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...“Τα δύο άκρα” Πρώτο θύμα εμπορευματοποίησης η Βούλα
και η επιλεκτική βία
Βία: «...Τούτο δ’ εστί το παρά την ορμήν και την
προαίρεσιν, εμπόδιζον και καταλυτικόν»
Αριστοτέλης («Μετά τα φυσικά», Δ’, §5)
Ως βία, λοιπόν, ο Αριστοτέλης ορίζει την πράξη καταναγκασμού (υλική ή ηθική) ανάλογα με την ένταση (ορμή) και το
σκοπό (προαίρεση), ώστε να ποδηγετεί ή ν’ ανατρέπει ή και να αποτρέπει (εμποδίζον) και να καταργεί
ή να καταστέλλει, η βία, την επιδιοκώμενη ανατροπή*.
Ας κρατήσουμε τον ορισμό του Αριτου Κώστα
Βενετσάνου στοτέλη, γιατί ορισμένοι εκ του πονηρού ή παραπλανημένοι μάς έχουν
«φλομώσει» με επικοινωνιακά μπουρδολογήματα
(«το μονοπώλιο(!) της βίας έχει το κράτος» κτ.τ. Το
κράτος ασκεί όποτε επιβάλλεται την «έννομη» αναγκαία και σύμμετρη βία. Ας κρατήσουμε όμως κυρίως αυτό:
Η βία κρίνεται ως προς τον βαθμό (ένταση) και τον
σκοπό. Υπάρχει λοιπόν, όχι «καλή και κακή βία»
(Μπακογιάννη κ.ά.) αλλά ανεκτή και μη ανεκτή –
ανυπόφορη, απαράδεκτη, κτηνώδης, απάνθρωπη.
Συνέχεια στη σελ. 2

Τεράστια “επένδυση”
στο νησάκι Υδρούσα

Θα απαγορεύεται και η προσέγγιση στο νησάκι!!!
Χωρίς
περιβαλλοντικούς
όρους τα
εργα!!!
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...“Τα δύο άκρα”
Συνέχεια από τη σελ.1

Επιμένω στο ακριβές περιεχόμενο των εννοιών και των λέξεων, γιατί μια από τις βασικές αρχές, τακτικής μεθοδολογίας του νεο-φιλελευθερισμού – της ασυδοσίας και
απληστίας του κεφαλαίου - είναι η παραχάραξη του εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων.
Ακραία παραδείγματα είναι ο βίαιος εισαγόμενος «εκδημοκρατισμός» (Ιράκ, «αραβική άνοιξη»(!), με αποκορύφωμα τη
Συρία κλπ), η «ανθρωπιστική βοήθεια», οι «παράπλευρες
απώλειες» και συνέπειες, όπως η μεταναστευτική πλημμυρίδα, η «τρομοκρατία» κ.λπ. με προεξάρχοντα τον ίδιο το
«νεο-φιλελευθερισμό».
Στην ίδια πρακτική της παραχάραξης των εννοιών, εμπίπτει
και η «θεωρία» των ...δύο άκρων».
Χαρακτηρίζουν εσφαλμένα και εσκεμμένα τις αντικοινωνικότερες, αντιδραστικότερες και απάνθρωπες θεωρίες και
πρακτικές (φασισμός, ρατσισμός), ως το ένα άκρο και τις
προοδευτικές, κοινωνιστικές και δικαιότερες θέσεις ως το
άλλο άκρο, για να τοποθετηθούν οι συστημικοί, πρόθυμοι,
ενδοτικοί μονεταριστές στο «κέντρο», που είναι πιο ελκυστικό, για το φοβισμένο, άτολμο, απαίδευτο και απερίσκεπτο κομμάτι της κοινωνίας έστω κι αν υποφέρει, φοβούμενο
«τα χειρότερα»!

Τα «άκρα» είναι αντίθετα
Ο κόσμος μας, οι ανθρώπινες κοινωνίες, δεν είναι μια καθορισμένη και περιορισμένη ευθεία γραμμή όπου στο ένα
άκρο της (το Α) τοποθετούνται αυθαίρετα οι ακροδεξιοί,
φασίστες κλπ και στο άλλο άκρο (στο Α’) οι ακροαριστεροί,
κομμουνιστές, αναρχικοί και οι «επικίνδυνοι», λόγω εκλογικής δύναμης αριστεροί, ώστε αναπόφευκτα να υπάρχει κι
ένα κέντρο (Κ), που εκφράζει, υποτίθεται, την «ισορροπία»!

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδριάζει την 3η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα
19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 25 θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης.
Aναλυτικά στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

O Δήμος Σπάτων συνεδριάζει
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ., για συζήτηση του θέματος:
― Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την επίλυση
του αποχετευτικού ζητήματος από το Υπ. Περιβάλοντος,
την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συνεδριάζει
To Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Ο κόσμος μας είναι πολυδιάστατος, ρευστός και δεν απεικονίζεται γεωμετρικά.
Αυτό που ονομάζουν «άκρα» δεν είναι άκρα· είναι αντίθετα! Εδώ υπεισέρχεται η παραχάραξη των εννοιών.
Το φιλοσοφικό περιεχόμενο των αντίθετων, «καλό – κακό»,
«δράση – αντίδραση», «φιλολαϊκό – αντιλαϊκό», «φιλικό –
εχθρικό», «ανθρώπινο – απάνθρωπο», «δίκαιο – άδικο»
κλπ., δεν είναι ταυτόσημο.
Τα «άκρα» δεν ταυτίζονται, ακριβώς, γιατί είναι αντίθετα.
Να ταυτίσουμε «το καλό» με το «κακό» είναι σαν να ταυτίζουμε τον Θεό με τον Σατανά. Ξέχωρα που είναι ιεροσυλία, είναι και παραλογισμός. Και ποιό είναι εδώ «το
κέντρο»;
«Ου δύνασθε [...] δυσί κυρίοις δουλεύειν. [...] Θεώ δουλεύειν και Μαμωνά» (Ματθαίος ς΄24). Εκτός και «δουλεύεις»
και τους δύο, οπότε είσαι άξιος ...θαυμασμού.
Είσαι «χρυσό παιδί», κοινώς golden boy!
Και γιατί γίνεται αυτή η ταύτιση; Για να εξισορροπηθεί η βία
και οι διαβαθμίσεις της, αντίθετα με τον ορισμό που έδωσε
ο Σταγειρίτης φιλόσοφος, «το παρά την ορμήν και την προαίρεσιν».

Η βία και η επιλεκτική βία
Οι διάφοροι, κυβερνητικοί ιδίως και οι ψιττακίζοντες (παπαγαλάκια), που θέλουν να μην ενοχλούνται κατά την ενάσκηση και μετά, της βίας που αυτοί ενασκούν, καθ’ ότι και
κατά τους ισχυρισμούς τους, η μόνη «νόμιμη» βία είναι η
κρατική βία, η οποία ασκείται «για το καλό μας»(!) από μια
«εκλεγμένη» Κυβέρνηση και σύμφωνα με το «νόμο» - των
πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, των μνημονίων και
των εκβιασμών – και την «τάξη» που επιβάλλουν τα όργανά
της – όπως, ιδίως τα ΜΑΤ με τα γκλομπς, τις «απωθήσεις»
και τα χημικά αέρια – (τα έχω εισπνεύσει και ξέρω).
Η μόνη «νόμιμη» βία που δικαιούται ν’ ασκεί το κράτος είναι
η αναγκαία, ανάλογη, στοχευμένη και σύμμετρη.
Οι ίδιοι «ειρηνιστές» επιμένουν και προσπαθούν με ύφος
ανακριτικό, να εκμαιεύσουν δήλωση συμφωνίας ότι είναι
καταδικαστέα οποιαδήποτε βία – πλην της κρατικής βεβαίως – απ’ όπου κι αν προέρχεται. (Υποκριτική προσπάθεια
ταυτοποίησης). Άσχετα απ’ τις αιτίες που την γεννούν και
τον σκοπούμενο στόχο, άσχετα από την ορμή, την ένταση,
το είδος και το μέγεθος της βίας, συνηθέστατα κατά δικαίων και αδίκων και με σκοπό τον εκφοβισμό και την αποτροπή του λαού από την ενάσκηση του Συνταγματικού του
δικαιώματος να «συνέρχεται ήσυχα και χωρίς όπλα», για
να διαδηλώσει την αντίθεσή του σε αντιλαϊκά κυβερνητικά
μέτρα. (Σ. άρθρο 11 §1)
Ερώτημα: Είναι το ίδιο βίαιες οι διαδηλώσεις του αγανακτισμένου λαού, που φτωχοποιείται, που χάνει τους κόπους
του και τη δουλειά του, που δυστυχεί και καταθλίβεται, που
αυτοκτονεί, αλλοίμονο, κατά χιλιάδες, που εξευτελίζεται
ως λαός, είναι το ίδιο με τους τραμπουκισμούς, με τους ξυλοδαρμούς και τους φόνους που διαπράττουν παρακρατικά
στην ουσία υποκείμενα αλλά και εντεταλμένα όργανα,
έστω καθ’ υπέρβαση δικαιώματος ή υπό την ανοχή της ηγεσίας;
Κι εδώ, η ταυτοποίηση των «δύο άκρων», κατ’ ουσίαν απενοχοποιεί τους ενόχους.
Κι ακόμα η βία ως προς τα είδη κατηγοριοποιείται και στον
ποινικό Νόμο, σε σωματική και ψυχολογική – ηθική με όλες
τις διαβαθμίσεις της. Προκύπτει έτσι αβίαστα το ερώτημα:
Εκτός της αναμφισβήτητης αποτρόπαιης απρόκλητης δολοφονικής ενέργειας που στέρησε τη ζωή του Παύλου
Φύσσα, δεν είναι βία αυτή που υφίσταται ο Ελληνικός λαός
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από την Τρόικα των τοκογλύφων εταίρων μας και των δωσίλογων, ούτως ή άλλως κυβερνήσεων; Είναι.
― Δεν είναι βία η στοχευμένη πτωχοποίηση του λαού μας;
Είναι.
― Δεν είναι βία οι απολύσεις με τις συνέπειές τους; Είναι
― Δεν είναι βία η μείωση μέχρις εξαλείψεως του κοινωνικού κράτους; Είναι.
― Δεν είναι βία η διάλυση του συστήματος υγείας, του εκπαιδευτικού συστήματος, της ποιότητας ζωής; Είναι.
― Δεν είναι βία η απορρύθμιση της ζωής μας, το νέο κύμα
μετανάστευσης των Ελλήνων, η μείωση των γεννήσεων και
η αύξηση της θνησιμότητας; Είναι.
― Δεν είναι βία οι χιλιάδες αυτοκτονιών, για οικονομικούς
λόγους; Είναι. Είναι ομαδικός και ανάλγητος φόνος. Είναι
λαοκτονία εκπορευόμενη από οικονομικά κέντρα αδίστακτων δολοφόνων, και πρόθυμων εκτελεστών.
Όλα αυτά δεν είναι βία; Είναι.
――――――
* Λεξ. Ελλ. Γνώσης Liddel & Scott
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Πρώτο θύμα εμπορευματοποίησης η Βούλα

Τεράστια “επένδυση” στο νησάκι Υδρούσα
απαγορευτική η πρόσβαση στο νησάκι
Οσοι αγναντεύουν, από τη Βούλα, το νησάκι
Υδρούσα, που βρίσκεται πολύ κοντά στην
ακτή, θα διαπιστώσουν ότι ξαφνικά “φύτρωσε” ένα ξύλινο δάσος με ομπρέλες.
Τουλάχιστον 40 ομπρέλες σταθερές, ξύλινες, κατέκλυσαν την παράλια ζώνη του νησιού.
Τα πρώτα τηλεφωνήματα δεχθήκαμε από
κατοίκους, τρομαγμένους, για το θέμα.
Επισκεφθήκαμε το νησάκι και διαπιστώσαμε
ιδίοις όμμασι τα τεκταινόμενα.
Οντως λοιπόν έχει κατακλυστεί όλη η παραλία με σκίαστρα σταθερά, ξύλινα, και παραδίπλα περιμένουν ξαπλώστες και
τραπεζάκια με ντουλαπάκια επίσης ξύλινα.

λός: έχει ελάχιστη απόσταση από την ακτή
1030 μέτρα, πάμε συχνά κολυμπώντας. Σήμερα ζουν πάνω αγριοκούνελα.
Σήμερα λοιπόν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ετοιμάζεται μία εμπορευματοποίηση που θα καταστρέψει όλη την παράκτια ζώνη της
Βούλας, θα φέρει αμέτρητα σκάφη στο νησί
και θα απαγορεύεται οποιαδήποτε προσέγγιση σε ακτίνα 200 μέτρων!
Η εφημερίδα realnews (22.9.13) που αναδεικνύει το θέμα ως κάτι πολύ θετικό για
την περιοχή, γράφει και εξώφθαλμες ανακρίβειες που τις γνωρίζει κάθε κάτοικος που
το αγναντεύει.

όρμο Αντύπα (σ.σ. έναντι της εκκλησίας
Παναγίτσα στην Κάτω Βούλα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόλπος που σήμερα κολυμπάμε θα
γίνει λιμάνι με προβλήτα!). Το αντίτιμο για
τη μεταφορά και τη χρήση των υπηρεσιών
και εγκαταστάσεων που θα προσφέρει το
νησί θα είναι ...μόλις 6 ευρώ.
Στο νησί θα μπορεί να φτάσει κάποιος και
με το προσωπικό του ταχύπλοο, όμως
πλέον θα απαγορεύεται η προσέγγιση σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων περιμετρικά των ακτών του νησιού,
κυρίως για λόγους προστασίας των λουομένων!
Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην οργανωμένη παραλία, όπου θα τοποθετηθούν ξύλινες
ομπρέλες και ξαπλώστρες (μπήκαν ήδη)
ενώ το κυλικείο θα λειτουργεί πάνω στο καραβάκι!
Εκτός από τη χρήση της παραλίας, προ-

100 εργαζόμενοι! Αντιλαμβάνεται κανείς
για τι είδους επένδυση μιλούν οι άνθρωποι
που την έχουν “επενδύσει” με το μανδύα
του περιβάλλοντος.
Σημειωτέον ότι στη νησί έχει επιχειρηθεί
πολλές φορές να γίνουν εμπορευματικές
επενδύσεις, αλλά πάντα έβρισκαν πόρτες
κλειστές οι πρόθυμοι επενδυτές και οι “ιδιοκτήτες” του νησιού. Σήμερα όμως που όλα
παραδίδονται και η χώρα ρημάζεται από
κάθε είδους καιροσκόπους, είναι η καλύτερη ευκαιρία.
Στα πλαίσια της “ανάδειξης” λοιπόν του περιβάλλοντος στο νησί, θα εξαφανίσουν τα
αγριοκούνελα που βρίσκονται κοπάδια
επάνω και τα πουλιά που επίσης εγκατοικούν διάφορες ποικιλίες. Διότι αν αναλογιστεί κανείς ότι θα δέχεται 1600 επισκέπτες
ανά μέση ημέρα, όπως ψευδέστατα σημειώνει η εφημερίδα ότι δέχεται σήμερα το
νησί, αντιλαμβάνεται κανείς για ποια περι-

Μια ...ανάσα από τη Βούλα. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη όταν έκαψαν και έθαψαν τα υλικά στην άμμο!

Στη συνέχεια διαβάσαμε και σχετική ανακοίνωση της “Εναλλακτικής Δράσης”
καθώς και ειδικό ολοσέλιδο αφιέρωμα στην
εφημερίδα realnews για τα “ωραία” που θα
γίνουν στο νησί.
Αμεσα επικοινωνήσαμε με το Δήμο 3Β,
αλλά δεν γνώριζαν τίποτα.
Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο Λιμεναρχείο Γλυφάδας, το οποίο δεν
είχε δει και δεν είχε επίσης ακούσει τίποτα!
Βέβαια δεν μας εκπλήσσει, γιατί και τον
Μάιο όταν έκαιγαν πάνω στο νησί ό,τι είχε
επάνω, και τα έθαβαν στη συνέχεια μέσα
στην άμμο (γυαλιά, καρφιά, σίδερα), πάλι το
Λιμεναρχείο Γλυφάδας και ο Δήμος δεν
γνώριζαν τίποτα! (αρ. φ. 784/18.5.13)
Είχαμε τότε πληροφορηθεί ότι εδόθη άδεια
με πρωτόκολλο, προκειμένου να καούν οι
αυθαίρετες κατασκευές (ξύλινες παράγκες).
Τότε, πληροφορηθήκαμε από τον “εργολάβο” που έκαιγε ότι πάνω στο νησάκι θα
γίνει μπάρ με ξαπλώστρες! Προφανώς ήρθε
η ώρα...
Η Υδρούσα λοιπόν έχει έκταση 56.864τ.μ.
όπου τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι αιγια-

Θα γίνει λοιπόν, όπως γράφει η εφημερίδα,
“Πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Ερμηνείας Περιβάλλοντος. Ανάδειξη φυσικού τοπίου Διαχείριση επισκεψιμότητας”.
«Το παράδειγμα της προσπάθειας ανάπλασης της Υδρούσας είναι μάλλον σπάνιο για
τα ελληνικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για
συνηθισμένη προσπάθεια αξιοποίησης. Η
φυσική ποιότητα δεν θα παραχωρήσει τη
θέση της σε κατασκευές αναπαπτυξιακού
προορισμού. Εδώ αντίθετα, το πρωτεύον
και ταυτόχρονα το τελικό είναι η γυμνή
ομορφιά του τοπίου», εξηγεί ο καυηγητής
του ΕΜΠ Κ. Μωραϊτης, μια που τη μελέτη
την έχει αναλάβει ομάδα επιστημόνων του
ΕΜΠ.
(σ.σ. αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να την “ντύσεις” τη γυμνή ομορφιά του τοπίου για να
την απολαμβάνεις;)

Τι προβλέπει το σχέδιο
Οπως σημειώνει η εφημερίδα:
Οι επισκέπτες θα μπορούν να φτάσουν στο
νησί με καραβάκι που θα ξεκινά από τον

Η “επένδυση” ξεκίνησε μόλις στην εκπνοή του Σεπτέμβρη· (ομπρέλες το χειμώνα!) χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα από τους θεσμικούς θεματοφύλακες της περιοχής!

ωθούνται διάφορες ήπιες και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές αναψυχής. Οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πεζοπορία και ποδηλασία - καθώς θα
διαμορφωθούν ειδικοί διάδρομοι περιπάτου
και ποδηλάτου, ενώ θα γίνουν φυτεύσεις
διαφόρων ειδών.
Στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
θα υπάρχει χώρος βιβλιοθήκης διανομής
ενημερωτικού υλικού και εκθεσιακός
χώρος υποδοχής επισκεπτών, ενώ θα διοργανώνονται προγράμματα κατάρτισης και
επιμόρφωσης σε συνεργασία με φορείς με
στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα
στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον της
Υδρούσας και της ευρύτερης περιοχής.
(και όλα αυτά θα τα κάνει ο ιδιώτης επενδυτής!).
Προβλέπει η μελέτη ότι θα απασχοληθούν

βαλλοντική επιβάρυνση μιλάμε.
Οσο για τα αρχαία και τα πολυβολεία που
έχει επάνω το νησί, θα “αξιοποιηθούν” αναλόγως.
Η Δημοτική Αρχή των 3Β πρέπει να ενεργήσει άμεσα, να ενημερωθεί και να ενημερώσει τους πολίτες. Διότι ανοίγουν οι ασκοί
του Αιόλου για να γίνει η Βούλα λιμάνι και
η θάλασσά βούρκος από τα πλεούμενα και
τα λύμματα που θα πέφτουν μέσα. Και βέβαια στερώντας την ελάχιστη διαφυγή των
κατοίκων της περιοχής προς το νησάκι της
Βούλας, όπως εμείς το ονομάζουμε.
Αννα Μπουζιάνη

H “Εναλλακτική Δράση” καλεί τη Δευτέρα
30 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Esplanade
στην παραλία της Βάρκιζας γιατί το θέμα
Κοίτα και σελ. 11
είναι άκρως σοβαρό.
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Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιάς
Φώκαιας αποχαιρετά

Εκθεση - Παρουσίαση εργαστηρίων στην Παιανία
Κοπτική, ραπτική, αγγειογραφία, εργασία με χάντρες

το Καλοκαίρι χορεύοντας
Ο Ναυτικός Όμιλος Παλ. Φώκαιας “Η ΦΩΚΑΙΑ”, οργανώνει ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί στην ταβέρνα
«ΑΠΟΜΕΡΟ» στο Θυµάρι στις 28 Σεπτεμβρίου ημέρα
Σάββατο, ώρα 21:00.

Περιήγηση στην Αίγινα
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ξενάγηση στον Ναό της Αφαίας, εύκολη (προαιρετική) πεζοπορία και μπάνιο στην παραλία της Αγίας
Μαρίνας
Η Αίγινα από την αρχαιότητα αποτελεί σημαντική
πόλη-κράτος και κατά την κλασική εποχή αποτελεί
πόλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Πεζοπορία από το Μεσαγρό στο ναό της Αφαίας
Σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη της Αίγινας, στο
χωριό Μεσαγρός. Από εδώ θα ξεκινήσουμε την εύκολη πεζοπορία 1.30 ώρες σε πευκόφυτη περιοχή
μέχρι το ναό της Αφαίας, όπου θα έχουμε την ξενάγηση.
Ναός της Αφαίας. Ο ναός από το 500-490 π.Χ. και θεωρείται ως κορυφαία δημιουργία της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής και πιστεύεται ότι αποτέλεσε το ναό πρότυπο για
τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, Ικτίνο και Καλλικράτη. Ο ναός της Αφαίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός από
την αρχαιότητα για τα αετώματα, τα οποία κοσμούσαν
και τις δύο στενές πλευρές του ναού.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
Λίτσα Χρυσομαλλίδου 210 9655563 και 6937511022

ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ
“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ”
Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” οργανώνουν φέτος με
την ομάδα ΧΟΡΟΥ ένα νέο τμήμα ΑΝΕΡΓΩΝ (δωρεάν).
Γιατί η χαρά, η ευεξία, το χαμόγελο, δεν είναι μόνο
προνόμιο όσων έχουν την οικονομική άνεση. Ελάτε
λοιπόν να χορέψουμε τα .... συναισθήματά μας!
Μέσα από latin, ευρωπαϊκούς, αργεντίνικο tango,
ελληνικούς παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς, ας
δούμε το ποτήρι μισο-ΓΕΜΑΤΟ.
Τα μαθήματα για το τμήμα αυτό θα γίνονται κάθε
Τρίτη πρωί από τις 11:00 έως τις 12:00.
Για συμμετοχή: Έφη Αλεξάνδρου 6974866451

O Πολιτιστικός - Επιμορφωτικός - Περιβαλλοντικός Σύλλογος Παιανίας
οργανώνει Εκθεση και Παρουσίαση Εργαστηρίων
για τις 4, 5 & 6 Οκτωβρίου, ώρες 10.00 - 13.00
& 17.00 - 21.00 στο χώρο
του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Παιανάις (Βασ.
Φρειδερίκης 3).
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου θα
γίνει παρουσίαση Κοπτικής - Ραπτικής από 6
έως 7 μ.μ.
Το Σάββατο, κοπανέλι 5-6
μ.μ. Αγγειογραφία 6-7μ.μ.,
Επεξεργασία μαλλιού 7 8μ.μ. και τεχνική της χαρτοπετσέτας (Decoupage)
8-9μ.μ.

«Πολιτιστικές
Περιηγήσεις»
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, εδώ
και 13 χρόνια, ερευνά, καταγράφει και προβάλλει
θέματα της πολιτιστικής
κληρονομιάς, των τεχνών,
του περιβάλλοντος, αναδεικνύει ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των
Μεσογείων, της Λαυρεωτικής και της ευρύτερης της
περιοχής.
Με τίτλο «Πολιτιστικές
Περιηγήσεις», διοργανώνει μονοήμερες εκδρομές
ή δίωρες περιηγήσεις με
σκοπό την ενημέρωση σε
θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, αρχαιολογικών
μνημείων, μουσείων της
φύσης και την ψυχαγωγίας
Περιηγήσεις στη Ραφήνα,
Πικέρμι, Μαραθώνα, Λαύριο για γνωριμία της ιστορίας, τον πολιτισμό και τη
φύση
Τηλ. επικοινωνίας: Βάσω
Κιούση 2106020026 6974380541

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου
θα γίνει παρουσίαση ζωγραφικής με μία πινελιά

11-12 το πρωί, Patchwork
12-13 το μεσημέρι, εργασία με χάντρες 7 - 6μ.μ.

και Αγιογραφία 6-7μ.μ.
H τεχνική Patchwork
είναι εργασία με μπαλώματα. Η τεχνική ένωσης
χρωματιστών και εμπριμέ
υφασμάτων για τη δημιουργία σχεδίων· κάτι που
ήταν γνωστό από τους
αρχαίους Αιγύπτιους και
Κινέζους 3000π.Χ.
Πλέκουμε σάλι με νήμα
κα φουρκέτα!
Εγγραφές γίνονται την
ημέρα της Εκθεσης.
Τηλ. 6945 455424
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Με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο ολοκληρώνονται οι
καλοκαιρινές εκδηλώσεις
του Δήμου Μαρκοπούλου,
στην Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής
Πλατείας Μαρκοπούλου,
την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00 το
βράδυ, με την μουσική
σύμπραξη της Φιλαρμονικής Δήμου Μαρκοπούλου
υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου, Δημήτρη Βασιλάκη, του Μαέστρου της
Συμφωνικής Ορχήστρας
Αθηνών, Ανδρέα Πυλαρινού (φιλική συμμετοχή),
του Ελληνο-αυστραλού
τενόρου Ιωάννη Φράγκου
και της βιολονίστας Έφης
Χριστοδούλου, που διοργανώνει η Κοινωφελής

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης
στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει τις εκδηλώσεις με
τίτλο “Πολιτιστικός Σεπτέμβρης” παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σε όλες τις παρακάτω εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Οινοποιείο Πέτρου
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΝΟΤΕΣ
Αφιέρωμα στη μουσική του Παγκόσμιου Κινηματογράφου
με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Παλλήνης και τη
σύμπραξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Μαρκοπούλου. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «KILESPA»
Κυριακή 29 & Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Το σουαρέ
του αποχαιρετισμού». Διασκευή του έργου «Η Τελετή»
του Παύλου Μάτεσι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΡΑΚΑ «ΕΡΓΑΝΗ».
Tετάρτη 2 Οκτωβρίου - 20:00 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
Θεατρική παράσταση: «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του
Λόρκα
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ. Είσοδος ελεύθερη
Σάββατο 5 Οκτωβρίου - 20:00 - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
Συμμετέχουν: Χορωδία Δήμου Παλλήνης, Μικτή Χορωδία
Ελληνικού, Χορωδία Δήμου Διονύσου, Χορωδία Μουσικού
& Μορφωτικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου «Ο Αυλός»

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις από το
Θερινό Κινηματογράφο θα μεταφερθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

“Φθινοπωρινές Γιορτές
στoν Αγιο Δημήτριο”
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου,
έως και το Σάββατο 5
Οκτωβρίου θα πλημμυρίσει
την πόλη με μελωδίες, δημιουργικότητα, θεατρικές
παραστάσεις και πολλά
καλλιτεχνικά δρώμενα. Καταπληκτικές μουσικές εκδηλώσεις
και
ενδιαφέρουσες θεατρικές
προτάσεις που υπόσχονται
πολλές εκπλήξεις.
Για ακόμη μια φορά αξιοποιούνται όλοι οι χώροι
του Δήμου, εξαπλώνονται
οι τέχνες και ο πολιτισμός
σε όλες της τις γωνιές δίνοντας μιαν αισιόδοξη
απάντηση μέσα από την
τέχνη στις δύσκολες ημέρες των καιρών μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 28/9 Imam Baildi

8:30 μ.μ. Πλατεία Αλ. Παναγούλη
Κυριακή 29/9 Swing Riot
and Jump & Jive (swing)
8:30 μ.μ. Πλατεία Αλ. Παναγούλη
Τετάρτη 2/10 Παιδικό Θέατρο (Μαίρη Ιγγλέση) 8:30
μ.μ. στο 13ο – 21ο Δημοτικό Σχολείο
Παρασκευή 4/10 Ιχώρ (Ινδική μουσική) 8:30 μ.μ. Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σάββατο 5/10 Μετροπόλιταν Ορχήστρα 8:30 μ.μ. Πλ.
Ελ. Βενιζέλου (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)
Όσοι επιθυμούν μπορούν
να προσφέρουν σχολικά
είδη και τρόφιμα για τις
ανάγκες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου της πόλης.

Εθελοντική Αιμοδοσία
στην Παλλήνη

Δημοτική
Επιχείρηση
Μαρκοπούλου. Φιλικά θα
συμμετάσχει ακόμη και το
ντουέτο «Δίφωνον».
Το κοινό θα απολαύσει μια
αξέχαστη βραδιά, γεμάτη
από ερμηνείες σε έργα
γνωστών Ελλήνων συνθετών, όπως: Ξαρχάκος, Σακελλαρίδης, Χατζηδάκις,
Χατζηαποστόλου κ.α.. Από
το πρόγραμμα δεν θα λείψουν και οι άριες ξένου ρεπερτορίου: Granada, O Sole
Mio, Stand By Me, Con Te
Partiro, Love Me Tender, The
Music Of The Night, Caruso,
Tosca ‘e lucevan le stelle’,
Santa Lucia, ενώ η σολίστ
Έφη Χριστοδούλου στο
βιολί, θα παρουσιάσει και
δεξιοτεχνικά έργα (Paganini).

Πώς φτιάχνουμε το κρασί;
Πως πατάμε τα σταφύλια;
Σεμινάρια στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου,
ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος, καλεί
όλους τους δημότες σε Εθελοντική
Αιμοδοσία, στο Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικής Ενότητας
Παλλήνης,
(Φειδιππίδου 22Β),
από τις 9:00 το πρωί έως
και τις 13:00, σε μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής
ευαισθησίας
και
αλληλεγγύης
Μην επαναπαύεστε στην
ιδέα ότι δεν πρόκειται να
συμβεί σ εσάς.

Σε πέντε λεπτά… σώζεται
μια ζωή!
Η εθελοντική προσφορά
αίματος είναι Πολιτισμός, προσφορά
Ζωής, πράξη Ανθρωπιάς. Γιατί το
αίμα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν,
ούτε αγοράζεται,
ούτε πωλείται. Προσφέρεται μόνο από τον υγιή άνθρωπο στον πάσχοντα
συνάνθρωπο. Η αιμοδοσία
είναι εντελώς ακίνδυνη και
διαρκεί 5-10 λεπτά.
Πριν την αιμοδοσία πρέπει
να έχει προηγηθεί ελαφρύ
γεύμα(π.χ. πρωινό).

Το να γνωρίζει κανείς την διαδικασία παρασκευής
και τα στάδια που χρειάζεται ένα φυσικό προϊόν
μέχρι να φτάσει στο τραπέζι μας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εμπειρία!
Ο κ. Μάρκος θα μας μάθει πώς γίνεται η παρασκευή
κρασιού στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας.
Πάτημα σταφυλιών το Σάββατο 28/9/13 και ώρα
18.00 στον προαύλιο χώρο δίπλα στο κτήριο της
παραλίας και σεμινάριο παρασκευής κρασιού στις
15/10/13 ημέρα Τρίτη και κάθε Τρίτη - ώρα 18 00 για
10 μαθήματα στο κτήριο που βρίσκεται στην πύλη
εισόδου πεζών στην παραλιακή λεωφόρο.
Εθελοντές αυτοδιαχειριζόμενου π. κάμπινγκ Βούλας
http://www.voulacamp.blogspot.gr

«Οι Έλληνες της Αυστραλίας στο Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ)
Με ιδιαίτερη συγκίνηση οι υπεύθυνοι του ΜΚΙΕ, καλούν όλους τους
πολίτες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το Σάββατο 05 του Οκτώβρη και ώρα 12:00μμ στο χώρο του
Πολιτιστικού κέντρου στο Ελληνικό, δίπλα στο ιατρείο, για την
υποδοχή του εκπροσώπου της οργάνωσης των ομογενών μας από
την Αυστραλία «Πρεσβευτές της
Ελλάδας» (Ο Κάθε Έλληνας είναι
Πρεσβευτής της Ελλάδας).
Η οργάνωση σε συνεργασία με την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας, αλλά και με

εννέα Ελληνικά σχολεία οργάνωσαν συνεχείς δράσεις με σκοπό να
συνδράμουν το έργο του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού.
Στις
δράσεις
αυτές
συμμετείχαν με δωρεές και ιδιώτες
της Μελβούρνης αλλά και άλλοι
από το εξωτερικό που πληροφορήθηκαν και θέλησαν να συμμετάσχουν.
Η βοήθεια που θα παρασχεθεί στο
ΜΚΙΕ θα έχει την μορφή φαρμάκων
και άλλων υλικών που έχουν άμεση
ανάγκη οι ασθενείς.
Είναι μια ευκαιρία, να ζήσετε μια

ωραία εμπειρία στο ΜΚΙΕ, καλωσορίζοντας τους ομογενείς μας και να
γνωρίσετε το έργο που επιτελεί το
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
Ελληνικού.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00) (ΔΕΥΤΕΡΑ 17:0020:00) (ΤΡΙΤΗ 14:00-20:00) (ΤΕΤΑΡΤΗ
16:00-20:00) (ΠΕΜΠΤΗ 14:00-20:00)
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-19:00) (ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-14:00) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην
Αμερικανικής βάσης (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από
την Τροχαία Ελληνικού)
http://mki-ellinikou.blogspot.com
Email mkiellinikou@gmail.com
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Αλυκές & Άγιος Νικόλαος
Αναβύσσου: Ένας άγνωστος
πολιτισμικός θησαυρός»
Ο σύλλογος «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.),
διοργανώνουν την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, και ώρα
9:30 το πρωί, στην αίθουσα «Αμφιτρίτη» του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου (46,7ο χλμ της Λεωφόρου
Αθηνών – Σουνίου), ημερίδα με θέμα: «Περιοχή Αλυκών
και Αγίου Νικολάου Αναβύσσου: Ένας άγνωστος περιβαλλοντικός και πολιτισμικός θησαυρός».
Εισηγητές της ημερίδας, είναι οι: α) Δημήτρης Κλούρας
(δικηγόρος, πρόεδρος του συλλόγου «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», β) Δρ. Χρήστος Αναγνώστου (γεωλόγος –
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). και γ) Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης (γεωγράφοςβιολόγος – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
www.enotitasaronikou.wordpress.com www.hcmr.gr

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»
Τηλ. & Fax: 210 8970533 / 6977341792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από τη Βουλή ο Νόμος
4178/13 για την αυθαίρετη δόμηση αντικαθιστώντας τον
Νόμο 4014/11, που κρίθηκε αντισυνταγματικός.
Ο νέος Νόμος περιέχει διατάξεις που έχουν εφαρμογή και στις
αυθαίρετες κατοικίες που βρίσκονται στη Β’ Ζώνη Υμηττού
(Κίτσι – Σκάρπιζα – Κορωπί και άλλες περιοχές).
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας για το νέο Νόμο, ο Σύλλογός
μας σας καλεί σε συγκέντρωση την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου
στις 11 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι.
Στη συγκέντρωση αυτή έχουν κληθεί ο Δήμαρχος Κορωπίου κος
Δημήτριος Κιούσης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τις διατάξεις του νέου Νόμου θα αναλύσουν και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας ο Δήμαρχος κος Δημήτριος
Κιούσης (Πολιτικός Μηχανικός), ο κος Βλαχάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος) και ο κος Νίκος
Ζυγούρης (Αντιπρόεδρος Κτηματολογίου Α.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης).
Στην υπαγωγή του νέου Νόμου πρέπει να ενταχθούν και
όσοι ιδιοκτήτες είχαν νομιμοποιήσει το ακίνητό τους με
το Νόμο 4014/11 διότι ο Νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός. Η Αίτηση που θα υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες
δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
Κίτσι, 18 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Γιάννης Μανιάτης
Γεώργιος Ιακωβίδης

Πράσινο φως για έργα, χωρίς περιβαλλοντικούς
όρους και επιπτώσεις υπέγραψε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Η προστασία του περιβάλλοντος επαφίεται στους πολίτες
Με Το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
με Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) του Υπουργείου Υποδομών
μεταφορών και δικτύων, που δημοσιεύθηκε στις 23/9/13 αρ. οικ.
17613, απελευθερώνει τους Δήμους από την υποχρεωτική διενέργεια
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων προκειμένου για έργα
υποδομών, μετά από πρόταση της
Κεντρικής Ενωσης Δημων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Τους περιβαλλοντικούς όρους θα λαμβάνουν
αυτόματα με μία απλή αίτηση. Η
απόφαση αφορά έργα χερσαίων
και εναέριων υποδομών.
Αναλυτικά, η υπογραφείσα Κ.Υ.Α.

αφορά έργα όπως:
― Αγροτικές οδούς.
― Δασικές οδούς.
― Όλοι οι τύποι συλλεκτήριων
οδών, πλην ορισμένων, που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου «Natura 2000».

― Κύριες συλλεκτηρίους οδούς.
― Δευτερεύουσες και τριτεύουσες οδούς.

Μόνο οι Περιφέρειες
θα μεταφέρουν μαθητές
απαγορεύθηκε στους Δήμους
Ολοι θυμόμαστε την περυσινή ταλαιπωρία των μαθητών, που εμετακινούντο με
λεωφορεία από και προς το
σχολείο τους, λόγω των
“ακαρπων” διαγωνισμών που
επιχειρούσαν οι Περιφέρειες.
Κάποιοι Δήμοι ωστόσο, όπως
το Δήμος Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, είχαν οργανώσει τη μεταφορά των μα-

θητών με δικά τους μέσα.
Από εφέτος όμως το Υπουργείο τους αφαίρεσε και αυτό
το δικαίωμα ανάμεσα σε τόσα
άλλα (Δημοτική Αστυνομία,
Σχολικοί φύλακες, κοινωνικές δομές κ.ά.).
Μόλις προχθές και ενώ έχουν
ήδη ξεκινήσει τα σχολεία μία
εβδομάδα τώρα, ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του

Διαθεσιμότητα - Κινητικότητα ή συρρίκνωση του Δημοσίου τομέα;
Ημερίδα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 16:00
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας θα έχει διάρκεια και
δομικά χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας συνολικά το κοινωνικό και το πολιτικό σύστημα.
Η Ένωση για την Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων παρακολούθησε το τελευταίο χρονικό διάστημα
με προσοχή τις μεταβολές αυτές, επιχειρεί στην καταγραφή και στην αξιο-

― Ελικοδρόμια, όταν δεν περιλαμβάνουν
εγκαταστάσεις
συντήρησης ή εφοδιασμού
― Αεραθλητικές λέσχες που
έχουν πεδία απογείωσης/προσγείωσης.
― Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, με ωφέλιμη επιφάνεια
από 800 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ.
― Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων με ετήσιο αριθμό επιβατών, από 50.000 έως 150.000.
― Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, φύλαξης και ελέγχου
φορτηγών οχημάτων (για οχήματα χωρίς επικίνδυνα φορτία), με εμβαδόν από 10 έως 50
στρέμματα.

λόγηση των επιπτώσεών τους, οργανώνοντας Ημερίδα με τίτλο: Διαθεσιμότητα – Κινητικότητα, Οργανωτικός
ανασχεδιασμός ή συρρίκνωση του
Δημοσίου τομέα υπό το κράτος του
Μνημονίου, οργανώνεται για την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο
NOVOTEL, Αίθουσα «ΗΛΕΚΤΡΑ» (Μιχαήλ Βόδα 4-6, 14039 Αθήνα). Πολιτικά και κοινωνικά δικυβεύματα.
Ειδικευμένοι νομικοί και διοικητικοί επι-

στήμονες και οικονομολόγοι αναδεικνύουν τις επιμέρους όψεις του ζητήματος και επιχειρούν απαντήσεις στο
ζωτικό ερώτημα περί της αναγκαιότητας
και των συνεπειών των μέτρων αυτών.
Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών
φορέων και των πολιτικών κομμάτων
επιχειρούν εξάλλου, στο δεύτερο μέρος
της Ημερίδας, την αξιολόγησή τους από
τη δική τους σκοπιά.
Tο πρόγραμμα στο: www.ebdomi.com

υπουργείου Εσωτερικών (αρ.
πρ. 37734/20.9.13) δίνεται
ποσό ύψους 25 εκ. ευρώ στις
Περιφέρειες για την κάλυψη
εξόδων μεταφοράς μαθητών,
έναντι της συνολικής τους
δαπάνης 320.000 € για το
σχολικό έτος 2012-2013,
Αυτές οι ενισχύσεις θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική
εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Να ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί και
δεν θα ταλαιπωρηθούν γονείς και μαθητές άλλη μια
σχολική χρονιά.
Γιατί ήδη έχουμε ένααπίστευτο περιστατικό την εβδομάδα
στην Ηλεία, όπου
σύμφωνα με καταγγελίες γονιών, τα παιδιά τους αναγκάστηκαν να διανύσουν 15
χιλιόμετρα με τα πόδια, από

το σχολείο στα σπίτια τους,
γιατί ο οδηγός του λεωφορείου που επρόκειτο να τα
μεταφέρει, αρνήθηκε να
κάνει το δρομολόγιο.
Τα παιδιά, από το χωριό Πέρσαινα, πήγαν κανονικά το
πρωί εκείνης της ημέρας στο
σχολείο τους, στο Λάλα με
το λεωφορείο του ΚΤΕΛ,
αλλά το μεσημέρι ο οδηγός
δεν τους επέτρεψε να ανέβουν στο όχημα.
Έτσι οι μαθητές αναγκάστηκαν να διανύσουν την απόσταση των 15 χιλιομέτρων με
τα πόδια!
Ανήσυχοι γονείς επικοινώνησαν με το συγκεκριμένο
οδηγό, ο οποίους τους απάντησε ότι είχε εντολή από το
ΚΤΕΛ να μην κάνει το δρομολόγιο.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος του
ΚΤΕΛ αρνήθηκε ότι έδωσε
τέτοια εντολή.
στοιχεία: patrisnews.com
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5μηνες ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
20 άτομα στο ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρώτη από τις τέσσερεις δημόσιες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ
για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.
Για το Δήμο Λαυρεωτικής η πρόσκληση αφορά 20 θέσεις
πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. γενικών καθηκόντων στον Δήμο Λαυρεωτικής.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε 26/9/2013 και λήγει στις
11/10/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή. Γίνεται δε μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν από
την επισυναπτόμενη αριθ. 4/2013 δημόσια πρόσκληση του
ΟΑΕΔ ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.

46 άτομα ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ο Δήμος Γλυφάδας προγραμματίζει την πρόσληψη 46 εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων Υ/Ε.
H κατάθεση αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω
των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος
δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης στο Δημαρχείο
Γλυφάδας (Άλσους 15) 4ος όροφος Πληροφορίες: Βασίλης
Παλιούρας - 213 2025 395-6.

To “Χαμόγελο του Παιδιού”
δεν θα συμμετέχει στη Συναυλία
του Σαββάτου 28.6
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει
ότι δεν θα συμμετάσχει στην συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2013 από τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στην Ελεύθερη Παραλία της
Δραπετσώνας, αφιερωμένη στον Βασίλη Τσιτσάνη.
Έπειτα από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και καθώς η οικογένειά του μας τίμησε προσφέροντας δωρεές αντί στεφάνων στη μνήμη του
θανόντος προς τον οργανισμό μας, η θέση μας αλλά και
η συνείδησή μας δεν μας επιτρέπουν να συμμετάσχουμε
σε ένα εορταστικό γεγονός στην περιοχή που έλαβε
χώρα το τραγικό συμβάν.
Θα θέλαμε, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσουμε τον
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τη στήριξή του.

Φωτογραφικές εξαιρέσεις από το “πόθεν έσχες”
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Βλάχος, δήλωσε ότι “δεν μπορεί να ψηφιστεί”
Ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία έξι άρθρων, για το “πόθεν έσχες”,
κατατέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, από την Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής, επισυναπτόμενη σε νομοσχέδιο του
υπουργείου Μεταφορών για
την απελευθέρωση των
υπεραστικών συγκοινωνιών.
Η ρύθμιση εξαιρεί τις μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών
από τις δηλώσεις «πόθεν
έσχες», τις οποίες υποβάλλουν ανώτατοι κρατικοί
αξιωματούχοι, δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφοι
και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, μεγαλοεφοπλιστές που διαθέτουν
και Μέσα Ενημέρωσης ή
είναι και πρόεδροι ΠΑΕ. Μια
καθαρά φωτογραφική διάταξη, που ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων από όλα τα
έδρανα της Βουλής, ακόμη
και από τα κυβερνητικά.
Είναι υπογεγραμμένη από
πέντε Υπουργούς (Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, Μεταφορών Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη,
Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο
Μητσοτάκη
και
Εθνικής Άμυνας Δημήτρη
Αβραμόπουλο. Δεν είναι
υπογεγραμμένη από τον
υπουργό
Οικονομικών
Γιάννη Στουρνάρα.
Στην ίδια ρύθμιση που επισυνάπτεται η εξαίρεση των
ναυτιλιακών εταιρειών από
το πόθεν έσχες περιλαμβάνεται η επέκταση του προγράμματος “Βοήθεια στο

Σπίτι”!!! και άλλες θετικές
ρυθμίσεις.
Ως πρόεδρος της Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής, ο βουλευτής
της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος,
εξέφρασε την «πλήρη αντίθεσή» του με τη ρύθμιση και
δήλωσε πως «δεν μπορεί να
ψηφιστεί από μένα».

«Φωτογραφική,
σκανδαλώδη, ύποπτη και με έντονη
οσμή διαπλοκής» διέκρινε
τη διάταξη ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος υπέδειξε τη δυνατότητα που
εισάγεται «να ξεπλυθούν
μίζες» μέσω ναυτιλιακών
μετοχών που δεν θα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης.
«Υπενθυμίζω πως αρκετοί
εφοπλιστές έχουν μπει
μέσω αχυρανθρώπων στο
χώρο των μέσων ενημέρωσης – και ορισμένοι μάλιστα, διαφημίζουν και τη
σχέση τους με τον πρωθυπουργό», παρατήρησε. Παράλληλα,
ο
Δ.
Παπαδημούλης έκανε έκκληση για απόσυρση της

ρύθμισης,
αξιώνοντας
ωστόσο «να μάθουμε και το
μαγειρείο που την ετοίμασε».
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ,
Θάνος Μωραΐτης, δήλωσε
πως οι βουλευτές του κόμματός του δεν ενημερώθηκαν για τη συγκεκριμένη
διάταξη, «η σκοπιμότητα
της κατάθεσης της οποίας
εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά». Ζήτησε δε, να τοποθετηθεί ο παριστάμενος
υπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να εκφράσει την
άποψη της κυβέρνησης.
«Πολλά ερωτήματα» είδε
να εγείρονται και η εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, Μίκα Ιατρίδη, ιδιαίτερα μάλιστα, «καθώς φημολογείται
πως
θα
καταργηθούν τα τεκμήρια
διαβίωσης και θα αντικατασταθούν από ένα “πόθεν
έσχες” – και είναι περίεργο
να κατατίθεται τώρα μια τέτοια ρύθμιση».
Συμφωνώντας με τους προλαλήσαντες, η εκπρόσωπος
της ΔΗΜΑΡ, Ασημίνα Ξυροτήρη, θεώρησε επιπρόσθετα
ως απαράδεκτο να προστίθεται η εν λόγω διάταξη σε
μια τροπολογία που περιλαμβάνει θετικές ρυθμίσεις,
όπως η επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι».

«Η ρύθμιση είναι χαριστική
στους εφοπλιστές» παρατήρησε ο βουλευτής του
ΚΚΕ, Νίκος Μωραΐτης, ενώ

τέλος και ο εισηγητής της
ΝΔ, Μάξιμος Σενετάκης,
θεώρησε «δεδομένο πως
πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη», ζητώντας ωστόσο
παράλληλα «να φροντίσουμε να μπορέσουν να
υπερψηφιστούν τα υπόλοιπα άρθρα της τροπολογίας».
Λαμβάνοντας το λόγο ο
υπουργός Μεταφορών, Μ.
Χρυσοχοΐδης, δήλωσε πως
τη ρύθμιση κατέθεσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης, Χ.
Αθανασίου, και πως ο ίδιος
τη συνυπέγραψε «διότι
στην τροπολογία περιέχονται και άλλα θέματα που
έπρεπε να συνυπογράψουμε». «Το κείμενο της
διάταξης του άρθρου 6 προστέθηκε την τελευταία
στιγμή» σημείωσε.

«Εκ μέρους της Επιτροπής,
μιλούμε όλοι για απόσυρση
του άρθρου 6» συμπέρανε ο
πρόεδρος, Γ. Βλάχος επισημαίνοντας: «Αν επιμείνει ο
κ. Αθανασίου, θα πρέπει
μέχρι τη συζήτηση στην
Ολομέλεια να το υποστηρίξει. Τέρμα αυτά τα παιχνιδάκια στην πλάτη των
βουλευτών. Όλα έχουν ένα
τέλος- τελεία και παύλα».
Τέλος, κάτω από το βάρος
της κατακραυγής, η κυβέρνηση έκανε πίσω και απέσυρε
την
τροπολογία.
Βέβαια τίποτα δεν μας λέει
ότι θα την ξαναφέρουν, μαζί
με κάποια τροπολογία, για
...ζωοτροφές, για να μην
την πάρει κανείς χαμπάρι.

Παραχώρηση του Δημαρχείου Βουλιαγμένης στην Αστυνομική Διεύθυνση;
Η διάθεση του παλιού Δημαρχείο της Βουλιαγμένης, στην
Αστυνομική Δ/νσης Νοτιοανατολικής Αττικής, συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο των 3Β, 19 Σεπτεμβρίου.
Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος Δήμαρχος Σπύρος Πανάς,
ο οποίος ενίσχυσε την άποψή του τονίζοντας ότι θα έχει
θετική αντανάκλαση στην περιοχή, γιατί θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια η Βουλιαγμένη και ζήτησε από το
σώμα να εκφραστεί θετικά.
Σημειωτέον ότι το παλιό Δημαρχείο της Βουλιαγμένης είναι
δημοτικό περιουσιακό στοιχείο και στεγάζονται ήδη πολλές υπηρεσίες του καλλικρατικού Δήμου, κάτι που όπως
ήταν φυσικό προκάλεσε πολλές ερωτήσεις και απορίες
στους δημοτικούς συμβούλους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής σήμερα
στεγάζεται στην Ανω Γλυφάδα (Β. Ηπείρου 50, Τ.Κ. 16562).
Παρών στη συζήτηση του θέματος ήταν και ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Νοτιοανατολικής Αττικής Αστυνομικός
Διευθυντής Δημ. Οικονόμου, ο οποίες μίλησε στο σώμα,

εξηγώντας πως η Διεύθυνση έχει καθαρά επιτελικό χαρακτήρα και δεν θα υπάρχουν κρατητήρια, ούτε πρόκειται να
αλλάξει ο τρόπος φύλαξης της περιοχής.
Την παραχώρηση του δημοτικού κτηρίου δεν άκουσαν καλά
οι δημοτικοί σύμβουλοι και ιδιαίτερα της Βουλιαγμένης.
Ετσι κάτω από την αρνητική ατμόσφαιρα του σώματος, το
προεδρείο απέσυρε το θέμα, ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πλέον μείνει μειοψηφία και διαλύθηκε.
Σημειώνουμε επίσης ότι το Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο, και δεν
μπορώ να φανταστώ τί παραπάνω θα προσφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής σε ασφάλεια.
Α. Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ανοχή από την Αστυνομία
στη “Χρυσή Αυγή”
«Την τελευταία τριετία υπάρχουν πάμπολλα περιστατικά στα οποία συνάδελφοι επέδειξαν ανοχή σε κρού-

σματα βίας από μέλη της Χρυσής Αυγής»,
[...] Η ομοσπονδία είχε κάνει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις τόσο στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ όσο και στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την
αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δυστυχώς όμως
οι εκκλήσεις και οι παρεμβάσεις δεν εισακούστηκαν».
Χρήστος Φωτόπουλος
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
ΣΚΑΪ, 24/9/13

Οι Ελληνες πεθαίνουν...
Επ’ αόριστον κλειστό παραμένει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε αναστολή λειτουργίας έχουν προχωρήσει το

Αναγυρούς και Βάρη
Η Μονή Πετράκη. Ερωτήματα και απορίες
(και διόρθωση ημαρτημένων)
Προτού αρχίσω το άρθρο θα ήθελα να διορθώσω κάποια λάθη, που άθελά μου έγιναν.
Πρώτον, ότι ο κ. Μπαγλαζής στην αφήγησή
του μου είχε πει, πως η οικογένειά του και
γενικότερα οι Αρβανίτες ήρθαν στη Βάρη,
“όχι” μετά το 1900, αλλά ίσως και εκατονταετίες παλαιότερα. Ακόμη ότι οι κτηνοτρόφοι οι
επονομαζόμενοι
με το
γενικότερο όνομα “Βλάχο”, στην πραγματικότητα ήταν Σαρακατσαναίοι και ήρθαν
στη Βάρη πολύ αργότερα και μετά τους Αρβανίτες. Για το ότι οι “Βλάχοι” της Βάρης
είναι Σαρακατσαναίοι όσον αφορά την καταγωγή τους, έχω και την προφορική επιβεβαίωση της κυρίας Ελένης Γεμελιάρη η
οποία υπερήφανα δηλώνει, πως είναι είναι
Σαρακατσάνισα. Προσωπικά αν οι κτηνοτρόφοι στη Βάρη, ήταν τώ όντι Σαρακατσαναίοι ή Βλάχοι και το πότε ήρθαν στον
τόπο αυτό, άς το βρούν οι πολιτιστικοί τους
σύλλογοι και άς το υποστηρίξουν αν θέλουν σχετικά. Πληροφοριακά όμως αναφέρω ότι οι πραγματικοί Βλάχοι κατέβηκαν
στην Ελλάδα σύμφωνα με τα γραπτά της
Άννας Κομνηνής γύρω στο 1400, ή κατά
την δήλωση του συγγραφέα και ιστοριοδίφη Θωμά Θεολόγη χρονικά πολύ ενωρίτερα. Για τους Σαρακατσαναίους έμαθα
από μια φίλη μου την κυρία Θεοδώρα Λιάκου, που ό άντρας της είναι Σαρακατσάνος
και πιστός στα καθιερωμένα “ανταμώματα”, μαζί δε διατηρούν μεγάλο ποίμνιο
στο Λουτράκι, ότι οι Σαρακατσαναίοι ήρθαν
και στέριωσαν στην Ελλάδα κατεβαίνοντας
από το ηπειρώτικο Συρράκο, πατρίδα του
ποιητή Κ. Κρυστάλλη και μάλιστα γύρω
στο 1855.
Έγινε όμως και άλλο ένα λάθος εκ παραδρομής.
Η Μονή Πετράκη συνδέθηκε με το βουνό

Πεντέλη. Λάθος, διότι η Μονή Πετράκη
είναι βυζαντινό μοναστήρι, χτισμένο στους
Ν.Ανατολικούς πρόποδες του Λυκαβηττού.
Αυτή η Μονή κτίσθηκε από τον Παρθένιο
Πετράκη, επάνω στα ερείπια του παλιού
μοναστηριού της
Μονής Κουκοπούλη
(όνομα ίσως παρμένο από τον ιδρυτή της).
Η Μονή Κουκοπούλη ανήκε στο μετόχι της
μεγάλης Μονής του Αγίου Ιωάννου, Καρέα.
Το 1673 λοιπόν, ο Παρθένιος Πετράκης,
λόγιος ιατροφιλόσοφος και ιερομόναχος,
αγαπητός δε πολύ στην περιοχή για τις
δωρεάν ιατρικές του υπηρεσίες, διέθεσε
την περιουσία του, και ανακαίνισε εκ θεμελίων την ερειπωμένη και εγκαταλελειμμένη παλιά Μονή, και συνάμα χρήσθηκε ο
πρώτος ηγούμενός της. Έκτοτε το καινούργιο μοναστήρι, έγινε γνωστό σαν
Μονή “Πετράκη” αφιερωμένη στη μνήμη
των Ασωμάτων Ταξιαρχών.
Μετά το θάνατο του Παρθενίου (1686), τον
διαδέχτηκαν στην ηγουμενία διαδοχικά
έξη μέλη εκ της οικογένειας Πετράκη, και
με τη δραστηριότητα των οποίων, οικονομικά θέριεψε η Μονή.
Η περιουσία της Μονής λοιπόν ήταν και
είναι μεγάλη, αλλά και κατοχυρωμένη με
Οθωμανικά χρυσόβουλα, σουλτανικά φιρμάνια και Ελληνικά επίσημα έγγραφα αγοραπωλησιών, τα οποία έγιναν πολύ πρίν
από την Επανάσταση του 1821.
Δυστυχώς όμως κατά την περίοδο της Επανάστασης, η Μονή λεηλατήθηκε και οι μοναχοί εσφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους
κατακτητές.
Πότε επαναλειτούργησε η Μονή, δεν γνωρίζω. Πάντως όμως με την Απελευθέρωση,
εκτάσεις της ιδιόκτητης γης της Μονής Πετράκη σε διάφορα μέρη της Αττικής, που
όπως αναγράφεται είχαν αποκτηθεί με

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, της Κρήτης, και των Ιωαννίνων.
Σε διαθεσιμότητα οι 1.349 διοικητικοί τους υπάλληλοι.
Οι εγγραφές στα Πανεπιστήμια δεν κατέστη δυνατόν
να γίνουν λόγω απεργιών, ενώ λήγει η προθεσμία εγγραφών!
10 ευρώ χαράτσι για να σου γράψει φάρμακα ο γιατρός
του ΕΟΠΥ, 25 ευρώ εισιτήριο για να εισαχθείς σε νοσοκομείο, ξεχωριστή χρέωση αν κάνεις χρήση οξυγόνου και να εξασφαλίσεις μία θέση σε ένα ράντζο σε
κάποιο διάδρομο και αν δεν έχεις αποκλειστική πεθαίνεις! Δεν συζητώ για τις 6.500 αυτοκτονίες!
Κατά τα άλλα όλα στην Ελλάδα βαίνουν καλώς!

πολλή φειδώ και κόπους, “δωρήθηκαν”
στο Ελληνικό Κράτος, για να γίνουν Ιεροί
Ναοί, Πανεπιστημιακές σχολές, Βιβλιοθήκες, Νοσοκομεία και πολλά άλλα κοινοφελή Ιδρύματα.*
Με τον “Γεωργικό” νόμο του Βενιζέλου το
1923, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, απαλλοτριώθηκαν στη Βάρη γαίες καλιεργήσιμες και μη, οι οποίες ανήκαν στη Μονή και
μοιράστηκαν στους ακτήμονες, Αρβανίτες,
πρόσφυγες Μικρασιάτες και κτηνοτρόφους.
Αν υπολογίσει κανείς το έτος που κατ΄ ουσίαν ιδρύθηκε η Μονή, και μάλιστα χωρίς
να υπάρχουν χρήματα παρά μόνο τα του
Παρθενίου, ο απαιτούμενος χρόνος για την
απόκτηση της τεράστιας περιουσίας της με
τους έξι σε σειρά διαδοχικούς ηγουμένους
της εικάζω, ότι θα πρέπει κατ’ έλάχιστον να
ήταν 15- 20 χρόνια. Οι Αρβανίτες πάλι
κατά τον κ. Μπαγλατζή, όταν ήρθαν έγιναν
κολίγοι της Μονής, άρα η Μονή υπήρχε,
άρα στη Βάρη οι Αρβανίτες αυτοί πρέπει να
ήρθαν κάπου γύρω ή μάλλον μετά το
1700, αλλά επ’ ουδενί λόγω χρονικά πιο
μπροστά.
Επειδή θα πρέπει εντόνως να σημειωθεί,
ότι το αρβανίτικο στοιχείο ήταν και είναι
απόλυτα ενσωματωμένο και ταυτισμένο και
σε πρωταγωνιστικό ρόλο με τους Εθνικούς
ελληνικούς κοινούς αγώνες, ονομαστοί δε
είναι οι Αρβανίτες Καπεταναίοι του 1821 με
γνωστή τη μεγάλη προσφορά τους προκύπτει το ερώτημα: Γιατί λοιπόν το Ελληνικό
κράτος για τόσα χρόνια αφ΄ότου συνεστήθη, αγνόησε τους Αρβανίτες, τους εγκατέλειψε ακτήμονες και κολίγους και
συγκεκριμένα μέχρι το 1923, ότε μόλις με
την ψήφιση του “Γεωργικού” νόμου υλοποιήθηκε με την απαλλοτρίωση η αποκατάστασή τους; Τι ακριβώς συνέβη τότε;
Μήπως η έλευση των Μικρασιατών προσφύγων και η ανάγκη αποκατάστασή τους,
ώθησε ή και ανάγκασε τον Βενιζέλο, πολιτικό και άριστο γνώστη της ιστορίας και
των υποχρεώσεων του Έθνους, να ψηφίσει
ένα γενικότερο νόμο υπέρ των ακτημόνων
καλλιεργητών; Κανείς δεν ξέρει. Πάντως
με τον νόμο αυτό του Βενιζέλου, μέσα από
το φτωχό κρατικό βαλάντιο, αποκαταστάθηκε όπως αποκαταστάθηκε μια υποχρέωση προς τη φυλή του
αδελφού
συμπολεμιστή.
Από την άλλη μεριά και ένα άλλο ερώτημα

έρχεται στο μυαλό μου.
Απαλλοτρίωση θα πεί, ότι «το κράτος και
στην προκειμένη περίπτωση το ελληνικό,
με σκοπό τη δημόσια ωφέλεια, προβαίνει
σε αναγκαστική αφαίρεση της ιδιοκτησίας
κάποιου ή κάποιων ατόμων ατόμου ή οργανισμού κ.λ.π. πάντοτε όμως κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος». Στο λήμμα
“Πετράκη” της Εγκυκλοπαίδειας, αναγράφεται ότι η Μονή “εδώρισε” την περιουσία
της. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει
είναι: «αν δωρήθηκε η μοναστηριακής ιδιοκτησίας γη στο κράτος, τότε γιατί το κράτος την επώλησε στον ακτήμονα και δεν
την εχάρισε».
Αν πάλι η Μονή εισέπραξε χρηματικό ή
άλλο τι όφελος για την αναγκαστική από το
κράτος απαλλοτρίωση, τότε η Μονή «δεν
εδώρισε, αλλά μπήκε στο κοσμικό παιχνίδι
της αναγκαστικής αγοραπωλησίας, χωρίς
εθελοντικά να θέλει να βοηθήσει στην επίλυση του Εθνικού προβλήματος του ακτήμονα καλλιεργητή». Πάντως εν κατακλείδι
το επίσημο κράτος, όχι μόνο δεν “εδώρισε”
στον ακτήμονα, τον δούλο κολίγα και τον
κατατρεγμένο πρόσφυγα, αλλά τον έβαλε
στο παιχνίδι ότι «για να πάρεις πρέπει να
δώσεις.»
Μια ιστορία που θυμίζει εκείνο το παιχνίδι
με τα Οθωμανικά χτήματα του Θεσσαλικού
κάμπου, όταν ήρθαν στην ιδιοκτησία του
Ελληνικού κράτους. Αν θυμάμαι καλά, τότε
τα είπαν για τους φτωχούς δήθεν ακτήμονες, αλλά τα αγόρασαν εκείνοι που είχαν
χρήματα και μάλιστα πολλά.
Τέλος πάντων, εδώ στη Βάρη, με τον ένα ή
άλλον τρόπο οι ακτήμονες αποκαταστάθηκαν. Με τα χρήματα των Αρβανιτών έγιναν
οι δρόμοι στη Βάρη, τα σχολεία, οι ναοί, οι
πλατείες. Το ίδιο έγινε και στη Βουλιαγμένη και Βούλα με τα χρήματα των προσφύγων.
Στο επόμενο άρθρο η συνέχεια.
γιάννης κορναράκης του μανθου
* Σε γαίες που εδώρισε(;) η Μονή Πετράκη αναγέρθηκαν: Η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, η Μαράσλειος Σχολή, η Γερμάνειος Σχολή Χωροφυλακής, η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη,
η Βιβλιοθήκη Βύρωνα, πολλά Στρατόπεδα, τα νοσοκομεία ΝΙΜΙΤΣ, Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευαγγελισμός, Συγγρού, Λαϊκό, Ασκληπιείο Βούλας, ΠΙΚΠΑ Βούλας κ.α.
(Εγκ. Πάπυρος Λαρούς Μπιτάννικα).

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

ΕΒΔΟΜΗ

ι λαοί αγωνίζονται για την εθνική τους
ανεξαρτησία, την απεξάρτηση από κάθε
είδους καπηλευτές του πλούτου της
χώρας και του μόχθου τους, αγωνίζονται για
το δικαίωμα της ύπαρξης, την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης, την δικαιοσύνη και την
ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Όταν
όλα αυτά καταπατούνται από τους δυνατούς
του κόσμου οι λαοί επαναστατούν, αλλά εάν
δεν υπάρχει σωστή ηγεσία και ομοψυχία έρχονται νέοι τύραννοι χειρότεροι από τους
πρώτους για να συνεχίσουν το έργο των δυνατών. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ιστορικά
καταγραμμένες, μία επανάσταση βελτίωσε
ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων.
Είδαμε πρόσφατα την τύχη της Αργεντινής,
της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, της Αιγύπτου,
της Λιβύης και τώρα τις εξελίξεις στη Συρία.
Όποτε το σύστημα της Νέας Τάξης Πραγμάτων (ΝΤΠ) διαφωνεί με έναν εθνικό ηγέτη, ή
πολιτικό σύστημα, αμέσως δημιουργεί συνθήκες διχασμού, που όχι μόνο έχουν σαν
αποτέλεσμα την αλλαγή εξουσίας υπέρ
δικών τους πολιτικών, αλλά και όπου μπορούν διαμελίζουν και τη χώρα όπως στη Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ. Το κόστος της
αλλαγής σε ανθρώπινες ζωές και η αρπαγή
εθνικού πλούτου είναι πάντα πολύ μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο κατηγορούσαν το
προηγούμενο ανυπάκουο σε αυτούς καθεστώς.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο διχασμός του λαού
είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του σκοπού τους. Θρησκευτικές διαφο-
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Διχασμός και εθνική υποδούλωση
ρές, διαφορές στο ίδιο θρήσκευμα, πολιτικές
τοποθετήσεις, και τυχόν φυλετικές διαφορές
χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να διασπάσουν την λαϊκή ομοψυχία έναντι του επίβουλου κατακτητή. Σήμερα που ο κατακτητής
ενεργεί με οικονομικά μέσα πριν από την τελική του επιβολή δεν είναι φανερός ο κίνδυνος με αποτέλεσμα την παγίδευση των
πολιτών μέχρις ότου φανεί η στιγμή της αλήθειας που η κατάκτηση γίνεται και δια των
όπλων όταν χρειασθεί. Τότε είναι αργά, διότι
όχι μόνο δεν υπάρχει αντίσταση αλλά και οι
πολίτες πολεμούν μεταξύ τους αντί να πολεμούν τον κατακτητή που συνήθως δεν χρησιμοποιεί δικά του στρατεύματα, αλλά διεθνείς
μισθοφόρους και ντόπιους επίορκους.
Τα τρέχοντα γεγονότα στην χώρα μας δείχνουν καθαρά την τάση δημιουργίας εθνικού
διχασμού. Από την μία έχουμε τους ακραίους
εθνικιστές, που ξέθαψαν και το δωδεκάθεο,
από την άλλη τους διεθνιστές, με το ενδιαφέρον τους να υπερχειλίζει τάχα για τους
πεινασμένους του πλανήτη που διεκδικούν
όχι μόνο το ημερομίσθιο αλλά τον ζωτικό
χώρο των παιδιών μας και στη μέση τους καπηλευτές του Συντάγματος, υπηρέτες της
ΝΤΠ και μίας ψευδεπίγραφης Ευρωπαϊκής
προοπτικής, που παραμένουν στην εξουσία
έχοντας καπηλευθεί το ίδιο το Σύνταγμα με
καλπονοθευτικούς και αντισυνταγματικούς

νόμους ενάντια στην εθνική ανεξαρτησία.
Σήμερα σχεδιάζουν να επεκτείνουν την παραμονή τους στην εξουσία και προσπαθούν
να μεταθέσουν το πρόβλημα από το ερώτημα: μνημόνια, ευρώ και οικονομική υποδούλωση, ή,
επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα;
Kαι προπαγανδίζουν το δίλλημα: ασφάλεια,
ή, εμφύλιος;
Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα και την παραπληροφόρηση ώστε να συσκοτίσουν τα πράγματα, να σαστίσουν τους πολίτες και να τους
διασπάσουν έχοντας τους υποτάξει στην
ανέχεια, την εξάρτηση, τον ατομικισμό, τον
καταναλωτισμό και τον αμοραλισμό υπέρ
μιας δήθεν προσωπικής ευημερίας.
Συμπατριώτες ας μην πέσουμε στην παγίδα
που το σύστημα μας έχει ετοιμάσει, ας μείνουμε ενωμένοι ενάντια του κοινού εχθρού
που δεν είναι άλλος από την ανταλλαγή,
• Του είναι με το έχειν.
• Της συλλογικότητας με τον ατομικισμό.
• Της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής μας
παράδοσης με την αμορφία ενός ψεύτικου
πολυπολιτισμού που δημιουργεί γκέτο παρά
συνένωση των ανθρώπων.
• Της εθνικής παραγωγής αγαθών με την
ελεύθερη τάχα διακίνηση αγαθών, ανθρώπων

και κεφαλαίων και τέλος την ανταλλαγή
• Του εθνικού μας νομίσματος και της εθνικής
μας ανεξαρτησίας με την οικονομική εξάρτηση και την εθνική μας υποδούλωση.
Ας δημιουργήσουν πρώτα μία ομοσπονδιακή
Ευρώπη με ισόνομους πολίτες και τότε θα είμαστε οι πρώτοι Ευρωπαίοι κατά φύση και
κατ’ όνομα. Δεν χρειαζόμαστε το συνταγματικό τόξο προστασίας που μας προτείνουν, με
όποια ειρωνεία κρύβει ο ψευδεπίγραφος
αυτός όρος γεννημένος από τους ίδιους τους
καπηλευτές του Συντάγματος.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αφυπνίσουμε
την Ελληνική μας συνείδηση, να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα, να επαναπροσδιορίσουμε
το πολίτευμα καταργώντας την κομματοκρατία της προσωποληψίας και του ρουσφετιού,
να προωθήσουμε την αξιοκρατία, την δικαιοσύνη και να διδάξουμε στα παιδιά μας την
αγάπη για την πατρίδα και την αρετή που δυστυχώς έχουν εκλείψει από το εκπαιδευτικό
μας σύστημα.
Όχι στους δεξιούς και αριστερούς φανατισμούς, που στο παρελθόν μας έπνιξαν στο
αίμα χωρίς να μας σώσουν από τα ξένα συμφέροντα, που είχαν ήδη προδιαγράψει την
τύχη μας στη μεταξύ τους συμφωνία για τα
όρια επιρροής τους.
Όχι στην παρδαλή επανάσταση του κάθε ψυχανώμαλου διαμαρτυρόμενου εξουσιολάγνου.
Ναι στην εθνική μας αναγέννηση.
Ηλίας Σταμπολιάδης
Καθηγητής, Πολυτεχνείου Κρήτης
22/9/2013

...και φωνή μεγάλη ηκούσθη εκ Γλυφάδας λέγουσα: «το χάσαμε το τσαρδί πατριώτη»
Τον στενοχωρήσαμε τον νοτιο-ανατολικο-αττικάρχη
(Παναγιά μου τίτλος!) της ΕΛ.ΑΣ. Ούτε η Σαλώμη δεν
περίμενε με τόση βεβαιότητα την κεφαλήν του Αγίου
Ιωάννου του Βαπτιστού, όπως περίμενε ο Γλυφαδάρχης να του προσφέρουμε σε χρυσό δίσκο το δημοτικό
κατάστημα της Βουλιαγμένης, γιά να μετεγκατασταθεί
στο ειδυλλιακό προάστειο η Αυλή του, με τις τρουμπέτες να παιανίζουν θριαμβικά.
Γιατί ρε μπάρμπα; Στο χρωστάμε και δεν το ξέρουμε;
Στο κάτω-κάτω της γραφής η Σαλώμη ήταν –απ’ ότι λέγεται- μπαρμπουνομάνουλο, χόρεψε κι εκείνον τον κολασμένο χορό των εφτά πέπλων και τά ‘παιξε ο Ηρώδης
ο νταλκαδιάρης. Τι να σου πω τώρα; Χόρεψέ μας κι εσύ
κάτι και θα το σκεφτούμε.
Ευτυχώς δηλαδή που ευάριθμοι σύμβουλοι τα πήραν
στο κρανίο και το θέμα, αν και πρώτο προς συζήτηση
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19 Σεπτεμβρίου, αφού πολυσυζητήθηκε, απεσύρθη...
Ήταν στο ακροατήριο και μιά θορυβώδης κυρία δικολάβος και οχλαγωγούσε σαν τους Ιουδαίους στο «άρον,
άρον...» προτρέποντας τους δημοτικούς συμβούλους
«να το δώσετε, να το δώσετε...».
Γιατί μαντάμ να το δώσουμε; Η νομομάθειά σας πως
σας το επιτρέπει να προτρέπετε τους δημοτικούς συμβούλους να παρανομήσουν; Τα περιουσιακά στοιχεία
του Δήμου δεν είναι τσιφλίκι κανενός δημάρχου και κανενός δημοτικού συμβούλου. Δηλαδή επειδή κάποιος
Μπένι Χιλ ρώτησε κάποιο παιδάκι γνωστό του «τι θέλεις μωρό μου και δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις;» κι
εκείνο το κακομαθημένο απάντησε «σέλω το δημαλχείο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

της Βουλιαγμένης να βάλω μέσα τα στλατιωτάκια μου
κι ένα κομμωτήλιο που έφτιαξα γιά τις κούκλες μου»,
εμείς πρέπει να το δώσουμε; Δεν το ζώνουμε καλύτερα
με καμπόσα κιλά C4 να το τινάξουμε στον αέρα; (Καμμένε, τήρα να δεις που θα με τσιμπήσει τώρα κι εμένα
κανας ορεξάτος εισαγγελέας, ως προτρέποντα τα
πλήθη σε βομβιστική ενέργεια).
Παίζει στο κόλπο και μιά φυλλα-δούλα, που έχει λυσσάξει να παραχωρηθεί το ακίνητο, για να ανταποδώσει
τις υπηρεσίες που της προσφέρουν, ίσως με το σκεπτικό τι να το κάνει το μέγαρο η ξεπεσμένη τώρα Βουλιαγμένη; ας το δώσουμε στα «παιδιά» που θα μπούνε
μπροστά να μας σώσουν όταν ο λαουτζίκος αγριέψει.
Είναι πάντως θαυμασμού, απορίας και έρευνας άξιο το
πως βρέθηκε δημοτική αρχή να φέρει τέτοια πρόταση
προς συζήτηση στο Δ.Σ. Να κάνω λίγο και τον συνήγορο του «διαβόλου» και να εικάσω, μήπως; μήπως
λέω, κάποιοι υψηλά ιστάμενοι χαμερπείς πίεσαν τον
Δήμαρχο που σε άλλες περιπτώσεις επιδεικνύει ιερόν
μένος υπερασπιστή των περιουσιακών στοιχείων του
Δήμου, γιά ν’ αποδώσω τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Δεν σας είπα «Καίσαρα» κύριε Δήμαρχε, νά ‘χω και το
νού μου, γιατί καμμιά φορά παρεξηγιέστε εύκολα. Πάντως, αν έχετε δεχθεί τέτοια ανήθικη πρόταση, δικαιούσθε και νομιμοποιείσθε ν’ αφήσετε στην άκρη την
διπλωματική γλώσσα και ν’ απαντήσετε μ’ ένα απλό, αρμόζον, δημόσιο και ηχηρό «άϊ σιχτίρ». Εστέ βέβαιος ότι
οι δημότες θα σας το εκτιμήσουν.

Ήταν εκεί στο ακροατήριο κι ένας «μακρυμάλλης» υπασπιστής του Γλυφαδάρχη, έτοιμος να τρέξει στην
Υψηλή Πύλη ως νέος Φειδιππίδης και ν’ αναγγείλει το
«νενικήκαμεν, ...άπαντες διά βοής και με ουρανομήκεις
επευφημίας ζητωκραύγαζαν “να δοθεί, να δοθεί” και
εκτίνασσαν τους πίλους των εις τον αέραν αρχηγέ μου,
θρίαμβος».
Αλλά φευ, αντί θριάμβου η ψυχρολουσία και αντί ως
νέος Φειδιππίδης ασθμαίνων να καταρρεύσει πανευτυχής επί τω τροπαιοφόρω αγγέλματι, ουαί, ως νέα Πυθία
αγγέλουσα τοις απεσταλμένοις Ιουλιανού του Παραβάτου εστάθη ο τάλας συντετριμμένος: «Είπατε τω Βασιλεί χαμαί πέσαι δαίδαλος αυλά. Μηκέτι Φοίβος έχει
καλύβαν, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν,
απέσβετο και λάλον ύδωρ». Κλάμαααα ... και εις το
βάθος ηχεί η σάλπιγξ (τρουμπέτα, αν προτιμάτε) αλλ’
ουχί ως σάλπιγξ της Ιεριχούς. Μάλλον ...«χωνί κλαμμένο» θυμίζει. Και εις την αγωνιώδη ερώτησιν του Μεγάλου προς τον απεσταλμένον: «Μίλα ευλογημένε, το
πήραμε»; ούτος λελυμμένος εν κλαυθμοίς και κοπετοίς
απεκρίθη: «Άσε αρχηγέ μου, καλύτερα να μη σου πω τι
πήραμε». (Διά περισσοτέρας πληροφορίας σχετιζομένας προς το «συμβάν», ανατρέξατε εις το www.Κατά
Λουκάν.com).
Οίμοι, ουαί, παπαί, βαβαί, ιαταταί, (δεν ενθυμούμαι άλλα
αρχαία τραγικά επιφωνήματα) επί ματαίω ετοποθετήθη
προσφάτως ο προβολεύς εις την πύλην του οικείου
(πολύ οικείου, μάκια) Α.Τ. της Βουλιαγμένης, ίνα καταυγάζει της νυκτός επερχομένης τον έναντι ποθούμενον στόχον, pardon mes amies et mes amis, μπορείτε
πάντα να ελπίζετε γειτονάκια μου.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αεροψεκασμοί σε όλη την
Αττική και πάλι

Η θάλασσα “γέννησε” ολόκληρο νησί!
Ενα καινούργιο... νησί
αναδύθηκε στην Αραβική
θάλασσα
μετά
τον
ισχυρό σεισμό των 7,7
Ρίχτερ που έπληξε το
Πακιστάν.
600 περίπου μέτρα από
την ακτή της Γκουάνταρ
προκλήθηκε άνοδος του

Ένας από τους αυτόπτες
μάρτυρες που έχουν δει
το νέο νησί είναι και ο
επικεφαλής της Αστυνομίας της Γκουαντάρ,
Περβέζ Ουμράνι.
Όπως δήλωσε ο κ. Ουμράνι, το νησί είναι ορατό
από την παραλία, έχει

του χειρότερου σεισμού
που έχει γίνει στη χώρα
από το 2005, όταν περί-

που 75.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στο
βόρειο Πακιστάν.

Ψεκασμοί αέρος έγιναν πάλι την Πέμπτη 26/9 και το internet γέμισε σχόλια:
“Είμαι στην πλατεία Συντάγματος. Πέρασε το αεροπλάνο,
ψέκασε και έφυγε. Μ’ ένα σύννεφο σε φάρδος 300 μέτρων”.
“Πάλι παίζουν τρίλιζα πάνω απ’ τα κεφάλια μας”.
“Μπορεί να μου πει κάποιος υπεύθυνα γιατί συμβαίνουν
αυτά; Κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις!!!”

Φωτογραφίες από τον π. Αντώνιο Χρήστου, στο Πανόραμα Βούλας

Συσκευή ανάγνωσης καρτών SIM

πυθμένα της θάλασσας
από τον σεισμό και έτσι,
μπροστά στα έκπληκτα
μάτια των ντόπιων, αναδύθηκε μια έκταση βραχώδους εδάφους στην
επιφάνεια της θάλασσας.
Ψαράς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η δημιουργία του νησιού ήταν
μια σταδιακή διαδικασία.
«Όλοι οι άνθρωποι από το
χωριό βγήκαν για να το
δουν και προσεύχονταν
την ίδια στιγμή», λέει.

ύψος περίπου 9 μέτρων
και μήκος 100 μέτρων.
Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές που μετράνε
μετά τον καταστρεπτικό
σεισμό, φτάνουν τους
327 και ο αριθμός ανεβαίνει καθημερινά καθώς
και πολλαπλάσιος αριθμός τραυματιών.
Ο στρατός του Πακιστάν
έχει στείλει εκατοντάδες
στρατιώτες για να βοηθήσουν τους πληγέντες

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Πήρα τηλέφωνο σε νοσοκομείο που εφημερεύει και με
ρώτησαν αν έχω κάνει κράτηση...
4 Για να πετύχει μια σχέση πρέπει να είσαι ερωτευμένος,
αισιόδοξος και να σβήνεις τα μηνύματα από το inbox.
4 10 λεπτά μπροστά στο ATM. Ή είναι δύσκολη η πίστα ή
πάει για high score.

Τώρα που το παλιό μπλοκάκι έχει αντικατασταθεί από
τα κινητά μας τηλέφωνα και όλες οι πληροφορίες τις
καθημερινότητάς μας είναι αποθηκευμένες σε μια
μκρή καρτούλα, είναι απαραίτητο να τις κρατάμε κι
αλλού φυλαγμένες, καθώς
δεν έχει τύχει σε λίγους να
κλέψουν το κινητό τους τηλέφωνο κι αυτοί να κλαίνε
περισσότερο για τα δεδομένα παρά για την συσκευή
την ίδια.
Η συσκευή που βλέπετε
στην οθόνη σας λοιπόν,
είναι ένα μικρό usb stick

το οποίο έχει υποδοχή για την κάρτα sim του τηλεφώνου σας.
Την συνδέεται στην υποδοχη
usb του υπολογιστή σας και
μπορείτε να αντιγράψετε
όλες τις επαφές που έχετε
στο κινητό σας ή τα μηνύματα SMS.
Με τον τρόπο αυτό έχετε ένα
back up των δεδομένων σας και
κρατάτε όλα τα μηνύματα που
έχετε χωρίς να χρειαστεί να τα
σβήνετε για να έχει χωρο το κινητό
σας!

Βασάνιζαν τους εργαζόμενους σε Σούπερ Μάρκετ
Η Άλντι, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εκπτωτικών
σούπερ-μάρκετ στη Γερμανία που πωλούν κυρίως τρόφιμα
σε χαμηλές τιμές παραδέχθηκε ερωτηθείσα από το Γερμανικό Πρακτορείο ότι οι καταγγελίες περί κακομεταχείρισης
των ειδικευόμενων εργαζομένων της, που έφερε στην δημοσιότητα το ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel, αληθεύουν.
Ο διευθυντής της αποθήκης της εταιρείας, έδενε σε στύλο
νεαρούς μαθητευόμενους εργαζόμενους χρησιμοποιώντας
πλαστικό περιτυλίγματος και διέταζε το προσωπικό να γράφει στα πρόσωπά τους με μαρκαδόρους στην διάρκεια καψονιών στα οποία τους υπέβαλε, εάν δε, ήταν ανηπάκοοι
στις εντολές του, απειλούσε ότι θα τους κλείδωνε σε ένα

δωμάτιο - καταψύκτη για 20 λεπτά! Η διεύθυνση της εταιρείας όταν μετά από δημοσιεύματα στον τύπο, πραγματοποίησε εσωτερική έρευνα, ανακάλυψε σοκαρισμένη ότι
πράγματι ισχύουν όσα περιγράφονται.
Το δημοσίευμα της εφημερίδας βασίστηκε σε ένα βιβλίο
που συνέγραψε ένα πρώην διευθυντικό στέλεχος της Άλντι
και περιέχει την μαρτυρία ενός από τους υπαλλήλους της
που υπέστησαν την κακομεταχείριση.
Το θύμα ανέφερε ότι ο διευθυντής της αποθήκης τον έδεσε
τόσο σφιχτά με το πλαστικό, που χρησιμοποιείται στις αποθήκες για να σταθεροποιούνται τα προϊόντα τα οποία τοποθετούνται πάνω σε παλέτες, που μετά δυσκολίας
πηγή: Ysterografa.gr
κατάφερνε να αναπνέει.
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επιστολές - σχόλια
Η μονομερής επίθεση στον δήμο Βουλιαγμένης
Από τον αναγνώστη Παν. Μπαζιωτόπουλο, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με τον απολογισμό του τέως Δήμου
Βουλιαγμένης, που γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο.
Επισημαίνουμε όμως ότι εμείς παρουσιάσαμε το ρεπορτάζ
σχετικά με την υπόθεση και τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι
η υπηρεσία που προσφέρει το καθαρό ρεπορτάζ.
Οσο για την προϊστορία της Βουλιαγμένης, μια που όπως
Κύριε Διευθυντά,
Είμαι σχετικά νέος στον Δήμο σας. Μόλις
πριν τρία χρόνια μετακόμισα από την Κηφισιά στην Βούλα.
Αυτό όμως δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα
να εκφράζω άποψη ή την ικανότητα να
παρατηρώ.
Τα τελευταία χρόνια είναι ομολογουμένως τραγικά. Η οικονομική κρίση έχει περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες των
δήμων να διαθέτουν κεφάλαια αν και ως
ένα βαθμό έχει ταυτόχρονα περιορίσει
την ασυδοσία και την σπατάλη που συνέβαινε μέχρι πρόσφατα.
Ο γενικός κανόνας στο παρελθ;oν ήταν
να προσλαμβάνονται εποχιακά άτομα σε
υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, να
μονιμοποιούνται με κάποιο πρόσχημα σε
θέσεις γραφείου και οι θέσεις που άφηναν να καλύπτονται εκ νέου από εποχιακούς με τη ιστορία μονιμοποίησης να
επαναλαμβάνεται.
Επιπλέον, οι εργασίες συντήρησης και
υποδομών εκτός γραφείου δίνονταν σε
εργολάβους με μαύρα μεροκάματα,
πράξη γενικευμένη και αναντίρρητη εφόσον συμβαίνει ακόμα και σήμερα...
Αυτή ήταν μια πλευρά του γενικού τοπίου...
Το ειδικό ήταν ότι μεταξύ των δήμων
Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης (χωρίς
την Βάρκιζα) εκείνος που ξεχώριζε ήταν
της Βουλιαγμένης και ακoλουθούσε της
Βάρκιζας.
Ο δήμος της Βούλας άφηνε την αίσθηση
του απολύτως ανικανοποίητου από πλευράς εμφάνισης σε οποιονδήποτε τον διέτρεχε είτε από την παραλιακή είτε από
την Βουλιαγμένης αλλά και σε εκείνον
που αφιέρωνε χρόνο στα ενδότερα.

λέτε είστε νέος στην περιοχή, αφήστε να γνωρίζουμε περισσότερα...
Επίσης για τον νόμο εξάμβλωμα «Καλλικράτη» τώρα φαίνονται τα τερατουργήματα που γεννάει στην καθημερινότητα και τα συναντάει ο κάθε πολίτης που πρέπει να
πλησιάσει ένα Δημαρχείο ή μία υπηρεσία για εξυπηρέτησή
του.

Ο δήμος Βουλιαγμένης είχε καταφέρει να
δώσει στους χώρους του όψη σχεδόν ευρωπαϊκή παρά τις αντιξοότητες και την
γραφειοκρατία της υδροκεφαλικής κεντρικής διοίκησης την τερατουργηματική
νομοθεσία και τους σχιζοφρενικούς πολεοδομικούς κανόνες που επιβάλλονται
άνωθεν στις τοπικές κοινωνίες.
Ο δήμος της Βουλιαγμένης ξεχώριζε.
Αντίθετα είχα συλλάβει τον εαυτό μου να
κάνει την ακόλουθη ρητορική ερώτηση:
“Μα ποιος επιτέλους είναι αυτός ο άχρηστος δήμαρχος στον δήμο Βούλας;”
Δυστυχώς, η κρίση συνέπεσε και με άλλα
μεταξύ των οποίων η Καλλικράτειος συνένωση που πολεμήθηκε από πολλούς
επειδή περιόριζε τις καρέκλες και τα
φουσάτα των δήθεν εργαζομένων... Άλλωστε όλοι ήθελαν να διατηρήσουν τις
πρωτοκαθεδρίες και τα πόστα τους...
Επιπλέoν, η κρίση συνέπεσε με την σοβαρή ασθένεια του πρώην δημάρχου Βουλιαγμένης που έχασε έτσι την μάχη
ενάντια στον πολιτικαντισμό και την αθυροστομία των θρασύδειλων αντιπάλων
του...
Αρρώστησε και αντικαταστάθηκε χωρίς ο
αντικαταστάτης του να έχει το παραμικρό
από τα χαρίσματα και την αποτελεσματικότητά του
Αντιλαμβάνομαι ότι η αποτελεσματικότατα του Δημάρχου Κασιδόκωστα δεν
οφείλονταν μόνο στο νεύρο, την παρατηρητικότητα και την ασυνήθιστη ενεργητικότητα που τον διέκρινε αλλά και σε
υψηλές και ισχυρές διασυνδέσεις που
επέβαλαν την άποψη τους.
Αυτό χάθηκε.
Και όταν φεύγει η γάτα χορεύουν τα πον-

τίκια, όταν δεν τρώγονται αναμεταξύ
τους για το τυρί....
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στις μέρες
μας...
Αναμφίβολα η έκθεση του ορκωτού λογιστή για τον δήμο Βουλιαγμένης δεν λέει
ψέματα... Το ότι όμως κάποιος επαγγελματίας λέει αλήθειες τηρώντας την επαγγελματική του ευσυνειδησία δεν
συνεπάγεται ότι ο ανειδίκευτος περίγυρος αποφεύγει τον εντυπωσιασμό χάριν
κάποιων αδιευκρίνιστων σκοπιμοτήτων
στη μάχη των ανταγωνισμών για τις
επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Πολύ φοβάμαι ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία απαιτεί την δημοσιοποίηση
των σχολίων και των άλλων ορκωτών λογιστών. Ιδανικά θα έπρεπε να μπουν οι
παρατηρήσεις παράλληλα, σε πίνακα που
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ώστε ο κάθε
ενδιαφερόμενος δημότης να έχει την δυνατότητα να δει συγκριτικά το μέγεθος
και την σοβαρότατα των αποκαλύψεων.
Σε αντίθεση, η μονομερής επίθεση στον
δήμο Βουλιαγμένης, σε μια εποχή που ο
δήμος αυτός δεν υπάρχει, παρά ένας και
μοναδικός δήμος, αυτός των 3Β, και ενώ
ακόμα και σήμερα μέσα στην κρίση και
παρά την εγκατάλειψη πολλών από τις
προσπάθειες καλλωπισμού του δήμου
Βουλιαγμένης, η εικόνα του υπερέχει ουσιαστικά των υπολοίπων, δημιουργεί εύλογα ερωτηmaτικά που θα ήθελα να θέσω
ως τροφή για σκέψη σε σας και στους
αναγνώστες σας.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος
bazioto@gmail.com

Η Υδρούσα και η Βούλα, πειραματόζωα για τη Ριβιέρα του Σαρωνικού
Μετά από τη μνημονιακή εξαγγελία του πρωθυπουργού για μετατροπή του Σαρωνικού σε …Ριβιέρα τα επενδυτικά funds άρχισαν να
κάνουν σατανικά σχέδια για πλήρη εμπορευματοποίηση της παραλιακής ζώνης με απρόβλεπτες συνέπειες για το περιβάλλον, τον
πολιτισμό και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σαν πειραματόζωο
για το σχεδιασμό αυτό φαίνεται ότι έχει επιλεγεί το ιστορικό νησάκι Υδρούσα και η παραλία της Βούλας. Και φυσικά εάν το σχέδιο αυτό πετύχει θα εφαρμοσθεί αντίστοιχα σε όλα τα μικρά
νησάκια (βραχονησίδες) που βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής του Σαρωνικού και τις αντίστοιχες παραλίες που βρίσκονται απέναντί τους. Πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα Real
News της Κυριακής 22/9 υπάρχει δημοσίευμα για την καταστροφική επένδυση που ετοιμάζει η οικογένεια Αλαμανή, ιδιοκτήτρια
του νησιού, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τον ελκυστικότατο
τίτλο “Πράσινη“ επένδυση στην Υδρούσα. Φθάνουν μάλιστα στο
σημείο να παρουσιάζουν τα καταστροφικά τους σχέδια σαν “Πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Ερμηνείας Περιβάλλοντος. Ανάδειξη φυσικού τοπίου– Διαχείριση

επισκεψιμότητας“. Και το δημοσίευμα καταλήγει στο λίαν επικίνδυνο “δια ταύτα” που είναι ότι:
α) Θα κατασκευασθούν δύο λιμάνια, ένα στον όρμο Αντύπα μπροστά στο Ασκληπιείο και ένα στην Υδρούσα για τη μεταφορά των
επιβατών με πλοιάριο που θα κοστίζει 6 ευρώ!!! Χωρίς βέβαια να
υπολογισθούν οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, πιθανόν και μαγαζιά
που μπορεί να γίνουν κοντά στα λιμάνια. Και χωρίς να γίνεται καθόλου λόγος για τα λύματα των σκαφών που θα πηγαινοέρχονται
β) Οι επισκέπτες θα μπορούν να φθάνουν στο νησί και με ιδιωτικά
σκάφη και άρα το λιμάνι θα έχει τις απαιτούμενες για το σκοπό
αυτό διαστάσεις
γ) Θα υπάρχει οργανωμένη πλάζ με ξύλινες ομπρέλες.
δ) Θα υπάρχει πλωτό κυλικείο. Θα είναι ένα ή περισσότερα και
ποιός θα ελέγχει τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων και που θα
πηγαίνουν τα λύματα που θα παράγονται:
ε) Προβλέπονται 100 θέσεις εργασίας. Άρα προβλέπεται πληθώρα
επισκεπτών
στ) Προβλέπεται υπαίθριο θέατρο για τις γνωστές καλλιτεχνικέ!!!

Είναι ο μονόλογος Λογοδοσία;
Με αφορμή μία αφίσα του Δήμου στα 3Β που καλεί τους
πολίτες να παραστούν στην ομιλία του Δημάρχου Σπύρου
Πανά ο οποίος “δίνει λογαριασμό στους πολίτες”, όπως
ακριβώς αναγράφει, θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις.
Δεν γνωρίζει ο Δήμαρχος ότι σύμφωνα με το νόμο καλεί
τους κατοίκους και εκθέτει τα πεπραγμένα της Δημοτικής
Αρχής για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και γενικά της εφαρμογής του προγράμματός
του κάθε χρόνο; Δεν γνωρίζει ο δήμαρχος πριν τη λογοδοσία ότι εκθέτει και
συζητεί το περιεχόμενό της στο δημοτικό συμβούλιο;
Οταν έγραφα στην “Εβδομη” ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει
να κάνει δημόσιο απολογισμό και προγραμματισμό στους
Δημότες δεν εννούσα έναν προεκλογικό μονόλογο. Και
ερωτώ αυτά που θα εκθέσει ο δήμαρχος επιδέχονται αμφισβήτηση; Αν όχι, τότε είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε την
τέλεια δημοτική αρχή.
Αν όμως δεν είναι όλα καλώς καμωμένα μήπως θα πρέπει κάποιοι να μας πουν τα λάθη που έχουν γίνει; Και ποιοί
είναι αυτοί που ξέρουν τα λάθη και τα προβλήματα; Εκτός
από τους λίγους πολίτες που ασχολούνται με τα κοινά, οι
Δημοτικοί σύμβουλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα θέματα καλύτερα.
Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα υπάρχει δυνατότητα να πει
κάποιος την άποψή του; Ο Δήμαρχος δεν θέλει ο πολίτης
να ακούσει όλες τις απόψεις για να βγάλει ο ίδιος τα συμπεράσματά του;
Αν ο δήμαρχος έχει ενεργήσει σε όλα τα θέματα που απασχόλησαν το Δήμο με εντιμότητα και διαφάνεια δεν είναι
προς το συμφέρον του να ακουσθεί και η άλλη άποψη; Και
αν ακόμη είναι κακόβουλη στο τέλος δεν θα φανεί η αλήθεια;
Εκτός βέβαια αν φοβάται ότι θα αποκαλυφθούν όλα αυτά
που δεν θέλει να βγουν στο αέρα. Σε αυτή την περίπτωση
θα συμφωνήσω ότι καλώς ο Δήμαρχος κάνει μονόλογο,
γιατί σίγουρα ο μονόλογος έχει λιγότερους κινδύνους.
Τελικά πιστεύω ότι ο δήμαρχος, έστω και με την χωρίς θεσμικό χαρακτήρα ενημέρωση, θα δεχθεί να γίνει διάλογος γιατί αυτοί που διεκδικούν το αλάθητο είναι μιας
νοοτροπίας που λίγους ενθουσιάζει.
Σωτήρης Ελευθερίου
τ. δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης

βραδιές που πραγματοποιούνται και σήμερα στις οργανωμένες
ακτές και αφήνουν άϋπνους τους πολίτες.
Η Εναλλακτική Δράση είναι τελείως αντίθετη με οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα στις βραχονησίδες και τις ακτές του
Σαρωνικού και για την Υδρούσα προτείνει
· Να ανακηρυχθεί το νησί σε προστατευόμενο φυσικό και ιστορικό
πάρκο λόγω αφενός της ύπαρξης ορνιθοπανίδας σύμφωνα με έγγραφο Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών και της ύπαρξης
γερμανικών πολυβολείων που είναι ιστορικά μνημεία.
· Να διαμορφωθούν καλαίσθητα οι χώροι των πολυβολείων και να
χαραχθούν πεζοπορικά μονοπάτια. Να επιτρέπεται μόνο η επίσκεψη χωρίς καμμία εμπορική δραστηριότητα.
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Σας καλούμε σε συνάντηση - όχι μόνο για το δήμο μας αλλά και
για όλο το Σαρωνικό- για την επένδυση που σχεδιάζεται στο νησάκι Υδρούσα και στην παραλία της Βούλας, τη Δευτέρα 30 Σε-

πτεμβρίου και ώρα 7.30μμ στην καφετέρια ESPLANADE
στην παραλία της Βάρκιζας, Πλ 6977990887.
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Δεν πήραν απαντήσεις στα οικονομικά θέματα
O Υπουργός Εσωτερικών αποχώρησε κάτω από την πίεση των εργαζομένων
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Έκτακτου
Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εν μέσω λεκτικών... διαπληκτισμών.
Εγκρίθηκε ψήφισμα, αλλά παρ’ ολίγο να
εξελιχθεί σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ
των συνέδρων.
Το θέμα ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής
20/9, όταν ανέβηκε στο βήμα ο Υπουργός
Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης για να μιλήσει. Από τους συνέδρους δημιουργήθηκε
ένταση, κάποιοι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες φώναξαν συνθήματα και άπλωσαν
πανό που έγραφε «όχι στις απολύσεις».

Ο Γ. Μιχελάκης, απάντησε, ότι το Υπουργείο είναι πάντα ανοικτό στο διάλογο, και
πως η διαμαρτυρία στο Συνέδριο είναι περισσότερο σόου «για τις ειδήσεις των
οκτώ». Είπε συγκεκριμένα: «Στο Υπουργείο οι πόρτες είναι πάντα ανοικτές και δεν
υπάρχει συνδικαλιστικό σωματείο που έχει
ζητήσει συνάντηση και δεν το έχω δεχθεί.
Δεν είναι διάλογος κωφών.
...Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να παίζει ένα
πλάνο στα δελτία των οκτώ. Όμως, το φίδι του
φασισμού και του ναζισμού θέλει έναν κόρφο
να τραφεί. Φαίνεται δεν μπορείτε να κάνετε
εσείς διάλογο. Όλοι καταγγείλαμε το μόρφωμα, αλλά αυτό που κάνετε είναι εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση που γίνεται, είναι η
ευκαιρία που δίνεται σε όλους αυτούς τους
ναζί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον λαϊκισμό
να ανθίσει» και ο Υπουργός αποχώρησε ενοχλημένος.
Την ίδια ημέρα το βράδυ, στο κλείσιμο των
εργασιών του Συνεδρίου, και αφού είχε εγκριθεί το κυρίως Ψήφισμα, 4 σύνεδροι προ-

σπάθησαν να προτείνουν ένα ακόμη ψήφισμα
καταδίκης της ενέργειας του Υπουργού Γ.
Μιχελάκη, που αποχώρησε από τις εργασίες
του συνεδρίου. Αυτό προκάλεσε την οργή του
περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου
Δακή ο οποίος είπε: «Προπηλάκισαν τον
υπουργό κι εκείνος αποχώρησε», και επιτέθηκε σε όσους υπέγραψαν το κείμενο του ψηφίσματος και σ’ εκείνους που “πεταξαν” τα
συνθήμα στον Υπουργό.
Ακούστηκαν κι άλλα σχόλια από τους συνέδρους, όπως: «Αντί να ζητήσουμε συγγνώμη
από τον Υπουργό, που έπεσε στο Συνέδριό
μας θύμα ύβρεων θα του ζητήσουμε και τα
ρέστα». Το σχόλιο αυτό προκάλεσε τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Αττικής, Κώστα
Διάκο (Αττική Οικολογική Απάντηση) ο οποίος
ζητούσε επίμονα το λόγο για να απαντήσει
αλλά δεν του εδόθη.
Εκτυλίχθηκαν σκηνές καουμπόικου ράντζο...
Πετάχτηκαν σακάκια, πέσαν μικρόφωνα και
για να αποφευχθούν τα χειρότερα ο περιφερειαάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός,

μπήκε στη μέση ως “πυροσβέστης”.

Σε δήλωσή του ο Κώστας Διάκος είπε μεταξύ άλλων: «Ο κ. Υπουργός είναι ο ηθικός
αυτουργός του επεισοδίου σε μια πρωτοφανώς πολιτισμένη και συναινετική ατμόσφαιρα και θα πρέπει να κατανοήσει ότι η
θέση του απαιτεί μεγαλύτερη ψυχραιμία,
ανοχή στον δημοκρατικό διάλογο όσο
σκληρός και αν είναι, αρκεί να μην εμπίπτει
σε παράνομες πράξεις και να σέβεται τον
χώρο της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης,
τον οποίο και «σνόμπαρε» αποχωρώντας
για ένα καπρίτσιο, όπως φάνηκε».

Διαπιστώσεις του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε., & Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού
Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της
ΟΕΝ.Π.Ε.,
Γιάννης Σγουρός, επιχείρησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, σημειώνοντας την κούραση των
συνέδρων από τις πολλές ώρες παρουσίας τους τονίζοντας: «Είναι κρίμα να αμαυρώσουμε ένα Συνέδριο, το οποίο εργάστηκε υποδειγματικά».
»Η Ένωση Περιφερειών αποφάσισε τη διεξαγωγή του συνεδρίου για τα Οικονομικά των Περιφερειών. Δυστυχώς, τις απαντήσεις που
αναμέναμε δεν τις ακούσαμε, εξαιτίας της αποχώρησης του Υπουργού. Περιμένουμε από την
Κυβέρνηση τη συνέχιση του διαλόγου που σήμερα δεν έγινε, χωρίς ευθύνη των Περιφερειών».
Ο Πρόεδρος, Γιάννης Σγουρός, στην κεντρική εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων:
«Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, αποφασίσαμε να
μιλήσουμε για τα οικονομικά των περιφερειών.
Όχι για να παραπονεθούμε και να ανακυκλώσουμε την εσωστρέφειά μας.
Όχι για να καταγγείλουμε την Κυβέρνηση για τις
περικοπές. Ούτε για να ζητήσουμε κατανόηση και
στήριξη από την Αντιπολίτευση. Αποφασίσαμε να
μιλήσουμε για να δείξουμε ότι όλοι είμαστε στο
ίδιο καράβι. Για να δείξουμε ότι όλοι είμαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Λιγότερα χρήματα στην
Αυτοδιοίκηση σημαίνει λιγότερα έργα, λιγότερη
ανάπτυξη και περισσότερη ανεργία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επαιτεί.
Βάλαμε πλάτη σε όλα τα δύσκολα. Πήραμε σκληρές αποφάσεις. Κάναμε περικοπές. Τρέχουμε τα
έργα. Όλα όμως έχουν ένα όριο. Κατανοούμε
απόλυτα την ανάγκη που έχει η χώρα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αλλά δεν είμαστε
διατεθειμένοι να παίξουμε το ρόλο της Ιφιγένειας, όταν κάποιοι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα.
Δεν θα γίνουμε ο εύκολος στόχος κανενός. Ούτε
τα εξιλαστήρια θύματα ενός συστήματος που
τόσα χρόνια ξόδευε αδιάκοπα, και τώρα ο πνιγμένος προσπαθεί να πιαστεί από πάνω μας. Η
χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο μοντέλο οργάνω-

σης και λειτουργίας. Ένα μοντέλο που θα σέβεται τον πολίτη, το δημόσιο υπάλληλο και τον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το ρόλο και τη

Και επειδή ορισμένα πράγματα, αν και μοιάζουν
αυτονόητα, δεν είναι, θέλω να υπενθυμίσω σε
όλους, τη δουλειά που έχει γίνει από τις αιρετές
Περιφέρειες, σε μόλις 3 χρόνια:

τρόπους για να διευκολύνει την κατάσταση: να
παλέψει με τη γραφειοκρατία, να πατάξει τη
διαφθορά, και να μας λύσει τα χέρια για να τρέξουμε, σαν αντιστάθμισμα στους πόρους που μας
κόβει. Δυστυχώς, ούτε αυτό δεν γίνεται. Σκεφτείτε μόνο πόσοι Πρωθυπουργοί, πόσοι Υπουργοί και πόσοι Γενικοί Γραμματείς, έχουν αλλάξει
αυτά τα τρία χρόνια που είναι η θητεία μας.
― Αντί για λιγότερη γραφειοκρατία έχουμε περισσότερη.
― Αντί για πιο γρήγορους ελέγχους έχουμε περισσότερους και πιο αργούς.
― Αντί για λιγότερες διαδικασίες και εγκρίσεις
έχουμε περισσότερες. Αντί να απλοποιούμε τη
λειτουργία την κάνουμε πολυπλοκότερη».
Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, o Γιάννης Σγουρός, τόνισε:
«Προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε. [...]
Ακούσαμε από τον κ. Πασχαλίδη τη σύνοψη με
τα συμπεράσματα του Συνεδρίου μας.
Το τελικό κείμενο ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, θα το στείλουμε στον Πρωθυπουργό
και τους αρμόδιους Υπουργούς και θα περιμένουμε απαντήσεις».

σημασία που διαδραματίζουν οι αιρετές Περιφέρειες στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη.
Αν κάποιοι νομίζουν ότι, νομοθετώντας μόνο, λύνουν τα προβλήματα της χώρας, κάνουν λάθος.
Χρειάζονται και όλοι εκείνοι οι φορείς που θα κάνουν πράξη τη νομοθεσία.
Και αυτοί οι φορείς είναι οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Εμείς δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την εκτέλεση των έργων, για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, για την προστασία του
περιβάλλοντος και για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Είμαστε σύμμαχος και όχι ανταγωνιστής της Πολιτείας.

― Οργανώσαμε ένα νέο θεσμό από το μηδέν. Πετύχαμε μειώσεις στα λειτουργικά μας έξοδα περισσότερο από 50%.
―Υπερδιπλασιάσαμε την απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ και την πήγαμε, σε 2 χρόνια, απ’ το 20 στο 50%.
― Αναλάβαμε και φέραμε σε πέρας καινούργιες αρμοδιότητες που μας μεταβιβάστηκαν, και μάλιστα
χωρίς τους αντίστοιχους πόρους
― Εξυπηρετούμε καθημερινά χιλιάδες πολίτες σε
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων
― Έχουμε όλοι ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
και δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ.
Θα περίμενε κανείς σε μια περίοδο κρίσης, αφού
το Κράτος δεν έχει πλέον τα απαραίτητα κονδύλια, τουλάχιστον να κάνει ότι μπορεί με άλλους

Συμπερασματικά κατέληξαν ότι, περισσότερο
από ποτέ, η επένδυση στην Περιφέρεια δεν αποτελεί απλά περιφερειακή πολιτική αλλά τη μόνη
βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.
Οτι προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεκδίκηση των οικονομικών αιτημάτων των Περιφερειών είναι η οικοδόμηση ενός αξιόπιστου
κεντρικού μηχανισμού τεκμηρίωσης.

Οτι το σημαντικότερο όλων είναι να υιοθετηθεί
ένα νέο σύστημα οικονομικού προγραμματισμού
των εσόδων των Περιφερειών, σε συνεργασία με
τα αρμόδια Υπουργεία που θα στηρίζεται στις
αρχές της διαφάνειας
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Μουσική βραδιά με τον ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα
Με μεγάλη συμμετοχή έγινε το Σάββατο 21/9 στο λιμανάκι της Νέας Μάκρης η γιορτή των Φίλων του ΣΥΡΙΖΑ
Μαραθώνα. Η μουσική, το κρασί και το
σπιτικό φαγητό, προσφορά μελών της

οργάνωσης, δημιούργησαν μια ζεστή
ατμόσφαιρα κόντρα στην κατήφεια
της κρίσης και στο ζόφο των ημερών.
Επιτεύχθηκε έτσι ο στόχος που ήταν
να δοθεί η ευκαιρία ζωντανής επικοινωνίας των πολιτών με το ΣΥΡΙΖΑ.
Στις ομιλίες τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας και Αλέξης Μητρόπουλος,
που
παραβρέθηκαν,
αναφέρθηκαν στο αποτρόπαιο έγκλημα της Αμφιάλης, που οφείλεται
στην εγκληματική δράση της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Η
συγκίνηση κορυφώθηκε όταν οι μουσικοί έπαιξαν το τραγούδι που σύνθεσαν

οι φίλοι του δολοφονημένου μουσικού
Παύλου Φύσσα, και κείμενο που
έγραψε η Έφη Κουλίτσου.

O Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, “δίνει
λογαριασμό” στους πολίτες για το
έργο και τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής κατά την περίοδο
1/4/2012 - 30/9/2013, την περίοδο
δηλαδή που ανέλαβε καθήκοντα
Δημάρχου.
Ο απολογισμός θα γίνει την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, στις 7μ.μ.
στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18 Βούλα,
δίπλα από το Δημαρχείο).
Σύνθημά του: «Νέος Δήμος, Νέος Δήμαρχος, Νέο Ξεκίνημα”.

Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα

Διανομή τροφίμων στο Κίτσι Κορωπίου
Ο Συλλογος “Eνωση & αλληλεγγυη” παράλληλα με ολες της δραστηριοτητές
του προσφέρει από τον Μάιο, ειδη μαναβικης κάθε Παρασκευη, σε ευπαθείς
ομάδες στο Κίτσι Κορωπίου (Ασημάκη
Παλαιστού 18), τηλ. 210 9654.561.
Η συλλογή των ειδών εξασφαλίζεται
με την αρωγή του Δήμου και εθελοντών παραγωγών.
Το διοικητικό συμβούλιο και η πρόεδρος της “Ενωσης & Αλληλεγγύης”
Ελένη Ταξίδη ευχαριστούν το Δήμαρχο Κορωπίου Δημ. Κιούση, τον
οδηγό του Δήμου Ευάγγελο Πρόφη
που προσφέρουν εθελοντικά.
Επίσης ευχαριστούν όλους τους εθελοντές και μέλη του Συλλόγου για τη
βοήθεια που προσφέρουν.

Ο Δήμαρχος ΒΒΒ καλεί
σε απολογισμό έργου

Αποκαταστάθηκε το οδόστρωμα
επικίνδυνης στροφής
στην Αγ. Μαρίνας - Κορωπίου
Ασφαλτοστρώθηκε καί η τελευταία ολισθηρή στροφή της
Λεωφ. Αγ.Μαρίνας - Κορωπίου 419, στον Αγ. Ιωάννη, Κορωπίου· μία επικίνδυνη στροφή που γινόταν ακόμη πιο επικίνδυνη λόγω της ολισθηρότητας της ασφάλτου.
Ηταν ένα ακόμη αίτημα του Συνδέσμου Οικιστικών Περιοχών Αλυκού “Ο Αμπελώνας”, που ο πρόεδρός του
Νίκος Σπίνος, τα παρακολουθεί από κοντά.
Υλοποιήθηκε, με τη βοήθεια της Περιφέρειας ενότητα
Ανατολικής Αττικής.

Ο Σύλλογος δια του προέδρου του Ν. Σπίνου και του
γραμματέα του Αντ. Πουλάκη, ευχαριστούν την Αντιπεριφεριάρχη Χρ. Κισκήρα καί τους συνεργάτες της, για την
άμεση παρέμβαση, που μεσα σε 13 ημέρες απο την αίτηση, ολοκληρώθηκε το αίτημά τους.

Γιόγκα

στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου
Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου
19 &Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο),
εμπνέοντας μυαλό και σώμα
σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και
απογευματινά για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ

Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων
πρέπει να εγγραφούν στο ΓΕΜ
Οπως μας ενημερώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής / Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
οι έμποροι αγροτικών προϊόντων πρέπει υποχρεωτικά να
εγγραφούν στο ΓΕΜ.
Λόγω της ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του Ενιαίου
Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και
Εισροών που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρακαλούνται οι έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και
εισροών να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ, δεδομένου ότι η διασύνδεση των δύο Υπουργείων ολοκληρώνεται άμεσα.
Η απογραφή (καταχώριση στο ΓΕΜΗ) των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων απογραφής,
μπορεί να γίνεται μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (των Επιμελητηρίων), όπου πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά (όπως ταυτότητα και την έναρξη
επιτηδεύματος μαζί με τις τυχόν μεταβολές της) προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα τους στο ΓΕΜΗ.
Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και το Τμήμα
Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου («υπηρεσίες
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.») έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.businessportal.gr/

Σε 2η φάση η μονάδα απορριμάτων στο Γραμματικό
Πρόσκληση
συμμετοχής
στον Ανταγωνιστικό Διάλογο προς τις εταιρείες που
«πέρασαν» από την πρώτη
φάση, απηύθυνε η ΕΣΔΝΑ,
πρόσκληση με την οποία ξεκινά η δεύτερη και πιο σπουδαία
φάση
της
διαγωνιστικής διαδικασίας
για την κατασκευή της νέας
Μονάδας
Επεξεργασίας
Απορριμμάτων στο Γραμματικό.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος
του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός η έναρξη της β’
φάσης από τη Μονάδα του
Γραμματικού έχει έναν έντονο συμβολισμό, αφού
μετά από χρόνια μονομερούς επιβάρυνσης της Δυτικής Αττικής δημιουργούνται
υποδομές και στην Ανατολική Αττική.
Οι εταιρείες που θα κληθούν
να συμμετάσχουν στο στάδιο του Ανταγωνιστικού
Διαλόγου μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας είναι:
• Ένωση Εταιρειών «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ»

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
στο Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γεν. Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το
Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) στο Δήμο
Σαρωνικού. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και συγχρηματοδοτείται από το
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σ’ αυτό θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ετσι την περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σαρωνικού
μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα παρακάτω
προγράμματα:
• ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ)
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας
και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα
τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:
1) στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ, Βασ. Κωνσταντίνου & Κρήτης στην Ανάβυσσο, στα τηλ: 2291041220-22
2) στο Δημαρχείο Καλυβίων, Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια,
τηλ: 2299320300
3) στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά, τηλ: 2299069422/67940
4) στη Δημοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας τηλ: 2291038809/38856
5) στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας, τηλ: 2291054444/54891

Η αίτηση συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού στις ενότητες Γραφείο
Τύπου – Ανακοινώσεις και Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση.

• Ένωση Προσώπων «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΔΕΗ ΑΕ»
• Ένωση Εταιρειών «ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT –
ENVITEC ΑΕ»

• Ένωση Εταιρειών «J & P ΑΒΑΞ –
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
• Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ
- ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ»

Σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα ο Ανταγωνιστικός
Διάλογος θα ολοκληρωθεί
το πρώτο δεκαήμερο του
Νοεμβρίου.

Προσλήψεις ευάλωτων ομάδων
στο Μαρκοπούλο & Λαυρεωτική
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ» ξεκίνησε 23 Σεπτεμβρίου την υλοποίηση του Προγράμματος με
τίτλο «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την
Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων των Δήμων Μαρκόπουλου και Λαυρεωτικής» και προσκαλεί
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν
τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου.
Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική ανασφάλεια και έκρηξη
της ανεργίας, οι Δήμοι Μαρκοπούλου-Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στηρίζουν τους
πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και
υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα,
με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Παράλληλα, στηρίζει τις επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν
το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Το πρόγραμμα έχει στόχο στην τοποθέτηση 100 ανέργων που προέρχονται από
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην αγορά
εργασίας αξιοποιώντας μία ή περισσότερες
παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν στην στην ιστοσελίδα www.topekoergasia.gr.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, υποβάλλονται καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή,
10:00 - 13:00, στα γραφεία:
- Δήμου Μαρκοπούλου, Δημαρχείο, Γραφείο Δημάρχου, 1ος όρ., Τηλ: 22990 20140, Fax: 22990
24009, e-mail: methenitis@markopoulo.gr. Αρμόδια: Δέσποινα Σταυρουλάκη
- Δήμου Λαυρεωτικής, Κερατέα: Αθηνών Σουνίου 37, 1ος όρ. (Δημρχείο), Τηλ: 22993 20235,
Fax: 22990 49414, e-mail:ir.aggeli@gmail.com.
Αρμόδια: Ειρ. Αγγελή

Οχι ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι, φωνάζει
η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και εκπολιτιστικών
Συλλόγων Αρτέμιδος Αττικής
Η «Διαδημοτική Επιτροπή Αγώνα»
Σπάτων-Αρτέμιδος, Ραφήνας-Πικερμίου κατά του ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι
Ραφήνας, και εκβολής αγωγού στον
Αγ. Νικόλαο Αρτέμιδος, πραγματοποίησε με συγκέντρωση στο Δημαρχιακό
κτήριο Ραφήνας στις 22αΣεπτεμβρίου,
προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα ολέθρια αποτελέσματα κατασκευής ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι με
εκβολή του αγωγού στον Αγ. Νικόλαο. Επίσης να στείλει ένα μήνυμα
προς τις αρμόδιες αρχές και Δημάρχους Σπάτων-Αρτέμιδος, Ραφήνας-Πικερμίου, ότι οι κάτοικοι των δύο
δήμων, από κοινού, δεν πρόκειται να
αποδεχτούν λύση που θα καταστρέψει
τη Θάλασσα, το Περιβάλλον, το επίπεδο των δύο πόλεων αλλά και την
υποβάθμιση σε όλους τους τομείς.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η «Διαδημοτική Επιτροπή» με
συντονιστή τον Παύλο Σαρώφ, πλαισιωμένο από την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Άννα Ραφτοπούλου και

άλλα μέλη της Επιτροπής.
Την έναρξη της συζήτησης έκανε ο Σάββας Αντωνιάδης και στη συνέχεια τον
λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Aννα Ραφτοπούλου, η οποία αναφέρθηκε
στις καταστρεπτικές συνέπειες που θα
έχει ένα ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι και αγωγός εκβολής λυμάτων στον Αγ. Νικόλαο
και εξήγησε γιατί η λύση της Ψιττάλειας
είναι εφικτή.
Η Α. Ραφτοπούλου έκλεισε την ομιλία
της τονίζοντας για μία ακόμη φορά τη
διαχρονική θέση της Ομοσπονδίας
Εξωραϊστικών και εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος Αττικής, η οποία
είναι: Όχι ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, όχι
αγωγό στη θάλασσά μας, σύνδεση
του αποχετευτικού με την Ψυττάλεια.
Στη συγκέντρωση παρευρέθησαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Μητρόπουλος και Γ. Πάντζας, ο περιφερειακός
σύμβουλος Αθ. Αυγερινός, ο Δημοτ.
Σύμβουλος Σ-Α Δημ. Μάρκου και σύσσωμο το Δ.Σ. Ραφήνας-Πικερμίου το
οποίο στήριξε για μία ακόμη φορά τις

αποφάσεις του περί απορρίψεως κατασκευής ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι.
Η εκδήλωση έκλεισε μετά από τέσσερις ώρες με προτάσεις και παρεμβάσεις πολιτών.

Δεν έπρεπε να αρνηθούν
να μου δώσουν τον λόγο
O Aνδρέας Βασιλόπουλος, που παραβρέθηκε στη συγκέντρωση, διαμαρτύρεται γιατί δεν του έδωσαν το λόγο να
εκφράσει την άποψή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Τέτοια περιστατικά στρέφουν τον κόσμο εναντίον
των δημόσιων συγκεντρώσεων και ενισχύουν την άποψη ότι αυτές γίνονται
για συγκεκριμένο σκοπό και μόνο με
κατευθυνόμενους ομιλητές. Στα τοπικά όμως προβλήματα δεν υπάρχουν
κλειστές ομάδες. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά οι 'υπέρ' και οι 'κατά' του ΚΕΛ.
Εγώ τέτοιες λογικές δεν της καταλαβαίνω, ή μάλλον τις καταλαβαίνω και
τις αποφεύγω».
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Ανοιχτή Επιστολή του Γιάννη Νιτερόπουλου
Ο χρόνος ανοχής έχει παρέλθει προ πολλού
και τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
Προς Πρόεδρο Δημ.Συμβουλίου κ.
Κυρ.Κικίλια και Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Σπυρ.Πανά
Απευθύνομαι σε σας, κύριε Πρόεδρε,
επειδή, κατά γενική ομολογία έχετε
αποτύχει οικτρά στο έργο που έχετε
αναλάβει, και είστε ο κύριος υπαίτιος
της απαράδεκτης εικόνας που παρουσιάζει το Δημ. Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να μην παράγεται έργο για το
Δήμο.
Τις περισσότερες φορές παρακολουθείτε τα τεκταινόμενα σαν απλός θεατής, ανήμπορος να επιβάλετε την
τάξη, με αποτέλεσμα να σας υποκαθιστούν πολλάκις ο Γραμματέας του
Δημ. Συμβουλίου ή ο πρακτικογράφος,
οι οποίοι όμως θεσμικά δεν έχουν αρμοδιότητα.
Ο χρόνος ανοχής έχει παρέλθει προ
πολλού και τα πράγματα πηγαίνουν
από το κακό στο χειρότερο.
Τα περισσότερα συμβούλια διακόπτονται και αν δεν διακόπτονται τελειώνουν τις πρωινές ώρες, συνήθως δε
οι αποφάσεις λαμβάνονται με λιγότερους των δέκα συμβούλων, διότι οι
υπόλοιποι έχουν αποχωρήσει λόγω
φυσιολογικής κόπωσης ή απογοήτευσης.
Δεν διαθέτετε ούτε τη στοιχειώδη λογική και κρίση, ώστε τα θέματα ρουτίνας και όσα δεν προκαλούν μεγάλες
αντιπαραθέσεις να προηγούνται στην
ημερήσια διάταξη και να μην σωρεύονται όλο και περισσότερα προβλήματα στην λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου μας από τη μη
λήψη αποφάσεων.
Η αυτοκριτική είναι άγνωστη λέξη για
σας και δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεστε τις κακές υπηρεσίες που προσφέ-

ρετε.
Δυστυχώς δεν διαβάζετε ούτε τα πικρόχολα σχόλια του τοπικού Τύπου,
διότι σίγουρα τότε, θα είχατε παραιτηθεί η τουλάχιστον θα είχατε αποποιηθεί της αμοιβής σας.
Και έρχομαι σε σας, κύριε Δήμαρχε.
Κύριε Δήμαρχε είναι γνωστό «τοις
πάσι» ότι έχετε χάσει τη δεδηλωμένη,
αφού δεν διαθέτετε, όπως φαίνεται
ξεκάθαρα στα Δημ. Συμβούλια, τη
στοιχειώδη πλειοψηφία.
Έχετε επίσης ξεχάσει ότι δεν είσθε
εκλεγμένος Δήμαρχος από τον λαό,
αλλά από την πλειοψηφία των συμβούλων του συνδυασμού, μετά την
«παραίτηση» του εκλεγμένου προκατόχου σας, Γρ. Κασιδόκωστα.
Η εκλογή σας λοιπόν αυτή σας δεσμεύει ηθικά, στα σοβαρά θέματα να
συμβουλεύεστε και να διαβουλεύεστε,
τουλάχιστον με τους συμβούλους της
παράταξης του πρώην Δημάρχου.
Κατορθώσατε με την ασύνετη τακτική
σας και τον διαχωρισμό της παράταξης
εκ μέρους σας σε φίλα προσκείμενους
στο πρόσωπό σας και σε «εχθρούς»,
από τα είκοσι μέλη που διέθετε η παράταξη, οι δύο να ανεξαρτητοποιηθούν και μάλιστα αμφότεροι είχαν
στηρίξει την εκλογή σας, από τους
υπόλοιπους δε 18 να στηρίζουν τις
όποιες επιλογές σας οι διορισμένοι
από εσάς 5 αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος
του Δημ. Συμβουλίου και ένας ή δύο
Δημ. Σύμβουλοι κατά περίπτωση όμως.
Αυτό το «επίτευγμα» ούτε η αντιπολίτευση θα μπορούσε να το πετύχει.
Δεν αποδέχεστε την διαφορετική
άποψη και καταγγέλλετε τους πάντες
ότι, τάχα δεν ενδιαφέρονται για τον
Δήμο διατηρώντας το δικαίωμα να θεωρείστε εσείς μόνο ο άοκνος εργάτης

και υπερασπιστής των συμφερόντων
του Δήμου, γεγονός όμως που δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα.
Πρόσθετα, τους αποδίδετε βαρύτατους χαρακτηρισμούς όπως, ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και ότι
δεν τιμούν τον όρκο τους να προστατεύουν τα συμφέροντα του Δήμου.
Καταγγελίες χωρίς αποδείξεις ούτε
πείθουν κανέναν και ξεχνάτε μάλιστα
την παροιμία «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί», και σας
θυμίζω ότι ο στενότατος συνεργάτης
σας, αντιδήμαρχος κ. Κοντονής,
έστειλε στα δικαστήρια τον ΟΑΠΠΑ
υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του
συλλόγου, που ήταν πρόεδρος και όχι
του Δήμου, όπως είχε υποχρέωση εκ
του όρκου που έχει δώσει.
Αντί λοιπόν να κάνετε την αυτοκριτική
σας, να αλλάξετε πάραυτα τακτική και
να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε
την εύρυθμη λειτουργία του Δημ.Συμβουλίου και των υπηρεσιών του
Δήμου, εξακολουθείτε με τη στάση
σας να ρίχνετε λάδι στη φωτιά.
Κύριε Δήμαρχε
Η ενέργεια σας να χρησιμοποιήσετε
τους μαθητές των σχολείων και τους
δασκάλους προκειμένου να μεταφέρουν επιστολή σας προς τους γονείς,
έντονα προεκλογικού περιεχομένου,
αποτελεί σοβαρό ολίσθημα.
Τι θα λέγατε άραγε εάν ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Παιδείας ή εγώ, ως
Πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
κάναμε το ίδιο και με το πρόσχημα
«τα οράματα μας» για τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό και την παιδεία στέλναμε με τον ίδιο τρόπο ένα παρόμοιο
φυλλάδιο;
Δεν θα αναφερθώ εκτενώς για τις δε-

ξιώσεις προσωπικές και στενών συνεργατών σας για Συλλόγους, Διευθυντές Σχολείων, για Υπηρεσίες του
Δήμου κλπ. στη συγγενική σας επιχείρηση στο ISLAND CLUB.
Απλά σας επισημαίνω, ότι μου θυμίζουν παλαιοκομματικές πρακτικές που
αντιμετωπίζονται με ειρωνικά σχόλια
από την πλειοψηφία των δημοτών και
εργαζομένων και εν πάση περιπτώσει
δεν «περιποιούν τιμή» για σας.
Τελειώνοντας θα αναφερθώ στην τελευταία άστοχη ενέργειά σας να φέρετε
προς
συζήτηση
την
«παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην ΕΛΑΣ για στέγαση της Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής
Αττικής».
Δεν είχατε προηγουμένως, κατά παγία
σας τακτική, συζητήσει το θέμα με κανέναν «θιγόμενο» ούτε καν με τους
στενούς σας συνεργάτες.
Ο μύθος, ότι τάχα ο Δήμος μας θα είχε
καλλίτερη αστυνόμευση μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας
κατέρρευσε από την τοποθέτηση του
ίδιου του Ταξίαρχου κ. Οικονόμου, ο
οποίος εξήγησε ότι αφορά διοικητικές
υπηρεσίες, συντονισμό από Άλιμο
μέχρι Λαύριο και δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα υπάρξει ουσιαστική διαφοροποίηση στην αστυνόμευση.
Χωρίς μελέτη, συνεννόηση με τις Υπηρεσίες που ήδη βρίσκονται στο πρώην
Δημαρχείο Βουλιαγμένης, συζήτηση
στο Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης
και στην Οικονομική Επιτροπή και με
την ίδια προχειρότητα που χειριστήκατε το θέμα του Γ’ Γυμνασίου-Λυ-

κείου Βούλας προσπαθήσατε, απεγνωσμένα επί τρεις ώρες να πείσετε το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Και αποτύχατε.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι και στενοί συνεργάτες σας κ.κ. Κοντονής και Σίνα
σιωπηρά αποχώρησαν, και εσείς προ
του κινδύνου της ομόφωνης απόρριψης και ταπεινωτικής προσωπικής σας
ήττας ζητήσατε την απόσυρση του θέματος τινάζοντας στον αέρα το Δημ.
Συμβούλιο με σχεδόν ομαδική αποχώρηση των Δημ. Συμβούλων και έλλειψη
απαρτίας.
Εάν κύριε Δήμαρχε, όπως ανέφερα και
πιο πάνω δεν κάνετε την αυτοκριτική
σας, πράγμα βέβαια που απαιτεί περίσσευμα ψυχικού θάρρους, δεν προσγειωθείτε στην πραγματικότητα από
την οποίαν προ καιρού απουσιάζετε,
τα αποτελέσματα θα είναι απρόσμενα.
Σας συνιστώ να ξεχάσετε τις απειλές,
τα εκβιαστικά διλήμματα, τις αναμοχλεύσεις του παρελθόντος και όσο
μπορείτε με συναινετικές κινήσεις και
κατανόηση των προβλημάτων, είναι
ακόμα και τώρα καιρός να παραχθεί
κάποιο έργο για το Δήμο και τους δημότες μας.
Η αποτυχία, όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, θα βαρύνει πρωτίστως εσάς και
πολύ λιγότερο εμάς τους υπόλοιπους.
Εγώ, όπως πάντα, σε κάθε θετική σας
κίνηση, χωρίς εμπάθεια και μικροπολιτική θα συνεχίζω να σας στηρίζω μέχρι
τη λήξη της θητείας μας γιατί το
οφείλω στους δημότες μας.
Άλλωστε εσείς, δημόσια επαινείτε το
έργο που συντελείται με τόσες δύσκολες συνθήκες στον ΟΑΠΠΑ που έχω
την τιμή να εκπροσωπώ και το οποίο
έχει θετικό αντίκτυπο στο πρόσωπό
σας.
Αλλά σας παρακαλώ στην όποια διαφορετική μου άποψη, να αποφεύγετε
να δίνετε αυθαίρετες ερμηνείες που
με προσβάλουν.
Φιλικά
Γιάννης Νιτερόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

MINI MARKET
“ H Ω Ρ ΑΙΑ Γ ΕΙΤΟ ΝΙΑ”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

l

l

l

l
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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

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
Δημοσιεύουμε και σ’ αυτό το φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, τα ονόματα των επιτυχόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, από όσα Λύκειας μας τα επέδωσαν.
Ετσι δημοσιεύουμε μόνο τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΤ. (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΥΠΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔ. & ΑΡΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΥΜ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. & ΑΕΡΟΝΑΥΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΣΤ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ. ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΡΑΚΙΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΦΩΤ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. Τ.Ε., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣ) ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΚΠΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΕΦΑΛΙΑΝ ΣΙΡΠΟΥΧΗ-ΣΟΦ.
ΜΗΧΑΝΙΚ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤ. & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓ.
ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ), ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ. ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛ.
ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΚΟΥΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛ.
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΚΩΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣ. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠ.
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΜΠΕΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ.
ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΕΚΠΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΤΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΝΤΕΪΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΣΜΑΝΙ ΠΑΜΕΛΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΚΕΝΤΟ ΟΛΙΓΚΕΡΤ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ.
ΤΑΚΑ ΕΝΤΡΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ
ΤΟΠΕ ΚΛΑΡΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΞΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΤΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΗΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΡΕΘΥΜΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΦΟΝΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΗΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚ. Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ
ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝ.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

1o ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛ.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΟΠΑ
ΔΑΓΚΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜ. (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ,
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣ.
ΔΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΘΗΝΑ, ΟΠΑ
ΘΟΕΔΩΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΠΑΡΟΣ-ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΑΘ.
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΥΚΑ ΝΙΚΗ-ΙΩ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΑΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣ.
ΚΟΡΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΜΠΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΟΠΤΙΚΗ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΠΑΡ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΜΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΣΣ.
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΕΥΤΩΝ-ΙΩ.
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣ.
ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΕΚ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ, ΤΕΙ ΘΕΣΣ.
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΚΑΜ.
ΜΠΕΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΕΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΕΝΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΤ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΤΟΥΡΝ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΙΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε., ΔΙΚΤΥΩΝ, Η/Υ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛ.
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΒΑΛ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΚΛΗΡΟΝ. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣ.
ΡΟΥΣΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΝΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΣΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΊΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓ.
ΣΠΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΝΓΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΧΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ. ΤΟΠΟΓΡ. & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΚΕΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ), ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΣΟΜΑΝΙ ΕΡΙΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛ.
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ Δ. ΕΛ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΣΠΑ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥ. ΜΗΧΑΝΟΛ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΥΚΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

2o ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥΡΚΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝ. ΑΣΙΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΑΙΔΡΑ-ΘΕΟΔ.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΠΑ
ΒΑΝΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΣΤ.΄ΕΠΙΧ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΤΕΙ
ΓΚΡΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠ.
ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ.
ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΛΗΞΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΥΦΡΑΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΖΟΥΠΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΟΠΛΑ, ΣΣΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΓΑΛΗΝΗ-ΕΜΜΑΝ.
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΕΑΡ-ΣΟΦΙΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔ.
ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΔΑΦΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΠΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΚΑΤΙΡΑΙ ΑΡΝΤΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ), ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔ.
ΚΟΖΑΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΚΟΛΛΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΝΑΤ.
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ& ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ, ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΧΑΡΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΩΜΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠ.
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΚΥΠΙΡΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΛΑΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΑΣΤΕ
ΛΑΠΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΜΗΧΑΝ. ΚΩΝ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ.
ΛΟΝΤΟ ΜΕΓΚΙΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΝΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΙΡ.
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ.
ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΙΣΤ.
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤ. και ΦΙΛΟΞΕΝ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΚΟΥΣΤ. Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ ΠΩΛ. - ΑΛΜΠΕΡΤ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣ. (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΜΠΙΜΠΑ ΤΖΕΝΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΙΚΑΤ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΑΣΣΑΡ ΓΡΑΣΗ ΑΘΗΝΑΊΣ-ΔΑΝΑΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΥΣΟΥΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΞΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛ.-ΕΛΕΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΩΝ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΚΠΑ
ΠΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΡΙΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΣΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΟΦ. Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ), ΜΗΧΑΝ. ΔΙΚΤΥΩΝ. ΛΟΓΙΣΜ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΕ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΖΙΤΖΙΛΕΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΡΑΠΑΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΟΠΑ
ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ.
ΤΣΑΤΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ=ΒΑΣ.
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΓΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΚΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΩΑ.
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΕΝ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ.
ΚΕΡΜΑ ΑΝΔΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡ. - ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΚΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙ. & ΦΙΛΟΞΕΝ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΣΣΑΛΗ ΑΡΕΤΗ-ΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ
ΠΑΣΑΤ ΜΠΙΑΝΚΑ-ΑΛΕΞ.
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΡΙΑ ΤΖΑΡΙΕ
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΘΗΝΑΣ, ΕΚΠΑ

Εξοντώνεται το ελληνικό λάδι
από Ευρωπαίο Επίτροπο

Το νερό είναι
δημόσιο,
κοινό αγαθό

Ερώτηση του βολευτή Τέρενις Κουίκ

ερώτηση 9 βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ

Τη στιγμή που προσπαθεί να
σταθεί με το κεφάλι ψηλά σε
ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένας από τους πιο
δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αυτός της
εξαγωγής ελαιολάδου, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προσπαθώντας για μία ακόμα
φορά να φέρει προσκόμματα
στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Νότου, φροντίζει να
δώσει στους εξαγωγείς μας
ένα πολύ ισχυρό πλήγμα.
Με μία σκανδαλώδη ανακοίνωση ο Ρουμάνος αρμόδιος
επίτροπος Ντάσιαν Τσιόλος
ανακάλεσε απόφαση που είχε
ληφθεί και όριζε ότι όλα τα
εστιατόρια εντός Ε.Ε υποχρεούνταν από τον Ιανουάριο του
2014 να σερβίρουν το ελαιόλαδο σε φιάλες, με σύστημα
που δεν θα επιτρέπει να εμφιαλώνονται ξανά.
Αυτό καταγγέλλει με Ερώ-

τησή του προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Πολιτευτή Κεφαλληνίας και
Ιθάκης του Κινήματος Σταύρου
Λυκούδη, «με την απόφαση
αυτή ορίζονταν ρητά κανόνες
σήμανσης στις φιάλες με ευδιάκριτα γράμματα που θα περιγράφουν
όλα
τα
χαρακτηριστικά για την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και
την προέλευση του ελαιόλαδου».

Η Ελλάδα ξεκάθαρα πλήττεται
από αυτή την εξέλιξη καθώς
είναι γνωστό ότι, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που
εξάγεται στο εξωτερικό σε
πολύ χαμηλές τιμές, αφού περάσει από μια διαδικασία ανάμειξης με λάδια κατώτερης
ποιότητας, επιστρέφει στον
Έλληνα καταναλωτή με διαφορετική ονομασία προέλευσης, διατηρώντας την ιδιότητα
του «έξτρα παρθένου ελαιόλαδου».
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση
αυτή είχε εγκριθεί πριν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου όσο και από τη
αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή. Η απόφαση των εκπροσώπων των 27 χωρών-μελών
της Ε.Ε δεν ήταν ομόφωνη,
καθώς υπέρ ψήφισαν 195 αντιπρόσωποι, κατά 94 και υπήρχαν 53 αποχές.

Με δεδομένο ότι :
1. Το νερό είναι δημόσιο, κοινό
αγαθό, δεν αποτελεί πηγή κέρδους αλλά πρέπει να διασφαλίζεται η δημόσια ιδιοκτησία
και διαχείριση των υδάτων και
των υδάτινων υποδομών, μακριά από τους κανόνες της
αγοράς.
2. Οι δύο επιχειρήσεις νερού
είναι κερδοφόρες και έχουν
από μόνες τους τη δυνατότητα
εκσυγχρονισμού του δικτύου
τους όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς την
ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά
κεφάλαια.
3. Παντού όπου οι δύο πολυεθνικές του νερού πήραν στην
κατοχή τους εταιρείες ύδρευσης, υπαναχώρησαν απ’ τις
συμβατικές υποχρεώσεις τους.
Θα αποσύρετε τις εταιρίες
ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) από
το γενικό ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων;

“Τα παιδιά οδηγούνται
στην αμορφωσιά”
Ερώτηση του βουλευτή
Γιώργου Πάντζα
«Με την εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση των συνεταίρων
μνημονιακή πολιτική, για πέμπτη συνεχή χρονιά, η εκπαίδευση στη χώρα μας οδηγείται στο απόλυτο αδιέξοδο. Ότι
έχει κατακτηθεί σε διάστημα πολλών ετών και με πολλούς
αγώνες, απαξιώνεται ή καταργείται.
Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων, αύξηση των μαθητών ανά τμήμα,
ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις
των εκπαιδευτικών, κατάργηση όσων
υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχουν απομείνει. Σχολικά κτίρια –
κουφάρια, χωρίς θέρμανση, χωρίς καθαρισμό, χωρίς ολοήμερο πρόγραμμα,
χωρίς σχολικούς φύλακες.
...Στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής της Δυτικής Αττικής, τα
κενά των Δασκάλων του κανονικού προγράμματος πλησιάζουν τα 80», σημειώνει στην ερώτησή του ο βουλευτής Γ.
Πάντζας και ζητάει από τον Υπουργό Παιδείας να τον ενημερώσει για το πότε και με ποιο τρόπο σκοπεύει να καλύψει τα
κενά που υπάρχουν στο 2ο Δημοτικό της Νέας Περάμου,
αλλά και γενικά στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής.
Καταλήγει δε ότι: «Το πολυτιμότερο κομμάτι της κοινωνίας
μας, τα παιδιά μας, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην
απελπισία και την αμορφωσιά».
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑ, Εκτωρος 29, 370 τμ, διαμπερές, μοναδικό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδίδονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με πολυετή εμπειρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει
μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για
δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ με γνώση νοσηλεύτρια αναλαμβάνει κατ' οίκον νοσηλεία μόνο για γυναίκες, σε
περιοχές Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Σπάτα, Παλλήνη.
Τηλεφωνο: 210 8992.642, 6977 161209.

κιωμένων σε περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη. Μπορεί να εργαστεί μαζί με το σύζυγό της
ως εσωτερικοί και οι δύο.
τηλ. 6937 933393, 6947 386661

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε

Επίσης ζητάει εργασία ηλεκτροκολλητής
τηλ. 6937 933393, 6947 386661

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού
που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο
στο Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του
Αγίου Νεκταρίου.
Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ZHTAEI εργασία σε σπίτι για φύλαξη παιδιών ή ηλι-

αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6931910621.

παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγήτρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

με προσόψεις 20 μ σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με
θέα θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται
στην τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσήλικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.

ΖΗΤΑΩ εργαζόμενο για εργοστασιο

μεταλλικων
εξαρτηματων στο Κορωπι, μηχανολόγο μηχανικό ή
καποιον που να γνωρίζει από μηχανές. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email p.katsieris@yahoo.gr

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό
μηχανικό - πολεοδόμο.
Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, κυρία 50 ετών, από τη Ρουμανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός.
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.
ΖΗΤΕΙTAI: γυναίκα ή άνδρας να εργασθεί εσωτερικός σε οικία για να περιποιείται, φροντίζει κύριο
προχωρημένης ηλικίας (όχι κατάκοιτο), τηλ. 6936
555539 κ. Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 95τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές.
Τηλ. 210 6624.757

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 65τ.μ. ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου).
Τηλ. 6998958059.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ.
Εξαιρετική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες
γραφείου.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241
www.petridoulemoniapsychologist.com

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

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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Καρκίνος μαστού
Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία
Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που
εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των
νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα μας, υπολογίζεται σε 4.500.
Παρόλη την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπισή της τα τελευταία χρόνια, δίνει ολοένα και καλύτερα
αποτελέσματα, αφού η πλειοψηφία των ασθενών θα ζήσει
πάρα πολλά χρόνια και αυτά θα επηρεαστούν ελάχιστα, σε
ότι αφορά την ποιότητα τους.
Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη, ήρθε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος, ήταν οι σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής
επιστήμης, που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο
δεύτερος, και πολύ σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των
γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις
συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο
αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.
Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού, είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός
προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία, φαίνεται να μειώνει
τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει
το 30%. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες, συνιστούν στις
γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών να υποβάλλονται σε
τακτικό προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία, κάθε ένα ή
δύο χρόνια.
Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με
τα νέα μηχανήματα, έχει χαμηλή δόση ακτινοβολίας.
Στη χώρα μας, το ποσοστό των γυναικών στις οποίες ο καρκίνος ανιχνεύθηκε σε πρώιμο στάδιο, στο πλαίσιο κάποιου
προληπτικού ελέγχου, εκτιμάται πως είναι σημαντικά μικρότερο από τα αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων χωρών.
Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, που καθιστούν την
ισότιμη πρόσβαση όλων των γυναικών σε μαστογραφικά
κέντρα μία δύσκολη υπόθεση.
Για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην ελληνική ύπαιθρο, που
λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών
ή προκαταλήψεων και οικονομικών προβλημάτων, δεν
έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά 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 τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

από μία γενναία χορηγία και συνεχή υποστήριξη της εταιρείας καλλυντικών AVON, κατασκεύασε και εξόπλισε με
σύγχρονα μηχανήματα, μία Κινητή Μονάδα Μαστογράφου.
Η Μονάδα αυτή περιοδεύει σε διάφορες περιοχές της
χώρας μας και προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο
στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη.

Δωρεάν εξέταση μαστού
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Στo πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Μαρκοπούλου και μετά από αίτημα της Αντιδημάρχου Μαρίας Κιμπιζή προς την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η Μονάδα Ψηφιοποιημένης
Μαστογραφίας θα βρίσκεται στον χώρο του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, από 8-10 Οκτωβρίου
2013.
Παρά το γεγονός, ότι η Μονάδα Ψηφιακής Μαστογραφίας, δεν παραχωρείται σε περιοχές εντός Αττικής, καθώς προτεραιότητα έχουν παραμεθόριες
περιοχές, όπως ορεινοί οικισμοί και νησιά, ο Δήμος
Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, δίνουν την ευκαιρία και στις
γυναίκες του Δήμου Μαρκοπούλου να υποβληθούν
στις απαραίτητες αυτές προληπτικές εξετάσεις,
καθώς η Υγεία μας, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε!

Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.
• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12
μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίνο μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• Να μην είναι σε έμμηνο ρήση (περίοδο 3 ημέρες πριν - 5
ημέρες μετά).
Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες
που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη
για μαστογραφία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
Προσπάθεια της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, είναι
να επιτύχει την εξέταση όσο το δυνατόν περισσότερων Ελληνίδων και να μειωθούν έτσι οι αρνητικές συνέπειες αυτής
της ασθένειας.
Με την ευκαιρία του ευρωπαϊκού μήνα καταπολέμησης του
καρίνου του μαστού, ο Δήμος Μαρκοπούλου, αγκαλιάζει
θερμά αυτή την προσπάθεια και που σε συνεργασία με το
Κέντρο Υγείας, προσφέρει στις γυναίκες της περιοχής, την
πολύτιμη αυτή εξέταση, δεδομένου ότι η έγκαιρη διάγνωση
μπορεί να αποβεί σωτήρια!

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.

Όσες γυναίκες, δημότισσες και μη, επιθυμούν να
εξεταστούν και δεν έχουν δηλώσει ακόμη συμμετοχή, παρακαλούνται να καλούν από 1 Οκτωβρίου
στο τηλέφωνο: 22990-20197 (9:00πμ- 12:00μμ), προκειμένου να κλείσουν ραντεβού.
Ωστόσο οι γυναίκες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, θα ενημερωθούν από το Δήμο προκειμένου να
οριστικοποιηθεί το ραντεβού τους.

Δωρεάν εξέταση μαστού
“Γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία”

Δωρεάν εξέταση μαστού, για όσες γυναίκες της Αθήνας
το επιθυμούν, θα πραγματοποιήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου
η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ), με αφορμή τον
Οκτώβριο που έχει καθιερωθεί ως ευρωπαϊκός μήνας της
καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού.
Η δωρεάν εξέταση, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, στις ειδικά διαμορφωμένες για το σκοπό αυτό, αίθουσες του ξενοδοχείου Divani Caravel (Οδός Βασιλέως
Αλεξάνδρου 2, Στάση Μετρό Ευαγγελισμός).
Στο χώρο θα υπάρχει και Κλινική Ψυχολόγος, από το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης γυναικών με καρκίνο
του μαστού «Έλλη Λαμπέτη», για να προσφέρει δωρεάν
τις υπηρεσίες της στις γυναίκες.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στον χώρο
της εξέτασης, ενώ για πρώτη φορά, η δωρεάν εξέταση
μαστού που γίνεται από την ΕΕΜ τελεί υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Τηλ. επικοινωνίας 210 74 70 257 & 210 77 73 112 (καθημερινά από τις 10.00 πμ έως και τις 6.00 μμ).
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Προετοιμάζονται οι γυναίκες
του ΓΣ Γλυκών Νερών
To 2o φιλικό προετοιμασίας της έδωσε η Γυναικεία ομάδα του
ΓΣ Γλυκών Νερών ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της, με τον αγώνα Κυπέλλου το προσεχές Σαββάτο
28/9. Φιλοξένησε στις 23/9, την ομάδα της Α.Ε. Αμπελοκήπων η οποία πέτυχε πέρυσι την άνοδο και αγωνίζεται πλέον
στη Β’ Εθνική. Ο αγώνας είχε ενδιαφέρον τόσο για τους φιλάθλους που τον παρακολούθησαν όσο και για τους δύο προ-

31ος ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2013
Με ένα μεγάλο
ρεκόρ συμμετοχών μπαίνει δυναμικά στην 4η
δεκαετία
της
ζωής του ο Κλασικός Μαραθώνιος
της Αθήνας που
είναι αφιερωμένος στη μνήμη
του μεγάλου ειρηνιστή
Γρηγόρη
Λαμπράκη.
30.000 δρομείς άνδρες-γυναίκες όλων
των ηλικιών από κάθε γωνιά της γης

πονητές (κ. Παπαϊωάννου και κ. Λιγνό) οι οποίοι έκαναν
αρκετές δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα. Τον αγώνα κέρδισε δίκαια η ομάδα των Αμπελοκήπων με 1-3 σετ. Η ομάδα
των Γλυκών Νερών παρουσιάστηκε βελτιωμένη σε σχέση με
το 1ο φιλικό του Σαββάτου απέναντι στον Τυφώνα (ήττα με
σκορ 2-1σετ), όμως έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά για να παρουσιαστεί «έτοιμη» στην έναρξη του νέου
πρωταθλήματος.
Γ.Σ. Γλυκών Νερών: Μανιού, Βαρβέρη, Γιαννάκου, Βορβολάκου,
Ψάρρη, Φαράκου, Γκελαμέρη, Νταλαμπίρα, Τσιμπουράκη, Κρισίλια.

Επόμενος αγώνας (επίσημος):
ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Σάββατο 28/9, 8μ.μ., Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Μάκρης

θα δώσουν το παρών την Κυριακή 10
Νοεμβρίου γιορτάζοντας τα 31α γενέθλια του Αυθεντικού Μαραθωνίου συμμετέχοντας παράλληλα στους δυο
λαϊκούς δρόμους των 5 και 10 χλμ στο
κέντρο της Αθήνας, αλλά και στους
πολλούς ξεχωριστούς αγώνες παιδιών κατά μήκος της διαδρομής,
καθώς τον αγώνα των Special
Olympics.
Ο 31ος Κλασικός Μαραθώνιος της
Αθήνας αποκτά φέτος ξεχωριστή διεθνή λάμψη αφού κατά την διάρκειά
του, η Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων, AIMS, σε συνεργασία

με τον ΣΕΓΑΣ θα βραβεύσουν τους κορυφαίους (άνδρα και γυναίκα) μαραθωνοδρόμους του κόσμου για τη
χρονιά που διανύουμε, τελετή βράβευσης που θα γίνεται μόνιμα πλέον
από εδώ και στο εξής στη γενέτειρα
του Μαραθωνίου, την Ελλάδα.
Οι ξεχωριστές βραβεύσεις των κορυφαίων Μαραθωνοδρόμων του 2013,
θα αναδειχτούν από παγκόσμια ψηφοφορία και θα ανακοινωθούν για
πρώτη φορά την ώρα της βράβευσης,
θα γίνουν στο Γκαλά της AIMS, την
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Κολεγίου Αθηνών.

Παρεμβάσεις στο γήπεδο Ποδοσφαίρου Γέρακα
Μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων ξεκίνησε στο 3ο
Αθλητικό Κέντρο Γέρακα, το γήπεδο ποδοσφαίρου, o
Δήμος Παλλήνης.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή της περιτοίχισης σε ολόκληρο το μήκος της οδού Έκτορος τμήμα της
οποίας είχε καταρρεύσει, καθώς και την εκμετάλλευση
χώρου πάλι κατά μήκος της οδού Έκτορος, με την κατασκευή διαδρόμου αθλητών 100 μέτρων με τρείς διαδρομές
και θα φυτευτούν δέντρα, όπου ο χώρος το επιτρέπει.
Πρόκειται για μια παρέμβαση του Δήμου που στόχο έχει
την ασφάλεια των αθλούμενων και την απρόσκοπτη, με
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, διεξαγωγή αγωνισμάτων
και προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.

2ο Athens Ladies Run στη Βουλιαγμένη
Mε τη στήριξη του Δήμου Βάρης –
Βούλας- Βουλιαγμένης φιλοξενήθηκε
για δεύτερη χρονιά στη Βουλιαγμένη,
το Athens Ladies Run, ένας αγώνας
που πλέον έχει γίνει θεσμός.
Γυναίκες δρομείς, αθλήτριες και μη
συγκεντρώθηκαν στο Λαιμό της Βουλιαγμένης, προκειμένου να στείλουν τρέχοντας - μήνυμα προσφοράς και
αλληλεγγύης, μέσω του Athens Ladies
Run.
Δεν ήταν αγώνας κούρσας για την ταχύτερο δρομέα, αλλά αγώνας αλληλεγγύης, αφού μέρος των εσόδων θα
διατεθεί στο σωματείο "ΔΕΣΜΟΣ", που
στελεχώνεται από μία ομάδα νέων,
δυναμικών γυναικών και έχει σκοπό τη

O δήμαρχος των 3Β, Σπ. Πανάς με τις νικήτριες.

δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης για
την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών
ομάδων.
Ο Δήμος 3Β και ο Δήμαρχος Σπύράγγελος Πανάς «αγκάλιασαν» από την

ξενήθηκε με επιτυχία στον όμορφο
τόπο μας. To AΤΗΕΝS LADIES RUN
είναι ένας αγώνας που ταιριάζει απόλυτα με τη φυσιογνωμία της Βουλιαγμένης, αφού είναι μια διοργάνωση

πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή
και συνέδραμαν σε ότι τους ζητήθηκε,
προκειμένου το εγχείρημα να στεφθεί
με επιτυχία.
Με αφορμή την ολοκλήρωση του
αγώνα, ο Δήμαρχος τόνισε: «Μια ακόμη
σπουδαία αθλητική διοργάνωση φιλο-

ξεχωριστή που φιλοξενείται σε έναν
τόπο ξεχωριστό. Η συμμετοχή δεκάδων
γυναικών σε αυτόν τον ξεχωριστό
αγώνα έστειλε παντού μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Αναδεικνύοντας τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και της
ευγενούς άμιλλας.
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ΑΔΑ:ΒΛ92ΩΛ6-ΡΝΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6626294
FAX:
210 6624963
e-mail: tpkoropi@gmail.com
Kορωπί: 24-09-2013
Αρ. Πρωτ. : 22280
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια φωτιστικών,
λαμπτήρων ηλεκτρολογικού υλικού και Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2013».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/40/2013 Μελέτης
που
αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές για
το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2013
και ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ,
στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2013
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 32 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 57.841,20 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 71.144,68 €.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) - ΒΑΡΗ 63-34
Δίχως να δυσκολευτεί σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η ομάδα μπάσκετ
Νεανίδων του Πρωτέα Βούλας επιβλήθηκε με 63-34, της Βάρης Αναγύρους για την 1η φάση του Κυπέλλου
ΕΣΚΑΝΑ Γυναικών και πήρε την πρόκριση για την 2η φάση.

«Πρόγραμμα Άθλησης για
Όλους» στους ΟΤΑ
Έγκριθηκαν 1.364 προσλήψεις
Με Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) εγκρίθηκε Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους για τους
ΟΤΑ, προκειμένου να

ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 24/09/2013
Aριθμ. Πρωτ.: 37295/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόχειρου Επαναληπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού
Για την επιλογή αναδόχου για την
υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ”»
στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ» με κωδικό MIS 373682 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Διεύθυνση: Βασ. Παύλου 108 &
Φλέμινγκ
Πληροφορίες: Ελένη Τούντα, αρμόδια υπάλληλος, Τηλέφωνο: 210
6632200, Fax: 210 6633311, e-mail:
etounta@spata.gr
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για
την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της
ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ”». Ο Ανάδοχος που
θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει
οριζόντια επιστημονική υποστήριξη
για την παρακολούθηση υλοποίησης
της ως άνω Πράξης, έτσι ώστε αυτή
να υλοποιηθεί με επιτυχία, τόσο σε
ότι αφορά το φυσικό και οικονομικό
της αντικείμενο, όσο και σε ότι
αφορά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγχρόνως, θα πρέπει να
καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του
Συστήματος Διαχείρισης.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός είναι 60.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(48.780,49€ καθαρή αξία και
11.219,51€ ΦΠΑ)

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί κατά 70% από το ΕΤΠΑ και
Εθνικούς Πόρους και κατά 30% από
ιδία συμμετοχή του Δήμου. Το έργο
θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» (Σ.Α.Ε.
0618, κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ06180101),
η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της
Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή υπηρεσίας έχει έναρξη
ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και
λήξη με το πέρας των εργασιών και
παραλαβή των έργων και μέχρι την
Έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης (το αργότερο έως
τις 31/12/2015). Παράταση δύναται
να υπάρξει στην περίπτωση που δεν
έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση
όλων των Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και έχει παραταθεί η χρονική διάρκεια της 4ης
Προγραμματικής Περιόδου.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται με τον τρόπο
που καθορίζεται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο
που αναφέρεται στην προκήρυξη.
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις
προσφορές αυτοπροσώπως ή δια
του νομίμου εκπροσώπου τους ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στο γραφείο πρωτοκόλλου,
στην έδρα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, αναθέτουσα αρχή, επί της
οδού Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ,
Τ.Κ. 19004, Σπάτα, τηλ.: 210
6632200.
Καταληκτική ημερομηνία των προσφορών ορίζεται η 14/10/2013
ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος
10:30 π.μ.
7. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙ-

Ο Πρωτέας, υπό της οδηγίες του Γρηγόρη Τασιόπουλου μπήκε με το δεξί
στις επίσημες υποχρεώσεις της για τη
νέα αγωνιστική σεζόν, δείχνοντας ότι
και φέτος μπορεί να φτάσει ψηλά. Στο
παιχνίδι απέναντι στη Βάρη οι νενάνιδες, πήραν από νωρίς το προβάδισμα

ΖΟΜΕΝΩΝ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος –
μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες
χώρες, που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2513/1997,
που δραστηριοποιείται νόμιμα στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον
τομέα της παροχής υπηρεσιών,
σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η
αξιολόγηση των προσφορών θα
γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), που ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στο
Δημοτικό κατάστημα (οδός Βασ.
Παύλου 108 & Φλέμινγκ), την
14η/10/ 2013, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:30 π.μ.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα
με τους όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την ισχύουσα
νομοθεσία.
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της προκήρυξης βρίσκεται
αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, για δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες
πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και
συγκεκριμένα από 25/09/2013 έως
13/10/2013.
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο με τηλεομοιοτυπία στο 210 6633311 ή
ταχυδρομικώς στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή να απευθυνθούν
τηλεφωνικά στον αριθμό 210
6632200.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος
Χρήστος Αντ. Μάρκου

προσλάβουν 1.364 άτομα
προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για
τις ανάγκες των Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο).
Η απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού,
συνυπογράφηκε από τους
Υπουργούς Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών και Οικονομικών, εγκρίθηκε. η σύναψη
1.364 συμβάσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των Προγραμμάτων
Άθλησης
για
Όλους
(Π.Α.γ.Ο).
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ΟΤΑ και οι
θέσεις αφορούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής.
ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΛ6-5Υ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί: 24-09-2013
Αρ. Πρωτ. : 22306
13PROC001632913 2013-09-25
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι θα γίνει πρόχειρος
μειοδοτικός διαγωνισμός για την
εργασία «Υποστήριξη διοικητικών &
οικονομικών προγραμμάτων 2013».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Η εργασία θα εκτελείται εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά την
απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στις Διοικητικές &
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

και όσο περνούσε η ώρα η διαφορά
ανέβαινε συνεχώς μέχρι την τελική
επικράτηση με 63-34.
Ο Πρωτέας θα αγωνιστεί την Κυριακή
(29/9) με αντίπαλο τον Διογένη Φρεττύδας εκτός έδρας.

«Ασφαλή και προσβάσιμη
άθληση για Όλους»
ζητούν επτά βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΠ
Να βρεθεί άμεσα οριστική λύση για την ασφαλή και προσβάσιμη
άθληση για όλους, σε γήπεδα εναρμονισμένα με τις διεθνώς κατοχυρωμένες προδιαγραφές
Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος
Πάντζας, μαζί με ακόμα έξι Βουλευτές, με θέμα το μεγάλο πρόβλημα που αφορά στους Αθλητικούς χώρους οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
Η ερώτηση απευθύνεται προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνυπογράφεται από
τους Βουλευτές Τάσο Κουράκη, Παναγιώτα Δριτσέλη, Δημήτρη
Γάκη, Γιάννη Ζερδελή, Νίκο Συρμαλένιο και Αγνή Καλογερή.
Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές αναφέρουν μεταξύ άλλων: Το
γεγονός ότι, οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και η σημερινή,
με εργαλείο τον “Καλλικράτης”, στέρησαν και στερούν από τους
Δήμους τους απαραίτητους πόρους, έχει ως αποτέλεσμα οι
Δήμοι να μην μπορούν να συντηρήσουν και να λειτουργήσουν
τα γήπεδα και κυρίως τα κολυμβητήρια. Ετσι πολλά στάδια έκλεισαν και αλλά παραχωρούνται όσο-όσο σε ιδιώτες με σκοπό να
απαλλαγούν οι Δήμοι από το λειτουργικό κόστος.
Σε αυτήν την πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα
πρόβλημα , ότι πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και εθνικής εμβέλειας όπως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το στέγαστρο Καλατράβα, έχουν κτισθεί χωρίς να τηρηθούν τα
στοιχειώδη από το νόμο κριτήρια.
Τα δεδομένα αυτά, όπως επισημαίνουν οι Βουλευτές, καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη να βρεθεί άμεσα οριστική λύση για την
ασφαλή και προσβάσιμη άθληση για όλους, σε γήπεδα εναρμονισμένα με τις διεθνώς κατοχυρωμένες προδιαγραφές.

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 9
Οκτωβρίου ώρα 15:00 πριν από την
ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 10 Οκτωβρίου 2013 ώρα
λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 10 Οκτωβρίου 2013 ώρα
λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
28.455,28 € πλέον ΦΠΑ 23%. Η
χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές
πληροφορίες
στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

