα και τους
παραδοσιακούς χαλβάδες, που φτιάχτηκαν από
κυρίες των τεσσάρων ΚΑΠΗ.

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
η ετήσια συνεστίαση της Εθνικής
Αντίστασης, το Σάββατο 19
Μαρτίου, στο φιλόξενο χώρο του
Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου.

Η εκδήλωση άνοιξε µε αντάρτικα
τραγούδια από την χορωδία του Πα-
ραρτήµατος ΠΕΑΕΑ Γαλατσίου. Ακο-
λούθηε η οµιλία του Νίκου
∆ηµητρακόπουλου, ο οποίος τόνισε:
«Τιµούµε τούς Αγωνιστές του ΕΑΜ,
του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ καί του ∆ΣΕ
που έδωσαν τα καλύτερα χρόνια
τους στον Αγώνα για να ξηµερώ-
σουν καλύτερες µέρες για εκείνους,
τα παιδιά τους και ολόκληρο τον ελ-
ληνικό λαό. Οι αγωνιστές της Εθνι-

κής Αντίσασης και του ∆ΣΕ εµπνέουν
αυτούς τους αγώνες όπου τίποτα
δεν κατακτιέται χωρίς σκληρό αγώνα
καί πάλη, χωρίς θυσίες των εργαζο-
µένων τού λαού µας.»

Κι έκλεισε την οµιλία του καλών-
τας τον κόσµο «να συνεχίσει να βρί-

σκεται στην πρώτη γραµµή του
αγώνα στο πλευρό του ΚΚΕ καί του
ΠΑΜΕ και να βοήθησετε µε όλες σας
τις δυνάµεις, για την ενότητα και
ανάπτυξη τού Λαϊκού Κινήµατος, µε
στόχο την ανατροπή της βαρβαρης
πολιτικής, για την κατάκτηση της

Λαϊκής Εξουσίας, για το Σοσιαλισµό -
Κοµµουνισµό.

Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο
Γιάννης Ψιλοπουλος, µέλος του ∆Σ
τού παραρτήµατος ενώ το κέφι, µε
πολύ χορό χορό και τραγούδια δια-
τηρήθηκε αµείωτο µέχρι αργά!

°Ï¤ÓÙËÛ·Ó Ù· Ì¤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏

Χόρεψαν οι Αντιστασιακοί του Γαλατσίου



«Στο πλαίσιο των γενικότερων σχεδίων του ΤΑΙΠΕ∆ δροµολογείται
προκήρυξη για την παραχώρηση – αξιοποίηση του Ολυµπιακού Κέν-
τρου Γαλατσίου.» Αυτό αναφέρει ρητά στην απάντησή του ο υφυ-
πουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Σταύρος Κοντονής µετά από
ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Ελένη Αυλωνίτου
µε θέµα το «Νοµικό καθεστώς του Παλαί Γαλατσίου και την πρόταση
της ΑΕΚ για την παραχώρησή του».

Η παραπάνω διαβεβαίωση - η οποία προέρχεται από αρµόδια στελέχη
του Ταµείου, όπως αναφέρει ο υφυπουργός – σε συνδυασµό µε την πεποί-
θηση του κ. Κοντονή ότι «και για το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου είµαστε
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου που µπορεί να υποβάλλει µια δίκαιη και
βιώσιµη λύση που θα εξασφαλίσει τα συµφέροντα της Πολιτείας», δεν αφή-
νει αµφιβολία για τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς την αξιοποίηση του
ακινήτου αυτού.

Στην ερώτηση που κατέθεσε στα τέλη του περασµένου ∆εκεµβρίου η κα
Αυλωνίτου, ζητά να µάθει πρώτον, ποιός φορέας του Ελληνικού ∆ηµοσίου
είναι αρµόδιος για τη διαχείριση του Ολυµπιακού Γυµναστήριου Γαλατσίου
και δεύτερον, εάν υπάρχει κάποια γραπτή πρόταση προς τις υπηρεσίες του
υπουργείου ή προς το ΤΑΙΠΕ∆ της ΚΑΕ ΑΕΚ ή του ερασιτεχνικού Σωµατείου
της ΑΕΚ που να αφορά την παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης
του Ολυµπιακού Γυµναστηρίου Γαλατσίου στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Κοντονή (µε ηµεροµηνία 12/2/2016) έχει ως
εξής:

«Το ακίνητο εµβαδού 92.807 τ.µ., στο οποίο έχει ανεγερθεί το Ολυµπιακό
Κέντρο Γαλατσίου, είχε κηρυχθεί απαλλοτριωτέο για τις ανάγκες των Ολυµ-
πιακών Αγώνων 2004, υπέρ και µε δαπάνες του ∆ηµοσίου (Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού) µε την υπ’αριθµ. 1000771/238/0010/25-1-2001 Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΦΕΚ 77/∆/2-2-2001).

»Το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου χαρακτηρίστηκε ως Ολυµπιακό Συγκρό-
τηµα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1θ του Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ
131/Α//6-6-2005). Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ίδιου Νόµου η αποκλειστική
αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση της παραπάνω εγκατάστα-
σης ανατέθηκε στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία Ολυµπιακά Ακίνητα
Α.Ε.

»Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3943/31-03-2001, η ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία Ολυµπιακά Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρεία συγχωνεύ-
θηκε µε απορρόφηση από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυµη Εταιρεία, η οποία µετονοµάστηκε σε Ελλη-
νικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.

»Με τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
συγχωνεύθηκε µε την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) Α.Ε. και έλα-
βαν την επωνυµία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑ∆) Α.Ε., η οποία απο-
τελούσε και τον φορέα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης των Ολυµπιακών
Συγκροτηµάτων.

»Με την υπ’αριθµ. 247/4-3-2014 απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 571/Β/7-3-2014) µεταβι-
βάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγµα στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επω-
νυµία Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε., κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, µεταξύ άλλων, το ακίνητο Ολυµπιακό
Κέντρο Γαλατσίου, έκτασης 92.807 τ.µ., σύµφωνα µε τους τίτλους κτήσης
και 91.101 τ.µ. σύµφωνα µε νεότερη καταµέτρηση, µε όλα τα υφιστάµενα
κτίρια, εγκαταστάσεις, συστατικά, παραρτήµατα και παρακολουθήµατα
αυτού.

»Πρέπει να επισηµανθεί ότι, στο πλαίσιο των γενικότερων σχεδίων του
ΤΑΙΠΕ∆, δροµολογείται – όπως πληροφορηθήκαµε από τα αρµόδια στε-

λέχη του Οργανισµού – προκήρυξη για την παραχώρηση – αξιοποίηση του
Ολυµπιακού Κέντρου Γαλατσίου.

»Όπως συνάγονται από τα παραπάνω, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού δεν έχει ιδιοκτησιακή σχέση µε το συγκεκριµένο Ολυµπιακό Κέντρο.
Ωστόσο, όπως κι εσείς αντιλαµβάνεστε, πρωταρχικό µέληµα του Υπουργείου
αποτελεί η δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης όλων των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων της χώρας για τους σκοπούς για τους οποίους οικοδοµήθηκαν.
Θα ήταν προσβολή απέναντι στους Έλληνες φορολογούµενους να περιπέ-
σουν σε περαιτέρω αχρησία ή να γίνουν δραστικές αλλαγές στις χρήσεις
τους. Ως εκ τούτου, και για το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου, είµαστε στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου που µπορεί να υποβάλλει µια δίκαιη και
βιώσιµη λύση που θα εξασφαλίζει τα συµφέροντα της Πολιτείας.

»Όταν θα ζητηθεί η µεσολάβησή µας µε επίσηµες διαδικασίες, να είστε σί-
γουροι ότι µε δηµοκρατικό και σύννοµο τρόπο θα προασπίσουµε τις ανάγκες
του ∆ηµοσίου και των πολιτών του Γαλατσίου, ώστε να διευθετήσουµε ορι-
στικά και το συγκεκριµένο ζήτηµα, όπως συµβαίνει µε πλείστες παθογένειες
που κληρονοµήσαµε από την καταστρεπτική διαχείριση των προηγούµενων
κυβερνήσεων.»
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

«Θέλουµε δίκαιη και βιώσιµη λύση που θα
εξασφαλίσει τα συµφέροντα της πολιτείας»
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Νέα ΣελίδαΝέα Σελίδα
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,
Συγγραφέας

Από τούτη εδώ τη στήλη, θα περάσουν βιβλία που αξίζει να διαβάσετε. Βιβλία που αποτελούν
νέες κυκλοφορίες ή κλασικά αριστουργήµατα που αξίζουν µία θέση στην καρδιά και τη βι-
βλιοθήκη µας.

• «ΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΕΣ
ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ»
(ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 1900-1974)
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥ∆ΗΣ

Εκδόσεις ΤΑΞΙ∆ΕΥΤΗΣ
σελ. 456
τιµή 25 ευρώ

Ένα µνηµειώδες
έργο, που θα έχει και
συνέχεια, και αποτελεί
πολύτιµο απόκτηµα
για κάθε Γαλατσιώτη
αλλά και για κάθε άν-
θρωπο που σέβεται
την ιστορία και τον
πολιτισµό του τόπου
µας. Ο Νέστορας Χα-
τζούδης, άνθρωπος

µε σηµαντική πολιτικοκοινωνική διαδροµή και
δράση στην Αθήνα και το Γαλάτσι, ξετυλίγει µε
γνώση και αγάπη το νήµα του Γαλατσίου και της
ιστορίας του, από το 1900 µέχρι το 1974. Ο ανα-
γνώστης θα πληροφορηθεί σηµαντικά στοιχεία
για: την προέλευση του ονόµατος της περιοχής,
την κατάσταση του Γαλατσίου στις αρχές του
20ου αιώνα, τους πρώτους έποικους και τις ασχο-
λίες τους, τις µεγάλες ιδιοκτησίες, την πολεοδο-
µική κατάσταση, το Καµίνι, το Λατοµείο
Λεβεντάκη, το Άλσος Βέικου, τα Τουρκοβούνια,
τους θρύλους και τις παραδόσεις για την Αγία Γλυ-
κερία κλπ. Ένα βιβλίο που ζωντανεύει µνήµες και
αξίες απαραίτητες για τη συνέχιση της πορείας
µας.

• «ΜΗΝ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΛΤΟ ΣΑΣ»
HAROLD AMBLER
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ, σελ. 272, τιµή 14,50 ευρώ
Συνδυάζοντας το χιούµορ µε τα ιστορικά στοι-

χεία και επιδεικνύοντας υποµονή δεινού ντετέκτιβ
στη συλλογή επιχειρηµάτων, ο Χάρολντ Άµπλερ
δίνει αναπάντεχες απαντήσεις σε µια σειρά ερω-
τηµάτων για την κλιµατική αλλαγή. Αλήθεια, είναι

πράγµατι πρωτοφα-
νές φαινόµενο η πρό-
σφατη άνοδος της
θερµοκρασίας στον
πλανήτη; Η απάν-
τηση είναι όχι. Το
διοξείδιο του άν-
θρακα συµβάλλει τε-
λικά στη µόλυνση
της ατµόσφαιρας;
Όχι. Είµαστε απολύ-
τως βέβαιοι ότι ο

πλανήτης θα συνεχί-
σει να θερµαίνεται κατά τα επόµενα πενήντα χρό-
νια; ∆εν είµαστε. Με απλό δηµοσιογραφικό λόγο,
αµφισβητείται από το συγγραφέα η κυρίαρχη
άποψη για το φαινόµενο της υπερθέρµανσης του
πλανήτη και για τη συµβολή των εκποµπών ρύπων
διοξειδίου του άνθρακα στην πρόκλησή του.
Τέλος, υποστηρίζει ότι όχι µόνο δε θα υπάρξει µια
καταστροφική υπερθέρµανση, αλλά αντίθετα το
κλίµα θα γίνει πιο ψυχρό, όπως προµηνύουν τα
πρόσφατα κύµατα κακοκαιρίας σε όλο τον κόσµο.

• «ΟΜΟΡΦΟ ΜΥΣΤΙΚΟ»
CHRISTINA LAUREN
Εκδόσεις ΚΕΣΤΟΣ, σελ. 416, τιµή 14,40 ευρώ

Όταν η Ρούµπι
Μίλερ µαθαίνει ότι
πρέπει να κάνει ένα
επαγγελµατικό τα-
ξίδι στη Νέα Υόρκη,
παθαίνει σοκ. Είναι
από τις ικανότερες
νέες µηχανικούς
τού Λονδίνου και
δεν φοβάται ότι
δεν τα βγάλει πέρα
µε τη δουλειά.
Αυτό που της προ-
καλεί ταραχή είναι

ότι θα περάσει έναν µήνα δουλεύοντας – και µέ-

νοντας στο ίδιο ξενοδοχείο– µε τον Νάιαλ Στέλαρ,
κορυφαίο πολεοδόµο, διευθυντικό στέλεχος της
εταιρείας όπου δουλεύει και πιο σέξι άντρα στον
πλανήτη. Η Ρούµπι είναι ερωτευµένη µαζί του κι
εκείνος αγνοεί την ύπαρξή της. Ο χωρισµένος
Νάιαλ σύντοµα αντιλαµβάνεται ότι αυτή η
όµορφη νεαρή Καλιφορνέζα φέρνει µια ανάσα
φρεσκάδας στη ζωή του. Ένα ακόµα βιβλίο της
σειράς-φαινόµενο που ξεκίνησε µε το Όµορφο Κά-
θαρµα, µε ένα φαινοµενικά αταίριαστο ζευγάρι
πρωταγωνιστών!

• «ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ, σελ. 480, τιµή 16,50 ευρώ

Η Έβελιν, γενετί-
στρια και ερασιτέχνης
αρχαιολόγος, κάνει
τυχαία µια τροµερή
ανακάλυψη στο Ισ-
ραήλ. Ως αποτέλε-
σµα, γεννιούνται δύο
δίδυµα αδέρφια που
µεγαλώνουν αγνο-
ώντας ο ένας την
ύπαρξη του άλλου -
ο πρώτος στο εύ-
πορο Σίδνεϊ και ο
δεύτερος στις φτω-

χογειτονιές του Μπουένος Άιρες, σε ανελεύθερο
καθεστώς. Ο Κρίστοφερ και ο Χοσέ θα συναντη-
θούν πρώτη φορά στον Αµαζόνιο, για να ξαναχα-
θούν αµέσως µετά. ∆ίπλα τους µια ηρωική
κοπέλα, η Λορένα. Ένα µυθιστόρηµα που οι
ήρωές του ταξιδεύουν σε τέσσερις ηπείρους µε
σκοπό την εύρεση της ταυτότητάς τους. Πώς
αξίες όπως η Αγάπη, η Πίστη, η Συγχώρεση και η
Ελευθερία µπορούν να αλλάξουν τις ζωές τους;
Ποια τα όρια της επιστήµης και του νου; Μπορεί
ο άνθρωπος να συµφιλιωθεί µε τη φύση; «Η
αγάπη µένει όταν τα λουλούδια πέφτουν στο
χώµα».

Πασχαλιάτικο Bazaar οργανώνει το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17
Απριλίου, στο φουαγιέ του Πολεµικού Μουσείου, η Οµάδα Εθελον-
τισµού ΣΤΗΡΙΞΗ του Συλλόγου Αποφοίτου Κολλεγίου Ανατόλια εν
Αθήναις.

Η Οµάδα Εθελοντισµού ΣΤΗΡΙΞΗ υποστηρίζει από το 2011 άπορες, πολύ-
τεκνες οικογένειες που τις υπέδειξε το Κ.Υ.Α.∆.Α του ∆ήµου Αθηναίων και τα
έσοδα από το bazaar θα διατεθούν για αυτό το σκοπό.

Το φετεινό bazaar θα ενισχύσουν µε την παρουσία τους 20 καλλιτέχνες
που θα διαθέσουν µια µεγάλη και ενδιαφέρουσα ποικιλία από χειροποίητες
δηµιουργίες σε εξαιρετικές τιµές. Συµµετέχουν οι Μίνα Νοµίδου, Ντίτα Αν-

τωνοπούλου, Εµυ Τρικάρδου, Georgia Art Room, Demi ceramics, Σέλλη Κοέν-
Ναµία, Ελενα Μαυρουδή, Ελεονόρα Πασπαλιάρη, Ρωξάνη Καµβύση, Νίνη Αν-
τωνοπούλου, Μαριλένα Καρτελιά, ΣΕΝ, Μαριέλα Ρίζου, Εµιλυ Στεφάνου,
Σοφία Αρκαδινού, Λυδία Μαυροµµάτη, Ιλια Σοπέογλου, Σοφία Γαιτάνη, Τζιο-
βάννα Τσιόλα, Τέλης Καράµπελας, Σταύρος Χαρισόπουλος.

Οι επισκέπτες του bazaar θα βρουν κάθε λογής πασχαλιάτικα είδη, δώρα,
κεραµικά, πορσελάνες, κοσµήµατα, κατασκευές από µαλλί και χαρτί, καδρά-
κια, τσάντες, δηµιουργίες µε φελτ, βιβλία, γλυκά και πολλά άλλα , σε τιµές
που ξεκινούν από 1 ευρώ. Ωρες λειτουργίας : 11:00-19:00

Στην σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία η επιτυχία του bazaar είναι
καθοριστικής σηµασίας για την υποστήριξη των οικογενειών.

Πασχαλιάτικο Bazaar για άπορους πολύτεκνους
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Η Νεφέλη Μούσουρα γεννήθηκε
στην Αθήνα και ξεκίνησε µαθή-
µατα πιάνου σε ηλικία τεσσάρων
ετών. Έχει τιµηθεί από την Ακα-
δηµία Αθηνών µε το βραβείο
«Ελένης Μυκονίου» για νέους
πιανίστες (2009). Από οκτώ
ετών βραβεύεται σε διαγωνι-
σµούς πιάνου: Χ.Ο.Ν. Α΄ Βραβείο
(1997 και 2004), «Φίλων» Α΄
Βραβείο (1998), Konzerteum Γ΄
Βραβείο (2001). Το 2005 έλαβε
το Α΄ Βραβείο στους Πανελλήνι-
ους Μαθητικούς Αγώνες του
Υπουργείου Παιδείας, ενώ της
απονεµήθηκε το Α΄ Βραβείο στον
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Νέων Ελ-
λήνων Πιανιστών (2010).

χει συµπράξει ως σολίστ µε
την Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, τη Συµφωνική Ορχή-

στρα του ∆ήµου Αθηναίων, την Ορ-
χήστρα Πατρών, την Orpheus
Kammerorchester (Βιέννη) καθώς και
την Sinfonieorchester der Universität
Mozarteum (Ζάλτσµπουργκ). Με την
τελευταία ορχήστρα συµµετείχε ως
σολίστ σε παραγωγή DVD µε κον-
τσέρτα για πιάνο. Πρόσφατα ηχο-
γράφησε CD που συνοδεύει µουσικά
εκπαιδευτικά βιβλία του εκδοτικού
οίκου Helbling Verlag.

Έχει δώσει συναυλίες σε Ελλάδα,
Γερµανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία.
Έχει εµφανιστεί σε σηµαντικά φεστι-
βάλ όπως, µεταξύ άλλων, στο «Φε-
στιβάλ Ναυπλίου», στο «Tο Piano
στα forte του» στην Αθήνα και στο
φηµισµένο Φεστιβάλ «Πιανιστική
Άνοιξη» του Deutschlandsberg της
Αυστρίας στο οποίο και έχει προ-
σκληθεί ξανά για το 2014. Εµφανίζε-
ται επίσης τακτικά σε συναυλίες
µουσικής δωµατίου, ανάµεσα στις
οποίες ξεχωρίζει η συνεργασία της
µε τον βιολονίστα Ivry Gitlis.

Για τις εµφανίσεις της έχει λάβει
πολύ καλές κριτικές, ενώ έχει παίξει
για την ελληνική ραδιοφωνία και τη-
λεόραση.

Απέκτησε ∆ίπλωµα Πιάνου µε τις
ανώτατες διακρίσεις (Άριστα Παµ-

ψηφεί, Α΄ Βραβείο και Χρυσό Μετάλ-
λιο) µε καθηγητή τον Αναστάσιο
Πάππας από το Ωδείο Kodaly
(Αθήνα).

Είναι αριστούχος απόφοιτος του
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών καθώς και κάτοχος «Bachelor of
Arts» από το Πανεπιστήµιο Mozar-
teum στο Salzburg της Αυστρίας
όπου σπούδασε µε καθηγητή τον
Rolf Plagge.

Σήµερα είναι φοιτήτρια στο σολι-
στικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα
«Master Piano Solo» στην τάξη του
ίδιου καθηγητή.

Έχει επίσης λάβει µαθήµατα από
τους Jacques Rouvier, Elisso Virsal-
adze και Steven Kovacevich. Έχει επί-
σης επιλεχθεί από το πανεπιστήµιο
Mozarteum για να κάνει σεµινάριο µε
τον Paul Badua Skoda και να παίξει
στα εγκαίνια της αίθουσας Bösendor-
fer Saal του πανεπιστηµίου.

«ΠΑΛΜΟΣ»: Τί σας ώθησε να
σπουδάσετε µουσική;

ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΥΣΟΥΡΑ: Υπήρχε
µεγάλη αγάπη για τη µουσική στην
οικογένεια και έτσι ξεκίνησα πιάνο σε
πολύ µικρή ηλικία µε πρωτοβουλία
των γονιών µου. Όσο µεγάλωνα
όµως ένοιωθα να µε τραβά όλο και
περισσότερο. Για µένα η καθηµερινή
ενασχόληση µε το πιάνο είναι ένα
κθηµερινό άγχος και ελπίδα µαζί. Για
το αν θα καταφέρω να ξεπεράσω τις
δυσκολίες που, εκ των πραγµάτων,
έχει αυτό το όργανο, και θα µπο-
ρέσω εντέλει µέσω αυτού να εκ-
φράσω αυτό που έχω ως ιδεατό
µέσα µου. Αυτή η περιπέτεια χωρίς
τέλος είναι για µένα µια τεράστια
προσωπική πρόκληση, στην οποία,
αν είχα κάνει πίσω, θα το µετάνιωνα
σίγουρα!

«Π»: Πώς κρίνετε το επίπεδο
σπουδών στα Ωδεία και τα µουσικά
εκπαιδευτήρια;

Ν.Μ.: ∆εν έχω γνώση του συνό-
λου της µουσικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, όµως απ’όσο µου έχει δοθεί
η ευκαιρία να γνωρίζω την κατά-
σταση όπως τη βίωσα η ίδια, θα
έλεγα πως είναι θέµα τύχης το να δε-
χτεί κάποιο παιδί σωστή µουσική παι-
δεία. Αφενός δεν υπάρχει επιµονή
στη συστηµατική διδασκαλία της τε-
χνικής του οργάνου, που είναι το
µέσον για να µπορέσει κανείς να εκ-
φραστεί µουσικά, κι αφετέρου λείπει
η σφαιρική θεώρηση και το όραµα
από τη διδασκαλία, το να εµφυσήσει
δηλαδή ο δάσκαλος την αγάπη για
τη µουσική. Χωρίς την αγάπη σαν κί-
νητρο και έµπευση για την τεράστια
προσπάθεια που θα αναγκαστεί να

¡∂º∂§∏ ª√À™√Àƒ∞, ¶È·Ó›ÛÙ·

«∏ ∆¤¯ÓË ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ··Ï‡ÓÂÈ
ÙÈ˜ ·Ù¤ÏÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡»

Œ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ



Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 17Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

κάνει το παιδί, δεν µπορεί να προχω-
ρήσει και να πάει µακριά.

«Π»: Τι πολύτιµα για την καλλιτε-
χνική σας πορεία, διδαχτήκατε από
τον καθηγητή σας στο πιάνο, Ανα-
στάσιο Πάππα;

Ν.Μ.: Ο Τάσος Πάππας µε επηρέ-
ασε µε τρόπο καθοριστικό και µου
άλλαξε την οπτική µε την οποία
βλέπω τη µουσική. Ο ίδιος είναι ένας
πολύ σπουδαίος πιανίστας και µου-
σικός, που εµπνέει και µόνο µε την
καλλιτεχνικότητά του ως πράξη. Με
βοήθησε να ξεπεράσω πολλές τεχνι-
κές δυσκολίες και πάνω απ’όλα µε
ενέπνευσε µε την αγάπη του και το
πάθος του για τη µουσική. Ο τρόπο
που αποκρυπτογραφεί την ουσία
των µουσικών κειµένων, σε κάνει να
δεις, όχι µόνο τα προφανή, αλλά και
όσα κρύβονται πίσω και ανάµεσα
στις νότες.

«Π»: Ποιά εφόδια χρειάζονται σε
έναν σπουδαστή για να εξελιχθεί σε
καλλιτέχνη;

Ν.Μ.: Αγάπη, πάθος για το αντι-
κείµενο και µια ευρύτερη µόρφωση
που θα τον κάνει να ορίσει τον εαυτό
του µέσα στον κόσµο, να βρει την
ταυτότητά του και θα του δώσει το
κριτήριο να αναπτύξει την καλλιτε-
χνική του προσωπικότητα. Η ευρύ-
τερη παιδεία είναι απαραίτητη,
νοµίζω, σε κάθε µορφή καλλιτεχνι-
κής δηµιουργίας. Εν τέλει όµως η
εξέλιξη κάποιου εξαρτάται από την
αφοσίωσή του και την προσωπική
του ανάγκη να ξεπεράσει τον εαυτό
του και να έρθει σε επαφή µε τις βα-
θύτερες ικανότητές του.

«Π»: Οι σπουδές στο πιάνο απαι-
τούν πολλές ώρες µελέτη. Αυτό
σας δηµιούργησε µια µοναχικό-
τητα;

Ν.Μ.: Είναι γεγονός πως, ως πιανί-
στας, κανείς αφιερώνει πάρα πολύ
χρόνο στη µελέτη. Όµως αγαπώ
πολύ τους ανθρώπους και τις αν-
θρώπινες σχέσεις και µ’αρέσει να δί-
νοµαι σε αυτές. Στο κάτω κάτω χωρίς
την ίδια τη ζωή, δεν υπάρχει τέχνη.
Τα δύο αυτά µαζί συµπορεύονται και
αλληλοτροφοδοτούνται.

«Π»: Ποιό είδος µουσικής προτι-
µάτα ν’ακούτε στον ελεύθερο
χρόνο σας;

Ν.Μ.: Ανάλογα µε το πώς νιώθω
την κάθε στιγµή. Το σίγουρο είναι
πως η µουσική για µένα είναι µία -
είτε απλή είτε σύνθετη. Νιώθω σαν
να υπάρχει µια κοινή µήτρα συναι-
σθηµάτων, στην οποία γεννιούνται
όλες οι µεγάλες µουσικές, είτε πρό-
κειται για ένα παραδοσιακό τραγούδι
είτε για ένα ιντερµέτζο του Μπραµς.
Η έννοια του ελεύθερου χρόνου πάλι
είναι σχετική. Η καλλιτεχνική δηµι-
ουργία είναι σε συνεχή διάλογο µε
όλες τις στιγµές της καθηµερινότη-
τας. ∆ιάβασα ένα στίχο του Καβάφη,

που εκφράζει απόλυτα αυτή την κα-
τάσταση: «Και µες την τέχνη, ξεκου-
ράζοµαι απ’τη δούλεψή της.»

«Π»: Ποιά διαφορά διακρίνετε
στην αντιµετώπιση της κλασικής
µουσικής στην Ελλάδα σε σχέση µε
την Αυστρία;

Ν.Μ.: Στην Αυστρία η κλασική
µουσική εντάσσεται στην παράδοσή
τους κι αυτό, θα έλεγα, είναι η ου-
σιαστική διαφορά µε εµάς. Στη ∆υ-
τική Ευρώπη η παραδοσιακή
µουσική τους είναι βασισµένη στον
µείζονα και τον ελάσσονα τρόπο,
στους οποίους στηρίζεται και η κλα-
σική µουσική, άρα είναι ένα άκουσµα
πολύ οικείο για εκείνους. Εµάς, η πα-
ραδοσιακή µας µουσική βασίζεται σε
διαφορετικές κλίµακες. Εποµένως, η
κλασική µουσική δεν είναι κάτι οικείο
για εµάς και γι’αυτό ίσως απευθύνε-
ται σε µικρότερο κοινό στην Ελλάδα.

Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι
είναι κακό ή καλό, είναι απλά ένα γε-
γονός, κάτι αντίστοιχο ίσως µε το ότι
η αρχαία τραγωδία δεν είναι πιθανώς
το ίδιο δηµοφιλής σε άλλες χώρες
όπως στην Ελλάδα. Ο κάθε λαός έχει
δώσει το µερίδιό του στην παγκό-
σµια πολιτιστική κληρονοµιά κι αυτή
τελικά είναι πανανθρώπινη. Η µεγάλη
τέχνη είναι άκρως δηµοκρατική και
ανήκει σε όλους και στον καθένα από
εµάς ξεχωριστά!

«Π»: Οι σπουδές στην κλασική
µουσική είναι µακροχρόνιες, πολυ-
δάπανες και απαιτούν θυσίες.
Υπάρχει ενδιαφέρον από τους
νέους σήµερα; Θα τους συµβου-
λεύατε να ακολουθήσουν την κλίση
τους;

Ν.Μ.: Αν η κλίση αυτή είναι µια
εσωτερική ανάγκη που σε καίει, τότε
αναµφίβολα, ναι! Αν πάλι δεν καίει,
τότε όχι. ∆εν υπάρχει λόγος να µπει
κανείς σε αυτή την διαδικασία, που
είναι τόσο επίπονη και χωρίς την ανά-
λογη υλική ανταπόδοση. Νοµίζω ότι
κατά κάποιο τρόπο οφείλει κανείς να
ακολουθεί την κλίση του όµως, δια-
φορετικά δεν πραγµατώνεται ο σκο-
πός για τον οποίο ήρθε σ’αυτόν τον
κόσµο. Είναι σαν ένα λουλούδι που
δεν µυρίστηκε ποτέ, σαν ένα χωράφι
που δεν καλλιεργήθηκε ποτέ... Είναι
σίγουρα ευλογία και κατάρα µαζί να
έχεις το χωράφι γιατί πρέπει να κο-
πιάσεις για να βγάλεις τους καρπούς
του, να στερηθείς πολλά άλλα. Μα το
να βγάλεις από αυτό που διαθέτεις
ό,τι καλύτερο µπορείς, είναι κάτι που
µπορεί να νοηµατοδοτήσει κάθε µέρα
του βίου µας.

«Π»: Ποιούς πιανίστες θαυµά-
ζετε;

Ν.Μ.: Είναι πάρα πολλοί οι καλλι-
τέχνες που θαυµάζω. Ο κάθε µεγά-
λος πιανίστας έχει τη δική του
προσωπικότητα, που είναι πολύ ξε-
χωριστή και βάζει την προσωπική

του σφραγίδα στα έργα µε τρόπο
που γίνεται σχεδόν συνδηµιουργός.
Ο Grigori Sokolov, ο Christian Zim-
mermann, ο David Fray και ο Daniil
Trifonov από τη νεότερη γενιά είναι
µερικοί µόνο από τους µεγάλους πια-
νίστες του καιρού µας που αγαπώ
ιδιαίτερα.

«Π»: Συναντήσατε δυσκολίες στη
διαδροµή σας; Πώς τις παρακάµ-
ψατε;

Ν.Μ.: Επειδή είναι κάτι που πρέπει
να ξεκινήσει σε πολύ µικρή ηλικία για
να φτάσει κανείς σε επαγγελµατικό
επίπεδο, είναι αρκετά δύσκολο για
ένα µικρό παιδί να διαθέτει τη συγ-
κέντρωση και την πειθαρχία που
απαιτεί η µελέτη του πιάνου. Σε
αυτό το σηµείο χρειάζεται η συµπα-
ράσταση από την οικογένεια και εγώ
υπήρξα τυχερή σε αυτό καθώς η µη-
τέρα µου καθόταν δίπλα µου τις
ώρες που µελετούσα. Αργότερα, η
δυσκολία που αντιµετώπισα ήταν το
να συνδυαστεί το σχολείο µε τις αυ-
ξηµένες απαιτήσεις που είχα στο
πιάνο καθώς δεν πήγα σε µουσικό
σχολείο. Από κει και πέρα, οι δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει ο καλλιτέχνης
είναι καθηµερινές και πολυεπίπεδες.
Νοµίζω όµως ότι η µεγαλύτερη δυ-
σκολία παραµένει πάντα ο ίδιος ο
εαυτός µας. Όλα µας τα ελαττώ-
µατα είναι τα εµπόδιά µας και βρί-
σκονται εντός µας. Είναι στοίχηµα
της κάθε µέρας και ολόκληρης της
ζωής µας να αγωνιστούµε τόσο για
να τα τιθασεύσουµε όσο και για να
έρθουµε σε ειρήνη µε αυτά.

«Π»: Ποιά συναισθήµατα σάς δη-
µιουργεί η φράση του Μπετόβεν
«όταν παράδεισο θ’ακούω»...;

Ν.Μ.: Ο Μπετόβεν, µε το πρό-
βληµα της κώφωσής του, ένα πρό-
βληµα που αντιµετώπισε εν ζωή
ήταν σαν να έζησε ήδη την κόλαση.
Νιώθω βαθιά την αγωνία της αν-
θρώπινης φύσης µας για όλα αυτά
που δίνουν νόηµα στο εδώ και στο
τώρα µας και τα οποία θα χάσουµε,
όπως το φως του ήλιου, τον ήχο της
µουσικής. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι
στον παράδεισο δεν θα είχαµε
ανάγκη καµία τέχνη γιατί η τέχνη
υπάρχει για να απαλύνει τις ατέλειες
του κόσµου αυτού.

«Π»: Ποιό έργο συνθέτη αγα-
πάτε;

Ν.Μ.: Είναι τόσα πολλά! Είναι αδύ-
νατον να ονοµατίσω µόνο κάποια,
πόσο µάλλον ένα! Κάθε µεγάλος συν-
θέτης έχει µια δική του γλώσσα, η
οποία κάπου αγγίζει τη δική µας
ψυχή. Έχουµε ανάγκη από όλες
αυτές τις γλώσσες να µας µιλήσουν
και να καλύψουν δικές µας διαφορε-
τικές ψυχικές ανάγκες. Παρόλα αυτά,
αν πρέπει να πω πού νιώθω πιο
κοντά, θα έλεγα στον Μότσαρτ, του
οποίου το µεγαλείο εκφράζεται µέσα

από το απλό και το ανάλαφρο. Επί-
σης, αγαπώ πολύ τον Σοπέν για την
ευγενική µελαγχολία του και το συγ-
κρατηµένο πάθος του που δεν αφή-
νει ποτέ να ξεπέσει.

«Π»: Ποιά η γνώµη σας για την
παγκόσµια πορεία της κλασικής
µουσικής;

Ν.Μ.: Η πορεία της κλασικής µου-
σικής είναι διαφορετική στο δυτικό
κόσµο απ’ό,τι στον ασιατικό. Η αί-
σθηση που έχει κανείς στην Ευρώπη,
όπου γεννήθηκε η κλασική µουσική,
είναι ότι αυτή δεν βρίσκεται στην
ακµή της, ότι έχει επέλθει κατά κά-
ποιο τρόπο ένας κορεσµός. Παρόλο
που γράφονται συνεχώς νέα έργα
και οι ερµηνευτές είναι ίσως περισ-
σότεροι στον κόσµο παρά ποτέ άλ-
λοτε, το κοινό στον δυτικό κόσµο
έχει περιοριστεί σε σχέση µε παλαι-
ότερα - αν και πάντα υπάρχει το στα-
θερό κοινό της.

Ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος
πιστεύω ότι δεν ψάχνει τη συνθετό-
τητα στη µουσική και προτιµά το πιο
εύληπτο και απλό, που θα τον βοη-
θήσει να εκτονωθεί και να αποφορτι-
στεί από τις εντάσεις της πιεστικής
καθηµερινότητας. Αντίθετα, στην
Ανατολική Ασία η κλασική µουσική
είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι νέο και
έχει τη σφριγηλότητα του καινούρ-
γιου. Το κοινό της είναι τεράστιο και
συνεχώς αυξανόµενο και η παρα-
γωγή µουσικών κλασικής µουσικής
αγγίζει µεγέθη αδιανότητα για τη
∆ύση. Για παράδειγµα, µόνο στην
Κίνα υπάρχουν 40 εκατοµµύρια νέοι
που σπουδάζουν επαγγελµατικά
πιάνο. Ζούµε σε έναν συνεχώς µετα-
βαλλόµενο κόσµο και η κλασική µου-
σική ακολουθεί, µαζί µε όλα τα άλλα,
την πορεία των µεταβολών αυτών.
Είµαι αισιόδοξη για το µέλλον της
γιατί πιστεύω πως θα επιβιώσει και
θα ανθίσει χάρη στο νέο αίµα που
δέχεται και την ανανεώνει.

Ανεξάρτητα όµως από το µέγεθος
του ακροατηρίου της, η κλασική
µουσική είναι ένα από τα µνηµεία
του παγκόσµιου πολιτισµού, όπως η
αρχαία τραγωδία ή ο Σαίξπηρ, τα
οποία ακόµα κι αν δεν αφορούν τις
πλατιές µάζες, οι άνθρωποι πάντα
θα ανατρέχουν σε αυτά σαν σηµεία
αναφοράς. Ακόµη κι αν περάσουν
εποχές όπου θα τους δίνεται λιγό-
τερη αξία, οι συµφωνίες του Μπετό-
βεν, όπως και όλα τα µεγάλα έργα,
θα είναι πάντα εκεί για τις επόµενες
γενιές να στρέψουν το βλέµµα τους
και να τις ανακαλύψουν ξανά.

«Π»: Τι ονειρεύεστε;
Ν.Μ.: ∆εν µπορώ να πω ότι κάνω

όνειρα... η ζωή έχει τη δική της δυ-
ναµική και σε οδηγεί βήµα βήµα εκεί
που πρέπει. Έτσι κι αλλιώς, τα όνειρα
διαψεύδονται τις περισσότερες
φορές.



...1655: Ανακαλύπτεται ο Τιτάνας, ο µεγαλύτερος δορυφόρος του Κρό-
νου.

...1807: Ο Τζορτζ Κάνινγκ γίνεται υπουργός Εξωτερικών στην Αγγλία.
Πρόκειται για έναν από τους ένθερµους υποστηρικτές της ελληνικής ανε-
ξαρτησίας. Προς τιµήν του ονοµάστηκε η πλατεία Κάνιγγος.

...1821: Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερµανός κηρύσσει την έναρξη
της Επανάστασης στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα και ορκίζει τους
οπλαρχηγούς Ανδρέα Ζαΐµη, Ανδρέα Λόντο και Μπενιζέλο Ρούφο και περίπου
1.000 άνδρες τους. Στη συνέχεια συστήνεται «Επαναστατικό ή Αχαϊκό ∆ιευ-
θυντήριο», το οποίο τίθεται τιµητικά υπό την ηγεσία του Γερµανού.

...1838: Γιορτάζεται για πρώτη φορά επισήµως, µε διάταγµα του βασιλιά
Όθωνα, η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821.

...1842: Ο βασιλιάς Όθων απολύει δηµοσίους υπαλλήλους, µειώνει τους
µισθούς και τη δική του χορηγία, προκειµένου να εξοικονοµηθούν χρήµατα
για την εκπλήρωση των δανείων του ελληνικού κράτους και έως ότου «ει-
σαχθή τελεία ισορροπία των εσόδων-εξόδων».

...1884: Τελούνται στην Αθήνα τα εγκαίνια του µεγαλύτερου νοσοκοµείου
των Βαλκανίων, του «Ευαγγελισµού της Θεοτόκου» (γνωστού σήµερα ως
«Ευαγγελισµός»), παρουσία του βασιλιά Γεωργίου Α’, της βασίλισσας Όλγας,
σύσσωµης της Βουλής, των Αρχών των Αθηνών και πλήθους κόσµου. Ο
πρώτος ασθενής εισήχθη στις 13 Απριλίου.

...1896: Αρχίζουν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αθήνα
σύµφωνα µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο (6η Απριλίου σύµφωνα µε το Γρηγο-
ριανό).

...1914: Ιδρύεται ο Άρης Θεσσαλονίκης από οµάδα παραγόντων, που
είχαν αποχωρήσει από τον Ηρακλή.

...1924: Η Ελλάδα ανακηρύσσεται ∆ηµοκρατία, καταργώντας τη µοναρχία.

...1935.: Ο Αδόλφος Χίτλερ δηλώνει ότι η ΕΣΣ∆ αποτελεί άµεση απειλή για
την ειρήνη στην Ευρώπη.

...1938: Σηµειώνεται η πιο βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ουγ-
γαρία µε 11-1 στη Βουδαπέστη για τα προκριµατικά του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου.

...1947: Σηµειώνεται η πρώτη νίκη της Ferrari σε αγώνα ταχύτητας στο
ΙΧ Grand Prix της Ρώµης στην πίστα της Terme di Caracalla, χωρίς, όµως,
ακόµα η µάσκα της να φιλοξενεί το γνωστό αλογάκι, που θα πάρει τη θέση
του το 1959. Ο Enzo Ferrari έχει ιδρύσει την εταιρεία το 1929 και έχει ντεµ-
πουτάρει στις 9/7/1932 στις «24 Ώρες» του Spa. Η εταιρεία, µε πάνω από
5.000 νίκες και 25 παγκόσµιους τίτλους, θα περάσει στα χέρια της FIAT µε τον
θάνατο του Ferrari το 1988.

...1957: Υπογράφεται στη Ρώµη η Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΟΚ από
τη ∆υτική Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεµβούργο.

...1969: Κατά τη διάρκεια του µήνα του µέλιτος, ο Τζον Λένον και η Γιόκο
Όνο παραµένουν για µία εβδοµάδα, έως τις 31 Μαρτίου, σε ένα κρεβάτι στο
ξενοδοχείο Χίλτον του Άµστερνταµ για να διαµαρτυρηθούν για την ειρήνη.

...1979: Παραδίδεται στο διαστηµικό κέντρο JFK το πρώτο πλήρως λει-
τουργικό διαστηµικό λεωφορείο Κολούµπια για να προετοιµαστεί για την
πρώτη του εκτόξευση.

...1992: Ο κοσµοναύτης Σεργκέι Κρικάλεφ επιστρέφει στη Γη µετά από
10µηνη παραµονή στο διαστηµικό σταθµό ΜΙR.

...1993: Η ελληνική Κυβέρνηση δηλώνει ότι τα Σκόπια αποδέχθηκαν σχέ-
διο απόφασης του ΟΗΕ, που προβλέπει διαδικασία επιλύσεως του Σκοπια-
νού υπό τους Όουεν και Βανς και περιλαµβάνει την υιοθέτηση µέτρων
οικοδόµησης εµπιστοσύνης, τη διαιτησία για το οριστικό όνοµα και την έν-

ταξη των Σκοπίων στον ΟΗΕ υπό το προσωρινό όνοµα ΠΓ∆Μ.
...1994: Αποχωρούν οι τελευταίοι Αµερικανοί στρατιώτες από τη Σοµα-

λία, µετά από 15 µήνες παραµονής τους στη χώρα στο πλαίσιο ειρηνευτι-
κής αποστολής, που όµως κηλιδώθηκε από συγκρούσεις και έκτροπα.

...1994: Στη Γερµανία, αναλαµβάνει η πρώτη γυναίκα στρατηγός, η Βε-
ρένα φον Βέιµαρν.

...1995: Αφήνεται ελεύθερος από τις φυλακές της Ιντιάνα ο πρώην πρω-
ταθλητής βαρέων βαρών, Μάικ Τάισον µετά από 3 χρόνια. Ο πρωτοπυγ-
µάχος είχε καταδικαστεί για βιασµό.

...1995: Στην Ιαπωνία, η αστυνοµία ανακαλύπτει τεράστιες ποσότητες
χηµικών ουσιών, που θα µπορούσαν να σκοτώσουν τουλάχιστον 4 εκατ. αν-
θρώπους, στα γραφεία της θρησκευτικής οργάνωσης «Υπέρτατη Αλήθεια».

...1996: Η Ε.Ε. απαγορεύει την εξαγωγή βρετανικού βοδινού κρέατος και
τα παράγωγά του εξαιτίας της εµφάνισης της νόσου των τρελών αγελάδων.

...2000: Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 4.000
τραυµατίζονται, από τον καταστροφικό σεισµό εντάσεως 6 βαθµών της κλί-
µακας Ρίχτερ, που πλήττει την επαρχία Μπαγκλάν, στο βόρειο Αφγανιστάν.
Τουλάχιστον 20.000 χιλιάδες άνθρωποι µένουν άστεγοι.

...2003: Ο 22χρονος Ισπανός Fernando Alonso γίνεται ο νεώτερος πιλό-
τος, που κερδίζει σε αγώνα Φόρµουλα 1 τερµατίζοντας πρώτος στο Ουγ-
γρικό Grand Prix.

...2004: Λίγο µετά τις 12 το µεσηµέρι η πρωθιέρεια Θάλεια Προκοπίου
ανάβει την Φλόγα στο Ναό της Ήρας, στην Αρχαία Ολυµπία, σε µία άκρως
µυσταγωγική τελετή. Παραδίδει τη Φλόγα στον πρώτο λαµπαδηδοδρόµο,
τον πρωταθλητή του ακοντισµού Κώστα Γκατσιούδη, ξεκινώντας έτσι ένα
µεγάλο ταξίδι διάρκειας 141 ηµερών, στα πέρατα της γης, κατά το οποίο θα
µεταφέρουν το µήνυµα της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών 7.700
λαµπαδηδρόµοι. Η Φλόγα θα φτάσει στο Ολυµπιακό Στάδιο, για την Τελετή
Έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων, στις 13 Αυγούστου.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ...
...1741: Ο Γάλλος γλύπτης Ζαν Αντουάν Ουντόν.
...1771: Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός, κατά κόσµον Γεώργιος Κόζης, ο

µητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης.
...1778: Ο Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, στρατηγός και ελευθερωτής της ισπα-

νόφωνης Λατινικής Αµερικής µαζί µε τον Σιµόν Μπολιβάρ.
...1867: Ο Ιταλός διευθυντής ορχήστρας, Αρτούρο Τοσκανίνι. Πεθαίνει το

1957 σε ηλικία 90 ετών.
...1886: Ο Αθηναγόρας, Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Πεθαίνει

το 1972 σε ηλικία 86 ετών.
...1898: Η Μαρία ∆εσύλλα - Καποδίστρια, η πρώτη γυναίκα εκλεγµένη

δήµαρχος στην Ελλάδα.
...1908: Γεννιέται ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η γέφυρα του ποταµού Κβάι»

Ντέιβιντ Λιν.
...1911: Γεννιέται ο Τζακ Ρούµπι, που σκότωσε τον φερόµενο ως δολο-

φόνο του Τζον Κένεντι, Λι Χάρβεϊ Όσβαλτν. Πεθαίνει το 1967 σε ηλικία 56
ετών.

...1921: Η Γαλλίδα ηθοποιός Σιµόν Σινιορέ.

...1942: Η Αµερικανίδα τραγουδίστρια Αρίθα Φράνκλιν.

...1947: Ο Βρετανός µουσικός Έλτον Τζον.

...1965: Γεννιέται η Αµερικανίδα ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γνωστή
από το «Sex in the City».

...1971: Η Εβελίνα Παπούλια, ηθοποιός.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ...
...1833: Ο Αδαµάντιος Κοραής, γιατρός και ένας από τους πρωτεργάτες

του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού.
...1917: Ο Σπύρος Σαµάρης ή Σαµαράς ή Σαµάρας, κερκυραίος µου-

σουργός, που µελοποίησε τον «Ολυµπιακό Ύµνο» σε ποίηση Κωστή Παλαµά.
...1918: Ο Γάλλος συνθέτης Κλοντ Ντεµπισί.
...1958: Ο µουσικός της τζαζ Τοµ Μπράουν.
...2000: Πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών από καρκίνο ο σέρφερ Jack Haley, ο

οποίος πρωταγωνίστησε στην χρυσή εποχή του αθλήµατος από το 1940 έως
το 1960.

...2012: Ο Αντόνιο Ταµπούκι, Ιταλός συγγραφέας.
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25 Μαρτίου...

Σε κήπο δε φυτεύεται, σε περιβόλι όχι.
Ο βασιλιάς το γεύεται, κι όλος ο κόσµος το έχει.

Τί είναι;∞›ÓÈÁÌ· � Τοµέλι.



• Αν µπορείς να κάνεις µια κο-
πέλα να γελάσει, µπορείς να την κά-
νεις να κάνει οτιδήποτε.

(Marilyn Monroe, 1926-1962,
Αµερικανίδα ηθοποιός)

• Αν θες να πεις στους ανθρώ-
πους την αλήθεια, κάν’ τους να γε-
λάσουν, αλλιώς θα σε σκοτώσουν.

(Oscar Wilde, 1854-1900, Ιρλαν-
δός συγγραφέας)

• Να µετράς την ηλικία σου µε
τους φίλους, όχι µε τα χρόνια.

Να µετράς τη ζωή σου µε τα χα-
µόγελα, όχι µε τα δάκρυα.

(John Lennon, 1940-1980, Βρετα-
νός µουσικός)

• Οι ρυτίδες θα έπρεπε απλώς να
υποδεικνύουν από πού έχουν πε-
ράσει χαµόγελα.

(Mark Twain, 1835-1910, Αµερι-
κανός συγγραφέας)

• Ο άνθρωπος που ξέρει να γελά
µε τον εαυτό του δεν θα πάψει

ποτέ να διασκεδάζει.
(Shirley MacLaine, 1934-, Αµερι-

κανίδα ηθοποιός)

• Χαµογέλα, είναι το δεύτερο κα-
λύτερο πράγµα που µπορείς να κά-
νεις µε τα χείλια σου.

(Ανώνυµος)

• Ο Ιησούς δάκρυσε. Ο Βολταίρος
χαµογέλασε. Από εκείνο το θείο
δάκρυ κι εκείνο το ανθρώπινο χα-
µόγελο προέρχεται η χάρη του ση-
µερινού πολιτισµού.

(Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλ-
λος συγγραφέας)

• Η πιο χαµένη από όλες τις µέρες
είναι εκείνη που δεν γελάσαµε.

(Nicolas Chamfort, 1740-1794,
Γάλλος συγγραφέας)

• Το χιούµορ είναι το όπλο των
άοπλων ανθρώπων. Βοηθάει αν-
θρώπους που καταπιέζονται να χα-
µογελούν µε την κατάσταση που
τους κάνει να υποφέρουν.

(Σιµόν Βίζενταλ, 1908-2005,
Εβραίος διώκτης των Ναζί)

• Ο αισιόδοξος χαµογελάει για να
ξεχάσει. Ο απαισιόδοξος ξεχνάει να
χαµογελάσει.

(Ανώνυµος)

• Χαµογέλα στον καθρέφτη. Κάν’
το αυτό κάθε πρωί και θα αρχίσεις
να βλέπεις µια τεράστια διαφορά
στη ζωή σου.

(Γιόκο Όνο, 1935-, Γιαπωνέζα
καλλιτέχνις)

• Το γέλιο είναι η πιο κοντινή
απόσταση ανάµεσα σε δυο ανθρώ-
πους.

(Victor Borge, 1909-2000, ∆ανο-
αµερικανός χιουµορίστας και κοµ-
φερασιέ)

• Για τη ζήλια, τίποτα δεν είναι
πιο τροµακτικό από το γέλιο.

(Francoise Sagan, 1935-2004,
Γαλλίδα συγγραφέας)

• Αν κάποιος χαµογελάει όλη την
ώρα, µάλλον πουλάει κάτι που δεν
λειτουργεί.

(George Carlin, 1936-2008, Αµε-
ρικανός κωµικός)

• Η οµορφιά είναι δύναµη. Και
ένα χαµόγελο, το ξίφος της.

(John Ray, 1627-1705, Άγγλος φυ-
σιοδίφης)

• Ένας βλάκας γελάει µε ό,τι δει
και µε ό,τι ακούσει. Ένας ηλίθιος
δεν γελάει µε τίποτα.

(Κοϊντιλιανός, 35-96 µ.Χ., Ρω-
µαίος ρήτορας)

• Οι άνθρωποι που δεν γελούν
ποτέ, δεν είναι σοβαροί.

(Alphonse Allais, 1854-1905, Γάλ-
λος χιουµορίστας)

• Το γέλιο είναι ένα ηρεµιστικό
χωρίς παρενέργειες.

(Arnold H. Glasow, 1905-1998,
Αµερικανός γνωµικογράφος)

• Ανάµεσα σ’ αυτούς που µου
αρέσουν και που θαυµάζω δεν
µπορώ να βρω έναν κοινό παρανο-
µαστή. Ανάµεσα σ’ αυτούς που
αγαπώ όµως, µπορώ: όλοι µε κά-
νουν να γελάω.

(W.H. Auden, 1907-1973, Βρετα-
νός ποιητής)

• Είναι µεγάλη δυστυχία για µια
ωραία γυναίκα να την ασχηµίζει το
χαµόγελο. Το χαµόγελο, που µπορεί
να οµορφύνει µια άσχηµη.

(Giacomo Casanova, 1725-1798,
Ιταλός καρδιοκατακτητής)
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Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΓΙΑ Το ΓΕΛΙΟ

Ιστορικά κτίρια, όπως ο Πύργος του Λονδίνου είναι από τα σηµαντικότερα τουριστικά
αξιοθέατα της βρετανικής πρωτεύουσας. Χάρη σε µια νέα εφαρµογή εικονικής πραγ-
µατικότητας, µπορείτε να επισκεφτείτε αυτά τα µέρη και να ταξιδέψετε στο χρόνο.

Το µόνο που χρειάζεστε είναι ένα smartphone και µια ειδική συσκευή εικονικής πραγµατικότη-
τας - για να µεταφερθείτε εικονικά στον Πύργο, για παράδειγµα, 750 χρόνια πριν, στο 1255, όπως
τον αναπαρέστησε ο Andrew Feinberg, ένας από τους συνιδρυτές της Timelooper. Αντί για µια πο-
λυσύχναστη τουριστική περιοχή του Λονδίνου,ο Feinberg βλέπει µια µεσαιωνική αγορά και ένα
πανίσχυρο φρούριο. «Έχουµε επικαλύψει την υπάρχουσα υποδοµή µε την υποδοµή του πύργου
και του περιβάλλοντος χώρου στο Λονδίνο του 13ου αιώνα. Για παράδειγµα, εκεί που βλέπετε
ένα Starbucks µπορείτε να δείτε τον πύργο, όπως είναι σήµερα µε την τάφρο χωρις νερό. Όταν
µεταφερθείτε πίσω στο χρόνο, θα δείτε πραγµατικά την ιστορικά λεπτοµερή αναπαράσταση του
πύργου στο απόγειό του» εξηγεί στο Euronews o Feinberg.

Η τεχνολογία εικονικής πραγµατικότητας γνωρίζει τεράστια απήχηση σε πολλούς τοµείς της
τουριστικής βιοµηχανίας. Χρησιµοποιείται ήδη σε θεµατικά πάρκα και µουσεία για να κάνει µονα-
δική την εµπειρία των επισκεπτών.

Η ενσωµατωµένη ανίχνευση κίνησης στο smartphone επιτρέπει στους ταξιδιώτες του χρόνου
φορώντας την ειδική συσκευή στο κεφάλι τους να περιηγηθούν στον εικονικό κόσµο. Τα βίντεο
είναι βασισµένα στην τοποθεσία, που σηµαίνει ότι οι επισκέπτες πρέπει να επισκεφθούν τα µέρη
για να ξεκλειδώσουν τις ιστορικές εµπειρίες.

Ταξιδέψτε πίσω στον χρόνο
µε την εφαρµογή Timelooper
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Tην Πέµπτη 24 Μαρτίου 2016
και ώρα 10:00 π.µ. ξεκίνησε η
υποβολή αιτήσεων για το «Πρό-
γραµµα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση
15.000 ανέργων που βρίσκονται
σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση,
ηλικίας άνω των 50 ετών». Με το
πρόγραµµα επιχορηγούνται ιδιω-
τικές επιχειρήσεις, συνεταιρι-
σµοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά
εργοδότες που ασκούν τακτική
οικονοµική δραστηριότητα για
την πρόσληψη ανέργων που
είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο
του Οργανισµού για χρονικό διά-
στηµα άνω των 12 µηνών.

Στο πρόγραµµα δικαιούνται να
συµµετάσχουν επιχειρήσεις που
κατά το 12µηνο πριν τον µήνα υπο-
βολής της αίτησής τους δεν έχουν
προβεί σε µείωση προσωπικού, ενώ
οι προσλήψεις ανέργων, µέσω του
προγράµµατος, πρέπει να αντιπρο-
σωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθ-
µού εργαζοµένων της επιχείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρ-
χεται στο 50% του µηνιαίου µισθο-
λογικού και µη µισθολογικού
κόστους του ωφελούµενου, µε ανώ-
τατο όριο τα 500 ευρώ. Στο µισθο-
λογικό και µη µισθολογικό κόστος
(και στην επιχορήγηση) συµπεριλαµ-
βάνονται οι ακαθάριστες πραγµατι-
κές µηνιαίες αποδοχές και οι
εισφορές που βαρύνουν τον εργο-
δότη, όπως επίσης οι αποζηµιώσεις
του ∆ώρου Χριστουγέννων, ∆ώρου

Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας. Οι
αποζηµιώσεις αυτές καταβάλλονται
κατά τον µήνα στον οποίο αντιστοι-
χούν, µέχρι συµπληρώσεως του
ανώτατου ποσού της επιχορήγησης.

Η συνολική διάρκεια της επιχορή-
γησης είναι εννέα µήνες, ενώ µπορεί
να επεκταθεί για επιπλέον εννέα
µήνες εφόσον ο εργοδότης υποβάλει
σχετική αίτηση εντός 30 ηµερολο-
γιακών ηµερών από τη λήξη της αρ-
χικής επιχορήγησης. Οι εργοδότες
δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επι-
χορηγούµενες θέσεις εργασίας
καθώς και το προϋπάρχον προσω-
πικό τους για το οποίο έχουν δε-
σµευθεί (µέσω της εγκριτικής
απόφασης υπαγωγής) τουλάχιστον
για τρεις µήνες µετά τη λήξη της επι-
χορήγησης.

Το συνολικού προϋπολογισµού
60.000.000 ευρώ για τα έτη 2016-
2019 πρόγραµµα χρηµατοδοτείται

από τον Ενιαίο Λογαριασµό για την
Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται
να ενταχθούν στο πρόγραµµα υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αναρτη-
µένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισµού (www.oaed.gr) αίτηση
υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση, που
εµπεριέχει την εντολή κενής θέσης,
(µέχρι εξάντλησης των διαθέσιµων
θέσεων του προγράµµατος), υπό την
προϋπόθεση να έχουν παραλάβει
κλειδάριθµο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της
περιοχής τους, µε τον οποίο έχουν
πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ο
ΟΑΕ∆ κοινοποιεί στους ενδιαφερόµε-
νους την εγκριτική απόφαση υπαγω-
γής τους στο πρόγραµµα.

Οι ωφελούµενοι άνεργοι θα πρέπει
επίσης να έχουν συµπληρώσει το τυ-
ποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης

προσέγγισης και να διαθέτουν συµ-
πληρωµένο Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης
και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολί-
τες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή
οµογενείς µε δικαίωµα διαµονής και
απασχόλησης στη χώρα µας ή πολί-
τες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαµονής για εξαρτηµένη εργασία
τουλάχιστον για όσο χρονικό διά-
στηµα διαρκεί το πρόγραµµα.

Ο ΟΑΕ∆, εφαρµόζοντας για πρώτη
φορά στο πρόγραµµα αυτό τη νέα
διαδικασία επιλογής υποψηφίων για
πρόσληψη ανέργων, προσφέρει στις
επιχειρήσεις και στους εργοδότες
που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση
υπαγωγής, τη δυνατότητα να κά-
νουν µια προεπιλογή των υποψη-
φίων που θεωρούν κατάλληλους για
τη θέση εργασίας που ανοίγουν,
µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του Οργανισµού και των Βιογραφι-
κών Σηµειωµάτων που είναι καταχω-
ρηµένα στη βάση δεδοµένων του
(βλ. σχετικό ∆ελτίο Τύπου: Ο ΟΑΕ∆
εγκαινιάζει νέα διαδικασία αναζήτη-
σης και επιλογής υποψηφίων για
πρόσληψη ανέργων από τις επιχει-
ρήσεις 16-3-2016).

Αναλυτικότερα, οι όροι και προ-
ϋποθέσεις συµµετοχής στο «Πρό-
γραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση 15.000 ανέργων
που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονε-
κτική θέση, ηλικίας άνω των 50
ετών» αναγράφονται στη σχετική
∆ηµόσια Πρόσκληση που είναι αναρ-
τηµένη στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜
15.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ

Συγκεκριµένες οδηγίες, προς ∆ήµους, πολί-
τες και φορείς, µε στόχο τον καλύτερο συν-
τονισµό της βοήθειας προς τους πρόσφυγες
και την αποφυγή σπατάλης πόρων, εξέδωσε
το Κέντρο «Logistics» (Κέντρο διαχείρισης,
αποθήκευσης και εφοδιασµού σηµείων δια-
µονής προσφύγων) της Περιφέρειας Αττι-
κής.

Το Κέντρο ∆ιαχείρισης ζητά να επιλέγουν είδη
για προσφορά µόνο µέσα από την επίσηµη λίστα
αναγκών:

ΤΡΟΦΙΜΑ: συσκευασµένα σνακς, µπισκότα,
κρουασάν, φρυγανιές, κριτσίνια, παξιµάδια, συ-
σκευασµένοι ξηροί καρποί, συσκευασµένα αποξη-
ραµένα φρούτα, χυµοί σε ατοµικές συσκευασίες,

γάλα µακράς διάρκειας (όχι εβαπορέ), παιδικές
τροφές σε βαζάκια, κονσέρβες (εκτός χοιρινού),
µπάρες δηµητριακών, εµφιαλωµένα νερά.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Μπολάκια και πιατάκια µιας χρή-
σης, µαχαιροπίρουνα µιας χρήσης, χαρτοπετσέ-
τες, χαρτί κουζίνας, µωροµάντηλα, χαρτί υγείας.

ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Σκούπες, κουβάδες,σφουγ-
γαρίστες, σκούπες εξωτερικού χώρου, πλαστικές
λεκάνες για πλύσιµο ρούχων, σακούλες σκουπι-
διών, γάντια µιας χρήσης, µάσκες µιας χρήσης,
χλωρίνη, απορρυπαντικά γενικής χρήσης, αφρός
ξυρίσµατος, ξυραφάκια µιας χρήσης, σερβιέτες,
πάνες παιδικές, αντισηπτικά µαντηλάκια, σαπούνια,
οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεµες.

ΕΙ∆Η ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ: Υπνόσακοι, σκηνές, σακίδια
πλάτης.

Επισηµαίνουν ότι τα είδη που δεν περιλαµβά-
νονται στη λίστα δεν είναι χρήσιµα, διότι επιβαρύ-
νουν το στάδιο της διαλογής, καταλαµβάνουν
ωφέλιµο χώρο στις αποθήκες και τελικά είναι σπα-
τάλη πόρων για όλους µας.

Ακόµη να τα παραδίδουν σε ξεχωριστές συ-
σκευασίες , να προσέχουν τις ηµεροµηνίες λήξης
των προϊόντων κ.α.

Όπως αναφέρει υπάρχει µεγάλη ανάγκη για κου-
βέρτες, σεντόνια , πετσέτες , µαξιλαροθήκες , µα-
ξιλάρια, τα οποία πρέπει να είναι έτοιµα για χρήση,
καθαρά και µέσα σε νάιλον συσκευασία. Αντιθέ-
τως όχι ρούχα ή παπούτσια ή παιχνίδια.

Το Κέντρο ∆ιαχείρισης είναι ανοιχτό για µεγάλες
παραλαβές (φορτηγά) από ∆ευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρες 08:00 έως 16:00.

Οδηγίες για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες
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Η περιβαλλοντική οµάδα του 2ου ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ καλεί όλους
τους µαθητές (Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών, Γυµνασίων, ΓΕ.Λ.,
ΕΠΑ.Λ., Σ.∆.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) να συµµετάσχουν στον «19ο Πανελλήνιο
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά»
και να δείξουν έµπρακτα την αγάπη τους για τα πουλιά.

Οι φωλιές πρέπει να σταλούν µέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 στο
2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου (Ταϋγέτου 60 & Πασσώβ 8, Τ.Κ 111 41, Γαλάτσι,
τηλ.: 210 2288340 & 210 2288341, Fax: 210 2288340, e-mail:
mail@2epal-galats.att.sch.gr).

Οι φωλιές µετά το τέλος του διαγωνισµού δεν θα επιστραφούν στους
διαγωνιζόµενους, αλλά θα αναρτηθούν σε δέντρα του Άλσους Βεΐκου
του ∆ήµου Γαλατσίου, του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνη Τρίτση» του ∆ήµου Ιλίου και σε άλλα πάρκα του νοµού Αττικής.

Σε όλους τους συµµετέχοντες θα απονεµηθούν τιµητικοί έπαινοι.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Οι φωλιές πρέπει να είναι ξύλινες, γερές κατασκευές, να αντέχουν

σε κακές καιρικές συνθήκες και να έχουν την δυνατότητα να αναρτηθούν
σε δένδρα.

• Στο εξωτερικό κάτω µέρος της φωλιάς και στο σφραγισµένο φάκελο
µε τα στοιχεία του κατασκευαστή που θα συνοδεύει αυτή, πρέπει να είναι
γραµµένα τα αρχικά γράµµατα του ονοµατεπώνυµου του κατασκευαστή
και η ηµεροµηνία κατασκευής της.

Για τέσσερις µόνο παραστάσεις,
στις 15, 16, 17 και 20 Απριλίου,
η Εθνική Λυρική Σκηνή παρου-
σιάζει την όπερα του Γιώργου
Κουµεντάκη «Φόνισσα», σε µου-
σική διεύθυνση Βασίλη Χριστό-
πουλου και σκηνοθεσία
Αλέξανδρου Ευκλείδη στην περι-
στροφική σκηνή της Αίθουσας Α.
Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής.

Βασισµένη στο οµώνυµο «κοινωνι-
κόν µυθιστόρηµα» του Αλέξανδρου
Παπαδιαµάντη, η «Φόνισσα» αποτε-
λεί «ένα σηµαντικό σταθµό για τη
σύγχρονη ελληνική µουσική δηµι-
ουργία, µια ιστορική στιγµή για την
Εθνική Λυρική Σκηνή», αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η ΕΛΣ, επιση-
µαίνοντας ότι «µετά από πολλά χρό-
νια µια νέα όπερα Έλληνα συνθέτη
τάραξε τα νερά.

Το συγκλονιστικό ψυχογράφηµα
της Φόνισσας αναµετράται, στον
µουσικό κόσµο του Γιώργου Κουµεν-
τάκη, µε την θεία και την ανθρώπινη
δικαιοσύνη, µέσα από τις αναφορές

στην ελληνική µουσική παράδοση».
Το ποιητικό κείµενο υπογράφει ο

Γιάννης Σβώλος, ο οποίος «συµπύ-
κνωσε την ιστορία της «Φόνισσας»
στα ουσιώδη, κρατώντας ατόφιο τον
λόγο του Παπαδιαµάντη και διανθί-
ζοντάς τον µε παραδοσιακά µοιρο-
λόγια από την Ήπειρο και την
Κρήτη». Η δράση της όπερας παρα-
κολουθεί αυτήν του µυθιστορήµα-
τος. Την ιστορία της Χαδούλας ή
Φραγκογιαννούς, που έχει αναλώσει
τη ζωή της υπηρετώντας τους άλ-
λους και αντιλαµβανόµενη τη δυ-
σµενή θέση των γυναικών σε φτωχές
κοινωνίες όπως η δική της, καταλή-
γει να πιστέψει ότι είναι αποστολή
της να απαλλάξει τον κόσµο από τα
κορίτσια. Ξεκινά στραγγαλίζοντας τη
νεογέννητη εγγονή της και επανα-
λαµβάνει το φονικό, πνίγοντας και
άλλα κορίτσια. Καταδιωκόµενη στα
βουνά από τις Αρχές, η Φραγκογιαν-
νού αποφασίζει να εξοµολογηθεί,
αλλά χάνεται στη θάλασσα καθώς
προσπαθεί να φτάσει στο ερηµητή-
ριο του Αγίου Σώστη.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ 2ου ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,
ΤΗΣ «∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ

ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 MAΪΟΥ 2016, ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
«ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

19ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΞΥΛΙΝΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ»

Μια «Φόνισσα»
στο Μέγαρο Μουσικής
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Πρέπει όλοι να συνεργαστούµε, προκειµένου να καθαρίσουµε
από τη µουτζούρα την πόλη. Είναι µια εικόνα που αδικεί την
Αθήνα», δήλωσε ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καµίνης, από
τον περίβολο του πρώτου ∆ηµόσιου Νεκροταφείου της Αρχαίας
Αθήνας, στον πεζόδροµο της Ερµού, σηµείο από το οποίο ξεκί-
νησε η δράση Καθαρή Αθήνα από τα γκράφιτι, που υλοποιούν η
διεύθυνση Καθαριότητας του δήµου Αθηναίων και η πλατφόρµα
της Κοινωνίας Πολιτών του δήµου Αθηναίων, ΣυνΑθηνά.

Ο κ. Καµίνης προανήγγειλε ότι η δράση θα επεκταθεί σε κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες, όπως την Πειραιώς και την Πανεπιστηµίου, και χαρακτή-
ρισε το έργο πολύχρονο αγώνα στον οποίο απαιτείται η συνεργασία και
η αρωγή των πολιτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο δήµαρχος Αθηναίων
αναφέρθηκε στο φυλλάδιο µε τις οδηγίες για την αφαίρεση γκράφιτι, το
οποίο µοιράζεται από οµάδες πολιτών, επισηµαίνοντας ότι τα στάδια κα-
θαρισµού επικεντρώνονται πρώτον στον καθαρισµό µε εξειδικευµένα τε-
χνικά µέσα- ανάλογα µε την επιφάνεια- και δεύτερον στην επίστρωση της
καθαρής επιφάνειας µε ειδικό αντιγκράφιτι στρώµα, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα της προφύλαξης αφ ενός αλλά και του εύκολου καθαρισµού
µε νερό στην περίπτωση που ξαναγραφεί.

Σηµειώνεται ότι την περασµένη Τρίτη, από τις 9.30 το πρωί συνεργεία
της καθαριότητας του δήµου Αθηναίων και εθελοντές καθάριζαν από
γκράφιτι, µε σύγχρονες τεχνικές, το ∆ηµόσιο Νεκροταφείο της Αρχαίας
Αθήνας και µοίραζαν ενηµερωτικό υλικό στους πολίτες.

Αφαιρούµε τα γκράφιτι
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• Ψάχνουν σπίτι ...

Επικοινωνία:
• Facebook: Φιλοζωϊκό Σωµατείο

Γαλατσίου Γ.Α.Φ.
• Ε-mail somatiogaf@gmail.com

Η εγκατάλειψη ζώου

είναι ποινικό αδίκηµα

και διώκεται µε

1-5 χρόνια φυλακή,

5.000-15.000 ευρώ

ποινικό πρόστιµο και

30.000 ευρώ

∆ιοικητικό πρόστιµο

(άµεσα καταβλητέο).

Η ΓΙΟΥΚΙ...
Βρέθηκε τον Οκτώβρη του ’15 µε τα επτά αδέρφια της σε µια κούτα έξω από κτηνιατρείο του Γαλατσίου.

Υιοθετήθηκε αλλά επεστράφη στο σωµατείο µας χωρίς να ευθύνεται εκείνη γι’ αυτό.
Η Γιούκι, που σηµαίνει χιόνι στα ιαπωνικά είναι πλέον 6 µηνών, κάτω από 15 κιλά κι έχει έναν υπέροχο χα-

ρακτήρα! Πολύ τρυφερή µε τους ανθρώπους, κοινωνική µε όλα τα σκυλιά.
Βοηθήστε τη να βρει αυτή τη φορά το παντοτινό της σπίτι!
Θα δωθεί µε δήλωση υιοθεσίας. Αριθµός Microchip 900032002344872.
Στείλτε µήνυµα στην σελίδα µας ή στο e- mail µας somatiogaf@gmail.com.

Ο ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ...
Βρέθηκε πολύ µικρός µαζί µε τα 2

του αδέρφια, εκτεθειµένος σε πολλούς
κινδύνους, αφού πέθανε η µαµά τους.
Τα αδέρφια του υιοθετήθηκαν και
εκείνος περιµένει υποµονετικά. Είναι
πια 6 µηνών εµβολιασµένος και στει-
ρωµένος.

Αναζητά το νέο του σπίτι και δε θα
δυσκολευτεί καθόλου να προσαρµο-
στεί αφού τα πάει πολύ καλά µε όλους,
γάτες και σκύλους.

Θα δοθεί µε συµβόλαιο υιοθεσίας
(Αριθ.Microchip 900032002344762).

Στείλτε µήνυµα στην σελίδα µας ή στο
e-mail µας somatiogaf@gmail.com

Ο ΑΡΗΣ...
Βρέθηκε τον Οκτώβρη του ’15 µε τα επτά

αδέρφια του σε µια κούτα έξω από κτηνια-
τρείο του Γαλατσίου. Υιοθετήθηκε αλλά επε-
στράφη στο σωµατείο µας χωρίς να ευθύνεται
εκείνος γι’ αυτό.

Ο Άρης είναι πλέον 6 µηνών, 15 κιλά και έχει
άριστη σχέση µε ανθρώπους και άλλα ζώα.

Θα δοθεί µε δήλωση υιοθεσίας.
Αριθµός Microchip 900096000102979
Στείλτε µήνυµα στην σελίδα µας ή στο e-

mail µας somatiogaf@gmail.com

Ο ΡΑΦΑΕΛΟ...
Βρέθηκε στο δρόµο πολύ άρρω-

στος, όταν ήταν µόνο 2 µηνών. Με τη
φροντίδα φίλης του Σωµατείου µας, ο
Ραφαέλο είναι πια ένας υγιέστατος
γάτος 6 µηνών, πολύ χαδιάρης, κοινω-
νικός µε γάτες και σκύλους και έτοιµος
για την παντοτινή του οικογένεια.

Θα δοθεί µε δήλωση υιοθεσίας υπό
προϋπόθεση στείρωσης.

(Αρ. Microchip: 900032002344879)
Στείλτε µήνυµα στην σελίδα µας ή

στο e- mail µας:
somatiogaf@gmail.com
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Άρχισε την Τετάρτη 23 Μαρτίου
η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων
και παρόχων κατασκηνωτικών
επιχειρήσεων για τη συµµετοχή
τους στο Πρόγραµµα ∆ιαµονής
Παιδιών σε Παιδικές Κατασκη-
νώσεις, έτους 2016, το οποίο θα
υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου
2016 έως τις 3 Σεπτεµβρίου
2016 για τα παιδιά τυπικής ανά-
πτυξης και έως 10 Σεπτεµβρίου
2016 για τα παιδιά µε αναπηρία.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από
πιστοποιηµένους χρήστες, αποκλει-
στικά µέσω των ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες
δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την
πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ οφείλουν να
προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρε-
σίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ στις οποίες
ανήκουν για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης.

∆εν απαιτείται η προσέλευση στις
Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραµ-
µένοι στα Μητρώα του Οργανισµού
από το έτος 2012 και εξής και πα-
ράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρό-
σβασης για το TAXISnet, καθώς µε
την εισαγωγή στο σύστηµα των κω-
δικών αυτών, µπορούν να πιστοποι-
ηθούν αυτόµατα και ως χρήστες του
ΟΑΕ∆.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ικαιούχοι του προγράµµατος
είναι εργαζόµενοι/ες και άνεργοι/ες
µε πραγµατικό οικογενειακό εισό-
δηµα φορολογικού έτους 2014 µέχρι
26.000 ευρώ, οι οποίοι/ες το έτος
2015:

- είχαν 50 ηµέρες εργασίας στην
ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή

- έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ 50 ηµέρες
ειδικής άδειας προστασίας µητρότη-
τας ή

- έλαβαν επιδότηση ανεργίας του-
λάχιστον 2 µηνών (50 ηµερήσια επι-
δόµατα) ή

- συγκεντρώνουν 50 ηµέρες
αθροιστικά από τα παραπάνω (ηµέ-
ρες εργασίας, ειδικής άδειας προ-
στασίας µητρότητας και επιδότησης
ανεργίας),

- καθώς και εγγεγραµµένοι άνεργοι
µε συνεχόµενη ανεργία 4 τουλάχι-

στον µηνών κατά την ηµεροµηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Όπως επισηµαίνει ο ΟΑΕ∆, το σύ-
στηµα επιλογής των δικαιούχων βα-
σίζεται στη µοριοδότηση
συγκεκριµένων κριτηρίων µε αντικει-
µενικό και διαφανή τρόπο µε τη
χρήση µηχανογραφικού λογισµικού
του οργανισµού.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επι-
δοτούνται για τη διαµονή των παι-
διών τους σε Παιδική Κατασκήνωση
του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕ∆.
Η επιδότηση θα γίνει µε τη χορήγηση
Επιταγής ∆ιαµονής σε Παιδικές Κα-
τασκηνώσεις, η οποία έχει τη µορφή
ενός µοναδικού ηλεκτρονικού κωδι-
κού αριθµού.

Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει
να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουα-
ρίου 2000 έως 14 Ιουνίου 2010 και
µπορούν να διαµείνουν στην παιδική
κατασκήνωση µέχρι 15 συνεχόµενες
ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ηµερών προ-
σέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθµός των παιδιών
που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κα-

τασκηνώσεις είναι 60.000 περίπου, ο
δε προϋπολογισµός του προγράµµα-
τος ανέρχεται στα 28.000.000 ευρώ.

ΠΑΡΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πάροχοι του προγράµµατος είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επι-
χειρηµατική δραστηριότητα και δια-
τηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση
παιδικών κατασκηνώσεων σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλ-

λονται από όλους τους ενδιαφερό-
µενους, δικαιούχους και παρόχους,
µέχρι τις 4 Μαΐου 2016 και ώρα
23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαι-
τούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυ-
νάπτονται στις ηλεκτρονικές
αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υπο-
χρέωση προσέλευσης στις Υπηρε-
σίες για την προσκόµιση
δικαιολογητικών.

Παρ’ όλα αυτά αν κάποιοι δικαιού-
χοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα

δικαιολογητικά στην αίτησή τους,
όταν αυτά απαιτούνται, µπορούν να
προσέλθουν στις Υπηρεσίες του
ΟΑΕ∆ για την προσκόµισή τους µέχρι
την εποµένη της καταληκτικής ηµε-
ροµηνίας υποβολής των αιτήσεων,
δηλαδή έως τις 5 Μαΐου 2016, και
ώρα 14:00. Η δυνατότητα αυτή δεν
ισχύει για τους παρόχους.

Επειδή η ταυτοποίηση των παι-
διών που δηλώνονται στις αιτήσεις
των δικαιούχων θα γίνει µέσω αυτε-
πάγγελτης αναζήτησης µε βάση τον
ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν
να έχουν µεριµνήσει εγκαίρως για
την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους
ή για την επικαιροποίηση των στοι-
χείων τους, όταν υπάρχει µεταβολή
αυτών στην οικογενειακή µερίδα, και
να προσέξουν ιδιαίτερα στη συµπλή-
ρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αί-
τηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά µε τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις του Προγράµµατος, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλή-
σουν από τον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕ∆.

ΟΑΕ∆: Αρχίζουν οι αιτήσεις
για τις παιδικές κατασκηνώσεις



Παρατείνεται για έξι µήνες η καταβολή αναπηρικών συντάξεων και
επιδοµάτων των δικαιούχων, που εκκρεµούν οι υποθέσεις στις υγει-
ονοµικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Μετά από πιέσεις της Ε.Σ.Α.µεΑ., εκδόθηκε τελικά εγκύκλιος από το
υπουργείο Εργασίας για τη γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν.
4369/2016, για την παράταση δηλαδή στις αναπηρικές συντάξεις και επιδό-
µατα των δικαιούχων που εκκρεµούν οι υποθέσεις στις υγειονοµικές επιτρο-
πές των ΚΕΠΑ. Η παράταση είναι µόνο για έξι µήνες και όχι για ένα χρόνο,
όπως ζητά η Ε.Σ.Α.µεΑ.

Μεταξύ άλλων και σύµφωνα µε την εγκύκλιο, στις περιπτώσεις λήξης του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγει-
ονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλι-
σµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησης τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται
για έξι µήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξά-

µηνο αυτό είναι το
ποσό που ελάµβαναν
οι συνταξιούχοι πριν
από τη λήξη του συν-
ταξιοδοτικού τους δι-
καιώµατος.

Στην ανωτέρω
ρύθµιση υπάγονται οι
συνταξιούχοι λόγω
αναπηρίας, εφόσον
αθροιστικά πληρούν
τα κατωτέρω: α) το
δικαίωµα συνταξιοδό-
τησής τους λόγω
αναπηρίας έχει λήξει
ή λήγει µέχρι την
30.6.2016 και εκκρε-
µεί στις υγειονοµικές
επιτροπές ΚΕΠΑ ια-
τρική κρίση χωρίς
υπαιτιότητά τους. β)
είχαν δικαιωθεί κατά
το αµέσως προηγού-
µενο χρονικό διά-
στηµα σύνταξη λόγω
αναπηρίας κατόπιν
κρίσης από την αρµό-
δια υγειονοµική επι-
τροπή µε ποσοστό
αναπηρίας 67% του-
λάχιστον.
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Εξάµηνη παράταση
στην καταβολή συντάξεων
και επιδοµάτων αναπηρίας
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ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία,
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές

όλων των τάξεων. Τιµές εξαιρετικές.
Και γκρουπ. • τηλ.: 697 1801416
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∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ιπποκράτους & Αρχιµήδους........213-2055300
Γραµµή του ∆ηµότη ..................................15 33
Γραµµατεία ∆ηµάρχου .................210-2143335,
.......210-2143336, 213-2055335, 213-2055336
Πρόεδρος ∆ηµοτ. Συµβουλίου .....213-2055329
Γραφεία Αντιδηµάρχων.................213-2055380
.....................................................213-2055420
.......213-2055377, 213-2055441, 213-2055326
Γραφείο Τύπου..............................213-2055438
Γραφείο Απασχόλησης ..................213-2055384
Γραφείο Σχ. ΕπιτροπώνΑ’/θµιας & Β’/θµιας
Εκπαίδευσης .................................213-2055415
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ......213-2055324
Προϊστάµενος ∆ιοικητικού ...........213-2055303
Προϊστάµενος Προσωπικού..........213-2055325
Προϊστάµενος ∆ηµοτικής Κατ.......213-2055357
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.....213-2055368
Προϊστάµενος Λογιστηρίου ..........213-2055311
Προϊστάµενος Ταµιακής ...............213-2055363
Προϊστάµενος Προµηθειών ..........213-2055370
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών...........213-2055432
Προϊστάµενος Καθαριότητας .......213-2055401
Προϊστάµενος Έργων ...................213-2055343
Προϊστάµενος Μελετών ...............213-2055406
Κοινωνική Υπηρεσία......................213-2055376
.....................................................210-2222011
Βοήθεια στο Σπίτι .........................210-2223826
∆ηµοτικό Γυµναστήριο .................213-2055385
Κεντρική Πύλη (Γυµναστηρίου) ....210-2917182
Κλειστό Γυµναστήριο....................210-2919111
.....................................................210-2135417
Κολυµβητήριο ..............................210-2132712
Γυµναστήρ. Γυναικών (Εκάτης 7) ..210-2912028

«ΚΑΜΙΝΙ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ρεθύµνης 36 & Χρ. Καψάλη 14 ....210-2927330

Κ.Α.Π.Η.
Α’ ΚΑΠΗ (Ηνιόχου 28 & Ορφέως) 210-2919064
......................................................2102221910
Β’ ΚΑΠΗ (Πυθαγόρα 7) .................210-2137701
......................................................2102134712
Γ’ ΚΑΠΗ (Βενιζέλου & Μεσσηνίας)210-2138063
∆’ ΚΑΠΗ (Τσακάλωφ 33)...............210-2934698

ΣΤΕΚΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
1ο Στέκι (∆ρυάδων 48).................210-2930516
2ο Στέκι (Ελ. Βενιζέλου) ................210-2929888
4ο Στέκι (Κουρτίου 11-15)............210-2927833
Οµάδα Χορού (Γαλακηδών 11).....210-2922185

ΚΕΠ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
1ο ΚΕΠ (Τράλλεων & Ι. Φωκά)......210-2910539
2ο ΚΕΠ (Ελ. Βενιζέλου 27).............210-2132490
3ο ΚΕΠ (Καλογ. Σαµουήλ 7)..........210-2912200

∆.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΙΚ’ ΑΘΗΝΩΝ
Χριστιανουπόλεως 103
Εισόδηµα ......................................210-2925845
Κώδικας ........................................210 2929209
Ελεγκτές ................210-2138044, 210-2920334
Επόπτης........................................210-2136785

∆ιευθυντής ...................................210-2921336
Μητρώο .......................................210-2138042
Γραµµατεία ...................................210-2925844
Επιστροφή ....................................210-2135410
Εξ. Ταµείο .....................................210-2925637
Κεφάλαιο ......................................210-2138041
∆ικαστικό ......................................210-2133759
Φ.Π.Α............................................210-2925846
Αυτοκίνητα ...................................210-2914069
ΕΘΕΚ.............................................210-2925701
Κ.Ε.Π.............................................210-2910539
Πρ. Εσόδων ..................................210-2138043
Έσοδα ...........................................210-2925847
Υπ. ΜΤΦ ................210-6081668, 210-6081233

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ήρας 2Α ................210-2934230, 210-2934231
∆ιοικητής...............210-2934233, 210-2133398
Υποδιοικητής ................................210-2934234
Προϊστ. Γενικής Αστυνόµευσης.....210-2934247
Αξιωµατικός Υπηρεσίας ................210-2934243
.....................................................210-2133558
Βοηθός Αξιωµ. Υπηρεσίας ............210-2934242
Γραφείο Αξ. Υπ. Εσωτ. (µικρό).......210-2934236
Γενική Αστυνόµευση .....................210-2934249
Προανακρίσεις..............................210-2934237
Πληροφορίες - Γνήσια Υπογραφής210-2934246
Γραµµατεία ............210-2934238, 210-2934239
∆ιεκπεραίωση Αλληλογραφίας......210-2934248
Αρχείο...........................................210-2934240
Επιδόσεις ∆ικογράφων..................210-2934267
Εξωτερική Σκοπιά .........................210-2934244
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ήρας 2Α ................210-2934230, 210-2934231
∆ιοικητής...............210-2133584, 210-2934251
Υποδιοικητής ................................210-2934252
Αξιωµατικός Υπηρεσίας ................210-2934258
Καταδιωκτικά ...............................210-2934261
Ταυτότητες ..........210-2934266, 210-2133540,

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
ΕΟΠΥΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Πρωτοπαπαδάκη 70
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ραντεβού...............210-2932701, 210-2932703
∆ιευθυντής ...................................210-2930431
Γραµµατεία Υγειονοµικού..............210-2916214
Ελεγκτές .......................................210-2927794
Επιτροπές .....................................210-2135539
Νοσηλεύτριες - Φαρµακείο ..........210-2919378
Γυναικολογικό ...............................210-2918658
Καρδιολογικό ................................210-2139363
Μικροβιολογικό ............................210-2918819
Παιδιατρικό ..................................210-2925286
Χειρουργικό..................................210-2138590
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ιευθυντής............210-2922355, 210-2927021
Τµήµα Εσόδων - Οικοδοµικών ......210-2927039
Τµήµα Παροχών - Προϊστάµενος..210-2928671
Τµήµα Παροχών Ασθενείας ..........210-2927031
Γραφείο Προαιρετικής Ασφάλισης.210-2927032
Τµήµα Μητρώου - Προϊστάµενος 210-2925413
Τµήµα Μητρώου..........................210-2927036
Τµήµα Οικονοµικού ......................210-2930430

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σύρου 1 & Λεωφ. Βεΐκου
∆ιευθυντής ...................................210-2913904
Ταµείο ..........................................210-2929486
ALPHA BANK Λ. Βεΐκου 46
∆ιευθυντής ...................................210-2932870
Ταµείο ..........................................210-2932890
ALPHA BANK Αγ. Γλυκερίας 18
∆ιευθυντής ...................................210-2923761
Ταµείο ..........................................210-2914315
ALPHA BANK Ι. Φωκά & Πανδοσίας
∆ιευθυντής ...................................210-2934840
Ταµείο ..........................................210-2934841
ATTICA BANK Λ. Γαλατσίου 81
∆ιευθυντής ...................................210-2935020
Ταµείο ..........................................210-2935031
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ. Βεΐκου 46
∆ιευθυντής ...................................210-2929399
Ταµεία ..........................................210-2919839
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αγ. Γλυκερίας 3
∆ιευθυντής ...................................210-2934300
Ταµείο ..........................................210-2934307
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παπαφλέσσα 57 - 59
∆ιευθυντής ...................................210-2934271
Ταµείο ..........................................210-2934275
ALPHA BANK Αγ. Γλυκερίας 5
∆ιευθυντής ...................................210-2935051
Ταµείο ..........................................210-2935057
EUROBANK EFG Λ. Βεΐκου 3
∆ιευθυντής ...................................210-2135121
Ταµείο ..........................................210-2135124
EUROBANK EFG Ναρκίσσου 2 & Ι. Φωκά
∆ιευθυντής ...................................210-2136067
Ταµείο ..........................................210-2933691
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αγ. Γλυκερίας 10
∆ιευθυντής ...................................210-2139958
Ταµείο .........................................210-2139958
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αγ. Γλυκερίας &
Ελ. Βενιζέλου
Ταµείο ..........................................210-8614320
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι. Φωκά 92 & Έρσης 2
∆ιευθυντής ...................................210-2930172
Ταµείο ..........................................210-2933279

ΟΑΕ∆ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Λ. Γαλατσίου 15-19
Γραµµατεία ...................................210-2029655

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ�
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Σε λίγες ηµέρες ο Ελληνικός λαός
θα εορτάσει το Πάσχα. Εορτή
την οποία θεωρεί ίσως την µεγα-
λύτερη θρησκευτική εορτή. Τι
σηµαίνει όµως το Πάσχα και τι
συµβλίζει; Είναι εξελληνισµένη
λέξη από την αρχαία Αιγυπτιακή
pesah και σηµαίνει διέλευση και
συµβολίζει το πέρασµα του
Γιαχβέ από την Αίγυπτο σε µια
καθωρισµένη νύχτα. Ποία λοιπόν
η σχέση του µε τον Χριστιανισµό
και τον Ελληνισµό; Καµία.

Ας πάρουµε τα πράγµατα από την
αρχή: Σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη βιβλίο Έξοδος, περί το έτος 1250
πριν το ένα ο Γιαχβέ (θεός των Εβραίων) πήγε στο δέλτα του Νείλου όπου οι
εβραίοι είχαν εγκατασταθεί ως νοµάδες και βρήκε τον αρχηγό τους Μωυσή
και τον αδελφό του Ααρών και τους έδωσε οδηγίες προετοιµασίας για την
έξοδό τους από την Αίγυπτο, φανερώνοντάς τους την τελευταία πληγή που
θα επιφέρει στον Φαραώ και τους αιγυπτίους.

Είπε: «Μια ακόµη πληγή θα επιφέρω εγώ εναντίον του Φαραώ και της Αι-
γύπτου και µετά ταύτα θα σας αφήση ελεύθερους να φύγετε από εδώ. Λά-
λησε λοιπόν κρυφίως εις τα αυτιά του λαού σου και είπε εις αυτούς να
ζητήση ο κάθε ένας από τον γείτονα του Αιγύπτιον αργυρά και χρυσά σκέυη
και ιµατισµό». Βέβαια δεν θα µπορούσε ο Γιχβέ να ξεχάσει την φιλαργυρία και
την επιδίωξη πλουτισµού των εβραίων.

Και είπεν Μωυσής τω Φαραώ: «Αυτα λέγει Κύριος: Κατα το µεσονύκτιο ει-
σέρχοµαι εις την Αίγυπτον και θα αποθάνη κάθε πρωτότοκον εις όλην την
χώραν,από πρωτότοκον του Φαραώ ο οποίος κάθεται στον θρόνον, εως το
πρωτότοκον της δούλης η οποία κάθεται στόν χειρόµυλον της και µέχρι το
πρωτότοκον παντός ζώου. Αυτά δε όλα θα γίνουν ,δια να δοξάση τους Ισ-
ραηλίτας απέναντι των Αιγυπτίων» ... Είπεν ο Κύριος προς Μωυσή και Ααρών
όταν ακόµη ήσαν στην Αίγυπτον: «Ο µην αυτός θα ειναι δια σας η αρχή των
άλλων µηνών. ... Την δεκάτην αυτού του µηνός θα πάρη κάθε οικογενειάρ-
χης ανα εν πρόβατον δια την οικογένειά του. Τούτο θα διατηρηθή εν ζωή
µέχρι την δεκάτη τετάρτη του µηνός, οπότε όλοι οι Ισραηλίται θα σφάξουν
αυτό κατά την εσπέραν της ηµέρας αυτής. Θα πάρουν από το αίµα του σφα-
γίου και θα θέσουν στους δυο παραστάτες και το ανώφλιον των θύρων των
οικιών αυτών. ∆ιότι, κατά την νύκτα αυτήν, θα περάσω την χώραν της Αι-
γύπτου και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκον της Αιγύπτου από άνθρωπον
εως ζώον και θα εκδικηθώ όλους τους ψευδείς θεούς των Αιγυπτίων».

Να πώς εδραιώνεται η αγιοσύνη. «Το αίµα τούτο του αµνού εις τας οικίας

σας θα είναι σηµείον δι εµέ θα δω το
αίµα αυτό και θα σας προφυλάξω
απο την τιµωρίαν, όταν εγώ θα
κτυπώ την χώραν της Αιγύπτου».
Τόσο πάνσοφος και παντογνώστης
ήταν που δεν γνώριζε τις κατοικίες
του περιούσιου λαού του! «Αυτό
είναι Πάσχα = διάβαση Κυρίου».

«Την ηµέραν αυτήν του Πάσχα
πρέπει να την ενθυµήσθε πάντοτε.
Θα την καθιερώσετε ως εορτήν
προς τιµήν και δόξαν του Κυρίου εις
όλας τας δια µέσου των αιώνων γε-
νεάς σας. Θα την ορίσετε και θα την
εορτάζετε ως αιώνιον απαράβατον

νόµον.... Θα την καθιερώσετε την ηµέραν αυτήν εις όλας τας γενεάς σας ως
παντοτεινήν εοτήν».

Αυτά εν ολίγοις από το βιβλίο Έξοδος της Π.∆. Τι συµπέρασµα εξάγουµε
από τα ανωτέρω;

Πρώτον, ότι το Πάσχα είναι εορτή µόνον των εβραίων.
∆εύτερον, ότι κατά τον χρόνον που έλαβε χώρα το εορταζόµενο γεγονός,

ουδεµία σχέση µπορεί να έχει µε τον χριστιανισµόν και πολύ περισσότερον µε
τον Ελληνισµόν. Απεναντίας ο εορτασµός του Πάσχα από τους Έλληνες πρέ-
πει να θεωρείται ασέβια και βεβίλωση στη µνηµη των προγόνων τους, διότι
τα δολοφονηµένα από τον Γιαχβέ πρωτότοκα τέκνα ήταν Ελληνόπουλα. Η Αί-
γυπτος είναι δηµιούργηµα των Ελλήνων και το όνοµά της το κληρονόµησε
από τον Αίγυπτο, αδελφό του ∆αναού και πρώτο εξάδελφο τησ Ευρώπης.
Έκτοτε εκατοικήτω από Ελληνες µέχρι την κατάληψή της απο τους Άραβες.
Η ενέργεια αυτή του Γιαχβέ είναι η δεύτερη εµπρακτη απόδειξη µίσους του
κατά των Ελλήνων, αφού η πρώτη ήταν το χάρισµα της ελληνικής χαναάν
στον Αβραάµ. ∆υστυχώς το εβραιογενές και εβραιοτραφές µεγαλοαρχιερα-
τείον επέβαλε στον κατώτερο αδαή κλήρο την µνηµόνευση του και στον ελ-
ληνικό λαό τον εορτασµό του πάσχα ως χριστιανική εορτή, µε τέλεση των
εντολών του Γιαχβέ, όπως τη σφαγή αρνιών και ψήσιµο στα κάρβουνα κ.λ.π..

Ένας σαφής παραλληλισµός θα µπορούσε να παρατεθεί: η επιβολή στον
Τούρκικο λαό να εορτάζει ως µεγάλη εορτή την 25η Μαρτίου 1821! Για φαν-
ταστήτε το!

Αγαπητέ Έλληνα, απόρριψε µετά βδεληγµίας την ελληνοκτόνο αυτή εορτή
και ευχήσου στους συνέλληνες «ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ» για την αναγέννηση και λάµ-
πριση της φύσης και ως αποδεχόµενος τον επιβαλλόµενο χριστιανισµό
«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ», που είναι και αυτό κλοπή από τους εβραίους του εορ-
τασµού της επιστροφής της Περσεφώνης απο τον Άδη και συµβόλιζε για
τους Έλληνες την ανάσταση της φύσης.

Η εξαπάτηση
των Ελλήνων

Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ

Μέσα στο 2016 θα γίνουν νέες
προσλήψεις εθνοφυλάκων από
το υπουργείο Εθνικής Άµυνας
και ειδικότερα από την µονάδα
Εθνοφυλακής του Ελληνικού
Στρατού προκειµένου να παρέ-
χουν υπηρεσίες φύλαξης.

Σύµφωνα µε την απόφαση - και
όπως διαβάζουµε στο e-dimosio.gr -
καθορίζεται ο αριθµός των Εθνοφυ-
λάκων που θα χρησιµοποιηθούν για
Φρούρηση Αποθηκών Πυροµαχικών,
Καυσίµων, Υλικών Επιστράτευσης
και Λοιπών Εγκαταστάσεων του
Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2016
και η ηµερήσια αποζηµίωση ορί-
στηκε στα 15 ευρώ ηµερησίως.

Από την απόφαση προκαλείται επι-
βάρυνση στον προϋπολογισµό του
ΥΠΕΘΑ ύψους τεσσάρων εκατοµµυ-

ρίων εκατό χιλιάδων ευρώ
(4.100.000 ευρώ), για το έτος 2016.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά
προτεραιότητα αφορούν τον Εβρο
και τα νησιά, ενώ οι υποψήφιοι πρέ-
πει να είναι µόνιµοι κάτοικοι της πε-
ριοχής στην οποία εδρεύει η µονάδα
Εθνοφυλακής.

Προϋπόθεση για να εισαχθεί ενδια-
φερόµενος στην Εθνοφυλακή είναι η
κατοχή λευκού απολυτηρίου. Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει να έχει περάσει
στην εφεδρεία, δηλαδή να µην καλεί-
ται από καµία άλλη στρατιωτική µο-
νάδα σε περίπτωση επιστράτευσης.
Η ηλικία κατά την οποία συµβαίνει

αυτό είναι περίπου στα 35 – 40 ετών.
Τέλος πρέπει να είναι µόνιµος κάτοι-
κος της περιοχής στην οποία εδρεύει
η µονάδα Εθνοφυλακής.

Οι µονάδες Εθνοφυλακής δραστη-
ριοποιούνται κυρίως στις ακριτικές
περιοχές της Ελλάδας, όπου είναι και
ο χώρος ευθύνης τους. Προϋπόθεση
για κανονικός εθνοφύλακας είναι η
εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων.

Η πρόσληψη των εθνοφυλάκων γί-
νεται, κατόπιν πρόσκλησης, από τις
µονάδες που έχουν ανάγκη, µε βάση
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν
οι ενδιαφερόµενοι. Έχει προηγηθεί η
µετάβαση του ενδιαφεροµένου στη
µονάδα Εθνοφυλακής της ακριτικής
περιοχής στην οποία κατοικεί, προ-
κειµένου να εκφράσει την επιθυµία
του για κατάταξη.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ∂ıÓÔÊ˘Ï·Î‹˜
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Αντίστροφη µέτρηση για το «International Fight Club Open 2016», το κορυφαίο
διεθνές διασυλλογικό πρωτάθληµα κικ µπόξινγκ και µουάι τάι που θα γίνει σε
30 µέρες, το διήµερο 16-17 Απριλίου 2016. στο Ολυµπιακό Στάδιο στο Γαλάτσι.
Η διοργάνωση της χρονιάς, από την Μαχητική Λέσχη Γαλατσίου (Fight Club
Galatsi), µε την αιγίδα της Οµοσπονδίας κικ µπόξινγκ (ΠΟΚ) και του ∆ήµου Γα-
λατσίου, στην µνήµη του Ραµόν Ντέκερς.

Το «International Fight Club Open 2016» είναι µια διοργάνωση που απευθύνεται σε όλες
τις ηλικιακές κατηγορίες και θα συµµετάσχουν οι κορυφαίοι ελληνικοί και ευρωπαϊκοί σύλ-
λογοι. Ένα διήµερο διεθνές τουρνουά που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικους, γυναίκες
και άνδρες, αρχάριους και προχωρηµένους αθλητές και θα πραγµατοποιηθεί, σε έξι (6)
αγωνιστικούς χώρους.

«Από την πλευρά µας είµαστε πανέτοιµοι. Έχοντας και την εµπειρία και τα στελέχη, η
Theofanous Elite Team, είναι έτοιµη για µια ακόµα πετυχηµένη διοργάνωση. Το ενδιαφέ-
ρον είναι µεγάλο και είµαι σίγουρος ότι θα προσφέρουµε µια ακόµα αξέχαστη διοργά-
νωση, στους φίλους των µαχητικών αθληµάτων και πολεµικών τεχνών», δήλωσε ο
διοργανωτής και οµοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Θεοφάνους.

Το πρωτάθληµα θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε δύο ηµέρες µε αγώνες νοκ άουτ, πυρα-
µιδικά, (single elimination system) ώσπου στο τέλος θα µένει ένας αθλητής που θα ανα-
κηρύσσεται Πρωταθλητής. Όλοι οι πρωταθλητές θα βραβευτούν µε Κύπελλο της
διοργάνωσης σε όλα τα στυλ και όλες τις κατηγορίες.

Το ηλεκτρονικό σύστηµα scoring «Smart Judge» θα χρησιµοποιηθεί σε όλα τα τερέν από
κριτές διαιτητές και supervisors πιστοποιηµένους από την ΠΟΚ και την WAKO. Η στατι-
στική υπηρεσία του «Fight Club International Open 2016», «Sport Stats» θα αναδείξει τους
VIP αθλητές της διοργάνωσης καθώς και τον καλύτερο προπονητή και την οµάδα µε χρη-
µατικά έπαθλα.

Εκτός από τα Kick-Light, Low-kicks, K1, και Muay Thai, για πρώτη φορά, θα υπάρξουν
και 3 κατηγορίες Οµαδικού Kick-Light, που θα αφορούν προχωρηµένους αθλητές, σε αγώ-
νες 2x2, µε χρηµατικό έπαθλο.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τις δηλώσεις συµµετοχής τους, στο
info@fightclubgalatsi.gr έως και τη ∆ευτέρα 11 Απριλίου του 2016. Χορηγοί – Υποστηρι-
κτές είναι η Atlantikos (seafoods), Ο Βραζιλιάνος (καφεκοπτεία), Vector (Antivirus), novas-
ports (official broadcaster), fightgear.gr, spoorts.gr.

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε ο ετήσιος χορός της
Α.Ε. Γκράβας, στην κοσµική ταβέρνα «Πυθάρι».

Το παρών έδωσαν αθλητές, αθλήτριες, γονείς, φίλοι και
παράγοντες της οµάδας, οι οποίοι απόλαυσαν µια αξέχα-
στη βραδιά. «Η µεγάλη πια οικογένεια της Γκράβας. Η συµ-
παράσταση των φίλων της οµάδας µας δίνει κουράγιο να
συνεχίσουµε την προσπάθειά µας για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού στην περιοχή µας»
ήταν τα λόγια του προέδρου του Συλλόγου Μπάµπη Κόκλα.

Να τονίσουµε ότι παραβρέθηκαν τα µέλη του ∆ιαµερι-
σµατικού Συµβουλίου της 5ης κοινότητας µε επικεφαλής
τον πρόεδρο κ. Αδαµόπουλο. Επίσης παρών και ο αντιδή-
µαρχος Αθηναίων κ. Αποστολόπουλος καθώς και η Ενωση
Γονέων της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας και πολλά µέλη της
µε επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Θεολόγου.

Αντίστροφη µέτρηση για το «International
Fight Club Open 2016», στο Γαλάτσι

Σε ένα µήνα οι αγώνες, στη µνήµη του Ραµόν Ντέκερς

Χόρεψε η Α.Ε. Γκράβας
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Με πολλές επιτυχίες και δια-
κρίσεις επέστρεψαν οι αθλή-
τριες του σωµατείου Α.Σ.
«Ρυθµός & Κίνηση», οι οποίες
συµµετείχαν στο 3ο ∆ιεθνές
Meeting «Εlegant Cup», στην
Καλαµάτα.

Στον αγώνα συµµετείχαν περίπου
300 αθλήτριες από την Ελλάδα, και
χώρες του εξωτερικού. Η οµάδα
του σωµατείου αποτελούµενη από
12 αθλήτριες συµµετείχε σε όλες
τις κατηγορίες (Παγκορασίδες, Κο-
ρασίδες, Νεάνιδες, Γυναίκες).

Ιδιαίτερα διακρίθηκαν οι Κορασί-
δες του συλλόγου µε την Γκίνη
Φλωριάννα να κατακτά τρία µετάλ-
λια, ένα αργυρό στο στεφάνι και
δύο χάλκινα στην µπάλα και στο
σύνθετο ατοµικό, τη Σαπουτζό-
γλου Αφροδίτη στην έβδοµη θέση
στο σχοινάκι και στην όγδοη θέση
στη µπάλα, και την Παλιοκώστα
Βασιλική στην 7η θέση στο στε-
φάνι.

Στην κατηγορία Νεανίδων συµ-
µετείχαν οι αθλήτριες Τζανετοπού-
λου Μαριτίνα, Παπαδοπούλου
Βάια οι οποίες πέτυχαν πολύ καλές
βαθµολογίες στον πρώτο τους

αγώνα για την φετινή χρονιά. Η Κα-
ρούση Σταυριάννα, στην ίδια κα-
τηγορία, κατέκτησε την 5η θέση
στο σύνθετο ατοµικό και προκρί-
θηκε στα τελικά οργάνων στο στε-
φάνι, όπου κατετάγη 7η .

Στην κατηγορία των Γυναικών
συµµετείχαν η Ζαβερδινού Ελεάνα
και η Βαραµπούτη Παναγιώτα, οι
οποίες προκρίθηκαν και οι δύο στα

τελικά οργάνων στο στεφάνι και
στην µπάλα. Η Ζαβερδινού Ελεάνα
κατέκτησε την 5η θέση στην
µπάλα και την 7η στο στεφάνι, ενώ
η Βαραµπούτη Παναγιώτα κατε-
τάγη 6η στο στεφάνι και 8η στην
µπάλα. Επίσης στην κατηγορία των
Γυναικών αγωνίστηκε η ∆ασκαλή
Χριστίνα.

Πολύ καλή παρουσία στον

πρώτο τους αγώνα για την φετινή
χρονιά πραγµατοποίησαν οι Παγ-
κορασίδες του σωµατείου ∆ήµου
Όλγα, η οποία κατετάγη 9η στο
σχοινάκι, η Ροπόδη Άρτεµις και η
Πετρουγάκη Αγγελική.

Για περισσότερα νέα και πληρο-
φορίες για το σωµατείο, µπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του: www.rythmoskaikinisi.gr.

Ο Π.Α.Σ Γαλάτσι σε συνεργασία µε την εται-
ρεία Οuster Οrthopedics, πρωτοπορεί και
προσφέρει δωρεάν πελµατογράφηµα στους
ποδοσφαιριστές της Ακαδηµίας του!

Το πελµατογράφηµα παρέχει όλες τις πληροφο-
ρίες που χρειάζονται για τον εντοπισµό των πιέ-
σεων, που δέχεται το πόδι τόσο στατικά όσο και
δυναµικά,καθώς και κατά τη διάρκεια της βάδισης
και του τρεξίµατος.

Συνεπώς, η σωστή στήριξη και ισορροπία στο βά-
δισµα και το τρέξιµο του ποδοσφαιριστή καθίσταται
αναγκαία, ώστε να προληφθούν ή να διορθωθούν
άµεσα επιβαρύνσεις σε πέλµατα, γόνατα και σπον-
δυλική στήλη.

ΕΦΗΒΟΙ: ∆ευτέρα 28/3/2016 19:00 – 21:00
ΠΑΙ∆ΕΣ: Παρασκευή 1/4/2016 17:00 – 20:00
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ: Παρασκ. 1/4/2016 17:00 – 20:00
ΤΖΟΥΝΙΟΡ: ∆ευτέρα 28/3/2016 19:00 – 21:00
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ: Παρασκευή 1/4/2016 17:00 –

20:00
Αν η συµµετοχή είναι µεγάλη, τα test θα επανα-

ληφθούν και την επόµενη εβδοµάδα 4/4 εως 8/4 τις
ίδιες µέρες και ώρες.

∞ÚÁ˘Ú¿ & ¯¿ÏÎÈÓ· ÁÈ· ÙÔÓ «ƒ˘ıÌfi & ∫›ÓËÛË»

∆ωρεάν πελµατογράφηµα για τις ακαδηµίες
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Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γο-
νέων του 1ου Λυκείου Χολαργού συγ-
κεντρώθηκαν 120 σακίδια γεµάτα
κυρίως µε συναισθήµατα, που έφυγαν
χθες το βράδυ από τον Χολαργό µε
φορτηγάκι της εθελοντικής οµάδας
ΠΑΡΕΑ για να µοιραστούν το Σαββα-
τοκύριακο στα προσφυγόπουλα που
έχουν φτάσει στο λιµάνι του Πειραιά.

Η όλη πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν
από σχεδόν 20 µέρες από τον Σύλλογο Γο-
νέων του 1ου Λυκείου Χολαργού πλαισιώ-
θηκε από τις νηπιαγωγούς των 2ου και
3ου Νηπιαγωγείων Χολαργού, ενώ συµµε-
τείχαν γονείς και από άλλα σχολεία της
πόλης.

Παράλληλη δράση ήταν το εικαστικό εργαστήρι των λυκειόπαιδων µε τα νηπιάκια που έφτιαξαν τις κάρτες που θα
συνοδεύσουν τα σακίδια και θα µεταφέρουν τα µηνύµατα αλληλεγγύης των δικών µας παιδιών στα µικρά προσφυ-
γόπουλα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, η οποία δείχνει ότι θα έχεi συνέχεια, µπορείτε να βρείτε στo blog του
Συλλόγου Γονέων του 1ου Λυκείου Χολαργού http://syllogos1lh.blogspot.gr/2016/03/blog-post_21.html#more.
Καθώς και στη σελίδα της οµάδας ΠΑΡΕΑ στο facebook που έκανε αναφορά στη δράση του Συλλόγου Γονέων του
σχολείου της πόλης.

Τριήµερο εκπαιδευτικών δράσεων για µι-
κρούς και µεγάλους αφιερωµένο στις επι-
στήµες, τις νέες τεχνολογίες και την
καινοτοµία, διοργανώνει από την Παρασκευή
1 ως και την Κυριακή 3 Απριλίου, το Βιοµη-
χανικό Μουσείο Φωταερίου µε αφορµή το
Athens Science Festival.

Οι µικροί φίλοι του Μουσείου µαθαίνουν να
προγραµµατίζουν ροµποτάκια, κάνουν πειράµατα,
µελετούν το DNA µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο
και φορούν τα γάντια τους για να συντηρήσουν
µουσειακά αντικείµενα. Για τους πιο µεγάλους, το
πρόγραµµα περιλαµβάνει το ξεχωριστό workshop
στο οποίο εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα
να προγραµµατίσουν τις δικές τους τρισδιάστα-
τες κατασκευές.

Αναλυτικά το πρόγραµµα έχει ως εξής:
• Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ροµποτικής
Σε συνεργασία µε τη STEM Education
Lego Mindstorms
Μέσω της πλατφόρµας εκπαιδευτικής ροµποτι-

κής LEGO Mindstorms EV3, η εκπαιδευτική ροµ-
ποτική συνδυάζει τη µάθηση µε το παιχνίδι. Τα
παιδιά συναρµολογούν τροχαλίες, γρανάζια,
ρόδες, άξονες και κατασκευάζουν µε τα χέρια
τους «απλές µηχανές». ∆ιασκεδάζοντας έρχονται
για πρώτη φορά σε επαφή µε αισθητήρες και ανα-
πτύσσουν τους πρώτους αυτοµατισµούς ενώ,
ταυτόχρονα, µαθαίνουν να εργάζονται σε εικονικό
περιβάλλον.

Πότε: Παρασκευή 1 Απριλίου, Ώρα: 18.00-19.00
Πού: INNOVATHENS, Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2
Απευθύνεται σε: Μαθητές Ε’ ∆ηµοτικού ως Β’

Γυµνασίου
Είσοδος ελεύθερη

• Lego WeDo 2.0
Το πρόγραµµα εκπαιδευτικής ροµποτικής Lego

WeDo 2.0 ήρθε για να αναβαθµίσει τον τρόπο που
διδάσκονταν ροµποτική τα παιδιά µέχρι σήµερα.
Με ολοκαίνουριο εκπαιδευτικό υλικό, κατασκευά-
ζουµε ένα ροµπότ και το προγραµµατίζουµε να
µεταφέρει λιθάνθρακα, την πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή φωταερίου. Έτσι, κατανοούµε βιωµατικά
την κίνηση, τις δυνάµεις και την τριβή.

Πότε: Σάββατο 2 Απριλίου, Ώρα: 12.30-13.30
Πού: INNOVATHENS, Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2
Απευθύνεται σε: Μαθητές ∆’, Ε’, Στ’ ∆ηµοτικού
Είσοδος ελεύθερη
• «Mυστήριο στο εργαστήριο!»
Σε συνεργασία µε το Μουσείο Πειραµάτων
∆εν υπάρχει πιο διασκεδαστικός τρόπος για να

µελετήσει κανείς το DNA και τα µυστικά του από
το να γίνει ερευνητής και ντεντέκτιβ! Η ιστορία
µας ξεκινά µε µία κλοπή στο µουσείο και φυσικά
µε τα όσα κατέθεσαν οι ύποπτοί µας, ο κ. Εξαπα-
τούλης, η κ. Αρπαχτίδου, ο κ. Κλεφτόπουλος και
οι άλλοι κύριοι και κυρίες… υπεράνω πάσης υπο-
ψίας! Οι ντεντέκτιβ όµως επιστρατεύουν αποτυ-
πώµατα, µικροσκόπια και ανάλυση DNA για να
ανακαλύψουν τον ένοχο!

Πότε: Σάββατο 2 Απριλίου, Ώρα: 11.00-12.00
Πού: Κτίριο Νέο Υδαταέριο (Αίθουσα Προβο-

λών)
Απευθύνεται σε: Παιδιά 6-11 ετών
Κόστος συµµετοχής: 4 ευρώ/άτοµο
• «Συντηρούµε µουσειακά αντικείµενα»
Σε συνεργασία µε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας
Μικροί και µεγάλοι παίρνουν τα βουρτσάκια

τους, φορούν τα γάντια τους και πιάνουν δουλειά!
Γνωρίζουν από κοντά τα υλικά και τα εργαλεία που

χρησιµοποιούν οι συντηρητές αντικειµένων και
µαθαίνουν να συντηρούν µετρητές, εργαλεία και
εξοπλισµό του παλιού εργοστασίου φωταερίου
της Αθήνας, πάντοτε µε τη βοήθεια σπουδαστών
και καθηγητών από το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Πότε: Κυριακή 3 Απριλίου, Ώρα: 11.00-13.00
Πού: Κτίριο Παλαιοί Φούρνοι
Απευθύνεται σε: Οικογένειες µε παιδιά 8-12

ετών
Είσοδος ελεύθερη
• «Χελωνόσφαιρα»
Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής

Τεχνολογίας/
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τι σχέση µπορεί να έχει ένας βιοµηχανικός

χώρος µε τον προγραµµατισµό; Πώς µπορούµε να
σχεδιάσουµε τρισδιάστατες κατασκευές σε εικο-
νικό περιβάλλον; Τι αλλάζει όταν από µια αναπα-
ράσταση µεταφέρεται από τις δύο στις τρεις
διαστάσεις;

Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα θα
δώσει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισµικό «Χε-
λωνόσφαιρα»! Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
δηµιουργήσει 3D γεωµετρικές κατασκευές µε µια
απλή γλώσσα προγραµµατισµού και να τις χειρι-
στεί δυναµικά µε µια σειρά εργαλείων. Οι συµµε-
τέχοντες θα έρθουν σε επαφή µε ένα περιβάλλον
που υποστηρίζει τη διερευνητική µάθηση, τα µα-
θηµατικά µε ψηφιακές τεχνολογίες και τη µάθηση
µέσα από την κατασκευή και τη διασκέδαση.

Πότε: Κυριακή 3 Απριλίου, Ώρα: 12.00-13.30
Πού: INNOVATHENS, Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς/φοιτητές Πλη-

ροφορικής και Μαθηµατικών
Είσοδος ελεύθερη
- Τεχνόπολις: Πειραιώς 100, Γκάζι

Τριήµερο Εκπαιδευτικών ∆ράσεων
στο Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Μαθητές
και γονείς
του Χολαργού
προσέφεραν
120 σακίδια
για τους
µικρούς
πρόσφυγες



• 21-03-2016 ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ!
Ευχές για ανοίγµατα ψυχής, στιγµές ευωδίας, ανα-

µνήσεις από το τώρα, ανεπανάληπτης γραφής, στον
χρόνο διηγήσιµης!...

• ΣΑΣ ΕΛΕΙΨΕ
Ο ΧΑΖΟΣ;
(Ανεπανάληπτος και ανανεωµένος, συνετός και

διαβασµένος)
Το πρωί στο γνωστό καφενείο ήπιαµε καφέ νη-

στίσιµο, είπαµε τα γεγονότα µε το όνοµα τους...
Στο διπλανό τραπέζι κάπως ευτραφείς και πέρα,

χαρούµενοι και αισιόδοξοι, συζητούσαν για προ-
βλήµατα υπαίθρου και εφοριακών θεµάτων.

Ακούγεται αίφνης ότι οι Τράπεζες δίνουν και δια-
φηµίζουν ελπίδας δάνεια και την αποπληρωµή τους
την κάνεις απο την στιγµή είσπραξης του Ευρωπαϊ-

κού Επιδόµατος.
Ο Χαζός συνέχιζε στην συζήτηση µας, αλλα τα ακούσµατα τον κούρδισαν...
«Για ακούστε µε λιγάκι όλοι σας, που ηρεµήσατε µε τις ανακοινώσεις και τις διαφηµίσεις... Το µόνο

που ακούω γύρω µου είναι για νέα δάνεια και νέα επιδόµατα απο τους Εταίρους µας, εσείς να απο-
καλείστε ΑΓΡΟΤΕΣ.

Την λέξη Γεωργία δεν την ακούω, Γή δεν αναφέρει κανεις.
Οι Γή χρειάζεται γεωργούς, δεν χρειάζεται «αγρότες».
Βλέπω γύρω µου άτοµα πάνω απο ενενήντα κιλά µε τα τσιπουράκια τους και τον µεζέ, απλά να πε-

ριµένουν επιδόµατα «πολιτισµού».
Αυτά δεν θέλουν καλό της γης, ουτε το καλό της Γεώργιος.
Ένας που αγαπά την Γή του ειναι το πολυ εβδοµήντα κιλά, γυµνασµένος, σηκώνεται πρωί-πρωί, ερ-

γάζεται την Γή, αυτή του προσφέρει το προς το ζείν, την δηµιουργία ανάπτυξης στην πατρίδα µας.
Γεωργός ειναι η µαγική λέξη που χρειάζεται η κοινωνία µας.
Τα επιδόµατα και τα τσίπουρα κάνουν το χώµα µας άγονο, χέρσο, τον σπόρο µας αδύνατο, την ερ-

γασία στείρα, την γέννηση µηδενική.
Οι Εταίροι µας θέλουν την δική τους Γή µε Γεωργούς και την δική µας µε αγρότες, τους δικούς

τους µε καρπούς, τους δικούς µας χρεωµένους στα δανεικά τους και µε επιδόµατα που µοιάζουν µε
χαρτζιλίκια και πολλά χαρτιά.»

Πρέπει να καταλάβετε, ένας ειναι ο δρόµος, Γεωργός, όχι αγρότης, εργασία, όχι επιδόµατα, σπο-
ρές, όχι ξεριζώµατα, υγεία όχι τεµπελιά, ανάπτυξη, όχι δικαιολογίες προσωρινής ευµάρειας και
χρέη!...

Αυτό σου προσφέρουν: χρέη = σκλαβιά µε σιρόπι Ειρήνης.

• ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΞΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ
Μου λένε για τις ξένες λέξεις που χρησιµοποιούµε, ξένα φαγητά... Ναι! Συµφωνώ, εν µέρει...
Γιατί όλες οι λέξεις αυτές προέρχονται από ελληνικότατες λέξεις. Ελληνικές ρίζες! Τα φαγητά προ-

έρχονται από ελληνικότατες συνταγές.
Άλλα µε τροµάζουν... Να ξεχνάµε ήθη και έθιµα, να µην τα προωθούµε στους νεότερους, τα παι-

διά µας.

• ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ)
Έχουµε ξεχάσει τους σπουδαίους Έλληνες συγγραφείς, που

αγάπησαν την οικογένεια, την πατρίδα, τη ζωή, τόσο πολύ και
την µοιράστηκαν µαζί µας για το µέλλον των παιδιών µας.

Εµείς δεν µπορέσαµε, µέχρι σήµερα, να µεταβιβάσουµε
όπως πρέπει τη γνώση και τη µόρφωση.

Υπάρχει χρόνος, δεν άλλαξε ο πόνος!

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σε πλαστικά µπουκάλια το νερό, σε προστατεύει απο ξαφ-

νικό θάνατο, µιας δολοπλοκίας, ενός πολέµου, απο την άλλη
ο εξουσιαστής σε ελέγχει απ'την αρχή, το δώρο του;.. Εσύ φο-
βάσαι, αυτός ηρεµεί!

Τα εµβόλια κάθε χρόνο ισορροπία, στου εξουσιαστή την
ανισορροπία, τον πόλεµο δεν τον βλέπει κανεις, ολες τις αφαι-
ρέσεις δηµοκρατικά, πολίτης χωρίς ιδέα, κεφάλαια αµοιβαία,
ενα κινητό µια ιστορία, απο κεντρική τράπεζα η πληροφορία,
τέλος το δικαίωµα στην φιλοσοφία.

Το χρήµα, είπαν, θα γίνει πλαστικό, ποιος έδωσε, η δινει
σηµασία, ενα πιάτο αρκεί και ενα βρακί, η µεσαία τάξη δηλω-
µένη νεκρή, αρκει, η «τεµπελιά« του ενός, στο πλήθος, µπρο-
στά στο γυαλί, σε κάθε οθόνη, µέσα σε κάθε σώµα και ψυχή,
στην κοινωνια δια παντός δικαιολογηµένη!

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 31Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υπ. ∆οµ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρώνης Χριστόφορος
Ταχ. ∆/νση: ∆ηµ. Χρ. Μπέκα & Βας. Πάυλου, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ.190 04
Τηλ.: 2132007326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων ∆όµησης και ορισµό περιγράµµατος στο Ο.Τ.∆. 236 των Π.Ε. 1-4
περιοχής ¨Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο» της ∆.Ε. Σπάτων του ∆ήµου Σπάτων -Αρτέµιδος

σύµφωνα µε την υπ. αρ. 5/2016 του ∆.Σ.

Σπάτα: 3-3-2016
Αριθ. Πρωτ.: 6467

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Με την 5/2016 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σπάτων-Αρτέµιδος εγκρίνει την υπ. αρ. 052/2015
απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά µε τους όρους δόµησης και τον ορισµό περιγράµµατος στο Ο.Τ.∆. 236
των Π.Ε. 1-4 περιοχής ¨Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της ∆ηµοτικής Ενότητας Σπάτων του ∆ήµου Σπά-
των Αρτέµιδος και συγκεκριµένα:

Α. Ορίζει περίγραµµα στο Ο.Τ. ∆.236 των Π.Ε. 1-4 της περιοχής «Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της ∆η-
µοτικής Ενότητας Σπάτων του ∆ήµου Σπάτων – Αρτέµιδος, όπως εµφαίνεται στο τοπογραφικό διά-
γραµµα και

Β. Εγκρίνει τους παρακάτω όρους δόµησης ως εξής:
-Σ∆ : Τµήµα του οικοπέδου 0 έως 500 τ.µ. 0,80

500 τ.µ. 2000 τ.µ. 0,60
-Κmax = 50%
-Hmax = 9,00µ+2,00 ΕΠΙΒΑΛΛΌΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ
-Ισχύς Ν.Ο.Κ.
-Έγκριση Αεροπορίας για Ηmax > 10,00 m
-Έγκριση Αρχαιολογίας»
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν στην Υπηρεσία µας προκειµένου να λάβουν γνώση της

πρότασης τροποποίησης και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις σε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµο-
σίευση της παρούσας .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ηµήτριος Σπ. Μάρκου

�Με τον
αυθορµητισµό
της πένας

του Αντώνη
Χατζηνικόλα

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Θεά-
τρου που γιορτάζεται την Κυριακή 27
Μαρτίου, το ∆ηµοτικό Θεατρο Πειραιά,
δίνει µία δωρεάν παράσταση.

Αφιερώνει ειδικά για την ηµέρα το έργο
«Ρωµαίος και Ιουλιέττα» του Σαίξπηρ, που
σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος, σε νέους
ηλικίας 18 έως 28 ετών. Μία παράσταση µε
τη σύγχρονη µατιά του Κωνσταντίνου Ρήγου,
πάνω στο κλασικό κείµενο του Σαίξπηρ.

Αυτή η παράσταση έχει δύο Ιουλιέτες και
επτά Ρωµαίους. Ολα είναι διαφορετικά. Τα
τοπία στερούνται οµορφιάς, ήλιος ποτέ δεν
ξηµερώνει, η µουσική ενοχλεί αντί να ευ-
φραίνει, ο ροµαντισµός χλευάζεται, ο έρω-
τας απαγορεύεται, το µίσος επιβάλλεται απ’
την παράδοση και η εξουσία, αόρατη, µα
πανταχού παρούσα, προάγει και τιµωρεί ταυ-
τόχρονα το ξέσπασµα της βίας. Στον δυσοί-
ωνο αυτόν τόπο, όπου η δηµόσια τάξη
διασαλεύεται κάθε νύχτα, ένα ζευγάρι πάει
κόντρα στην παράδοση και επαναστατεί µε
τον δικό του τρόπο. Ερωτεύονται.

Με τους Ιερώνυµο Καλετσάνο, τη µέτζο
σοπράνο Αρτεµις Μπόγρη και την υψίφωνο
Λητώ Μεσσήνη. Μαζί τους Αχτάρ Αλέξαν-
δρος, Επιθυµιάδη ∆ανάη, Καραούλης Γιάν-
νης, Καραχανίδης Αναστάσιος, Κατσής
Γιώργος, Παναγιώτης Μπρατάκος, Παϊταζό-
γλου Κίττυ, Πλεµµένος Κωνσταντίνος, Στα-
µόπουλος Αντώνης.

Τα εισιτήρια εισόδου για την παράσταση
της 27ης Μαρτίου διανέµονται από το ταµείο
του ∆ΘΠ µε σειρά προτεραιότητας για την
παράσταση της Κυριακής 27 Μαρτίου (19.00)

- ∆ηµ. Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτε-
χνείου 32 και Βασιλέως Γεωργίου, τηλ: 210
4143310 - 210 4143320

Ρωµαίος και Ιουλιέτα
χωρίς εισιτήριο

στο ∆ηµ. Θέατρο Πειραιά
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