
Η ΕΒΔΟΜΗ
πάει διακοπές.

Ευχόμαστε 
Καλό καλοκαίρι!

Επικίνδυνη διασταύρωση

στο Δημαρχείο Σπάτων

Αρχαίες μουσικές Κίνας
& Ελλάδας στα 3Β  Σελ. 12

Τιμές πώλησης σε 
οργανωμένες ακτές

Σελίδα 3

Λύνεται το πρόβλημα
μεταφοράς μαθητώνΣελίδα 6

Τα αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης από ΕΥΔΑΠ,
αναστέλλονται  Σελίδα 7

Σημαντικά τα προνόμια
στην κάρτα Δημότη του
Δήμου 3Β Σελίδα 24

Αποκλεισμός της κεντρικής λεωφόρου
λόγω έργων στο Κορωπί   Σελίδα 13

Αφιέρωμα στη Βραυρωνία 
Αρτέμιδα (Βραυρώνεια 2014)

Σελίδα 15

Σελίδα 7

Δεν αντέχεται αυτή 
η βαρβαρότητα

570 τόνοι υγροποιημένων αερίων πέφτουν στη Μεσόγειο!
Απαγορεύεται η αλιεία νοτιοδυτικά 
της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου 
και των Ιονίων Νήσων, σύμφωνα 
με υπουργική απόφαση! 
Ανάστατη Κρήτη και Πελοπόννησος

Επιθέσεις βαρβαρότητας κατά αμά-

χων και κυρίως παιδιών, στη Γάζα.

Γενοκτονία των Παλαιστινίων. Κα-

θαρή γενοκτονία: εγκυες, παιδιά,

βρέφη και έμβρια! Ολοκαύτωμα! Βομ-

βαρδισμός ακόμη και στη διάρκεια εκ-

κεχειρίας. Δόλος; Λάθος ή “λάθος”;

Οπωσδήποτε, έγκλημα. Εγκλημα

βαρβαρότητας έναντι ενός λαού αυ-

τόχθονος. 

Εγκλημα κατά της ανθρωπότητας!

Γιατί, αυτοί που υπέστησαν πριν από δυο γενιές,

αυτή τη βαρβαρότητα επιδεικνύουν ότι “διδάχθη-

καν”, μπολιάστηκαν από το θύτη τους και του ‘μοι-

άζουν όλο και περισσότερο. Γιατί θέλουν να τον

δικαιώσουν; Και οι Αμερικάνοι; “Καταδικάζουν”,

αλλά συνεχίζουν να εφοδιάζουν την κυβέρνηση του

Ισραήλ με όπλα. Οταν εξοπλίζεις τον εγκληματία

στις βάρβαρες ενέργειές του, είσαι συνένοχος! 

Ξέχασαν οι ΗΠΑ, το προσφιλές τους εμπάργκο;

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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Δημιουργείται Εθνικό 
Μητρώο αιμοδοτών Σελ. 6

“Χυδαίοι και δόλιοι” Σελ. 7

Ο κοινωνικός και οικονομικός
ρόλος των γυναικών κατά τους
μυκηναϊκούς χρόνους Σελ. 8

Από το θέατρο Σκιών 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

“Να μη ζήσουμε τις οδυνη-
ρές εμπειρίες της Βουλγα-
ρίας” Kων/να Κούνεβα Σελ. 11

Κολύμπι με το σκύλο σου και 
νόμιμα!   Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Επικίνδυνη διασταύρωση στα
3Β διορθώνεται Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“Mπακάλικη” κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης 
για τους ανασφάλιστους πολίτες

Μετά την κατακραυγή που έχει ξεση-

κώσει το θέμα των πάνω από τρία

εκατ.ανασφάλιστων πολιτών, η κυβέρ-

νηση αποφάσισε να πάρει μέτρα για

την φαρμακευτική περίθαλψη τους.

Εδώ ξεκινάει ένα “μαθηματικό παρά-

δοξο”: Διατηρεί σταθερό τον προϋπο-

λογισμό για την φαρμακευτική δαπάνη

στο 1,9 δις €. Στο πρώτο εξάμηνο τον

έχει ήδη υπερβεί κατά 150 εκ. € εν-

τάσσει μέσα σε αυτόν για το δεύτερο

εξάμηνο του 2014 τη δαπάνη για τους

ανασφάλιστους που θα είναι 100 εκ.€.

Πως μπορεί να γίνει αυτό;

― Στους ανασφάλιστους εντάσσει

όλους τους ανασφάλιστους Ελληνες

πολίτες και μετανάστες με χαρτιά.

― Οι ανασφάλιστοι θα πληρώνουν τη

συμμετοχή τους όπως οι υπόλοιποι

ασφαλισμένοι. Μια συμμετοχή που

είναι δυσβάσταχτη ήδη για τους χαμη-

λόμισθους και τους συνταξιούχους και

που συνεχώς αυξάνεται. Η συνταγή

γράφει συμμετοχή 0 ή 10 ή 25% αλλά

η πραγματικότητα είναι άλλη. Κάθε

φάρμακο έχει λιανική τιμή (ΛΤ) και

ασφαλιστική τιμή (ΑΣ): η λιανική τιμή

από την ασφαλιστική έχει πολύ με-

γάλη διαφορά. Πολύ ακριβότερη η λια-

νική από την ασφαλιστική.

Η συμμετοχή λοιπόν αναφέρεται στην

ασφαλιστική τιμή. Τη διαφορά ανά-

μεσα σε ΛΤ και ΑΤ την πληρώνει ο

ασθενής συν ένα ευρώ ανά συνταγή.

Αυτό ισχύει είτε το φάρμακο είναι γε-

νόσημο είτε πρωτότυπο

Ένα παράδειγμα:

Crestor 40mg, αντιλιπιδαιμικό φάρ-

μακο (για χοληστερίνη), με συμμετοχή

25%.

Λιανική Τιμή: 21,73 Aσφαλ.Tιμή: 8.42

Η διαφορά τους είναι: 13,31 €

Το 25% του 8,42 είναι 2,11 

Εχουμε και 1 ευρώ ανά συνταγή.

Άρα ο ασθενής πληρώνει: 13,31 + 2,11

+ 1 = 16,42 €

Το ταμείο πληρώνει: 21,73 – 16,42 = 5,31

Πόσο είναι η συμμετοχή;

― Με το πλαφόν στη συνταγογρά-

φηση που υποχρεώνει τον γιατρό να

χορηγεί φάρμακα συγκεκριμένου

ποσού σε κάθε ασθενή ανάλογα με

την ειδικότητα.

Στο μεταξύ την Παρασκευή 25/7, το

συμβούλιο της Επικράτειας αποφά-

σισε την κατάργηση του πλαφόν στη

συνταγογράφηση. Θα το δεχτεί η κυ-

βέρνηση;

Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι αν όλα

αυτά είναι ιατρική ή μπακαλική.

― Aκόμη 120 φάρμακα εκτός συντα-

γογράφησης με υπουργική απόφαση

Βορίδη.

Η “κοινωνική πολιτική” της κυβέρνη-

σης γίνεται στις πλάτες των φαρμακο-

ποιών αλλά και των ίδιων των

ασθενών ασφαλισμένων και μη.

Συντονιστικό Κοινωνικών Ιατρειών -

Φαρμακείων Αττικής

Κλείνουν την πορθμειακή
γραμμή Ερέτρειας - Ωρωπού.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Σελ. 14

60 χλμ ακτογραμμής. Τί πουλιέ-
ται, τι μένει (Ρι.Κι.Π.) Σελ. 17

Σφαγιάζονται οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις Σελ. 18

Το βίαιο διαζύγιο, πένθος για τα
παιδιά Σελ. 21

Συνέχεια από τη σελ. 1

Άλλα “παιχνίδια” εκβαρβαρισμού, στην Ουκρανία. Η

“αραβική άνοιξη” στη Λιβύη, έφερε τον πολικό χει-

μώνα της βαρβαρότητας μέσ’ το κατακαλόκαιρο και

μην ξεχνάμε την Συρία και και και...

Και τα όρνια του χρηματοπιστωτικού τζόγου, με μια

απόφαση αμερικάνικου δικαστηρίου των ΗΠΑ «τηρών-

τας τους νόμους, τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές “δί-

καιο” και τις συμβάσεις» όρμησαν να κατασπαράξουν,

για μια ακόμη φορά, την Αργεντινή... Και η ηχώ των

κρωγμών, ή μάλλον η κακοφωνία έφτασε μέχρι το βήμα

της ελληνικής Βουλής και στα κανάλια: Οι χαιρέκακοι

κρωγμοί της Ν.Δ. και του συγκυβερνώντος εναπομεί-

νατος ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Βρήκαν την ευκαιρία, ο Αδωνις και ο

Ρήγας και άλλοι... τί εκπεσμός!

Τα όπλα απ’ τη μιά, το χρήμα απ’ την άλλη! Οι “αγο-

ρές”.

Ποιοί φορείς κυβερνούν αυτό τον κόσμο; Οι ορ-

γανωμένες κοινωνίες, σε Κράτη, - κράτη Δικαίου - ή

οι “αγορές” το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο του τζό-

γου, της απληστίας και της διαφθοράς;

Εχουμε κράτη ή εταιριοκρατία;
Εγώ, αυτή τη βαρβαρότητα και των δύο όψεων, αυτόν

τον εκβαρβαρισμό της ανθρωπότητας δεν τον αν-

τέχω!

Οποιος τον αντέχει, γιατί ακόμη, δεν τον ακουμπάει,

τον ανέχεται!

Αυτό ισοδυναμεί με παθητική συνενοχή. Αγανακτώ,

αλλά μόνος μου δεν μπορώ να επαναστηθώ. Ολοι

μαζί όσοι άνω θρώσκουν, όσοι είναι Άνθρωποι και

αγανακτούν μ’ αυτόν τον εκβαρβαρισμό της ανθρω-

πότητας και αποφασίσουν να επαναστηθούν, ο δρό-

μος είναι ένας: επανάσταση! (Με όλη τη

διαβάθμιση του περιεχομένου της και σταδιακά: κρε-

σέντο). Θα επανέλθω όμως πάνω σ’ αυτό.

Δεν αντέχεται άλλο αυτή η βαρβαρότητα!
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«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση

με το Αμερικάνικο πλοίο «CAPE RAY» στο

οποίο έχουν μεταφερθεί 570 τόνοι υγροποι-

ημένων αερίων και στο οποίο ήδη γίνεται με
πλήρη μυστικότητα εν πλω η υδρόλυση στα
νότια της Κρήτης στη θάλασσα της Μεσο-

γείου» αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυ-

τών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) σε

σχετικό ψήφισμά της.

Στο μεταξύ δεκάδες ακτιβιστές - μικρός

στολίσκος - ξεκίνησε από τα Χανιά 31/7

με δύο ιστιοφόρα και ένα καϊκι, σε ένδειξη

διαμαρτυρίας για την υδρόλυση των χημι-

κών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο. 

Ο στολίσκος θα επιχειρήσει να προσεγγί-

σει το πλοίο «Cape Ray» που βρίσκεται

ανοιχτά της Κρήτης. 

Σημειωτέον ότι  το «Cape Ray» και τα πο-

λεμικά πλοία που το συνοδεύουν πλέουν

με σβηστούς ασυρμάτους ώστε να μην

μπορούν να εντοπιστούν. Ήδη από την πε-

ρασμένη Κυριακή που ολοκλήρωσαν τον

τριήμερο αποκλεισμό στη Βάση της Σού-

δας και στην περιοχή Μαράθι, οι φορείς

είχαν ενημερώσει για την πρόθεσή τους

να φθάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά

στο «Cape Ray» με σκάφη, προκειμένου

να δηλώσουν την αντίθεσή τους για τη

διαδικασία υδρόλυσης των χημικών.

Η απόσταση υπολογίζεται στα περίπου

200 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης

και θα χρειαστούν περίπου τέσσερις ημέ-

ρες μαζί με την επιστροφή.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επι-

τροπή Ηρακλείου αναφέρει: «Εμείς που

εδώ και επτά μήνες αγωνιζόμαστε για να
μην πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα
δεσμευτήκαμε απέναντι στους συντοπίτες
μας, απέναντι στον κρητικό αλλά και τον
ελληνικό λαό και βέβαια απέναντι στους
ίδιους μας τους εαυτούς, όπως εξάλλου
αναφέραμε σε κάθε εκδήλωσή μας, στο
Αρκάδι, το Ηράκλειο, στα Χανιά, ότι ο
αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι την τε-
λική νίκη, ώστε η Μεσόγειος να γίνει μια
θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού».

Την κατηγορηματική αντίθεσή της στην

καταστροφή των χημικών στην Μεσόγειο

δηλώνει η ΠΕΝΕΝ (Πανελλαδική Ενωση

Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού)  αναφέρον-

τας μεταξύ άλλων: «Το σχέδιο προβλέπει
την εν πλω υδρόλυση των δραστικών ου-
σιών στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου. 

Τα χημικά αυτά όπλα κατα-
σκευάστηκαν στην Αγγλία,
Γαλλία, Ρωσία και από πο-
λυεθνικές που έβγαλαν τε-
ράστια υπερκέρδη, όμως οι
χώρες αυτές δεν αναλαμ-
βάνουν το ρίσκο στην δη-
μόσια υγεία αλλά ούτε
επωμίζονται το οικονομικό
κόστος το οποίο μεταβιβά-

ζουν στους λαούς της Μεσογείου!!!
Επιστημονικοί φορείς, οικολογικές οργανώ-

σεις, πολιτικά κόμματα, κοινωνικοί φορείς

και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώ-

σεις επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους

για το ενδεχόμενο ατυχήματος καθώς επί-

σης υπογραμμίζουν για τις συνέπειες που θα

υπάρξουν για την περιοχή εάν αυτή μολυν-

θεί από τα χημικά υποπροϊόντα (απόβλητα)

οι οποίες θα είναι ανυπολόγιστες και κατα-
στροφικές για την δημόσια υγεία και το θα-

λάσσιο περιβάλλον».
Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί να γίνουν σεβαστά τα

ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της

Μεσογείου. Δικαιώματα στην υγεία, στην

ζωή, στην προστασία του περιβάλλοντος,

αλλά και στην πλήρη ενημέρωση και προ-

στασία των πολιτών.  

Σημείωση: Στην περιοχή, νότια της Κρή-

της, της Πελοποννήσου και των Ιωνίων

Νήσων έχει απαγορευθεί το ψάρεμα για

δύο μήνες! Και επειδή καθημερινά μας

“φουσκώνουν” με την τουριστική βιομηχα-

νία που αναπτύσσουμε και τα εκατομμύρια

τουρίστες που έρχονται, αναρωτιόμαστε:

Αλήθεια, ποιος τουρίστας θα έρθει να κο-

λυμπήσει σ’ αυτά τα νερά και να φάει ψάρι

απ’ αυτά τα νερά;

Και τον Αύγουστο τα νέα τρέχουν στο www.ebdomi.com

570 τόνοι υγροποιημένων αερίων πέφτουν στη Μεσόγειο!
Με πλήρη μυστικότητα εν πλω η υδρόλυση στα νότια της Κρήτης

Το μέτρο της επιβολής ανώτατης τιμής (πλαφόν) για

εμφιαλωμένο νερό, καφέδες, τοστ και άλλα προϊόντα

κυλικείου επεκτείνεται και στις οργανωμένες παρα-

λίες με εισιτήριο εισόδου.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γεράσιμος Γιακουμάτος,

υπέγραψε τη σχετική υπουργική απόφαση για "Κωδι-

κοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών" (ΔΙΕΠΠΥ).

Υπενυθυμίζεται ότι ανώτατες τιμές ισχύουν ήδη σε

αεροδρόμια, πλοία, γήπεδα, αρχαιολογικούς χώρους,

κινηματογράφους, θέατρα κ. α. για όρθιους πελάτες.

Προφανώς ο αρμόδιος υφυπουργός δεν έχει επισκε-

φθεί έστω μία οργανωμένη ακτή, να δει τί εκμετάλ-

λευση γίνεται στους πολίτες που πάνε να

απολαύσουν ένα φυσικό αγαθό και το πληρώνουν

χρυσάφι. Παράδειγμα:

1. Οι είσοδοι στης οργανωμένες ακτές είναι πανά-

κριβες.

2. Οι ξαπλώστρες που βάσει νόμου έπρεπε να βρίσκον-

ται 10 μέτρα από το νερό, βρίσκονται μέσα στο νερό.

3. Η υποχρέωση της επιχείρησης να διαθέτει χώρο

για να βάλεις τη δική σου πετσέτα είναι ανύπαρκτος.

4. Δεν σου επιτρέπουν την είσοδο εάν κρατάς ομ-

πρέλα δική σου.

5. Δεν σου επιτρέπουν την είσοδο εάν μεταφέρεις

μαζί σου φαγητά καθώς και πολλά άλλα που “βγά-

ζουν" μάτι.

Γι’ αυτό ποιος θα ενδιαφερθεί;;;

Το υπουργείο λοιπόν μας γνωστοποίησε μερικές από τις

αλλαγές, όπως:

― Επαναλαμβάνεται η ρύθμιση για υποχρεωτική ζύγιση του

ψωμιού (έσταξε η ουρά του γαϊδάρου, λέμε εμείς και είναι
μέτρο που ωφελεί τα σούπερ μάρκετ και οδηγεί στο κλεί-
σιμο των φούρνων).
― Δίνεται η δυνατότητα στους φούρνους να έχουν τραπε-

ζάκια εξυπηρέτησης των πελατών τους με προϊόντα αρτο-

ποιίας και πρόχειρα γεύματα (σάντουιτς) για τα οποία θα

αναγράφονται οι τιμές.

― Διαγράφηκε η υποχρέωση αναγραφής στους τιμοκατα-

λόγους βάρους ή ποσότητας στις μερίδες των εστιατορίων.

(Δηλαδή ζυγίζουμε το ψωμί και καταργούμε την αναγραφή
ποσότητας στις μερίδες των εστιατορίων!)
― Προστίθενται ρυθμίσεις για τη σφράγιση και τον έλεγχο

των αντλιών καυσίμων.

― Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις υφι-

στάμενες διατάξεις οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυ-

τοκίνητα, και η υποχρεωτική ύπαρξη Αρθροιστή

καταγραφής του συνολικού όγκου  καυσίμων (totalizer).

Ορίζονται ανώτατες τιμές πώλησης στις οργανωμένες ακτές
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“Οι φόνισσες”

“Οι φόνισσες”, των Αλέξαν-

δρου Ρήγα και Δημήτρη

Αποστόλου, θα παρουσια-

στούν στο Λαύριο την Τρίτη

12 Αυγούστου στο Τεχνο-

λογικό Πάρκο Λαυρίου.

Εξι γυναίκες θύτες... η κα-

θεμιά έχει σκοτώσει και από

κάποιον... όχι και τόσο

αθώο... μόνο και μόνο για

να αποκαλυφθεί ότι τα πράγματα  στη ζωή δεν είναι

πάντα όπως φαίνονται και τις περισσότερες φορές

δεν είναι πράγματα... αλλά αξίες...

«Ο παππούς έχει πίεση»

Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ανάβυσσο, η παρά-

σταση «Ο παππούς έχει πίεση» που ανέβασε η Θεατρική

Πορεία «Ανοιχτά Πανιά» του Δήμου Σαρωνικού στο πλαί-

σιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα πα-

ρουσιαστεί και στο θεατράκι Λαγονησίου Σάββατο 2 &

Κυριακή 3 Αυγούστου 9 μ.μ.

Πρόκειται για μια επίκαιρη κωμωδία της Δήμητρας Πα-

παδοπούλου, με άφθονο γέλιο και όμορφα μηνύματα,

που δίνει το στίγμα της μετέωρης σημερινής εποχής και

της αλλοπρόσαλλης νεοελληνικής συμπεριφοράς, μέσα

από τις καθημερινές συνήθειες και τις επαναστάσεις των

μελών μιας κλασικής ελληνικής οικογένειας με σημείο

αναφοράς τον παππού.

Οι παραστάσεις θα γίνουν με ελεύθερη είσοδο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΣΕ ΤΗΛΟ  ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ
7 – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Στην Τήλο και τη Νίσυρο   θα οργανώσει  φέτος σε συ-

νεργασία με συλλόγους των δύο νησιών  τις  καθιερωμέ-

νες πλέον εναλλακτικές διακοπές του Σεπτεμβρίου, η

“Εναλλακτική Δράση”.

Στην Τήλο τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργεί ένα από τα

πιο αξιόλογα πειράματα εναλλακτικού  τουρισμού στη

χώρα μας που έχει σαν βάση το εξαίρετο  Πάρκο της

Τήλου, μια μικρογραφία του περίφημου Πάρκου του Αμ-

προύτσο στα Απένινα όρη της Ιταλίας. Οι 16 βιότοποι που

διαθέτει το νησί, ιδανικοί  για πολλές φυσιολατρικές δρά-

σεις,  το μοναδικό σε παλαιοντολογική αξία σπήλαιο Χαρ-

καδιό των νάνων ελεφάντων και το αντίστοιχο μουσείο,

σε συνδυασμό με τους γραφικούς οικισμούς και την το-

πική παράδοση, καθώς  και τη μεγάλη ποικιλία από κατα-

γάλανες ακτές. 

Κόστος 280 € για μέλη και 290 € για μη μέλη

Στην τιμή περιλαμβάνονται. Εισιτήρια πλοίου με επι-

στροφή (Γ θέση)Για όποιον επιθυμεί,  η διαφορά για τε-

τράκλινη  καμπίνα είναι 30 Ευρώ ανά διαδρομή.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Λίτσα Χρυσομαλλίδου  2109655563 - 6937511022 

ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο Δευ-

τέρα 25 Αυγούστου.

Το 4ο Athens Open Air Film Festival,

έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 18

προβολές σε 17 μοναδικούς χώρους

της Αθήνας μεταξύ των οποίων και με-

ρικά από τα ομορφότερα σινεμά της

πόλης, δίνει ραντεβού ξανά την Τρίτη

19 Αυγούστου με την avant premiere

της ταινίας του Τζον Φαβρό, «Chef»

στο θερινό κινηματογράφο του Village

Park στο Ρέντη. Μια λαχταριστή κο-

μεντί με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον

Τζον Φαβρό και τους Σοφία Βεργκάρα,

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Σκάρλετ

Γιόχανσον και Όλιβερ Πλατ, που εξα-

σφάλισε το φεστιβάλ. (Πρεμιέρα).

Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα πραγμα-

τοποιηθεί η προβολή της ταινίας του

Νίκου Κούνδουρου «Μαγική Πόλις»
για πρώτη φορά στο χώρο που γυρί-

στηκε, στο Δουργούτι. Η «Μαγική

Πόλις» αποτελεί το κινηματογραφικό

ντεμπούτο του σκηνοθέτη και την

πρώτη ταινία που εμφανίζεται ο Θα-

νάσης Βέγγος, ενώ πρωταγωνιστούν

και οι Γιώργος Φούντας, Στέφανος

Στρατηγός, Μαργαρίτα Παπαγεωρ-

γίου. Η προβολή πραγματοποιείται σε

συνεργασία με την ομάδα παραστατι-

κών τεχνών, ενώ πριν την προβολή θα

πραγματοποιηθεί βόλτα εξερεύνησης

της γειτονιάς (έναρξη στις 19.00).

Πληροφορίες: http://goo.gl/eNCzey

Το πρόγραμμα του τελευταίου καλο-

καιρινού μήνα συμπληρώνεται την

Πέμπτη 28 Αυγούστου με την ταινία

«Να είσαι εκεί κύριε Τσανς» του Χαλ   

Oι προβολές αρχίζουν 9μ.μ. και η εί-

σοδος είναι ελεύθερη.

Athens Open Air Film Festival 
Ολη η Αθήνα ένα σινεμά με ελεύθερη είσοδο

Οσοι αποδράσετε στην όμορφη Κυ-

κλαδίτικη Σύρο ή αποφασίσετε να το

συνδυάσετε με εκδηλώσεις που γί-

νονται και στη Σύρο και σε όλα τα

νησιά μας κάθε Αύγουστο, μη χάσετε

το σημαντικό γεγονός του Διεθνούς

Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που γί-

νεται στο θέατρο Απόλλων στη Σύρο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσι-

κής Κυκλάδων, γιορτάζει πανηγυρικά

τη διπλή επέτειο των δέκα χρόνων

του, αλλά και των 150 χρόνων του θε-

άτρου Απόλλων, που το φιλοξενεί από

την πρώτη στιγμή. Με σύνθημα τη

φράση «Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη
μακρά» του Ιπποκράτη (460 π.Χ. - 377

π.Χ), το φεστιβάλ, που αποτελεί πλέον

θεσμό με διεθνή εμβέλεια, ταξιδεύει

στον χρόνο, θυμάται όλους τους καλ-

λιτέχνες διεθνούς φήμης που το

έχουν τιμήσει και παρουσιάζει ένα

πρόγραμμα πλούσιο και πολυσυλλε-

κτικό. 

Το φεστιβάλ παραχωρεί δωρεάν εισι-

τήρια σε ανέργους, με επίδειξη κάρ-

τας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 9 Αυγούστου, ώρα 21:00

«Ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Βι-
βάλντι». Κουιντέτο «Δημήτρης Δούνης»

της Αθηναϊκής Μαντολινάτας Ν. Λάβδας.

Συμμετέχει ο Raffaele la Ragione, μαντο-

λίνο, Ιωάννα Φόρτη, τραγούδι

Τρίτη 12 & Πέμπτη 14 Αυγούστου, 21:00

"Opera mix". Γκαλά όπερας
Καμεράτα της Βασιλικής Όπερας της Δανίας

Σολίστ : Βασιλική Καραγιάννη, υψίφωνος

Μουσική Διεύθυνση : Στέφανος Τσιαλής

(12 Αυγούστου) και

Νίκος Χαλιάσας (14 Αυγούστου)

Τετάρτη 13 Αυγούστου, ώρα 21:00

"Sous le ciel de Paris", Γνωστά κι αγαπη-

μένα γαλλικά τραγούδια

Ειρήνη Καράγιαννη, μεσόφωνος

Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόρος

Κάρολος Ζουγανέλης, πιάνο

Σάββατο 16 Αυγούστου, ώρα 21:00

"Diamonds Are Forever", Σπουδαία έργα

μουσικής δωματίου

Σολίστ της Βασιλικής Όπερας Δανίας

Γιάννος Μαργαζιώτης, βιολί

Paul Kim, βιολί

Min Jung Kim, βιολί

Ηλίας Σδούκος, βιολί

Κυριακή 17 Αυγούστου, ώρα 21:00

«Τα παραμύθια της Σεχραζάτ»
Μάγδα Μαυρογιάννη, σύλληψη, κείμενα,

αφήγηση

Γιάννος Μαργαζιώτης, βιολί

Αλεξάνδρα Νομίδου, πιάνο

Θέατρο Απόλλων Σύρος

Ερμούπολη, Σύρος, 

+302281085192-3,

Είσοδος 8 - 15 ευρώ

Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων

Μια μικρή απόδραση με

συνδυασμένη μουσική

απόλαυση μπορείτε να

έχετε στα νησιά του Αρ-

γοσαρωνικού, όπου το

σύνολο Leondari επι-

στρέφει για 4η συνεχό-

μενη χρονιά και

πραγματοποιεί το Διε-

θνές Φεστιβάλ Μουσικής

Δωματίου Σαρωνικού, με

έξι συναυλίες στα νησιά

Σπέτσες, Πόρο, Υδρα και

Γαλατά, μέσα στον Αύ-

γουστο (4 - 10/8).

Το φεστιβάλ ξεκινάει τις

συναυλίες του από το αρ-

χοντικό νησί τις Σπέτσες.

Θα παιχτεί μουσική συν-

θετών όπως οι J.S Bach,

Arnold Schoenberg και

Ιάννης Ξενάκης. Το πρό-

γραμμα επικεντρώνεται

γύρω από δύο αριστουρ-

γήματα της ρομαντικής

περιόδου, το Κουιντέτο

για Πιάνο έργο 81 του

Antonin Dvořák και το

Σεξτέτο για Έγχορδα

έργο 18 του Johannes

Brahms. 

Ακολουθεί ο Πόρος, η

Ϋδρα και ο Γαλατάς με

ελεύθερη είσοδο (στε-

ριά). Γεν. είσοδος 10€

Διεθνές Φεστιβάλ 

Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ο Δημήτρης Βασιλάκης σε σαξόφωνα/φω-

νητικά, η Μαρία Χριστίνα στην ηλεκτρική

άρπα και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

στα κρουστά, στο dream trio: «Moondance».

Στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογι-

κού Μουσείου Βραυρώνας.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

Είσοδος Ελεύθερη και για το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Βραυρώνας!!

ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: «Τα τραγούδια του πα-

τέρα μου» με τους Γρηγόρη Μπιθικώ-

τση, Στέλιο Διονυσίου και Χάρη

Βαρθακούρη.  Ώρα: 9.00 μ.μ.

Είσοδος Ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ – XANA
ZOO»: Παιδικό Μουσικοχορευτικό Show

Θέαμα με τους αγαπημένους ήρωες των

παιδιών Τερέζα, Μάρδη και Άρη, παρέα με

όλους τους ήρωες της Χοραλίας. Μικροί και

μεγάλοι θα γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές,

συμμετέχοντας στις χορογραφίες & στα

τραγούδια.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ. - Είσοδος: 13€

Διοργάνωση: Sui Generis

ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με το μουσικό συγκρότημα LATINO

CUBANO. Ένα πρόγραμμα γεμάτο

πάθος, ζωντάνια, χρώματα και ρυθμούς

της Καραϊβικής. 

Στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα

στο Πόρτο Ράφτη.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ»
Παιδική Παράσταση, με μία συρραφή από

χορό, παντομίμα, τσιρκοειδή «γκαγκ», τα-

χυδακτυλουργικά νούμερα και ηχο-παιχνί-

δια, μαζί με τεράστιες φουσκωτές

κινούμενες φιγούρες καρτούν.

Στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Με τον διάσημο τραγουδι-

στή Γιώργο Νταλάρα και το συνθέτη Γιώργο

Ανδρέου στο πιάνο, με νέες διασκευές για

δύο πιάνα, μπουζούκι, ακορντεόν και κι-

θάρα, σε μια σειρά από λυρικές μπαλάντες

και λαϊκά τραγούδια από το ρεπερτόριο που

έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Τιμή Εισιτηρίου: 15 €

Προπώληση Εισιτηρίων: Δημαρχείο

Μαρκοπούλου, Υποκατάστημα Δήμου

Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη &

Πλαζ Αυλακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ 

Ελληνική βραδιά με έντεχνα, λαϊκά και

νησιώτικα τραγούδια.
Ώρα: 9:00 μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Καλοκαιρινό τζαζ party

«Summer Grooves»  με τον Δημήτρη

Βασιλάκη.

Στην Δημοτική Πλαζ Αυλακίου.

Ώρα: 10:00 μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ»

Κωμική Θεατρική Παράσταση του

Μποστ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπο-

σταντζόγλου.
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Μποσταν-

τζόγλου, Θανάσης  Βισκαδουράκης, Δήμη-

τρα Παπαδήμα, Κώστας Φλωκατούλας,

Περικλής Αλμπάνης, Πέτρος Πέτρου, Μά-

ριος Λεωνίδου, Κωνσταντίνος Πασσάς,

Γιώργος Ματαράγκας και Πέτρος Ξεκούκης.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

Ώρα: 9.00 μ.μ. - Είσοδος Ελεύθερη

Απευθύνουν κάλεσμα για συλλογή

τροφίμων  μακράς διαρκείας για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

Ενα ολόκληρο Καλοκαίρι με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει

οργανώσει η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Μαρκοπούλου, με

ελεύθερη είσοδο οι περισσότερες, που θα γίνουν στο Μαρκόπουλο

και στο Πόρτο Ράφτη, με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πο-

λιτών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες, υψηλού επιπέδου πολιτι-

στικές εκδηλώσεις.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Λαυρεωτική “Θορικά”
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Η Πολεοδομία 

Μαρκοπούλου 

θα λειτουργεί 

με προσωπικό 

ασφαλείας

λόγω αδειών του προσωπικού

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει, ότι βάσει της,

με Αρ. Πρωτ. 14183/22.7.2014, απόφασης του Δη-

μάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, η λει-

τουργία της ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας) του Δήμου

Μαρκοπούλου, από την Δευτέρα, 4-8-2014, μέχρι

και την Παρασκευή, 22-8-2014, θα γίνεται με προ-

σωπικό ασφαλείας, στο Πρωτόκολλο, στο Τμήμα

Αυθαιρέτων και στο Τμήμα Επικινδύνων, λόγω θε-

ρινών αδειών του προσωπικού.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα βρίσκεται

στην υπηρεσία εντεταλμένος υπάλληλος Μηχανι-

κός, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προϊσταμένου.

Από την Δευτέρα, 25-8-2014, η λειτουργία της

ΥΔΟΜ θα συνεχιστεί κανονικά, στα πλαίσια του νό-

μιμου ωραρίου και με το σύνολο του εναπομείναν-

τος (μισό σε αριθμό) προσωπικού, το οποίο

καλύπτει πέντε (5) Δήμους των Μεσογείων και της

Λαυρεωτικής.

Εθνικό Μητρώο 

αιμοδοτών

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των Νοσο-

κομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της Χώρας, ξε-

κίνησαν και οι εγγραφές των συλλόγων εθελοντών

αιμοδοτών στο Ε.Μ.Α. (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών).

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) σε συνεργα-

σία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) μετά τις

συναντήσεις ενημέρωσης και αν-

ταλλαγής απόψεων σε Θεσσαλο-

νίκη και Αθήνα στις αρχές

Ιουλίου, προχώρησε στην διαδι-

κασία εγγραφής των συλλόγων στο σύστημα προ-

κειμένου να ορίσουν έναν διαχειριστή για το

κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του έργου. Με

αυτόν τον τρόπο ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατό-

τητα να τηρεί στο σύστημα επικαιροποιημένες τις

πληροφορίες του κάθε συλλόγου και να διαχειρίζε-

ται τα εργαλεία του συστήματος που θα δημιουρ-

γηθούν. 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

http://www.ekea.gr

Mε νέα εγκύκλιο προς τις Περιφέ-

ρειες της Χώρας, απαντά το Υπουρ-

γείο στις αγωνίες των δημάρχων για

τις μεταφορές των μαθητών από τις

10 Σεπτέμβρη που ξεκινούν τα σχο-

λεία.

Στην εγκύκλιο προστέθηκαν νέα

στοιχεία στο άρθρο 49 του ν.

ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α') με τίτλο

«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονι-

στικού Δικαίου και άλλες διατά-

ξεις»(!), προκειμένου να

αποφευχθούν προβλήματα, κατά την

έναρξη της νέας σχολικής περιόδου

2014 - 2015.

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινό-

μενο να βγαίνουν άγονοι οι διαγωνι-

σμοί για ανάληψη ή δεν έχουν

ολοκληρωθεί έως την έναρξη του

σχολικού έτους.

Ετσι η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί,

κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατά-

ξεων, να αποφασίζει την ανάθεση

εκτέλεσης των σχετικών δροµολο-

γίων στους προσωρινούς µειοδότες

έως την ολοκλήρωση των διαγω-

νισµών, µε την υπογραφή των οι-

κείων συµβάσεων και όχι πέραν της

28.2.2015.

Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν

έχουν αναδειχθεί προσωρινοί µει-

οδότες, η Οικονοµική Επιτροπή

µπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρο-

νικό διάστηµα την εκτέλεση των

δροµολογίων κατόπιν πρόχειρου

διαγωνισµού.

Με την ολοκλήρωση των αρχικών

διαγωνισµών οι συµβάσεις των προ-

ηγούµενων εδαφίων λύονται αυτο-

δικαίως και αζηµίως.

Eπισημαίνεται ότι το συµβατικό κό-

στος εκάστου δροµολογίου δεν

µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη

αποζηµίωση που προκύπτει από την

εφαρµογή της υπ’ αριθµ.

24001/11.06.2013 κ.υ.α. (Β' 149).

Ο προβλεπόµενος, σύµφωνα µε το

άρθρο 278 του ν.3852/2010 (Α' 87),

έλεγχος για τις συµβάσεις της προ-

ηγούµενης παραγράφου, ποσού

ύψους άνω των 200.000 ευρώ και

χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται

από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για

τον προληπτικό έλεγχο των δαπα-

νών του µεγαλύτερου Δήµου της

Περιφερειακής Ενότητας στην οποία

αφορά η σύµβαση µεταφοράς µαθη-

τών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την

εφαρµογή από τις Περιφέρειες των

ρυθµίσεων αυτών είναι να έχουν υπο-

χρεωτικά προβεί στη δηµοσίευση

των προκηρύξεων των διαγωνισµών

µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους

2014-2015, σύµφωνα µε την κ.υ.α. υπ’

αριθµ. 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β') και

να πιθανολογούν, ότι µε την έναρξη

της σχολικής χρονιάς δεν θα έχει

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη µετα-

φορά του συνόλου των µαθητών από

και προς τις σχολικές µονάδες.
στοιχεία: epoli.gr

Νέα εγκύκλιος για τις μεταφορές μαθητών

δίνει λύσεις στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ

Λόγω της δυσμενούς οι-

κονομικής συγκυρίας

που έχει επηρεάσει τα

ελληνικά νοικοκυριά, η

ΕΥΔΑΠ, μετά την χρο-

νική παράταση στο πρό-

γραμμα εκπτώσεων για

τρίτεκνες, πολύτεκνες

οικογένειες και υπερήλι-

κες, αναλαμβάνει μία

ακόμη πρωτοβουλία για

την ανακούφιση των

ασθενέστερων οικονο-

μικά ομάδων. 

Παρατείνεται μετά από

ομόφωνη απόφαση του

Δ.Σ. η προσωρινή ανα-

στολή των μέτρων αναγ-

καστικής είσπραξης -

βάσει του Κώδικα Εί-

σπραξης Δημοσίων Εσό-

δων – έως τον Ιούνιο του

2015 και μέχρι του

ποσού των 3.000 ευρώ.  

Σημειώνεται ότι απαραί-

τητη προϋπόθεση για την

ένταξη των οφειλετών

στη ρύθμιση, αποτελεί η

έγκαιρη προσέλευση

τους για το διακανονι-

σμό της αποπληρωμής

των χρεών τους σε δό-

σεις.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες σχετικά με το

πρόγραμμα και τις προ-

ϋποθέσεις εφαρμογής

του, οι καταναλωτές

μπορούν να απευθύνον-

ται στα Κέντρα Εξυπη-

ρέτησης Πελατών της

ΕΥΔΑΠ. 

Aναστέλλονται, για ένα χρόνο, τα αναγκαστικά μέτρα

είσπραξης από την ΕΥΔΑΠ
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Οπως γνωρίζουμε το Δημαρχείο

του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

μεταφέρθηκε σε νέο κτήριο, αφού

οι ανάγκες του Δήμου, μετά και τη

συνένωση, αυξήθηκαν ιδιαίτερα,

επί των οδών Βασ. Παύλου και

Δημάρχου Χρ. Μπέκα. Είναι ένα

μεγάλο κτήριο και πιο εύκολα

προσβάσιμο.

Η διασταύρωση όμως που βρίσκε-

ται πάνω στο κτίριο απαγορεύει

την αριστερή στροφή ερχόμενοι

από την οδό Βασ. Παύλου και

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Παρ’

όλα αυτά, όσοι έρχονται από το

κέντρο της πόλης (Βασ. Παύλου)

προς το Δημαρχείο και θέλουν -

συνήθως - να στρίψουν αριστερά

παραβιάζουν το απαγορευτικό και

στρίβουν, βάζοντας σε μεγάλο

κίνδυνο και τον εαυτό τους και τα

οχήματα που έρχονται από απέ-

ναντι. Είναι μεγάλη διασταύρωση

και θα πρέπει ο Δήμος να μερι-

μνήσει άμεσα να γίνει μια πιο ορ-

θολογική κυκλοφοριακή ρύθμιση,

πριν θρηνήσουμε θύματα.

Σε ένα τέταρτο της ώρας, που κά-

θισα και παρατηρούσα την κυκλο-

φορία, όλα μα όλα τα οχήματα

έστριβαν παρανόμως αριστερά και

ήταν πάρα πολλά!

Ακρως επικίνδυνη η διασταύρωση 

στο Δημαρχείο Σπάτων - Αρτέμιδος

Η ΕΥΔΑΠ, ευαισθητοποιημένη σε θέματα ενεργει-

ακής εξοικονόμησης και προστασίας του περιβάλ-

λοντος, θέτει πάντα ως βασικό κριτήριο κάθε

ενέργειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρε-

σιών της, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

και των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αντικαθιστά τα οχήματά

της, με νέα, σύγχρονα, χαμηλής εκπομπής ρύπων και

ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης.

Τα νέα οχήματα, με αυξημένα πρότυπα ασφαλείας,

θα συμβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας εξυπη-

ρέτησης των πελατών της ΕΥΔΑΠ, με ταυτόχρονη

μείωση του ανθρακικού και του ενεργειακού αποτυ-

πώματός της.

Τα από εικοσαετίας εταιρικά οχήματα θα αντικατα-

σταθούν σταδιακά από τα νέα, που θα κληθούν να κα-

λύψουν περιπτώσεις αντικατάστασης βλαβών,

ελέγχου δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, μετα-

φοράς προσωπικού στα εργοτάξια και γενικά τις

ανάγκες τεχνικών ενεργειών και μεταφορών.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Αλιεύματα
Καλοκαίρι! Κάποιοι

θα πάνε για ψάρεμα,

είτε προς τέρψιν,

είτε προς βρώσιν.

Εμείς πιάνουμε “λα-

βράκια” και σας τα

σερβίρουμε προς

σκέψιν!

Χυδαίοι και δόλιοι 
Αντιγράφουμε απόσπασμα  το enikos.gr από το άρθρο του

Στάθη, που με τον καυστικό του τρόπο περιγράφει την

επικαιρότητα.

«Δεν μπορούμε να ασχολούμεθα κάθε μέρα με τις καθαρίστριες»,

δήλωσε η κυρία Βούλτεψη και προσέθεσε, «τη στιγμή που υπάρ-

χουν γύρω μας ενάμισι εκατομμύριο άνεργοι». Και ποιος δημιούρ-

γησε αυτούς τους ανέργους, αν όχι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και

της Ν.Δ.;

Aυτό το αυτονόητο κατακρεουργείται καθημερινώς με γκαιμπελική

επιμονή από τις ομοιότροπες κυβερνήσεις, που αφού προετοίμα-

σαν τα μνημόνια, τα επέβαλαν. Αλλά όχι μόνον τα μνημόνια. Ολη

την παθολογία που δημιούργησαν αυτές οι κυβερνήσεις, πρώτον

την αποδίδουν στον λαό, τον ενοχοποιούν, κι ύστερα τη χρησιμο-

ποιούν εναντίον του. Τίποτα πιο χυδαίο απ’ αυτό! Χρησιμοποιώντας

έναν «κοινωνικό αυτοματισμό» (ο οργουελικός νεολογισμός τού

«διαίρει και βασίλευε») επιδιώκουν μια διαρκή εξίσωση προς τα

κάτω. Λέει τώρα ο κ. Αργύρης Ντινόπουλος ότι «μία απόλυση στον

δημόσιο τομέα σημαίνει πέντε απολύσεις στον ιδιωτικό». Δεν

έλεγε όμως τα ίδια, όταν ο ίδιος και οι όμοιοί του έστρεφαν με δο-

λιότητα και μένος τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα εναν-

τίον των εργαζομένων στον δημόσιο, προκειμένου να τους

αλαλιάσουν και τους δύο το ίδιο.

[...]

Με περισσή δολιότητα και άκρατη χυδαιότητα οι κυβερνήσεις του

είδους Σημίτη - Γιωργάκη - Σαμαρά - Βούλτεψη - Μπαλτάκου - Βε-

νιζέλου - Μέρκελ, έκαναν την Ελλάδα Στρατόπεδο Συγκέντρωσης.

«Βρήκαν και τα έκαναν», φταίμε κι εμείς, όχι επειδή «μαζί τα φά-

γαμε», ούτε επειδή είμαστε «τεμπέληδες» και «διεφθαρμένοι»,

αλλά διότι πολλοί από μας είναι ατομιστές, χαιρέκακοι με την «κα-

τσίκα του γείτονα» και θύματα μιας τριακονταετούς προπαγάνδας

που αποθέωνε (και αποθεώνει) τα φετίχ-Μολώχ του «εκσυγχρονι-

σμού», τον «ανταγωνισμό», την «ιδιωτική πρωτοβουλία» (των κρα-

τικοδίαιτων) και τις πάσης φύσεως λαμογιές των αεριτζήδων και

των μιζαδόρων.

Ετσι, με περισσή μωρία μάζες εκ των εργαζομένων στον ιδιωτικό

τομέα (λες και η ζωή τους ήταν μια κόπια του λάϊφ στάϊλ όσων τους

δυνάστευαν) στράφηκαν εναντίον των συναδέλφων και των συν-

τρόφων τους του Δημόσιου τομέα. Μάλιστα οι πιο ηλίθιοι (κατά κυ-

ριολεξία «ιδιώτες») εξ αυτών έφθαναν να επαινούν τον κίνδυνο της

απόλυσης και κάθε άλλη κακουχία που υπέφεραν στα χέρια αφεν-

τικών-κάπο, ως απόδειξη της αξίας τους και της «καθημερινής αξιο-

λόγησης» που επιβάλλει η «ελεύθερη αγορά» στους σκλάβους της

- σαν κουνούπια αφάνισε τους περισσότερους απ’ αυτούς ο ιδιωτι-

κός τομέας. Σε μια μαζικών διαστάσεων κρυπτεία βγήκαν τ’ αφεν-

τικά κι έσφαξαν τους είλωτες αράδα.

Τώρα οι συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συνιστούν μια

ζούγκλα ανέργων, υποαμειβόμενων, ανασφάλιστων, απασχολήσι-

μων, ενοικιαζόμενων, απλήρωτων κι όλων όσοι συναπαρτίζουν ένα

κάτεργο που πλέει στο πέλαγος μισοναυαγισμένο, σέρνοντας πνιγ-

μένους κάτω απ’ την καρίνα του και απελπισμένους πάνω στην κου-

βέρτα του.

Κι αυτό το αίσχος, το ανοσιούργημα, που οι ίδιοι κατασκεύασαν,

αυτοί θα κάνουν την ειδοποιό διαφορά, διότι σε συνθήκες κρίσης η

δημοκρατία, όσον περισσότερο κακοποιείται, τόσον περισσότερο

ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια της.           

Ωσπου να ανοίξει το στόμα της, και τότε φωνή Λαού, οργή Θεού...
Στάθης - enikos.gr
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Μετά από επιτυχείς  διαλέξεις στην Βοστώνη

και την Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών

επέστρεψε η Βουλιώτισσα  καθηγήτρια του

Παν/μίου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου.

Το θέμα της ομιλίας της ήταν  «Ο Κοινωνικός
και ο Οικονομικός  ρόλος των γυναικών κατά
τους Μυκηναϊκούς Χρόνους».
Βασισμένη στις πινακίδες που βρέθηκαν στην

Πύλο του Νέστορος και ιδιαίτερη πατρίδα της

Βούλας Λαμπροπούλου, ως επίσης σε άλλα

αρχαιολογικά ευρήματα στις Μυκήνες,

Κνωσό και Θήβα.

Το κοινό που παρακολουθούσε ειδικευμένο

σε παρόμοια θέματα, αλλά και άλλων επιστη-

μών, που έμεινε ενθουσιασμένο από την πρω-

τοτυπία της έρευνας και του θέματος.

Την Μυκηναϊκή Γραφή Β’ αποκρυπτογράφησε

ο Άγγλος μελετητής Μιχαήλ Βέντρις και με-

λέτησε ο επίσης Άγγλος καθηγητής Τζων

Τσάτγουϊκ. Τα Σεμινάρια των καθηγητών

αυτών παρακολούθησε στο παρελθόν η

Βούλα Λαμπροπούλου στο Institute of Classi-

cal Studies του Λονδίνου. Έμαθε μάλιστα να

γράφει και να διαβάζει αυτή την γραφή. Η ελ-

ληνική αυτή γραφή έφερε επανάσταση στις

θεωρίες των Γλωσσών. Το πιο σπουδαίο  σ’

αυτήν την περίπτωση είναι  το γεγονός ότι οι

Έλληνες γλωσσολόγοι δεν το πίστευαν. Γι’

αυτούς όλα ήταν Φοινικικά.

Οι γυναίκες την εποχή εκείνη είχαν σημαν-

τική θέση στην Κοινωνία.  Κατείχαν γαίες,

κτήματα και περιουσίες. Τα κυριότερα προ-

ϊόντα  τους ήταν σύκα, το λάδι και το σιτάρι.

Επίσης το κρασί και τα διάφορα αρωματικά

φυτά ήταν  σπουδαίοι παράγοντες  πλούτου

στην ευρύτερη περιοχή του Παλατιού  του

Νέστορος στην Πύλο.

Σπουδαία οικονομική θέση κατείχαν οι γυναί-

κες, οι λεγόμενες ιέρειες. Όσες γυναίκες

κρατούσαν τα κλειδιά των θησαυρών των

ιερών των Μυκηναϊκών θεοτήτων,  οι λεγό-

μενες κλειδούχες.  Αυτές  μπορούσαν να δα-

νείσουν τους θησαυρούς αυτούς στην

πολιτεία σε καιρό πολέμου ή πολιορκίας από

εχθρούς.

Γνωστές θεότητες την εποχή εκείνη ήταν η

Λευκή Θεά και η Θεά των  Ανέμων, στην

οποία εύχονται οι Πύλιοι  να φυσήξει ούριος

άνεμος να πλεύσουν τα καράβια  τους και να

φθάσουν  έως  την Τροία  με τον βασιλιά Νέ-

στορα. Υπήρχε  και η Θεά Άρτεμις, η  Θεά

του κυνηγιού και των άγριων θηρίων.

Το θέμα είναι μεγάλο και σπουδαίο και δεν τε-

λειώνει με τις λίγες  γραμμές που γράφουμε

εδώ. 

Τέσσα Δουλγκέρη
Καθηγήτρια ΜΜΕ Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης

O κοινωνικός και οικονομικός ρόλος των γυναικών 

κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους

Το Καλοκαιράκι

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή του χρόνου. Είναι η εποχή

ανάμεσα στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Αρχίζει το μήνα

Ιούνιο, μετά είναι ο Ιούλιος και τέλος ο Αύγουστος.

Στις 21 Ιουνίου αρχίζει στην γη το θερινό ηλιοστάσιο, δη-

λαδή αρχίζει πραγματικά το θέρος και είναι αυτή η ημέρα η

μεγαλύτερη σε διάρκεια του χρόνου.

Την ονομάζουμε εποχή του καλοκαιριού αλλά και θέρος. Το

όνομα αυτό προέρχεται από το θερισμό των δημητριακών

που αρχίζει τον Ιούνιο, όταν ο Ήλιος περνά το ηλιοστάσιο

για να λήξει όταν ο Ήλιος φτάνει στον ισημερινό, 21 με 22

Σεπτεμβρίου.

Το θερινό ηλιοστάσιο αρχίζει 21 με 22 Ιουνίου όταν ο Ήλιος

βρίσκεται στο απώτατο σημείο του από τον Ισημερινό.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο ότι ο άξονας της γης τεί-

νει να εφάπτεται του επιπέδου της τροχιάς της γύρω από

τον Ήλιο. Ο λαός γιορτάζει τις δύο χρονικές στιγμές που ο

Ήλιος βρίσκεται στο βορειότερο και νοτιότερο άκρο της ελ-

λειπτικής τροχιάς του. Οργανώνει πανηγύρι με φωτιές το

κατακαλόκαιρο 21/22 Ιουνίου και το χειμώνα 21/22 Δεκεμ-

βρίου που είναι η μικρότερη ημέρα του χρόνου για να βοη-

θήσει τον Ήλιο να «γυρίσει».

Στη Γή μας, που είναι ο τρίτος πλανήτης μετά τον Ήλιο,

συμβαίνουν φαινόμενα που πρωταγωνιστής είναι ο Ήλιος.

Όμως η Γη/Γαία είναι η θεότητα Γη που γεννήθηκε από το

πρωταρχικό χάος. Γέννησε, κατά την μυθολογία από μόνη

της τον έναστρο ουρανό. Με τον ουρανό απέκτησε 12 παι-

διά όταν αυτός κυριάρχησε στον κόσμο. Τους Τιτάνες τους

Κύκλωπες, τους Εκατόγχειρες και λοιπά.

Όταν η Γαία ενώθηκε με το θεό Τάρταρο γέννησε ένα φο-

βερό τέρας τον Τυφώνα. Αργότερα απέκτησε τις Ερινύες.

Η Γαία θεωρείται σαν μητέρα που γονιμοποιήθηκε από τον

ουρανό με την βροχή. Αυτή ήταν μια δοξασία νεωτέρων

χρόνων. Όμως πέρα από την Γη-Γαία αυτός που την γονι-

μοποιεί αλλά που το οφείλει την ύπαρξη της και η ύπαρξη

και η αναπνοή των ζώντων επί της γης, είναι ο Ήλιος.

Ο Ήλιος είναι το κεντρικό σημείο του ηλιακού μας συστή-

ματος και το πλησιέστερο άστρο στη γη. Έχει ηλικία περί-

που 5 εκατομμύρια χρόνια και είναι στην μέση της  ύπαρξής

του. Υπολογίζεται ότι έχει ζωή άλλα 5 εκατομμύρια χρόνια

μέχρι να κλείσει οριστικά ο κύκλος του.

Ο Ήλιος σαν θεός στη μυθολογία παρουσιάζεται ως νέος

με μεγάλη ομορφιά και μεγαλοπρέπεια. Με χρυσά μαλλιά

και με στέμμα από φωτεινές ακτίνες. Ήταν γιος του Τιτάνα

Υπερίωνα και της Θείας ή Ευρυφάεσσας. Αδελφός της

Ηούς και της Σελήνης.

Ζούσε στην ανατολική ακτή του Ωκεανού σε ένα λαμπρό

παλάτι, από το οποίο κάθε μέρα ξεκινούσε καθισμένος

πάνω σε χρυσό άρμα που το έσερναν 4 φτερωτά άλογα για

να κάνει την διαδρομή του στον Ουρανό. Το βράδυ κατέ-

βαινε στη Δύση ξανά στα νερά του Ωκεανού.

Εκεί τον περίμενε μια χρυσή βάρκα, που τον οδηγούσε στο

παλάτι του, για να ξανακάνει την άλλη μέρα το ίδιο ταξίδι.

Ο Ήλιος με το φως και την λάμψη του διασκορπούσε τα

σκότη της νύχτας, της αμάθειας και της κακίας. Τον ανάγ-

γελλε πάντοτε η αδελφή του η Ηώ, η Αυγούλα. Το πρώτο

πρωινό φως.

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ο Ήλιος που ερωτοτροπεί με

την Ελλάδα, είναι η εποχή τον ερώτων των ανθρώπων,

συχνά εφήμερων, με την ελευθερία που δίνει ο καλός και-

ρός, οι διακοπές και η ψυχική διάθεση νεώτερων και γε-

ροντότερων.

Καλοκαιράκι στην Ελλάδα σημαίνει ζέστη, θάλασσα και

έρωτας!

Αυτά και καλό καλοκαίρι σε όλους!

Κάλλια Κωνσταντινοπούλου

Ποιήτρια-Συγγραφευς

Δύο Μυκηναίες από την Πύλο. Τοιχογραφία ΙΕ’ αι. Ανα-
παράσταση από τον Ρ. de Jung. Χαρακτηριστική είναι η
κίνηση, το στυλ και η γραμμή στις λεπτομέρειες. Ιερή
πομπή ή στιγμή λατρείας που ενεργά συμμετείχαν οι γυ-
ναίκες. Αραιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας

ΜΑΝΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αχ Ελλάδα, δάνεια χρέη

σ’ έλιωσαν, σε ξέκαναν

Σ’ έθαψαν, ταγοί μοιραίοι

Οι ωραίοι, πέθαναν.

Σα γελάδα, Ευρωπαίοι

σου ρουφάνε, στάλα στάλα

της ζωής σου, σαν το γάλα

τ’ άγιο αίμα σου, που ρέει.

Μια φωτιά, μέσα σου καίει

στην καρδιά, βαθειά στα στήθια

Μια φωνή, κλαίει σου λέει

ραγιά, μάθε την αλήθεια

Κάποιοι σ’ έχουν, κοροϊδέψει

ξέχασαν, πώς σου χρωστάνε.

Ξύπνιοι, που σε έχουν κλέψει

ήλιο, θάλασσα, ζητάνε.

Ελληνες, ξεσηκωθείτε

δώστε αίμα, όσο ζείτε

τη στερνή σας, την ικμάδα

Σεις νεκροί, αναστηθείτε

να γινείτε, μια ομάδα

πριν πεθάνει, η Ελλάδα.

Εχεις πέσει, σε ναυάγιο

μάννα, στους ωκεανούς

Κι αν δεν έχεις, έναν άγιο

απ’ τα χρέη, να σε σώσει

Εχεις δώδεκα, θεούς

εις θα δεις, θα σε γλυτώσει!

Νίκος Μικρόπουλος

Άλλη μια μέρα πέρασε 

Δίχως να νιώσω χάδι                   

Παρέα με την μοναξιά                

Και το πυκνό σκοτάδι

Και ερωτώ την μοναξιά

Που έχουμε γίνει φίλες 

Γιατί ο Ήλιος δεν κοιτά 

Και στις δικές μου γρίλιες;            

Ποιος είναι ο λόγος άραγε 

Και ποια είναι η αιτία  

Που άλλες με τον έρωτα 

Έχουνε τα πρωτεία?           

Και  εγώ που τόσο τον ποθώ  

Και πίνω  στο όνομά του  

Ποτέ μου δεν τον γνώρισα  

Και ζω με την σκιά του.

Έγειρα στο κρεβάτι μου 

Χώθηκα μες το στρώμα

Και σκέφθηκα καλλίτερα

Να ήμουνα στο χώμα.

Είχα τα μάτια μου κλειστά

Μα στο σκοτάδι είδα

Της σιγαλιάς την ομορφιά

Μαζί με την ελπίδα

Μου είπαν μην ανησυχείς

Και έχεις πικρία τόση

Εμείς εδώ θα μείνουμε

Ώσπου να ξημερώσει  

Αν σε έπνιξε η μοναξιά

διώχτη από κοντά σου

και όπως κάνει ο Φοίνικας

άνοιξε τα φτερά σου

Αύριο θα  είναι σαν  Κυριακή

χαρμόσυνη ημέρα

πέταξε σαν την μέλισσα

στον καθαρό αέρα

Και σαν γνωρίσεις τον ανθό

που το άρωμά σου θέλει

στα πέταλα του κάθισε

και θα τρυγήσεις μέλι.

Είναι η Ζωή πολύ γλυκιά

όσες πίκρες και νάχει

όταν ξυπνήσεις το πρωί

δεν θάσαι πια μονάχη.

Sp.Bis

Η Μοναξιά



“Nα μη ζήσουμε τις οδυνηρές
εμπειρίες της Βουλγαρίας”

Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει με τη βία και την

επιστράτευση των απεργών την ιδιωτικοποίηση της

ΔΕΗ και των άλλων δημόσιων αγαθών. Και, δυστυχώς,

οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν απαθείς αυτή την

εξέλιξη, υποστηρίζοντας το ψέμα - ή την ψευδαίσθηση

- ότι η λεγόμενη «απελευθέρωση» της αγοράς ενέρ-

γειας θα ωφελήσει τους πολίτες. 

Ας ρωτήσουν εμάς, τους πολίτες από τις χώρες της κεν-

τρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία,

πόσο τρομερές και αληθινά τραγικές συνέπειες είχε το

ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών σε ιδιωτικά μονο-

πώλια.

Στη Βουλγαρία, όπου την ενέργεια την ελέγχουν πια

τρία ξένα μονοπώλια (Τσέχοι, Γερμανοί, Αυστριακοί) και

έχουν μοιράσει τη χώρα σαν φεουδάρχες του Μεσαί-

ωνα, εκατομμύρια πολίτες αναγκάζονται να χρησιμο-

ποιούν ελάχιστα το ηλεκτρικό ρεύμα. Αποφεύγουν

ακόμη και να ανάψουν το φως, γιατί δεν μπορούν να

πληρώσουν τους λογαριασμούς. Τους χειμερινούς

μήνες ένας βασικός μισθός δεν φτάνει για να πληρώσει

κανείς έναν λογαριασμό.

Χιλιάδες νοικοκυριά, ακόμη και ολόκληροι οικισμοί,

όπως των Ρομά, είναι εδώ και

χρόνια χωρίς ρεύμα. Άνθρωποι

αυτοπυρπολήθηκαν, σε μια

απελπισμένη διαμαρτυρία για

τα υπέρογκα τιμολόγια ρεύμα-

τος. Ακόμη και απίστευτες οι-

κογενειακές τραγωδίες-

αυτοκτονίες και συζυγοκτονίες- καταγράφτηκαν εξ αι-

τίας της αδυναμίας των ανθρώπων να εξασφαλίσουν τα

στοιχειώδη στις οικογένειές τους: φως και νερό. Και να

μην ξεχνάμε ότι πέρσι, περίπου τέτοιο καιρό, η κυβέρ-

νηση Μπορίσοφ αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την

εξέγερση του βουλγαρικού λαού κατά των μονοπωλίων

της ενέργειας.

Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε και να μην επιτρέ-

ψουμε να επαναληφθεί σε καμμιά χώρα της Ευρώπης.

Το ξεπούλημα του εθνικού πλούτου και των δημόσιων

αγαθών στα μονοπώλια, αργά ή γρήγορα, εξελίσσεται

σε εξαθλίωση για μεγάλα τμήματα του λαού. Πρέπει με

κάθε τρόπο να αποτρέψουμε την ψήφιση του νομοσχε-

δίου για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, για να μη ζή-

σουμε και στην Ελλάδα τις σκοτεινές εμπειρίες της

Βουλγαρίας και άλλων χωρών.

Κωνσταντίνα Κούνεβα

ευρωβουλευτής

Η Κων/να Κούνεβα, έχει χάσει το ένα της μάτι και έχει παραμορ-

φωθεί από επίθεση που δέχθηκε 22/12/2008, όταν την έλουσαν με

βιτριόλι και την υποχρέωσαν να το πιεί! Ηταν γραμματέας της Πα-

ναττικής Ενωση καθαριστριών και ζητούσε καλύτερες συνθήκες

δουλειάς! Εχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο πανεπιστή-

μιο Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος του Βέλικο Τάρνοβο.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Κυρ εισαγγελέα μου θα γίνω πελάτης σου. Γιά

ψάξε τι προβλέπει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μας

γιά τα καθάρματα που υβρίζουν ηγέτες φίλιων

κρατών. Θα το πω δημοσίως τι σκέφτηκα όταν

διάβασα τις δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ γιά

το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται οι Έλληνες. Σκέ-

φτηκα: «Τι λες μωρή πατσαβούρα»;

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μας, μήπως έκανες τον

κόπο να διαβάσεις το άρθρο 14 του πρώτου Μνη-

μονίου; Είναι, βεβαίως, πλείστα άλλα που θα μπο-

ρούσαν να προκαλέσουν εισαγγελική παραπομπή

«επί εσχάτη προδοσία», αλλά αυτό το 14 βοά βρε

ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μας. Και καλά θα μου πείτε, εδώ

δεν διάβασαν τα μνημόνια οι βουλευτές που τα υπερψή-

φισαν –τους είπαν «πες μπέεεε» κι ακόμα βελάζουν-

γιατί εγώ να γκρινιάζω στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μας;

Ίσως γιατί έχω κολλήσει στον Τερτσέτη, τον Πολυζωίδη

και τον Σαρτζετάκη. Αναρωτιέμαι, αν πω αυτά τα ονόματα

σε κάποιον σημερινό φρουρό της Θέμιδος, μήπως με ρω-

τήσει σε ποιά ομάδα παίζουν;

Λοιπόν, ας μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Όσοι ακού-

γατε «Τρίκαλα» και θυμόσασταν τον Σαρκαφλιά,

έχετε χάσει επεισόδια. Οι Τρικαλινοί διεκδικούν

ήδη το ρεκόρ Γκίνες στο χιούμορ. Πρώτα ανέδει-

ξαν τον Ταμήλο δήμαρχό τους κι ύστερα τον

έστειλαν στη Βουλή. Πως δεν σκέφτηκαν στον Σκάϊ να

του δώσουν μιά πρωϊνή εκπομπή στο ραδιόφωνο; να ξε-

κινάει η μέρα μας με γέλιο. Έχει και κάτι το επικο-λυρικό

αυτό το επώνυμο. Πως λέμε Τριστάνος, Οθέλλος ...Τα-

μήλος!!! Γουστάρω ... Προς ενημέρωσή σας, ο δον Ταμή-

λος Τρικαλεόνε είναι εκπρόσωπος της «λαϊκής Δεξιάς».

Αυτός ο κενός περιεχομένου όρος μού θυμίζει κάτι που

λέγαν οι παλιοί: «και κερατάς και δαρμένος».

Άραγε, τίνος είδους εμβρυουλκό πρέπει να χρη-

σιμοποιήσω, γιά να εκμαιεύσω από τους συνδι-

καλιστές της ΕΛ.ΑΣ μιά δήλωση γιά τα

πολυ(α)δύναμα Α.Τ; Άντε βρε, οι πιό θαρραλέοι

θα μπουν στην κληρωτίδα γιά σωματοφύλακες

του Πάγκαλου (μαμάαααα...). Πάντως προεικονίζεται -με

τα μελανότερα των χρωμάτων- νέο αστυνομικό έπος τα-

λαιπωρίας γιά πολίτες και αστυνομικούς: Kick-Ιλιάδα! Πο-

λίτες κι αστυνομικοί «του κλώτσου και του .......» (δεν το

λέω, δεν το λέω, δεν το λέω).

Ο ορισμός της προμελετημένης και μεθοδευμέ-

νης γενοκτονίας των Ελλήνων: Σύμφωνα με δη-

μοσιευμένη έκθεση της Γ.Σ.Ε.Ε 140.000 νέοι

Έλληνες επιστήμονες μετανάστευσαν τα τελευ-

ταία 4 χρόνια. Ανάμεσά τους 8.000 γιατροί, οι πε-

ρισσότεροι στη Γερμανία. Αντωνάκη με τα μάτια τα

γλαρά, πες ακόμα μιά φορά, ότι «σώζεις» την Ελλάδα

ψευταρά.

Ο Αντωνάκης, ο άντρας ο πολλά βαρύς, που

μπροστά στην Μέρκελ και τον Σόϊμπλε κάθεται

σαν αρσακειάδα κι η μαγκιά του χάνεται και το

αντριλίκι (κάτι σαν ...νινί κλαμμένο) ανακοίνωσε

σε ομήγυρη νεοδημοκρατών ότι τα έχει εξασφα-

λισμένα τα 180 ψηφαλάκια που χρειάζονται γιά την

εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή,

ώστε να μην χρειαστεί προσφυγή στον μπαμπούλα της

λαϊκής ετυμηγορίας. Σιγά μη δεν τους έβρισκε τους πρό-

θυμους. 

Σε τέτοιες περιστάσεις «έναντι ιδιαιτέρως κρισίμων στιγ-
μών διά την Πατρίδα, το υψηλόν αίσθημα ευθύνης απαι-
τεί...» (τσέπη μου, γλυκειά μου τσέπη). Όταν σε κάποιους

σκληρούς, ανένδοτους, αντιρρησίες συνειδήσεως -και

λοιπές τρίχες κατσαρές- επισείεις ένα υπουργείο, μιά θε-

σούλα στο αλισβερίσι του ξεπουλήματος, με τα «τυ-

χερά», τότε το κάλεσμα γίνεται ακαταμάχητο, όπως

ακριβώς συμβαίνει όταν ευειδές, καλλίπυγον και σεισί-

πυγον έτερον ήμισυ αποφασίσει να μονομαχήσει με το

Μουντιάλ γιά την ...«καρδιά» του κολλημένου:

-Μήτσο ...
-Μωρό μου ...

Το Σ.Δ.Ο.Ε είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Συλ-

λαμβάνει μόνο τις μυγούλες. Τα ογκώδη έντομα,

όπως οι χρυσοκάνθαροι, σκίζουν τον ιστό γιά

πλάκα και συνεχίζουν τον δρόμο τους συναπο-

κομίζοντα την πληθωρική λεία τους, κοινώς την

«αρπαχτή» τους. Οι αμείλικτοι κυνηγοί επικηρυγμένων

του Σ.Δ.Ο.Ε θυμίζουν τον διώκτη του Γιάννη Αγιάννη,

αστυνόμο Ιαβέρη, στους «Αθλίους» του Βικτόρ Ουγκό.

Τουλάχιστον, ο Ιαβέρης είχε την εντιμότητα να αυτοκτο-

νήσει, όταν συναισθάνθηκε το λάθος του. Οι σύγχρονοι

«Ιαβέρηδες» του οικονομικού εγκλήματος συνεχίζουν

απτόητοι να κυνηγούν το ψίχουλο και το γραμμάριο του

φούρναρη, όταν δίπλα τους περνούν και τους χλευάζουν

οι ανενόχλητοι μεγατόνοι από το μεγάλο φαγοπότι των

αετονύχηδων, που στις «επαφές» του κινητού τους συμ-

περιλαμβάνονται ευάριθμα ονόματα εκλεκτών και εκλεγ-

μένων «σωτήρων» της Ελλάδος. Ανάμεσα στα πολύ

δυνατά ολιγόλεξα ανέκδοτα της σύγχρονης ελληνικής

ιλαροτραγωδίας, όπως «η ελληνική κυβέρνηση», «ο Έλ-

ληνας πρωθυπουργός», «έρχεται η ανάκαμψη» κ.α., το

«Σ.Δ.Ο.Ε» κατέχει δικαίως επιφανή θέση, παράγον επί

μόνον τω ακούσματί του κλαυσίγελω ...μέχρι θανάτου.

Κοινωνικές «ευαισθησίες» Χαρδούβελη: Θα σου

παίρνει η τράπεζα το σπίτι, αλλά θα σου επιτρέ-

πει να μένεις με ενοίκιο ...και που ξέρεις; ίσως

καταφέρεις να το ξαναγοράσεις. Τώρα, το πώς

θα βρεις τα χρήματα, ων απολυμένος και φορ-

τωμένος με χαράτσια και λοιπά κερατιάτικα, ε τι να σας

πω; Ρωτείστε τον Χαρδούβελη. 

Πόθεν ανεφύησαν όλα τούτα τα εδώδιμα και αποικιακά

εδέσματα τύπου Χαρδούβελη; Επί επαράτου οκταετίας

Σημίτη, βεβαίως, βεβαίως. Τότε χαλκεύτηκαν τα περισ-

σότερα από τα σημερινά δεσμά μας, τότε μπήκαμε στην

ευρωζώνη και ζωναρωθήκαμε καλά, τότε πολλαπλασιά-

στηκε το δημόσιο χρέος μας γιά να τρώνε του σκασμού

τα σημιτο-λαμόγια με τα τετράκις πληρωμένα ολυμπιακά

έργα και άλλες κολοσσιαίες μασαμπούκες, τότε τα ρε-

πουσοειδή κατέλαβαν εξ εφόδου τα πανεπιστήμια, τότε

ξεσάλωσε η διαφθορά, ο αφελληνισμός της παιδείας, η

λαθρομετανάστευση, η αποβιομηχανοποίηση. 

Το γεγονός ότι ο αδελφός Σπύρος Σημίτης είναι επί σειρά

ετών ανώτατο καθοδηγητικό στέλεχος των γερμανικών

μυστικών υπηρεσιών, μόνο τυχαίο δεν είναι, ούτε τυχαία

ο καγκελάριος Ότο φον Μπίσμαρκ εκτόξευσε το σε ελ-

ληνική απόδοση δηλητηριώδες «καθηγηταί τρεις και
εχάθη η πατρίς».

Από το Θέατρο Σκιών
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Δεν ξέρω τι είναι πιο τυφλό: η ελληνική δικαιοσύνη για τη Μα-

νωλάδα ή ο ΟΗΕ για την Γάζα;

4 Η δημοκρατία έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, αλλά το κρύβαμε

για να συνεχίσουμε να παίρνουμε την σύνταξή της. 

4 Είμαι υπέρ των συναυλιών αλληλεγγύης... Να όπως π.χ. αυτή

που έδωσε ο Ρέμος για τους αδικημένους φοροφυγάδες επιχει-

ρηματίες στη Μύκονο. 

4 Ο καλύτερος ανακριτής είναι μια γυναίκα που ζηλεύει. 

4 Λογαριασμό δίνω μόνο σε όποιον σκοπεύει να μου κάνει κατά-

θεση. 

Ένα ζήτημα που προβλημάτιζε

τους φιλόζωους για τα αγαπη-

μένα τους τετράποδα το καλο-

καίρι, ήταν η νομοθεσία που ίσχυε

μέχρι πρότινος για το κατα πόσον

μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει μπά-

νιο στη θάλασσα μαζί με τον

σκύλο του. 

Νέα εγκύκλιος που θα εκδοθεί

από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έρ-

χεται να δώσει λυση στο ζήτημα

δίνοντας τη δυνατότητα στους

ιδιοκτήτες να απολαμβάνουν νό-

μιμα το μπάνιο τους στη θάλασσα

μαζί με τον σκύλο τους.

Στο αίτημα της Πανελλαδικής Φι-

λοζωϊκής & Περιβαλλοντικής

Ομοσπονδίας και της Πανελλαδι-

κής Συντονιστικής Επιτροπής

Ζωοφιλικών Σωματείων, που εκ-

κρεμούσε από το 2013 και ανέ-

φερε: «Εν έτει 2013, που πάρα
πολλά θέματα αναφορικά με τα
ζώα, τόσο θεσμικά όσο και ιδεο-
λογικά έχουν αλλάξει, αντιεπι-
στημονικές μυθοπλασίες και
απαρχαιωμένες αντιλήψεις για τα
ζώα έχουν πλέον καταρριφθεί
επιστημονικά και νομικά, δεν είναι
δυνατόν να παραμένουν σε ισχύ
εγκύκλιοι και διατάξεις άλλων
εποχών που έρχονται σε ευθεία
αντίθεση με την ευρωπαϊκή κουλ-
τούρα και νομοθεσία», το υπουρ-

γείο απάντησε ότι δεν συντρέχει

κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

από το κολύμπι των ζώων - τη-

ρουμένων βέβαια των υποχρεώ-

σεων του ιδιοκτήτη του ζώου για

εμβολιασμό κλπ.

Αναμενόμενο ήταν να υπάρξουν

και αντιρρήσεις επί του θέματος.

Ορισμένοι θεωρούν ότι ο συγκε-

κριμένος νόμος δεν έχει καθολι-

κότητα, καθώς κανονιστικές

αποφάσεις δημοτικών αρχών μπο-

ρούν να τον αναιρέσουν.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγ-

γιση, κάθε δημοτική αρχή έχει το

νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνει απο-

φάσεις “αντίθετες” προς τους

ισχύοντες νόμους -μερικώς ή ολι-

κώς-, λόγω ύπαρξης ιδιαιτέρων

συνθηκών κατά περίπτωση, οι

οποίες πάντα πρέπει να περιγρά-

φονται για να στοιχειοθετείται  η

αναγκαιότητα αλλαγής/παραλλα-

γής του νόμου.

Αυτή είναι η περίπτωση στον

Δήμο Ανατολικής Μάνης όπου η

δημοτική Αρχή προτείνει την απα-

γόρευση των ζώων συντροφιάς

από την 1η Μάη έως την 31η

Οκτωβρίου με τα εξής επιχειρή-

ματα: Ο μεγάλος αριθμός των

λουομένων καθώς και η μεγάλη

πυκνότητά τους λόγω της μικρής

έκτασης των παραλιών αυτών, κα-

θιστούν πρακτικά αδύνατη την

απομάκρυνση και ασφάλιση των

ζώων σε σημείο που δε θα παρε-

νοχλούν τους λουομένους. 

στοιχεία από econews.gr

Καλύμπι με το σκύλο σου και νόμιμα!
Με διάκριση για 4 Έλληνες μαθητές ολοκληρώθηκε η 45η

Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής που πραγματοποιήθηκε στο

Καζαχστάν 13-21 Ιουλίου. 

Η Ζωή Τσαγκαλίδου, μαθήτρια Β΄ Λυκείου από την Ξάνθη και

οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, Ιωάννης Ασμάνης από τη Χίο, Γε-

ώργιος Σμυρνής και Νίκη Πατρινοπούλου από την Αθήνα, ξε-

χώρισαν ανάμεσα σε 380 μαθητές από 85 χώρες και

διακρίθηκαν με εύφημη μνεία. 

Με αφορμή τις διακρίσεις των μαθητών, ο Γεώργιος Θεοφ.

Καλκάνης, καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών και αρχηγός

της αποστολής, δήλωσε: “Οι Ελληνες μαθητές, που βρα-
βεύονται με μετάλλια ή εύφημες μνείες στις Διεθνείς
Ολυμπιάδες Φυσικής, φθάνουν στα όρια των δυνατοτήτων
τους, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικές τόσο όσον
αφορά τα θεωρητικά θέματα όσο και -κυρίως- τις πειραμα-
τικές δεξιότητες”.
Στενάχωρο είναι το γεγονός ότι στις δηλώσεις των παιδιών

τονίστηκε ιδιαίτερα ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη βοήθεια

από το σχολείο, παρά μόνο κάποιες εξαιρέσεις καθηγητών. 

«Ξεκινώντας από το γυμνάσιο», είπε η Νίκη, «ο πατέρας μου
με προετοίμασε (ο οποίος είναι φυσικός) – το σχολείο, μάλ-
λον με αποθάρρυνε. Δεν θεωρούσαν τους διαγωνισμούς κάτι
σημαντικό. Γενικά, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει –
μόνο αν ένας καθηγητής αγαπάει αυτό που κάνει. Μεγαλύ-
τερο πρόβλημα είναι το πειραματικό μέρος: στην Ελλάδα δεν
γίνονται πειράματα στα σχολεία. Εγώ πρώτη φορά έκανα
στην προετοιμασία». Επίπεδο ανταγωνισμού; «Με τα παιδιά
από τις ασιατικές χώρες δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε».

στοιχεία από την Καθημερινή

45η Διεθνής
Ολυμπιάδα Φυσικής

Στο τσακ την γλυτώσαμε,

απ’ ότι αποκάλυψε πρό-

σφατα η NASA, αφού το

2012 μια τεράστια ηλιακή

"καταιγίδα" πέρασε ξυστά

από τον πλανήτη μας. 

Στις 23 Ιουλίου 2012, ο

Ήλιος, μετά από μία εκτί-

ναξη στεμματικής μάζας,

έστειλε προς την κατεύ-

θυνση του πλανήτη μας μια

πανίσχυρη μαγνητική "κα-

ταιγίδα", με ταχύτητα

3.000 χιλιομέτρων το δευ-

τερόλεπτο, η οποία δεν

αποδείχτηκε καταστροφική

τελικά για την γη γιατί “άρ-

γησε” μια εβδομάδα. 

Η NASA ανακοίνωσε, σύμ-

φωνα με το Γαλλικό Πρα-

κτορείο και τη Daily Mail,

ότι επρόκειτο για την ισχυ-

ρότερη ηλιακή καταιγίδα

των τελευταίων 150 ετών

και αν είχε "χτυπήσει" τη

Γη, η ζωή δεν θα ήταν πια

αυτή που ξέρουμε και ο αν-

θρώπινος πολιτισμός θα

είχε γυρίσει στον 18ο

αιώνα.

Nα θυμηθούμε τι λέγανε οι

Μάγιας; Ελεγαν πως μέσα

στο 2012 θα γίνει η κατα-

στροφή του κόσμου. Μάλι-

στα είχαν ορίσει και

συγκεκριμένη ώρα και

ημέρα που θα γίνει. Είχαν

πει πως την Τρίτη 21/12 και

ώρα 13:13 θα καταστρα-

φούμε. Δύο μέρες έπεσαν

έξω κι η γη συνεχίζει κανο-

νικά τους ρυθμούς της.

Λέτε να είχαν δίκιο οι Μάγιας;
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . . Ε
υχαριστούμε θερμά

την ΕΒΔΟΜΗ που μας

έδωσε την ευκαιρία να

γνωρίσουμε τις απόψεις του

εξαίρετου ιστορικού κ. Καρ-

γάκου για το θέμα του Βο-

τανικού.  

Δυστυχώς τα περισσότερα

ΜΜΕ δεν δημοσιοποιούν τέ-

τοια ιδιαίτερα θέματα.  Είμαι

σίγουρη ότι η πλειονότητα

των Ελλήνων θα εξέφραζε

τις ίδιες απόψεις και απο-

ρίες, αν μας δινότανε η ευ-

καιρία να ερωτηθούμε για το

εάν και που θέλουμε να χτι-

στεί Τζαμί, και μάλιστα με τα

δικά μας χρήματα.  

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι

και να συνεχίζεται πάντα να

μας ενημερώνετε όχι μόνο

για τα τοπικά, αλλά και για

τα γενικότερα πολιτικά, γε-

ωπολιτικά, αλλά και πολιτι-

στικά θέματα.

Τ. Τσ.

Προς  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ

Πιστεύοντας, ότι όπως εσείς έχετε κάθε δικαίωμα

κριτικής, το ίδιο δικαίωμα έχουμε και οι κρινόμενοι

προς τους κρίνοντες.

Σας απευθύνω λοιπόν αυτή την επιστολή προς δη-

μοσίευση, διαμαρτυρόμενος έντονα διότι η εφη-

μερίδα σας εξακολουθεί να παρερμηνεύει

σκόπιμα, θέσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και

να με συκοφαντεί.

Παράλληλα δε αφήνει ασχολίαστα γεγονότα, που

κατά καιρούς καταγγέλονται στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο και αφορούν τον απερχόμενο Δήμαρχο,

τους Αντιδημάρχους και τα οποία είναι πολύ σο-

βαρά.

Στις τελευταίες αναλήθειες του φύλλου σας στις

26.7.2014 απαντώ:

1) Η επιστολή της αναπλ.διευθύντριας κας Ρούσ-

σου με την «κραυγή αγωνίας», θεσμικά, δεν μπο-

ρούσε ούτε να απευθύνεται στο Δημοτικό

Συμβούλιο ούτε να την διαβάσει ο Πρόεδρος του

Δημ.Συμβουλίου προς το Σώμα. 

Αυτό είπα και καλώς συμφώνησε ο Πρόεδρος και

σχεδόν όλοι οι Δημ.Σύμβουλοι.

Η κα Ρούσσου μπορούσε να την απευθύνει στον

κύριο Δήμαρχο, πολιτικό προιστάμενό της, κάθε

άλλη δε ενέργειά της αποτελεί, κατά την ταπεινή

μου άποψη, πειθαρχικό παράπτωμα.

Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που η κα Ρούσ-

σου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν τις επι-

τρέπονται.

Σας θυμίζω την ιστορία της δενδροφύτευσης του

κοινόχρηστου χώρου στο Καβούρι, πλησίον της οι-

κίας του κου Προκοπίου, η οποία απασχόλησε το

Δημ.Συμβούλιο και το οποίο αποφάσισε να απο-

στείλει τα πρακτικά της συνεδρίασης  στον εισαγ-

γελλέα για έρευνα.

2) Ατυχές το πρωτοσέλιδό σας που ισχυρίζεσθε,

ότι ξεραίνονται τα φυτά «στο πρώτο πάρκο της

Ευρώπης» διότι τάχα το Δημ.Συμβούλιο δεν ψη-

φίζει προμήθειες για αυτόματο πότισμα,  σπόρους

γκαζόν κ.λ.π.

Όπως φανερώνει και  η φωτογραφία, υπάρχει εγ-

κατάσταση αυτόματου ποτίσματος και είναι εν λει-

τουργία.

Τα φυτά του πάρκου ξεραίνονται διότι μετά τα εγ-

καίνια σταμάτησαν να τα ποτίζουν.

Σας  «διαφεύγει» επίσης το γεγονός, ότι τρεις

φορές τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο καταγ-

γέλω το γεγονός αυτό στο Δ.Σ  και οι υπεύθυνοι

σιωπούν.

Στο ερώτημα, γιατί μένουν τα φυτά απότιστα, πρέ-

πει να απαντήσει η υπηρεσία πρασίνου.

Απλά υποψιάζομαι ότι οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ

με την κατάχρηση που γίνεται στο νερό έχουν

«κτυπήσει κόκκινο» στον κωδικό του προυπολογι-

σμού.

3) Θεματοφύλακας του Δημ. Συμβουλίου δεν είμαι

εγώ, όπως ειρωνικά σχολιάζετε, αλλά ο κος Πρό-

εδρος του Δ.Σ.

Όπως σέβομαι λοιπόν το θεσμό και τους συνα-

δέλφους και είμαι πάντοτε παρών στην ώρα μου,

έχουν την υποχρέωση να πράττουν το ίδιο και οι

συνάδελφοί μου.

Θα έχετε μάλιστα διαπιστώσει, ότι αυτοί που κα-

θυστερούν είναι συνήθως τα ίδια πρόσωπα και τυ-

χαία «οι εκλεκτοί που προβάλλονται από τον

τοπικό τύπο».

Αντί λοιπόν να με ειρωνεύεστε και να με συκο-

φαντείτε με απαράδεκτους υπαινιγμούς, ότι είχα

πάρει βαρύ ηρεμιστικό, επειδή περίμενα υπομονε-

τικά να γίνει απαρτία διότι υπήρχαν θέματα που

αφορούσαν τα σχολεία, μάλλον θα έπρεπε να το

σημειώνατε σαν θετικό στοιχείο.

Για κατανάλωση ηρεμιστικών και οίνου να στρέ-

ψετε αλλού την έρευνά σας.

4) Για τα τροφεία των παιδικών σταθμών ουδέν

αναληθέστερον, ότι τάχα ο ΟΑΠΠΑ δεν φρόντισε

να εξασφαλίσει τα κονδύλια.

Το Δημ. Συμβούλιο, απλά, πήρε απόφαση να επι-

χορηγήσει εκτάκτως τον ΟΑΠΠΑ προκειμένου τα

τροφεία να είναι δωρεάν.

Εάν το έπραξε ή όχι αυτό αφορά τον Δήμο,  και

για ενημέρωσή σας,  σας διαβεβαιώνω, ότι οι παι-

δικοί σταθμοί λειτούργησαν κατά την τρέχουσα

περίοδο κατά γενική ομολογία υποδειγματικά.

5) Όσον αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ειλι-

κρινά με απογοητεύετε με τις θέσεις σας. 

Είναι παροχή προς τους δημότες, μεγάλους και μι-

κρούς και ειδικά στη δύσκολη εποχή που βιώ-

νουμε, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι επιτακτική ανάγκη.

Το ποσό δεν το καθόρισε ο Νιτερόπουλος αλλά το

Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ και μάλιστα, σας πληροφορώ ότι

το καταψήφισε ο κος Καπετανέας διότι το θεώ-

ρησε πολύ μικρό.

Η ενημέωση των δημοτών για τις εκδηλώσεις γί-

νεται με δελτία τύπου προς τον έντυπο και ηλε-

κτρονικό τοπικό τύπο, με ανάρτηση στην

ιστοσελίδα του Δήμου και του ΟΑΠΠΑ, με προ-

γράμματα και αφίσσες, το μοίρασμα των οποίων

και την ανάρτηση επιμελούνται στον ελεύθερο

χρόνο τους  υπάλληλοι και κάποιοι σύμβουλοι του

οργανισμού. 

Προσωπικά έχω προυπηρεσία στην αφισσοκόλ-

ληση. Τις εκδηλώσεις τις παρακολουθεί  μεγάλο

πλήθος δημοτών και εκδηλώνει τον ενθουσιασμό

του για την αρτιότητα και το  επίπεδο.

Ελπίζω να μη χρειαστεί να επανέλθω.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημ. Σύμβουλος

Πρόεδρος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υ.Γ: Αλήθεια κατά καιρούς δημοσιεύεται συνεν-

τεύξεις με διάφορα πρόσωπα και μου προκαλεί εν-

τύπωση, ότι ουδέποτε θεωρήσατε αναγκαίο να

προκαλέσετε μια συνομιλία μας, αφού μάλιστα

έχω τη τιμή να εκπροσωπώ τον Οργανισμό, ο

οποίος επιτελεί ένα τόσο σοβαρό έργο και που

κατά καιρούς έχει προκαλέσει σχόλια και αρνη-

τικά και θετικά.

Μήπως έστω και τώρα που οι εκλογές τελείωσαν

και δεν δεσμεύεστε, είναι σκόπιμο να τα πούμε

έξω από τα δόντια;

Μακροσκελή επιστολή, ελάβαμε από τον πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ

του Δήμου 3Β, Γιάννη Νιτερόπουλο, σε απάντηση του ρεπορτάζ

που είχαμε κάνει με τίτλο: «σε αργό θάνατο το πράσινο του

Δήμου 3Β»  και αναφερόταν στην επιστολή της αν. διευθύντριας

πρασίνου Αν. Ρούσσου, που είχε στείλει στον  Δήμαρχο και στον

Πρόεδρο και αφορούσε το πράσινο.

Κατά την άποψη του Γ. Νιτερόπουλου, κακώς η διευθύντρια πρα-

σίνου απευθύνθηκε στον πρόεδρο και κακώς ο πρόεδρος άρχισε

να τη διαβάζει, γιατί δεν είναι θεσμικά επιτρεπτό. Ο πρόεδρος

όμως είναι εκείνος που θεσμικά κρίνει αν ένα έγγραφο θα το

φέρει προς ανάγνωση στο σώμα ή όχι. Και καλώς, κατά τη γνώμη

μας το έφερε, γιατί το θέμα αφορά όλο το Δήμο και τον κάθε Δη-

μότη, όπως σημείωνα και στο ρεπορτάζ. Οπως επίσης σημείωνα

και ότι σύμβουλοι καταγγέλουν ότι ξεραίνεται το πράσινο.

Οσο για τη σιωπή του Γ. Νιτερόπουλου στην αναμονή απαρτίας

του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Αλλω-

στε και σε προηγούμενο φύλλο έχουμε επισημάνει ότι ο ίδιος

είναι πάντα παρών. Επισημαίναμε ότι ήταν η πρώτη φορά που δεν

αντέδρασε, δεν παραπονέθηκε για την ωριαία αναμονή. Σοβαρά

θέματα εχουν αναβληθεί, πολλές φορές λόγω έλλειψης απαρ-

τίας, πάντα στο πρώτο τέταρτο της ώρας.

Δημοσιεύουμε λοιπόν την επιστολή του Γ. Νιτερόπουλου, αφαιρών-

τας την παράγραφο που κατηγορεί συλλήβδην όλο τον Τύπο, για λό-

γους δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ποινικών ευθυνών.

Προς τον Δημήτρη

Φιλιππόπουλο

Aγαπητέ μου φίλε Δημήτρη,

Γνωρίζω για την ταλαιπωρία της

υγείας σου. Θέλω να σου ευ-

χηθώ, πρώτον, γιατί έχω πάρει

τηλέφωνο αλλά κανείς δεν

απαντά. Μην παραπονεθείς,

αλλά ήρθα να σε δω μαζί με τη

σύζυγό μου. Τη στιγμή όμως

εκείνη, ένας νοσοκόμος ίσως σε

πήγαινε στη φυσιοθεραπεία.

Δεν κρύβω ότι συγκινήθηκα.

Θέλω να ενημερώσω την οικο-

γένειά σου ότι υπάρχουν εξει-

δικευμένα κέντρα αποκατά-

στασης, τα οποία στις ημέρες

μας κάνουν θαύματα! Είναι

κρίμα φίλε, όλοι σε θέλουμε να

έλθεις περπατώντας στα στέκια

μας. Τον γυιο σου, τον βλέπω

κάποια βραδάκια με ένα σακίδιο

σκεπτικό να βαδίζει στην παρα-

λία της Γλυφάδας. Πόσες σκέ-

ψεις άραγε να τον βασανίζουν;

Θέλω να βρεθώ κοντά σου και

στην οικογένειά σου, εγώ και

κάποιοι φίλοι σου ακόμα.

Πρέπει να ενημερωθείτε για τα

κέντρα αποκατάστασης, γιατί

φίλε μπορείς και πρέπει να γί-

νεις καλά!

Υ.Γ. Στο συγκεκριμένο νοσοκο-

μείο δύο γιατροί είναι στενοί

μου φίλοι. Με διαβεβαίωσαν ότι

σε εξειδικευμένο κέντρο αποκα-

τάστασης θα γίνεις καλά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Μπακόπουλος

Αιγιαλός: θετικές οι
νέες εξελίξεις

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πο-

λιτισμού (ΕΛΛΕΤ) εκφράζει την ικανοποίησή

της για την γραπτή δήλωση του Υπουργού

ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη αναφορικά με το νομο-

σχέδιο για τον αιγιαλό, η οποία δείχνει να προ-

διαγράφει θετικές εξελίξεις:

«Η περιβαλλοντική προστασία των ελληνικών
ακτών δεν απαιτεί κανένα ειδικό νομοσχέδιο
για αιγιαλό και παραλία, παρά μόνο συγκεκρι-
μένες, απλές ρυθμίσεις θεσμικής και νομικής
θωράκισης της χάραξής του και αξιόπιστης
αποτύπωσής του σε χάρτες και διαγράμματα»,

ανέφερε ο Γ. Μανιάτης. 

H ΕΛΛΕΤ είναι η επίσημη εκπρόσωπος της ευρω-

παϊκής οργάνωσης πολιτισμικής κληρονομιάς και

περιβάλλοντος, Europa Nostra, η οποία παρενέβη

με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό για το νο-

μοσχέδιο περί αιγιαλού.

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος απαντά  σε δημοσιεύματα της ΕΒΔΟΜΗΣ
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Οι μόνοι δύο υπάρχοντες αρχαίοι πολιτι-

σμοί, Ελλάδα και Κίνα, συνάντησαν ο ένας

τον άλλον με τη μορφή της παραδοσιακής

μουσικής στη Σαντορίνη και την Αθήνα. Η

μουσική πάντα θεωρείται όχι μόνο ως μια

μορφή τέχνης, αλλά ως μια παγκόσμια

γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους, πέρα

από διάφορα έθνη και περιοχές. Το Guqin,

θεωρείται ως «Πατέρας της κινεζικής μου-

σικής», υπάρχει πάνω από 3.000 χρόνια και

η μουσική του αντιπροσωπεύει την Υψηλό-

τερη μορφή της κινεζικής μουσικής. Μαζί με

την καλλιγραφία, τη ζωγραφική και την αρ-

χαία μορφή του σκακιού, το Guqin ήταν μία

από τις τέσσερις τέχνες που οι Κινέζοι λό-

γιοι έπρεπε να κατέχουν. Έχει εγγραφεί

από το 2008 στον Αντιπροσωπευτικό Κατά-

λογο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αν-

θρωπότητας από την UNESCO. Η απλότητά

του, κομψή και μακροχρόνια η γοητεία της

μουσικής του, έχει επίσης αναγνωριστεί ως

«Ήχοι που κληροδοτήθηκαν από την αρχαι-
ότητα» και συμβολίζει την αισθητική έννοια

της κινεζικής μουσικής.

Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα, ξεκίνησε

από το Meet Culture που εδρεύει στην

Αθήνα. “Μουσική από την αρχαία Κίνα" συ-

ναυλία Guqin με την Ms.Wang Long δεν

έλαβε μόνο την θερμή υποστήριξη από τον

τοπικό κινεζικό λαό, αλλά και την ενεργό

συμμετοχή των Ελλήνων και  ανθρώπων

από άλλες χώρες.  Κατά τη διάρκεια της συ-

ναυλίας, Guqin, το Xiao (κινεζικό φλάουτο),

το Guzheng και η αρχαία ελληνική λύρα πα-

ρουσίασαν κοινά σημεία κι έτσι έγινε αυτο-

σχεδιασμός αρχαίων ελληνικών οργάνων

με Guqin.

Η συναυλία στην Αθήνα ήταν συνδιοργά-

νωση από το Meet Culture και το Δήμο

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 

Στην κομψή σκηνή διακοσμημένη με κινέ-

ζικο στιλ, η συναυλία ξεκίνησε με ένα διά-

σημο κομμάτι Guqin μουσικής με τίτλο:

"Άγριες Χήνες κατεβαίνουν στην αμμώδη
όχθη". Αυτή η αρχαία μουσική με ιστορία

πάνω από 300 χρόνια, έφερε το κοινό πίσω

στην αρχαία Κίνα, συναντώντας τους Κινέ-

ζους λόγιους και διανοούμενους. Η Wang

Long, η οποία μελέτησε Guqin με τους διά-

σημους δασκάλους Guqin,Li Xiangting και

Gong Yi, εκτέλεσε πολλά κλασικά κομμάτια

της μουσικής Guqin, όπως "Τρεις Παραλλα-
γές στο θέμα Άνθος του δαμάσκηνου", "Ο
Χορός των φύλλων στο Φθινοπωρινό αε-
ράκι", κ.λπ. Ο Kevin Miao, παίζοντας Xiao

(Κινέζικο φλάουτο) συνόδευσε την Wang

Long στην εκτέλεση των κομματιών "Η Σε-
λήνη πάνω από το μονοπάτι του βουνού»
και “Τρεις Παραλλαγές του θέματος Yang-
guan Pass".
Το κοινό είχε τη δυνατότητα να απολαύσει

την ποικιλία της μουσικής του Guqin με

τόσο διαφορετικό στυλ, έτσι που εντυπω-

σιάστηκε, ιδιαίτερα δε γιατί είδε αυτό το αρ-

χαίο μουσικό όργανο στην Ελλάδα.

Guqin και Xiao (Κινέζικα φλάουτο) ensemble.

Εκτός από το Guqin, το Guzheng παρουσιά-

στηκε στο κοινό και η κινέζικη πολεμική

τέχνη του Baguazhang εκτελώντας μια

φόρμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας με

τη μελωδία του τραγουδιού "Ψαρόβαρκες

στο Σούρουπο", ένα από τα πιο διάσημα

μουσικά κομμάτια του Guzheng.

Το αποκορύφωμα ήταν στο τέλος της συ-

ναυλίας, όταν η μουσικός αρχαίας ελληνι-

κής λύρας Αλίκη Μαρκαντωνάτου και η

μουσικός κρουστών Αρετή Μίγγου μαζί με

την Wang Long αυτοσχεδίασαν σε ένα αρ-

χαίο ελληνικό μουσικό κομμάτι που γρά-

φτηκε από την διάσημη ποιήτρια Σαπφώ. Η

μουσική αυτή σπίθα μεταξύ των δύο αρ-

χαίων πολιτισμών κέρδισε το παρατεταμένο

χειροκρότημα από το ακροατήριο. Σε αν-

τάλλαγμα, η Wang Long κάλεσε τις δύο Ελ-

ληνίδες μουσικούς να τελειώσουν τη

συναυλία με ένα άλλο αυτοσχεδιασμό για

το διάσημο λυρικό κομμάτι Guqin και τρα-

γούδι "Παντοτινή επιθυμία". 

Η Πρόεδρος του Meet Culture, ο διοργανω-

τής της συναυλίας, Eley Yuan ανέφερε,

"Καθώς είναι το μόνο στούντιο πολιτιστικών
ανταλλαγών Ελλάδας - Κίνας με έδρα την
Αθήνα, πρόκειται να φιλοξενήσει περισσό-
τερες τέτοιου είδους δραστηριότητες πολι-
τιστικών ανταλλαγών, εργαστήρια και
συναυλίες, να αυξηθεί η αμοιβαία πολιτι-
στική κατανόηση μεταξύ Ελλήνων και Κινέ-
ζων. "

Oσοι κυκλοφορούν καθημερινά επί της

Λεωφ. Βασ. Παύλου και της οδού Ιππο-

κράτους, έχουν βιώσει την επικινδυνό-

τητα της διασταύρωσης Βασ.

Παύλου-Ιπποκράτους με την ανάποδη

στροφή που είχε μέχρι μόλις πριν λίγες

ημέρες.

Η παρέμβαση του Δήμου, που ξήλωσε

το τρίγωνο και διαμορφώνει το χώρο

για κυκλική κυκλοφορία θα λύσει το

οξύτατο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τους

κατοικούντες πίσω από το Νοσοκομείο

και είναι η μόνη είσοδός τους προς την

κεντρική πλατεία της Βούλας.

Οπως μας πληροφορεί ο Δήμος, μετά

από μελέτη που πραγματοποιήθηκε

από εξειδικευμένους μελετητές ολο-

κληρώθηκε η κυκλοφοριακή παρέμβαση

στη συμβολή των οδών Βασιλέως Παύ-

λου και Ιπποκράτους. Η συγκεκριμένη

κυκλοφοριακή παρέμβαση συμβάλλει

παράλληλα στο να συνδεθεί με απευ-

θείας λεωφορειακές γραμμές ο Δήμος

3Β με τους κοντινούς σταθμούς του

ΜΕΤΡΟ γεγονός που αποτελεί πάγιο

αίτημα των κατοίκων. 

Οι παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση

των συνθηκών κυκλοφορίας τόσο των

πεζών όσο και των οδηγών στην πόλη

συνεχίζονται συστηματικά, με κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις, διευθετήσεις και

σημάνσεις σε κάθε περιοχή.  

Η Πρώτη Συνάντηση της Αρχαίας Κινεζικής και Ελληνικής Μουσικής

Ζητούν πινακίδα κατεύθυνσης

Mε νέα επιστολή του επανέρχεται ο ανα-

γνώστης, Πανταζής Θεοδωρόπουλος,

όσον αφορά τη διασταύρωση Βασ. Παύ-

λου - Ιπποκράτους που διαμορφώνεται και

ζητάει τοποθέτηση πινακίδας.

Κύριε Δήμαρχε

Ξεκινήσατε μια πολλή σωστή κίνηση, ένα

απαραίτητο έργο και μπράβο Σας.

Να διορθώσετε την πολύ επικίνδυνη δια-

σταύρωση μπροστά στο Νοσοκομείο. Κό-

σμημα και σύμβολο, στο κέντρο του

κύκλου, η ελιά της παλιάς Βούλας.

Με την ευκαιρία του έργου εμείς οι δημό-

τες σας, θα βλέπαμε ευχάριστα και την το-

ποθέτηση μιας μεγάλης, ει δυνατόν

φωτεινής, κατευθυντήριας προς την πλα-

τεία μας πινακίδας, η οποία θα διευκόλυνε

τους επισκέπτες μας, οι οποίοι τώρα ψά-

χνουν να βρουν από ποιο δρόμο θα στρί-

ψουν.

Σας παρακαλώ εξετάστε με ευμένεια την

εισήγηση αυτή. Θα κοσμεί την πόλη μας.

Πανταζής Θεοδωρόπουλος

Ιδιωτικός υπάλληλος

Μια επικίνδυνη διασταύρωση στα 3Β διορθώνεται 

Αυτοσχεδιασμός μεταξύ των αρχαίων ελληνικών
μέσων ερμηνευτές και Wang Long

Guqin και Xiao (Κινέζικα φλάουτο) ensemble
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H κεντρική λεωφόρος Βασ. Κων/νου,

θα αποκλειστεί προκειμένου να εκτε-

λεστούν τα έργα της αποχέτευσης

ακαθάρτων. Γίνονται κυκλοφοριακές

και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις λόγω του

καθολικού αποκλεισμού της Λεωφό-

ρου Β. Κωνσταντίνου από 1η Αυγού-

στου έως 31 Αυγούστου για την

κατασκευή του εσωτερικού δικτύου

ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας. 

Το σκεπτικό της κοινής απόφασης Κοι-

νοπραξίας και Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Κρωπίας ήταν ότι για την έγ-

καιρη εκτέλεση των εργασιών επιβάλ-

λεται ο αποκλεισμός της Λεωφόρου να

είναι καθολικός, σε όλο το πλάτος και

μήκος της οδού, και οι εργασίες να

εκτελεστούν σε πολλαπλά ταυτόχρονα

μέτωπα.

Επειδή η Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντί-

νου αποτελεί  κύριο οδικό άξονα του

Δήμου παραλαμβάνοντας τόσο το σύ-

νολο της τοπικής όσο και μεγάλο

μέρος υπερτοπικής κυκλοφορίας απο-

φασίστηκε οι παραπάνω εργασίες να

εκτελεστούν κατά το μήνα Αύγουστο,

περίοδο στην οποία ο κυκλοφοριακός

φόρτος καθώς και η εμπορική κίνηση

της Λεωφόρου είναι χαμηλότερη σε

σύγκριση με τον υπόλοιπο χρόνο. 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 

Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί

στο τμήμα από τη συμβολή της Λεω-

φόρου Βασ. Κων/νου με την οδό Βασ.

Λέκκα Χατζή μέχρι τη συμβολή της με

την οδό Ιωάννου Πρόφη. 

Εξαίρεση στον παραπάνω αποκλεισμό

αποτελούν τα τμήματα της οδού Συν-

ταγματάρχου Δαβάκη, Δ.Παπανικο-

λάου, Ιωάννου Γκιόκα και τμήμα της

Λεωφόρου από την οδό Αγίας Παρα-

σκευής μέχρι τη συμβολή της με την

οδό Ι.Καβασαλιώτου. Οι παραπάνω

εξαιρέσεις επιλέχθηκαν  ώστε να εξυ-

πηρετείται η διέλευση των οχημάτων

δημιουργώντας τρία ζεύγη κινήσεων

από το δυτικό προς το ανατολικό τμήμα

της πόλης και αντίστροφα, και για να

μην υπάρξει πλήρης αποκοπή των διε-

λεύσεων των οχημάτων εντός του

Δήμου.

Στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων, ο αποκλεισμός της Λεωφ. Βασ.

Κωνσταντίνου θα έχει ως συνέπεια τα

οχήματα που στην υφιστάμενη κατά-

σταση προσεγγίζουν τη Λεωφόρο από

τις οδούς Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου

(από τα νότια) και Λεωφ. Κορωπίου -

Μαρκοπούλου (από τα ανατολικά), να

πραγματοποιούν σχετική παράκαμψη

μέσω των οδών Λ. Κορωπίου –Αερο-

δρομίου, παλαιάς Περιφερειακής Κο-

ρωπίου και οδού Αττικής (η οποία

συμβάλλει με τη Λεωφ. Βασ. Κωνσταν-

τίνου στο ύψος που τελειώνει η παρά-

καμψη στη συμβολή της με την οδό

Βασ. Λέκκα Χατζή). 

Ταυτόχρονα τα οχήματα που προσεγ-

γίζουν τη Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

από τη Λεωφόρο Λαυρίου θα πραγμα-

τοποιούν την αντίθετη σχετική παρά-

καμψη μέσω των οδών Αττικής, πα-

λαιάς Περιφερειακής Κορωπίου και

Λ.Κορωπίου – Αεροδρομίου.

Οι δύο παραπάνω παρακάμψεις αφο-

ρούν στις κινήσεις οι οποίες αποτελούν

υπερτοπική κυκλοφορία και οι οποίες

στην υφιστάμενη κατάσταση διέρχον-

ται μέσα από το Κορωπί μέσω της Λ.

Βασ. Κωνσταντίνου.

Οι αντίστοιχες κινήσεις που έχουν

προέλευση ή προορισμό το κέντρο του

Κορωπίου δεν δύνανται να εξυπηρε-

τηθούν μέσω των παρακάμψεων και

αναμένεται να επιβαρύνουν το τοπικό

οδικό δίκτυο μέσω των οδών Συνταγ-

ματάρχου Δαβάκη, Δ. Παπανικολάου,

Ιωάννου Γκιόκα και τμήμα της Λεωφό-

ρου από την οδό Αγίας Παρασκευής

μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ι. Κα-

βασαλιώτου.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η διέλευση των λεωφορειακών γραμ-

μών του ΚΤΕΛ Αττικής που προσεγγί-

ζουν το Κορωπί από τη Λεωφόρο

Λαυρίου θα εκτελείται μέσω της παρα-

κάμψεως των οδών Αττικής,

Κων.Ι.Λάμπρου, Γράμμου, Ηρακλέως,

Αναπαύσεως και Λεωφ.Κορωπίου-

Μαρκοπούλου και αντίστροφα.

Η διέλευση της λεωφορειακής γραμμής

του ΟΑΣΑ 308 που προσεγγίζει το Κο-

ρωπί από τη Λεωφόρο Λαυρίου θα

εκτελείται μέσω της παρακάμψεως

των οδών Αττικής και Σπύρου Δάβαρη

και αντίστροφα.

Η διέλευση της λεωφορειακής γραμμής

του ΟΑΣΑ 125 που προσεγγίζει το Κο-

ρωπί από τη Λεωφόρο Λαυρίου θα

εκτελείται μέσω της παρακάμψεως

των οδών Αττικής, παλαιάς Περιφερει-

ακής Κορωπίου, Αγίων Αναργύρων,

Αναπαύσεως και Λ. Βάρης - Κορωπίου

και αντίστροφα.

Η διέλευση των λεωφορειακών γραμ-

μών του ΟΑΣΑ 120 και 330 που προ-

σεγγίζει το Κορωπί από την οδό

Σπύρου Δάβαρη θα εκτελείται μέσω της

οδού Αττικής, Κων. Ι. Λάμπρου, Γράμ-

μου, Ηρακλέως, Αναπαύσεως και

Λεωφ.Βάρης-Κορωπίου και αντί-

στροφα.

Η διέλευση της λεωφορειακής γραμμής

του ΟΑΣΑ 309 που εκτελεί κυκλική δια-

δρομή εντός του Δήμου Κρωπίας θα

εκτελείται από το σταθμό προαστιακού

Κορωπίου μέσω των οδών Σπύρου Δά-

βαρη, Αττικής, Αγίας Παρασκευής, Λε-

ωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, Ι.

Καβασαλιώτου, Ισιδώρου Μωραϊτη, Γε-

ωργίου βλάχου, Κολοκοτρώνη, Ανα-

παύσεως, Ηρακλέους, Γράμμου, Κων. Ι.

Λάμπρου και Αττικής προς Σπύρου Δά-

βαρη. Την ίδια διέλευση εκτελεί η δη-

μοτική συγκοινωνία για τα Θαλάσσια

Μπάνια καθώς και το πρωινό δρομο-

λόγιο της δημοτικής γραμμής προς

την  Αγία Μαρίνα-Προαστιακός –

Μετρό Σταθμός Κορωπίου.

Συμπερασματικά:  Η κυκλοφοριακή εξυ-

πηρέτηση της πόλης, από 1 έως 31 Αυ-

γούστου, θα γίνεται περιμετρικά από τις

οδούς: Κολοκοτρώνη, Κύπρου, Ηρακλέ-

ους, Αττικής, Ισιδ. Μωραίτη και Γ. Γε-

ώργα-Ζαλόγγου, Δ. Χριστοδούλου.

O Δήμος ζητάει την

κατανόηση των πολιτών

Με ανακοίνωσή του «ο Δήμος ζητάει

συγνώμη για την την ταλαιπωρία αλλά

το έργο είναι ζωτικής σημασίας για

όλους μας και μόνιμο ενώ η ενόχληση

θα είναι προσωρινή.

Παρακαλούνται  οι κάτοικοι, οι επιχει-

ρήσεις,  οι επαγγελματίες, και οι επι-

σκέπτες να δείξουν τη δέουσα

κατανόηση και να συμμορφώνονται

στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτσι

ώστε να βοηθήσουμε στην γρήγορη

εκτέλεση του έργου εντός του Αυγού-

στου.

Πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις  παρέχονται καθημερινά στα

τηλέφωνα:  210-662 23 79 & 210-60 26

272 (Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Έργων-

Αποκλεισμός της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

λόγω έργων στο Κορωπί
Για όλο το μήνα Αύγουστο η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της πόλης,  θα γίνεται περιμετρικά

Αναδημοσιεύουμε τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τον αποκλεισμό της

λεωφ. Βασ. Κων/νου στο Κορωπί, από χθες 1η Αυγούστου, προκειμένου να

γίνουν τα έργα της αποχέτευσης.

Θα είναι μία δύσκολη περίοδος για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες

της λεωφόρου, αλλά είναι ένα έργο που θα δώσει, κυριολεκτικά, ανάσα

στο Κορωπί.

Η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της πόλης, από 1 έως 31 Αυγούστου, θα γίνε-

ται περιμετρικά από τις οδούς: Κολοκοτρώνη, Κύπρου, Ηρακλέους, Αττικής,

Ισιδ. Μωραίτη και Γ. Γεώργα-Ζαλόγγου, Δ. Χριστοδούλου.
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Κλείνουν την πορθμιακή

γραμμή Ερέτρειας - Ωρωπού
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

H «Συνεργασία Πολιτών» για Δημοκρατική και μα-

χητική Αυτοδιοίκηση από τον Ωρωπό και η Κίνηση

Αλληλεγγύης Πολιτών Ερέτρειας καλούν όλους

τους φορείς, τις δημοτικές παρατάξεις, τους Συλ-

λόγους, τις Κινήσεις πολιτών καθώς και τους πο-

λίτες που πλήττονται από αυτή την απόφαση, σε

μια πρώτη συνάντηση – συζήτηση για τη δημιουρ-

γία επιτροπή αγώνα στην προσπάθεια αποτροπής

της απόφασης για κλείσιμο της προρθμιακής

γραμμής Ερέτρειας – Ωρωπού.

Κυριακή 24 Αυγούστου στο Σαπανίδειο Πνευμα-

τικό Κέντρο Ωρωπού, 10.30π.μ.

Η βουλευτής Β΄ Πειραιά της ΔΗΜΑΡ, Γε-

νική Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης για την καταπολέμηση του ρατσισμού

και της ξενοφοβίας, Μαρία Γιαννακάκη, επι-

σκέφθηκε το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακο-

ποιημένων Γυναικών Δήμου  Δραπετσώνας

- Κερατσινίου, με την ιδιότητα της εκπρο-

σώπου της Ελλάδας στο Δίκτυο Ευρω-

παίων Βουλευτών κατά της Βίας στις

Γυναίκες και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Οι εργαζόμενες στο κέντρο ενημέρωσαν τη

βουλευτή για τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν στην άσκηση του έργου τους και

την πορεία του προγράμματος, καθώς και

για τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζουν και

στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοι-

νωνικού συνόλου, γι΄ αυτό το τεράστιο

πρόβλημα, που δε γνωρίζει μορφωτικά, κοι-

νωνικά και οικονομικά στρώματα.

Η M. Γιαννακάκη έκανε λόγο για την έρευνα

με αποτελέσματα – κόλαφος που είχαν δη-

μοσιοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισό-

τητας των Φύλων στο τέλος του 2013, τα

οποία καταδεικνύουν  ραγδαία αύξηση των

κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών στην

περίοδο της κρίσης στη χώρα μας, της

τάξης του 47%. Με την ίδια έρευνα ήρθε

επίσης στην επιφάνεια, πως 1 στις 3 γυναί-

κες στην Ελλάδα έχει πέσει θύμα ξυλο-

δαρμού.

Καθίσταται με βάση τα παραπάνω σαφές,

πως παρά την όποια προσπάθεια στήριξης

και επέκτασης των υφιστάμενων δομών

πρόληψης και αντιμετώπισης, η συνολική

αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινο-

μένου δεν μπορεί να συντελεστεί εν απου-

σία του κατάλληλου νομικού πλαισίου.

«Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του
Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί το
πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο που ορί-
ζει τις μορφές που λαμβάνει η βία κατά των
γυναικών και εισάγει ολοκληρωμένο νομικό
πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπισή
της, καθώς και θέτει τέλος στην ατιμωρη-
σία των θυτών και την έλλειψη προστασίας
των θυμάτων. Η εν λόγω σύμβαση συγκέν-
τρωσε τον  απαραίτητο αριθμό υπογραφών
από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης και τίθεται επίσημα σε ισχύ την
1η Αυγούστου τρέχοντος.

Η Ελλάδα δεν έχει προβεί στην επικύρωση
της εν λόγω Σύμβασης στο Κοινοβούλιο,
και οι απαραίτητες εξηγήσεις περί αυτού δε
μας έχουν δοθεί, παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις μας», σημειώνει η Μ. Γιαννακάκη.

Σύμβαση για την τιμωρία των θυτών στη βία κατά των  γυναικών

Την ικανοποίηση των κατοίκων του

Συλλόγου Αγίας Τριάδος Βούρλων

Αναβύσσου και όχι μόνο, 

Βελτιώσεις της οδού Καλυβίων - Ανα-

βύσσου με ποδηλατόδρομο ζητάει με

επιστολή του προς την Περιφέρεια Ατ-

τικής, ο δήμαρος Σαρωνικού Πέτρος

Φιλίππου.

Ζητάει μέσα από την επιστολή του ο δή-

μαρχος «να εξετάσετε τη δυνατότητα,

στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση του

Οδικού Τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέν-

τρου Καλύβια - Λαγονήσι - Ανάβυσσος”,

το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται

στο στάδιο της συμμετρικής διαπλάτυν-

σης της Λεωφόρου Καλυβίων - Αναβύσ-

σου, δημιουργίας ποδηλατοδρόμου που

αποτελεί αίτημα πολλών κατοίκων του

Δήμου μας.

Οπως γνωρίζετε, το ποδήλατο τα τε-
λευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευ-
ρέως από τους πολίτες, καθώς ολοένα
και περισσότεροι επιλέγουν να μετα-
κινηθούν με το συγκεκριμένο μέσο
είτε για οικονομικούς λόγους είτε για
λόγους άσκησης - εκγύμνασης και δια-
τήρησης καλής φυσικής κατάστασης.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι θα ήταν
προς όφελος των πολιτών η δημιουρ-
γία ενός ποδηλατοδρόμου στη λεω-
φόρο Καλυβίων - Αναβύσσου, ώστε
όσοι έχουν ενσωματώσει τη χρήση πο-
δηλάτου στην καθημερινότητά τους
να μπορούν να κυκλοφορούν με

ασφάλεια».
Την επιστολή ο δήμαρχος αποφάσισε

συνεπικουρούμενος από τον Εξωραϊ-

στικό Σύλλογο Αγίας Τριάδος Βούρ-

λων Αναβύσσου.

Σημείωση: Καλοί οι ποδηλατόδρομοι

αλλά να προσέξει ο δήμαρχος να γίνει

σωστά και όχι όπως στη Βούλα, που

λειτουργεί ως “απόπατος” σκύλων,

αφού είναι στρωμένος με χαλίκι γε-

μάτο λακούβες και φυτρωμένο χορτα-

ράκι, σε αντίθεση με άλλους

ποδηλατόδρομους που έχουμε δει,

στο Γέρακα Παλλήνης, που είναι χρω-

ματισμένος και με συχνή σηματοδό-

τηση.

Βελτιώσεις της οδού Καλυβίων - Αναβύσσου με ποδηλατόδρομο

Tην Πέμπτη 24/7 πραγματο-

ποιήθηκε το πρώτο συμπό-

σιο - δρώμενο με τίτλο

“Φτιάχνω το δικό μου ανό-

θευτο κρασί χωρίς χημικά

πρόσθετα”, στον “Βλαστό”

Αμπελοφιλοσοφία και οινο-

ποίηση λοιπόν κάνοντας

σπονδή στο Βάκχο και  στη

θεά Δήμητρα λέγοντας:

«Είθε ο Διόνυσος  να μας τα
φέρνει όλα στο καλό, η θεά
Δήμητρα στα αμπέλια, κι
εμείς τα βαρέλια».
Όλοι όσοι συμμετείχαν

έφεραν από το σπίτι τους

μεζεδάκια και κρασί και έτσι

άνοιξε ή πρώτη Πέμπτη.

Στη συνέχεια έγινε η γνωρι-

μία σύσταση των παρευρι-

σκομένων  αναφέροντας ο

καθένας το όνομά του το

επάγγελμα του  και ποιες

είναι οι δραστηριότητες του

τις ελεύθερες ώρες του.

Ξεκίνησε το μικρό συμπόσιο

αρχής γενομένης της

ρήσης: «Αρχή Σοφίας η των
ονομάτων επίσκεψη» όπως

είχε πει ο φιλόσοφος Αντι-

σθένης και ανέλυσαν την

λέξη Τσιμπούσι = το συμπό-

σιο = συν + πόση. 

Το συμπόσιο περιελάμβανε

φαγητά, εδέσματα, κρασί,

χορό, απαγγελία ποιημάτων        

Ποιος ήταν ο ρόλος του συμ-

ποσιάρχη (οικοδεσπότη), του

αρχιοινοχόου, των οινοχόων

και όλων εν γένει των συντε-

λεστών της τελετής του κάθε

συμποσίου.          

Αναφέρθηκαν στο περιεχό-

μενο του σεμιναρίου όπως:                                                              

1. Με χημικά ή χωρίς  φτιά-

χνω το κρασί μου;  

2. Πρακτικά ή επιστημονικά

φτιάχνω το κρασί μου;                    

3. Το κρασί δεν είναι μόνο

ευχαρίστηση.

6. Το κρασί γίνεται από

καλό σταφύλι                                  

7. Μούστος από το πατη-

τήρι μας                                           

Για όποιον ενδιαφέρεται τα

σεμινάρια θα συνεχιστούν

και μέσα στον Αύγουστο και

γίνονται κάθε Πέμπτη στον

“Βλαστό” στην  Αργυρού-

πολη.

Τηλ 210-9613680 Κάμπινγκ

Βούλας τηλ 210-8991145

Μάρκος Βιδάλης τηλ.

6942510025

“Φτιάχνω το δικό μου κρασί χωρίς χημικά πρόσθετα”
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Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Ο.Π.Π.Δ.Σ “Ο Ξε-

νοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με τίτλο

“Βραυρώνεια 2014”, που ξεκίνησαν στις  25 Ιουλίου. 

Η έναρξη έγινε μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο

της Θεάς Αρτέμιδος με το χοροθέατρο και το θεα-

τρικό μονόπρακτο από την θεατρική ομάδα «Αρτέμι-

δος ΑΝΑΒΑΣΙΣ» και χορογραφίες από τη Σχολή

χορού της Μαρίας Σιμιγδαλά. 

Ακολούθησε η αφή της φλόγας και η λαμπαδηδρομία

με την συμμετοχή του Ποδηλατικού Συλλόγου  «Ο

ΕΡΜΗΣ» Μαρκοπούλου και της ΕΟΜΑΚ. Στη συνέ-

χεια έγινε η υποδοχή των ποδηλατών στο γήπεδο

μπάσκετ Βραυρώνος, επαναλήφθηκε το χοροθέατρο

για όσους δεν ήταν στον αρχαιολογικό χώρο και ακο-

λούθησαν οι απονομές αναμνηστικών.

Η πρόεδρος του Οργανισμού μίλησε για την λατρεία

της Αρτέμιδος* στην αρχαία Ελλάδα και στη συνέχεια

παρουσιάστηκε η παράσταση «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αρι-

στοφάνη, σε σκηνοθεσία – κοστούμια – μουσικές επι-

λογές Κατερίνας Ταρλή.   

Στις 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο μπάσκετ

Βραυρώνος πραγματοποιήθηκε το μεγάλο αφιέρωμα

στον Βασίλη Τσιτσάνη “30 χρόνια  δίχως  τον Βασίλη

Τσιτσάνη «ΟΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΩ ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΝΩ»” χαρτογρα-

φώντας τον Τσίλα με την «Ρεμπέτικη Παρέα» που

αποτελείται από τους: Σπύρος Ηλιάδης τραγούδι-

κρουστά, Βασίλης Κούλογλου τραγούδι – κιθάρα, Θα-

νάσης Μπουκουβάλας τραγούδι – μπουζούκι και

Ελένη Τορνάρου τραγούδι – ακορντεόν.  

«Καλλιτέχνης λαϊκός, όχι μόνο προέρχεται από τον

λαό και τον εκφράζει αφού του εκφράζει τα ντέρτια

και τους καημούς του, για να χαρεί και να κλάψει. Ο

Βασίλης Τσιτσάνης είναι ένας ζωγράφος που αντί να

χρησιμοποιεί πινέλα έχει στην παλέτα του, λέξεις και

μουσικές. “Απλές” λέξεις, “απλές” μουσικές. Μόνο

που όταν τοποθετούνται στον καμβά του αποκτούν

άλλη υπόσταση», είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος για

την Β. Τσιτσάνη, και περιέγραψε μία ιστορία που ο

ίδιος εδιηγείτο:

Στις 24 Φεβρουαρίου 1948 φτάνει στην Αθήνα ο Στρα-

τηγός Βαν Φλιτ, διοικητής της Αμερικανικής Στρα-

τιωτικής Συμβουλευτικής και Προγραμματικής Ομά-

δας που ηγείται των προσπαθειών για την οριστική

συντριβή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.  

Σε αυτό το φόντο – αλλά με τις νωπές μνήμες της κα-

τοχής – ο Βασίλης Τσιτσάνης ηχογραφεί την περί-

φημη «Συννεφιασμένη Κυριακή». 

Λέει ο ίδιος «Θυμάμαι από βραδύς είχε γίνει μπλόκο

από τους Γερμανούς σ’ ένα κουτούκι και κανείς μας

δεν ήξερε ποιος θα φύγει ζωντανός από μέσα. Μ’

έβαλαν κι έπαιζα μέχρι το πρωί. Το χάραμα μας άφη-

σαν να φύγουμε. Έξω το χιόνι ήταν στρωμένο κι

όπως πήγαινα για το σπίτι είδα τόπους τόπους πηχτό

κόκκινο αίμα. Μέσα στο λίγο φως είδα το παλικάρι

που ήταν σκοτωμένο. Γύρισα σπίτι μου κι έγραψα το

τραγούδι. Ο πρώτος του τίτλος ήταν «Ματωμένη Κυ-

ριακή». Το ζοφερό κλίμα της κατοχής που μου είχε

εμπνεύσει τους στίχους του τραγουδιού μου ενέ-

πνευσε και τη μουσική του. Ήθελα να φωνάξω για τη

μαύρη απελπισία που μας έδερνε όλους εκείνη την

εποχή, όλο για την απελπισία να μιλάνε οι νότες». Η

πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού είναι από τον Πρό-

δρομο Τσαουσάκη και την Σωτηρία Μπέλλου.

Ακολούθησε το τρίωρο αφιέρωμα στα τραγούδια του

Τσιτσάνη από την «Ρεμπέτικη Παρέα» που ενθου-

σίασε το κοινό. 

Την Κυριακή 27 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, τρίτη ημέρα

των εκδηλώσεων «Βραυρώνεια 2014»,  η Κατερίνα

Ταρλή έσβησε τη φλόγα των Βραυρωνείων. Ακολού-

θησε  η μεγάλη συναυλία από τη Φιλαρμονική του Ορ-

γανισμού υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού

Γιώργου Καλούδη. Εντυπωσίασε για άλλη μία φορά η

Δωρίδα Χιώτη όπως επίσης και η εμφάνιση της Φι-

λαρμονικής. 

Η βραδιά έκλεισε με τους «Τουρλουμπούκι» Γιώργο

Καλαφάτη τραγούδι-κιθάρα και Χρήστο Παπαστεφά-

νου τραγούδι – πλήκτρα, σ’ ένα έντεχνο μουσικό τα-

ξίδι στο ελληνικό τραγούδι το οποίο ενθουσίασε το

κοινό.

Αφιέρωμα στη Βραυρωνία Αρτέμιδα

“Βραυρώνεια 2014”

*Η λατρεία της Αρτέμιδος
υπήρξε λαμπρή σε ολόκληρο τον ελ-
ληνικό κόσμο. Στον ναό της Αρτέμι-
δος, στις Άγρες της Αττικής υπήρχε
άγαλμα της Θεάς που την αναπαρι-
στούσε με το τόξο στα χέρια. Καθώς
οι Αθηναίοι έλεγαν, όπως μας πληρο-
φορεί ο Παυσανίας στα «ΑΤΤΙΚΑ»
του, ότι σε αυτήν την περιοχή κυνή-
γησε η Άρτεμις για πρώτη φορά όταν
ήρθε από την Δήλο. Εκεί, ο Ηρώδης ο

Αθηναίος έκτισε στάδιο από λευκό
πεντελικό μάρμαρο. Κατά την έκτη
ημέρα του μηνός Βοηδρομιώνος  γι-
νόταν μεγάλη πομπή εφήβων και
θυσία αιγών προς τιμήν της Αρτέμι-
δος Αγροτέρος, ενώ ακολουθούσε
πάνδημο δείπνο με το κρέας των θυ-
σιασμένων ζώων.
Στην Ακρόπολη της Αθήνας υπήρχε
ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος και
ένα υπέροχο άγαλμά της, φιλοτεχνη-

μένο από τον ισόθεο Πραξιτέλη. Εκεί
ευρίσκετο και το πανάρχαιο ξόανο
της Ταυρικής Αρτέμιδος.
Στην Βραυρώνα της Αττικής, εδώ
όπου, σύμφωνα με το μύθο, έφτασε η
Ιφιγένεια, η θυγατέρα του Αγαμέμνο-
νος, όταν έφυγε από την Ταυρίδα φέ-
ροντας μαζί της το άγαλμα της Θεάς,
λατρευόταν με ιδιαίτερες τιμές η
Βραυρωνία Άρτεμις. 
Εδώ τελούντο κάθε έτος τα καλού-

μενα «Μικρά» Βραυρώνεια και ανά
πενταετία, την δεκάτη έκτη ημέρα
του μηνός Μουνιχιώνος, τα «Με-
γάλα» Βραυρώνεια. 
Κορυφαίοι της εορτής ήσαν οι δέκα
ιεροποιοί και οι πέντε νεαρές ιέρειες
που καλούνταν «Άρκτοι» και χόρευαν
τον χορό «Αρκτεύεσθαι» γύρω από
τον βωμό της θεάς. Οι ιεροποιοί  εθυ-
σίαζαν λευκή αίγα. 
Στον ναό της Βραυρώνος προσέφε-

ραν στην Αρτέμιδα τους χιτώνες των
γυναικών που είχαν πεθάνει κατά τον
τοκετό. Επίσης, νεαρά κορίτσια των
Αθηνών, οι «Άρκτοι», υπηρετούσαν
την Βραυρωνία Θεά παραμένοντας
στον ναό της από τα πέντε έως τα
δέκα τους χρόνια. Οι μικρές Αθηναίες
εγυμνάζοντο και ασκούντο κατά τη
διάρκεια της ιερής θητείας τους. Έμε-
ναν στην υπηρεσία της Θεάς μέχρι
που έφταναν σε ηλικία γάμου 
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Καταργούν 

ακτοπλοϊκές γραμμές

Την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Λήμνου, κατήρ-

γησε ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με

την δικαιολογία ότι το συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν πα-

ρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ από την άλλη κόβει

την επικοινωνία της  Ελλάδας στην μέση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο επί σειρά ετών πρόεδρος της

Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Μακεδονίας – Θράκης

και σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου Δημήτρης

Μαντούσης, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι:

- Μπορεί το κόστος των καυσίμων να αυξήθηκε αλλά με τα

πλοία δεν ταξιδεύουν μόνο οι Θεσσαλονικείς

- Οι τουριστικοί πράκτορες δέχονται συνεχώς οχλήσεις

από ξένους τουρίστες για ακτοπλοϊκές συνδέσεις της

πόλης με τα νησιά

- Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δε μπορούν να δημιουργή-

σουν τουριστικό ρεύμα προς τα νησιά, εξαιτίας του

υπουργείου. Όπως εξήγησε, ενδιαφέρον εκδηλώνεται

από τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο ακόμη, αλλά είναι

αδύνατο τα γραφεία να κλείσουν εισιτήρια, αφού δε γνω-

ρίζουν τον προγραμματισμό του υπουργείου για το ποιες

συνδέσεις θα υπάρχουν κάθε καλοκαίρι…  

Επαναπρόσληψη 
καθαριστριών 

στο Δρομοκαϊτειο
Οι 30 εργαζόμενοι στα συνεργεία καθαρισμού στο Δρο-

μοκαΐτειο πέτυχαν την επαναπρόσληψή τους. Οι καθαρί-

στριες του νοσοκομείου εδώ και ένα μήνα, με τη στήριξη

των μόνιμων εργαζόμενων του νοσοκομείου, της ΠΕΚΟΠ

(Παναττική Ένωση Καθαριστριών), σωματείων, φορέων,

κατοίκων, οργανώσεων και κομμάτων της Αριστεράς από

τη Δυτική Αθήνα, πάλευαν για το αυτονόητο. Να διασφα-

λίσουν τις θέσεις εργασίας τους παρά την αλλαγή εργο-

λάβου στο νοσοκομείο. Δηλαδή του ιδιώτη που

αναλάμβανε την καθαριότητα του νοσοκομείου. 

Ο αγώνας τους έδειξε ότι η μάχη ενάντια στο δουλεμπό-

ριο που στήνουν οι εργολάβοι καθαριότητας στα νοσο-

κομεία και σε άλλους χώρους και υπηρεσίες του δημοσίου

μπορεί να κερδηθεί.

Ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η οργάνωση των εργαζό-

μενων ενός χώρου, σε ένα σωματείο, ανεξάρτητα από τη

σχέση εργασίας τους. Ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι να

υπάρχει συντονισμός μεταξύ των σωματείων του κλάδου

αλλά και πόσο κρίσιμη βοήθεια μπορεί να δώσει στους

αγώνες των εργαζόμενων η στήριξη και ο κοινός αγώνας

μαζί τους, κατοίκων και συμπαραστατών.  
πηγή: e-inon.gr

Μετά από τρεις συνεδριάσεις της Διαρ-

κούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ολοκληρώ-

θηκε στις 24/7/2014 η πρώτη ανάγνωση

του νομοσχεδίου με τίτλο «Περιβαλλον-

τική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδό-

μηση- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών-

Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας». 

Οι ΦτΦ/NFGR εκτιμούν ότι μετά από την

ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης του

ν/σ που κατατέθηκε κατακαλόκαιρο στη

Βουλή, για να περιορίσει τις αντιδράσεις

των ενεργών και ευαισθητοποιημένων πο-

λιτών για τα δάση και τη φύση, με τις δα-

σοκτόνες διατάξεις του, στο όνομα της 

«οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομι-

κής ελευθερίας» (φράση του εισηγητή της

Νέας Δημοκρατίας κ. Σενετάκη στην

πρώτη συνεδρίαση 22/7/2014) εκποιεί τη

δημόσια περιουσία, αδυνατίζει την περι-

βαλλοντική νομοθεσία και την προστασία

των οικοτόπων.  Επιπρόσθετα υπονομεύει

το  νόμο 998/1979 «Περί προστασίας των

δασών και των δασικών εν γένει εκτά-

σεων της Χώρας» με τα άρθρα 45 έως 61

και με τα άρθρα 24 και 117 παρ.3 του Συν-

τάγματος (με την άρση της υποχρεωτικής

αναδάσωσης κ.λπ).

Ιδιαιτέρως  δασοκτόνο είναι το άρθρο 36

του ν/σ, με το οποίο αντικαθίσταται το ΣΤ’

κεφάλαιο του ν.998/1979 και επιτρέπεται

στα δάση «η κατασκευή και εγκατάσταση

αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών

προϊόντων… χάραξη δικτύων σύνδεσης

διέλευσης στο δάσος ως και για έργα εκ-

μετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, τη

διάνοιξη οδών προσπέλασης και ανέγερ-

σης εγκαταστάσεων… η δημιουργία χιο-

νοδρομικών κέντρων και ξενοδοχειακών

καταλυμάτων 4 ή 5 αστέρων» (και άλλα

πολλά)

Σύμφωνα με σχόλια του τύπου, με το ν/σ

«τακτοποιούνται περί τους 550 οικοδομι-

κούς συνεταιρισμούς ανά την Ελλάδα, εκ

των οποίων οι 220 βρίσκονται εντός των

ορίων της Αττικής και εκτιμάται ότι κατα-

λαμβάνουν περίπου 100.000 στρέμματα.

Από αυτούς το 50% έχουν προβλήματα με

την πολεοδόμηση (π.χ. δεν έχουν εκδοθεί

Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδό-

μησης - ΠΕΡΠΟ).» (ΤΟ ΒΗΜΑ 17/7/2014)

Είναι ολοφάνερο ότι αν ψηφιστεί, το ν/σ

ως έχει, θα επιτρέπονται όλες οι επεμβά-

σεις στα δασικά οικοσυστήματα, δεν θα

υπάρχει η προγενέστερη νομοθετική προ-

στασία, που από το 1975 μέχρι σήμερα δη-

μιουργούσε «εμπόδια» στην «οικονομική

ανάπτυξη και την οικονομική ελευθερία»

του κ.Σενετάκη. Αυτή η «οικονομική ελευ-

θερία ανάπτυξης» στα δασικά οικοσυστή-

ματα δεν είναι τίποτα λιγότερο από την

«ελευθερία» να καταστραφεί η χλωρίδα

και η πανίδα, το τοπίο για γενικότερα οι

οικότοποι/ ενδιαιτήματα.

Τα κινήματα και τα δίκτυα πολιτών, οι πε-

ριβαλλοντικές, οι φυσιολατρικές οργανώ-

σεις και οι ορειβατικοί σύλλογοι, οι

επιστημονικοί φορείς, τα Πανεπιστήμια

κ.λπ. δεν μπορεί να παραμένουν θεατές

στο βανδαλισμό των οικοτόπων και στη

λεηλασία της φύσης. Οφείλουν να συντο-

νίσουν τους αγώνες τους για την προστα-

σία της δημόσιας περιουσίας, της φυσικής

και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/

Naturefriends Greece http://www.nfgr.org 

Στο Κράτος Δικαίου ο νόμος, εκτός από το τυ-

πικό στοιχείο της ψήφισής του από τη Βουλή,

οφείλει να διαθέτει και συγκεκριμένα ποιοτικά

γνωρίσματα τα οποία του εξασφαλίζουν το

κύρος γνησίου κανόνα δικαίου και την απο-

δοχή των πολιτών.  

Πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να αποσκοπεί στην

επίλυση ενός δημοσίου προβλήματος, το

οποίο έχει δομηθεί και μελετηθεί επαρκώς

από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Πρέπει να είναι

γενικός, αντικειμενικός και αφηρημένος, να

μην εξαντλείται δηλαδή σε αποσπασματικές

ρυθμίσεις ατομικών περιπτώσεων ή στη χαρι-

στική ικανοποίηση μεμονωμένων συμφερόν-

των που «σκοντάφτουν» στην κείμενη

νομοθεσία. Τέλος, πρέπει να είναι σύμφωνος

με το Σύνταγμα.

Ο τελευταίος λόγος ανήκει, βέβαια, στα Δικα-

στήρια, πλην όμως η Εκτελεστική εξουσία

είναι σε θέση να κάνει μια, κατά το μάλλον ή

ήττον, ασφαλή πρόβλεψη για τη συνταγματι-

κότητα των νομοσχεδίων της, αρκεί να διαβά-

σει το Σύνταγμα και τη νομολογία, ιδίως του

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το επίμαχο νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική ανα-

βάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη

ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις Δασικής Νομο-

θεσίας» είναι προφανές ότι αντιλαμβάνεται

ως δημόσιο πρόβλημα την υπερεπάρκεια της

χώρας σε δάση και δασικές εκτάσεις, τα οποία

πρέπει, ως εκ τούτου, να αποψιλωθούν και να

οικοδομηθούν, καθώς την ανεπαρκή επιχειρη-

ματική τους εκμετάλλευση και την ανάγκη να

εγκατασταθούν σε αυτά από δεξαμενές καυ-

σίμων και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων

μέχρι σφαγεία, ξενοδοχειακές εγκαταστά-

σεις, τουριστικά χωριά και νεκροταφεία. Αντι-

λαμβάνεται επίσης ως δημόσιο πρόβλημα την

υπερβολική προστασία των αναδασωτέων

εκτάσεων, με αποτέλεσμα να αίρεται η υπο-

χρεωτική αναδάσωση, να ανακαλούνται οι

αναδασώσεις χιλιάδων στρεμμάτων και να

επιτρέπονται πλείστες όσες χρήσεις σε καμ-

μένα και αποψιλωμένα. 

Θεωρεί επίσης ως δημόσιο πρόβλημα την ανε-

πάρκεια οικισμών στη χώρα, με αποτέλεσμα

να επιτρέπεται η δημιουργία αορίστου αριθ-

μού νέων οικισμών, εκεί και ως έτυχε, σε 50,

100 και 200 στρέμματα ακόμα και μέσα σε

δάση, κατά το δοκούν των επιχειρηματιών,

καθ’ υπέρβαση ακόμα και των Ρυθμιστικών

Σχεδίων που επιβάλλουν την ανάσχεση εξά-

πλωσης πόλεων όπως η Αθήνα.  

Θεωρεί ότι η σάρωση παγίων νομοθετημάτων,

όπως ο Δασικός Νόμος 998/1979, και η αντι-

κατάστασή τους με σωρεία φωτογραφικών

διατάξεων, καθώς και η τροποποίηση δεκά-

δων διατάξεων που ψηφίστηκαν μέχρι και

προχθές, δεν θα δημιουργήσουν καμμία ανα-

σφάλεια στους πολίτες που θα κληθούν να

συμμορφωθούν, καμμία σύγχυση στη Διοί-

κηση που θα κληθεί να τις εφαρμόσει και καμ-

μία καθυστέρηση στα Δικαστήρια που θα

κληθούν να τις ελέγξουν. 

Θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από

το άρθρο 24 του Συντάγματος που επιβάλλει

τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό και

απαγορεύει τη μεταβολή που προορισμού

των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός εάν

συντρέχει ανάγκη άλλης χρήσεως ζωτικής για

την εθνική οικονομία, με δεδομένα και παρα-

μέτρους εθνικού επιπέδου, η δε θυσία του δά-

σους είναι το μοναδικό πρόσφορο μέσο για

την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής (ΣτΕ

2435/1993 κ.ά.), ούτε από το άρθρο 117 παρ.

3 του Συντάγματος, που επιτάσσει την υπο-

χρεωτική αναδάσωση και αποκλείει τη διά-

θεση των αναδασωτέων για άλλο προορισμό.

Θεωρεί ότι η Νομολογία του Συμβουλίου της

Επικρατείας, η οποία έχει παγίως κηρύξει αν-

τισυνταγματικές διατάξεις νόμων που επέ-

τρεπαν την ιδιωτική πολεοδόμηση, καθώς και

χρήσεις εντός δασών πολύ ηπιότερες από τις

επίμαχες, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.

Ίσως πάλι να θεωρεί ότι τα εμπόδια από τις

συνταγματικές διατάξεις και τη νομολογία του

ΣτΕ θα αρθούν σύντομα με την κατάργηση αμ-

φοτέρων. 

Καλούμε τους βουλευτές όλων των κομμά-

των, και να το καταψηφίσουν. 

«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – 
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας»

Οι θέσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος

Κάλεσμα φορέων και πολιτών σε Ψήφισμα
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Ήδη σήμερα στο Δήμο, στο 76% των ακτών

δεν διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση!

Τρεις οργανωμένες ακτές κολύμβησης, με ει-

σιτήριο και χρήσεις που ταλαιπωρούν τους κα-

τοίκους και ρυπαίνουν τις παραλίες, χρήσεις

που δεν συνάδουν στο χαρακτήρα των οργα-

νωμένων πλαζ, καταστήματα που καταλαμβά-

νουν τμήματα των ακτών, ακόμη και

πολυτελείς κατοικίες στη Βουλιαγμένη χτι-

σμένες δίπλα στη θάλασσα....

Όμως, η κατάσταση αυτή πρόκειται να επιδει-

νωθεί ραγδαία με τις μελλούμενες εκποιήσεις

για την ιδιωτική εκμετάλλευση των ακτών.

Οι μνημονιακοί νόμοι έχουν προλειάνει το έδα-

φος. Οι νόμοι για τις στρατηγικές επενδύσεις,

για την αναδιάρθρωση του ΕΟΤ, για τις χρή-

σεις γης και την πολεοδομική ανασυγκρότηση,

με επιστέγασμα το σχέδιο νόμου για τους αι-

γιαλούς και το σχέδιο νόμου για την εκμετάλ-

λευση των δασών, πρόκειται να οδηγήσουν σε

περαιτέρω υποβάθμιση του Δήμου μας και αλ-

λοίωση του εξαιρετικού κάλλους φυσικού μας

τοπίου.

 Η Α’ ΠΛΑΖ και ο ελεύθερος χώρος του

ΠΡΩΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ Βούλας, εκτάσεις μεγα-

λύτερες των 200 στρεμμάτων, έχουν περιέλ-

θει στην ‘Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ’, που

προχωρά εσπευσμένα στην κατάρτιση σχε-

δίων για την αξιοποίηση - ιδιωτικοποίησή τους

(βλέπε σχετικά δημοσιεύματα....).Οι μνημονια-

κοί νόμοι δίνουν τη δυνατότητα για νέα δό-

μηση στις εκτάσεις αυτές και για χωροθέτηση

χρήσεων κατά το δοκούν!

Σήμερα τη διαχείριση των χώρων αυτών έχει

η ΕΤΑΔ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΥ). Η μεν πλαζ είναι μισθωμένη στις Απολ-

λώνιες Ακτές ΑΕ, το δε πρώην κάμπινγκ είναι

μια από τις ελάχιστες ελεύθερες παραλίες. Ο

χώρος είναι προσβάσιμος  σε χιλιάδες λουό-

μενους και  διατηρείται καθαρός από εθελον-

τές που διεκδίκησαν το άνοιγμα του χώρου

και που, μετά από σχετική απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου για το άνοιγμα του, ανέ-

λαβαν το βάρος και την ευθύνη της

λειτουργίας του. 

Η νήσος ΥΔΡΟΥΣΑ, έκτασης μερικών δεκάδων

στρεμμάτων, είναι προστατευόμενη περιοχή

ως προς τη χλωρίδα, την πανίδα και τους αρ-

χαιολογικούς της χώρους, σύμφωνα με το ΠΔ

1-3-2004 (ΦΕΚ 254Δ) και χαρακτηρίζεται δα-

σική από το Δασαρχείο Πειραιά. Σύμφωνα με

το ίδιο ΠΔ, καμία δόμηση δεν επιτρέπεται στη

νήσο.

Την ‘αξιοποίησή’ της, ωστόσο, έχουν βάλει

στόχο οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, διατεινό-

μενοι ότι θα επενδύσουν σε μεγάλης κλίμακας

έργα, ώστε να προσελκύσουν εκδηλώσεις και

γάμους πλουσίων από όλο τον κόσμο και ταυ-

τόχρονα να εξυπηρετήσουν τα 5 εκατ. των

Αθηναίων!  Αναφέρονται ψευδώς σε σχετική

μελέτη του ΕΜΠ και παρακάμπτοντας το

Δήμο, επιχειρούν να αποσπάσουν τη συγκα-

τάθεση κυβερνητικών παραγόντων, ώστε να

κατασκευάσουν λιμάνι, μεγάλο υπαίθριο λυό-

μενο θέατρο και πολλές άλλες κατασκευές

πάνω στη νήσο.

Δυστυχώς, οι μνημονιακοί νόμοι, δυνητικά, πα-

ρέχουν τη δυνατότητα για την κατασκευή πολ-

λών από τα παραπάνω, χωρίς σεβασμό στο

τοπίο και την πολιτιστική μας κληρονομιά,

χωρίς στοιχειώδη περιβαλλοντική μέριμνα και

με απόλυτη περιφρόνηση στις ανάγκες των

πολιτών.

 Η Β’ ΠΛΑΖ Βούλας, έκτασης 55 στρεμμάτων,

μετά τη διάλυση της σύμβασης με τις Απολ-

λώνιες Ακτές ΑΕ, που μίσθωναν το χώρο, έχει

μετατραπεί σε σκουπιδότοπο! Σήμερα,  τη δια-

χείρισή της έχει η ΕΤΑΔ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙ-

ΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) και ενδέχεται να προβεί

σε μέτρα για την ιδιωτική της εκμετάλλευση,

αντί να παραχωρήσει την έκταση στο Δήμο,

προκειμένου να καθαριστεί και να αποδοθεί

στους δημότες.

Στην περιοχή Αγ. Νικολάου ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ σε

ελεύθερη αμμουδιά ακτογραμμής μήκους 300

μέτρων, τοποθετήθηκε πρόσφατα αυθαίρετη

μεταλλική περίφραξη, που απομακρύνθηκε

μετά από άμεση κινητοποίηση των κατοίκων.

Κάποιοι διατείνονται ότι κατέχουν τίτλους

ιδιοκτησίας, ενώ μεγαλοεφοπλιστής, που αγό-

ρασε και μετατρέπει το παράπλευρο ξενοδο-

χείο σε πολυτελή κατοικία πάνω στο κύμα,

έχει καταλάβει τμήμα της παραλίας και προσ-

δοκά να οικειοποιηθεί ολόκληρη την έκταση!

Η χερσόνησος του ΑΣΤΕΡΑ, συνολικής έκτα-

σης 500 στρεμμάτων μαζί με τους αιγιαλούς,

έκταση που περιλαμβάνει περιοχές απολύτου

προστασίας και αρχαιολογικούς χώρους, ξε-

πουλιέται ολόκληρη στο Αραβικό fund με το

εξευτελιστικό για το Ελληνικό Δημόσιο τίμημα

των 80 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί

σταδιακά. Σύμφωνα με τα υπό έγκριση

ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης

Δημόσιων Ακινήτων), εκτός από το ξενοδο-

χείο, θα δοθεί η δυνατότητα να ανεγερθούν

38.000 τμ πολυτελείς κατοικίες, ένα γκέτο

πλουσίων δηλαδή...

Στη δασική και αρχαιολογική έκταση του Εκ-

κλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης,

που, σύμφωνα με τα ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά Σχέδια

Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων), θα

προσαρτηθεί μελλοντικά και αυτή στον

ΑΣΤΕΡΑ, παλιά κτήρια του Ορφανοτροφείου

έχουν ήδη μετατραπεί σε πολυτελείς βίλες

δίπλα στη θάλασσα! Ερήμην του Δήμου, εγ-

κρίθηκε πρόσφατα μελέτη διαμόρφωσης της

έκτασης από τον ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμι-

στικού Σχεδίου Αθήνας), μελέτη που υποβλή-

θηκε στον ΟΡΣΑ στις 20/6/14, μετά το νόμο

για τη κατάργησή του!

 Η ΠΛΑΖ της Βουλιαγμένης, είναι η μόνη

πλαζ του Δήμου, από την οποία το Ελληνικό

Δημόσιο εισπράττει το σύνολο των εισιτηρίων,

δηλαδή περίπου 500.000 ευρώ τον χρόνο. Και

όμως και αυτή η πλαζ παραδίδεται σε ‘επεν-

δυτές’ με διαγωνισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ (Εταιρία

Ακινήτων Δημοσίου), που ολοκληρώνεται τις

μέρες αυτές και με προτιμητέο επενδυτή το

Αραβικό fund του ΑΣΤΕΡΑ! Από τους μνημο-

νιακούς νόμους δίνεται η δυνατότητα στους

«επενδυτές» να χωροθετήσουν  χρήσεις

κατά το δοκούν και, μέσω ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά

Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων

Ακινήτων), να δομήσουν τουριστικές εγκατα-

στάσεις και διάφορα άλλα κέντρα ψυχαγω-

γίας, αποκλείοντας τους πολίτες και από

αυτήν την παραλία ή θεσπίζοντας πανάκριβο

εισιτήριο εισόδου...

Για την ελεύθερη ανατολική ΠΑΡΑΛΙΑ της

Βάρκιζας και την ΠΛΑΖ της Βάρκιζας, δεν

έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη σενάρια ιδιωτι-

κής εκμετάλλευσης. Με αφορμή, όμως, τη με-

λέτη Δοξιάδη, για την οποία η ΜΠΕ (Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) εγκρίθηκε

εσπευσμένα από το Υπουργείο, παρά την αν-

τίθετη γνώμη του Δήμου και της Περιφέρειας,

είναι πολύ πιθανό, για την κατασκευή του

έργου, να εκχωρηθεί ολόκληρη η έκταση

στους επενδυτές...

Έτσι, δεν θα έχει απομείνει καμιά σχεδόν

ελεύθερη παραλία για τους δημότες και για

τους επισκέπτες. 

Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι όλα αυτά

μεθοδεύονται στο όνομα του δημόσιου χρέους

και της τουριστικής ανάπτυξης. Πέρα από τα

εξευτελιστικά ανταλλάγματα, που υπολείπον-

ται του 10% των αντικειμενικών αξιών των πε-

ριοχών αυτών, καταστρέφεται το φυσικό μας

τοπίο, οι αιγιαλοί, οι αρχαιολογικοί χώροι και

οι δασικές εκτάσεις, που είναι το συγκριτικό

μας πλεονέκτημα για βιώσιμη και  αειφόρο

τουριστική ανάπτυξη.

Τις περιφραγμένες και τσιμεντοποιημένες πα-

ραλίες περιφρονούν πρώτα απ’ όλα οι τουρί-

στες. Υπάρχει παγκόσμια σχετική εμπειρία,

αλλά και στο Δήμο μας διαπιστώνουμε ότι κα-

νένας τουρίστας δεν επισκέπτεται τις οργα-

νωμένες πλαζ. Σίγουρα, κάποια μεγάλα

οικονομικά κέντρα θα ωφεληθούν από τη δη-

μιουργία γκέτο πλουσίων, εγχώριων και μη.

Αντίθετα, δεκάδες μικρές τουριστικές επιχει-

ρήσεις, που σήμερα προσπαθούν να επιβιώ-

σουν, θα πληγούν ακόμη περισσότερο. Με

θέσπιση κινήτρων για τις επιχειρήσεις αυτές,

καθώς και για τις εκατοντάδες αδιάθετες πα-

ραθεριστικές κατοικίες στην περιοχή, με απε-

λευθέρωση και διαφύλαξη των ακτών, των

δασών και των αρχαιολογικών χώρων και με

διάφορες άλλες ‘συνέργειες’, όπως οδική και

ακτοπλοϊκή σύνδεση κλπ, μπορούμε να πετύ-

χουμε τουριστική ανάπτυξη που θα διασφαλί-

ζει δουλειά στους κατοίκους και θα σέβεται το

περιβάλλον.

Τέλος, ως πρώτο βήμα, απαραίτητη προϋπό-

θεση είναι να περιέλθει η διαχείριση των

ακτών στο Δήμο. Αν και παλαιότερα ο

ΕΟΤ(Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) ή η

ΕΤΑ ΑΕ(Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) υπέ-

γραφε συμβάσεις παραχώρησης μεγάλων πα-

ραλιακών εκτάσεων στους Δήμους, σήμερα η

ΕΤΑΔ ΑΕ(Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου), όχι

μόνο δεν υπογράφει νέες, αλλά ούτε ανανεώ-

νει αυτές που έληξαν πρόσφατα. Ζητά χρημα-

τικά ανταλλάγματα από τους Δήμους, σαν να

είναι οι ακτές εμπορεύσιμο είδος! Οι Δήμοι με

την οικονομική ασφυξία που τους έχει επιβλη-

θεί, δεν μπορούν φυσικά να ανταποκριθούν!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δυτική πα-

ραλία της Βάρκιζας, για την οποία έληξε η

σύμβαση παραχώρησης. Ο Δήμος εξακολουθεί

και συντηρεί την έκταση με δικά του έξοδα.

Απάντηση στο αίτημά του για ανανέωση της

σύμβασης δεν λαμβάνει. Η Κτηματική Υπηρε-

σία μάλιστα προσέφυγε δικαστικά, γιατί κά-

ποιοι καταστηματάρχες καταβάλλουν τέλη

τραπεζοκαθισμάτων στο Δήμο και όχι στην

ΕΤΑΔ ΑΕ(Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου)!

Το ασφυκτικό αυτό περιβάλλον για τους Δή-

μους θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση

των παραλιών μας, στοιχείο που μεθοδεύεται

και αξιοποιείται από την κυβέρνηση για τη

σχεδιαζόμενη εκποίησή τους....

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ

60 χιλιόμετρα ακτογραμμής. 

Τι πουλιέται, τι μένει.....
Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
- Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσω-
τερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
- Του Π.Δ.60/ ΦΕΚ64Α’/16-3-2007
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ-
βάσεων έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
- Της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240)
πράξης Νομοθετικού περιεχομένου. 
Την με αριθμό 11543/26-03-2013
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών περί ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων,
των ιδρυμάτων και όλων των νομι-
κών τους προσώπων, των Περιφε-
ρειών, των Ιδρυμάτων και νομικών
τους προσώπων καθώς και συνδέ-
σμων ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού. 
- Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007
«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρ-
χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες δια-
τάξεις».
- Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-
2002 «Οργάνωση της αγοράς πε-
τρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημι-

κού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέ-
λαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέ-
θοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/
11-4-2001).
- Της απόφασης του Ανωτάτου Χη-
μικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμό-
λυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-
4-2001).
- Της απόφασης του Ανωτάτου Χη-
μικού Συμβουλίου 467/2002 «Προ-
διαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ.
1531/16-10-2003).
- Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982
Υπουργικής Απόφασης.
- Της με αριθμό 129/2534/20-1-2010
(ΦΕΚ 108/4-2-2010) απόφασης Υπουρ-
γού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την 19/2013 Μελέτη της Τ.Υ με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
- Την 284/2014 απόφαση της οικο-
νομικής επιτροπής με την οποία ψη-
φίστηκαν οι όροι διακήρυξης του
διαγωνισμού της προμήθειας με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» του Δήμου
Ωρωπού για τα τμήματα της προμή-
θειας που κατέστη άγονος ο Διαγω-
νισμός στις 9-4-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:

18362/23-07-2014)
Ο Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει την
διεξαγωγή Ανοιχτού Διεθνή Διαγω-
νισμού με τίτλο «Προμήθεια Υγρών
Καυσίμων και Λιπαντικών» για τα
τμήματα της προμήθειας που κατέ-
στη άγονος ο Διαγωνισμός στις 9-
4-2014, δηλαδή πετρελαίου
κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για
τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών
οχημάτων και μηχανημάτων, για
ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης
λιανικής τιμής πώλησης των καυσί-
μων, οι οποίες προσδιορίζονται
εβδομαδιαία από  το αρμόδιο τμήμα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις
διατάξεις των άρθρων 41-45 της
αριθμ.11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 - 19015  Ωρωπός) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
24/09/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία της

αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προ-
ηγουμένη εργάσιμη ημέρα της απο-
σφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτο-
προσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των
256.040,81€ πλέον Φ.Π.Α. 23%
58.889,39€ ήτοι συνολικής δαπάνης
314.930,20€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%.
. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με
το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντι-
στοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό
5% της συνολικής προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ του-
λάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που
απαιτείται από τη διακήρυξη. 

Συμμετέχων που υποβάλλει
τμηματική προσφορά για ορισμένα
προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση
συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή
αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου
αριθμού προϊόντων που προβλέπε-
ται από τη διακήρυξη, τα οποία και
προσφέρει και η κατακύρωση πε-
ριορίζεται στα προϊόντα που καλύ-
πτονται από την εγγύηση.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή απο-
κλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορί-
ζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-
πράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ
του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτή-
ματος έναντι καταβολής του ποσού
10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (09:00 έως 14:00) μέχρι
και την 23/09/2014. 
Η παρούσα διακήρυξη έχει αποστα-
λεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων στις 28/07/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Λίγους μήνες πριν εκπνεύσει το 2014 και

τρεις μήνες μετά τις διπλές εκλογές του

Μάιου αποδεικνύεται δυστυχώς πως η κυ-

βέρνηση δεν ήθελε και γι αυτό δεν έλαβε

το μήνυμα που της έστειλαν η μικρομεσαία

επιχειρηματικότητα και η επιμελητηριακή

κοινότητα. Το μήνυμα που - για όσους ήθε-

λαν να ακούσουν – ήταν και είναι σαφέ-

στατο :  Ναι στις μεταρρυθμίσεις και τα

πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά με την ελ-

ληνική μικρομεσαία επιχείρηση ζωντανή για

να δημιουργήσει ανάπτυξη και βιώσιμες θέ-

σεις εργασίας για την ελληνική οικογένεια.

Οι ελπίδες για ουσιαστική αλλαγή πλεύσης

στην αντιμετώπιση των μικρομεσαίων που

γέννησαν οι πρώτες – μετά τις εκλογές -

δηλώσεις του πρωθυπουργού και η μετέ-

πειτα αλλαγή ηγεσίας στα Υπουργεία Οικο-

νομικών και Ανάπτυξης συνθλίβονται

καθημερινά από την απάθεια που επιδει-

κνύει από τότε η κυβέρνηση στην προ-

οπτική αφανισμού του Επιμελητηριακού

Θεσμού, στον οποίο  συμπεριφέρεται σαν

προϊόν στο ράφι με ημερομηνία λήξης την

31 Δεκεμβρίου 2014!  Τα συναρμόδια

υπουργεία όχι μόνο κωφεύουν στις εκκλή-

σεις των Επιμελητηρίων να μην εφαρμοστεί

η άρση της υποχρεωτικής εγγραφής από

01/01/2015, αλλά αρνούνται ταυτόχρονα να

συζητήσουν με τις Διοικήσεις των Επιμελη-

τηρίων πιθανούς τρόπους ανεύρεσης νέων

εσόδων, οι οποίοι θα τους δώσουν τη δυνα-

τότητα να συνεχίσουν να παρέχουν τις θε-

σμοθετημένες από το κράτος υπηρεσίες και

παροχές προς τα μέλη τους.

Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, πώς

περιμένετε χωρίς εξασφαλισμένους πό-

ρους να συνεχίσουν τα Επιμελητήρια να

πληρώνουν τους εργαζόμενους τους, ώστε

αυτοί με τη σειρά τους να φέρνουν σε

πέρας με τα υψηλά standards που οι ίδιοι

καθιέρωσαν τη λειτουργία του Γ.ΕΜ.Η και

την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τις επιχει-

ρήσεις, να εκπονούν κλαδικές μελέτες και

πραγματογνωμοσύνες για τα μέλη τους, να

παράσχουν δωρεάν φοροτεχνικές και νομι-

κές συμβουλές στους επαγγελματίες, να

συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και εθνικά προ-

γράμματα για το ΕΣΠΑ, την καινοτομία και

την επιχειρηματικότητα, να διοργανώνουν

ημερίδες και σεμινάρια υψηλού επιπέδου ,

εξειδικεύοντας, αναλύοντας και εκλαϊ-

κεύοντας τις αποφάσεις υπουργείων και

κρατικών φορέων που αφορούν τις ΜμΕ;

Με ποιο «μαγικό» τρόπο θα μπορέσει από

την πρώτη Ιανουαρίου του 2015 ο ελεύθε-

ρος επαγγελματίας, που σήμερα πληρώνει

3,33 ευρώ/μήνα ως συνδρομή στο Επαγ-

γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, να απο-

λαύσει αντίστοιχες υπηρεσίες από το

Δημόσιο ή την ελεύθερη αγορά με το ίδιο

κόστος, αν μπει «λουκέτο» σε αυτό και στα

άλλα Επιμελητήρια;

Η ένοχη σιωπή των κυβερνώντων όλους αυ-

τούς τους μήνες αποτελεί τρανή ομολογία

συνενοχής τους στο «στημένο παιχνίδι» σε

βάρος των ΜμΕ που οργάνωσαν οι πολυε-

θνικές και τα διεθνή και εγχώρια μονοπώλια

και ολιγοπώλια, με στόχο όχι μόνο να συρ-

ρικνώσουν το μερίδιο των μικρομεσαίων

στην αγορά, διατηρώντας «εν ζωή» μόλις

το 1/3 των σημερινών μικρομεσαίων, αλλά

και να εξοντώσουν κάθε θεσμοθετημένο

φορέα εκπροσώπησής τους. Έτσι, με την

κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής

στα Επιμελητήρια προσδοκούν «με ένα

σμπάρο δύο τρυγόνια» : Και τα Επιμελητή-

ρια σε «κώμα» αλλά και την ΓΣΕΒΕΕ με την

ΕΣΕΕ «ακρωτηριασμένες» αφού τμήμα των

συνδρομών στα Επιμελητήρια κατευθύνεται

στη χρηματοδότησή τους!

Όλο αυτό το ύπουλο σχέδιο κατά των ΜμΕ

βαπτίστηκε μεταρρύθμιση από τους εμ-

πνευστές του και από τα παπαγαλάκια τους

μέσα και έξω από τη Βουλή, όπου κατάφε-

ραν να το καταστήσουν νόμο του ελληνικού

κράτους. Πρώτα επιδόθηκαν στην σπέ-

κουλα και την πλύση εγκεφάλου πάνω στα

– υπαρκτά – προβλήματα και αδυναμίες που

παρουσιάζουν αρκετά Επιμελητήρια, ξε-

χνώντας όμως μια σημαντική «λεπτομέ-

ρεια» : ότι οι συνδρομές στα Επιμελητήρια

είναι πλήρως ανταποδοτικές και αυτό το

λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες

της Ευρωζώνης που εφαρμόζουν την υπο-

χρεωτικότητα!

Σε αυτή τη θλιβερή ορχήστρα της κακόφω-

νης προπαγάνδας κατά των Επιμελητηρίων,

εναλλάσσονται διάφορα στελέχη των κομ-

μάτων της συγκυβέρνησης που - παλιά τους

τέχνη κόσκινο – άλλα έλεγαν ως βουλευ-

τές – άλλα λένε και πράττουν ως Υπουργοί

και Υφυπουργοί! Αυτό είναι τόσο σύνηθες

που έχει πάψει πια να μας κάνει εντύπωση.

Δεν θα σταματήσει όμως ποτέ να μας εν-

τυπωσιάζει η εφευρετικότητά τους στα

μέτρα εξαφάνισης των μικρομεσαίων.

Κραυγαλέο παράδειγμα η απόφαση για λει-

τουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

όλο το έτος, όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης

με συνοπτικές διαδικασίες «κατάργησε»

εκτός από την Κυριακάτικη αργία, τον ελεύ-

θερο ανταγωνισμό, τη διαβούλευση με τους

φορείς των μικρομεσαίων, τις αντοχές εμ-

πόρων και εργαζομένων, ακόμα και την

κοινή λογική, για να σπρώξει τους κατανα-

λωτές στους μοναδικούς ωφελημένους, δη-

λαδή τα πολυκαταστήματα λιανικού

εμπορίου.

Να είναι σίγουροι οι φανεροί και αφανείς

εχθροί της ελληνικής μικρομεσαίας επιχει-

ρηματικότητας, πως ΜμΕ, επαγγελματίες

και Επιμελητήρια δεν έχουν πει την τελευ-

ταία τους λέξη. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε

νομικό, πολιτικό και κοινωνικό όπλο για να

υπερασπίσουν το παρόν και το μέλλον των

ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζομέ-

νων, το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελ-

ληνικής οικονομίας.

Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια σφαγιάζονται, οι πολυεθνικές και

τα μονοπώλια επιχαίρουν, η κυβέρνηση σε ρόλο τροχονόμου συμφερόντων

Γ. Χατζηθεοδοσίου
Προέδρος Ε.Ε.Α.



ΕΒΔΟΜΗ  2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολό-

γυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση

πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για

το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες: 6931 543666.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ 
19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 22910-41220, -1, -2
φαξ: 22910-41219
Πληροφορίες: κ. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Aρ. Πρ. 130/22-7-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σα-
ρωνικού προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση του κυλικείου του 2ου Γυ-
μνασίου Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσ-
σου, με δ/νση Βασ. Κων/νου & Κρή-
της 19013 Ανάβυσσος Αττικής στις
27/8/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής τηλ. 22910-41220, απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.              

Ανάβυσσος 22/7/2014
Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΑ: Ω91ΚΩΛΝ-ΤΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 28/7/14
Αρ. Πρωτ. 14644

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

59.979,31 € 
(πλέον ΦΠΑ 23% 73.774,55€)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: επαναδιακηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού”, προϋπο-
λογισμού δαπάνης 59.979,31 €
πλέον ΦΠΑ 23% 73.774.55€, σύμ-
φωνα με την υπ. αριθ. 13/2014 θε-
ωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν.
2286/95, το Ν. 3463/2006 καθώς
και τις λοιπές ερμηνευτικές προς

αυτές εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 8η  Αυγούστου 2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30
π.μ. - 11.30π.μ. (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται τα ζητούμενα της
μελέτης είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% (3688,73
€) της συνολικής προϋπολογισθεί-
σης τιμής της υπ’ αριθ. 13/2014 με-
λέτης της Τ.Υ. του Δήμου σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
που θα απευθύνεται προς το Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08.30 - 14.30 στο τηλ. 22990
20000.

Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνο-
λικά χαμηλότερη τιμή» (παρ. 1β του
άρθρου 51 του π.δ.60/2007), για την
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
«ΣΗΜ-03/14: Συντήρηση εξοπλισμού
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας και λειτουργία Κ.Δ.Κ», προϋπο-
λογισμού:  3.938.000,00 €  (με ΦΠΑ),
για την οποία έχουν εφαρμογή οι πα-
ρακάτω ρυθμίσεις:
1.α. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ “Σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών”,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005 για την τροπο-
ποίηση του παραρτήματος XX της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρ-
τήματος VIII της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
και με τον Κανονισμό 2083/2005 της
19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τρο-
ποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ
και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία
σύναψης συμβάσεων.
β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
842/2011 της Επιτροπής της 19ης
Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως
τυποποιημένων εντύπων για τη δη-
μοσίευση προκηρύξεων και γνωστο-
ποιήσεων στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων και περί καταργήσεως
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1564/2005.
γ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1251/2011 της Επιτροπής της 30ης
Νοεμβρίου 2011 για την τροποποί-
ηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ,
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώ-
τατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
δ. Ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/
30.09.2010) Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δημοσίων συμβά-
σεων – Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989/(L 395) και την
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδη-

γία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
ε. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την κα-
ταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλ-
λαγές».
στ. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε με
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρο-
πής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.
ζ. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ-
χου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.
η. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95)
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαί-
θριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»
θ. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προ-
μηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
ι. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Ν.4018/11 (ΦΕΚ21Α΄/30-9-2011)
«Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας
Αττικής».
2.  Η υπό δημοπράτηση παροχή
υπηρεσιών περιλαμβάνει τα παρα-
κάτω:
(1) Την επιτήρηση, συντήρηση,
άρση βλαβών και εν γένει η απρό-
σκοπτη λειτουργία του Κέντρου
Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) της
Περιφέρειας Αττικής και του Θαλά-
μου Επιχειρήσεων, Παρακολούθη-
σης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας
(ΘΕΠΕΚ) της Τροχαίας.
(2) Την επιτήρηση, συντήρηση,
άρση βλαβών και εν γένει η απρό-
σκοπτη λειτουργία όλου του εξο-
πλισμού που συνιστά το Σύστημα
Διαχείρισης Κυκλοφορίας, όπως
αυτός περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή, είτε είναι εγκατεστημέ-
νος στο ΚΔΚ, είτε στο ΘΕΠΕΚ, είτε
στο πεδίο.
(3) Την προληπτική καθολική συντή-
ρηση όλου του εξοπλισμού και γενι-
κότερα όλων των εγκαταστάσεων
του Συστήματος Διαχείρισης Κυ-
κλοφορίας (ΚΔΚ, ΘΕΠΕΚ, Κάμερες

Επίβλεψης Κυκλοφορίας, Πινακίδες
Μεταβλητών Μηνυμάτων, Συστή-
ματα Βίντεο Ανίχνευσης, Τηλεπικοι-
νωνιακός Εξοπλισμός κ.λ.π.)
(4) Την  υποστήριξη της λειτουργίας
του ΚΔΚ με εξειδικευμένο προσω-
πικό, που αποτελείται από Μηχανι-
κούς Συγκοινωνιολόγους και
Χειριστές Η/Υ.
(5) Την τροποποίηση και επαναπρο-
γραμματισμό των υφισταμένων λο-
γισμικών εφαρμογής του
εξοπλισμού του Συστήματος αλλά
και τη βελτίωση αυτών με προσθήκη
νέων εφαρμογών, ώστε η συνολική
λειτουργία του Συστήματος να προ-
σαρμόζεται και να εξυπηρετεί τις
εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες δια-
χείρισης της κυκλοφορίας, όπως
αυτές θα διαμορφώνονται κατά την
εξέλιξη του έργου και σύμφωνα με
τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις της
αρμόδιας υπηρεσίας μελετών της
Περιφέρειας Αττικής. 
(6) Την επιτήρηση, συντήρηση,
άρση βλαβών και εν γένει η απρό-
σκοπτη λειτουργία έξι (6) φωτεινών
πινακίδων ορίου ταχύτητας που
είναι εγκατεστημένες στη Λ. Κηφι-
σού.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εκτε-
λούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της ΕΣΥ της υπό
δημοπράτησης  σύμβασης.
Το αντικείμενο της παρούσας διακή-
ρυξης είναι η παροχή των αναγκαίων
υπηρεσιών για τη λειτουργία και συν-
τήρηση του εξοπλισμού και των λογι-
σμικών του Συστήματος Διαχείρισης
Κυκλοφορίας  που περιγράφονται
στην Τεχνική Περιγραφή της υπό δη-
μοπράτησης  σύμβασης και  υπάγεται
σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  ΙΙ  Α
της  Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 31ης/03/2004 «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών» στη κα-
τηγορία 1 και  στο  τμήμα  με  κωδικό
του  Κοινού  Λεξιλογίου  για  τις  δη-
μόσιες  συμβάσεις  (CPV)  50230000-
6 (Υπηρεσίες  επισκευής,
συντήρησης  και  συναφείς  υπηρε-
σίες  για  οδούς  και  λοιπό εξοπλισμό)
και ειδικότερα στους κωδικούς (CPV)
34923000-3 (Εξοπλισμός ελέγχου
οδικής κυκλοφορίας), 34924000-0 (Πι-
νακίδες Μεταβαλλόμενου Μηνύμα-
τος), 3497200-1 (Σύστημα μέτρησης
της ροής κυκλοφορίας των οχημάτων,
32500000-8 (Τηλεπικοινωνιακό
υλικό), 45316210-0 (Εγκατάσταση
εξοπλισμού παρακολούθησης της κυ-
κλοφορίας), 50312100-6 (Υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής κεντρικών

υπολογιστών), 50312300-8 (Επισκευή
και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου
δεδομένων), 50324200-4 (Υπηρεσίες
προληπτικής συντήρησης), 63712710
(Υπηρεσίες παρακολούθησης κυκλο-
φορίας), 72212510-7 (Υπηρεσίες ανά-
πτυξης λογισμικού επικοινωνίας). 
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε
3.938.000,00 €, που αναλύεται σε: 
-  3.201.626,00 € για εργασίες,
-     736.374,00 € για Φ.Π.Α. 23%
4. Στο  διαγωνισμό Στο  διαγωνισμό
καλούνται να συμμετάσχουν επιχει-
ρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  φυσι-
κών προσώπων (ατομικές
επιχειρήσεις) ή αντίστοιχων νομι-
κών προσώπων, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία/ένωση που θα συστα-
θεί ή έχει ήδη συσταθεί, οι οποίες
κατ’ ελάχιστον: 
α)  στο  αντικείμενο της δραστηριό-
τητος τους και στο σκοπό ίδρυσης
τους, (εφόσον είναι νομικά πρό-
σωπα) περιλαμβάνεται αποδεδειγ-
μένα η εκτέλεση συμβάσεων που
περιλαμβάνουν Παροχή Υπηρεσίας 
β) στο αντικείμενο δραστηριοτήτων
τους περιλαμβάνεται και τηλεπικοι-
νωνιακή δραστηριότητα.
Αναλυτικότερα, στον διαγωνισμό
καλούνται οι παρακάτω:
- Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιώνπου ασκούν τηλεπικοινω-
νιακή δραστηριότητα, οι οποίες
οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες
σε σχετικό   Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε.,
Τ.Ε.Ε.), είτε σε άλλο αντίστοιχο
επαγγελματικό μητρώο στο οποίο
ανήκουν Επιχειρήσεις που ασκούν
τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα
(προβλέπεται ένορκη δήλωση ενώ-
πιον συμβολαιογράφου σχετικά με
την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος στις προβλεπόμενες
από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
περιπτώσεις) ενώ παράλληλα οφεί-
λουν να εκπληρώνουν τις προϋπο-
θέσεις που αναφέρονται στην
παραγρ. 21.1.β. της διακήρυξης.
- Επιχειρήσεις  προερχόμενες από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από
κράτη που έχουν κυρώσει την συμ-
φωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο-
ρίου τα οποία τηρούν επίσημα
Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα
του Παραρτήματος IX Γ «Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα εγγε-
γραμμένες σ’ αυτά, με αναγνωρι-
σμένη την ενασχόληση τους στην
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και

μετάδοσης δεδομένων (κατηγορία
υπηρεσιών 5, κωδικούς (CPV) :
64210000-1 (Υπηρεσίες τηλεφω-
νίας και μετάδοσης δεδομένων) και
ειδικότερα στους κωδικούς (CPV)
64214400-3 (Υπηρεσίες ενοικίασης
επίγειων επικοινωνιακών γραμμών),
45232332-8 (Εργασίες σχετιζόμε-
νες με εγκαταστάσεις τηλεπικοινω-
νιών), 32562300-3 (Καλώδια
οπτικών ινών για μετάδοση δεδομέ-
νων), 50331000-4 (Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης γραμμών
τηλεπικοινωνίας) ενώ  παράλληλα
οφείλουν να εκπληρώνουν τις προ-
ϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παραγρ. 21.1.β της διακήρυξης .
- Επιχειρήσεις προερχόμενες από
κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή
από κράτη που έχουν συνάψει Ευ-
ρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες
Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα οποία δεν
τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως
εκείνα της προηγούμενης παραγρά-
φου, οι ενδιαφερόμενες όμως Επι-
χειρήσεις διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα που αναφέ-
ρονται στην παραγρ. 21.1. της δια-
κήρυξης και είναι εγγεγραμμένες
σε γενικότερων κατηγοριών Επαγ-
γελματικά / Εμπορικά Μητρώα για
τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα,
ενώ  παράλληλα  οφείλουν  να  εκ-
πληρώνουν  επίσης  τις  προϋποθέ-
σεις  της  παραγρ. 21.1.β της
διακήρυξης.
- Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παρο-
χής υπηρεσιών εκ των οποίων του-
λάχιστον μία εξ αυτών θα υπάγεται
στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγρ. 21.1.1 έως 21.1.3 της
διακήρυξης σε οποιονδήποτε συν-
δυασμό μεταξύ τους. 
- Ενώσεις φυσικών ή νομικών προ-
σώπων εκ των οποίων τουλάχιστον
ένας εξ αυτών θα υπάγεται στις πε-
ριπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγρ. 21.1.1 έως 21.1.3 της δια-
κήρυξης σε οποιονδήποτε συνδυα-
σμό μεταξύ τους. 
- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δι-
καιούται να συμμετέχει στο Διαγω-
νισμό είτε ως μεμονωμένη
επιχείρηση είτε ακόμα και ταυτό-
χρονα σε ένα ή περισσότερα  δια-
γωνιζόμενα σχήματα ως μέλος
αντίστοιχης κοινοπραξίας ή ένωσης
ακόμα και ημεδαπού δικαίου.
5. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης,
καθώς και έντυπα προσφοράς παρέ-
χονται από τα γραφεία της Δ/νσης
Δ9, Τμήμα γ’, οδός Π. Τσαλδάρη 15,
Καλλιθέα, 1ος όροφος,  γραφείο 12,
Τ.Κ. 176 76,  έναντι του ποσού των 20
€, μέχρι και την 19-09-2014, ημέρα
Παρασκευή. Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο της Γραμματείας της Δ9 210-
9094133, FAX επικοινωνίας 210-
9219945. Πληροφορίες μελέτης
από τις 9:00 έως τις 14:00 στο τηλ.
210 92 19 041, κα. Β. Πανάγου. 
6.  Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρ-
μόδια επιτροπή στις 25-09-2014
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα που λήγει η επίδοση των προ-
σφορών στα γραφεία της Δ/νσης
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος
τηλ. 210 92 19 041 και fax:
210.92.19.945).
7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται σε
196.600,00€ και απευθύνεται είτε
στην υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν.
Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο
φορέα αποδοχής των υπηρεσιών,
την Περιφέρεια Αττικής. Σε περί-
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον εννέα (9)
μηνών και τριάντα (30) ημερών από
την επομένη της δημοπράτησης.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες, από την επο-
μένη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής.
10. Το έργο παροχής υπηρεσιών  θα
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της
Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέ-
ρειας Αττικής (κωδικός έργου
2012ΕΠ08500170).
11. Η διάρκεια σύμβασης του έργου
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες
και αρχίζει από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας – ενημέρωσης των
υποψηφίων με FAX και e-mail. 
14. Το κείμενο της περίληψης δια-
κήρυξης της δημοπρασίας δημοσι-
εύεται και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων,
της ενότητας: Έργα.   
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας υπο-
βλήθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίση-
μων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 30η

/07/2014.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Λιλίκα Βασιλάκου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤ’

ΟΙΚΟΝ. ΤΗΛ. 2106623932 / 6944919230. 



20 ΣΕΛΙΔΑ - 2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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Αιμορραγούσα πληγή, η οποία επηρεάζει, διαμορφώνει και

συνοδεύει την υπόλοιπη ζωή τους, είναι για τα παιδιά το

βίαιο διαζύγιο ενός ζευγαριού!

Τα αποτέλεσμα μακροχρόνιων επιστημονικών μελετών δεί-

χνουν ότι  η πλειοψηφία των παιδιών βιώνει το δραματικό

αυτό γεγονός ως πένθος, αφού χάνει την μέχρι τότε οικο-

γενειακή του ζωή (φίλους, γείτονες, συμμαθητές κ,λ,π).

Μάλιστα το πένθος, το οποίο συνοδεύεται από θυμό, οργή

και ζήλια, διαρκεί πολλά χρόνια, καθώς οι αλλαγές στην

ζωή των παιδιών είναι συχνές και πάρα πολλές.

Το διαζύγιο είναι μια σημαντική  ψυχολογική και κοινω-

νική αλλαγή στην ζωή των παιδιών και  μπορεί να διαρκεί

πολλά χρόνια. Από πολλούς θεωρείται ανάλογο του πέν-

θους, καθότι η απώλεια είναι κοινό χαρακτηριστικό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η διαδικασία του  διαζυγίου περ-

νάει θεωρητικά από τρείς φάσεις, κατά τις οποίες τραυμα-

τίζεται σε πολλές περιπτώσεις η ψυχική ισορροπία των

παιδιών.

Την οξεία φάση ( μπορεί να διαρκέσει χρόνια με υφέσεις,

εξάρσεις, δικαστήρια κ.λπ.), η οποία περιλαμβάνει  έντονες

αντιδράσεις, συχνές  εντάσεις, ακόμα και σωματική βία. 

Την μεταβατική περίοδο κατά την οποία οι γονείς αρχίζουν

να απομακρύνονται και ξεκινούν νέες σχέσεις, νέες καριέ-

ρες, νέοι  τόποι διαβίωσης.

Την  τρίτη φάση όπου δημιουργούνται σχετικά σταθερές

σχέσεις μεταξύ των γονιών.

 ΔΙΑΖΥΓΙΟ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

Δραματικές είναι οι επιπτώσεις που έχει ένα βίαιο διαζύγιο

στη ζωή των παιδιών. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες

τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους εμφανίζουν:

  Τα  παιδιά μικρότερα των δυο χρόνων:

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση  

Φόβους (όταν αλλάζει η ρουτίνα πηγαίνοντας από τον ένα

γονιό στον άλλο)

Διαταραχές στον ύπνο

Φανταστικούς φόβους εγκατάλειψης

Κλαίνε σπαρακτικά όταν αφήνουν τον ένα γονιό

Επιθετικότητα προς τους γονείς, τους συνομήλικους και

τους φίλους τους.

Τα  παιδιά  5-8 χρόνων:
Kλαίνε (για τον γονιό που απομακρύνεται από την εστία και φο-

βούνται ότι θα αντικατασταθεί από άλλο πατέρα η μητέρα)

Πιστεύουν ότι δεν είναι μόνιμο γεγονός ο χωρισμός

Πέφτει η σχολική απόδοση.

Τα  παιδιά  8,5 -12 χρόνων:
Eντονο θυμό  και επιθετικότητα προς ένα γονιό

Aγχος, μοναξιά και διακατέχονται από αίσθημα εγκατάλειψης

Συμπάθεια προς τον  γονιό , ο οποίος είναι σε αδύναμη θέση και

προσπαθούν να τον υποστηρίξουν

Αρνητικές  σχολικές επιδόσεις.

Οι  έφηβοι:
Oξεία κατάθλιψη,

Aυτοκτονικό  ιδεασμό και διαταραχές συμπεριφοράς

Έντονο θυμό

Βίαιη συμπεριφορά προς  τους  γονείς ακόμα και από παιδιά που

δεν το είχαν ξανακάνει

Άγχος για το μέλλον τους

Διαχρονικές  επιστημονικές μελέτες αναφέρουν πως παιδιά

που έζησαν δύσκολα διαζύγια θυμούνται σκηνές βίας με λε-

πτομέρειες ακόμα και 15 χρόνια αργότερα. Συχνά τέτοια

παιδιά εμπλέκονται ως ενήλικες σε βίαιες σχέσεις. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές τα αγόρια είναι εκείνα που

βιώνουν πιο δύσκολα το διαζύγιο των γονιών τους  καθώς

η προσαρμογή τους 18 μήνες μετά είναι χειρότερη των κο-

ριτσιών».

Αντίθετα τα κορίτσια στην εφηβεία έχουν συγκρουσιακές

σχέσεις με τις μητέρες τους ιδίως στους αποχωρισμούς.

Πολλά κορίτσια 10 χρόνια μετά το διαζύγιο έχουν συχνές

εφήμερες σχέσεις και έχουν αρκετά μεγαλύτερους συν-

τρόφους. Αναφέρουν ότι φοβούνται τις δεσμεύσεις την απι-

στία και την προδοσία. 

Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών έχουν τον φόβο ότι δεν

θα επιτύχουν μια μόνιμη σχέση, και ότι δεν θα καταφέρουν

να ξεπερνούν τις δυσκολίες με συνέπεια να φεύγουν εύ-

κολα από τις σχέσεις τους.

Ιδίως οι άντρες έχουν τον φόβο ότι ανά πάσα στιγμή θα

προκύψει πρόβλημα και φοβούνται περισσότερο όταν όλα

πάνε καλά. Όταν χωρίσουν από τις δικές τους οικογένειες

συχνά ακολουθεί περίοδος που δεν εκπληρώνουν επαρκώς

τα γονικά τους καθήκοντα.

Την χειρότερη εξέλιξη έχουν τα “παιδιά του Αρμαγεδώνα”

που σύρονται στα δικαστήρια και συμμετέχουν στις δικα-

στικές διενέξεις του ζευγαριού.

Όλα τα παιδιά των ζευγαριών που οδηγούνται σε διαζύγιο,

περισσότερο δε στις περιπτώσεις του βίαιου, θα πρέπει  να

μένουν έξω από τις διαμάχες και αντιδικίες των γονιών και

να έχουν ψυχολογική υποστήριξη. 

Μυρτώ Αρμενάκα 

Pαιδοψυχίατρος
www.armenakamersyni.com

COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

To βίαιο διαζύγιο είναι πένθος για τα παιδιά! 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Καταργήθηκε το πλαφόν

στα φάρμακα 

με απόφαση του ΣτΕ
Σε δεύτερη απόρριψη προχώρησε το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) για την καθιέρωση πλαφόν στη συνταγο-

γράφηση των φαρμάκων. Ειδικότερα με απόφαση του

Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αναστέλλεται η υπουρ-

γική απόφαση του κ. Βορίδη.

Ο προκάτοχος του Μ. Βορίδη, Άδωνις Γεωργιάδης είχε και

αυτός επιβάλει πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων

από τους γιατρούς προς τους ασθενείς, αλλά και αυτή κρί-

θηκε παράνομη από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν

μερικούς μήνες, μετά από προσφυγή του Πανελλήνιου Ια-

τρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). 

Ο Μ. Βορίδης επανέφερε την απόφαση, ο Πανελλήνιος Ια-

τρικός Σύλλογος προσέφυγε και πάλι στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε εκ νέου την αναστολή

της υπουργικής απόφασης.  

πηγή: e-inon.gr
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Με τον ίδιο συναρπαστικό τρόπο που ξεκίνησε, ολοκληρώ-

θηκε κιόλας τις πρώτες ώρες της Κυριακής το 51ο Ράλλυ

Αιγαίου, που διοργάνωσε με επιτυχία ακόμη μια χρονιά ο

ΠΟΙΑΘ έχοντας την θερμή συμπαράσταση του μεγάλου χο-

ρηγού του, τα ΠΑΓΩΤΑ ΕΒΓΑ.

Ο αγώνας του Ράλλυ Αιγαίου είναι μία σειρά τριών ή τεσ-

σάρων ιστιοδρομιών ανοικτής θαλάσσης, με αφετηρία ή και

κατάληξη τον Φαληρικό Όρμο κατά κανόνα και ενδιάμεσους

σταθμούς νησιά του Αιγαίου. Από τον καιρό που το ιστο-

ρικό Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ μεθορμίσθη ως ναυτικό μουσείο

στο Παλαιό Φάληρο, η εκκίνηση του αγώνα δίδεται συμβο-

λικά πλέον από τον προ του Θωρηκτού θαλάσσιο χώρο.

Το συνολικό μήκος των διαδρομών κάθε Ράλλυ Αιγαίου ποι-

κίλει αναλόγως της θέσεως των νησιών που έχουν επιλεγεί

κάθε χρόνο ως ενδιάμεσοι σταθμοί και κυμαίνεται μεταξύ

350 και 500 ναυτικών μιλίων περίπου. Στους αγώνες του

Ράλλυ Αιγαίου παίρνουν μέρος ιστιοφόρα σκάφη, με με-

γάλη ποικιλία μήκους και ιστιοφορίας, τα οποία κατατάσ-

σονται σε σκάφη που σχεδιάστηκαν κυρίως για αγώνες και

σκάφη θαλασσοπορίας. Επειδή όμως τα σκάφη είναι ανό-

μοια, ο μεταξύ τους συναγωνισμός γίνεται δυνατός με τη

βοήθεια συστήματος ισοζυγισμού, το οποίο είναι συνάρ-

τηση του βαθμού ικανότητος του κάθε σκάφους.

Το Ράλλυ Αιγαίου είναι ο παλαιότερος και σημαντικότερος

αγώνας ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα. Διεξάγεται από

το 1964 από τον Πανελλήνιο Ο.μιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής

Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ). Θεωρείται ο δυσκολότερος αγώνας σε

όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν σε αυτόν τα πιο έμπειρα

πληρώματα.

Η εκκίνηση έγινε λοιπόν από το Φάληρο την Παρασκευή 18

Ιουλίου με πρώτο προορισμό το λιμάνι της  Μήλου, τον

Αδάμαντα. 

Την Κυριακή 20/7 έγινε εκκίνηση για την Αστυπάλαια (Πέρα

Γυαλό). Σημειωτέον ότι σε κάθε σταθμό (νησί) γινόταν απο-

νομή των νικητών της συγκεκριμένης “κούρσας”.

Από Αστυπάλαια έφυγαν προς Ίο,  24/7 και το Σάββατο

έφυγαν από Ιο προς Σούνιο που ήταν και η κατάληξη. 

Η απονομή των επάθλων έγινε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου στη

Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, σε πανηγυρικό κλίμα.

Μεγάλος θριαμβευτής στην κατηγορία ORC I το BULLET-

SKULD που είχε στο τιμόνι του, τον Δημήτρη Δεληγιάννη

και τους συγκυβερνήτες Σίμο Καμπουρίδη & Νίκο Σινούρη.

Ο Ολυμπιονίκης ιστιοπλόος έγραψε ακόμη μια χρυσή σε-

λίδα στο κεφάλαιο της καριέρας του, που λέγεται Ράλλυ

Αιγαίου. Κατάφερε να κερδίσει για 5η φορά από το 2008

και μετά, με διαφορετικό σκάφος και με το ικανότατο επί-

σης πλήρωμα που είναι οι, Γιώργος Τσιγκούλης, Περικλής

Σπύρους, Φλωρεντία Κουλαμπά, Κυριάκος Αγγελόπουλος,

Γιώργος Σιαράβας, Θωμάς Χούντας, Γιώργος Πρίφτης,

Πάνος Δούρος, Ακης Τσαρούχης, Μιχάλης Ρούσσος, Κων-

σταντίνος Τσιγκαράς, Σταύρος Χαμπάκης.

Η 5η νίκη ωστόσο του Δημήτρη Δεληγιάννη στο φετινό

Ράλλυ Αιγαίου μόνο εύκολη δεν αποδείχθηκε αφού δε θα

ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι το φινάλε έμοιαζε βγαλ-

μένο από τις ταινίες του Χίτσκοκ.

Κι αυτό εξαιτίας του μεγάλου συναγωνισμού που είχαν

όλες οι κατηγορίες με τα περισσότερα σκάφη να διεκδικούν

διάκριση ως την τελευταία στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι

στην τελευταία ιστιοδρομία από την Ίο στο Σούνιο, όπου

οι άνεμοι έκαναν και πάλι τα δικά τους παιχνίδια στα πλη-

ρώματα πρώτο στον τερματισμό έφτασε το Optimum 3 AS-

PIDA SAXO-BANK των Περικλή Λιβά & Νίκου Λάζου πού

κέρδισε και την ιστιοδρομία ΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ, αλλά η βαθμολο-

γία ανακήρυξε νικητή του αγώνα με 11,75 βαθμούς ποινής

το BULLET-SKULD.

Οι δυο διεκδικητές είχαν ανησυχήσει αρκετά με την απει-

λητική διάθεση του σκάφους Fairytale με κυβερνήτη τον

Αριστοτέλη Χατζησταματίου, που τελικά ανέβηκε στο

βάθρο κατακτώντας την 3η θέση.

Οι μεγάλες μάχες εξαπλώθηκαν και στις υπόλοιπες κατη-

γορίες. Σε αυτή των IRC η Αλίκη Κούρκουλου με το ΑΠΗ-

ΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ – ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κατάφερε να

αρπάξει τη νίκη μέσα από τα χέρια της Βιργινίας Εθνοπού-

λου του DRAGON ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ακόμη μια γυ-

ναίκα κυβερνήτης η Ελισάβετ Μαζαράκη με το Ursus Minor.

Τα αποτελέσμα του  51ου Ράλλυ Αιγαίου κατά κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORCI ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ο. BULLET – SKULD Δημήτρης Δεληγιάννης - Σίμος Καμπουρί-

δης - Νίκος Σινούρης (θέσεις  3 - 2 - 5 - 1 - 2) βαθμοί 11.75 Ναυτι-

κός Ομιλος Ελλάδος.

2ο. OPTIMUM 3 ASPIDA SAXO – Bank Περικλής Λιβας και Νίκος

Λάζος, (θέσεις 2 - 1 -7 - 7 -1) βαθμοί 16.25 Ναυτικός Ομιλος Καλα-

μακίου.

3ο. FAIRYTALE Αριστοτέλης Χατζησταματίου, (θέσεις 4 - 3 - 3 - 5

- 5) βαθμοί 19.25 Ναυτικός Ομιλος Βόλου ανοιχτής θαλάσσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IRC ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ο. ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ – Αιγαίον Ασφαλιστική Αλίκη Κούρκουλου,

(θέσεις 3 - 2 - 1 - 2 -2) βαθμοί 9.75 Ναυτικός Ομιλος Ελλάδος.

2ο. DRAGON Βιργινία Εθνοπούλου, (θέσεις - 4 -3) β.10.5 ΠΟΙΑΘ

3ο. URSUS MINOR Ελισάβετ Μαζαράκη, (θέσεις 2 - 3 - 3 - 1 – 4)

βαθμοί 12.25 ΣΕΑΝΑΤΚ

51o Ράλλυ Αιγαίου 2014

H Αφρόεσα του Ναυτικού Ομίλου Βούλας.
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Ολοκληρώθηκε 25/07/2014  το Καλο-

καιρινό Camp, που διοργανώθηκε για

δεύτερη χρονιά  από το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», με περισσότερα από

210 παιδιά, τα οποία έλαβαν μέρος

στις τρεις περιόδους του Προγράμμα-

τος (από 16 Ιουνίου – 25 Ιουλίου).

Στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Γή-

πεδο Ποδοσφαίρου του Δημοτικού

Σταδίου Μαρκοπούλου, παιδιά ηλικίας

6-15 χρονών, χωρισμένα σε ηλικιακές

ομάδες, είχαν την ευκαιρία τις εργάσι-

μες ημέρες, (08.00 μέχρι 15.00), να

συμμετέχουν σε αθλητικές δραστη-

ριότητες όπως βόλεϊ, μπάσκετ, ποδό-

σφαιρο, στίβο ενόργανη & ρυθμική

γυμναστική, με την καθοδήγηση και

επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών

φυσικής αγωγής και εκπαιδευτών. 

Δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουν

τα εκφραστικά τους μέσα με τα μαθή-

ματα ζωγραφικής, να εξοικειωθούν με

τα μουσικά όργανα μέσω των μαθημά-

των μουσικής, να λάβουν σημαντικές

γνώσεις για τις Α΄ Βοήθειες και τη

σωστή οδική συμπεριφορά και ασφαλή

οδήγηση, αλλά και το πνευματικό παι-

χνίδι σκάκι.

Όλα τα παιδιά καλύφθηκαν ασφαλι-

στικώς μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου

και έλαβαν ως δώρο, αναμνηστικό

μπλουζάκι και καπελάκι. 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού

& Κοινωνικής Πρόνοιας  Μαρία Ν. Κιμ-

πιζή, και ο απερχόμενος Δημοτικός

Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος» (τώρα επιλαχών Περι-

φερειακός Σύμβουλος Αττικής 2015-

2019)  Σπύρος Σταμ. Δράκος, ευχαρι-

στούν θερμά όλους τους γονείς για

την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον

θεσμό – πλέον – των Καλοκαιρινών

Προγραμμάτων, το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό και υποστηρικτικό προσωπικό

για την ουσιαστική συμβολή τους στην

άρτια διοργάνωση.

Η Δημοτική Αρχή, ανανεώνει τη δέ-

σμευση για  ενίσχυση και συνέχιση

της επένδυσης στις Αθλητικές και Πο-

λιτιστικές δράσεις για παιδιά στον

Δήμο Μαρκοπούλου, δίνοντας ραντε-

βού για την διοργάνωση του 3ου Κα-

λοκαιρινού Αθλητικού & Πολιτιστικού

summer camp από το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυ-

ρώνιος» Δήμου Μαρκοπούλου, το ερ-

χόμενο καλοκαίρι!

Καλοκαιρινές αθλητικές δράσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ελληνική

κωπηλασία στο παγκόσμιο πρωτά-

θλημα για αθλητές κάτω των 23 ετών,

που έγινε στο Βαρέζε. 

Η Κατερίνα Νικολαΐδου κατέκτησε το

ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών

βαρών και ανέβηκε και πάλι στο

βάθρο, δείχνοντας σταθερότητα

στους μεγάλους στόχους και τις απαι-

τητικές κούρσες.

Η Κατερίνα Νικολαΐδου τερμάτισε

δεύτερη και πρόσθεσε ακόμη ένα με-

τάλλιο από τη συγκεκριμένη διοργά-

νωση στη συλλογή της ελληνικής

κωπηλασίας. H εθνική ομάδα κατά-

φερε επίσης να δώσει το «παρών» και

σε τρεις ακόμη τελικούς της διοργά-

νωσης.

Οι Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και

Απόστολος Λαμπρίδης κατέκτησαν

την 5η θέση στον τελικό της δικώπου

άνευ, ενώ στην 6η θέση τερμάτισαν τα

κορίτσια του διπλού σκιφ ελαφρών

βαρών, Αμαλία Τσιάβου και Μαρία

Πέργουλη, παρότι ήταν η πρώτη συμ-

μετοχή τους σε Παγκόσμιο πρωτά-

θλημα. Την ίδια θέση κατάκτησε και ο

Διονύσης Αγγελόπουλος στο σκιφ των

αγοριών.

Οι Στέφανος Ντούσκος και Γιάννης

Πέτρου αγωνίστηκαν στο μικρό τελικό

του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών,

όπου κατέλαβαν την 2η θέση και 8η

στη γενική. 

Ο Σπύρος Γιάνναρος πήρε την 6η θέση

στον μικρό τελικό του σκιφ ελαφρών

βαρών και την 12η στη γενική. Και  η

Σοφία Ασουμανάκη στην πρώτη της

διοργάνωση παγκοσμίου πρωταθλήμα-

τος τα πήγε περίφημα κερδίζοντας την

1η θέση στον τελικό Γ΄ και την 13η

στη γενική κατάταξη
Οι γυναίκες της Γυμναστικής

συνεργάζονται 

με τον Αρη Βούλας

Τα μαθήματα της ομάδας γυμναστικής γυναικών στο

Δήμο 3Β τελείωσαν για το καλοκαίρι.

Από Σεπτέμβρη όμως, το τμήμα γυμναστικής γυναικών

στο Δήμο 3Β θα λειτουργήσει και πάλι και θα συμπερι-

ληφθεί στο πρόγραμμα του Γυμναστικού Συλλόγου

“Αρης” Βούλας.

Οπως σημειώνουν οι υπεύθυνες Φιλίτσα Κοτσοβού και

Χάρις Σταθάκη «ελπίζουμε να υπάρχει κατανόηση και
συνεγασία μεταξύ του Συλλόγου και του τμήματος Γυ-
μναστικής γι’ αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε εκ των
προτέρων τον πρόεδρο του “Αρη” κ. Σταύρο Πλακαντω-
νάκη καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΣΑΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑΝΑ, αποφάσισε την ανα-

διάρθρωσή του καθώς και τις συνθέσεις των Επιτροπών. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ:

ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ., ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΣΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

57ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
Πολύ καλή παρουσία της Αρη Βούλας

Με την πρώτη της συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκούς Αγώ-

νες Κορασίδων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ολοκλή-

ρωσε την επιτυχημένη της χρονιά η αθλήτρια του Α.Ο.

Άρη 2006, Έλλη Φίσερ. Η 13χρονη, γεννημένη το 2001,

Πρωταθλήτρια Ελλάδος Κορασίδων συμμετείχε στους

αγώνες όπου αντιμετώπισε αθλήτριες μέχρι 15 ετών,

γεννημένες από το 1999. 

Τελικός απολογισμός 6 νίκες, σε ομαδικό όπου η Ελλη-

νική Ομάδα κατέλαβε την 32 θέση και σε ατομικό όπου

μπήκε στις 64 του κυρίως ταμπλό, χάνοντας πολύ δύ-

σκολα από την Ουγγαρέζα Feher, νούμερο 16 των αγώ-

νων στην κατηγορία των κορασίδων. 

Επίσης, αγωνίστηκε στο διπλό κορασίδων με συμπαί-

κτρια τη Nalisnikovska από την Ουκρανία χάνοντας πάλι

από την Feher και την συμπατριώτισσά της Hartbrich,

αποδίδοντας πολύ καλά κατά διαστήματα. Μια πολύ καλή

παρουσία αν σκεφτεί κανείς ότι έχει άλλες δύο χρονιές

στην κατηγορία αυτή. 

Κωπηλατικές επιτυχίες της εθνικής μας στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Δεύτερη στον κόσμο η Κατερίνα Νικολαΐδου 
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Η “κάρτα Δημότη” στα 3Β έχει ξεκινή-

σει σχεδόν από την αρχή της παρού-

σας Δημοτικής Αρχής. Αρχικά για την

δωρεάν είσοδο στις οργανωμένες πλαζ

του Δήμου, και στη συνέχεια σε συνερ-

γασία με επιχειρήσεις διάφορα προνό-

μια κατά περίπτωση.

Μέχρι και το 2013 κάθε χρόνο ανανεω-

νόταν, αλλά πλέον εκδίδεται ηλεκτρο-

νικά και ισχύει επ’ αόριστον.

H κάρτα δημότη, έχει εκπτώσεις σε

πολλά καταστήματα του Δήμου 3Β, που

έχουν συμβληθεί με το Δήμο για καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Καταστήματα ρουχισμού, φαγητού,

κρεοπωλεία, επιχειρήσεις υγείας και

πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε με

μία επίσκεψη στον ιστοχώρο του

δήμου.

Οι κάτοχοι της κάρτας 

εξασφαλίζουν:

― Δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη

ακτή της Βάρκιζας.

― Δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη

ακτή Α’ πλαζ της Βούλας.

― Ειδική έκπτωση στο εισιτήριο εισό-

δου στην οργανωμένη ακτή της

Βουλιαγμένης (πρώην ΕΟΤ).

― Έκπτωση 20% στο εισιτήριο για την

Λίμνη της Βουλιαγμένης. Η έκ-

πτωση ισχύει για όλους τους δημό-

τες, ανεξαρτήτως της Δημοτικής

Ενότητας στην οποία είναι εγγε-

γραμμένοι,

― Ειδικές τιμές για την είσοδο στην

Πλαζ του Αστέρα, για τους δημότες

που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημο-

τική Ενότητα Βουλιαγμένης

― Δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης σε

συγκεκριμένες θέσεις στα μισθω-

μένα parking της Δ.Ε. Βουλιαγμέ-

νης, για τους δημότες που είναι

εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενό-

τητα Βουλιαγμένης

― Εκπτώσεις και προνόμια σε μια

σειρά από επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στα όρια του

Δήμου. 
Αναλυτικά τα προνόμια στο :

http://www.vvv.gov.gr/index.php/item/1232

1. Ποιοι δικαιούνται τη Κάρτα Δημότη

Δικαίωμα απόκτησης της συγκεκριμέ-

νης κάρτας έχουν όλοι οι δημότες.

Αυτό σημαίνει ότι για να είναι κάποιος

δικαιούχος, θα πρέπει να είναι εγγε-

γραμμένος στα μητρώα του Δήμου και

όχι απλώς κάτοικος.

2. Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης

της Κάρτας Δημότη

Οι δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να

εκδώσουν την κάρτα, θα πρέπει να

προσκομίζουν:

― απλό αντίγραφο της Αστυνομικής

τους ταυτότητας

― μια (1) έγχρωμη φωτογραφία ταυτό-

τητας

― αίτηση, που θα συμπληρώνεται κατά

την υποβολή  των δικαιολογητικών.

3. Πού και ποιες ώρες γίνεται η υπο-

βολή των δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γί-

νεται καθημερινά και ώρες 9:00 –

14:00 στα γραφεία που βρίσκονται ει-

δικά για το σκοπό αυτό, στο ισόγειο

του Δημαρχείου, Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα. Η Κάρτα Δημότη θα εκδίδεται

και θα παραδίδεται άμεσα στο δι-

καιούχο. 

Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώνουν

την αντίστοιχη αίτηση, την οποία θα

παραλαμβάνουν κατά τη προσκόμιση

των δικαιολογητικών για την έκδοση

της κάρτας.  

Περισσότερες πληροφορίες, στο 213

2020045 με την Γεωργία Κουτρή.

Σημαντικά Προνόμια για τους κατόχους 
της Κάρτας Δημότη στα 3Β

Νέα προνόμια και παροχές στον τομέα της υγείας

για τους κατόχους της Κάρτας Δημότη εξασφαλί-

στηκαν, μετά τη συνεργασία που ξεκινά ο Δήμος 3B

με τη Γενική Κλινική Αθηναϊκή Mediclinic.

Με βάση τη συνεργασία αυτή, οι κάτοχοι της Κάρτας

Δημότη καθώς και οι Α΄ βαθμού συγγενείς τους

έχουν ειδικές προνομιακές τιμές και εκπτώσεις με

στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους και

την παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών

και φροντίδας στην Κλινική.

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης Σ.

Πανάς ευχαρίστησε  τη Διοίκηση του Αθηναϊκής

Mediclinic για την απόφασή της να συνεργαστεί με

το Δήμο, σημειώνοντας ότι «για εμάς αποτελεί προ-
τεραιότητα η εξασφάλιση συνεργασιών μέσω της
Κάρτας Δημότη που θα προσφέρουν σημαντικά κοι-
νωνικά οφέλη στους δημότες μας. Η διασφάλιση της
δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με ση

μαντικές οικονομικές μειώσεις, αποδεικνύει έμπρα-
κτα την πεποίθηση μας ότι η Δημοτική Αρχή μπορεί
και πρέπει να αναλαμβάνει δράσεις που βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής των δημοτών μας ειδικά σε αυτή
τη δύσκολη εποχή που διανύουμε. 

Παράλληλα φυσικά, η συμμετοχή και των επιχειρή-
σεων στο πρόγραμμα του Δήμου «Κάρτα του Δημότη
είναι ιδιαίτερα επωφελής και για τις ίδιες καθώς μέσω
αυτού έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε ένα
ιδιαίτερο και πολυπληθές κοινό, όπως είναι οι κάτοχοι
της Κάρτας Δημότη».

Για τους όρους και τα προνόμια συνεργασίας με την

Αθηναϊκή Mediclinic, όσο και για τις υπόλοιπες προ-

σφορές από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με το

πρόγραμμα της ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ, οι οποίες θα ανα-

νεώνονται και θα εμπλουτίζονται διαρκώς, οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, 24 ώρες το

24ωρο, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Περισσότερα:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/item/1232

Συνεργασία Αθηναϊκής Mediclinic

Γενικής Κλινικής

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο διευθύνων σύμβουλος
της Αθηναϊκής Ευάγγελος Θωμόπουλος, η ασφαλιστική σύμβουλος της
Interamerican Βαρβάρα Βιτάλη-Τσελαλίδου και ο δήμαρχος Σπύρος
Πανάς.


