
Λοιπόν, έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης

“συνεργασίας” των δύο “μονομάχων”, που κατατα-

λαιπώρησαν τον τόπο με τις κοκκορομαχίες τους

για τρεις, τουλάχιστον, δεκαετίες!

Τώρα, βέβαια, για λόγους “εθνικής ευθύνης”, συμ-

πράττουν σε μια “κυβέρνηση εθνικής ανάγκης!” Βε-

βαίως, βεβαίως... πού τις έχω ξανακούσει, πού τις

έχω διαβάσει αυτές τις φράσεις της σημερινής συ-

νεύρεσης, του παρόντος συνεταιρισμού;

Αυτομάτως ανατρέχω στις ιστορικές μου μνήμες,

απομακρυνόμενος από την τρέ-

χουσα επικαιρότητα.

Πιο μακρυά, πιο πίσω στο χρόνο

απαλλάσσεσαι από τα πάθη της επι-

καιρότητας, τις συναισθηματικές

επιδράσεις τους και γίνεσαι αντι-

κειμενικότερος παρατηρητής των

ιστορικών εξελίξεων.

Ας αναδιφήσουμε λοιπόν στην

Ιστορία, για ν’ αντικρίσουμε παρεμ-

φερείς “ευθύνες” ή “εθνικές ανάγκες”. «Ητο πε-
πεισμένος περί της ανάγκης (σχηματισμού

κυβέρνησης). Και την ανάγκη αυτή την ησθάνετο
ως μοίραν...»1

“Η μηχανή του χρόνου” με γύρισε 72 χρόνια πίσω!

Τότε που ο ένδοξος στρατηγός του Αλβανικού με-

τώπου Γ. Τσολάκογλου κατρακυλούσε τα σκαλο-

πάτια του ευτελισμού και της ανυποληψίας.

Τότε που ανελάμβανε να “σώσει” τον ελληνικό λαό

και το ένδοξο στρατευμένο τμήμα του από τα μη-

χανοκίνητα ρομπότ των ναζί, υποδυόμενος τον “πο-

λιτικό”, παρά τις εντολές της επίσημης

κυβέρνησης.
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

Aνασχηματισμός
o tempora! o mores!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Τότε που ανελάμβανε δεσμευτικά με “μνημόνια” συνθηκο-

λόγησης, σταδιακά ατιμωτικότερα η κυβέρνηση του, “να
αποκαταστήσει την τάξη και την αποφυγή οποιασδήποτε
εχθρικής ενεργείας, εναντίον των στρατευμάτων του Αξο-
νος”, την τήρηση των όρων της συνθηκολόγησης που δεν

τήρησαν οι κατακτητές. Τότε που ελάμβανε την υποχρέ-

ωση να καταργήσει το ισχύον Σύνταγμα, που ελάμβανε

ρητά την υποχρέωση να “συνεργασθεί πιστά για την εφαρ-
μογή της νέας τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη” κ.άλ.

Και τις καλύτερες των προθέσεων πράγματι να είχε, εκ των

πραγμάτων απεδείχθη ότι οι αντικειμενικές συνθήκες δεν

του έδιναν τις πιθανότητες να τις υλοποιήσει. “Η ανασυγ-

κρότηση της χώρας”, ο “επισιτισμός”, «η παροχή εργασίας
εις πάντας και η ενίσχυσις της γεωργίας και βιομηχανίας, η
αποκατάστασις της εθνικής και ιδιωτικής οικονομίας»2 απο-

δείχθηκαν φρούδες. 

Ούτε η 7η δέσμευση, δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλι-

στεί: «Η απόλυτος τήρησις της τάξεως και ασφαλείας». Βέ-

βαια για το τελευταίο ευθύνονται οι κομμουνιστές και η

μεγαλειώδης αντίσταση του ελληνικού Λαού του ΕΑΜ, του

Ε.Λ.Α.Σ., του Τσιγάντε, του ΕΔΕΣ κ.ά. Επρεπε να κάτσουμε

σαν ζώα να ταΐζουμε τα γερμανοϊταλικά στρατεύματα που

στρατοπέδευαν ή και διέρχονταν απ’ την Ελλάδα, ενώ ο

ελληνικός λαός λιμοκτονούσε στην κυριολεξία, που τον θέ-

ριζαν οι αρρώστιες, που τα κάρα του Δήμου μάζευαν από

τους δρόμους τα τυμπανιασμένα από την πείνα πτώματα3,

να τους δίνουμε και δανεικά κι αγύριστα4.

Κι όμως κι εκείνη την εποχή βρέθηκαν πρόθυμοι. Αλλοι από

φόβο και... ρεαλισμό, άλλοι από ...πεποίθηση και φιλοτο-

μαρισμό, άλλοι από πνευματική και ηθική νωθρότητα. Τα

“είδη” αυτά ευδοκιμούν διαχρονικά.

Λέει ο Λούβαρης στ’ απομνημονεύματά του, που αρνήθηκε

να συμμετάσχει στην πρώτη κατοχική κυβέρνηση, αλλά

συμμετείχε στην τρίτη, του Ι. Ράλλη: «...ο Μπέντσλερ (δι-

πλωματικός απεσταλμένος του Γ’ Ράιχ) γνώριζε τον διαγ-
κωνισμό κάποιων Ελλήνων(!) να συμμετάσχουν στην
κυβέρνηση».5 Ενας, μάλιστα, στον οποίο “είχεν επιδαψι-
λεύσει αφθόνως η Πολιτεία τιμάς και αξιώματα κατά την
διαρρεύσασαν τετραετία (του Μεταξά) προβάλλων γερμα-
νικά παράσημα και σχέσεις φιλίας προς τη Γερμανία του
Χιτλερ, μου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα θεωρηθούν ταύτα
αρκετά δια την περαιτέρω σταδιοδρομία του(!!!). Τί θα μπο-

ρούσα να απαντήσω εις άνθρωπον, ο οποίος εβεβήλωνε

την τραγικότητα των στιγμών με την ατομιστικήν και ιδιο-

τελή παρουσία του»6.

Οχι, δεν ήσαν οι μόνοι: «Ηδη έχουμε αναφερθεί στην ανα-
κούφιση που αισθάνθηκε ο εκδότης Δημήτρης Λαμπράκης,

μπορώντας πλέον - κατά την απερίφραση δήλωσή του - να
μιλήσει ελεύθερα»7(1) Οπως και σε πολλούς άλλους παρά-

γοντες της δημόσιας ζωής που νόμιζαν ότι μετά την «κα-

τάλυση της τυραννίας» ανοιγόταν πεδίο λαμπρό “εθνικής

αναγέννησης”. [...] Το κολακευτικότερο κείμενο, που γρά-

φτηκε τότε για τον Τσολάκογλου, ήταν εκείνο του Σπ.

Μελά8 στην “Καθημερινή” (30/4/1941). Πρόκεται περί εμε-

τικού “διθυραμβικού” κειμένου, το οποίο απαξιώ να αναπα-

ράξω. Ο τύπος αυτός, προβεβλημένος χρονικογράφος, το

πήρε πράγματι εργολαβικά. Εγραφε κάθε μέρα και μια

αηδία. Αξίζει όμως, λόγω συμπτωματικών συνειρμικών ιδε-

ολογημάτων ν’ αναφερθούμε αποσπασματικά: «Η χώρα
μας αποτελεί σήμερα μέρος μιας πανευρωπαϊκής οργα-
νώσεως που την διέπουν αρχαί σαφείς και αποκρυσταλ-
λωμέναι, προς τας οποίας οι Ελληνες καλούμεθα να
προσανατολίσωμεν τον ρυθμόν της ζωής μας».
Κι άλλη μέρα «χάρις εις την γενναιόφρονα χειρονομία του
αρχηγού του Γερμανικού Εθνους» (Χίτλερ) “Καθημερινή

4/5/41. Και ίδιος πάλι με... αριστερίζουσα διατύπωση, ακρο-

δεξιού εθνικοσοσιαλισμού!: «Η Ευρώπη, αφού κατέλυσε
την περίοδο της ειρήνης και με τον πόλεμο το καθεστώς
του κόσμου αυτού, επέβαλε παντού μια καινούργια οργά-
νωση όπου κυριαρχεί η διευθυνομένη αντιπλουτοκρατική
οικονομία...». (“Κ” 6.5.41). Και επανέρχεται μετά δύο ημέ-

ρες: «Τι γυρεύουν σήμερα μερικοί, ελάχιστοι ευτυχώς πια;
Νοσταλγούν μετά την νίκη του ολοκληρωτικού καθεστώ-
τος, την φιλελεύθερη οικονομία και την φιλελεύθερη
φλυαρία των πλουτοκρατικών Δημοκρατών» (“Κ” 8.5.41).

Ωραίος ε; Αυτά δεν του τα επέβαλε κανένας, ήταν σκέτο

γλύψιμο.

Μη μας παριστάνουν λοιπόν τα συγκροτήματα τις αθώες

περιστερές, πως δήθεν «Η Καθημερινή ακολούθησε τη
μοίρα του τόπου, (και) μετετράπη ουσιαστικά σε δελτίο κα-
ταχώρίσεως ξένων δημοσιεύσεων, (αφού) ο ιδρυτής της
έλαβε την ευχέρεια να αποσυρθεί»12, αφού είχε προηγηθεί

“ανοικτή επιστολή προς την Αυτού Εξοχώτητα κ. Α. Χίτλερ”
με δουλικό περιεχόμενο του Γ. Βλάχου (ιδιοκτήτη της Κα-

θημερινής τότε).

Αλλά εκτός του πνεύματος ορισμένων ολίγων, δημοσιο-

γράφων ενστόλων, πολιτικών, πολιτών που γοητεύτηκαν

από την “νέαν τάξιν πραγμάτων” και την “διευθυνομένη αν-
τιπλουτοκρατική οικονομία” των Ναζί, που κλωνοποιημένη

σήμερα σε τραβεστί νεοφιλελεύθερη, αναθεματίζει, δείγ-

ματα κακής γραφής έδωσαν κι εκπρόσωποι του πνευματι-

κού κόσμου, με χαρακτηριστικό έκθεμα το συγχαρητήριο

έγγραφο προς την κατοχική κυβέρνηση της Συγκλήτου του

Πανεπιστημίου Αθηνών «υποβάλλει τα θερμά αυτής συγ-
χαρητήρια [...] και τάσσεται παρά το πλευρώ αυτής (της κυ-

βέρνησης) [...] Εν πεποιθήσει δε ότι σύμπαν το Ελληνικό
κράτος θα συνδράμη εκθύμως την υφ’ Υμάς Εθνικήν Κυ-
βέρνησιν εις το εξόχως Μέγα Πατριωτικόν αυτής έργον,
εύχεται» κ.τ.τ.

Σ’ όλες τις εποχές λοιπόν βρίσκονται χαμαιλέοντες, ευτε-

λείς, καιροσκόποι, ενδοτικοί, οσφυοκάμπτες, ατομιστές,

φοβικοί μετατρέποντες την ακράτειαν εκκενώσεως εις...

ρεαλισμόν και τον τεμενισμό τους εις χαφιεδισμόν.

Βρίσκονται και βραδύνοες και... φυγόνοες - που δεν θέλουν

ή βαριούνται να σκεφθούν.

Βρίσκονται και ήρωες ιδεαλιστές, οραματιστές και αγωνι-

στές οραμαθύρες... ευτυχώς! ευτυχώς!

Σημείωση: Οποια κατάσταση της περιόδου εκείνης σας

φέρνει συνειρμικά στις παρούσες καταστάσεις ΔΕΝ είναι

συμπτωματική. Η δουλικότητα, η ανικανότητα, ο καιροσκο-

πισμός  και η ιδιοτέλεια είναι ιδιότητες διαχρονικές.

Ενδιαφέρον θα είχε να ανατρέξουμε στην μετέπειτα πο-

ρεία αυτών των ολιγότερο καιροσκόπων.  Πού βρέθηκαν και

ποιες θέσεις ευθύνης κατέλαβαν στις μετέπειτα εξελίξεις

της χώρας;

―――――――
1. Δημοσθ. Κούκουνα: “Ιστορία της Κατοχής”, 7ο τεύχος, σελ. 14 (Ο καθη-

γητής Ν. Λούβαρης για τον Τσολάκογλου και τον σχηαμτισμό της κατοχι-

κής κυβέρνσηης).

2. Διάγγελμα της 29ης Απριλίου 1941. Αυτόθι ως άνω σελ. 25.

3. Γι’ αυτά δεν μου χρειάζονται γραπτά στοιχεία. Τα έχω ζήσει και τα έχω δει

μόνος μου, παιδάκι.

4. 162 δις € προ τόκων. 312 δις με 1% επιτόκιο 1,140 τρις ευρώ, με 3% επι-

τόκιο.

5 & 6 “Ιστορία της Κατοχής” ως άνω τεύχος 7ο, σελ. 17.

7 & 8 Αυτόθι ως άνω σελ. 27

9. Ως ανω σελ. 28

10 & 11 Ως άνω σελ. 29

12. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - πρώτες σελίδες 1919-2000, σελ. 51 κ.ε.

Aνασχηματισμός o tempora! o mores!

Δρομολόγια για θαλάσσια μπά-
νια με το Δήμο Γλυφάδας Σελ. 6

Διανομή προϊόντων χωρίς μεσά-
ζοντες στην Παλλήνη Σελ. 7

Καγκελώνουν τη Βουλή Σελ. 8

Οι Καρχηδόνιοι στη Σικελία. Ο
Αμίλκας αυτοκτονεί στην
Ιμέρα, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Αντιστέκομαι όπως οι
ελιές της πατρίδας μου...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Να σωθούν τα μουσικά σύνολα
της ΕΡΤ Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

“Επεκτατικές” πολιτικές στην Α’
πλαζ Βούλας Σελ. 14

Είκοσι κανάλια τίποτα!!! Σελ. 14

Πρωταθλήτριες Ελλάδος οι Παγ-
κορασίδες του Αρη Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

των 3Β συνεδριαζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, καλείται στην  25η/2013

Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την 1η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 15 θεμάτων της

Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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Μάθετε 

ξένες γλώσσες 

με δάσκαλο 

στο σπίτι σας! 
Η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ προσφέρει μαθήματα αξίας 150 ευρώ για εκ-

μάθηση ξένων γλωσσών  στο φροντιστήριο ή με καθηγητή στο σπίτι,

σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό  Eurosuccess.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε 

στα γραφεία της ΕΒΔΟΜΗΣ για να κατοχυρώσετε  την προσφορά!

Τα δώρα δεν σταματούν εδώ

αφού μπαίνοντας στην οικογένεια της EUROSUCCESS,  

ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει στους γονείς των σπου-

δαστών δωρεάν μαθήματα Αγγλικών.

ΤΗΛ. 210-8959004 - 6937 153054

Μέσα σ’ ένα εγκάρδιο κλίμα αλλη-

λοϋποστήριξης και συμπόρευσης,

πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 26

Ιουνίου στο Δημαρχείο Παλλήνης,

η συνάντηση του Δημάρχου Αθα-

νάσιου Ζούτσου και των εκπαι-

δευτικών που με ανιδιοτελή

διάθεση προσέφεραν εθελοντικά

την εργασία και το χρόνο τους

στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του

Δήμου, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους εκ-

παιδευτικούς για τη συμμετοχή

τους στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης,

ενώ δήλωσε πως: «Στόχος μας
είναι να επιτελέσουμε κοινωνικό
έργο και το επιτελούμε με τη συμ-
παράσταση αξιόλογων εθελοντών
εκπαιδευτικών, ενώ με την ψήφιση
του Κανονισμού Λειτουργίας του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου, απο-
δεικνύουμε ότι θέλουμε να έχει
συνέχεια και δεν το αντιμετωπί-
ζουμε ως κάτι ευκαιριακό».

Να σημειωθεί ότι στο Κοινωνικό

Φροντιστήριο του Δήμου Παλλή-

νης, συμμετείχαν 145 μαθητές,

υπό τη φροντίδα 23 εθελοντών εκ-

παιδευτικών, κατά τον πρώτο

χρόνο λειτουργίας του. Η σημαν-

τική βοήθεια που παρείχαν καθ’

όλη τη διάρκεια του σχολικού

έτους για τη διδακτική ενίσχυση

των μαθητών, αποδεικνύει έμπρα-

κτα πνεύμα αλληλεγγύης σε ομά-

δες συνανθρώπων μας οι οποίοι

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις

δύσκολες οικονομικές συγκυρίες

της εποχής μας, ενώ παράλληλα

αποτελεί ισχυρό «αντίδοτο» στην

κρίση. 

Ελπίζουμε με την ίδια θέρμη και

συνέπεια να συνεχιστεί αυτή η

εθελοντική προσφορά και του

χρόνου!

Αξίζει να αναφερθούν οι συμμετέ-

χοντες εθελοντές-εκπαιδευτικοί

σε αυτή την ομαδική προσπάθεια

για το σχολικό έτος 2012-13:  Η.

Αποστολάκος μαθηματικός, Θ. Πα-

παδημητρίου φυσικός, Ε. Στεφο-

πούλου μαθηματικός, Γ.

Ακάσογλου φιλόλογος, Αντωνα-

κάκης  μαθηματικός, Ε. Γκουζούνη

φιλόλογος, Χ. Γολεμάτη φιλόλο-

γος, Α. Ευθυμίου μαθηματικός, Π.

Ζινέλη χημικός, Ε. Καραναστάση

γεωπόνος, Χ. Κατσιμίγα φιλόλο-

γος, Ε. Κουμαντάκη μαθηματικός,

Μ. Κώη μαθηματικός, Α. Λακου-

μέντα φιλόλογος, Β. Λάππα χημι-

κός, Η. Ξυφαράς μαθηματικός, Ε.

Παναγή φυσικός, Φ. Ρόδη χημι-

κός, Δ.Σπυροπούλου φιλόλογος,

Α. Σερδενέ φιλόλογος, Ε. Στεφο-

πούλου μαθηματικός, Μ. Τσορτέκη

μαθηματικός,  και Ο. Σπύρη αγ-

γλική φιλολογία.

Αιτήσεις Εγγραφής των μαθητών

για το σχολικό έτος 2013-14 γί-

νονται δεκτές έως τις 20 Ιουλίου

και από την 1η Σεπτεμβρίου, στο

Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12,

Γέρακας. 

Πληροφορίες στο 2106604658

O Δήμαρχος Παλλήνης ευχαριστεί
τους εθελοντές εκπαιδευτικούς του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Η υποβολή πρότασης χρημα-

τοδότησης από το ΕΣΠΑ του

έργου «Αποστράγγιση του

ανατολικού τμήματος πόλης

Κορωπίου» προϋπολογισμού

8.154.900  εκατ.  (με ΦΠΑ),

ψηφίστηκε ομόφωνα από το

Περιφερειακό συμβούλιο και

μπαίνει σε τελική φάση επί-

λυσης ένα μεγάλο και χρόνιο

πρόβλημα της πόλης του Κο-

ρωπίου. Ο Δήμαρχος Δ. Κιού-

σης υποστήριξε την πρόταση

χρηματοδότησης και αιτιολό-

γησε την σκοπιμότητά του

στη συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού συμβουλίου Αττικής

την (20 Ιουνίου).

Ο Δ. Κιούσης στην παρέμ-

βαση του στο Περιφ. συμβού-

λιο, υποστήριξε ότι: το

Κορωπί αγωνίζεται ακόμα για

βασικά έργα υποδομών και

σε πείσμα της συγκυρίας

προσπαθεί και έχει αποτελέ-

σματα. Αυτό το μεγάλο  έργο

υποδομής έχει στηριχθεί σε

μελέτη της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Κρωπίας το

2012,  την οποία εκχωρήσαμε

στην Περιφέρεια Αττικής για

να υποβληθεί πρόταση προ-

κειμένου να ενταχθεί στο

ΕΣΠΑ. Την μελέτη την επι-

καιροποιήσαμε αναγκαστικά

το 2013 (9.4.2013) λόγω

νέου πλαισίου τιμολόγησης

δημοσίων έργων. 

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι

με πρωτοβουλία της παρού-

σας δημοτικής Αρχής συνέ-

ταξε μελέτες τη διετία

2011-2012. Δεν υπήρχαν

έτοιμες μελέτες αποχέτευ-

σης ομβρίων τα προηγού-

μενα χρόνια (εκτός των

επίδικων μελετών της

ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ που δεν

μπορούσαν να χρησιμοποι-

ηθούν) ώστε να υποβλη-

θούν προτάσεις προς

χρηματοδότηση. 

Με το έργο αυτό αντιμετω-

πίζεται το πρόβλημα των

έντονων πλημμυρικών φαι-

νομένων στην νότια και βο-

ρειοανατολική πλευρά της

πόλης από το ύψος του Ι.Ν.

Αγίας Παρασκευής στην

οδό Αττικής έως την κεν-

τρική λεωφόρο της πόλης

(Β.Κωνσταντίνου).  

Αποστράγγιση ομβρίων του ανατολικού 

τμήματος πόλης Κορωπίου
Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο
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Eκδήλωση

αλλαγής ηγεσίας

στον Ροταριανό Ομιλο Κορωπίου

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, οργανώνει εκδήλωση

Αλλαγής Ηγεσίας του, που θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουλίου

και ώρα 21:15 στο εστιατόριο «ΟΜΙΛΟΣ» στις εγκατα-

στάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Η παρουσία σας θα τιμήσει ιδιαίτερα τον Όμιλό μας.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος 2012-2013 είναι ο Νίκος Μαν-

τάλας και επερχόμενη πρόεδρος για το 2013-2014 είναι

η Μαρία Μάστορα  

Επιβεβαιώστε την παρουσία σας μέχρι την Τρίτη 26 Ιου-

νίου στα τηλέφωνα: 6998957516 (Μαρία Μάστορα) &

6947777264 (Νεκταρία Παπανικολάου)

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού

και Αθλητισμού του

Δήμου Ζωγράφου και το

ΕΜΚΕΘΙ οργανώνουν

Φεστιβάλ Πειραματικών

Θιάσων, από 29 Ιουνίου

έως 7 Ιουλίου, στις

21:00, στο Υπαίθριο Δη-

μοτικό Θέατρο (Γ. Ζω-

γράφου 17, είσοδος από

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου), με

είσοδο 5 ευρώ.
Το πρόγραμμα των παρα-

στάσεων έχει ως εξής:

29 ΙΟΥΝΙΟΥ: Το ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ του ΘΩΔ

ΕΣΠΊΡΙΤΟΥ με το έργο «Η

Μικρή Σειρήνα» - μουσικό

αναλόγιο – Ελεύθερη Είσο-

δος

30 ΙΟΥΝΙΟΥ: Η Ομάδα

ΦΡΕΟΝ της ΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑ-

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ με το έργο

«Το μαγικό ταξίδι της Ευ-
γενίας» - παιδική παρά-

σταση

1 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η Ομάδα

MINUS TWO της Στέλλας

Μαρή, με το έργο «POST

HAMLET – ΜΕΤΑ ΑΜΛΕΤ»

4 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η Ομάδα ΘΕΑ-

ΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ της

Βαλεντίνας Παπαδημη-

τράκη, με το έργο «Μαλα-
ματένιος αργαλειός και
φιλντισένιο χτένι» - παι-

δική παράσταση

5 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η Ομάδα

ΜΠΟΥΦΟΝΟΙ, με το έργο

«Διαγώνισμα Ευρωπαϊκής

Υστερίας», της ΒΙΛΗΣ ΣΩ-

ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η Ομάδα AN-

GELUS NOVUS του ΔΑ-

ΜΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ,

με το «Insenso» του Δημ.

Δημητριάδη

7 ΙΟΥΛΙΟΥ: Η Ομάδα της

Μαριάννας Βαρβίανη

PATARI PROJECT, με το

έργο «10cm Up», σε πα-

ραγωγή της ομάδας Χα!

Παράσταση Καραγκιόζη

στο Χέρωμα Βάρης
Ο Σύλλογος Χερώματος “Ο Νυμφόληπτος” οργανώνει παρά-

σταση Καραγκιόζη σε συνεργασία με τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου

3Β με το έργο “Στο στοιχειωμένο δεντρί”, το Σάββατο 29 Ιου-

νίου στις 9μ.μ. στην Παιδική Χαρά (28ης Οκτωβρίου) στο Χέ-

ρωμα Βάρης.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ
«ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ» 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ζοφεροί καιροί για τους με-

τανάστες και τους πρόσφυ-

γες. Αλλά και για τους

ντόπιους εργαζόμενους και

εργαζόμενες, οι μέρες δεν

είναι λιγότερο άγριες. Βλέ-

πουν το «κράτος έκτακτης

ανάγκης» να περιστέλλει τα-

χύτατα δημοκρατικές κατα-

κτήσεις και δικαιώματα σε

όλο τους το φάσμα. Μαζί με

τη λεηλασία της ζωής μας,

γινόμαστε μάρτυρες μιας

σειράς καθημερινών εικόνων

που άλλοτε θυμίζουν Μεσαί-

ωνα, άλλοτε ναζιστική Γερ-

μανία κι άλλοτε αμερικανικό

Νότο της εποχής των σκλά-

βων. Μετανάστες πυροβο-

λούνται στο ψαχνό από τσι-

φλικάδες ενώ διεκδικούν τα

δεδουλευμένα τους... 

Με μια τριήμερη γιορτή στην

καρδιά της Αθήνας γεμάτη

μουσικές, ιστορίες και γεύ-

σεις από όλες τις γωνιές της

γης, θα έχουμε και φέτος

την ευκαιρία για παράλληλη

κουβέντα, ανταλλαγή από-

ψεων και ιδεών. 

Θα συζητήσουν για το τι ση-

μαίνει να είσαι μετανάστης

στην Ελλάδα των μνημονίων,

της φασιστικής βίας και της

καταστολής, θα προβληματι-

στούν για την εργασιακή επι-

σφάλεια, την κατάργηση των

συμβάσεων, τις πολιτικές

επιστρατεύσεις, θα προβά-

λουν την ανάγκη συντονι-

σμού των εργατικών και

κοινωνικών αγώνων. 

Πληροφορίες - Πρόσβαση

Ο σταθμός Ειρήνη του ΗΣΑΠ

είναι απέναντι από την εί-

σοδο του Φεστιβάλ. Επίσης,

για τις μεταμεσονύκτιες

ώρες υπάρχει η γραμμή 500

Κηφισιά-Πειραιάς (με δρομο-

λόγια ανά 1 ώρα) αλλά και η

γραμμή X14 Σύνταγμα-Κηφι-

σιά που διασχίζει την Κηφι-

σίας και έχει δρομολόγια

ανά 20 λεπτά.

Ο χώρος  διαθέτει παρκινγκ

για αυτοκίνητα.

Το εισιτήριο ενίσχυσης για

την κάλυψη των εξόδων του

Φεστιβάλ είναι 5 ευρώ ενώ

υπάρχει και τριήμερο εισιτή-

ριο με 10 ευρώ.

Η είσοδος για μετανάστες

και πρόσφυγες είναι δω-

ρεάν.

http://dasamarisos.blogspot.c

om/2013/06/17.html#ixzz2XL

kbgYbB
Το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών

Ταινιών Μικρού Μήκους του Διεθνούς

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθή-

νας διανύει το δεύτερο έτος της ζωής

του και είναι ήδη δημοφιλής προορι-

σμός για τους απανταχού δημιουρ-

γούς.   Κατόπιν, λοιπόν, έντονης

απαίτησης εκατοντάδων σκηνοθετών,

οι οποίοι βρίσκονται σε φάση ολοκλή-

ρωσης της ταινίας του, ανακοινώ-

νουμε την παράταση στην προθεσμία

υποβολής των ταινιών.

Η προθεσμία πλέον ορίστηκε για την

Τετάρτη 31 Ιουλίου προκειμένου να

προλάβουν να καταθέσουν τις ταινίες

τους όλοι οι δημοιυργοί.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Νύχτες Πρεμιέ-

ρας δεν απαιτούν αποκλειστικότητα

προβολής ούτε ελληνική πρεμιέρα.

Κάθε ελληνική ταινία μικρού μήκους,

η οποία έχει ολοκληρωθεί τους τε-

λευταίους 12 μήνες, μπορεί να συμ-

μετάσχει στο Φεστιβάλ μας.

Εκατό περίπου, μέχρι ώρας, συμμετέ-

χουν και διασφαλίζουν την πολυφω-

νία και την ποικιλομορφία του φρέ-

σκου αυτού διαγωνιστικού τμήματος

και δεσμεύονται να δημιουργήσουν

μια από τις πιο ανταγωνιστικές και ευ-

φάνταστες, κινηματογραφικές, μικρού

μήκους επιλογές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

210-6061689

press@aiff.gr

www.cinemag.gr & www.aiff.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook  /

Twitter 

19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

17ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ

στο Ποδηλατοδρόμιο  ΟΑΚΑ 
“Διαβάζουμε

Καβάφη”
“Το Σώμα Εθελοντών

Πόρτο Ράφτη” οργανώ-

νουν εκδήλωση με τίτλο

“Διαβάζουμε Καβάφη”, το

Σάββατο 29 Ιουνίου ώρα

7μ.μ. έως 9μ.μ.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ
Προβολή ταινίας στο Κάμπινγκ Βούλας

Παρασκευή  5  Ιουλίου  9.00μ.μ.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ Αμερικανική ταινία, σκηνοθε-

σία Σον Πεν  -  2007.

Ταινία δρόμου και ύμνος στη φυγή προς τη "φυσική"

ελευθερία και τον ανοιχτό ορίζοντα.

Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

«Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε»

Το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και η εταιρεία AVMap

GIS AE του Ομίλου AVMap οργανώνουν διαδραστικό περιβαλλοντικό παιχνίδι  στην παρα-

λία της Ραφήνας την Κυριακή 30 Ιουνίου, 5.30m.m. Βασικός στόχος η εξοικείωση με το πε-

ριβάλλον μας και την παράκτια ζώνη, και η σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν οι ηλικίες από 5 έως 12 ετών.

Δηλώσεις συμμετοχής – πληροφορίες:

Όμιλος AVMap: 210 8056323 (www.avmap.gr)

Βασιλόπουλος Ανδρέας: 6942 790900 (www.avassilopoulos.gr)

Ευελπίδου Νίκη: 6932 834895 (www.evelpidou.geol.uoa.gr)
Η Δράση υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG 2BParks

(www.2bparks.org).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με επικεφαλής την

αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού

Μαρία Κιμπιζή και τον επικεφαλής της Πο-

λιτικής Προστασίας του Δήμου Κωνσταν-

τίνο Μαγγανά καλεί εθελοντές, στα

πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του, για

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τη

συμμετοχή και τη συνεργασία εθελοντικών

και περιβαλλοντικών ομάδων, τοπικών φο-

ρέων και συλλόγων, σε νέα δράση εθελον-

τικού καθαρισμού του Μυκηναϊκού

νεκροταφείου, στην περιοχή της Περατής,

στο Πόρτο Ράφτη, την Τετάρτη 3 Ιουλίου,

από τις 9 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ., με σημείο

συνάντησης, την πλ. του Αγ. Σπυρίδωνα.

Η νέα αυτή δράση έρχεται μετά τις πρόσφα-

τες άκρως επιτυχημένες δράσεις καθαρισμού

της παραλίας της Χαμολιάς, του Αγ. Σπυρί-

δωνα και του Υδροβιότοπου Βραυρώνας, 

Η δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με

τη Β΄ Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Εθελοντική

Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,

απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής,

σε όλους τις εθελοντικές ομάδες και τους

εξωραϊστικούς-πολιτιστικούς συλλόγους,

που δραστηριοποιούνται στο Δήμο τους δη-

μότες, επισκέπτες και κατοίκους κάθε ηλι-

κίας, σε μια κοινή προσπάθεια, με στόχο να

γνωρίσουν, να προστατέψουν και να ανα-

δείξουν την ιστορία του τόπου 

Στα μηνύματά τους, ο Δήμαρχος Κρωπίας,

Δημήτριος Ν. Κιούσης ο αντιδήμαρχος Κοι-

νωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού

και Αθλητισμού Ανδρέας Ντούνης και ο

πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ Σφηττός Νίκος

Γιαννάκος εκφράζουν, μεταξύ άλλων, τις

σύγχρονες αγωνίες της ελληνικής και τοπι-

κής κοινωνίας μπροστά στις συνέπειες της

κρίσης και την ανάγκη για στοχευμένη κοι-

νωνική πολιτική, για ενίσχυση δομών και

προγραμμάτων που  υποστηρίζουν τις ομά-

δες των πολιτών που πλήττονται περισσό-

τερο. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης

σε δήλωσή του προσκαλεί τους πολίτες να

στηρίξουν τη φετινή διοργάνωση: «Όλοι οι
δρόμοι του δήμου μας οδηγούν φέτος στα
Σφήττεια. Η αρχή γίνεται  την Παρασκευή
28 Ιουνίου στις 21:00 στο ανοιχτό δημοτικό
θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής. 
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε συμ-
πολίτες μας και ενισχύουμε τη νέα κοινω-
νική δομή, το Κοινωνικό Φαρμακείο, που
εξυπηρετεί εκτός του Κορωπίου και πολίτες
των  Δήμων Μαρκοπούλου και Σπατών-Αρ-
τέμιδας». 

Από τις 20:00 θα έχει στηθεί ειδικό περί-

πτερο για τη συλλογή φαρμάκων (ευρείας

χρήσης, χωρίς κόκκινη γραμμή, που δεν

έχουν λήξει κ.α), υγειονομικού υλικού (οι-

νόπνευμα, μπεταντίν,γάζες) καθώς και

ειδών σωματικής ή και στοματικής υγιει-

νής(σαπούνι, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρ-

τσες, σερβιέτες κα.). Επίσης θα παρέχονται

πληροφορίες για όλες τις δημοτικές κοι-

νωνικές δομές και προγράμματα.

Όπερα της Βαλίτσας “Μποέμ”
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3

Ιουλίου με τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγρα-

φικής εφήβων και ενηλίκων του Εικαστι-

κού Εργαστηρίου του ΝΠΔΔ Σφηττός, στο

κτήριο της Δεξαμενής, στις 20:00.

Αμέσως μετά, η Εθνική Λυρική Σκηνή με την

Όπερα της Βαλίτσας για δεύτερη χρονιά τιμά

τη διοργάνωση και παρουσιάζει άλλη μια εξαι-

ρετική παράσταση, τη  «Μποέμ», του Τζιά-

κομο Πουτσίνι (1858-1924).

«Οι παππούδες»
Το Σάββατο 6 Ιουλίου, οι έφηβοι της θεα-

τρική ομάδας του Σφηττός θα παρουσιά-

σουν μια θεατρική παράσταση που

πραγματεύεται τη στρατιωτική θητεία νεα-

ρών παιδιών, την υπεράσπιση του έθνους,

τον φόβο του θανάτου κ.α. Η παράσταση

«Οι παππούδες» του Ρόρυ Μάλαρκυ αρχί-

ζει στις 21:00, στο αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Κρωπίας (Λεωφ Β.Κωνσταντίνου 47).

Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Καραντζά.

Πήτερ Παν  
Την Δευτέρα 8 Ιουλίου, ο Πήτερ Παν ταξι-

δεύει μικρούς και μεγάλους στη Χώρα του
Ποτέ, όπου δεν μεγαλώνει κανείς. Την θεα-

τρική παράσταση παρουσιάζει το Θέατρο

Μαριονέτας, «ΓΚΟΤΣΗ» (Ανοιχτό θέατρο

πλ.Δεξαμενής, ώρα έναρξης 21:00).

“O Επιθεωρητής”
Ο πρώτος κύκλος των πολιτιστικών εκδη-

λώσεων «Σφήττεια 2013» κλείνει, την Τε-

τάρτη 10 Ιουλίου με θεατρική παράσταση,

“O Επιθεωρητής” του Νικολάι Γκόγκολ,

από την θεατρική ομάδα ενηλίκων του

ΝΠΔΔ Σφηττός, που σατιρίζει τον κρατικό

μηχανισμό και την ψευδαίσθηση του ατό-

μου για πλούτο και εξουσία. 

Η σκηνοθεσία είναι της Μαρίας Παπαχρή-

στου και τα σκηνικά της Βασιλικής Πιστι-

κού (Ανοιχτό θέατρο πλ.Δεξαμενής, ώρα

έναρξης 21:00)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ανοιχτό δημοτικό θέατρο πλ.Δεξαμενής

συνδέεται συγκοινωνιακά με το λεωφορείο

της ΕΘΕΛ 309 (στάση Θάσου) από τον

Σταθμό Μετρό-Προαστιακός Κορωπίου.

ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2013: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 

B΄ κύκλος : 26 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου

Quilombo 

στο κάμπινγκ Βούλας

Η καλλιτεχνική ομάδα Quilombo θα παρου-

σιάσει την καθιερωμένη παράσταση, κλει-

σίματος της σεζόν, στο κάμπινγκ της

Βούλας, το Σάββατο 29/6  - 21.30'  

Το QUILOMBO Centro Cultural ξεκίνησε

από έναν πυρήνα ανθρώπων με αγάπη για

την Αφροβραζιλιάνικη  μουσική και κουλ-

τούρα. 

Ξενάγηση, πεζοπορία, μπάνιο

στο Αμφιαράειο Δάσος Ωρωπού

Η  Εναλλακτική Δράση οργανώνει εξόρ-

μηση στο Αμφιαράειο Ωρωπού και το

δάσος Μαυροδήλεσι, την Κυριακή 7 Ιου-

νίου.  

Το Αμφιαράειο του Ωρωπού ήταν ένα από

τα 12 Αμφιαράεια «νοσοκομεία», της αρ-

χαιότητας και βρίσκεται κρυμμένο ανά-

μεσα σε πλατάνια, πεύκα και πικροδάφνες

στη γραφική κοιλάδα Μαυροδήλεσι,  νο-

τιοδυτικά του Ωρωπού.

7:30 πμ. αναχώρηση από Βούλα  (Συγ-

γρού- παραλιακή) & 8 πμ. Επιβίβαση στην

Ομόνοια 
Για συμμετοχή Κική Ναστάκου        2108964236,

6937375040, Νέλλη Γιαχανατζή    2104538187

- 6955493480, Email : ena.drasi@gmail.com

Καθαρίζουμε το Μυκηναϊκό νεκροταφείο

στην Περατή, στο Πόρτο Ράφτη
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 

από το Δήμο Γλυφάδας

Η Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση

(Κ.Α.Π.ΠΑ.), του Δήμου Γλυφάδας με δύο δρομολόγια καθη-

μερινά (Δευτ. - Παρ.) από 1 Ιουλίου  θα εξυπηρετεί  τους δη-

μότες, μέλη των Κ.Α.Π.Η. που επιθυμούν να κάνουν μπάνια

στην παραλία Βουλιαγμένης. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ

1ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

αναχώρηση 8.00 π.μ. επιστροφή 10.30 π.μ.

2ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

αναχώρηση 9.30 π.μ. επιστροφή 11.30 π.μ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Κ.Α.Π.Η: Βορείου Ηπείρου 107 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

1η Πλατεία Καραϊσκάκη

2η Ελ. Ανθρώπου και Ψηλορείτη (Ταβέρνα Σαντορινιός)

3η  Κ.Α.Π.Η. Αγ. Τρύφωνα (Αρχιπελάγους 31)  

4η Κ.Α.Π.Η. Άνω Γλυφάδας (Ταβέρνα Ανεμόμυλος) 

5η Τέρμα Μετσόβου

6η Γούναρη & Αγ. Τριάδος (Βενζινάδικο) 

"Μία στενότερη ένωση...
Χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη

Ευρώπη η Ελλάδα;"

Το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία και η Ευρω-

παϊκή Έκφραση οργανώνουν το πρώτο “Liberal Café” την

Πέμπτη 4 Ιουλίου, στις 19:00 στο ξενοδοχείο  Radisson Blu

Park Hotel (πρώην Παρκ), Λ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα 106 82. 

Ο Ευρωβουλευτής Alexander Graf Lambsdorff MEP, Αντιπρό-

εδρος του κόμματος ALDE Group στο Ευρ. Κοινοβούλιο

θα απευθύνει ομιλία με θέμα:

"Μία στενότερη ένωση... - Χρειάζεται περισσότερη ή λιγό-
τερη Ευρώπη η Ελλάδα;"
Μετά την ομιλία του Lambsdorff's θα ακολουθήσει συζήτηση

σε πάνελ.  

Κεντρική ομιλία Alexander Graf Lambsdorff MEP

Deputy Chairman, ALDE Group in the European Parliament

Συζήτηση - πάνελ

Γρηγόρης Βαλλιανάτος, Πρόεδρος, “Φιλεύθερη συμμαχία”

Δημήτρης Μπουραντάς*, Πρόεδρος, “Κοινωνία Αξιών”

Δρ. Θεόδωρος Σκυλακάκης*, Πρόεδρος, “Δράση”

Θάνος Τζήμερος, Πρόεδρος, “Δημιουργία, ξανά!”

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος

3Β, ενημερώνει τους Αθλητι-

κούς και Πολιτιστικούς Συλ-

λόγους, ότι παρατείνεται η

προθεσμία υποβολής προτά-

σεών τους για εκδηλώσεις

και δράσεις τους, μέχρι τις 5

Ιουλίου. 

Ο λόγος είναι ότι πρόκειται

να επιχορηγηθούν από το

Δήμο 3Β, κάποιες δραστη-

ριότητές τους.

Πάντως η φόρμα που ζητάει

ο Δήμος να συμπληρώνουν

αφ’ ενός δεν τη βρίσκεις στο

site www.vvv.gov και αφετέ-

ρου είναι πολυσέλλιδη και

ιδιαίτερα σύνθετη, έτσι που

καταλήγει να είναι αρνητικό

και να αποφεύγουν οι ίδιοι οι

Σύλλογοι να τη συμπληρώ-

σουν.

Συλληπητήριο

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο του καλού
συμπολίτη μας, Κώστα Κανάρη, που έφυγε πρόωρα
από κοντά μας. 
Στην οικογένεια του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλ-
λυπητήριά μας.
Κώστα θα μας λείψεις και θα σε θυμόμαστε με αγάπη. 

Η Συντονιστική Επιτροπή

"Η επίθεση ενάντια στα 
εργασιακά δικαιώματα: το 

μοντέλο του εργαζόμενου σκλάβου"

Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, οργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Η επίθεση ενάντια στα
εργασιακά δικαιώματα: το μοντέλο του εργαζόμενου σκλά-
βου", την Τετάρτη 3 Ιουλίου , στις 8:00 το βράδυ

Ομιλητής: Γιάννης Κουζής, Αναπληρωτής καθηγητής, πρό-

εδρος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πα-

νεπιστημίου

Η εκδήλωση θα γίνει στην Πνευματική Εστία της Βούλας,

Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης

Πολιτιστικό Τμήμα της Τ. Ο. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ E.K.M.

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση των διαγω-

νισμών για τις νέες Μονάδες Επεξερ-

γασίας Απορριμμάτων σε Κερατέα,

Γραμματικό, Λιόσια, Φυλή και μετά τις

αποφάσεις του ΣτΕ ξεκινά ο Ανταγω-

νιστικός Διάλογος.

Με την προεπιλογή των εταιρειών που

θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο

του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την

κατασκευή και λειτουργία της Μονά-

δας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη

Φυλή, ολοκληρώθηκε, 26.6, η α’ φάση

και των τεσσάρων διαγωνισμών που

προκήρυξε ο ΕΔΣΝΑ, για την κατα-

σκευή των ισάριθμων, νέων Μονάδων

για τη διαχείριση των απορριμμάτων

του λεκανοπεδίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ,

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της

Επιτροπής του Διαγωνισμού, σύμ-

φωνα με το οποίο περνούν στο επό-

μενο στάδιο για τη Μονάδα της Φυλής

οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι:

― Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχω-

ρήσεις ΑΕ - Ηλέκτωρ ΑΕ

― Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργει-

ακή ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ

― Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ.

Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ

― Ένωση Εταιρειών Archirodon Group

N. - Intrakat - Envitec AE

― Ένωση Εταιρειών Μεσόγειος - J &

P ΑΒΑΞ

Αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια της

διαδικασίας η εταιρεία Τοξότης ΑΕ και

η Ένωση Προσώπων Ερέτβο ΑΕ – Δο-

μοσπόρτ ΑΕ - Έγνων ΑΤΕ

Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης

θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις προ-

κηρύξεις, το β’ στάδιο, με τις Προ-

σκλήσεις σε Ανταγωνιστικό Διάλογο

και την Υποβολή Δεσμευτικών Προ-

σφορών.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του

ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής,

Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε: 

«Ολοκληρώσαμε με διαδικασίες πρωτό-
γνωρες για τη δημόσια διοίκηση την α’
φάση των διαγωνισμών και για τις 4 Μο-
νάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων. 
Οι διαγωνισμοί έγιναν υπό καθεστώς
πλήρους δημοσιότητας, απόλυτης δια-
φάνειας και σε αντίθεση με τους συ-
νήθεις νωχελικούς ρυθμούς του
δημοσίου γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά,
και χωρίς κανένα ψεγάδι. 
Για όσους δεν το έχουν καταλάβει δια-
νύουμε μια διαδρομή μαραθωνίου με
ρυθμό σπρίντερ. 
Στόχος να αποκτήσει η Αττική τις υπο-
δομές που της αξίζουν και να μην χα-
θούν τα 200 εκ. € του ΕΣΠΑ, που
διατίθενται για το σκοπό αυτό. 
Δεν πρέπει να αφήσουμε και αυτή την
ευκαιρία να πάει χαμένη».

Oι αντιδράσεις

από Γραμματικό και Κερατέα
Βέβαια οι αντιδράσεις των κατοίκων

και στο Γραμματικό και στην Κερατέα,

δεν έχουν σταματήσει και δεν προ-

βλέπεται να σταματήσουν. Ιδιαίτερα

στο Γραμματικό, που έχουν προκύψει

στοιχεία για ακαταλληλότητα του

χώρου λόγω κλίσεως κλπ. Επίσης βρί-

σκονται στο στάδιο της εξέτασης τα

ασφαλιστικά μέτρα, που έχουν κατα-

θέσει 4 διαγωνιζόμενες εταιρείες στο

Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδικά-

ζονται στις 5 Ιουλίου.

Οι διαγωνισμοί που αφορούν στις Μονά-

δες Κερατέας &  Ά. Λιοσίων, βρίσκονται

στο στάδιο των προδικαστικών προσφυ-

γών. στοιχεία: epoli.gr

Παράταση υποβολής αιτημάτων 

από τους Συλλόγους στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης σε συνεργασία με το

Σύλλογο “Κόρμπι” καλεί τους πο-

λίτες  στην ανοιχτή εκδήλωση εγ-

καινίων την Τετάρτη 3 Ιουλίου,

στις 7.30 μμ

Με μια ανοιχτή εκδήλωση εγκαι-

νίων, παραδίδεται στους πολίτες

της Βάρης η νέα Πλατεία Εθνικής

Αντίστασης στο Κόρμπι, μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών ανά-

πλασης – ανακατασκευής της. 

Στο πλαίσιο του έργου, που υλο-

ποιήθηκε με ίδιους πόρους του

Δήμου, έγινε επανασχεδιασμός

και διαπλάτυνση της Πλατείας,

πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, το-

ποθέτηση νέων εγκαταστάσεων

ηλεκτροφωτισμού, φυτεύσεις

πρασίνου, εγκατάσταση συστήμα-

τος αυτόματης άρδευσης κ.ά. Επί-

σης, έγινε ανακατασκευή και

ανάδειξη του Πηγαδιού, ως χαρα-

κτηριστικού αρχιτεκτονικού στοι-

χείου της Πλατείας.

Ολοκληρώθηκε η Πλατεία Εθνικής

Αντίστασης – Πηγάδι, στο Κόρμπι

Βάρης και εγκαινιάζεται

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση των διαγωνισμών 

για τις Μονάδες επεξεργασίας Απορριμμάτων
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Διανομή προϊόντων

‘Χωρίς Μεσάζοντες»

στην Παλλήνη
Κάντε τις παραγγελίες σας

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει να υλοποιεί την πρω-

τοβουλία «χωρίς μεσάζοντες» ανάγοντάς την σε

θεσμό για την περιοχή και αποδεικνύοντας ότι η αλ-

ληλεγγύη για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έχει

και διάρκεια!

Έτσι, αφού ολοκληρώθηκε η από 15νθημέρου δη-

μοπράτηση προσφορών των παραγωγών αγροτικών

προϊόντων, επιλέχθηκαν οι πιο συμφέρουσες προ-

σφορές, με γνώμονα την ποιότητα και το χαμηλό

κόστος για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.marketpalli-

nis.gr  ή στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου

Παλλήνης, από την Τετάρτη 26 Ιουνίου μέχρι και τη

Δευτέρα 8 Ιουλίου, οι δημότες μπορούν να κάνουν

τις παραγγελίες τους στα προϊόντα που θέλουν.

Η διανομή των προϊόντων, θα γίνει την Κυριακή στις

14 Ιουλίου στην οδό Ιθάκης 12 στον Γέρακα, μπρο-

στά από το Δημαρχείο.

Να σημειωθεί ότι:

*Στα προϊόντα που διατίθενται περιλαμβάνονται όλα

τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προ-

έλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

*Οι παραγωγοί που έχουν επιλεχθεί, υποχρεούνται την

ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις

τιμές των προϊόντων, τα πιστοποιητικά καθώς και το ει-

δικό φορολογικό καθεστώς, (όπου απαιτείται).

*Ακόμα, το 2% των παραγγελιών θα διατίθεται στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, μετά

από συνεννόηση με τον Δήμο Παλλήνης (για προ-

ϊόντα, συσκευασίες κ.τ.λ.).

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος, ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ τους πολίτες

του Δήμου να συμμετάσχουν στην Δη-

μόσια Διαβούλευση του Δήμου Παλλή-

νης.

ΜΑΖΙ με τους δημότες και κατοίκους

των δημοτικών ενοτήτων, Ανθούσας,

Γέρακα και Παλλήνης, του Δήμου Παλ-

λήνης ΣΥΖΗΤOYN για όσα έχουν γίνει

μέχρι σήμερα στο Δήμο, πώς σχεδιά-

στηκαν και πώς θα εξελιχθούν.

Η διαβούλευση θα γίνει ανά ενότητα

και σε γειτονιές και ο δήμαρχος καλεί

τον καθέναν να συζητήσουν επιτόπου

τα προβλήματα, τις προοπτικές και τις

δυνατότητες ανάπτυξης κάθε κομμα-

τιού, αλλά και ολόκληρης της πόλης.

Πρόγραμμα συναντήσεων 
Τετάρτη 3/7/2013 

Οινοποιείο Πέτρου, Λ. Μαραθώνος 117

(δίπλα από Ο.Α.Ε.Δ. Παλλήνης)

Αφορά τις περιοχές: Παλαιό Κέντρο

Παλλήνης, Λουτρό, Νοτίως Έδρας, Δι-

οικητικό Κέντρο, Λόφος, Άγιος Αθανά-

σιος, Καραούζι

Δευτέρα 8/7/2013 

ΚΑΠΗ Ανθούσας, (Πλατ. 25ης Μαρτίου)

Αφορά την Ανθούσα 

Τετάρτη 10/7/2013

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, (Κλειτάρ-

χου & Αριστείδου). Αφορά τις περιο-

χές: Κέντρο Γέρακα, Σταυρός,

Γαργηττός Ι & ΙΙ 

Δευτέρα 15/7/2013 

ΚΕΕΤ -Αποθήκες Καμπά, (οδός Λεον-

ταρίου στην Κάντζα 800 μ από την

έξοδο 17 Αττικής οδού). Αφορά τις πε-

ριοχές: Κάντζα, Αγιος Νικόλαος Κάν-

τζας,  Εργατικές Πολυκατοικίες Ι & ΙΙ

Τετάρτη 17/7/2013 

6ο Δημοτικό Γέρακα, (Κορομηλά και

Κορνάρου Μπαλάνα). Αφορά τις περιο-

χές: Μπαλάνα Γέρακα, Ανω και Κάτω

Μπαλάνα Παλλήνης, Μπαλάνα 

Δευτέρα 22/7/2013

6ο Δημοτικό Παλλήνης, (Ερατούς και

Ολυμπίας, Πανόραμα) 

Αφορά τις περιοχές: Πανόραμα, Μά-

ριζα, Νέα Παλλήνη, Παπαχωράφι, Βα-

καλόπουλο

Τετάρτη 27/7/2013

Ξενώνας «Αρήτη», (Πεντέλης & Τυρνά-

βου  Γέρακας) Αφορά τις περιοχές:

ΔΕΣΗ Γέρακα και όλο το εκτός σχεδίου

Γέρακα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:  «ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΠO ΚΟΝΤΑ»

Με αιχμή το αναπτυξιακό έργο της

Περιφέρειας Αττικής και το ταμειακό

διαθέσιμο των 301 εκατομμύρια € που

είναι κωδικοποιημένο για έργα, πα-

ρουσιάστηκε ο Απολογισμός Οικονο-

μικού Έτους 2012, στη Συνεδρίαση

της 25/6 του Περιφερειακού Συμβου-

λίου Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, το Αναπτυξιακό

Έργο της Περιφέρειας εμφανίζεται

στον Προϋπολογισμό με έργα ύψους

201 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα

καλυφθούν από το ταμειακό διαθέ-

σιμο της Περιφέρειας, που σήμερα

ανέρχεται στο ύψος των 301 εκατομ-

μύρια ευρώ (εκ των οποίων τα 249

εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από

την πρώην Νομαρχία Αθηνών).

Αναλυτικά οι κατηγορίες των έργων

στις οποίες επιμερίζεται ο συνολικός

Προϋπολογισμός είναι:

Αντιπλημμυρικά έργα: 15 εκατομ. €

Έργα κοινωνικών και αθλητικών υπο-

δομών (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί,

παιδικές χαρές, νοσοκομεία, ΚΑΠΗ,

χώροι άθλησης κλπ): 55 εκατομμύρια

ευρώ

Κτηριακά έργα: 30 εκατομμύρια ευρώ

Έργα οδοποιίας (δεν αφορούν μόνο την

κατασκευή νέων οδών, αλλά συμπερι-

λαμβάνονται τα έργα συντήρησης υπαρ-

χόντων οδοστρωμάτων,

ασφαλτοστρώσεων, στηθαία, ηλεκτρο-

φωτισμός, πράσινο, κλπ και οι αρμοδιό-

τητες που μεταβιβάστηκαν στην

Περιφέρεια Αττικής από το ΥΠΟΜΕΔΙ,

π.χ. έργα): 60 εκατομμύρια €

Περιβαλλοντικά έργα (π.χ. αστικές

αναπλάσεις, αναπλάσεις με βιοκλιμα-

τικά στοιχεία, πλατείες κλπ): 15 εκα-

τομμύρια Ευρώ

Έργα πολιτισμού (π.χ. μουσεία, δια-

τηρητέα κτήρια κλπ): 15 εκατομ. €

Έργα ύδρευσης και άρδευσης: 10

εκατομμύρια € 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης

Σγουρός, κατά την εισήγησή του, τόνισε

ότι, παρ’ όλο που η Περιφέρεια Αττικής

βρίσκεται αντιμέτωπη με μια Λερναία

Ύδρα, όπως η γραφειοκρατία, οι οικονο-

μικές περικοπές, τα συγκρουόμενα επι-

χειρηματικά συμφέροντα, οι ελλείψεις

προσωπικού, η διαθεσιμότητα και πολλά

άλλα, κατάφερε να έχει θετικό ισοζύγιο

με χρηστή διαχείριση, ώστε να παραμέ-

νει όρθια, να προγραμματίζει και να

εκτελεί έργα που βελτιώνουν τη ζωή των

5 εκατομμύρια πολιτών της Αττικής.

Eίπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Γιάν-

νης Σγουρός:

«Εγώ θέλω για μια ακόμη φορά να σταθώ
στα πολλά προβλήματα που έχουμε κάθε
μέρα να αντιμετωπίσουμε. 
Σήμερα έχουμε μια νέα Κυβέρνηση, νέα
πρόσωπα και νέα Υπουργεία. Μπορείτε να
μετρήσετε πόσες αλλαγές Υπουργών
έχουμε κατά τα 2,5 χρόνια που λειτουργεί
η Αιρετή Περιφέρεια; Εγώ έχω χάσει το λο-
γαριασμό…. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει
πάλι να κάνουμε νέο γύρο επαφών, με τους
νέους Υπουργούς, να αναλύουμε πάλι όλα
τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε να
τους πείσουμε για λύσεις που είχαν δρο-
μολογηθεί από τους προηγούμενους, να
γνωρίσουμε τα νέα επιτελεία των Υπουρ-
γείων, και όλα αυτά μέσα σε μια περίοδο
που πρέπει να τρέξουμε για να δίνουμε λύ-
σεις. 
Η κρατική μηχανή έχει πολλά γρανάζια και,
αν μερικά από αυτά δεν λειτουργούν
σωστά, αυτό έχει αντίκτυπο στο σύνολο
της μηχανής. Στον προηγούμενο ανασχη-
ματισμό καθιερώθηκε θέση Υφυπουργού
αρμόδιου για το ΕΣΠΑ και σήμερα, μόλις 4
μήνες μετά, καταργήθηκε. Άντε πάλι από
την αρχή λοιπόν…. Εμείς μέσα σε αυτή την
κατάσταση καταφέρνουμε να είμαστε όρ-
θιοι και να προγραμματίζουμε έργα. 
Το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας εμ-
φανίζεται στον Προϋπολογισμό μας με
έργα ύψους 200.800.000 Ευρώ, τα οποία
στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτονται
από το ταμειακό διαθέσιμο της Περιφέ-
ρειας, το οποίο και σήμερα ανέρχεται στο
ύψος των 301.600.000 Ευρώ (εκ των
οποίων 249 εκατ. προέρχονται από την
πρώην Νομαρχία Αθηνών). 

Όπως καταλαβαίνετε, η συμβολή του Κρά-
τους σε αυτό το αναπτυξιακό έργο είναι
σχεδόν μηδαμινή. Από τα 200 εκατομμύρια
ευρώ που έχουμε προγραμματίσει για
επενδύσεις και έργα, έχουμε εισπράξει από
τους ΚΑΠ μόνο 1, 4 εκατομ. Ευρώ για επεν-
δύσεις, δηλαδή ποσοστό περίπου 0,5%.

Περιφέρεια Αττικής: Απολογισμός

Οικονομικού Έτους 2012 
-  301 εκατομμύρια ευρώ είναι το ταμειακό διαθέσιμο της Περιφέρειας

Αττικής και είναι κωδικοποιημένο σε έργα

-  Είμαστε ο μόνος δημόσιος Οργανισμός που το έχει επιτύχει αυτό

-  Με έργα ύψους 201 εκατομμύρια ευρώ εμφανίζεται το αναπτυξιακό

έργο της Περιφέρειας Αττικής από ιδίους πόρους

-  Μηδαμινή η συμβολή του Κράτους σε αυτό το αναπτυξιακό έργο

-   Αν δεν είχαμε το αποθεματικό που μας επιτρέπει να κινούμαστε, θα

έπρεπε να το έχουμε κλείσει το μαγαζί
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Η σιωπή των “αμνών” 

Από τους 100 βουλευτές που μπορούσαν να μιλήσουν στη

Βουλή στις 25.6, μόνο ένας γράφτηκε στη σχετική λίστα.

Μα τί να πούνε; Ούτε στον καθρέφτη δεν μπορούν να κοι-

ταχτούν πια. Εκεί που φτύνανε ένθεν και ένθεν γλείφουν...

Τι φοβούνται και καγκελώνονται;... 

Μόνιμα βαριά κάγκελα ζώνουν τη Βουλή των Ελλή-

νων, που έχει γίνει Βουλή των βουλευτών πλέον. Τί

φοβούνται και καγκελώνονται; Καταλαβαίνουν ότι

σκορπούν θύελλες; Διασθάνονται ότι το τσουνάμι

είναι πολύ κοντά και έρχεται; Ενα όμως δεν ξέρουν,

παρά το ότι η Ιστορία το έχει διδάξει.

Οταν οι λαοί ξεσηκωθούν, δεν υπάρχει κάγκελο για

να τους σταματήσει, όπως δεν κατάφεραν να στα-

ματήσουν τα φυσικά τσουνάμια τεράστια φράγματα

και πνίξανε πρόσφατα ολόκληρες πολιτείες.

Δήμαρχε το έκαψες το θέμα... 

Τρία δημοτικά συμβούλια συγκλήθηκαν με το ίδιο θέμα

στα 3Β. Την παράταση αποπληρωμής των δανείων του

Δήμου. Στο πρώτο συζητήθηκε και απορρίφθηκε. 

Ο Δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να κυκλοφορήσει ένα πολυ-

τελές φυλλάδιο, όπου κατηγορούσε τους συμβούλους

που το καταψήφισαν. Μάλιστα οι περισσότεροι είναι δικοί

του σύμβουλοι· της πλειοψηφίας. Ε, το έκαψε το θέμα.

Γίνεται σήμερα να κατηγορείς τους συμβούλους και αύριο

να τους καλείς να υπερψηφίσουν το θέμα; Δεν γίνεται.

Ξανακάλεσαν λοιπόν δύο επαναλαμβανόμενες συνε-

δριάσεις, οι οποίες δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τη

νόμιμη απαρτία των 17 συμβούλων και έτσι το θέμα

...κάηκε.

Η πρώτη συγκλήθηκε με τις υπογραφές 11 συμβούλων,

αλλά στη συνεδρίαση δεν ήρθαν ούτε αυτοί που το ψή-

φισαν. Η δεύτερη συγκλήθηκε μετά από αίτημα του Δη-

μάρχου, αλλά και πάλι έπεσε στο κενό.

Και ξανακαλεί 3η συνεδρίαση 28/6. Θα περάσει;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Από προηγούμενο άρθρο είχαμε ήδη  ανα-

φερθεί,  ότι η ανάπτυξη των Ελληνικών  Πό-

λεων,  τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και

στις αποικίες των μικρασιατικών παραλίων

και της κάτω Ιταλίας,  είχε επιφέρει τον

φθόνο των γειτονικών λαών και πιο συγκε-

κριμένα  από το βορρά των Περσών  και

από το νότο των Καρχηδονίων. 

Θα πρέπει εδώ να διευκρινισθεί, ότι οι πε-

ρισσότερες αποικίες στην Κάτω Ιταλία

είχαν  προχωρήσει γρήγορα στον μητρικό

τους απογαλακτισμό και αυτό τους είχε

δώσει μεν  το δικαίωμα για μια  δική τους

ανεξάρτητη εξελικτική πορεία,  αλλά  και

την πρώιμη αποκοπή τους από την προστα-

σία της  μητρόπολης. 

Έτσι, όταν το 480 π.Χ.  στις ακτές της Σικε-

λίας άρχισε να καταπλέει Καρχηδονιακός

στόλος και να αποβιβάζεται ο Αμίλκας ο

γιος του Μάγωνα με το μεγάλο στρατό του,

ο Γέλων ο τύραννος των Συρακουσών βρί-

σκεται αποκομμένος από τη μητέρα Ελ-

λάδα. Τότε κλήθηκε μοναχός πια, να

προστατεύσει την ισχυρή ηγεμονία του στη

Γέλα, Ακράγαντα και Συρακούσες. 

Από την πρώτη χιλιετία στην Αφρική, δυτικά

της Κυρηναϊκής Χερσονήσου, είχαν αρχίσει

να εμφανίζονται οι Φοίνικες. Τους Φοίνικες

ήδη από την  τρίτη χιλιετία π.Χ.  τους βρί-

σκομε να είναι   εγκατεστημένοι στη Φοι-

νίκη,  μια περιοχή  κάπου στον σημερινό

Λίβανο. Αν στηριχθούμε δε σε όσα γράφει

σχετικά για τους Φοίνικες ο Ηρόδοτος, θα

πρέπει να ήρθαν από τα παράλια της Ερυ-

θράς θάλασσας.

Κατά άλλους μελετητές,  υπάρχει πιθανό-

τητα οι Φοίνικες  να ταυτίζονται με κάποι-

ους προ-εβραϊκούς πληθυσμούς της

Παλαιστίνης. 

Από την ελληνική μυθολογία πάλι αντλώντας

στοιχεία, φέρεται ο  Φοίνικας να ήταν  μια

ηρωϊκή μορφή της Φοινίκης.  ΄Ηταν γιος του

Αγήνορα, με αδέλφια τον Κάδμο, τον Κίλικο

και την Ευρώπη. Την Ευρώπη την απήγαγε ο

Δίας, και τότε τα αδέλφια της τον καταδίω-

ξαν. Στο κυνήγι και στην περιπλάνηση, ο μεν

Κάδμος κατέληξε στη Θήβα, ο δε Κίλικος

στην Κιλικία. Σε ανασκαφές που έγιναν το

1960 στη Θήβα,  βρέθηκε σφραγιδόλιθος, ο

οποίος  επιβεβαιώνει τον μύθο. 

Οι Φοίνικες έχτιζαν μεν ναυτικούς σταθ-

μούς και αγκυροβόλια για το εμπόριο τους,

αλλά συνήθως  δεν ίδρυαν αποικίες.  Πιθα-

νολογούμε ότι ίσως  και να μην  ήθελαν να

φτιάχνουν πολιτισμό, παρά μόνο να μα-

ζεύουν χρήματα και  ανταλλάξιμα  προ-

ϊόντα.    

Τότε  περίπου συνέβη, όταν  στην κοντινή

προς τη Σικελία αφρικανική  ακτή, ένας

άλλος τρομερός και δημιουργικά οργανωτι-

κός λαός, οι Καρχηδόνιοι έδιναν και αυτοί

το ιστορικό στίγμα τους. Με τάσεις  κυ-

ριαρχικές και ασταμάτητα επεκτατικές,

είχαν  καταφέρει να επικρατήσουν  στους

γειτονικούς λαούς.  Είχαν   υποτάξει,  με το

πρόσχημα της προστασίας τη Φοινίκη και

τους Φοίνικες, αλλά και ήδη από το 550 π.Χ.

είχαν προχωρήσει  σε στρατιωτική φιλία με

τους Ετρούσκους στην Ιταλία.  

Οι Ετρούσκοι ήταν ένας αρχαίος λαός της

Ετρουρίας στην Ιταλία, νότια των Απενίν-

νων  οι οποίοι από τον 6ο αιώνα π.Χ. είχαν

εγκατασταθεί στην Καμπανία και έκτοτε

κυβερνούσαν τη Ρώμη.  Οι μεν  Λατίνοι τους

ονομάτιζαν Tuski  και Etruski οι δε Έλληνες

Τυρρηνούς.

Οι Καρχηδόνιοι συμμαχώντας με τους

Ετρούσκους, έδιωξαν και κατέσφαξαν τους

άμαχους Φωκαείς αποικιστές της Κορσικής.   

Εκείνα τα χρόνια στην Καρχηδόνα,  κάποιος

με το όνομα Μάγων παίρνει στα χέρια του

την ηγεσία  και  γίνεται  ο πρώτος της στρα-

τηγός. Γρήγορα  αναδιοργανώνει το στρατό

και  τον ενισχύει με ξένους μισθοφόρους.

Δίνει το αξίωμα του στρατηγού, στον γιο

του Αμίλκα και τον στέλνει με στρατό, να

κατακτήσει τη Σικελία.  Κύριος και απώτε-

ρος  στόχος οι Συρακούσες.   

Οι Καρχηδόνιοι  βέβαια, πάντοτε εποφθαλ-

μιούσαν τις Συρακούσες που ήταν αποικία

των Ελλήνων, αλλά αυτή τη φορά ήρθαν με

την πρόσκληση στο χέρι.  Οι  Έλληνες άποι-

κοι του Σελινούντα, του Ρηγίου και της Ιμέ-

ρας,  για λόγους προσωπικής αντιζηλίας,

και άλλους, κυρίως οικονομικούς, δεν χώ-

νευαν τους Συρακουσίους. Σε τέτοιο σημείο

μάλιστα, που συμμάχησαν με τους Καρχη-

δονίους, και τους κάλεσαν για να τους

εξοντώσουν μαζί. Οι Καρχηδόνιοι στην πρό-

σκληση, αρχικά ήταν φιλύποπτοι, αλλά

όταν ο Αναξίλαος ο τύραννος του Ρηγίου,

θέλοντας να τεκμηριώσει την ειλικρίνεια

των λόγων του,  παρέδωσε ομήρους τους

δυό  γιους του, οι Αφρικανοί  επείσθηκαν. 

Οι Καρχηδόνιοι πατώντας στη Σικελία, αρ-

χικά  επιτέθηκαν στην Ιμέρα. 

Η Ιμέρα ήταν αποικία της Ζάγκλης ή Μεσ-

σήνης που είχε και αυτή ιδρυθεί από την

Κύμη (648 π.Χ.) και είχε  συνάψει φιλικές

σχέσεις με τους Καρχηδονίους. Την Ιμέρα

όμως την  είχε ήδη υποδουλώσει ο Ακρά-

γαντας,  εκδιώχνοντας τον τύραννό της Τή-

ριλλο, ο οποίος έκτοτε το έφερε βαρέως.

Πιθανώς δε  με την προτροπή του Τήριλλου,

το στράτευμα του Αμίλκα μόλις αποβιβά-

στηκε στη Σικελία, έσπευσε να απελευθε-

ρώσει την Ιμέρα. 

Οι Ακραγαντίνοι που κράταγαν στην κυ-

ριαρχία τους  την Ιμέρα,  όταν είδαν  την με-

γάλη  πολυφυλετική   καρχηδονιακή λεγε-

ώνα, να βγαίνει από τον στόλο,

τρομοκρατήθηκαν  τόσο  που κλείστηκαν

στα τείχη.  Οι Καρχηδόνιοι  έτρεξαν γρή-

γορα και πολιόρκησαν την Ιμέρα  από

Βορρά  και Δύση, αποκόπτοντας έτσι κάθε

πρόσβαση για   βοήθεια.  Οι Ακραγαντινοί

τότε ζητούν επίμονα την παρέμβαση των

Συρακουσίων.  Ο Γέλων ο τύραννος,  από τις

Συρακούσες στέλνει για  βοήθεια πενήντα

χιλιάδες πεζικάριους οπλίτες  και δέκα χι-

λιάδες ιππείς.  Τα πράγματα για τον Γέλωνα

θα είχαν άσχημη εξέλιξη, αν δεν ήταν τόσο

τυχερός. Ένα μυστικό μήνυμα των Σελι-

νουντίων προς τον Αμίλκα, πέφτει στα

χέρια του Γέλωνα. Από αυτό μαθαίνει, “πως

ιππικό των Σελινουντίων την ταδε  ώρα κα-

ταφθάνει για ενίσχυση  και να επιτραπεί η

είσοδος του στο καρχηδονιακό στρατό-

πεδο”.  Ο Γέλων εκμεταλλεύεται την πλη-

ροφορία και την καθορισμένη ώρα,

εξαπατώντας τους Καρχηδονίους εισβάλει

στο εχθρικό στρατόπεδο. Ταυτόχρονα  οι

Ακραγαντίνοι επιχειρούν έξοδο   και ενώ-

νονται μαζί του. Ο Καρχηδονιακός στρατός

βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα σε δυό πυρά και

εν συγχύσει πανικοβάλλεται. Καταφέρνει

όμως να ανασυνταχθεί και αμύνεται σε τεί-

χος που έχει δημιουργηθεί από τις  ασπίδες

που έχουν δέσει με αλυσίδες μεταξύ τους.

Η ζυγαριά όμως ήδη έχει γύρει αμετάκλητα

σε βάρος των Καρχηδονίων. Ο Αμίλκας βρί-

σκεται σε απόγνωση. Στο λατρευτικό βωμό

του, τώρα με θυσίες ζητά την παρέμβαση

των θεών του. Και όταν αυτή δεν έρχεται,

πέφτει απελπισμένος μέσα  στις φλόγες

του θυσιαστήρίου του και αυτοκτονεί. 

Ήταν τότε το   480 π.Χ. Η  ίδια χρονιά, που

εκεί μακριά στη Σαλαμίνα, κατατροπωνόταν

ο Ξέρξης. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) Ηροδότου: “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη

2) “Ιστορία Ελληνικού ‘Εθνους”, Εκδ. Εκδοτική Αθηνών

3) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα

4) Διόδωρου  Σικελιώτη: “Ιστορική Βιβλιοθήκη”, Εκδ. Γε-

ωργιάδη 

5) Στράβωνος: “Γεωγραφικά”, Εκδ. Πάπυρος

6) Πολυβίου: Ίστορία”, Εκδ. Πάπυρος

Oι Καρχηδόνιοι στη Σικελία 

Ο Aμίλκας αυτοκτονεί στην Ιμέρα
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Όλα ξεκίνησαν εκεί.

Πριν 192 χρόνια σ’ έναν τόπο του ήλιου και της πέτρας γέν-

νημα. 

Βράχια, ελιές, το χώμα λιγοστό, να σπας την πέτρα γιά να

σπείρεις το ψωμί και την απόφαση. Τόσο κοντά, τόσο παντού

ο ήλιος, πως να μην τον κοιτάς κι αν δεν το καταλάβαινες που

όφειλες την ύπαρξή σου, γελούσε κείνος και σμίλευε στα βρά-

χια πύργους και στην ψυχή σου πύργους, πιό δίπλα η θάλασσα

του κούρσου και του πόθου, ποτέ να μην ξεχνάτε ο ήλιος κι

εσύ πως πάνε πλάϊ-πλάϊ, τόνα μεσ’ στ’ άλλο αξεχώριστα, της

πέτρας η σκληράδα αντάμα με του ήλιου και της θάλασσας τον

έρωτα. 

Να γίνεται η γης η λιγοστή ένα με τις ελιές της και τα βράχια

της, ένα η θάλασσα κι ο ήλιος, ένα το άρωμα παντού, ελιά, θυ-

μάρι και αρμύρα και στο τραπέζι του μεσημεριού το ίδιο πάλι

αντάμωμα αγάπης και σκληράδας, πάνω στην τάβλα με τους

ρόζους ν’ αχνίζει μυρωδάτο απ’ αγάπη και ιδρώτα της μάνας το

ψωμί, της μάνας της Μανιάτισσας ο σπιτικός ο ήλιος, ο σκλη-

ρός, ο στοργικός κι η γη της Μάνης ζωγραφιά στο πρόσωπό

της, του ήλιου χαρακιές στα βράχια οι ρυτίδες της, στα μάτια

της αχώριστα του λιόκαρπου η γλύκα η πικρή, του λιόδεντρου

η σκληράδα η τρυφερή, να λέει θάλασσα και γη στον ήλιο «κό-

πιασε στο τραπέζι αφέντη μου», μα να το ξεύρουν και οι δυό

καλά, ποιός χάνεται στου άλλου την αγκάλη, ποιά είναι η

αφέντρα κι η κυρά.

Όλα ξεκίνησαν εκεί και κάπως έτσι, κάπου εκεί, πρέπει να ξα-

ναρχίσουν όλα. Όταν δεν θά ‘χει μείνει παρά μονάχα η τάβλα

η σκληρή, της μάνας το ψωμί, οι πέτρες που δεν πιάνουνε τιμή

γιά να ξεπουληθούν κι αυτές κι ο ήλιος πάνωθέ τους, που χά-

ραξε στις πέτρες την Τιμή με Φως και Αίμα.

Δεν είναι οι απαντήσεις οι σωστές στο χαζοκούτι. Στον ήλιο

είναι όλες, μα πρέπει να κοιτάς ψηλά και μη φοβάσαι, δεν θα

σου κάψει τα μάτια, θα στα καθάρει απ’ την τύφλα, έτσι ακρι-

βώς όπως τ’ απέραντο της θάλασσας το γαλανό θα σε ξεπλύ-

νει, ο βράχος ο καυτός κάτω απ’ τον ήλιο δεν θα σε γδάρει, θα

σ’ ακονίσει, άλλοι σε γδέρνουν. Δεν θα πεινάσεις με ψωμί κι

ελιά, ίσως να στερηθείς το λίπος άμα βγάλεις την Απόφαση

στον ήλιο, μα γιά σκέψου πόσο πρόσκαιρα περνούν καλά τα

γουρουνάκια που παχαίνουν με σαβούρες κι ανέμελα κυλι-

ούνται στη λάσπη πριν τα σφάξουν και τα κρεμάσουν στο τσιγ-

κέλι. Τα γουρουνάκια δεν χρειάζονται Πατρίδα. Μπόλικη

λάσπη θέλουνε και μπόλικη σαβούρα γιά φαϊ και ύστερα λεπίδι

και τσιγκέλι.

Δεν σου λέει και πολλά πράγματα η Γη της ελιάς, του ήλιου και

της θάλασσας, έτσι δεν είναι; Και πως να σου πει δηλαδή,

αφού ξέμαθες να την κοιτάς, να την βλέπεις και να την αγα-

πάς. Αφού κοιτάς συνέχεια τα παπούτσια σου, πως να την

δεις; Και γιατί να σε νοιάξει που σου την κλέβουν; Δεν σ’ από-

μεινε πιά ούτε κουκουτσάκι μυαλό για να σκεφτείς πως γιά νά

‘χουνε λυσσάξει να σου κλέψουν την Ελλάδα και να σε κάνουν

είλωτα στον τόπο σου, κάτι θ’ αξίζει αυτή η Πατρίδα, κουτεντέ.

Μην βάλεις προς Θεού φέτα κι ελιά στο τραπέζι σου. Μόνο

ένταμ και γκούντα. Η φέτα, δεν ξέρεις, μπορεί να σου ξυπνή-

σει μνήμες προγονικές από ελάτια και τρεχούμενα νερά, από

μπαρούτι κι αετούς, δεν είναι μυρωδιές αυτές γιά σένα. Ένταμ

και γκούντα, νάχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο και σκυφτό στη

λαιμαριά του, να τρως τα πλαστικά σου, να ψηφίζεις Νέα Δη-

μοκρατία και ΠΑ.ΣΟ.Κ., μακριά από θυμάρι, ελιά και τουλουμί-

σιο τυρί, γιατί άξαφνα μπορεί σαν θύμηση σκληρή, σαν λάμψη

τρομερή να σε χτυπήσει αστραπή κι εκεί στο φως της να δεις

και να παραδεχτείς πως πιάστηκες κορόϊδο και συνεχίζεις νά

‘σαι. Ελιά σαν βλέπεις κι εκκλησιά, τον κόρφο σου να φτύνεις,

δεν είναι πράγματα αυτά γιά σένα, εσύ πατάς γερά στη γης,

γης καταγής που λέμε, χώμα εντελώς και λάσπη.

Ευτυχώς δηλαδή που αυτοί που σε θέλουν στα σκοτάδια γιά

να σε πατούν και πάνω σου ν’ αποπατούν, φρόντισαν με κάτι

Ρεπούστηδες να ξωπετάξουν του ήλιου το δέντρο, την ελιά,

από τα σχολικά βιβλία των παιδιών σου, μήπως τυχόν και μο-

λυνθούν μ’ Ελλάδα και δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον.

Γιά  σκέψου να διαβάζουν τα παιδιά τι έγραψε γιά την ελιά ο

Νικηφόρος Βρεττάκος. Φτου κακά.

Α ν τ ι σ τ έ κ ο μ α ι

Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου,
οι σκληρές σαν τα κόκαλα τ’ αντρειωμένου,
που τους λείπουν οι μαύρες μαντήλες μονάχα
γιά να μοιάζουν με τις μανάδες μας,
που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα
αδιαφορούν γιά τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές
και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους χυμούς
Ειρήνη και Φως.

Αν δεν χαθούμε, αν δεν σβύσουμε οριστικά, μόνο το όνομα

Ελλάδα να μείνει στα γραφτά κι Ελληνες πουθενά, θα είναι

γιατί θά ‘χουμε πρώτα μπει σε μιά εκκλησιά και θά ‘χουμε γο-

νατίσει να προσευχηθούμε και να κλάψουμε. Να κλάψουμε

ώσπου να καθαρθούμε. Έτσι όπως οι αρχαίοι Σπαρτιάτες πλέ-

νονταν πριν πολεμήσουν γιά να πεθάνουν καθαροί. Τα χέρια

που σηκώσαν τ’΄άρματα γιά της Πατρίδας τη λευτεριά πριν 192

χρόνια, δεν δυναμώσαν με γκούντα κι ένταμ, αλλά με ξερό

ψωμί, ελιά και προσευχή. Είχαν τον ήλιο στα μάτια κι όχι το

χαζοκούτι. Και στο σπίτι, πριν φύγουν γιά τη μάχη, αντίκριζαν

τέτοια μάτια, λιόπυρα και καθαρά σαν της Μανιάτισσας στη

φωτογραφία. Είχαν αγάπη, είχαν πόνο κι αγωνία τα μάτια που

σφιχταγκάλιαζαν τον αγαπημένο που έφευγε για τον πόλεμο,

αλλά τα χείλη λέγαν μόνο «ή ταν, ή επί τας». Ή την ασπίδα να

φέρεις πίσω, ή πάνω της να σε φέρουν.

Πολεμάς ή δεν πολεμάς, άμα σε κοιτάξουν τέτοια μάτια; Πο-

λεμάς. Αρκεί να σε κοιτάξουν τέτοια μάτια και δεν υπάρχει

τρέλα κι αποκοτιά που να μην την τολμήσεις. Αν και όταν μας

κοιτάξουν τέτοια μάτια, θα πολεμήσουμε. Η γυναίκα ανεβάζει

τον άντρα, η γυναίκα τον κατεβάζει. Γι’ αυτό 40 χρόνια πριν,

που σχεδίασαν να πατήσουν την Ελλάδα, την Ελληνίδα χτύ-

πησαν πρώτα και κατέβασαν. Μοιραία κι αναπόφευκτα ο Έλ-

ληνας την ακολούθησε στην πτώση.

Δεν κλείνει τούτο το γραφτό, όπως δεν κλείνει δίχως αιμο-

στατικό μιά χαίνουσα πληγή. Το συνοψίζω απλά στα λόγια τα

σημαδιακά της Μανιάτισσας αγωνίστριας Βούλας Δαμιανάκου,

από πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό-έπαλξη «Αδού-

λωτη Μάνη»:

«Ο αγώνας τρέφει την ελπίδα και η παραίτηση την απελπι-
σία. Ούτε λογιέται αγωνιστής που έχει από πριν εξασφαλι-
σμένη την επιτυχία».

«Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου
οι σκληρές σαν τα κόκαλα τ’ αντρειωμένου» 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

(Νικηφόρος Βρεττάκος)

Μεγάλη γιορτή ετοιμάζει ο Δήμος Ιλίου, με

γνώμονα τη διαρκή αναβάθμιση της ζωής

στην πόλη και την τόνωση της τοπικής αγο-

ράς. 

Ετσι φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα

τον Ευρωπαϊκό θεσμό «Λευκή Νύχτα» και

διοργανώνει τη δική του γιορτή με κεντρικό

μήνυμα «Ίλιον, Φιλόξενη Πόλη – Φωτεινή
Νύχτα», το Σάββατο 29 Ιουνίου. 

Από τις 7.00 το απόγευμα μέχρι το πρωί

της Κυριακής, τα καταστήματα της πόλης

θα παραμείνουν ανοικτά με μεγάλες εκ-

πτώσεις, ενώ τέσσερεις μουσικές σκηνές

με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως Δη-

μήτρης Μπάσης, Ελένη Πέτα, Ζωή Παπα-

δοπούλου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ορχή-

στρα ΕΜΜΕΤΡΟΝ, Active Member,

Πετρο-Λούκας Χαλκιάς κ.ά., θα δημιουργή-

σουν μια γιορτινή και χαρούμενη ατμό-

σφαιρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα

μουσικών ακουσμάτων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, νεα-

νικά συγκροτήματα, θέατρο δρόμου, θέατρο

σκιών, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους, γκράφιτι,

έκθεση βιβλίου και αθλητικές δραστηριό-

τητες, ενώ στη γιορτή συμμετέχουν οι πο-

λιτιστικοί - ενθικοτοπικοί σύλλογοι και

φορείς της πόλης.

Ο Δήμος Ιλίου, περιμένει τους επισκέπτες

να δώσουν το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα και

φως σε αυτή τη γιορτή, συνδυάζοντας τις

αγορές τους με τη διασκέδαση και την ξε-

γνοιασιά.

Πρόσβαση: Λεωφορεία: 

από πλατεία Βάθης Α11, Β11

από σταθμό Αττικής 747, 719

επίσης 703 (Πειραιάς - Αγ. Ελευθέριος)

Οδικώς:

από Αγ. Αναργύρους είσοδος Πρωτεσιλάου

από Θηβών είσοδος Ιδομενέως

από Ροσινιόλ είσοδος Αγ. Φανουρίου - Πριάμου

Μια αλλιώτικη νύχτα στο “Ιλιον” - «Φωτεινή Νύχτα»
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ο νόμος της συνάντησης:

Η πιθανότητα να συναντήσεις κάποιον γνωστό σου έξω, αυ-

ξάνεται όταν είσαι με κάποιον που δεν θέλεις να σας δουν

μαζί!

4 Πικρία πικρία πικρία... γιατί είμαστε ανοδιοργάνωτοι εντε-

λώς, γιατί φοβόμαστε την καινοτομία, γιατί αφήνουμε υπε-

ρήλικες στο τιμόνι της δικής μας γενιάς.

4 Πόσο ξηγημένο το πεπόνι, που έχει όλα τα κουκούτσια μα-

ζεμένα όμορφα και νοικικυρεμένα σε μια γωνίτσα... Καρπούζι

είσαι η ντροπή της χλωρίδας ρε. 

Μια διαφορετική έκθεση φωτογρα-

φίας παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινο-

βούλιο από την Ένωση Φωτορεπόρτερ

Ελλάδας, χωρίς ρετούς και μοντέλα,

με πρωταγωνιστές τους ίδιους αποτυ-

πώνοντας τις δύσκολες συνθήκες

κάτω από τις οποίες προσπαθούν να

μεταδώσουν την αλήθεια των γεγονό-

των.

Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από

στοιχεία έρευνας της ΕΦΕ σχετικά με

τη βία που ασκείται κατά των φωτορε-

πόρτερ.

Η έκθεση έγινε με πρωτοβουλία της

ευρωβουλευτού Μαριλένας Κοππά η

οποία στο μήνυμά της τόνισε πως

“μόνη ασπίδα προστασίας των ανθρώ-
πων του Τύπου είναι η δημοσίευση και
σε αυτό βοηθά η έκθεση που παρου-
σιάζεται στις Βρυξέλλες, ενώ τόνισε

ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεί-
χνει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί με
τρόπο συμβατό με τη Δημοκρατία την
κοινωνική βία που γέννησε το μνημό-
νιο και οι σκληρές πολιτικές”.

Ο Πρόεδρος της ΕΦΕ Μάριος Λώλος

κατήγγειλε πως η βία που γεννά η

κρίση χτυπάει τους απλούς πολίτες,

τους διαδηλωτές, και τους φωτορε-

πόρτερς εξίσου. Η βία κατά του Τύπου

και των φωτορεπόρτερς έχει πολλές

μορφές: εκτός από τη σωματική η

οποία παρουσιάζεται στις φωτογρα-

φίες της έκθεσης, υπάρχει η βία της

λογοκρισίας, η βία της ανεργίας, και η

βία του κουρέματος των αποθεματι-

κών του ταμείου των φωτορεπόρτερ.

Οι φωτογραφίες αυτές, έγιναν

αφορμή να συζητηθεί από πολλούς

ευρωβουλευτές το θέμα της παραβία-

σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

του χρέους που έχουν για την σθε-

ναρή καταγγελία των παραβιάσεων

αυτών. 

Ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής Thijs

Berman τόνισε πως «οι δημοσιογρά-

φοι δίνουν φωνή στους ανθρώπους
που ζουν σημαντικά γεγονότα. Όταν

δεν μπορούν να καταγράψουν τα γε-
γονότα, το πεδίο αφήνεται ελεύθερο
στη βαρβαρότητα».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Marc

Gruber, δήλωσε σοκαρισμένος από τις

φωτογραφίες της έκθεσης. “Η Ελλάδα
είναι ένα πειραματόζωο (πεδίο εφαρ-

μογής νέων πολιτικών) που ταυτό-
χρονα δείχνει πώς μπορεί να επέλθει

η καταστροφή της Ευρώπης”...

Στοιχεία από greki-gr.blogspot.gr, φωτογραφίες
από Dimitris Aspiotis 

F.U.C.K.

Στην αρχαία Αγγλία κάποιος δεν μπορούσε να αποκτήσει

παιδί εκτός και αν είχε την συγκατάθεση του Βασιλιά

(εξαιρούντο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας).

Όποιοι ήθελαν να αποκτήσουν παιδί, έπαιρναν την συγκα-

τάθεση του Βασιλιά και έτσι τους δινόταν μια μεταλλική

πλάκα που κρεμούσαν στην πόρτα τους όταν έκαναν σεξ.

Η πλάκα έγραφε ότι διέπρατταν F.U.C.K. δηλαδή 'Fornica-

tion Under Consent of the King' (συνουσία υπό την συγκα-

τάθεση του Βασιλιά)...

Γνωρίζατε ότι:

Όταν η επικαιρότητα αποτυπώνεται με φακό

“Αγαπητοί φίλοι σε ολόκληρη την Ελλάδα,
Ονομάζομαι Γιάννης και εργάζομαι στην Συμφωνική Ορχή-
στρα της ΕΡΤ ως βιολοντσέλο για τα τελευταία 22 χρόνια.
Πριν δύο εβδομάδες ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς έκλεισε
την ΕΡΤ με το έτσι θέλω.
Αυτήν την στιγμή που οι πολιτικοί ηγέτες παίρνουν απο-
φάσεις για το μέλλον μας, εγώ σας γράφω από τα υπό-κα-
τάληψη studios της ΕΡΤ. Πολύ σύντομα είναι πιθανόν όλοι
οι μουσικοί της ΕΡΤ να χάσουμε τις δουλειές μας. Μόνο

εάν κινητοποιηθούμε άμεσα μπορούμε να σώσουμε Μου-
σικά μας Σύνολα και τον πολιτισμό μας. Οι φωνές μας είναι
το μοναδικό μέσο πίεσης προς τους πολιτικούς αρχηγούς
που με πρόφαση την ‘κρίση’ έχουν απαξιώσει κάθε μορφή
πολιτισμού, και συνεχίζουν ανεμπόδιστοι.
Πατήστε στο λινκ για να βάλετε την υπογραφή σας και να
σώσουμε τα Μουσικά Σύνολα”.
http://www.avaaz.org/en/greece_orchestra_gr/?bBKm-
ndb&v=26334
Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ είναι μοναδικά σε εθνικό επί-
πεδο. Εξυπηρετούμε την ελληνική ραδιοτηλεόραση όπως
άλλα σύνολα εξυπηρετούν ευρωπαϊκά μέσα σαν το Ιταλικό
RAI και Βρετανικό BBC. Κάνουμε ηχογραφήσεις, ζωντανές
εκπομπές, συναυλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα για χιλιά-
δες μαθητές της χώρας μας και εκπροσωπούμε την Ελλάδα
σε διεθνή φεστιβάλ.
Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι πως με το κλείσιμο των
μουσικών συνόλων, το κάθε παιδί, ο κάθε πολίτης, που
μπορούσε δωρεάν και εύκολα να έρθει σε επαφή με την
κλασική και την ποιοτική μουσική, χάνει αυτήν την ευκαι-
ρία και μένει έρμαιο σε οποιαδήποτε μορφή μουσικής υπο-
κουλτούρας.
Μόνο η κοινωνική κατακραυγή και ο φόβος της καταψήφι-
σής τους μπορεί να τους σταματήσει από την κατακρεούρ-
γηση του πολιτισμού στην Ελλάδα”.

“Η είδηση υπό διωγμό”

Το απότομο, παράνομο και αν-

τιδημοκρατικό κλείσιμο της

ΕΡΤ ταρακούνησε πολύ

κόσμο. 

Κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι

είναι καλύτερα έτσι γιατί όλος

ο λαός πλήρωνε για το

“πάρτυ” που γινόταν εκεί

μέσα. Επειδή δεν πιστεύω ότι

με αυτή την κίνηση σταμάτησε

το πάρτυ, παρά μόνο πάλι

έχασαν την δουλειά τους κά-

ποιοι άνθρωποι, όπως γίνεται

καθημερινά και στον ιδιωτικό

τομέα, αλλά και “βουβάθηκε” η

Ελλάδα στην ομογένεια και

χάθηκε ένα πολύ σημαντικό

κομμάτι πολιτισμικό, αξίζει να

στηρίξουμε την κίνηση του

Γιάννη και του κάθε Γιάννη

που αύριο μπορεί να είμαστε

εμείς.  

Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ
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”ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ

ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»

Επιστολή προς τους βουλευτές της Περιφέρειας Ανατ. Ατ-

τικής Μαυρουδη ΒΟΡΙΔΗ, Γεωργία ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Γεώργιο

ΒΛΑΧΟ,  Αλέξη ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

Γεώργιο ΠΑΝΤΖΑ,  Παρασκευη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,

Παύλο ΧΑΪΚΑΛΗ,  Βασίλειο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ιωάννη ΓΚΙΟΚΑ,

απέστειλε ο πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επι-

τροπής της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανα-

τολικής Αττικής, Χρήστος Συνδρεβέλης, ζητώντας την

ενίσχυση των υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής με

Αστυνομικούς.

Και είναι γεγονός ότι η υπηρεσία αυτή έχει σηκώσει με-

γάλο φόρτο εργασίας, πολλών πολλών χιλιομετρικών απο-

στάσεων και μεγάλα κενά από ανθρώπινο δυναμικό.

Αξιότιμοι  κ/κες Βουλευτές

Η πληθυσμιακή μετακίνηση πολιτών που συντελείται τα τε-

λευταία έτη στο Νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής δημι-

ουργεί όλο και περισσότερες ανάγκες για ενίσχυση με

έμψυχο δυναμικό στα αστυνομικά τμηματα, τμηματα ασφά-

λειας, τμήματα τροχαίας της παραπάνω περιοχής καθώς

επίσης και στην  Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Αθη-

νών.

Οι προαναφερόμενες αστυνομικές υπηρεσίες που

εδρεύουν στην Νοτιοα-

νατολική περιοχή της

Αττικής τελούν τα τε-

λευταία έτη σε κατά-

σταση λειψανδρίας,

αφού μέχρι και σήμερα

δεν έχει επιτευχθεί η

παρούσα δύναμη των

αστυνομικών υπηρε-

σιών να ταυτίζεται με

την οργανική.

Το παραπάνω γεγονος,

όπως γίνεται αντιληπτό

δημιουργεί «κενά» και

δυσχεραίνει την αποτελεσματική αστυνόμευση των περιο-

χών της περιφέρειας Αττικής με συνέπεια πιθανόν να δια-

ταράσσεται το αίσθημα ασφάλειας των  πολιτών της

περιοχής, οι όποιοι στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση

σας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Για τους παραπάνω λογους, παρακαλω όπως στις μεταθέ-

σεις αστυνομικού προσωπικού εντος ΓΑΔΑ (εντος Αττικής)

που θα λάβουν χωρά κατά το προσεχές χρονικό διάστημα,

συνδράμετε από την πλευρά σας, τις προσπάθειες  που θα

καταβάλουμε, έτσι ώστε αιτήσεις μεταθέσεων Αστυνομι-

κών Υπαλλήλων με προτίμηση Αστυνομικές υπηρεσίες της

Νοτιοανατολικής Αττικής να γίνουν καθολικά αποδεκτές

προκειμένου να καλυφθούν κατά το μέτρο του δυνατού τα

κενά των οργανικών θέσεων στις παραπάνω υπηρεσίες.

Με εκτίμηση

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ Α.Ν/ΑΣ.Α(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) 

Προσεύχεται για το μαργαριταρένιο αυτόν

τον τόπο, που τον κατοικούσαν ημίθεοι

στερεώνοντας όλες τις κατευθύνσεις για

το πώς να ζουν όλοι οι λαοί της γης.

Προσεύχεται για σας που κατεβήκατε

στην πολιτική για δόξα χωρίς να ‘χετε ένα

μεροκάματο δουλειάς. Μείνατε στη θέση

σας χωρίς καμμία προσπάθεια, η οποία και

αν ακόμη δεν πετυχαίνει αποτελεί αρετή

αφού προϋποθέτει θέληση, για τη βελ-

τίωση του ηθικού μας εγώ. Ετσι στείλατε

όλο το λαό στην παρανομία χαρακτηρί-

ζοντας - ο τελευταίος Ελληνας φιλόσοφος

Κορνήλιος Καστοριάδης τους Ελληνες

απατεώνες. 

Στείλατε τον κόσμο στο εγώ όχι στο εμείς,

όπως είπε ο στρατηγός Μακρυγιάννης.

Θέλετε να σώσετε την Ελλάδα αλλά ου-

δείς προσφέρεται.

Ανεβαίνετε στην εξουσία κοροϊδεύοντας

τον κόσμο αρχικά. Μετά τίποτε. Δώστε

ένα παράδειγμα! Ηδονίζεστε να πεινάει ο

λαός. Βρέθηκε ένας από σας να πει ότι θα

παίρνει τον κατώτατο μισθό; ΟΧΙ

Ενας Περικλής όταν βρέθηκε στην πολι-

τική ήταν πλούσιος, όταν βρέθηκε εκτός

πολιτικής, έγινε φτωχότερος, αλλά ενδο-

ξότερος.

Εσείς συνεχίζετε να ρουφάτε με αργό

ρυθμό του λαού το μεροκάματο και του

ανήμπορου γέροντα τη σύνταξη. Είσαστε

όλοι απάνθρωποι. Ο θάνατος του άλλου

έπαψε πια να σας απασχολεί. Εχετε στο

μυαλό σας την βιοθεωρία που συμπυκνώ-

νεται στο δόγμα ο κόσμος να χαθεί αρκεί

να σωθώ εγώ. Κύριοι κάθε ανθρώπου ο θά-

νατος είναι και δικός σας θάνατος. Τόσο

πολύ σας αρέσει να βλέπετε ανήμπορους

ανθρώπους να υποφέρουν.

Τολμάτε σ’ αυτούς που πιστεύετε ότι είναι

εύκολοι, αυτοί που φοβούνται μήπως χά-

σουν την ολίγη σύνταξη που τους απέ-

μεινε. Τολμήστε να πειράξετε τους

βιομήχανους τους μεγαλοεργολάβους,

τους δικαστές, τους γιατρούς, τους δικη-

γόρους, τους εφοριακούς, που με κότερα

αλωνίζουν το Αιγαίο. Ολοι οι νόμοι τους

καλύπτουν. 

Φτιάξτε κύριοι και να εφαμοστεί αυστηρό-

τατα έναν νόμο που να ικανοποιεί τον

απλό λαό αυτόν πρέπει να πρσέξετε διότι

γ’ αυτό το σκοπό είσαστε.

Κάνετε μια βόλτα στη ΔΕΗ, στην Εφορία,

θα σπαράξει η καρδιά σας “αν υπάρχει”

από γέροντες που σκέπτονται αν φθάνουν

τα χρήματα να πάρουν τα φάρμακα και

προσεύχονται να ‘χουν υγεία.

Μαζέψτε τους οικονομολόγους να βρουν

τρόπο για την έξοδο από την κρίση, τους

νομικούς και συνταγματολόγους να φτιά-

ξουν νόμους ισότητας. Να μην ξεχωρίζον-

ται επαγγέλματα, ποια είναι εκείνα που

εισπράττουν χρήματα και ποια όχι. Ολα

είναι τα ίδια Επιστήμονες για παιδεία, θρη-

σκεία, πολιτισμό τουρισμό. Φτιάξτε τους

χώρους, όπου δίδαξαν αυτοί που έδωσαν

τα φώτα στον κόσμο, ασκόμη και τους

υπολογιστές. Είχαν προνονήσει. Δείξτε

ότι ο ήλιος και η θάλασσα είναι ο πλούτος

που ψάχνουν να βρουν οι λαοί. Προωθή-

σατε τον τουρισμό που είναι “ο πρωταθλη-

τής” παγκοσμίως. Αλλά και σ’ αυτόν ακόμη

δεν μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο

προπονητή.

Είναι τόσο εύκολα όλα αυτά και γίνονται

χωρίς τους δανειστές. Εχετε όμως τους

μέντορές σας που δεν σας αφήνουν.

Ζητήστε το πόθεν έσχες σ’ όλους τους

κλάδους, γιατρούς, καθηγητές που κάνουν

και ελεύθερο επάγγελμα. Καθηγητές, νο-

μικούς, δικηγόρους, εφοριακούς να ανα-

σάνει ο δύστυχος αυτός ελληνικός λαός,

που λιμοκτονεί και όχι να ψάχνετε να βγά-

λετε από την μύγα ξίγκι. Σήμερα έγινε η

ζωή του λαού ένα άγχος. Ζει στην αβεβαι-

ότητα, έχει αγωνία για το ψωμί, νιώθει

ανασφάλεια· ούτε μια ελπίδα δεν δίνετε.

Τους τρελάνατε.

Καλά, κανέναν δεν ακούτε, δεν πονάτε,

δεν έχετε καρδιά; Τους χτυπάτε σ’ όλο

τους το σώμα και τους στέλνετε στον αφα-

νισμό.

Γεμίσατε τις φυλακές με κλέφτες που ψά-

χνουν και αυτοί να βρουν τα προς το ζην.

Και στο σπίτι του ακόμα δεν μπορεί ο Ελ-

ληνας να ζήσει. Τώρα να κυκλοφορήσουμε

δεν μπορούμε.  Ούτε ενας καλός Ελληνας

πολιτικός δεν υπάρχει; Είσαστε τελικά πο-

λιτικά νήπιοι.

Αργύρης Αποστολόπουλος

συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Ενας εκπαιδευτικός προσεύχεται

Κύριε Βενετσάνε,

κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινω-

νίας, σας αποστέλλω την παρούσα,

περιγράφοντας το γεγονός το οποίο

με εξόργισε, διεγείροντας αρκούντως,

τα εθνικά μου συναισθήματα!

Δεν είμαι σωβινιστής και ακόμη περισ-

σότερο ρατσιστής· είμαι Ελλην.

Προ ενός μηνός περίπου, προμηθεύ-

τηκα ένα μικρό Home cinema, της ερ-

γοστασιακής εταιρείας Philips. 

Για να βοηθηθώ στη συναρμολόγησή

του άνοιξα τις σχετικές οδηγίες.

Μεταξύ των άλλων, περιέπεσε στην

αντίληψή μου και έντυπο που ανφερό-

ταν στις χώρες με τις οποίες η εν

λόγω εταιρεία, πραγματοποιεί εμπορι-

κές συναλλαγές.

Από απλή, περιέργειας διάθεση, άρ-

χισα να διαβάζω εν σειρά τις χώρες.

Οταν έφθασα σε μία χώρα με την ονο-

μασία: PEΠYBΛHKA MAKEDOHNIA/

MACEDONIA, η διάθεσή μου να συνε-

χίσω να διαβάζω τις χώρες διεκόπη και

μετεβλήθη αυτόματα σε οργή!...

Τότε θυμήθηκα τα λόγια του Κων/νου

Καραμανλή «Μακεδονία είναι μία και
αυτή είναι ελληνική».
Αμέσως έπιασα το τηλέφωνο, μου απάν-

τησε ανδρική φωνή, ευγενικά μου ζή-

τησε να αναφέρω το σκοπό της κλήσης.

Του εξέθεσα την απορία μου και τη ζή-

τησα να μου εξηγήσει. Αδυνατώντας ή

προφανώς κωλυόμενος μου ανέφερε

ότι είναι τηλεφωνικό κέντρο και

απαντά μόνο σε προβλήματα σχετικά

με τα προϊόντα. Με απέφυγε, δίνοντάς

μου έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό.

Επιχείρησα στον δεύτερο αριθμό,

απήντησε γυναικεία φωνή, της εξέ-

θεσα επίσης την οργίλη απορία μου,

εκείνη χωρίς περιστροφές δήλωσε

αναρμοδιότητα, είχε όμως την πρό-

θεση να με συνδέσει με κάποιο ανώ-

τερο στέλεχος.

Για τρίτη φορά στα άλλο άκρο απήν-

τησε πάλι γυναικεία φωνή, στην οποία

επανέλαβα την απορία μου.

Οταν και αυτή προσπάθησε, πιθανώς

ενημερωθείσα, να με αποφύγει της ζή-

τησα επίμονα να μου εξηγήσει πώς

είναι δυνατόν, έντυπο που απευθύνε-

ται σε Ελληνες, εσείς μια Ελληνίδα (ή

μήπως δεν είναι) δέχεστε να αναφέρει

τα Σκόπια σαν Δημοκρατία της Μακε-

δονίας;

Μη μπορώντας να με αντιμετωπίσει

περαιτέρω, βαριεστημένα μου πέταξε

τη φράση: απευθυνθείτε στα κεντρικά

της Philips στην Ολλανδία! 

Εγώ κλέινοντας τη συνομιλία μου μαζί

της, της απάντησα ότι θα δημοσιεύσω

στον Τύπο.

Αυτά τα εκθέτω και σας ευχαριστώ εκ

των προτέρων πιστεύοντας να επιλη-

φθείτε του θέματος.

Μετά τιμής

Δημήτριος Σπηλιόπουλος

Βουλιαγμένη

ΥΓ1: Θα μπορούσα να γράψω μονοτονικά,

όμως προτιμώ να γράψω όπως έμαθα. (σ.σ.

δυστυχώς εμείς γράψαμε μονοτονικά).

ΥΓ2:  Σας αποστέλλω φωτοτυπία του επι-

μάχου εντύπου.

Από τον δημότη Δημήτριο Σπηλιόπουλο, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, στην

οποία εκφράζει την αγανάκτησή του και δικαίως, για την ονομασία των Σκοπίων

σε Μακεδονία. Εμείς στείλαμε σχετική διαμαρτυρία στην Philips με μήνυμα στο

site της εταιρείας. Μας απάντησαν σε λεπτά, ότι έλαβαν το μήνυμα και θα μας

απαντήσουν επίσημα μέσα σε 4 ημέρες. Περιμένουμε. Μπορείτε όμως να το κά-

νετε κι εσείς γιατί μόνο οι ενεργοί πολίτες μπορούν να πετύχουν νίκες.

Στείλτε τη διαμαρτυρία σας στο  www.philips.com/support

Επωφελής οργή για το “Μακεδονία” των Σκοπίων
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Από την ημέρα που κατοίκησα στην οδόν

Αισώπου στη Βούλα και έβλεπα το απέναντι

σπίτι με τις κόκκινες πέτρες και τον τερά-

στιο κήπο να έχει μεταβληθεί σε σκουπιδό-

τοπο, έβαλα σκοπό να μεταβληθεί αυτό σε

κόσμημα και να γίνει βιβλιοθήκη.

Η βιβλιοθήκη είναι κάτι που λείπει από την

ΒΟΥΛΑ, της οποίας οι κάτοικοι νομίζω ότι

πολύ αγαπούν τα βιβλία και την ανάγνωσή

τους!

Παράλληλα εγώ έχω προσωπική βιβλιοθήκη

πλουσιωτάτη με ξένα και Ελληνικά επιστη-

μονικά βιβλία και περιοδικά.

Μακάρι, έλεγα, να βρεθεί ένας κατάλληλος

χώρος και συντοπίτες αναγνώστες να τα

δωρήσω στην πόλη.

Αρχισα λοιπόν την αλληλογραφία με τον

Δήμο. Εστειλα τρείς επιστολές, αλλά

έπαιρνα αρνητικές απαντήσεις: 

― ότι το είχαν κάποτε ενοικιάσει, αλλά δεν

τους ενδιέφερε πλέον, δεν είχαν χρήματα

για την ανακαίνισή του και αρκετές άλλες

δικαιολογίες, όπως π.χ. ότι είναι σχεδόν πα-

ράνομη η χρησιμοποίησή του!

― Μία δε κυρία μού φώναζε ότι "αποκλεί-
εται να το νοικιάσει ο Δήμος" "η υπόθεση
αυτή τελείωσε". Ας σταματήσει λοιπόν

τώρα να παρουσιάζει εαυτόν.

Δεν αποθαρρύνθηκα, όπως ήθελαν και προ-

σπάθησαν.

Στράφηκα προς την Εκκλησία. Κάλεσα τον

Μητροπολίτη κ. Παύλο, πολύ δραστήριο σε

πνευματικά θέματα, και τον πρόεδρο της

περιουσίας της Ακαδημίας κ. Σιμόπουλο στο

σπίτι μου και συζητήσαμε ώρες ολόκληρες

και πολλά σχέδια και προτάσεις έγιναν.

Σκοντάφταμε στο οικονομικό μέρος για την

ανακαίνιση.

Παράλληλα επισκέφθηκα την εξαίρετη

κυρία Γεωργία Μαρτίνου, βουλευτίνα της

Περιφερείας μας και προκάλεσα την ευαι-

σθησία της για κάθε καλό στον τόπο μας,

αλλά της έκανα γνωστό ότι ο Δήμος είχε

αρνηθεί και είχε από καιρού ναυαγήσει τε-

λείως η ενοικίαση και η αξιοποίησή του.

Η κυρία Μαρτίνου κατάφερε τον Δήμαρχο

κ. Σπ. Πανά να ενδιαφερθεί. Ο αγώνας συ-

νεχίστηκε επί δύο χρόνια. Πολλές φορές

ανεβοκατέβηκα στην Ακαδημία και συνεχή

τηλεφωνήματα γίνονταν. Προσπαθούσα να

προχωρήσει το θέμα. Ηταν δύσκολο γιατί ο

ένας περίμενε από τον άλλον να έχει την

πρωτοβουλία και εγώ ήμουνα στη μέση.

Τώρα τελευταίως νομίζω ότι η ευόδωση των

ονείρων και των αγώνων μου πλησιάζει στο

τέλος. Με χρήματα του Ε.Σ.Π.Α. προγραμ-

ματίζεται να ανακαινισθεί, αν συμφωνήσουν

οι δύο πλευρές. Οσον αφορά τον εμπλουτι-

σμό της βιβλιοθήκης είναι το μόνον εύκολο

για μένα. Ασφαλώς θα χαρούν πολύ και οι

αναγνώστες!! Ο χώρος και το περιεχόμενο

θα είναι θαυμάσιος και ελκυστικός!!

Θετω τον εαυτο μου ανιδιοτελώς στην υπη-

ρεσία της νεολαίας και κάθε πολίτη που εν-

διαφέρεται πνευματικά.

της Βούλας Λαμπροπούλου

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το ωραιότατο ερειπωμένο σπίτι επί των οδών Βασ. Παύλου και Αισώπου, που ανήκει στην Ακαδημία Αθηνών προγραμματί-

ζεται να ανακαινισθεί και να γίνει βιβλιοθήκη και πνευματικός χώρος, κάτι που λείπει από την πόλη της Βουλας.

Χάρη στην άμεση επέμβαση

της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας Μαρκοπούλου και της

πολύτιμης βοήθειας της Πο-

λιτικής Προστασίας του

Δήμου Μαρκοπούλου, κατέ-

στη δυνατός ο έγκαιρος πε-

ριορισμός της πυρκαγιάς,

που ξέσπασε, Τετάρτη, 26

Ιουνίου, στη θέση Περατή

στο Πόρτο Ράφτη, ενώ ακο-

λούθησε η κατάσβεσή της,

πριν αυτή φτάσει στη Χαμο-

λιά και απειλήσει οικείες και

τεράστιες εκτάσεις πρασί-

νου.

Η φωτιά ξέσπασε στις 16:15

από έναν πυλώνα της ΔΕΗ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις,

κατάφεραν να την κατασβέ-

σουν τέσσερις ώρες αργό-

τερα, μετά κόπων και

αυτοθυσίας,  σε αρκετές πε-

ριπτώσεις. 

Στην περιοχή έσπευσαν 25

πυροσβεστικά οχήματα, ενώ

καθοριστική ήταν η συμβολή

ενός ελικοπτέρου και δύο

αεροπλάνων. Όσον αφορά

δε, στο ανθρώπινο δυνα-

μικό, πάνω από 150 πυρο-

σβέστες προσέφεραν τις

υπηρεσίες τους.

Η Πολιτική Προστασία του

Δήμου Μαρκοπούλου, μαζί

με τον υπεύθυνό της, Κων-

σταντίνο Μαγγανά, βρέθη-

καν στο επίμαχο σημείο από

τα πρώτα κιόλας λεπτά που

ξέσπασε η φωτιά, συνεισφέ-

ροντας ενεργά στην κατά-

σβεσή της.

Στο συμβάν προσέτρεξαν

άμεσα και οι Εθελοντές από

την περιοχή των Καλυβίων,

η Εθελοντική Ομάδα από

τον Κουβαρά, η Εθελοντική

Ομάδα Αντιμετώπισης Κατα-

στροφών από τον Δήμο

Σπάτων – Αρτέμιδος, οι Εθε-

λοντές από τον Δήμο Κηφι-

σιάς και γενικότερα, όλοι

ανεξαιρέτως οι Εθελοντές,

που βοήθησαν στο δύσκολο

έργο της κατάσβεσης, τους

οποίους ο Δήμος ευχαρί-

στησε θερμά.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

εφιστά την προσοχή όλων,

για την αποφυγή παρόμοιων

εξαιρετικά δυσάρεστων πε-

ριστατικών, καθώς όπως

αποδεικνύεται για μία ακόμη

φορά, η έγκαιρη επέμβαση,

σώζει ζωές. Ας είμαστε όλοι

σε επιφυλακή!

Αμεση επέμβαση στο πύρινο μέτωπο

στη θέση Περατή Πόρτο Ράφτη 

Πέρυσι είχαμε γράψει για τη διαμόρφωση

της Α’ ακτής Βούλας, που την διαχειρίζον-

ται ιδιώτες μισθωτές, μέσω των ΕΤΑ Α.Ε.

Δεν φανταζόμασταν ότι σιγά σιγά θα

“έτρωγαν” όλη την παραλία και θα απλώ-

νονται σιγά - σιγά προς την παραλία του

πρώην κάμπινγκ, όπως άλλωστε καταγγέ-

λουν οι “Εθελοντές Κάμπινγκ”.

Η ομπρέλα και η ξαπλώστρα έχουν γίνει

“δάσος” στην ακτή. Δεν υπάρχει σπιθαμή

ελεύθερης ακτής.

Παράλληλα λειτουργεί πλέον και σουβλα-

τζίδικο μέσα στην ακτή!

Οι “Εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας” κα-

ταγγέλουν ότι την Παρασκευή 21 Ιουνίου

και ώρα 20:45 η παρακείμενη επιχείρηση με

το Κάμπινγκ Βούλας,  επιχείρησε να επε-

κτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες

με την παράνομη τοποθέτηση νέων τραπε-

ζοκαθισμάτων και ομπρελών στην ελεύ-

θερη παραλία.

Η αντίδραση λουομένων και των εθελον-

τών του αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ της

Βούλας ήταν άμεση και δυναμική.

Παρά τους επιχειρουμένους εκφοβισμούς

από το πολυάριθμο και εκπαιδευμένο για

τέτοιες  καταστάσεις προσωπικό της επι-

χείρησης, οι εθελοντές δεν πτοήθηκαν,

ενημέρωσαν και κατήγγειλαν τις παρανο-

μίες στις Αρχές, που ήλθαν μετά από μιά-

μιση ώρα και τελικά οι παράνομες

εγκαταστάσεις σταμάτησαν. 

Όμως την επόμενη ημέρα διαπιστώσαμε ότι

η επέκταση με την τοποθέτηση νέων τρα-

πεζοκαθισματων και ομπρελών τελικά

έγινε τις μεταμεσονύκτιες  ώρες προς την

πλευρά της θάλασσας και αυτό καταγγέλ-

θηκε στις αρμόδιες αρχές.

Ενημερώνουμε κάθε αρμόδιο, ότι θα αγω-

νιστούμε για να παραμείνει ο χώρος της

παραλίας  ελεύθερος και ανοιχτός σε

όλους τους πολίτες.

Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

Πλήρης κάλυψη της παραλίας

και επεκτατικές πολιτικές στην

Α’ πλαζ Βούλας
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Την παράταση των δημοτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους,

θέτει ο μνημονιακός νόμος 4093/12.11.12 (Εγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 3013-2016) και

είχαμε γράψει εκτενώς στο προηγούμενο φύλλο 789 της

“7ης”, ότι καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το αί-

τημα παράτασης των δανείων του Δήμου 3B, που δίνει τη δυ-

νατότητα ο νόμος αυτός, η οποία προθεσμία εκπνέει τέλος

Ιουνίου.

Το θέμα είχε έρθει πρόχειρα, γιατί δεν υπήρχαν ούτε στοιχεία,

ούτε τεκμηρίωση, ούτε κάποια άλλη πρόταση και είχε κατα-

ψηφιστεί και από μεγάλo αριθμό συμβούλων της πλειοψη-

φούσας παράταξης.

O αντιπρόεδρος και σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γ. Σκουμ-

πούρης πρότεινε να γίνει παράταση των δανείων και το όφε-

λος να το χρησιμοποιήσουμε για να γίνει το 3ο Γυμνάσιο -

Λύκειο, κάτι που αποδέχθηκε αμέσως ο Δήμαρχος, αλλά το

Σώμα του Δ.Σ. δεν επείσθη.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς εκυκλοφόρησε ένα έν-

τυπο, όπου παρουσίαζε τους “κακούς” συμβούλους που το κα-

ταψήφισαν, το οποίο μοίρασε κατά χιλιάδες στη Βούλα,

σημειώνοντας κάπου στην άκρη ότι δεν επιβαρύνθηκε ο Δήμος

για την εκτύπωση και τη διανομή. Αυτό είναι το θέμα; Γιατί δεν

αναγράφεται τότε ο χορηγός;... Και δεν σκέφθηκε κάτι πολύ

βασικό ο δήμαρχος. Οταν προχωρείς σε μια τέτοια ενέργεια,

“καις” το θέμα...

Ακολούθησε αίτημα έντεκα συμβούλων να επανέλθει προς συ-

ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταση των δανείων και

συγκλήθηκε συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Ιουνίου, η οποία δεν

κατάφερε να συγκεντρώσει τους 17 συμβούλους προκειμένου

να έχει απαρτία. Εννέα ήταν οι παρόντες, ούτε καν οι έντεκα

που το ζήτησαν (αυτό κάτι δείχνει).

Ο Δήμαρχος μίλησε στους παρευρισκόμενους και στο ακροα-

τήριο, επικαλέστηκε την ανάγκη της λήψης απόφασης παρά-

τασης των δανείων προκειμένου να αποκτηθεί το πολυπόθητο

3ο Γυμνάσιο - Λύκειο, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Το ζήτημα
της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών
υποχρεώσεων είναι κρίσιμο για την οικονομική βιωσιμότητα
του Δήμου, σε μια περίοδο που υπάρχει στην αγορά έλλειψη
ρευστότητας. Ιδίως όταν μιλάμε για μια ρύθμιση που αφορά

δάνεια τα οποία ελήφθησαν στο παρελθόν, από τις προηγού-

μενες Διοικήσεις στους Δήμους Βάρης και Βούλας, στις οποίες

μετείχαν και πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται στο Δ.Σ., αλλά

απουσίαζαν από τη συνεδρίαση. Είναι επίσης σημαντικό να το-

νιστεί ότι, με τη ρύθμιση αυτή, θα μπορέσει ο Δήμος να εξα-

σφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για να προχωρήσει στην

απαλλοτρίωση του οικοπέδου όπου θα κατασκευαστεί το 3ο

Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας. Ένα έργο που το περιμένουν 30

χρόνια οι κάτοικοι της Βούλας, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να

γίνει, γιατί αυτό εξυπηρετεί τις δικές τους μικρο-παραταξια-

κές σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα».

Ενα εκ των παλαιών δανείων, το είχε πάρει ο τέως Δήμος Βού-

λας για την απαλλοτρίωση της πλατείας Πηγαδακίων. Μέχρι

σήμερα ούτε η πλατεία πληρώθηκε και τα χρήματα πήγαν

αλλού...

Την επομένη Πέμπτη 27 Ιουνίου επανήλθε, με νέα πρόσκληση

Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδια ημέρα, αλλά και πάλι δεν

κατάφερε να συμπληρώσει τους 17 συμβούλους. 

Για να επανέλθουμε όμως στην ελλειπή τεκμηρίωση της πρώ-

της συνεδρίασης, είναι αυτή που δικαιολογεί αρκούντως την

αρνητική τοποθέτηση των συμβούλων, πέραν της όποιας πι-

θανής παραταξιακής μικροσκοπιμότητας.

Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζαμε κι εμείς και οι Σύμβουλοι που

ψηφίζουν,

― Πόσα είναι τα συνολικά δάνεια του Δήμου;

― Με ποιο βάθος χρόνου εξοφλήσεως;

― Με ποιο επιτόκιο;

― Ποιο είναι το τρέχον επιτόκιο για τους Ο.Τ.Α.; 

― Εάν υπάρχει δυνατότητα κοινοτικής χρηματοδότησης γε-

νικά και ειδικά για σχολεία.

Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι η απαλλοτρίωση για σχολεία

ήταν υποχρέωση του ΟΣΚ, του οποίου η παρελκυστική πολι-

τική και η ολιγωρία της τότε δημοτικής Αρχής, οδήγησαν στην

απώλεια του 251 Ο.Τ., που είχε απαλλοτριωθεί για το Γ’ Γυ-

μνάσιο - Λύκειο. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος, έδωσε κάποια

στοιχεία, αλλά ευσχήμως δεν είπε τα πράγματα με το όνομά

τους. (βλέπετε σε άλλη στήλη).

Επιπλέον να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που χρειάζονται για

την απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου είναι άνω των

11 εκατομ. ευρώ, άρα δεν επαρκούν για την απόκτησή του.

Η προσκυρωτέα έκταση σε οικόπεδο κόρης εφοπλιστού που

επικαλείται ο Ι. Σκουμπούρης, θ’ αποφέρει ένα ποσό της τάξης

2,2 εκατομ. Τα υπόλοιπα 9 εκατομ., πού θα βρεθούν; Ακόμη

και από τις παρατάσεις των δανείων δεν επαρκούν. Τα οποία

εξ’ άλλου θα πληρωθούν. Και βέβαια πρέπει να πάψουμε να

ζούμε με δανεικά. Τα δάνεια που αποπληρώνουν δάνεια ή και

τα επιμηκύνουν απλώς τα διογκώνουν.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκε και τρίτη πρόσκληση συνεδρίασης

για σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 6μ.μ. Είναι η ύστατη

προσπάθεια του Δημάρχου (άσκηση ψυχολογικής βίας, χωρίς

πειστική και επαρκή τεκμηρίωση, γιατί η προθεσμία λήγει στις

30 Ιουνίου.

Συμπερασματικά και χοντρικά
Δεν γλιτώνουμε λεφτά. Απλά αναβάλλουμε - μετακυλίουμε για

το μέλλον 3.734.000 (3Χ1.244.574€).

― Γλιτώνουμε τόκους για την 3ετία λόγω απομείωσης επιτο-

κίου κατά 0,50%, 132.000€, ενώ 

― επιβαρυνόμαστε με τόκους εκατομμυρίων ευρώ για την πα-

ράταση!

Πού είναι το όφελος λοιπόν. 

Για το Γ’ Γυμνάσιο - Λύκειο είναι αστείο να το επικαλούμαστε.

Τα 3,7 εκατομ. μετακυλίονται ΔΕΝ γλιτώνονται. Αλλά κι αν τα

κερδίζαμε ΔΕΝ επαρκούν μαζί με το προσκυρούμενο οικόπεδο

(γράφουμε παραπάνω) συναθροίζουν 5,8 εκατομ. €. Απαι-

τούνται άνω των 11.

Το μόνο όφελος είναι η αναστολή πληρωμής 1.250.000 το

χρόνο που θα πάνε αλλού.
Αννα Μπουζιάνη

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος, εισηγήθηκε με-

ταξύ άλλων ότι.

Ο Δήμος καταβάλλει ετησίως 1.765.581,90 € για τοκοχρεολύσια

δανείων εκ των οποίων 1.244.574,53 για χρεολύσια και

521.007,37 για τόκους, όπως αναλυτικά φαίνεται  στον πίνακα.

Αν ο Δήμος υπαχθεί στην  ευνοϊκή ρύθμιση, αφ’ ενός δεν θα  κα-

ταβάλλει καθόλου χρεολύσια για τα επόμενα 3 έτη, αφ’ ετέρου οι

καταβαλλόμενοι τόκοι θα μειωθούν σε 477.143,88 € ετησίως. Δη-

λαδή, για το τρέχον  έτος ο Δήμος θα έχει όφελος 1.288.438,02

€ και δη 1.244.574,53 € από τα χρεολύσια και 43.863,49 € από

τόκους και αντίστοιχο όφελος τα επόμενα δύο έτη.

Εξάλλου, μετά την πάροδο της τριετίας αυτής, ο Δήμος θα κατα-

βάλλει ετήσιο τοκοχρεολύσιο 1.055.402,26 € έναντι 1.765.581,90

€  που καταβάλλει σήμερα. Δηλαδή και μετά την τριετία ο Δήμος

μας θα έχει όφελος 710.179,64 € ετησίως.

Τα χρεολύσια που καταβάλλει ο Δήμος αποτελούν σημαντικό πο-

σοστό του προϋπολογισμού του. Τα κονδύλια αυτά θα μπορούσε

να αξιοποιήσει, προκειμένου να εξοφλήσει παλαιότερες υπο-

χρεώσεις ή να χρηματοδοτήσει άλλες ανάγκες.

Λόγοι ρευστότητας η παράταση των δανείων στα 3Β,
μόνο όφελος η αναστολή πληρωμών

Είπαν:

Η επιθυμία του Δημάρχου να βρεθεί με περίπου 1,3 εκατ.
ευρώ άμεσα στο χέρι (προεκλογική περίοδος), μετά την
κατάρρευση των εσόδων για την οποία τους προειδοποι-
ούσαμε επί μήνες και ήταν και ο βασικός λόγος για τον
οποίο καταψηφίσαμε το Προϋπολογισμό του 2013, τον
οδήγησε στο να σκαρφιστεί αυτό το τέχνασμα. 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Η εισήγηση του θέματος ήταν προσβλητική για την νοη-
μοσύνη των δημ.συμβούλων και παραπλανητική.
Μιλούσε για οφέλη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το
Δήμο και αποσιωπούσε παντελώς ότι, όπως ήταν ηλίου
φαεινότερο, μετέθετε και μάλιστα με ανάλογο κόστος τις
υποχρεώσεις του Δήμου για το μέλλον και για τις επόμε-
νες Δημ. Αρχές.

Γιάννης Νιτερόπουλος
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Εγκληματική αδιαφορία χαρακτηρίζει

τον Δήμαρχο κ. Κιούση, που αδιαφο-

ρεί κατ’ εξακολούθηση - καθυστερεί

και δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην

Δικαστική Διαμάχη του Δήμου με την

Εταιρεία ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε. που

ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζεται

μέχρι σήμερα και που αφορά παράνο-

μες Αμοιβές Μελετών Αποχέτευσης

Ομβρίων και Ακαθάρτων της Πόλης

μας και εν γένει του Δήμου.

Συγκεκριμένα, αυτές οι Μελέτες ξεκί-

νησαν το 1989 με προϋπολογισμό

38.000.000 δρχ. ήτοι 111.518,71 €

για να φτάσουν σήμερα σε αξιώσεις

του εξωφρενικού ποσού των

12.782.000 €.

Για όλα αυτά η προηγούμενη Δημο-

τική Αρχή, με την υπ’ αριθμ.

3/14.3.2008  Συνεδρίαση του Δ.Σ. αρ.

απόφασης 53/2008 Υπέβαλε

Μυνητήρια Αναφορά ενώπιον του Κ.

Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών:

Kατά παντός υπευθύνου, αυτουργού,

συναυτουργού, ηθικού αυτουργού

κλπ. για απάτη, πλαστογραφία  μετά

πλαστογραφία μετά χρήση πλαστού

εγγράφου ως προς τη σύμβαση μελέ-

της αποχέτευσης ακαθάρτων και ομ-

βρίων πόλεως Κορωπίου μεταξύ του

Δήμου Κρωπίας και των συμπραττόν-

των «Ελληνική Μελετών ΑΤΕ» και με-

τέπειτα «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε.» και

Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος και

πλαστογραφία, παραποίηση απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρω-

πίας και χρήση της

πλαστογραφημένης αυτής απόφα-

σης, από τις οποίες αξιόποινες πρά-

ξεις σε βάρος του Δήμου Κρωπίας

διακινδυνεύει να υποστεί ο Δήμος

ζημιά που ανέρχεται στο ποσό των

3.475.025,00 € παρίσταται δε ο

Δήμος ως Πολιτικός Ενάγων κατά

παντός υπευθύνου.  

Ήδη η Υπόθεση αυτή ευρίσκεται στο

στάδιο της Προανάκρισης.

Μετά την παραίτηση του δικηγόρου

του Δήμου (31/12/2012) λόγω συντα-

ξιοδότησής του, αποφασίστηκε ομό-

φωνα να οριστεί: α) δικηγόρος στις

εφετειακές υποθέσεις η κ. Πουλαντζά

(κόρη του επί 20ετία απερχόμενου δι-

κηγόρου του Δήμου) β) στις  υποθέ-

σεις στο ΣτΕ δικηγόρος κοινής απο-

δοχής από τις δημοτικές παρατάξεις

αφού σύμφωνα με την τοποθέτηση

της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ : «το θέμα αυτό

είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν προ-

σφέρεται για μικροπολιτικές σκοπιμό-

τητες». 

Και ενώ όλοι προσπαθούν να θωρακί-

σουν το Δήμο έναντι των Μελετητών

και των εξωφρενικών αξιώσεων τους

ο κ. Κιούσης:

Κατά την περίοδο από το 2003-2010,

ο κ. Κιούσης μειοψηφώντας και κωλυ-

σιεργώντας, αγνόησε τη σημασία

λήψης ομόφωνων αποφάσεων του

Δ.Σ. και απέτρεψε την ισχυροποίηση

των θέσεων του Δήμου, βοηθώντας

έτσι έμμεσα την Μελετητική Εταιρεία

στις Διεκδικήσεις της.

Ενώ γνώριζε πολύ καιρό πριν ότι

επρόκειτο να συζητηθεί η υπόθεση

των Μελετών αυτών στο Συμβούλιο

της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) την 15η

Απριλίου 2013, όρισε μόλις την 12η

Απριλίου του 2013 δικηγόρο για να

παρασταθεί στην υπόθεση. Με άμεσο

αποτέλεσμα βέβαια ο Δικηγόρος, να

είναι προφανώς ανημέρωτος και

αδιάβαστος στη συζήτηση  της

υπόθεσης στο Σ.τ.Ε..

Ενώ εκδικάζονταν την 9/4/2013, την

10/4/2013 και την 11/4/2013 στο Διοι-

κητικό Εφετείο Αθηνών Αγωγές της

ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ κατά του Δήμου μας

και είχαν υποβληθεί από το Δικηγο-

ρικό Γραφείο (που παρακολουθούσε

τις Υποθέσεις  του Δήμου από το

2004) οι Προτάσεις σύμφωνα με τις

οποίες η έκβαση της υπόθεσης θα

ήταν σε βάρος του Μελετητή, ο κ.

Κιούσης την 2/4/2013 αποφάσισε να

ορίσει Δικηγόρο ο οποίος φυσικά

αγνοώντας τις Υποθέσεις, ζήτησε

και πήρε Αναβολή από το Δικαστήριο

με αποτέλεσμα να συντηρηθούν οι

επιζήμιες για τον Δήμο εκκρεμότη-

τες. 

Ενώ με την κατά πλειοψηφία απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε

δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το

Δήμο στις καθορισμένες ημερομηνίες

εκδίκασης των υποθέσεων ή

οποτεδήποτε οριστεί μετ΄ αναβολήν,

στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έφερε το

θέμα σε Δ.Σ. όπου παραδέχθηκε ότι η

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ήταν λανθασμένη!

Και συνέχιζοντας την απαράδεκτη

συμπεριφορά του ανέφερε ότι η

ουσιαστική πρόθεση του ήταν να γίνει

ο διορισμός μόνο για να ζητηθεί

αναβολή! 

Τελευταία λοιπόν, μετά τις ανοργά-

νωτες και αντιδημοκρατικές αν όχι

ύποπτες ενέργειες του, σε συνε-

δρίαση της επιτροπής μεγάλων Οικο-

νομικών Υποθέσεων κατέστη σαφές

ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση από-

ψεων ως προς την στρατηγική διαχεί-

ρισης των υποθέσεων, που

εκπορεύεται από τους 2 νομικούς. 

Απόκλιση που σαφέστατα θέτει σε

κίνδυνο την έκβαση των υποθέσεων

για τον Δήμο στα επόμενα δικαστή-

ρια.

Παράλληλα, ενώ γνωρίζει ότι γίνεται

προανάκριση για την Μήνυση που

έκανε η Προηγούμενη Δημοτική Αρχή

της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ κατά του Μελε-

τητικού Γραφείου ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ

Α.Ε. κλπ. όπως προαναφέραμε πιο

πάνω:

α) Δεν έχει ορίσει δικηγόρο για την

παρακολούθηση της υπόθεσης.

β) Δεν έχει παρέμβει ο Δήμος για

υποβολή Συμπληρωματικών ή 

Διευκρινιστικών στοιχείων για την

Μηνυτήρια Αναφορά ή ακόμη  για την

Υποβολή  Συμπληρωματικού

Υπομνήματος.

Για όλα τα παραπάνω και με δεδο-

μένο ότι η εκδίκαση της Μήνυσης που

έκανε ο Δήμος θα έχει επίπτωση σε

αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου

υπέρ του Δήμου,

η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ θεωρεί σαφέστατη

την αδιαφορία και την προχειρότητα

αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνη την κω-

λυσιεργία της Δημοτικής Αρχής και

του κ. Κιούση στη διαχείριση των

Υποθέσεων του Δήμου κατά της Με-

λετητικής Εταιρείας ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΑΕ. 

Δηλώνουμε δε ξεκάθαρα πως θα προ-

ασπίσουμε με κάθε τρόπο την Πόλη

μας αλλά και πως θα χρησιμοποι-

ήσουμε κάθε νόμιμο μέσο εναντίον

όποιου διανοηθεί να ξεπουλήσει αυτή

την υπόθεση. 

Είκοσι “κανάλια” 
τ ί π ο τ α

Είχα κάνει από καιρό μια αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτι-

κών σταθμών. Δεν είχα μετρήσει τα “κανάλια” και δεν τα

‘χα πιάσει όλα.

Στο 1, 2, 3 είχα τοποθετήσει αντίστοιχα την ΕΡΤ, τη ΝΕΤ,

το Τρίτο και μετά ακολουθούσαν τα ιδιωτικά.

Τετάρτη, ώρα 5μ.μ. και μετά. Ηθελα να χαλαρώσω βλέ-

ποντας κάτι στην τηλεόραση. Κάνω ζάπιν. Το 1, 2, 3 που

επέλεγα συχνά έδειχναν “μαύρο”! Για δυο εβδομάδες

τώρα, γιατί έτσι “γουστάρει” η εσωτερική τρόικα. Παρά τις

αποφάσεις των ανωτάτων Δικαστηρίων, τα δημόσια ραδιο-

τηλεοπτικά μέσα σιγούν και σκοτίζονται, παρά και τις επι-

ταγές του Συντάγματος (αρθρ. 15), παρά τις διαμαρτυρίες,

παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, παρά το εθνικό συμφέρον

και τις κοινωνικές ανάγκες.

Ας κάνουμε “ζάπιν” λοιπόν, να δούμε μήπως μας καλύ-

πτουν τις ανάγκες μας, τα ιδιωτικά κανάλια.

Τότε είδα ότι είχα 24 κανάλια στη διάθεσή μου: ― Τα 5

ήταν σκοτεινά: ΕΡΤ, ΝΕΤ, 3ο, ΒΟΥΛΗ και CNN (όχι ότι μ’

ενδιέφερε δηλαδή). 

― Τα γνωστά Μegαλα ανταγωνίζονταν στην εκτουρκι-

σμένη προσαρμογή και εξοικείωση.

― Ενα, το κυρίως ενημερωτικό, είχε μαγειρική (πατάτες

ογκρατέν). Δηλαδή, πατάτες!

― Ενα είχε “αληθινές ιστορίες”, με νέους αδόκιμους και

προφανώς φθηνούς ηθοποιούς. Τους δίνει φαίνεται τη δυ-

νατότητα αναδείξεως.

― 3 κανάλια... προωθούσαν τον πολιτισμό, με εμπορική

προώθηση βιβλίων· βιβλιοπωλήσεις δηλαδή.

― 1 με κουτσομπολιό!

― 5 με τηλεπωλήσεις· από κάρτες ιδιωτικής υγειονομικής

ασφάλισης και αδυνάτισμα, μέχρι καλλυντικά και ασημικά,

αλλά και αγορές χρυσαφικών (ενεχειροδανειστήριο)

― 1 με “μαγκαζίνο”

― 2 με παιδικές εκπομπές αμέρικαν στάιλ

― 2 με τραγούδια, το ένα με αμφιβόλου ποιότητας κουλ-

τουριάρικα και το άλλο “μοντέρνα” στιλ “χέβι μέταλ” και

― 1 με τηλετσόντες - τηλε-ραντεβού, fοnsex κλπ. Τα δεί-

χνει όλα και προσφέρει δωρεάν οφθαλμόλουτρο. Δεν

υστερεί σε “ποιότητα” από τα περισσότερα των λοιπών.

Τελικά στα 24 κανάλια δεν βρήκα ένα έστω, να καλύψει

τις ανάγκες της χαλάρωσής μου.

Φαίνεται ότι είμαι ...ιδιότροπος.

Κ. Βενετσάνος

Mηνύσεις για την ΕΡΤ 

27 δικηγόροι της Θεσσαλονίκης

Μετά τις μηνύσεις που κατέθεσαν εργαζόμενοι στην ΕΡΤ

κατά του Υπουργου Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και του

Υφυπουργού Σίμου Κεδίκογλου, νέα μήνυση κατά των

ιδίων υπέβαλαν 27 δικηγόροι της Θεσσαλονίκης.

Γιατί, όπως σημειώνουν, «δεν συνεμορφώθηκαν με την
Προσωρινή Διαταγή του ΣτΕ» και «από τη μη λειτουργία
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, προσβάλλεται η προσω-
πικότητα όλων των Ελλήνων και ημών, αφού υποτιμούν
την υπόστασή μας ως πολιτών, της δημοκρατίας μας και
με παρανομία μας στερούν το αγαθό της ενημέρωσης,
μόρφωσης και ψυχαγωγίας».

Για τους λόγους αυτούς, ζητούν να κινηθεί η διαδικασία

της ποινικής δίωξης των υπουργών για τα αδικήματα της

μη εφαρμογής – εκτέλεσης της προσωρινής διαταγής του

Συμβουλίου της Επικρατείας και της παράβασης καθήκον-

τος.

Η εγκληματική αδυναμία 

του Δημάρχου κ. Κιούση  

να αντιμετωπίσει την Διαμάχη του Δήμου

με την Μελετητική Εταιρεία ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε.
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Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

κοντά σας και στη

γειτονιά σας, φιλικά

και οικονομικά

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη

Τηλ. 210 8965.944

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

Μια πρωτότυπη καλοκαιρινή συνάντηση νέων

πραγματοποιήθηκε στην παραλία του μικρού Κα-

βουρίου Βουλιαγμένης πριν από λίγες ημέρες.

Δίπλα στο κύμα, με μια φωτιά στο κέντρο να φω-

τίζει τα πρόσωπα των παρευρισκομένων και με

θέα τα αστέρια του αττικού ουρανού, νέοι άν-

θρωποι από τρεις ενορίες του Λεκανοπεδίου

(Αγία Σοφία Ψυχικού, Μεταμόρφωση Σωτήρος

Βύρωνος και Κοίμηση Θεοτόκου Βούλας) πέρα-

σαν ευχάριστες ώρες, χαλάρωσαν και άφησαν

μακριά προβλήματα και άγχος.

Εχοντας στη συντροφιά τους τρεις υπευθύ-

νους νεότητας των ενοριών, άκουσαν ελλη-

νική έντεχνη και επιλεγμένη λαϊκή μουσική,

διασκέδασαν και έγιναν όλοι μια μεγάλη

παρέα. Από το αμιγώς καλοκαιρινό σκηνικό

δεν έλειπαν, το φαγητό και τα άφθονα δροσι-

στικά ποτά. Είναι η τέταρτη φορά που διοργα-

νώνεται με μεγάλη επιτυχία μια τέτοια εκδή-

λωση και με την παρουσία των κληρικών στην

παρέα τους.  

«Με αφορμή τη γνωριμία των ιερέων, έρχονται

εδώ νέοι από διάφορες περιοχές και αλληλο-

γνωρίζονται. Ειδικά τώρα που είμαστε σε πε-

ρίοδο εξετάσεων είναι μια καλή ευκαιρία να

χαλαρώσουν» τονίζει στη «δημοκρατία» ο π. Αν-

τώνιος Χρήστου (υπεύθυνος νεότητας Ιερού

Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας), ένας ιερω-

μένος που βρίσκεται κοντά στους νέους.  

Από την πλευρά του, ο π. Νεκτάριος Κου-

τρουμάνης (υπεύθυνος νεότητας Ιερού Ναού

Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βύρωνος) συμπλη-

ρώνει αναφερόμενος στο ευαίσθητο θέμα των

σχέσεων της νεολαίας: «Το κυρίως πρόβλημα
είναι οι μεταγαμιαίες σχέσεις. Ερχονται πολ-
λοί (νέοι) θέτοντάς μου το ερώτημα πώς θα
κρατήσουν μια σχέση, γιατί κλονίζεται, γιατί

οι παλιοί με ένα προξενιό κρατούσαν εξήντα
χρόνια γάμου, ενώ τώρα όλα εξανεμίζονται
μέσα σε λίγους μήνες; Φταίει ο ναρκισσισμός,
μας έχουν καλομάθει-κακομάθει οι γονείς να
είμαστε μια “μαύρη τρύπα” που ρουφάει τη
ζωή των άλλων. Φταίει ο κτητικός εγωισμός,
όταν ο άνθρωπος θέλει να παίρνει τα πάντα
και να μη δίνει τίποτε».
Το κέφι συνεχίστηκε μέχρι αργά τη νύχτα, με

τους ερασιτέχνες οργανοπαίκτες-μουσικούς

να δίνουν μια μικρή παράσταση κλέβοντας τις

εντυπώσεις.  Κιθάρα έπαιξε ο Αιμιλιανός Με-

ταξάς και μπουζούκι ο Σωτήρης Ξελές, ενώ με

τις φωνές τους «ταξίδεψαν» και ενθουσίασαν

τους τυχερούς παρευρισκόμενους, που συνό-

δεψαν σιγοτραγουδώντας...
Αντώνης Μακατούνης

Νυχτερινή εκδήλωση νεολαιών από διάφορες ενορίες στο Καβούρι
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Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο Σύλλογο “H Πρόοδος”

Πανοράματος Αγ. Μαρίνας

Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Σύλλογος “Η Πρό-

οδος” Πανοράματος (πρ. Φάρσα) Αγίας Μαρίνας Κορωπίου,

στις 5 Ιουνίου προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο

συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Δ. Βλαχοδιονυσόπουλος Πρόεδρος

Δ. Δημητρίου Αντιπρόεδρος

Νικ. Τριβυζάς Γ. Γραμαμτέας

Αθαν. Κουρέτας Ταμίας

Δημ. Λάμπρου, Ευαγγ. Γαλαίος & Αλίκη Κρητικάκη μέλη.

Στα πλαίσια του καθαρισμού των ξερών χόρων, για απο-

φυγή πυρκαγιάς, ο  Σύλλογος αγόρασε χορτοκοπτικό μη-

χάνημα και έκοψε τα χόρτα από όλους τους δρόμους της

γειτονιάς.

Σημαντικές ανατροπές

στα αντισταθμιστικά

οφέλη που λαμβάνει ένας

Δήμος για τη λειτουργία

ΧΥΤΑ στην περιοχή του,

φέρνει απόφαση κλιμα-

κίου του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου.

Αυτό θα δυναμιτίσει αντι-

δράσεις εκ μέρους των

Δήμων, αλλά και των δη-

μοτών, που αν καταργη-

θούν τα αντισταθμιστικά

δεν θα έχουν κανένα απο-

λύτως όφελος από μια εγ-

κατάσταση ΧΥΤΑ στην

περιοχή τους, που μέχρι

σήμερα είχαν. Και αυτό

βοηθούσε στην καλύτερη

ανάπτυξη του Δήμου και

την αύξηση των κοινωνι-

κών παροχών προς τους

δημότες.

Σύμφωνα με την απόφαση

του κλιμακίου προληπτι-

κού ελέγχου δαπανών του

VII Τμήματος, που εξέτασε

τη νομιμότητα θεώρησης

ενταλμάτων πληρωμής

ΦοΔΣΑ εκτός Αττικής

προς Δήμο στα όρια του

οποίου λειτουργεί ΧΥΤΑ, η

συγκεκριμένη δαπάνη κρί-

θηκε μη νόμιμη και επομέ-

νως το ποσό δεν πρέπει

να καταβληθεί.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στο σκεπτικό της απόφασής

του, το Κλιμάκιο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου επισημαί-

νει ότι: «Από το ειδικό
νομοθετικό πλαίσιο που διέ-
πει τη διαχείριση των στε-
ρεών αποβλήτων και τη
λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α.
στις περιφερειακές ενότη-
τες δεν προβλέπεται ότι
μέρος των εσόδων του οι-
κείου Φο.Σ.Δ.Α -όπως είναι
εν προκειμένω και οι αυξη-
μένες εισφορές των μελών
του- μπορεί να προορίζεται,
εκτός από την κάλυψη του
ετήσιου κόστους διαχείρι-
σής του, όπως τούτο ειδικό-
τερα προσδιορίζεται στην
προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.
2527/2009, και για την κά-
λυψη αντισταθμιστικών
οφελών προς το Δήμο
εκείνο, στα γεωγραφικά
όρια του οποίου λειτουργεί
Χ.Υ.Τ.Α.» και προσθέτει

«Μια τέτοια δαπάνη έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με την
αρχή της ανταποδοτικότη-
τας που προσδιορίζει την εν
γένει τιμολογιακή πολιτική
του Φο.Δ.Σ.Α. και συνιστά
αδικαιολόγητη επιβάρυνση
του προϋπολογισμού τόσο
των μελών του, όσο και του
ίδιου του Συνδέσμου με δα-
πάνες (εισφορές) που δεν

έχουν καμία σχέση είτε με
την παροχή υπηρεσιών δια-
χείρισης στερεών αποβλή-
των είτε με την κάλυψη του
ετήσιου κόστους διαχείρι-
σης του Φο.Δ.Σ.Α.».
Επίσης, σε άλλο σημείο

αναφέρεται ότι: «Περαι-

τέρω, ο ανωτέρω λόγος μη
νομιμότητας της εντελλό-
μενης δαπάνης δεν θα μπο-
ρούσε να θεραπευτεί ούτε
μέσω της σύναψης σύμβα-
σης συνεργασίας μεταξύ
του Συνδέσμου και του
Δήμου, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 223
παρ.1 του ν. 3463/2006, κα-
θόσον οι εν λόγω διατάξεις
αφορούν στη βεβαίωση και
είσπραξη τελών, δικαιωμά-
των, εισφορών και προστί-

μων που έχουν θεσμοθετη-
θεί με ειδικό νόμο…».
Υπενθυμίζεται ότι, ο Ειδικός

Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κα-

ταβάλλει σε ετήσια βάση,

σύμφωνα με συμβάσεις που

είχε υπογράψει ο προηγού-

μενος φορέας ο ΕΣΔΚΝΑ

με τους Δήμους Φυλής, Άνω

Λιοσίων, Ασπροπύργου (για

τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

Φυλής) και σύμφωνα με

αποφάσεις κατανομής αντι-

σταθμιστικών οφελών προς

τους Δήμους Κερατσινίου –

Δραπετσώνας και Περάμα-

τος (για τη λειτουργία του

Σταθμού Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων στο Σχιστό),

ποσά που ξεπερνούν τα 43

εκ. €, τα οποία προέρχονται

από τα ανταποδοτικά τέλη

που καταβάλλουν οι πολί-

τες μέσω της ΔΕΗ ΑΕ.

Τα εντάλματα πληρωμής εγ-

κρίνονται και θεωρούνται

από τον Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου που είναι

εγκατεστημένος στον

ΕΔΣΝΑ, ωστόσο η απόφαση

του κλιμακίου έρχεται

πλέον να ανατρέψει τα

μέχρι σήμερα δεδομένα.

Σε δηλώσεις του ο Πρό-

εδρος του ΕΔΣΝΑ και Περι-

φερειάρχης Αττικής,

Γιάννης Σγουρός, επεσή-

μανε σχετικά ότι: «Η από-
φαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου θίγει ένα μείζον
ζήτημα το οποίο έχουμε
αναδείξει από την πρώτη
στιγμή σχετικά με τα αντι-
σταθμιστικά που καταβάλ-
λονται στους δήμους για τη
λειτουργία εγκαταστάσεων
διαχείρισης απορριμμάτων.
Άποψή μας είναι ότι οι συγ-
κεκριμένοι δήμοι και οι πο-

λίτες τους που επιβαρύνον-
ται τόσα χρόνια από τη λει-
τουργία των υποδομών
αυτών πρέπει να τυγχάνουν
αντισταθμιστικών οφελών
με τρόπο τέτοιο όμως που
θα διασφαλίζει ότι πηγαί-
νουν για έργα περιβαλλον-
τικής αναβάθμισης και υπό
την προϋπόθεση ότι θα εν-
τάσσονται στον γενικότερο
Περιφερειακό Σχεδιασμό. Η
Κυβέρνηση πρέπει να δώσει
άμεσα λύση με νομοθετική
ρύθμιση, ώστε οι δαπάνες
να είναι απόλυτα σύννομες
και το ύψος τους να αντα-
ποκρίνεται στα οικονομικά
δεδομένα της εποχής».

Kαταργούνται τα αντισταθμιστικά οφέλη των

Δήμων από τη λειτουργία ΧΥΤΑ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις

19/6/2013 στα πλαίσια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

εξελέγη το νέο ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης, το οποίο

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μάκης Σταύρου Ιστορικός-Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος

και συντονιστής Δράσεων

Ελισάβετ Δεμίρη Πολιτικός επιστήμων Αντιπρόεδρος και

υπεύθυνη για επιστημονικά και περιβαλλοντικά θέματα. 

Κική Ναστάκου Νομικός  Γραμματέας και υπεύθυνη για τον

αειφορικό τουρισμό και τις εναλλακτικές εκδρομές

Νίκος Σταματιάδης Μαθηματικός Ταμίας και υπεύθυνος

εναλλακτικών αθλημάτων (πεζοπορία, ποδήλατο κ.ά)

Αγγελική Καψάσκη  Νηπιαγωγός Ειδ. Γραμματέας υπεύ-

θυνη για την πολιτιστική δραστηριότητα και την καλλιτε-

χνική δημιουργία

Άγγελος Στεφάνου Μηχανολόγος Πολυτεχνείου υπεύθυ-

νος για θέματα περιβάλλοντος

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι

Ευγενία Ευσταθοπούλου, Παναγιώτης Μιχελής, Δέσποινα

Ρωμανίδου 

Αποφασίσθηκε να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν

τμήματα όπως: Περιβάλλοντος, πολιτισμού, καλλιτεχνι-

κής δημιουργίας κ.ά.

Υπεύθυνη για τη γραμματεία συντονισμού των τμημάτων

είναι η Υβόνη Βασταρούχα   Οι πρώτες συναντήσεις των

τμημάτων θα γίνουν μέχρι τις 8 Ιουλίου. Όσοι/όσες ενδια-

φέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν  τα

στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο email), όπως και το τμήμα

ή τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν στην Υβόνη τηλ

6976002835   ή στο email ena.drasi@gmail.com

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο Σύλλογο Εθελοντών 

Αιμοδοτών Μαρκοπούλου»

Τα ιδρυτικά μέλη του «Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών

Μαρκοπούλου», συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση την Κυ-

ριακή, 16 Ιουνίου και ανέδειξαν το νέο αιρετό Διοικητικό

Συμβούλιο και τη νέα αιρετή Εξελεγκτική Επιτροπή.

Oι εκλεγμένοι συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Πρόεδρος: Κόλια – Σταθαρά Ανδρονίκη του Κων/νου

 Γραμματέας: Μωραϊτάκης Χαράλαμπος του Αντωνίου

 Ταμίας: Γαρείου Μαργαρίτα του Δημητρίου

 Τακτικό μέλος: Μαγούλας Χριστόφορος του Γεωργίου

 Τακτικό μέλος: Κλαουδάτος Σπύρος του Βασιλείου

 Αναπληρωματικά μέλη: Πετούρη Καλή, Ζουρντός Δημή-

τριος, Δράκος Γεώργιος.

2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 Παπαγιαννόπουλος Σίμος

 Κόλια Κρυσταλλία

 Καραγιάννης Δημήτριος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Τον κίνδυνο να μη μπορεί να λειτουρ-

γήσει, έστω και στοιχειωδώς, την επό-

μενη σχολική χρονιά η Ειδική Αγωγή

και Εκπαίδευση της χώρας λόγω έλ-

λειψης εκπαιδευτικών και υποστηρι-

κτικού προσωπικού επισημαίνει με

Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παι-

δείας ο Βουλευτής Αττικής του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας,

ερώτηση την οποία συνυπογράφουν

και άλλοι 10 Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

– Ε.Κ.Μ.

Στην Ερώτησή του ο Βουλευτής υπεν-

θυμίζει τις Συνταγματικές επιταγές,

τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη δέ-

σμευση της Πολιτείας «να κατοχυρώ-
νει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον
υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπό-
σπαστο μέρος της υποχρεωτικής και
δωρεάν δημόσιας παιδείας και να με-
ριμνά για την παροχή δωρεάν δημό-
σιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
στους αναπήρους όλων των ηλικιών
και για όλα τα στάδια και τις εκπαι-
δευτικές βαθμίδες».

Όμως, η μνημονιακή πολιτική της τρι-

κομματικής κυβέρνησης παραβιάζει

όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώ-

σεις του Κράτους, κάθε διακηρυγμένη

αξία και αρχή και υποβαθμίζει την Ει-

δική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας

ζήτησε από τους Υπουργούς Οικονο-

μικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

μόνο 2.000 πιστώσεις από τον κρατικό

προϋπολογισμό, για πρόσληψη ανα-

πληρωτών που θα καλύψουν τις ανάγ-

κες του συνόλου της εκπαίδευσης.

Όμως από αυτές τις 2.000 πιστώσεις

κανείς δεν γνωρίζει πόσες (από ελά-

χιστες ως καθόλου) θα διατεθούν απο-

κλειστικά για τις ανάγκες της Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Θα πρέπει επομένως, οι ανάγκες

αυτές να καλυφθούν με προγράμματα

ΕΣΠΑ, τα οποία όμως, δεν προβλέ-

πουν την πρόσληψη Ειδικού Εκπαι-

δευτικού και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού στις δομές της Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Για παράδειγμα, οι Περιφέρειες Στε-

ρεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, δεν

συμπεριλαμβάνονται στα προγράμ-

ματα ΕΣΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να

καλύψουν το σύνολο των αναγκών

τους μόνο μέσω του κρατικού προ-

ϋπολογισμού.

Από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο

οποίος ενώ προβλέπει 2000 πιστώσεις

για το σύνολο της εκπαίδευσης, μόνο

για την Ειδική Αγωγή απαιτείται η

πρόσληψη χιλίων (1000) τουλάχιστον

αναπληρωτών μέσω του κρατικού προ-

ϋπολογισμού, προκειμένου να λει-

τουργήσει στοιχειωδώς την επόμενη

σχολική χρονιά. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, οι Βου-

λευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. ζητούν

να ενημερωθούν από τον Υπουργό

Παιδείας πόσες πιστώσεις προτίθεται

να διαθέσει από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό προκειμένου να προσλη-

φθούν αναπληρωτές που θα

καλύψουν τις ανάγκες των δομών της

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Την Ερώτηση συνυπογράφουν οι Βου-

λευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώρ-

γος Πάντζας, Τάσος Κουράκης,

Γιάννης  Αμανατίδης, Μαρία Κανελλο-

πούλου, Χρήστος Μαντάς, Τζένη Βαμ-

βακά, Αϊχάν Καρά Γιουσούφ,

Παναγιώτης Κουρουμπλής, Έφη Γεωρ-

γοπούλου – Σαλτάρη, Νίκος Συρμαλέ-

νιος και Θεανώ Φωτίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία

στοιχεία που διαθέτει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, το συνο-

λικό ποσοστό γονιμότητας

στην Ελλάδα ανέρχεται στις

1,42 γεννήσεις ζώντων νεο-

γνών ανά γυναίκα, αποτε-

λώντας το 17ο υψηλότερο

ποσοστό στην ΕΕ, κάτω από

τον μέσο όρο των 1,57 στην

ΕΕ των 27. Αυτό σημειώνει ο

αρμόδιος Επίτροπος για θέ-

ματα Απασχόλησης, Κοινω-

νικών Υποθέσεων και

Κοινωνικής Ένταξης  Λ.

Άντορ απαντώντας σε σχε-

τικό κοινοβουλευτικό έλεγχο

του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.

Γιώργου Παπανικολάου. 

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής

ανέφερε πως στην πρό-

σφατη τριμηνιαία επισκό-

πησή της, η Επιτροπή ανέ-

λυσε τις επιπτώσεις της κρί-

σης στη γονιμότητα. Από το

2009 η γονιμότητα έχει στα-

ματήσει να ανέρχεται και

έχει σταθεροποιηθεί σε μέσο

όρο μόλις κάτω από 1,6 παι-

διά ανά γυναίκα στην ΕΕ των

27. 

Επιβεβαιώνοντας τα στοι-

χεία αυτά, ο Ούγγρος Επί-

τροπος σημείωσε πως η

μεγαλύτερη πτώση από το

2010 στο 2011 σημειώθηκε

στη Δανία (1,87 σε 1,75),

στην Εσθονία και στο Λου-

ξεμβούργο (1,63 έως 1,52

και στις δύο περιπτώσεις).

Για τα ίδια έτη αναφοράς, το

ποσοστό για την Ελλάδα μει-

ώνεται από 1,51 σε 1,42. Η

κατάσταση ωστόσο, διαφέ-

ρει σημαντικά από το ένα

κράτος μέλος στο άλλο, με

ορισμένες χώρες να σημει-

ώνουν αύξηση στο συνολικό

ποσοστό γονιμότητας (π.χ. η

Λιθουανία, όπου το ποσοστό

γονιμότητας αυξήθηκε από

1,55 σε 1,76). 

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε:

«Παράπλευρες απώλειες και
ίσως περισσότερο σημαντι-
κές από την οικονομική
κρίση είναι η ανασφάλεια
των νέων οικογενειών να
κάνουν περισσότερα από
δύο παιδιά παρόλο που σύμ-
φωνα με μελέτες της Ε.Ε. οι
νεαροί ενήλικοι στην ΕΕ γε-
νικά θα ήθελαν να αποκτή-
σουν περισσότερα παιδιά
από όσα έχουν. Είναι σαφές
πως η οικονομική συγκυρία
στην κυριολεξία υπονομεύει

το μέλλον της Ελλάδας και
της Ε.Ε γενικότερα. Στο νέο
πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο (2014-2020), που
αυτή τη στιγμή βρίσκεται
υπό διαπραγμάτευση, ο συγ-
κεκριμένος παράγοντας δεν
πρέπει να παραβλέπεται. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στηρίζει σταθερά την αρχική
πρόταση της Επιτροπής για
αύξηση των πόρων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
μείου και των προγραμμάτων
που το συνοδεύουν τόσο για
την αντιμετώπιση του δημο-
γραφικού προβλήματος, όσο
και για την παροχή περισσό-
τερων ευκαιριών στους
νέους προκειμένου να «πα-
τήσουν στα πόδια τους» και
να χτίσουν τη δική τους οι-
κογένεια».

Χωρίς εκπαιδευτικούς η Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση της χώρας
Ερώτηση έντεκα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Μειώνεται η γονιμότητα στην Ελλάδα
διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καταργούνται 

240 δημοτικά σχολεία

και Νηπιαγωγεία

Με  κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και του Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Οικονομικών υποβιβάζονται, συγχωνεύονται

και καταργούνται 240 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλη

τη χώρα και μάλιστα παρά τις αρνητικές εισηγήσεις των Διευ-

θυντών Εκπαίδευσης.

Ετσι, ο Βουλευτής Αττικής του Γιώργος Πάντζας κατέθεσε Ερώ-

τηση την οποία συνυπογράφουν 20 ακόμη Βουλευτές του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αγνόησε τις σοβαρές επισημάνσεις ορι-

σμένων Δημοτικών Συμβουλίων για την επικινδυνότητα του οδι-

κού δικτύου σε δύσβατες περιοχές κατά τη χειμερινή περίοδο,

θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των μαθητών. Επίσης αγνόησε,

σχεδόν στο σύνολό τους, τις αιτιολογημένες προτάσεις των Δι-

ευθύνσεων Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι-

ευθυντών Εκπαίδευσης και τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών

Συμβουλίων για ιδρύσεις και προαγωγές σχολείων.

Ωστόσο, η αποκορύφωση της αυθαιρεσίας των αποφάσεων του

Υπουργείου είναι η παράτυπη κατάργηση 11 Δημοτικών Σχο-

λείων και 25 Νηπιαγωγείων στην περιοχή της Αττικής και

αλλού, χωρίς να υπάρχει καμμία απολύτως σχετική πρόταση από

τους συναρμόδιους φορείς.

«Είναι σαφές ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

επιχειρεί να εφαρμόσει στην Παιδεία μας το «Δόγμα του ΣΟΚ».
Να επιβάλλει δηλαδή μια γενική ανατροπή, με νομοθετήματα και

κανονιστικές αποφάσεις, που καταργούν θεσμούς, δομές και κα-

θιερωμένες αξίες. Στόχος της είναι να σβηστούν οι επιστημονι-

κές και θεσμικές παραδόσεις της χώρας και να φτιαχτούν από

την αρχή. Κομμένες και ραμμένες στα συμφέροντα των αγορών.

Αυτό είναι το κυρίαρχο και μέρος αυτού είναι οι συγχωνεύσεις

και οι καταργήσεις των σχολείων.», δήλωσε ο Γιώργος Πάντζας.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ.

Γιώργος Πάντζας, Τζένη Βαμβακά, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Γιάν-

νης Αμανατίδης, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Μαρία Κανελλο-

πούλου, Μιχάλης Κριτσωτάκης, Θεανώ Φωτίου, Χαρά Καφαντάρη,

Αφροδίτη Σταμπουλή, Μαρία Τριανταφύλλου, Δέσποινα Χαραλαμπί-

δου, Βασίλης Κυριακάκης, Γιάννης Σταθάς, Θανάσης Πετράκος, Πα-

ναγιώτα Δριτσέλη, Δημήτρης Γάκης, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Σταύρος

Κοντονής, Ευγενία Ουζουνίδου και Μαρία Μπόλαρη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.

15/2013  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 130/2013

Π ε ρ ί λ η ψ η 
ΕΗΔ 1Ο: Έγκριση 2ης τροποποί-
ησης κυκλοφοριακής μελέτης του
κεντρικού οικισμού της  Π. Φώ-
καιας.                                                            
Στα Καλύβια, σήμερα 29η του
μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ, του έτους 2013,
ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δη-
μόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κα-
τάστημα Σαρωνικού, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 8341/24-4-
2013 έγγραφη πρόσκληση της προ-
έδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της
κυκλοφοριακής μελέτης του κεν-
τρικού οικισμού της  Π. Φώκαιας η
οποία περιλαμβάνει τα εξής:
• η οδός Ιωνίας να γίνει διπλής κα-
τευθύνσεως 
• η οδός Αναφλύστου να γίνει δι-
πλής κατευθύνσεως
• η οδός Χρυσ. Σμύρνης να γίνει δι-
πλής κατευθύνσεως 
• η οδός Γαλήνης να γίνει διπλής
κατευθύνσεως 
• η οδός Βασ. Τζούρου να γίνει δι-
πλής κατευθύνσεως 
• η οδός Προφήτη Ηλία από τη συμ-
βολή της με την οδό Βασ. Τζούρου
έως τη συμβολή της με την οδό
28ης Οκτωβρίου να γίνει διπλής
κατευθύνσεως 
• η οδός Γ. Δέλιου να γίνει διπλής
κατευθύνσεως
• η οδός Νικ. Δέδε να γίνει διπλής
κατευθύνσεως

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ. : Σπηλιοπούλου Βασιλική 
Τηλέφωνο  : 213 2023980
Fax             : 213 2023983
Χαλάνδρι   26 / 6 / 2013
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :   24960
ΑΡΙΘ.  Πρωτ:    13269  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «Αντικατάσταση
υγρομονώσεων σε σχολικά κτίρια»
Α.Μ. 12/2013  προϋπολογισμού
200.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
Έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολο-
γισμό 159.413,36 €  (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας,  Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα,  μέχρι και την
11/7/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών  με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδιοι  υπάλληλοι για

επικοινωνία :  B. Σπηλιοπούλου και
Π. Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
16/7/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα
10.00  π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης (άρθ. 5  Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.    
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 3.188,27 €  και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε  δέκα (10) μήνες  και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  τα
Τακτικά Έσοδα του Δήμο. Προκα-
ταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ: “Ηλεκτροφωτισμός οδών
πόλης & κοινοχρήστων χώρων”
Προϋπολογ.: 109,827,43€ (με ΦΠΑ
23%)
Αρ. Πρωτ. 11151/28.6.13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττι-
κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το
σύστημα της προσφοράς επί μέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τι-
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό-
τητας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης σύμφωνα με ιτς διατάξεις
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85
καθώς και τις διατάξεις του Ν.
1418/84, όπως αυτός τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.
2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου
13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροπο-
ποιεί και συμπληρώνει το Ν.
1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν.
2229/94, ως επίσης και των Δ/των
και Υπουργικών Αποφάσεων που
εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.
1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά
την ημερομηνία δημοπρατήσεως
του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και
85/95 για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου: “Ηλε-
κτροφωτισμός οδών πόλης & κοι-
νοχρήστων χώρων”,
προϋπολογισμού δαπάνης
109.827,43 € (με ΦΠΑ 23%).
Η Δημοπρασία θα γίνει την
30/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προ-

σφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσία του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ Κα-
ραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν
στην Α2, 1ης & 2ης (με περιορισμό
των κατώτατων ορίων) για έργα κα-
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά).
β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληηπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργολη-
πτική Επιχείρηση θα συμμετέχει

στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσο-
στό όχι μικρότερο του 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο-
ρίας..... με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημο-
πρασία ανέρχεται σε 1.786,00 € και
θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.
Το έγο θα δημοπρατηθεί με υπάρ-
χουσα πίστωση 110.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.7325.004 των
εξόδων του προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδον-
ται στα γραφεία του Δήμου ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα 213
2030743, 213 2030.750.

Ο Δήμαρχος Δημ. Γ. Δάβαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ: “Αντικατάσταση και τοπο-
θέτηση φωτιστικών σωμάτων δη-
μοτικού φωτισμού” και
“αντικατάσταση φωτιστικών σω-
μάτων με οικονομικού τύπου λαμ-
πτήρες στα σχολικά κτίρια”
Προϋπολογ.: 119.341,36€ (με ΦΠΑ
23%)
Αρ. Πρωτ. 11039/27.6.13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττι-
κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το
σύστημα της προσφοράς επί μέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τι-
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό-
τητας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης σύμφωνα με ιτς διατάξεις
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85
καθώς και τις διατάξεις του Ν.
1418/84, όπως αυτός τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.
2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου
13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροπο-
ποιεί και συμπληρώνει το Ν.
1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν.
2229/94, ως επίσης και των Δ/των
και Υπουργικών Αποφάσεων που
εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.
1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά
την ημερομηνία δημοπρατήσεως
του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και
85/95 για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου: “Αντι-
κατάσταση και τοποθέτηση φωτι-
στικών σωμάτων δημοτικού
φωτισμού” και “αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων με οικονομι-
κού τύπου λαμπτήρες στα σχολικά
κτίρια”, προϋπολογισμού δαπάνης
119.341,36€ (με ΦΠΑ 23%).
Η Δημοπρασία θα γίνει την
23/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προ-

σφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσία του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ Κα-
ραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν
στην Α2, 1ης & 2ης (με περιορισμό
των κατώτατων ορίων) για έργα κα-
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά).
β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληηπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργολη-
πτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσο-
στό όχι μικρότερο του 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3

του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείριση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και με-
μονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρ-
μογήν της παρ. 9 του αρθ. 16 του Ν.
3669/08 (“κύρια κατηγορία”).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή δημοσίων έργων. 
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημο-
πρασία ανέρχεται σε 1.941,00 € και
θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.
Το έγο θα δημοπρατηθεί με υπάρ-
χουσα πίστωση 70.000,00 € σε
βάρος των Κ.Α. 20.7325.004 και
20.7325.002 των εξόδων του προ-
ϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδον-
ται στα γραφεία του Δήμου ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα 213
2030743, 213 2030.750.

Ο Δήμαρχος Δημ. Γ. Δάβαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ.: Σπηλιοπούλου Βασιλική 
Τηλέφωνο     : 213 2023980
Fax                : 213 2023983
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :  24960
Χαλάνδρι   26 / 6 / 2013
ΑΡΙΘ.  Πρωτ:    13268 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου     «Έργο καθαί-
ρεσης διαφημιστικών πινακίδων»
Α.Μ. 5/2013  προϋπολογισμού
15.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
Έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολο-
γισμό 12.195,12 €  (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας,  Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα,  μέχρι και την
5/7/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών  με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδιοι  υπάλληλοι για
επικοινωνία :  B. Σπηλιοπούλου και
Π. Ζωγράφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
10/7/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00  π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης (άρθ. 5  Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι  Α1 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.    
β) Επίσης μπορούν να συμμετέ-
χουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στα Νομαρχιακά μητρώα της αντί-
στοιχης τάξης πτυχίου.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 243,90 €  και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε  έξι (6) μήνες  και αρχί-
ζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  τα
Τακτικά Έσοδα του Δήμο. Προκα-
ταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Λαύριο 25/06/2013
Αρ. Πρωτ. 13299
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑ-
ΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και
από Εθνικούς πόρους με ποσοστό
15% στα πλαίσια του  ΠΕΠ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 2007-2013 μέσω ΠΔΕ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, προκη-
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου:  ΕΡΓΑ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ, με προϋπολογισμό
2.337.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
1.733.947,46 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κα-
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ, με προϋπολογισμό 74.193,98
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από
την έδρα της υπηρεσίας Δήμο Λαυ-
ρεωτικής, Λαύριο Αττικής, μέχρι τις
11/07/2013. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι-
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22923
20131, FAX επικοινωνίας 22920
22413, αρμόδια υπάλληλος για επι-
κοινωνία Παπαθανάση Μαρία -
Ζωή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Λαυρεωτικής στις
16/07/2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα
10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης  του άρθρου  6  του
Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, ήτοι τάξεις 3η και 4η
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων
και Α1, Α2 και 1η στην κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2η, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 36.162,83
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6
μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης με ποσοστό
85% και από Εθνικούς πόρους με
ποσοστό 15% στα πλαίσια του
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω
ΠΔΕ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Κων/νος Λεβαντής
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη
παιδιών ή ηλικιωμένων.  Τηλ. 6984 752597

Δωρεάν μαθήματα πιάνου σε παιδιά ηλικίας 6-20

ετών, προσφέρει το Δίκτυο Σα-

ρωνικού. Επειδή οι θέσεις είναι

περιορισμένες, δηλώστε άμεσα

συμμετοχή στο: 6946-268384 ή

με mail στο  info@saronikosnet.gr 

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

www.saronikosnet.gr

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για αρχά-

ριους, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί (10.30πμ-

12.00μμ) και κάθε Τρίτη απόγευμα (6.00-7.30μμ).

Για πληροφορίες: 6946-268384 ή με mail στο  info@sa-

ronikosnet.gr

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας 

στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρ-
μόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητάει εργασία ως

γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική

για όλη την εβδομάδα, ή εξωτερική σε όλη την Ελ-

λάδα. Τηλ. 6977 161209

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοση-

λεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και

περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του

Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα

στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867

k.gavrilaki@gmail.com"
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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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά 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 

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

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

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. 210.9689770 - 6942574688

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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



ΕΒΔΟΜΗ  29  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Βλαβερές παγίδες για τα δόντια των παιδιών

«Η επιλογή συντρόφου ως παράγοντας

κρίσης στην οικογένεια»

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ.  στην Πνευματική

Εστία Βούλας, στα πλαίσια των κοινωνικών της δράσεων

η Εναλλακτική Δράση θα πραγματοποιήσει  τη δεύτερη

συζήτηση μ ε θέμα: Συζητάμε ανοιχτά για τα ψυχολογικά

προβλήματα στην εποχήςσ της κρίσης. Θα προηγηθεί

ομιλία της Ψυχολόγου Μαρίας Αλιφέρη Maitrise Paris 10

– Nanterre, με θέμα «Η επιλογή συντρόφου ως παράγον-
τας κρίσης στην οικογένεια».
Θα γίνει ανάπτυξη του θέματος. 

Βλαβερές παγίδες για τα δόντια των παιδιών κρύβουν

οι δροσερές και γλυκές (παγωτά, γλυκά, αναψυκτικά)

καλοκαιρινές απολαύσεις τονίζουν οι οδοντίατροι.

Για το λόγο αυτό εφιστούν την προσοχή των γονιών

ώστε τα παιδιά με μέτρο αλλά και τρόπο να απολαμβά-

νουν το Καλοκαίρι παγωτά, γλυκά και αναψυκτικά χωρίς

να επιβαρύνουν τα δόντια τους.

«Η υγεία των δοντιών μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμός
από την καθημερινή στοματική υγιεινή και από την δια-
τροφή μας» τονίζει ο Επ. Καθηγητής Οδοντιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Κουβελάς

και επιστημονικός υπεύθυνος της  EURODENTICA.

«Τους καλοκαιρινούς μήνες, προσθέτει ο Ν. Κουβελάς
όλοι υποκύπτουμε στις δροσερές απολαύσεις,
περισσότερο δε τα παιδιά που στις περισσότερες των
περιπτώσεων κάνουν υπερκατανάλωση παγωτών και
αναψυκτικών με βλαβερές συνέπειες για τα δόντια
τους, αφού αμελούν το βούρτσισμα».

ΚΑΛΕΣ   ΚΑΙ   ΚΑΚΕΣ   ΤΡΟΦΕΣ   ΓΙΑ  ΤΑ   ΔΟΝΤΙΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο επ. καθηγητής υπάρχουν

τροφές που θα πρέπει να αποφεύγονται να καταναλώ-

νονται από τα παιδιά ή να καταναλώνονται με τις οδη-

γίες των γονιών για να μην επιβαρύνονται τα δόντια. 

Μεταξύ των «κακών» τροφών, αυτών που κολλούν στα

δόντια ή που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη,

συγκαταλέγονται:

Αποξηραμένα φρούτα (κολλάνε πολύ εύκολα στα δόν-

τια και η ζάχαρη “ταϊζει” τα βακτήρια στο στόμα, πράγμα

που μπορεί να οδηγήσει σε οδοντική διάβρωση) 

Παγωτά- Αναψυκτικά (η υπερκατανάλωση παγωτών και

αναψυκτικών είναι πολύ κακό για τα δόντια,  ιδιαίτερα

αν λαμβάνονται πολύ συχνά,  διότι η καταστροφή των

δοντιών είναι ανάλογη με την συχνότητα λήψης τερη-

δονογόνων τροφών) 

Καραμέλες (κολλάνε  στα δόντια και  μένουν  πολλή

ώρα στο στόμα σας μέχρι να λιώσουν)

Λεμόνι και όξινες τροφές (υψηλές σε οξέα- λεμόνι ντο-

μάτα- μπορεί να φθείρουν τα δόντια, κυρίως όταν τρώ-

γονται μόνες τους) 

Αμυλούχα τρόφιμα (πατατάκια και το λευκό ψωμί  κολ-

λάνε ανάμεσα στα δόντια τρέφοντας με αυτόν τον

τρόπο τα βακτήρια μέσα στο στόμα τα οποία με τη σειρά

τους δημιουργούν την πλάκα).

Αντίθετα στις καλές τροφές, εκείνες, που διεγείρουν

την παραγωγή σάλιου, το οποίο είναι προστατευτικός

παράγοντας κατά της τερηδόνας, της περιοδοντίτιδας

και των λοιμώξεων,  είναι τα:

Γαλακτοκομικά (γάλα, τυρί και γιαούρτι αποτελούν τις

κυριότερες πηγές ασβεστίου και φωσφόρου χρήσιμα για

τα δόντια)

Φθοριούχα (ψάρια, θαλασσινά και τσάι, είναι τροφές

πλούσιες σε φθόριο. Το φθόριο κάνει πιο ανθεκτική την

αδαμαντίνη και το σμάλτο του δοντιού και εμποδίζει τη

διάβρωση από τα οξέα)

Βιταμινούχα (Πορτοκάλι, φράουλες, μπρόκολο κ.α.,

επουλώνουν τις φλεγμονές και διατηρούν ακέραιους

τους ιστούς του δοντιού)

Λαχανικά (Τα περισσότερα φρέσκα λαχανικά, σέλινο,

μπρόκολο, όταν καταναλώνονται ωμά, είναι καλά για τα

δόντια, καθώς λόγω των ινών που περιέχουν, απαιτούν

καλό μάσημα, γεγονός που ενεργοποιεί την παραγωγή

του σάλιού) 

Φρούτα (και τα ωμά φρούτα  κινητοποιούν την παρα-

γωγή του σάλιου και ειδικά τα αχλάδια)

Τσίχλες (χωρίς ζάχαρη,  αποσπούν τα τρόφιμα που

είναι κολλημένα στα δόντια ενώ συγχρόνως αυξάνουν

και την έκκριση σάλιου το οποίο εξουδετερώνει τα στο-

ματικά οξέα)
www. cosmosep. gr

To στρες και η διαχείρισή του

Σεμινάριο για τη διαχείριση του στρες οργανώνεται με θεματι-

κές ενότητες “η έννοια του στρες και οι επιπτώσεις του, Αντι-

λήψεις που ενισχύουν το άγχος, συμπλήρωση και αξιολόγηση

ερωτηματολογίου τύπων προσωπικότητας, ενημέρωση και

εφαρμογή ασκήσεων & τεχνικών για τη μείωση του άγχους”κ.α.

Εισηγητές - Συντονιστές: Αννα Μαρία Κορομπίλια κλινική ψυ-

χολόγος, θεραπεύτρια οικογένειας. Μαριαλένα Xαραμή, συμβου-

λευτική ψυχολόγος, ψυχοδραματίστρια - κοινωνικοθεραπεύτρια

1η συνάντηση Τετάρτη 3/7, 7μ.μ. & 9.45 μ.μ. (Η 2η συνάν-

τηση θα ανακοινωθεί προσεχώς), στην οδό Λαζαράκη 6 (1ος

ορ.) στη Γλυφάδα. Για συμμετοχή, τηλ. 210 8985.895.

Απ’ ό,τι έχει καταγραφεί, η

παρασκευή ευφραντικών με

βάση τον πάγο ήταν γνωστή

στην αρχαία Αίγυπτο, στους

Βαβυλώνιους, αλλά και

στην Κίνα από την οποία ο

Μάρκο Πόλο έφερε τη συν-

ταγή παραγωγής παγωτού

με βάση το γάλα.

Η πρώτη βιομηχανία παραγω-

γής παγωτού ιδρύθηκε το

1851 στην Αμερική, αλλά η με-

γαλύτερη διάδοση και εξά-

πλωση παρατηρείται μετά το

1920, εξαιτίας των νέων μεθό-

δων κατάψυξης. Βασικά συ-

στατικά παρασκευής

Το γάλα αποτελεί τη βασική

πρώτη ύλη και συνήθως

χρησιμοποιείται σε όλες τις

μορφές, δηλαδή παστεριω-

μένο, αποστειρωμένο (υψη-

λής παστερίωσης) ή

συμπυκνωμένο.

Κρέμα γάλακτος ή βού-

τυρο: Εξίσου σημαντική πα-

ρουσία έχει η λιπαρή ύλη,

είτε με την μορφή γάλακτος

(κρέμα 48% λιπαρών), είτε

σαν καθαρό βούτυρο. Αρκε-

τές φορές, οι βιοτέχνες

μπορούν να χρησιμοποι-

ήσουν και λιπαρά από αυγά.

Γλυκαντικές ύλες: Η συνήθης

ύλη που χρησιμοποιείται είναι

η ζάχαρη, ενώ αρκετά συχνά

χρησιμοποιούνται και σιρόπια

γλυκόζης ή φρουκτόζης.

Σταθεροποιητές γαλακτο-

ματοποιητές: Πίσω από

αυτή τη λέξη που συχνά

διαβάζουμε στις ετικέτες

κρύβονται συστατικά (φυσι-

κής προέλευσης), που απο-

σκοπούν στην προσρόφηση

του νερού που ελευθερώνε-

ται κατά την απόψυξη αλλά

και στο καλύτερο δέσιμο

του μίγματος, ώστε να πε-

τύχουμε την καλύτερη ποι-

ότητα κατά την παραγωγή,

αποθήκευση και διανομή

του προϊόντος.

Βοηθητικά συστατικά

Αρωματικές ύλες: Χρησιμο-

ποιούνται κυρίως φυσικές

αρωματικές ύλες, υπό την

προϋπόθεση ότι δεν προστί-

θενται για να καλύψουν κά-

ποια μειονεκτική οσμή.

Καφές, κακάο η σοκολάτα:

Συστατικά που πέρα από

την παρουσία τους στη

γεύση του παγωτού, συμμε-

τέχουν και στο άρωμα.

Φυσικές χρωστικές: Επιτρέ-

πεται η χρήση τους στην

παρασκευή μόνο ορισμένων

τύπων παγωτού και μόνο

εγκεκριμένων χρωστικών

από τη νομοθεσία.

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

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

Τι είναι και τι περιέχει ένα παγωτό;
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Στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Παίδων που έγινε

στα Τρίκαλα το Σαββατοκύ-

ριακο 22-23 Ιουνίου, συμμε-

τείχε ο Γ.Α.Σ. Παιανίας,

όπου ο Αλέξανδρος Περι-

στέρης κατάφερε να ανέβει

στο ψηλότερο σκαλί του βά-

θρου των νικητών. Την

πρώτη ημέρα κέρδισε στα

110μ. μετ’ εμποδίων με

14’17 (προσωπικό ρεκόρ

και καλύτερο χρόνο στην

Ελλάδα φέτος), επίδοση

που τον έφερε στην 1η

θέση κερδίζοντας τον τίτλο

του 1ου πανελληνιονίκη και

κατέχοντας  παράλληλα

άξια τη θέση του στην

Εθνική παίδων. Την 2η

ημέρα κατέκτησε την 7η

θέση στο άλμα εις μήκος με

6,72μ. Στις 3 Αυγούστου θα

αγωνιστεί στην Αδριανού-

πολη της Τουρκίας στο Βαλ-

κανικό Πρωτάθλημα. 

Την Κυριακή, ο Μιχάλης

Αξαρλής στέφθηκε 2ος πα-

νελληνιονίκης στο όκταθλο

παίδων, πετυχαίνοντας ρεκόρ

σε 4 από τα 8 αθλήματα! ενώ

είναι μια κατηγορία μικρότε-

ρος. Μαζί, διακρίθηκε και ο

άλλος Bενιαμίν της ομάδας

Ξύδης Θοδωρής ο οποίος, με

βολή στα 48΄50μ στον  ακον-

τισμό κατατάχθηκε 14ος.

Επίσης το σπουδαιότερο

γεγονός για τους  2 αθλη-

τές του ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ είναι

η απόκτηση μορίων για την

εισαγωγή τους  στα ΑΕΙ &

ΤΕΙ της χώρας μας. 

Ακολουθεί συνέχεια με το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Έφηβων που θα γίνει στη

Λάρισα το ερχόμενο Σαββα-

τοκύριακο.

Πανελληνιονίκες έφηβοι του ΓΑΣ Παιανίας

Στην Κρήτη, στη Σούγια,

πραγματοποιήθηκε ο 7ος

διεθνής Κολυμβητικός Διά-

πλους “ΛΙΣΣΙΑ” 2013, όπου

συμμετείχαν όλες οι ηλι-

κίες,  από όλη την Ελλάδα.  

Ο Κωνσταντίνος Αμουργια-

νός, από τη Βούλα, ήρθε

πρώτος στα 1500 μ. 

Αναδυόμενη γενιά πρωτα-
θλητών, ο έφηβος Κωνσταν-
τίνος Αμουργιανός. Πρώτος
στα 1500 μ., αλλά πρωτιά και
η μαμά του Ιφιγένεια, που
εκυκλφόρησε το πρώτο της
μυθιστόρημα “Ο Κηπουρός”,
μια νουβέλα για καλοκαιρινή
ανάγνωση.

Το περασμένο Σαββατοκύ-

ριακο  έπεσε και η αυλαία

της αθλητικής χρονιάς 2012-

2013 με την διεξαγωγή της

τελικής φάσης του Πανελλη-

νίου πρωταθλήματος Παμ-

παίδων / Παγκορασίδων

στην επιτραπέζια αντισφαί-

ριση μετά την κατάκτηση του

Πανελλήνιου πρωταθλήμα-

τος στις κορασίδες τα τρο-

μερά παιδιά του Δήμου μας,

κατακτήσανε και το Πανελ-

λήνιο στις Παγκορασίδες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι

τα τελευταία πέντε χρόνια

έχουν κατακτήσει το Πανελ-

λήνιο αυτό πρωτάθλημα 4

φορές και μια φορά περιορί-

στηκαν στη δεύτερη θέση.

Εκτός από το ομαδικό η

αθλήτρια ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ κατέ-

κτησε και το χρυσό μετάλλιο

στο ατομικό Παγκορασίδων

αλλά και με τη ΦΟΙΒΗ ΠΕ-

ΧΛΙΒΑΝΙΔΗ επίσης το χρυσό

στι διπλό Παγκορασίδων. Η

Ελλη ΦΙΣΕΡ κατακτάει για

δεύτερη  συνεχόμενη χρονιά

το χρυσό μετάλλιο, γεγονός

που δεν έχει ξαναγίνει στην

ιστορία του Ελληνικού

Πινγκ-Πονγκ ούτε και στους

Παμπαίδες.

Η δε κατάκτηση του Πανελ-

λήνιου ομαδικού για 4 φορές

στα τελευταία πέντε χρόνια,

αποτελεί επίσης ρεκόρ στην

ιστορία των αγώνων.  

Η ομάδα του ΑΡΗ αποτελού-

μενη από τις αθλήτριες

ΦΙΣΕΡ και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ για

να κατακτήσει το πρωτά-

θλημα, κέρδισε: με 3-1 τον

Α.Ο.ΚΑΡΕΑ. 

Eπίσης με 3-1 τον ΦΟΙΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΩΝ,  με 3-0 τα ΙΩΑΝ-

ΝΙΝΑ, με 3-1 στον ημιτελικό

τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και με 3-1

στον τελικό τα ΧΑΝΙΑ.  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΤΟΥ Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

H νικήτρια Ελλη Φίσσερ

Οι πρωταθλήτριες ανάμεσα στον μέντορα του πινγκ-πονγκ Σταύρο Πλα-
καντωνάκη και τον προπονητή τους.

7ος διεθνής Κολυμβητηρικός Αγώνας “ΛΙΣΣΙΑ” 2013
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Μια απο τις μεγαλύτερες

μορφές της παγκόσμιας

υδατοσφαίρισης, ο Ιγκόρ

Μιλάνοβιτς, ενώνει τις δυ-

νάμεις του με τον ΑΝΟΓ για

να διδάξουν τα μυστικά του

waterpolo  στα ελληνό-

πουλα.

Ο θρύλος της Παρτιζάν και

της Εθνικής Σερβίας με τα

δυο χρυσά Ολυμπιακά με-

τάλλια και τους δεκάδες

Παγκόσμιους και Ευρωπαϊ-

κούς τίτλους στο βιογρα-

φικό του θα αναλάβει για τα

επόμενα 5 χρόνια την διορ-

γάνωση προπονητικών καμπ

στις εγκαταστάσεις του

ΑΝΟΓ για όλα τα παιδιά από

11 ετών και πάνω.

Η σημαντική συμφωνία και

για τις δυο πλευρές οριστι-

κοποιήθηκε κατά την διάρ-

κεια του Final4 του

Champions League πριν

λίγες μέρες στο Βελιγράδι

όπου ο νυν τεχνικός σύμ-

βουλος της Παρτιζάν και ο

διευθυντής του ΑΝΟ Γλυ-

φάδας Τάσος Παπαναστα-

σίου έδωσαν τα χέρια.

Το 1o Igor Milanovic camp

έχει προγραμματιστεί να

γίνει από τις 26 Αυγούστου

ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2013

και ήδη το ενδιαφέρον είναι

πολύ μεγάλο από παιδιά

διαφόρων συλλόγων και

ηλικιών.

Ένα μίνι βιογραφικό

Γεννημένος στο Βελιγράδι το

1965 ο Ιγκορ Μιλάνοβιτς έχει

αγωνιστεί σε 349 παιχνίδια με

την Εθνική Γιουγκοσλαβίας κι

έχει σημειώσει 540 γκολ. Ανα-

δείχθηκε δυο φορές χρυσός

ολυμπιονίκης, το 1984 στο Λος

Άντζελες και το 1988 στη

Σεούλ ενώ έχει αναδειχθεί δυο

φορές παγκόσμιος πρωταθλη-

τής το 1986 στη Μαδρίτη και το

1991 στο Περθ της Αυστραλίας.

Ξεκίνησε η Καλοκαιρινή Αθλητική και Πολι-

τιστική Ενασχόληση Παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος» του Δήμου Μαρκοπούλου,

με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, παρά το ότι

διοργανώνεται για πρώτη φορά καλοκαιρινό

Camp, για την Α΄ Περίοδο του Προγράμ-

ματος (17 – 28 Ιουνίου)

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού

Σταδίου Μαρκοπούλου, παιδιά ηλικίας 5-15

χρονών, χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες,

έχουν την ευκαιρία τις εργάσιμες ημέρες,

από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ., με την

καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευμένων

καθηγητών και εκπαιδευτών, να συμμετέ-

χουν σε αθλητικές δραστηριότητες όπως

βόλεϊ, handball, ενόργανη γυμναστική, μπά-

σκετ, ρυθμική, ποδόσφαιρο, στίβο και taek-

wondo, να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους

μέσα, με τα μαθήματα ζωγραφικής, χορω-

διακού τραγουδιού, να εξοικειωθούν με τα

μουσικά όργανα, να λάβουν σημαντικές

γνώσεις για τις Α΄ Βοήθειες και τη σωστή

οδική συμπεριφορά και ασφαλή οδήγηση.

Η Β΄ Περίοδος (1 - 12 Ιουλίου), θα συνεχίσει

ακόμα πιο δυναμικά, αφού ήδη οι αιτήσεις

συμμετοχής στο αρμόδιο γραφείο, του

«Βραυρώνιος», στο 2ο όροφο του Δημαρ-

χείου Μαρκοπούλου (τηλ. 22990-20178),

έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κατα-

βάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, να εν-

ταχθούν όλα τα παιδιά στο καθημερινό

πρόγραμμα και στην κατεύθυνση αυτή, θα

διοργανωθεί και Γ' Περίοδος του Προγράμ-

ματος (15 - 26 Ιουλίου), προκειμένου να κα-

λυφθεί η μεγάλη ζήτηση.

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας καταφέρει να

πραγματοποιήσει ένα ελπιδοφόρο βήμα

μπροστά, απαλλάσσοντας το Δήμο από το

100% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και

70% των συνολικών οφειλών του, συνεχί-

ζει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά

εποχή, να επενδύει στον αθλητισμό, στον

πολιτισμό και κυρίως στα παιδιά, που απο-

τελούν και το ελπιδοφόρο μέλλον μας, ανα-

κουφίζοντας ταυτόχρονα και το απαιτητικό

καθημερινό πρόγραμμα των γονέων, κατά

τις πρωινές ώρες.

Καλοκαιρινά αθλητικά προγράμματα στο Μαρκόπουλο

Ο ΑΝΟΓ φέρνει τον Ιγκόρ Μιλάνοβιτς 

στην Ελλάδα




