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Δυσαρμονία
Αφετηρία Ανατροπής
η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγαγε αναμφισβήτητη νίκη στις ευρωεκλογές, που είχαν χαρακτήρα, αν όχι δημοψηφισματικό, οπωσδήποτε όμως
λαϊκής ετυμηγορίας.
Ηρθε πρώτο κόμμα με διαφορά
τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων
από τη Ν.Δ., που είναι πλέον δεύτερο κόμμα.
Χαρακτήρα Δημοψηφίσματος δεν
μπορούσαν να έχουν τυπικά, γιατί
του Κώστα το δημοψήφισμα εκφράζεται με
Βενετσάνου
ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ. Δηλαδή δύο
επιλογές. Εδώ είχαμε 39(!) επιλογές, όσα και τα
κόμματα που συμμετείχαν, και που άφησαν εκτός
Βουλής το 17,14% του εκλογικού σώματος εξ’ αιτίας της διασποράς του. Εκτός εκπροσώπησης, δηλαδή. Η λαϊκή ετυμηγορία όμως εκφράστηκε
ξεκάθαρα με την ανάδειξη του μεγαλύτερου αντιμνημονιακού κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, σε πρώτο
κόμμα, με 26,58%.
Τα συγκυβερνώντα κόμματα, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ
(Ελιά), προσπάθησαν με διάφορα τεχνάσματα να
μειώσουν το αναμφισβήτητο αυτό γεγονός με ποικίλα “τερτίπια”, με “ερμηνείες” και ευφυολογήματα
...φοιτητικών εκλογών!
Για παράδειγμα, ότι τα ποσοστά τους αθροιζόμενα
είναι μεγαλύτερα από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ!
(Ν.Δ. 22,71% συν “Ελιά” 8,02% = 30,73%). Ε, τότε
η απάντηση είναι ανάλογη: οι αντιμνημονιακοί
ψήφοι των υπολοίπων κομμάτων συναθροίζουν
κάτι λιγότερο από 70%.
Κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση ΔΕΝ γίνεται με το
30% του εκλογικού σώματος. Είναι μειοψηφία. Αρα
οφείλουν να φύγουν.
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Δυσαρμονία. Αφετηρία ανατροπής η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τα περί “δεδηλωμένης” κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας είναι εκ των πραγμάτων - de facto - έωλα.
Το δεύτερο “επιχείρημά” τους είναι ότι δεν είχαμε
“εθνικές εκλογές”, αλλά εκλογές εκπροσώπων μας
στο Ευρωκοινοβούλιο! Και μπαίνει το εύλογο ερώτημα: Η απόρριψη των κομμάτων της συγκυβέρνησης, που μείωσαν την ποσοστιαία δύναμή τους κατά
38 ποσοστιαίες μονάδες - από 68,95 των ευρωεκλογών του 2009 σε 30,93 - ήταν γιατί δεν ενέκριναν την
παρουσία τους στην Ευρωβουλή;
Ποιός παρακολούθησε τη δραστηριότητα, την αδράνεια ή τις αρνητικές για τα εθνικά συμφέροντα τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ, εκτός από τον ...Καρατζαφέρη;
Την καταστροφική τους πολιτική καταδίκασαν. Την
πολιτική της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, της
διάλυσης της οικονομίας, τα χαράτσια και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, καταδίκασαν.
Καταστροφική πολιτική που έχει απόλυτη συνάφεια,
βέβαια, μ’ αυτήν την Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΔΥ Σ Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α ;
Τί είναι αυτό;
Υπάρχει κι ένα τρίτο “επιχείρημα” μέσα στα πολλά
ευφυή, που προέβαλαν διάφοροι - διάφοροι “σοβαροί”!
«Δεν υπάρχει συνταγματική διάταξη που να προβλέπει αναντιστοιχία ή δυσαρμονία της βούλησης του
εκλογικού σώματος και της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης. Εχει καταργηθεί εδώ και 38 χρόνια από την αναθεώρηση του 1986”!
Εχουν δίκηο! Είναι από τις “αποψιλώσεις” των προνομίων του Προέδρου της Δημοκρατίας που έκανε ο
Ανδρέας Παπανδρέου με την αναθεώρηση του ‘86.
Τοτε που άλλαξε το πολίτευμα από προεδρευομένη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, σε πρωθυπουργική
κατ’ ουσίαν. Αυτό κατά την άποψή μου καταργεί την
διάκριση των εξουσιών και μετατρέπει τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας - τον Πρωθυπουργό σε ρυθμιστή του πολιτεύματος!
Το ισχύον Σύνταγμα του 1975, αναθεωρημένο δις,
προέβλεπε ότι: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διαλύσει τη Βουλή, μετά γνώμην του Συμβουλίου της Δημοκρατίας, εάν αύτη ευρίσκεται εν
προφανή δυσαρμονία προς το λαϊκόν αίσθημα...»
(άρθρο 41 §1)
Η συνταγματική αυτή διάταξη καταργήθηκε με την
αναθεώρηση του 1986, αλλά ισχύει κατ’ ουσίαν ως
βασικό συταγματικό αξίωμα, που εδράζεται στη θεμελειώδη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Ας δούνε λιγάκι τι λένε επιφανείς και διακεκριμένοι Συνταγματολόγοι, σταχυολόγηση των οποίων αναπαράγουμε στην τεκμηρίωση των απόψεών μας (σελ. 3).

Θα θυμίσω μόνο τί έλεγε ο Βενιζέλος και ο φιλικός στο
ΠΑΣΟΚ Τύπος, στις Ευρωεκλογές του 2009 όταν ήταν
ακόμα Κυβέρνηση της Ν.Δ.
Ο Βενιζέλος τότε εμφανιζόταν στα τηλεοπτικά παράθυρα και μιλούσε για μη νομιμοποίηση της κυβέρνησης,
να παραμένει στην εξουσία και ζητούσε την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Ο δημοσιογράφος τον ερωτά
αν “θέτει ζήτημα εκλογών το ΠΑΣΟΚ” κι εκείνος απαντά:
«Το θέμα των εκλογών τίθεται εκ των πραγμάτων. Είναι
προφανές ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ουσιαστική
νομιμοποίηση που απαιτείται. [...] Υπάρχει πρόβλημα
ουσιαστικής δυσαρμονίας μεταξύ της οριακής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Ν.Δ. και του πραγματικού συσχετισμού δυνάμεων στο εκλογικό σώμα.».
Τότε υπήρχε δυσαρμονία, κατά τον Ε. Βενιζέλο, με τις
4 ποσοστιαίες μονάδες που υπολειπόταν η Ν.Δ. από το
ΠΑΣΟΚ, ΣΗΜΕΡΑ με την ίδια διαφορά των τεσσάρων
μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις 50 υφαρπαγείσες
έδρες του “μπόνους”, δεν υφίσταται “δυσαρμονία” και ο
Τσίπρας διαπράττει “θεσμική εκτροπή”, κατά τον Βενιζέλο!
Να θυμηθούμε τί έγραφε ο φιλικός προς το ΠΑΣΟΚ
Τύπος, τότε:
― “ΤΑ ΝΕΑ”: Γιώργος (Γ.Α.Π.): «Λαϊκή απαίτηση μετά
την καθαρή νίκη. Εκλογές τώρα, κύριε Καραμανλή».
― “ΕΘΝΟΣ”: Γιώργος (Γ.Α.Π.) «Λαϊκή απαίτηση ΤΩΡΑ
οι ΕΚΛΟΓΕΣ. Καθαρή ΝΙΚΗ και αφετηρία ανατροπής».
Τώρα; Τώρα το “Εθνος” γράφει: «Πρωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ, η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ. Μηνύματα σε όλους. Ό,τι μας συμφέρει!
Τις περασμένες δεκαετίες τα δύο πρώην ισχυρά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., - πρώην, συγκρουσιακοί και ανειρήνευτοι μονομάχοι και νυν συνεταίροι - συγκέντρωναν
αθροιστικά, στις εκλογές, ακόμα και πάνω από το 80%
του εκλογικού σώματος. Σχετικά πρόσφατα, στις βουλευτικές εκλογές του 2009 (7/10), συγκέντρωσαν το
77% και πλέον των εκλογέων.
Πού κατάντησαν τώρα; Η Νέα Δημοκρατία στο 22,71%
και το ΠΑΣΟΚ (Ελιά) στην κατηγορία των μικρών κομμάτων και μάλιστα ως απόκομμα, με ποσοστό 8%!!!
Το Σοσιαλιστικό Κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου, το μεγάλο κόμμα της μεταπολίτευσης καταδικάστηκε από την
τρανταχτή πλειοψηφία των παλιών μαχητικών ψηφοφόρων του, τους οποίους πρόδωσε και παρέδωσε βορά
του Μερκελικού νεοφιλελευθερισμού - της λιτότητας,
της ανεργίας, των λουκέτων, της μετανάστευσης, των
αυτοκτονιών, της καταλήστευσης του εισοδήματος και
της περιουσίας (του συμπυκνωμένου και μετουσιωμένου
ιδρώτα της εργαζόμενης οικογένειας), του γερμανικού
νεο-φιλελευθερισμού της καταστροφής, της κατάθλιψης, της κατήφειας, της διάλυσης των οραμάτων και
των ονείρων.
Το σοσιαλιστικό όραμα, το Ευρωπαϊκό μετέπειτα όραμα
της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών
κρατών, κατέληξε στον φρικτό εφιάλτη της δυστυχίας
και της έσχατης ένδειας της “άκρως ανταγωνιστικής
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(προς την Κίνα;) οικονομίας της αγοράς” των αγορών,
των τραπεζών και των μεγαλοβιομηχάνων και των τζογαδόρων “επενδυτών”.
Αυτά καταδίκασαν οι ψηφοφόροι και τους γύρισαν την
πλάτη.
Η έκπτωση της Ν.Δ. και η κατάπτωση του ΠΑΣΟΚ όπως και η εξαφάνιση της ΔΗΜ.ΑΡ., που συνεργάστηκε μαζί τους έστω για ένα χρόνο - αυτό καταδείχνει: Απόρριψη με αποτροπιασμό και καταδίκη αυτής
της πολιτικής της λιτότητας, της φορο-ληστείας, της
υποτέλειας και εθνικής ταπείνωσης.
Αυτή είναι η ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ κυβερνητικής εξουσίας Βουλής αβούλων ή κακοβούλων και Λαϊκής Βούλησης.
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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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Δυσαρμονία Βουλής, Κυβέρνησης και Λαϊκής βούλησης
Αδιάσειστα τα στοιχεία
Για τους πολίτες που θέλουν, για τους αναγνώστες που
θέλουν να έχουν δική τους άποψη, για το αν νομιμοποιείται ουσιαστικά, αυτή η Βουλή να νομοθετεί κι αυτή η
Κυβέρνηση να κυβερνά παραθέτουμε την επιστημονική
άποψη επιφανών Συνταγματολόγων και συγκριτικά στοιχεία, επίσημα εκλογικά δεδομένα των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών.

ασκεί με τα ΜΑΤ;
Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο με τις “εξυπνάδες” των κυβερνητικών που είναι και εκ του πονηρού και παιδαριώδεις και επικίνδυνες.

Τα πρόσφατα δεδομένα είναι:
Πρώτον: Εχουμε μια κυβέρνηση που το δεύτερο κόμμα
των τελευταίων εκλογών έχει τη νωπή εμπιστοσύνη του
22,71% των εγκύρων ψηφοδελτίων του 60% του εκλογικού σώματος (ε.Σ.), δηλαδή το 13,6 και συγκυβερνά με το
τέταρτο κόμμα, που διαθέτει το 8% των εγκύρων ψηφοδελτίων του ε.Σ. δηλαδή το 4,8 του συνόλου.
Διαθέτουν αθροιστικά έστω κατά την τυπική μέτρηση το
30,73% του εκλογικού Σώματος (ε.Σ), και 153 δεδηλωμένους βουλευτές - υποστηρικτές που την στηρίζουν. Δηλαδή το 51% των βουλευτών που αντιστοιχεί στο 31%
έστω του ε.Σ.
Αυτή η τεράστια ανισότητα, δημιουργεί κατ’ αντιστοιχία
ανάλογη αναντιστοιχία - Δυσαρμονία.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Ιδου τ’ αποτελέσματα, όπως τα δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών (www.ypes.gr) με άκυρα, μόλις 2,64% και με φυσιολογική αποχή 20%:
ΠΑΣΟΚ
43,92%
ΚΚΕ
7,54%
Ν.Δ.
33,47%
ΣΥΡΙΖΑ 4,60%
Εκτός Βουλής το 10,47%.

Να προσθέσω ακόμη δυο-τρία δεδομένα, για να ολοκληρωθεί, κατά το δυνατόν, η εικόνα που συνθέτει το παζλ:

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
(Ιούνιος) ΑΠΟΧΗ 37,61%. Ακυρα/Λευκά 0,99%
Ν.Δ. 29,66% Απώλεσε, αν και πρώτο κόμμα, 4 ποσοστιαίες μονάδες (π.m.) (3,81), αλλά “επιβραβεύθηκε (bonous) +50 έδρες!
Μ’ αυτό το καλπονοθευτικό σύστημα μάς κυβερνούν δύο
χρόνια και μας ταράζουν στα χαράτσια!
ΠΑΣΟΚ 12,28% Τρίτο κόμμα με απώλειες 31,64%
ΣΥΡΙΖΑ 26,89% δεύτερο κόμμα, και εκτίναξη απ’ το 4,6%,
με κέρδη 22,29% συσπείρωσης του λαού.
ΑΝ.ΕΛ. 7,51% -ΧΡ. ΑΥΓΗ 6,92%, ΔΗΜ.ΑΡ. 6,25%
ΚΚΕ 4,50. Απώλειες για το ιστορικό κόμμα 3,04% ή 40%
της εκλογικής του δύναμης του 2009. (Τιμωρήθηκε για
την αδιάλλακτη προσήλωσή του στην “ορθοδοξία” και την
εχθρική του στάση απέναντι στο συγγενές κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που συσπείρωνε ένα μεγάλο ποσοστό της λαϊκής
βάσης).
Εκτός Βουλής το 5,98% του ε.σ.

Και ερχόμαστε στις πρόσφατες ευρωεκλογές του
2014
Παράλληλα αυτός ο αριθμός δεδηλωμένων υπσοτηρικτών της Κυβέρνησης και των βουλευτών που τη στηρίζουν έχει προκύψει μετά από εντυπωσιακή μεταστροφή
της βούλησης του ε.Σ. και μείωση κατά 26,7% σε σχέση
με τις βουλευτές εκλογές του 2012.
Είναι χαρακτηριστική η θέση του πρύτανη του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σαρίπολου, που στο σύγγραμμά του
διατείνετο: «...εάν δεν ηκολούθη η Βουλή παντάπασιν την
θέλησιν ή τας τάσεις του λαού (δηλαδή θα οδηγείτο σε
αναντιστοιχία και δυσαρμονία) θα επήρχετο αφεύκτως
επανάστασις1.»
Αλλά και ο διάδιχός του στην καθηγητική έδρα του Συνταγματικού Δικαίου, Αλ. Σβώλος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο σύγγραμμά του, μεσούσης της γερμανικής
κατοχής, έγραφε: «Το Σύνταγμα αναγορεύει τον λαόν εις
πηγήν πασών των εξουσιών (που) ασκούνται καθ’ ον τρόπον ορίζει το Σύνταγμα. (Η νομοθετική όμως εξουσία έχει
ανατεθεί στη Βουλή) όριον της τοιαύτης υποταγής του
λαού, εις την κατά το Σύνταγμα άσκησιν της κρατικής
εξουσίας είναι πάλιν η θέλησίς του (του λαού) εκδηλουμένη όμως κατά μη νόμιμον τρόπον, ως επανάστασις. Δι’
αυτής ο λαός, διαρρηγνύων το περιορίζον αυτόν Δίκαιον
ασκεί αμέσως την εξουσίαν και δη πάσαν εξουσίαν2», με
βάση το επαναστατικό δίκαιο. Διακινδυνεύει η κυβέρνηση
κάτι τέτοιο, που απεύχεται κάθε σώφρονας, ή το ρισκάρει, το τζογάρει, επαναπαυόμενη στην καταστολή, που

ΣΥΡΙΖΑ 26,58% Αναδεικνύεται σε πρώτο κόμμα. Διατηρεί τις δυνάμεις του με μικρή φαινομενική μείωση (0,31%)
138 χιλ. ψηφοφόρων και με αναγωγή 86,890).
Ν.Δ. 22,71% Εκπίπτει στη δεύτερη θέση και μειώνει τη
δύναμή της κατά 7 επιπλέον μονάδες (6,95%). Συνολική
απώλεια από τις ευρωεκλογές του 2009, 9,59% (10,76%
από τις βουλευτικές του 2009).

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΠΑΣΟΚ (ως “Ελιά”) 8,02% Πανωλεθρία. 4ο κόμμα. Μείωσε τη δύναμή του κατά 4,26 π.Μ. από τις βουλευτικές
του 2012, ήτοι απώλεσε το 35% της εκλογικής του δύναμης, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2012 και το εξον-

τωτικό 81,74% σε χέση με τις νικητήριες βουλευτικές
του 2009!
Χ.Α. 9,40. Η ανάδειξη αυτού του κόμματος στην τρίτη
θέση δεν αναδεικνύει το ναζισμό στην Ελλάδα. Αναδεικνύει την οργισμένη αγανάκτηση, που αναζητά βίαιους
δρόμους αντίδρασης. Δεν το αναλύω περαιτέρω στο
παρόν.
ΠΟΤΑΜΙ 6,60. Ενα κόμμα απ’ το “πουθενά”. Ενα κόμμα
του mediaκού σωλήνα, που αναδείχθηκε και προβλήθηκε
ακριβώ; για να δώσει δρόμο διαφυγής στους “σαστισμένους” και ν’ αποδυναμώσει τις αντιμνημονιακές δυνάμεις.
ΚΚΕ 6,09. Απώλειες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του
2009 2,26% ή το 27% της δύναμής του. Ανέκαμψε όμως
σχ σχέση με τις βουλευτικές του 2012, αφού ανέκτησε
1,59%.
ΑΝ.ΕΛ. 3,46% Μείωση 4,05%. Εχασαν πάνω από τις μισές
δυνάμεις τους. Χρήζει ειδικής ανάλυσης.
ΑΠΟΧΗ: 40,04% Ακυρα/Λευκά 3,8%
Εκτός Βουλής το 17,14% των εγκύρως ψηφισάντων, δηλαδή κοντά το 30% του εκλογικού σώματος.
Αν αυτή η έκπτωση της Ν.Δ., αυτή η κατάπτωση του
ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί απόρριψη και καταδίκη της μνημονιακής πολιτικής που εφάρμοσαν αυτά τα κόμματα, τότε
έχει απωλεσθεί και η ορθή κρίση και ο ορθός λόγος και οι
έννοιες έχουν χάσει παντελώς το νόημά τους στην
democracy του καπιταλισμού.
Ομως ο Αριστοτέλης προειδοποιεί «Ου περί μικρών, αλλ΄'
εκ μικρών: στασιάζουσι δε περί μεγάλων» (“Πολιτικά”
κεφ. ε).
Σωρεία επιχειρημάτων και “επιχειρημάτων” προβάλουν
άπαντες - συμπεριλαμβανομένου κι εμού - και μένει να
κρίνει ο “κυρίαρχος λαός”, ποια ευσταθούν και ποια, όχι.
Αλλά για να κρίνει ο Κυρίαρχος, κατά κρίση δικαίου, πρέπει και στοιχειώδεις γνώσεις να λάβει - δεδομένα - και να
κρίνει κατά τον ορθό λόγο κι όχι με το συναίσθημα, τις
προκαταλαλήψεις, ή “ποδοσφαιρικά”. Γι’ αυτό και παρέθεσα τις θέσεις κορυφαίων Συνταγματολόγων και θέσεις
και γεγονότα των τελευταίων ετών, για να τα θυμηθείτε,
να τα συγκρίνετε εκ των εκλογικών αποτελεσμάτων και
να κρίνετε, Εσείς: Οχι ο ...Μπάμπης.
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

――――――
1. N.N. Σαρίπογλου: “Συνταγματικόν Δίκαιον”, Αθήνα 1903, τομ. Α’,
σελ. 25.
2. Αλ. Σβώλος: “Συνταγματικόν Δίκαιον”, Αθήνα 1942, τομ. Α’, σελ.
121.
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Banda Valeu

" Μελίνα: μια σταρ στην Αμερική"

Βραζιλιάνικη μουσική στην αυθεντική της μορφή
Η Banda Valeu είναι μια κολλεκτίβα μουσικών οι οποίοι
μοιράζονται την κοινή τους αγάπη για την Βραζιλιάνικη
μουσική στην αυθεντική της μορφή, αλλά και με μια πιο
ελεύθερη, αυτοσχεδιαστική προσέγγιση.
Η αισθαντική bossa nova των '60s συναντά τη διαχρονική και εκρηκτική samba περνώντας από τα βραζιλιάνικα
funky grooves των '70s για να καταλήξει στη σύγχρονη
MPB (Música Popular Brasileira) με μια πιο Jazzy διάθεση.
Από το Rio de Janeiro στη Bahia και από το Minas Gerais
στο Belo Horizonte με όχημα τη μουσική σε ένα ταξίδι
πλούσιο σε ρυθμούς , εικόνες και ηχοχρώματα που γοητεύουν όχι μόνο τους... μυημένους αλλά και τους μη
εξοικειωμένους με τη βραζιλιάνικη μουσική και κουλτούρα.

Παρουσίαση του βιβλίου "Μελίνα: μια σταρ στην Αμερική" των Γ. Αρχιμανδρίτη και Σπύρου Αρσένη, οργανώνουν ο Α.Ο. “Προοπτική” Κορωπίου, το

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ
ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ

Το Ίδρυμα Heydar Aliyev Foundation και η Πρεσβεία της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, διοργανώνουν συναυλία Αζέρικης μουσικής από την Κρατική
Ορχήστρα Δωματίου του Αζερμπαϊτζάν, την Παρασκευή
6 Ιουνίου και ώρα 19:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
(Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη).
Διακεκριμένοι Αζέροι μουσικοί θα παρουσιάσουν έργα
παραδοσιακής μουσικής, από την πλούσια πολιτιστική
παράδοση και δημιουργία του Αζερμπαϊτζάν. Είσοδος
ελεύθερη, με πρόσκληση. Πληροφορίες www.azerbaijaniculture.gr // Τηλέφωνο +30 210 67 72 1

Έκθεση Ζωγραφικής
σπουδαστών ΚΑΠΗ

Ειρήνη Βαρθακούρη – vocals
Γρηγόρης Ντάνης – quitar
Δημήτρης Παπαδόπουλος – trumpet
Πέτρος Βαρθακούρης – bass
Θάνος Χατζηαναγνώστου – drums

Μουσική σκηνή «Χίλιες και δύο νύχτες»
Καραϊσκάκη 10, Ψυρρή (Είσοδος από Ερμού 104)
Τηλ : 210 3317293-4 - www.1002nyxtes.gr
Τρίτη 3 Ιουνίου, 22:00 - Eίσοδος 5 ευρώ

Συναυλία Αζέρικης μουσικής
στο Μέγαρο Μουσικής

Βιβλιοχαρτοπωλείο “Πρόφης” και οι εκδόσεις Πατάκη,
που θα γίνει την 1η Ιουνίου, ώρα 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού μεγάρου (Βασ. Κων/νου 47
Κορωπί).
Θα προβληθεί πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και
θα ακολουθήσει ...κρασομεζές.

Τα έργα τους εκθέτουν 22 σπουδαστές – μέλη του τμήματος των ΚΑΠΗ Γέρακα και Παλλήνης «Σχεδιάζω πορτρέτα», στο Δημαρχείο Παλλήνης, την Παρασκευή 6
Ιουνίου και το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν από το Δήμαρχο ,
Αθανάσιο Ζούτσο την Παρασκευή 6 Ιουνίου, στις 19:00.
Ώρες Λειτουργίας :
Παρασκευή 6 Ιουνίου, 10:00 - 22:00
Σάββατο 7 Ιουνίου, 17:00 - 22:00

6ο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, Εν Αθήναις
Η μαγεία των γραμμάτων, απάντηση στο ρεαλισμό του σήμερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 10 πμ
Όπως έχουμε γράψει, η Εναλλακτική Δράση αποφάσισε
να υιοθετήσει τη Χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ στα πλαίσια της
φετινής απόφασης του Letsdoit για υιοθεσία δημόσιων
χώρων (παραλιών, δασών, πάρκων, παραλίμνιων και παρόχθιων περιοχών κ.α) με σκοπό τον εθελοντικό καθαρισμό τους και γενικότερα τον εξωραϊσμό τους
Ετσι λοιπόν την Κυριακή 1η Ιουνίου, και με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) θα πραγματοποιήσουν εθελοντικό καθαρισμό σε δημόσιες παραλίες της Χερσονήσου του ΠΙΚΠΑ.

Μετά από τον καθαρισμό θα έχουν πικ-νικ με καλούδια,
που ο καθένας θα φέρει, και φυσικά όποιος θέλει μπορεί
να κολυμπήσει στους γραφικούς κολπίσκους της χερσονήσου
Η συνάντηση είναι στις 10 πμ στην είσοδο του αυτοδιαχεριζόμενου κάμπινγκ Βούλας (200 μέτρα από την
αφετηρία του Τράμ στη Βούλα)
Για περισσότερες πληροφορίες Ελισάβετ Δεμίρη
6977690957 ή στο email ena.drasi@gmail.com

Το Φεστιβάλ Λογοτεχνία εν
Αθήναις (Φεστιβάλ ΛΕΑ), δίνει
ραντεβού, για 6η συνεχή χρονιά, με τον ισπανόφωνο πολιτισμό
σε
Αθήνα
και
Θεσσαλονίκη. Το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ ΛΕΑ, που δε
θα μπορούσε να λείπει από την
πολιτιστική ζωή της Ελλάδας
αποτελεί πόλο αναφοράς για
την ελληνο-ιβηροαμερικανική
λογοτεχνία στην Ευρώπη. Εδώ
“συναντώνται” οι δύο όχθες
του Ατλαντικού, 14 έθνη ή αλλιώς πεντακόσια εκατομμύρια
ισπανόφωνοι από ολόκληρο
τον κόσμο, μέσω της λογοτεχνίας αλλά και του πολιτισμού.
Το 6ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ "Λογοτεχνία εν Αθήναις",
διοργανώνεται από την αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία ΛΕΑ
Φεστιβάλ - διαπολιτισμική ανάπτυξη, το πολιτιστικό περιοδικό
Sol Latino, και το Ίδρυμα
"Μαρία Τσάκος" σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Θερβάντες
της Αθήνας και για 10 μέρες,

από τις 2 έως τις 14 Ιουνίου,
παρουσιάζειμία μεγάλη πολιτιστική γιορτή που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Δευτέρα 2/6, 7.30μ.μ., παρουσίαση της πρωτοβουλίας
«Άλφα» με το Στάθη Αθανασίου και τον Πέδρο Ολάγια.
Στα ελληνικά και στα ισπανικά.
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας.
8.30μ.μ. πρεμιέρα της ταινίας
“Α” των Στάθη Αθανασίου και
Πέδρο Ολάγια, της πρώτης ελληνικής “συμμετοχικής”(crowdfunding) ταινίας,
Tρίτη 3/6, στο Λεξικοπωλείο,
Στασινού 13, Παγκράτι.
• 12:30 Καφές–συνέντευξη με
τον Πέδρο Ολάγια και το
Χουάν Βιθέντε Πικέρας από
το Atenas Digital. Στα ελληνικά
και στα ισπανικά.
• Στη Βιβλιοθήκη «Χουάν Κάρλος Ονέτι» του Ινστιτούτου
Θερβάντες, Μητροπόλεως 23,
Σύνταγμα.
• 18:30 Εκδόσεις Dyskolo, ένας
νέος τρόπος προσέγγισης του

ψηφιακού βιβλίου και παρουσίαση του βιβλίου «Transcaucasia Exprés». Με τους
Ισπανούς δημοσιογράφους και
συγγραφείς Αντόνιο Κουέστα
και Αντρές Μοουρένθα. Στα
ισπανικά.
• 20:00 Βραδιά ποίησης. Παρουσίαση της δίγλωσσης συλλογής «Δι’ ελιγμών» του
Πέδρο Ματέο (εκδ. Γαβριηλίδης). Για τον ποιητή και το
έργο του θα μιλήσουν ο ποιητής και εκδότης του περιοδικού Φρέαρ, Δημήτρης Αγγελής
και η φιλόλογος Βιρχίνια
Λόπεθ Ρέθιο. Στα ισπανικά.
Τετάρτη 4/6
Στο Art bar Poems & Crimes,
Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι.
• 19:00 Εγκαίνια της ομαδικής
έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας γυναικών από την Ιβηρική Χερσόνησο και τη
Λατινική Αμερική, με τίτλο «Η
δική μου Ελλάδα».
• 20:30 Παρουσίαση του βιβλίου «Αθήνα» του Χουάν Βι-

θέντε Πικέρας, παρουσία του
συγγραφέα.
Πέμπτη 5/6
Στο Λεξικοπωλείο, Στασίνου
13, Παγκράτι.
• 18:30 Διάλεξη της Σαπφώς
Διαμάντη με θέμα «Παραγουάη, ένα δίγλωσσο έθνος».
Στα ισπανικά και τα ελληνικά. •
20:00 Ο Χάιμε Σβαρτ παρουσιάζει τα βιβλία: «Ποιήματα
της αγάπης και της ξενιτιάς»
του ιδίου, και «Φάτσα Ξεδιάντροπη» του Μανουέλ Σίλβα
Ασεβέδο. Χορός από τη Χιλή
με τη Νατάλια Σότο. Στα ισπανικά και στα ελληνικά. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της
Χιλής.
Παρασκευή 6/6
Στο Art bar Poems & Crimes,
Αγ. Ειρήνης 17, Μοναστηράκι.
• 14:00 Το εργαστήρι της
Μάργα Μπάρρος. Ισπανική
Κουζίνα. Περιορισμένες θέσεις.
Προεγγραφή απαραίτητη στο:
info@abanico.gr
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Έκθεση Πλάτωνα Ριβέλλη στο «Μίνι Μάρκετ Αθηνά», στη Βούλα
Αγαπητοί φίλοι,
Όσοι έχουν παρακολουθήσει ομιλίες
μου γνωρίζουν ότι υποστηρίζω τις
φωτογραφικές εκθέσεις, υπό τον
όρο οι χώροι στους οποίους εκθέτουμε και οι προϋποθέσεις κάτω από
τις οποίες το κάνουμε να μας εκφράζουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει είτε σε μουσείο και γκαλερί
(και είναι πολύ φυσικό να μη μας εκφράζουν όλα), είτε και σε πολύ πιο
απλούς χώρους, όπως μπορεί να
είναι το καφενείο στο οποίο συχνάζουμε, ένα φιλικό μας σπίτι ή ακόμα
και ένας επαγγελματικός χώρος. Βεβαίως ο τρόπος, το ύφος και οι συνθήκες της έκθεσης θα πρέπει να
προσαρμόζονται στον εκάστοτε
χώρο και στον ρόλο του.
Σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις
δεν πρέπει να εξεπλάγησαν πολλοί
όταν πέρσι υποστήριξα ένθερμα την
ιδέα της νέας μαθήτριάς μου και

καλής φωτογράφου Αθηνάς Καρόκη
να εκθέσει φωτογραφίες της στο
Μίνι Μάρκετ, που της ανήκει και στο
οποίο καθημερινά εργάζεται, στην
περιοχή της Βούλας. Το παράδειγμα
άλλωστε του οπτικού κατά το επάγγελμα και σπουδαίου αμερικανού
φωτογράφου Ralph Eugene Meatyard, ο οποίος εξέθετε στο κατάστημά του στο Κεντάκι, είναι
σίγουρο ότι μας ενέπνευσε. Και γιατί
εξάλλου να μην προσπαθήσει κάποιος να παντρέψει την καθημερινότητά του με τα όνειρά του; Και να
μην μοιραστεί με τους πελάτες του
αυτό που μοιράζεται με τους φίλους
του;
Αυτή η πετυχημένη πρώτη απόπειρα
με έβαλε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον χώρο του
Μίνι Μάρκετ για να εκθέσω δείγματα
μιας πολύ τελευταίας δουλειάς μου.
Και βέβαια όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι μαζί με τα φαρμακεία και τα

περίπτερα, τα μπακάλικα αποτελούν
τους ιδανικούς για μένα χώρους κατανάλωσης και εκτόνωσης. Η αλήθεια είναι πάντως ότι θα δυσκολευτώ
να εκθέσω σε περίπτερο, αν και κανείς δεν ξέρει.
Έτσι, στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη
και στις 9 το βράδυ, θα εγκαινιάσουμε στο «Μίνι Μάρκετ Αθηνά»,
στη Βούλα, μια έκθεσή μου με περίπου τριάντα έγχρωμες τετράγωνες
φωτογραφίες που τράβηξα τους τελευταίους μήνες, τις οποίες θα ανακαλύψετε σπαρμένες ανάμεσα στα
ράφια με τα προϊόντα τού Μίνι Μάρκετ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις
10 Ιουλίου.
Μικρή αγορά "Αθηνά"
Ταϋγέτου 13 Bάρη, (σύνορα ΒάρηςΒούλας, παράλληλα με τη λεωφόρο
Καλύμνου, πίσω από το μοναδικό
βενζινάδικο της λεωφόρου).
Πλάτων

Τριήμερο αλληλεγγύης, δημιουργίας
& βιωσιμότητας
Δημιουργούμε τώρα την κοινωνία που θέλουμε!
30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2014
Το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας &
Συνεργατικής Οικονομίας καλεί στο πρώτο
τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας και
Βιωσιμότητας που θα πραγματοποιηθεί στο
Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας από
30 Μαϊου έως 1 Ιουνίου 2014.
Οπως σημειώνουν στο δελτίο τους: Η επιλογή του Αυτοδιαχειριζόμενου π. Κάμπινγκ
Βούλας ως χώρου φιλοξενίας του τριημέρου αυτού, αντανακλά την πεποίθηση μας
πως τόσο η διαχείριση, η φροντίδα και η
λήψη αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον των δημόσιων χώρων, όσο και η ίδια η
χρήση τους, αποτελούν καθαρά πολιτικές
πράξεις που αφορούν τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες κοινωνίες και όχι κάποιους που
αποφασίζουν για τους πολίτες χωρίς τους
πολίτες. Στηρίζουμε τους εθελοντές ώστε
ο χώρος αυτός να παραμείνει ελεύθερος,
προσβάσιμος σε όλους, καθαρός, ασφαλής,
κέντρο δημιουργίας και ελεύθερης έκφρασης και δράσης.
Θα συναντηθούμε λοιπόν λίγα χιλιόμετρα
έξω από την μεγαλούπολη, για να συμμετάσχουμε σε εργαστήρια αυτοδιαχείρισης
της τροφής, της υγείας, της ενέργειας, της
έκφρασης και του σώματος. Καλλιτεχνικά
βιωματικά εργαστήρια, πρακτικές φυσικής
δόμησης και οικοτεχνίας, σεμινάρια κοινωνικής οργάνωσης, μη-βίαιης επικοινωνίας
και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων θα
πραγματοποιηθούν από φίλους και συνδιοργανωτές του Εναλλακτικού Φεστιβάλ
Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας,
σε ένα χαλαρό περιβάλλον που θα συνδυά-

1ο Up the W-all theatre festival

ζει γνώση και ψυχαγωγία.
Παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν σε αυτοσχέδια δημιουργικά παιχνίδια
και εργαστήρια.
Το τριήμερο θα απολαύσουμε νοστιμιές από
τη Νομαδική Κουζίνα και από ομάδες εθελοντών.
Προκειμένου να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα προτείνουν ο καθένας
να πηγαίνει με τα δικά μας πιάτα και ποτήρια.
Το πήρες πρόγραμμα: www.festival4sce.org

Aπό τη Δευτέρα 16 Ιουνίου έως και την Κυριακή 22 Ιουνίου o
πολυχώρος VAULT ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει
το 1ο Up the W-all theatre festival
5 ημέρες, 10 θεατρικές ομάδες, πάνω από 30 ηθοποιοί, βάζουν τα δυνατά τους διεκδικώντας μία θέση στην επόμενη θεατρική σεζόν του VAULT. Οι θεατρικές ομάδες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους δύο φορές στο
κοινό, το οποίο θα ψηφίσει και θα αναδείξει το έργο που θα
συνεχίσει τις παραστάσεις του στον Πολυχώρο Vault
Το βράδυ της Δευτέρας η Βασιλική Κίσσα και ο Μενέλαος
Πρόκος θα σας ξεναγήσουν στον κόσμο του αυτοσχεδιασμού
με την παράσταση «Δεύτερη ευκαιρία».
Το απόγευμα της Πέμπτης θα παρουσιαστεί το «Μαγικό ταξίδι της Ευγενίας», παιδική παράσταση που ξεχώρισε και τιμήθηκε στα 2α θεατρικά βραβεία κοινού
Μετά τις 5 μέρες του θεατρικού διαγωνιστικού προγράμματος το φεστιβάλ αγκαλιάζει δράσεις από τον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο.
* Mουσικές παραστάσεις. * Προβολή επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους που ταξιδεύουν ή ταξίδεψαν με επιτυχία
Πολυχώρος VAULT
Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός
Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8’ περίπου με τα πόδια)

Τηλέφωνα: 213 0356472 / 6945 993870

«Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος»
από το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
και η Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σπάτων-Αρτέμιδος συμμετέχουν στο «Ταξίδι προς το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» (KΠΙΣΝ)
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την
1η Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 24 Σεπτεμβρίου.
Το «Ταξίδι προς το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος» συνεχίζεται σε
διάφορους Δήμους της Αττικής, μέσα από την ανοιχτή
συμμετοχή του κοινού σε
εκδηλώσεις πολιτιστικού
και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του
ομώνυμου προγράμματος.
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία
των πολιτών με το ΚΠΙΣΝ
και τη φιλοσοφία του,
καθώς και η διαμόρφωση
μιας φρέσκιας κουλτούρας
μέσω της οποίας οι σύγχρονοι πολίτες της χώρας θα
μπορέσουν να συνδιαλεγούν ανοιχτά με το έργο
που πρόκειται να ανανεώσει
την καθημερινότητά τους.
Επόμενος σταθμός του προγράμματος «Ταξίδι προς το
ΚΠΙΣΝ» είναι ο Δήμος Σπάτων, όπου το διάστημα με-

ταξύ 1 Ιουνίου και 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν
ανοιχτές εκδηλώσεις, οι
οποίες θα δώσουν στους πολίτες μια πρώτη γεύση των
υπηρεσιών που θα προσφέρει
σε δύο χρόνια περίπου το
ΚΠΙΣΝ: ανοιχτή πρόσβαση
στην Παιδεία και τις Τέχνες,
καθώς και ανάδειξη του αστικού πρασίνου.
«Όπερας της Βαλίτσας»
Την 1η Ιουνίου στις 8 μ.μ., οι
δημότες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
παράσταση της «Όπερας της
Βαλίτσας» από την Εθνική
Λυρική Σκηνή και το έργο
Ντον Τζοβάννι του Μότσαρτ.
Το Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας» θα φιλοξενήσει την ιστορία του ευγενούς
Ντον Τζοβάννι με τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του
Αλέξανδρου Ευκλείδη. Προς
διευκόλυνση του κοινού, μια
ώρα πριν την έναρξη της παράστασης θα δοθούν δελτία
προτεραιότητας.
Αναλυτικό το πρόγραμμα:
http://www.snfcc.org/community/journey-to-thesnfcc/?lang=el.
Επόμενοι σταθμοί του προ-

γράμματος είναι οι Δήμοι
Σαρωνικού, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Κορωπίου και Νίκαιας-Ρέντη,
όπου
το
διάστημα μεταξύ 30 Μαΐου
και 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις, οι οποίες θα
δώσουν στους πολίτες μια
πρώτη γεύση των υπηρεσιών που θα προσφέρει σε
δύο χρόνια περίπου το
ΚΠΙΣΝ.
Ειδικότερα, στις 30 Μαΐου
στις 8 μ.μ., στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου
στα Καλύβια, οι δημότες
Σαρωνικού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Ντον Τζοβάννι
του Μότσαρτ με τη μορφή
της "Όπερας της Βαλίτσας"
Το Πρόγραμμα «Ταξίδι προς
το ΚΠΙΣΝ» υλοποιείται με
την αποκλειστική στήριξη
του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ), από το
ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με
την ΕΛΣ (www.nationalopera.gr),
την
EBE
(www.nlg.gr), τον οργανισμό Future Library (www.futurelibrary.gr)
και
την
περιβαλλοντική οργάνωση
WWF Ελλάς (www.wwf.gr).
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Θερινό πρόγραμμα Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών στα 3Β
Με βάση την απόφαση 226/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης το θερινό πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) λειτουργεί κατά τον μήνα Ιούλιο και το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου
(α' περίοδος 1/7/2014 – 31/7/2014 και β' περίοδος 1/8/2014 –
10/8/2014).
Το ωράριο λειτουργίας είναι 8:00 – 16:00.
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με
την τέχνη και τον αθλητισμό (θέατρο, μουσική, χορός, κινηματογράφος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πινγκ πονγκ κ.ά.)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά τέκνα δημοτών - κατοίκων στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου), από το οποίο να προκύπτει η δημοτικότητα
και η ηλικία του παιδιού / των παιδιών,
β) βεβαίωση ιατρού για την υγεία του παιδιού / των παιδιών (που να
έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους),
γ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2013,
δ) βεβαίωση ομοσπονδίας πολυτέκνων (για τέκνα πολύτεκνων),
ε) βεβαίωση εργοδότη (για τους εργαζόμενους γονείς),
στ) δικαιολογητικό που να βεβαιώνεται η διεύθυνση τόπου κατοικίας
(εάν αυτή δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό),
ζ) Φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου (για διαζευγμένους γονείς),
η) Φωτοαντίγραφο απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας,
θ) Φωτοαντίγραφο θεωρημένης κάρτας ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα παιδιά κατά το προσεχές
σχολικό έτος να φοιτούν στο Δημοτικό.
Προηγούνται: 1. α) τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών ή β)
διαζευγμένων γονέων ή γ) με συγγενή α' βαθμού με ποσοστό
αναπηρίας από 67% και άνω βάσει απόφασης από το Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Το εισόδημα των ανωτέρω
οικογενειών πρέπει να είναι έως 20.000€. Τα τέκνα οικογενειών που έχουν εισόδημα άνω των 20.000€ εντάσσονται σε
ενιαία λίστα αναμονής. 2. τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€ (για οικογένειες
έως 4 τέκνα, προσαυξανόμενο με 20% για κάθε επιπλέον παιδί)
3. τα τέκνα οικογενειών με εργαζόμενους και τους 2 γονείς
(απαιτείται βεβαίωση εργοδότη) κατά τη διάρκεια του θερινού
προγράμματος με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€
Οι κατηγορίες κατατάσσονται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Οι
υπόλοιπες αιτήσεις αξιολογούνται βάσει εισοδήματος, όπως αυτό
προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα.
Η επιλογή των συμμετεχόντων παιδιών εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από: δύο Δημοτικούς Συμβούλους, τον υπεύθυνο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. έναν δάσκαλο
του Κ.Δ.Α.Π. και έναν διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού με
τους αναπληρωτές τους.
Τα δίδακτρα για την περίοδο από 1/7/2014 – 31/7/2014 καθορίζονται στα 30€ για κάθε μαθητή και για την περίοδο από
1/8/2014 – 10/8/2014 καθορίζονται στα 10€ για κάθε μαθητή.
Εξαιρούνται οι οικογένειες πολυτέκνων, απόρων (με ατομικό
εισόδημα έως 6.000€ αυξανόμενο κατά 20% για κάθε επιπλέον
μέλος) και ανέργων δύο γονέων (βάσει θεωρημένης κάρτας
ανεργίας) που απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.
Η χρονική περίοδος των αιτήσεων για το θερινό πρόγραμμα
του Κ.Δ.Α.Π. BBB είναι από 2/6/2013 έως 13/6/2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημαρχείο Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής οποιουδήποτε εκ των δικαιολογητικών, αυτό μπορεί να προσκομιστεί μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Ο κατάλογος των παιδιών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 23/6/2014 στο γραφείο του
Κ.Δ.Α.Π. (2ο Γυμνάσιο Βούλας, Βουλιαγμένης & Προόδου,
Βούλα). Τηλέφ: 2132019917, Κομνηνός Παπαδημητρίου).

Δωρεάν υπηρεσίες υγείας για πολίτες
που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα
Με την υπ. Αριθ. 654/12.8.2013
Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. 164/24-2-2014
πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, οι πολίτες που

έχουν απωλέσει την ασφαλιστική
τους ικανότητα δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Η διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου

Νέος τρόπος διακανονισμού για οφειλέτες στο ΙΚΑ
Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο καθεστώς προσωρινού διακανονισμού,
και να αποφύγουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δίνει στους εργοδότες οφειλέτες το ΙΚΑ, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτου Σπυρόπουλου.
Η εγκύκλιος προβλέπει ότι, στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε διακανονισμό πριν από το 2013 και εξυπηρετούσαν τους όρους του διακανονισμού,
αλλά στη συνέχεια υπήχθησαν υποχρεωτικά στους όρους της ρύθμισης «νέας
αρχής» κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, «να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής,
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος».
Η ρύθμιση αυτή, έδινε το δικαίωμα της αποπληρωμής σε 80 μηνιαίες δόσεις, οι
οποίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούσαν να φθάσουν τις 150 μηνιαίες
δόσεις.

Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
Υγείας έχει μεταβληθεί από 4 σε
8 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του (Υπ. Υγείας υπ’ αρ.
164/24-2-2014).
Οι δικαιούχοι
έχουν δυνατότητα - δικαίωμα
ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
Υγείας (Επισκέψεις σε ιατρό και
εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς
και σε έλεγχο παρακολούθησης
κύησης.
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στα ΚΕΠ.
Πληροφορίες για δικαιούχους:
https://www.healthvoucher.gr/ShowPage.aspx?id=6&cat=1
Πληροφορίες για παρόχους :
https://www.healthvoucher.gr/ShowPage.aspx?id=18&cat=2
Αίτηση:https://www.healthvoucher.gr/se
cure/Application.aspx

Σε αυτόματη αργία οι δημόσιοι
υπάλληλοι για πειθαρχικά παραπτώματα
Αυτομάτως σε αργία θα τίθενται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι
διαπράττουν
πειθαρχικό παράπτωμα και
δεν θα έχουν δυνατότητα
να ανατρέψουν αυτή την
απόφαση ακολουθώντας τη
δικαστική οδό.
Συνταγματική και σύμφωνη
με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) είναι η ισχύουσα
διάταξη του Υπαλληλικού
Κώδικα που προβλέπει ότι οι
δημόσιοι υπάλληλοι που
διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αυτομάτως σε αργία (αυτοδίκαιη
θέση σε αργία), έκρινε η
Ολομέλεια του Συμβουλίου
Επικρατείας (ΣτΕ).
Συγκεκριμένα, το άρθρο 103
του παλαιού Υπαλληλικού
Κώδικα (Ν. 3528/2007) αναμορφώθηκε με τον νόμο
4093/2012 και αυστηροποιήθηκε ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας των δημοσίων
υπαλλήλων, έτσι ώστε «να
επιτυγχάνεται η άμεση και
έγκαιρη απομάκρυνση όσων

διώκονται ή τιμωρούνται για
σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα».
Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο υπάλληλος
τίθεται αμέσως σε αργία
μόλις ασκηθεί σε βάρος του
πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

υπηρεσίας, ενώ «η κατάσταση σε αργία δεν επιφέρει
τη
λύση
της
υπαλληλικής σχέσεως, ούτε
την απώλεια της οργανικής
θέσεως ή του κατεχόμενου
από τον υπάλληλο βαθμού,
ούτε αποτελεί πράξη απολύσεως από την υπηρεσία».

Η Ολομέλεια του Ανώτατου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου
έκρινε ότι το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας επιβάλλεται σε βάρος των δημοσίων
υπαλλήλων για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της

Ακόμη, η αυτοδίκαιη θέση
σε αργία «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο, το
οποίο συνεπάγεται την για
λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού
ασκήσεως
των
υπηρεσιακών καθηκόντων

του υπαλλήλου κατά τη
διάρκεια της εκκρεμότητας
της πειθαρχικής ή ποινικής
υποθέσεως», αλλά και η
επιβολή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας «δεν ισοδυναμεί
από
πλευράς
εννόμων αποτελεσμάτων
προς απόλυση ή υποβιβασμό».
Επίσης, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι οι
υπάλληλοι που τίθενται σε
αργία λαμβάνουν το 75%
των αποδοχών τους και η
όλη πειθαρχική διαδικασία
πρέπει να ολοκληρωθεί
(σύμφωνα με τον νόμο) το
πολύ μέσα σε τέσσερεις
μήνες.
Η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 103 του Υπαλληλικού
Κώδικα δεν παραβιάζει τη
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο
20 του συνταγματικού
χάρτη που κατοχυρώνει το
δικαίωμα της προηγούμενης
ακροάσεως, αλλά ούτε και
το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
πηγή: aftodioikisi.gr
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Αντισυνταγματική
η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
έκρινε το ΣτΕ
Αντισυνταγματική έκρινε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ η ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ).
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ
έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων
της Αθήνας και εργαζομένων στην
ΕΥΔΑΠ, Ιγνάτιος Γρυπογιάννης,
Αλέξανδρος Μερσινιάς και Βασίλειος Τσόκαλης. Η προσφυγή έγινε
στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας
που ανέλαβε, λίγες μέρες μετά τις
εκλογές του 2012, να αντικρούσει το
ΤΑΙΠΕΔ με μια σειρά προσφυγές
κατά των ιδιωτικοποιήσεων στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Στην ομάδα
αυτή της πρώτης σειράς προσφυγών
μετείχαν οι Κατερίνα Θεοδωράτου
(δικηγόρος), Αριστείδης Θωμόπουλος (δικηγόρος), Μαριλένα Ιατρίδου,
Βασίλης
Παπαστεργίου
(δικηγόρος), Σίσσυ Πετράκου (δικηγόρος), Νέστορας Πολίτης (δικηγόρος), Ελένη Πορτάλιου, Πόλυς
Τακόπουλος (δικηγόρος), Αναστασία Χριστοδουλοπούλου (δικηγόρος). Από πλευράς προσφευγόντων
στην ομάδα για την ΕΥΔΑΠ μετείχε
ο Βασίλης Τσόκαλης. Για τη σύνταξη της προσφυγής αξιοποιήθηκε
το σχετικό νομικό έργο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, του Δημήτρη Μπελαντή (δικηγόρου) και της
Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διάσωση της Παραλίας του Σαρωνικού.
Με την προσφυγή τους ζητούσαν να
ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με
την οποία μεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγμα, από το ελληνικό Δημόσιο
στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της
ΕΥΔΑΠ.
Όπως αναφέρεται στη δικαστική
απόφαση, η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ
σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλουν τη μέριμνα
του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
Στην απόφαση σημειώνεται ότι ο χα-

ρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης
«αναιρείται στην περίπτωση της
αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της ΑΕ διά του
μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα». «Η κατ'
ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά

αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους
της παροχής προσιτών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται
πλήρως με την κρατική εποπτεία»,
σημειώνεται.
Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι «οι
υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται
μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό, διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο
χώρο της Αττικής, από δίκτυα που
είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και προστίθεται:
«Συνίστανται, δε, οι υπηρεσίες
αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση
που είναι αναγκαίες για την υγιεινή
διαβίωση και ιδίως στην παροχή του
πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού
απαραίτητου για την επιβίωση, που
καθίσταται σπανιότερο συν τω
χρόνω».
Επίσης, στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται: «Αβεβαιότητα ως προς
τη συνέχεια της παροχής προσιτών
υπηρεσιών κοινής ωφελείας με
αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας,
δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του
Συντάγματος» ειδικότερα μετά το
από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής και «κατοχυρώνει
το δικαίωμα στην προστασία της
υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 πα-

ράγραφος 3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών». Εξάλλου, η Ολομέλεια
αναφέρει ότι «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση
είναι αναγκαία για να μη μετατραπεί
η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική,
συνιστά παράβαση των άρθρων 5
παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος». Παράλληλα, με άλλη απόφαση
της Ολομέλειας, απορρίφθηκε ως
εκπρόθεσμη η αίτηση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.
Τέλος, με άλλες αποφάσεις, απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου Εργαζομένων Εταιρείας Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, της
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων
Ελλάδος και κατοίκων της συμπρωτεύουσας. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, άλλες γιατί το καταστατικό των
συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν
τους παρείχε το δικαίωμα και άλλες
επειδή δεν νομιμοποιηθήκαν οι δικηγόροι τους.
πηγή: e-inon.gr

“Συναντούμε
ασύγνωστη
αδιαφορία...”
δηλώνουν δύο δικηγορίνες
Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς γι’ αυτή
τη νίκη. Παρ’ όλ’ αυτά δεν μπορούμε
να μην αναφερθούμε στην ασύγγνωστη αδιαφορία που συναντούμε όσον
αφορά γενικά τις προσφυγές από τον
καθ’ ύλην αρμόδιο ΣΥΡΙΖΑ και ενίοτε
από τα ενδιαφερόμενα σωματεία στην
αξιοποίηση των ένδικων μέσων που
αποτελούν σημαντικό όπλο των αγώνων μας. Οι γενικόλογες διαμαρτυρίες, εντός και εκτός Βουλής, εφ’ όσον
δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα
έργα (κίνημα, προσφυγές), μπορεί να
προβάλλουν τους διαμαρτυρόμενους
δεν σώζουν όμως ούτε τα δημόσια
αγαθά ούτε την κοινωνία.
Μαριλένα Ιατρίδου
Ελένη Πορτάλιου

Ευχαριστήρια επιστολή
του Πέτρου Φιλίππου
προς τους κατοίκους
της Ανατ. Αττικής
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής,
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη
στήριξή σας στον αγώνα μας για την Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα για την περιοχή
της Ανατολικής Αττικής. Ήταν ένας αγώνας
που δόθηκε με ήθος, αξιοπρέπεια και καθαρό
πολιτικό λόγο. Ένας αγώνας που έδωσε μια
άλλη προοπτική, ένα άλλο πρόγραμμα για τα
προβλήματα της Ανατολικής Αττικής και κυ-

ρίως που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις
για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Και όπως δήλωσε η νέα Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου «η μάχη που κερδήθηκε
είναι μονάχα η αρχή… Ξεκινάει ένας πόλεμος να αλλάξουμε τις ζωές μας. Να τις αλλάξουμε στην Περιφέρεια Αττικής, να τις
αλλάξουμε σε όλη τη χώρα».
Η δέσμευσή μας είναι ότι όπως μέχρι σήμερα
δώσαμε αυτή τη μάχη μαζί σας, έτσι θα συνεχίσουμε και όλη την πενταετία. Σε συνεργασία με τους δήμους, με τους φορείς, με
τους πολίτες.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους αλλά και τους χιλιάδες πολίτες που
εθελοντικά στρατεύτηκαν μαζί μας στον καθοριστικό αυτό αγώνα.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Σας καλούμε όλους να υλοποιήσουμε μαζί τη
σπουδαία αυτή αλλαγή που αποφασίσατε για
την Περιφέρεια Αττικής. Η Ανατολική Αττική,
η Περιφέρεια Αττικής μας περιμένει όλους.
Καλή συνέχεια στον μεγάλο αγώνα,
Στο μεγάλο στοίχημα που ξεκίνησε
την Κυριακή!
Πέτρος Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 31 ΜΑΪΟΥ 2014

Δήλωση μεγάλης σημασίας του επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, από το Βερολίνο:
«Η Ευρώπη δεν είναι πλέον κάτι που δεν αμφισβητείται»
«Η Ευρώπη δεν είναι πλέον κάτι που δεν αμφισβητείται»
δήλωσε: Γ. Ντάισελμπλουμ με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ευρωεκλογές, ενώ τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η νομισματική σταθερότητα.
Χρησιμοποίησε και το παράδειγμα της Ελλάδας: «Δοκιμάστε να πείτε σε έναν Έλληνα που αγωνίζεται να επιβιώσει
ότι η Ελλάδα έχει τώρα πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι που
για μας στο Eurogroup αποτελεί σημαντικό δείκτη. Τι λέει
όμως αυτό σε έναν πολίτη στην Ελλάδα;», διερωτήθηκε.

Ανάλογο παράδειγμα έφερε και για την Ισπανία: «Δοκιμάστε να πείτε σε έναν Ισπανό που έχασε την δουλειά του
ότι υπάρχει μικρή μείωση της ανεργίας στην πατρίδα του ή
σε έναν Ιρλανδό, του οποίου το σπίτι έχασε το ένα τέταρτο
της αξίας του, ότι σημειώνεται μικρή άνοδος των τιμών των
ακινήτων».
Πρόσθεσε ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία βελτιώνονται
μεν, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνουν ακόμη

20.5 - 31.5.1941: Η μάχη της Κρήτης
Το ιστορικό των γεγονότων
Για την πρωτοφανή άμυνα που επεδείχθη κατά την
εισβολή των Γερμανών στην Κρήτη, ιδία του αμάχου ντόπιου πληθυσμού, οι ιστορικοί δηλώνουν ότι
αυτή αποτέλεσε την αιτία για να εξελιχθεί το όλο
σκηνικό σε βαρβαρική ωμότητα. Σκληρή ωμότητα
του πολέμου και από τις δύο πλευρές. Και ετεροχρονικά εκδικητική, πρόσθετα από τη μία.
Στην Κρήτη οι Βρετανοί ο, αρχικά είχαν εγκαταστήσει μια μικρή φρουρά. Μετά την κατάρρευση
όμως του χερσαίου μετώπου, ένα σημαντικό μέρος
του συμμαχικού στρατού που υποχωρούσε από
την ηπειρωτική Ελλάδα, είχε μεταφερθεί στη μεγαλόνησο.
Αυτό απαρτιζόταν κυρίως από δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και δή Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, και σε μικρότερο αριθμό από
ελληνικές δυνάμεις.
Οι Βρετανοί συνολικά διέθεταν 32.000 στρατιώτες
στους οποίους προσετίθεντο 12.000 Ελληνες διαφόρων πεζοπόρων σωμάτων, όλων ανεπαρκώς
εξοπλισμένων.
Ο άμαχος πληθυσμός της νήσου, δεν είχε όπλα,
αφού ήδη με διάταγμα του Μεταξικού νόμου είχε
καταθέσει ακόμα και αυτά τα όσα εκ κειμηλίων
παραδόσεως.
Από θαλάσσης, η ισχυρή βρετανική παρουσία στόλου καθιστούσε δυσχερή έως αδύνατη την οποιαδήποτε
δι΄αυτής εισβολή.
Συμμαχική
αεροπορική κάλυψη του νησιού δεν προεβλέπετο.
Οι Γερμανοί για την κατάληψη της Κρήτης, εφήρμοσαν καινοτόμο πολεμικό σχέδιο. Για πρώτη
φορά επιχείρησαν, την από αέρος εισβολή με τη
χρησιμοποίηση του επίλεκτου νεοσύστατου σώματος των αλεξιπτωτιστών.
Η από αέρος εισβολή τελικά απέδωσε, αλλά οι
απρόβλεπτες συνέπειες από το πολεμικό επιχείρημα αυτό, ήσαν τόσες πολλές και οδυνηρά φθοροποιές, ώστε έκτοτε το σώμα αλεξιπτωτιστών, το
επίλεκτο αυτό σώμα του γερμανικού στρατού να
καταργηθεί και να διαγραφεί σαν όπλο μάχιμο αυτόνομο, από τις τάξεις των δυνάμεων του άξονα.
Τα περιορισμένης μεταφορικής ικανότητας γερμανικά αεροσκάφη, τα τύπου Ju - 52, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, και έφταναν σε αριθμό ή μόλις
υπερτερούσαν τα 550, είχαν ενισχυθεί για την μεγαλύτερη δυναμική μεταφοράς πολεμικών εφοδίων, με
την πρόσδεση
ρυμουλκουμένων
ανεμοπτέρων.
Το σχέδιο επίθεσης είχε συμπληρωθεί με χωμάτι-

νους διαδρόμους απογείωσης- προσγείωσης, οι
οποίοι είχαν όλως προχείρως και εκ των προτέρων κατασκευασθεί στις κοντινότερες προς την
Κρήτη, περιοχές της Πελοποννήσου.
Λόγω όμως της εκ του οργασμού, και της κρισιμότητας της συνεχούς διακίνησης σε ένα τέτοιο ανασφαλή αεροδιάδρομο, η σκόνη από το χώμα η
οποία αιωρείτο, γινόταν πρόξενος συχνών ατυχημάτων, αλλά και καθυστερήσεων.
Η γερμανική δύναμη έφτανε τους 23.000 άνδρες
περίπου, από τους οποίους οι 10.000 ανήκαν στο
επίλεκτο σώμα των αλεξιπτωτιστών.
Στο σχέδιο εφόδου, το οποίο άκουγε στο όνομα
‘’Ερμής’’, σε πρώτη φάση προεβλέπετο η από
αέρος κατάληψη, τουλάχιστον του ενός από τα
τρία αεροδρόμια, που βρίσκονταν στις βόρειες
ακτές της μεγαλονήσου. Αυτά ήταν στο Μάλεμε
Χανίων, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
Πιο κοντά, σε απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα ήταν το Μάλεμε, γι΄αυτό και τούτο θεωρήθηκε σαν η προσφορότερη και πρώτη στην
επιλογή για την κατάληψη.
Βαρύς οπλισμός, όπως πυροβόλα, πολεμικά εφόδια, αλλά και αυτοκίνητα, ήταν αδύνατο να μεταφερθούν δια του αέρος. Έτσι για τον σκοπό αυτό
είχε επιστρατευθεί ένας ετερόκλητος ποικιλώνυμος μικρός στολίσκος, από καΐκια και άλλα συναφή
μικρά πετρελαιοκίνητα πλοιάρια.
Από την 14η Μαϊου η προετοιμασία της εισβολής
άρχισε με επιδρομές αεροπορικές, και βομβαρδισμούς, σε ξηρά και θάλασσα.
Με τους βομβαρδισμούς μάλιστα στη θάλασσα,
από τις πρώτες ώρες είχαν καταβυθισθεί πολλά
και διάφορα συμμαχικά εμπορικά πλοία, συνολικού εκτοπίσματος που έφτανε περίπου τους
30.000 τόνους, με απώτερο σκοπό να διακοπεί το
ενδεχόμενο να έρθει πολεμική βοήθεια από τη θάλασσα.
Ξημέρωμα της 20ης Μαΐου, άρχισε η κατά ξηράν
αεροπορική επέλαση, αφού προηγήθηκε καταιγισμός σφοδρός με βόμβες, και ακολούθησε η κατά
κύματα ρίψη αλεξιπτωτιστών. Από τις πρώτες στιγμές όμως είχαν αρχίσει να διαφαίνονται και τα
πρώτα προβλήματα.
Οι αλεξιπτωτιστές έπεφταν σε άσχετες θαμνώδεις
ή ελαιοφυτεμένες θέσεις, όπου τους περίμενε με
πρωτόγονο εξοπλισμό από παραδοσιακά μαχαίρια
και γεωργικά εργαλεία, ο άμαχος Κρητικός και
τους εξόντωνε, προτού ακόμα αυτοί προλάβουν

πολλά, «προκειμένου να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας
και ισχυρή ανάπτυξη, αυτή τη φορά σε βιώσιμη βάση».
Είναι φανερό πλέον πως οι ηγέτες της ΕΕ έχουν λάβει το
μήνυμα και το παραδέχονται δημόσια. Το είπε ο Κάμερον,
το είπε ο Ολάντ, το είπε ακόμη και ο Σόιμπλε, πως χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Για την ώρα μονο η Μέρκελ… αντιστέκεται και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις
της το προσεχές διάστημα.
πηγή: ysterografa.gr

να ανασυνταχθούν. Και τότε τα εχθρικά όπλα άλλαζαν χέρια. Και τότε ο αγρότης Κρητικός γινόταν
πολεμικά ένοπλος.
Ο κανόνας της υπεροχής του αιφνιδιασμού στον
επιτιθέμενο και του τρόμου που προκαλούσε το
άγνωστο, εκ των πραγμάτων γρήγορα υστέρησε,
και αυτό στάθηκε ευνοϊκά για τον αμυνόμενο. Από
την άλλη μεριά η έμφυτη από αιώνων τακτική του
κλεφτοπολέμου και η φίλια γνώση του εδάφους
που έδινε μετερίζι στον Κρητικό, αλλά και η καταπάτηση των κανόνων ιπποσύνης του ορθόδοξου
πολέμου, δημιούργησε το πλεονέκτημα στον υπέρ
της πατρίδας αγώνα.
Η εξοντωτική παντοιότροπη σφαγή που επακολούθησε, ίσως σκληρή και απάνθρωπη πράξη,
αλλά λογική στην ανάγκη της επιβίωσης, έδειξε ότι
στην προάσπιση της πατρίδας η φιλανθρωπία δεν
έχει θέση, αφού η όποια φιλανθρωπία δεικνύεται
αφελής και συνεπάγεται την ήττα.
Το θέμα πάντως είναι, ότι 9.000 άνδρες αλεξιπτωτιστές, πάνοπλοι και εμπειροπόλεμοι, κατίσχυσαν,
αλλά σε μια Καδμεία νίκη δηλαδή νίκη κα την
οποία η μάχη ήταν ολέθρια και για τον ίδιο τον νικητή.
Το πρώτο κύμα στο Μάλεμε και στον κάμπο της
Αγυιάς, με συνεχή και αδιάκοπη ρίψη των αλεξιπτωτιστών, γρήγορα αποπροσανατόλισε τις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ταλαιπωρημένες από
τις πρόσφατες μάχες στον ηπειρωτικό χώρο, προσπαθούσαν εις μάτην να αποκτήσουν την πρωτοβουλία μα και ίσως, την ισορροπία των κινήσεων.
Τη δεύτερη ημέρα, η επίθεση εστράφη εναντίον
του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.
Αλλά ήδη από τη δεύτερη ημέρα είχε αρχίσει,
κάτω από τα πυρά των Βρετανών και η προσγείωση
των γερμανικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του
Μάλεμε.
Παρ΄όλα ταύτα το Βρετανικό ναυτικό, είχε επιτύχει κατά τη διάρκεια της νύχτας, να διαλύσει τα
ετερόκλητα πλοιάρια του γερμανικού ανεφοδιασμού, τα οποία θα ενίσχυαν τους εισβολείς στο
Μάλεμε, με βαρέα όπλα.
Την 21η και 22η Μαΐου, η γερμανική αεροπορία σε
σαφή κάμψη της επιθετικής της ορμής, περιόρισε
τη ρίψη των αλεξιπτωτιστών σε δυό χιλιάδες(!) μοναχά την ημέρα και αυτό άρχισε να δίνει κάποια αισιόδοξη ανακούφιση στο συμμαχικό στρατόπεδο.
Η αισιοδοξία φάνηκε να θέλει να υλοποιηθεί με
την πρόθεση αποστολής ενισχύσεων από την Αίγυπτο. Εκ των υστέρων όμως φαίνεται να επικράτησε μια δεύτερη ωριμότερη σκέψη,
Και αυτό προφανώς γιατί η προσπάθεια του βρετανικού ναυτικού, να κρατήσει κλειστούς τους θύλακες του εχθρικού ανεφοδιασμού προσμετρούσε
κόστος βαρύτατο.
Ήδη το καταδρομικό Juno είχε καταβυθισθεί την
προηγουμένη και σε συνέχεια την 22α του Μαΐου,
τα καταδρομικά Fidji και Gloucester και το αντιτορπιλικό Greyhoumd είχαν επίσης καταβυθισθεί,
ενώ το βοηθητικό πολεμικό Warspite, είχε υποστεί
βαρύτατες βλάβες.
Στις 23 του ιδίου μηνός, όταν βυθίστηκαν νότια της
Κρήτης και τα βρετανικά αντιτορπιλικά, Kashmir
και Kelly, το Λονδίνο αποφάσισε την εγκατάλειψη

του νησιού στη μοίρα του.
Παρά ταύτα και την θέση του βρετανικού επιτελείου της Αιγύπτου, στην ξηρά της μεγαλονήσου,
σύμμαχοι, Έλληνες, και χωρικοί Κρήτες, με αυτοθυσία εξακολουθούσαν ακόμη να μάχονται σθεναρά υπό την ηγεσία του Νεοζηλανδού στρατηγού
Φράυμπεργκ. Ο κύβος όμως είχε ριφθεί.
Το νησί εντός ολίγου εγκαταλείφθηκε, με νεκρούς
2000 Βρετανούς ναύτες στα νερά της Κρήτης,
επάνω δε στην ξηρά με νεκρούς ή και αιχμαλώτους: σε Βρετανούς 7774, Αυστραλούς 3332
και, Νεοζηλανδούς 2541.
Οι νεκροί των ενόπλων Ελλήνων έφτασαν σε 592
και των αμάχων σε αριθμό άγνωστο.
Από την μεριά των επιτιθεμένων Γερμανών οι νεκροί έφτασαν σε 5000 ή 6000, (τι χίλιοι πάνω τι χίλιοι κάτω, αριθμοί όλοι απάνθρωποι για τους
ιστορικούς) από τους οποίους οι 4750 ήσαν αλεξιπτωτιστές.
Την 31η Μαΐου είχε ολοκληρωθεί η κατάληψη της
Κρήτης από το Γερμανικό Τρίτο Ράιχ.
Η ανάμειξη των αμάχων Κρητών στη σύγκρουση
ήταν θαρραλέα, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να επηρεάσει το όποιο τελικό αποτέλεσμα. Η ανάμειξη όμως
του αμάχου πληθυσμού όπως προανέφερα, αναζωπύρωσε τα ενυπάρχοντα αντεκδικητικά ένστικτα του
γερμανικού στρατού, τα όποια άλλωστε πλουσιοπάροχα για άλλη μια φορά είχε αποκαλύψει τόσο στα
στρατόπεδα των Εβραίων, όσο και κατά τη δράση του
στην Πολωνία.
Αργότερα χρόνια πολλά μετά, η γυναίκα μου όταν
ήταν παιδί ακόμα, είχε επισκεφθεί το γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε με τον πατέρα της.
Ανατρίχιασε τότε, όπως σήμερα μού αφηγείται,
με την ατέλειωτη σειρά των τάφων των Γερμανών
στρατιωτών.
Πρόσφατα μαθεύτηκε πως συχνά βλέπουν μια μαυρομάνα Κρητικιά, να σκύβει και να ανάβει με τη
σειρά, τα καντήλια των Γερμανών.
«Κανένας δικός σου, μάνα;» τη ρώτησε κάποιος.
Και πήρε τότε απόκριση συγκλονιστική:
«Όχι παιδί μου. Ο δικός μου γιός είναι πιο δίπλα.
Κείτεται στο “ελληνικό” και ανάβω το καντήλι του
κάθε μέρα. Μα σε αυτούς τους έρμους, ποιός να
τα ανάψει; Οι μανάδες τους και να ζούνε μαθές,
είναι αλάργα και πλιό αλάργα. Γροικώ τον πόνο
τους εγώ η καψερή, και τρέχω σαφή και τους τ’
ανάβω. Ο Θεός να τους αναπάψει.»
Οι μανάδες όλου του κόσμου, σκέφτονται όλες τις
μανάδες και όλα τα παιδιά. Τα δικά τους και τα
ξένα που αδικοχάνονται για τις όποιες απαράδεκτες πολιτικές σκοπιμότητες.
Για πόσο όμως θα χάνονται έτσι άδικα;
Μα για όσο υπάρχουν αυτοί οι δήθεν άνθρωποι, οι
απόγονοι του Κάιν.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, Εκδ. Εκδοτική Αθηνών.
2) Γεωργ. Παναγιωτάκη: “Η μάχη της Κρήτης”
3) Θ. Δετοράκη: “Ιστορία της Κρήτης”
4) Πολεμική Ιστορία “Εμείς οι Έλληνες” τομ. Β’, Εκδ ‘’ΣΚΑΪ
5) “Ιστορία του Νέου Ελληνισμού”, τομ. 8ος, Εκδ. Ελληνικά
Γράμματα
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Επιχειρηματικός Ομιλος η Ε.Ε.
Επιχειρηματικό όμιλο που απασχολεί 6.000 υπαλλήλους και κοστίζει στον Eυρωπαίο φορολογούμενο
180 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Χωρίς ουσιαστικά
ωφέλη για τον ίδιο και το κράτος του!! ονόμασε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γερμανική εφημερίδα Deutsche
Wirtschafts Nachrichten!

Aκυρώθηκαν οι διαδικασίες
χρηματοδότησης ΧΥΤΑ από Ε.Ε.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακύρωσε τις διαδικασίες χρηματοδότησης μέσω Ε.Σ.Π.Α. των Σ.Δ.Ι.Τ. της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Αττική και άλλες δέκα
Περιφέρειες της χώρας, διαπιστώνοντας σοβαρές
παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας με σημαντικότερη αυτή του όρου-καρμπόν σε όλες τις Σ.Δ.Ι.Τ.
περί εγγυημένης ποσότητας παραγωγής απορριμμάτων.

To θρίλερ ΒΒΒ
Στον τρίδημο Δήμο 3Β, τη νύχτα των εκλογών εξελίχθηκε ένα θρίλερ που έκοβε την ανάσα, αφού και οι

δύο υποψήφιοι δήμαρχοι πήγαιναν ψήφο - ψήφο
πότε ο ένας μπροστά και πότε ο άλλος. Μετά τις
03:00 τα ξημερώματα έκλεισε με 12 ψήφους διαφορά
μπροστά ο Γρ. Κωνστνατέλλος από τον Σπ. Πανά.
Κανείς δεν είναι ουσιαστικά, ευχαριστημένος γιατί η
διαφορά είναι ελάχιστη και γι’ αυτό, όπως γίνεται συνήθως, προσφεύγουν σε επανακαταμετρήσεις κ.λπ.
Βέβαια αυτό δεν εμπόδισε το συνδυασμό του Κωνσταντέλλου να στήσει πανηγύρι στις 03.30 τη νύχτα
στην πλατεία με τον
“ταραχή” στο μικρόφωνο να φωνάζει “όλα
τα μωρά στην πίστα”
και “βασανιστείτε μωρά
μου”, ώσπου παρενέβη
η Αστυνομία.
Ο Λε Πα είναι μέσα στο
συνδυασμό του Γρ.
Κωνσταντέλλου
ως
υποψήφιος σύμβουλος και η ψυχαγωγία έδωσε
στίγμα...

Τα φέουδα και ο ΣΑΑΚ
Τώρα που πέρασαν οι εκλογές μπορούμε να λέμε
αλήθειες και γεγονότα που μας προβλημάτισαν, όσον
αφορά εκλογικές συμμαχίες.
Στις προηγούμενες εκλογές όταν εμφανίστηκε ο Γρ.
Κασιδόκωστας υποψήφιος στα 3Β, είχαμε αντιρρήσεις στην υποστήριξή του λόγω της νοοτροπίας του,
η Ηλέκτρα Τσιριγώτη συντάχθηκε στην παράταξή του
και έτρεξε για να βγει ο συνδυασμός.
Στις αντιρρήσεις μας, ότι είναι λάθος η επιλογή της,
μάς τόνιζε ότι “πάω γιατί είναι ο μόνος τρόπος να
διώξουμε τον ΣΑΑΚ”* (Συνεταιρισμός Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών). Από τα σπλάχνα του

ΣΑΑΚ προέρχονται οι περισσότεροι δήμαρχοι που
“κυβέρνησαν” τη Βούλα για δεκαετίες όπως και ο
Μάντεσης και οι περισσότεροι σύμβουλοι του σημερινού Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και o ίδιος βεβαίως.
Τώρα μας δημιουργήθηκε εύλογα η απορία την οποία
εκφράσαμε στην Ηλ. Τσιριγώτη. Τότε πήγες με τον
Κασιδόκωστα για να διώξεις τον ΣΑΑΚ. Τώρα γιατί
πηγαίνεις με τον ΣΑΑΚ; Ερώτημα που δεν απαντήθηκε ή μάλλον επιχειρήθηκε να απαντηθεί με την επιστολή που δημοσίευσε παραμονές εκλογών για τα
“φέουδα”. Τελικά επέλεξε ένα από τα δύο φέουδα;
Κι αν επικρατήσει πόσο θα κρατήσει;...
* Ο ΣΑΑΚ κουβαλάει πολλές αμαρτίες για τη σημερινή τσιμεντοποίηση της Βούλας και ακόμη έχει διεκδικήσεις...

όρικη!
Γιατί επέλεξε το σημάδι του Ζορό για έμβλημά της;
Προφανώς, για όλους τους συμβολισμούς που εμπεριέχεται στη θρυλική ζιγκ-ζαγκ σπαθιά.
Και δεν είναι λίγοι.
Δεν έκανε καν τον κόπο να τηρήσει το τυπικό της ξιφομαχίας. Δεν φώναξε “en garde” στον Δον Σγουρό. Απλά
του χάραξε το Ζ. Πάρε να ‘χεις.
Εχω την αίσθηση ότι θα καταφέρει πολλές καλές σπαθιές.
Κι ανάμεσά τους την καλύτερη, να μη λένε για κείνη, “να
η περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ”. Θα λένε “να, η Ρένα Δούρου”.
Εύχομαι να σηκώσει την κοινή εθνική συνισταμένη πάνω
από τις κομματικές “συνιστώσες”. Ετσι θα γράψει εντελώς ευδιάκριτα πως είναι Ζόρικη.
Καλή επιτυχία Δόνα Ρένα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Στη χώρα των Βουλού, ας κρατήσουν οι χοροί
Οι δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα υπήρξαν ανέκαθεν πεδίον δόξης λαμπρόν γιά την συνύπαρξη του
αριστοφανικού δαιμόνιου μ’ έναν δαιμόνιο εισαγγελέα. Πολύ ψωμί και γιά τους δυό. 867 άκυρα την δεύτερη Κυριακή είναι κομματάκι πολλά μπρε. Στην
πλατεία του χωριού των Βουλού, ο τοπικός φύλαρχος έστησε πανηγύρι στις 3 τα ξημερώματα γιά να
ευχαριστήσει με τουμπερλέκια τα πνεύματα και τα οινοπνεύματα που τον ανέδειξαν πρώτο παλληκάρι της
Βου-Βα-Βούς, με 12 όστρακα διαφορά από τον κοντοχωριανό διεκδικητή. Κάποιοι Βουλού, ήθελαν οι δύσμοιροι να κοιμηθούν τέτοιαν ώρα και κατέβαζαν
καντήλια οι ασεβείς στο παρθενικό ξεσάλωμα της
«πόλης γιά να ζεις».

«Θέλω να ξυπνώ σε μιά πόλη που δεν κοιμάται ποτέ»,
τραγουδάει ο Φρανκ Σινάτρα γιά τη Νέα Υόρκη. Να
όμως που η πόλη αποφάσισε να κοιμηθεί στα φτερά
της «Τουρκ Χαβά Γιολαρί». Όταν θα ξυπνήσει ζωσμένη με τις ζώνες πολλαπλών χρήσεων, θα είναι
αργά γιά δάκρυα. «Σιγά μωρέ που θα ψηφίζαμε ξενομερίτη δήμαρχο στο χωριό μας». Στα Βλάχικα στα
δυό στενά, συσκέφτηκαν οι πιό τρανές οι γκλίτσες
του χωριού και υπάκουσαν στη γνώμη του Μπαρμπα-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

γιώργου, κατά πως πρέπει να διαλέξουν δήμαρχο:
«Τηράτε δω, τσούπρες και παλληκάρια. Έκαμα ψες
ιένα φουτουμοντάζ στις αφίσες των δυό υποψηφίων.
Τους έβαλα φουστανέλα και τσαρούχια και φεσάκι
και φέρμελη, απ’ ούλα τα πρεπούμενα. Να ορέ, τηράτε δω το ροδουμάγουλο το παλληκάρι, το έχει πιεί
τ’ ανθόγαλο με την καρδάρα, δικό μας πδί είναι, να
κάμει φούρλες και τσαλίμια στο τσάμικο, να ηδουνίζεται η γης ορέ».
Κοιτώ δεξιά, κοιτώ ζερβά, κι έψαχνα τους ζερβούς,
δηλαδή τους αριστερούς, τη Δευτέρα το ξημέρωμα,
στης κάλπης τα γινάτια. Κεσάτια! Από ερυθρά έγιναν
λευκά αιμοσφαίρια, στης Βου-Βα-Βούς το σώμα, το
εκλογικό. Απολύτως λογικό, να θυμηθώ κι εγώ του
Μάνου Χατζιδάκι, τη ρήση τη φαρμακερή: «Στην Ελλάδα, γιά να πας μπροστά πρέπει να είσαι ή αριστερός ή π.....». Και ω θάμα κι αντίθαμα, κάποιοι
«αριστεροί» της Βου-Βα-Βούς, που πρέπει να κάνουν
γενική συνέλευση –ή μάζωξη- γιά ν’ αποφασίσουν με

«ανοιχτές, δημοκρατικές, συμμετοχικές διαδικασίες»
αν θα πουν καλημέρα, ή καληνύχτα, συνεννοήθηκαν
στα μουλωχτά να ρίξουν λευκό στην κάλπη της δεύτερης Κυριακής, ή να ψηφίσουν «κατά συνείδηση»
τον ενσυνείδητο ταξικό τους αντίπαλο και μετ’ ου
πολύ θα διαμαρτύρονται σθεναρά γιά το ξεπούλημα
των παραλιών και άλλα τινά.
Όπως κάποτε, που με εντελώς «αριστερό» σκεπτικό,
είχαν ψηφίσει μονοκούκι τον Έβερτ γιά δήμαρχο Αθηναίων, και από την επομένη των εκλογών τού έκαναν
...«σκληρή» αντιπολίτευση.
Αριστεροσύνη φούστικη, πως λέμε η Φάτρα της Φελοφοννήσου είναι φρωτεύουσα του νομού Αχαϊας.
Μία έντιμη πολιτική φωνή, μία μόνη, φώναξε στον
δεύτερο γύρο: «Ψήφος με Δημοτική Βούληση, όχι
απλώς κατά βούληση». Αλλά σκεπάστηκε από τους
αλαλαγμούς του μαύρου που «αδερφώθηκε» με το
ροζ, το λιλά και το σομόν και βακχεύονταν ξετσίπωτα
ανά τας ρύμας και τας αγυιάς της «πόλης γιά να
ζεις».
(σ.σ. Η πατρότητα του ορισμού “Βουλού” ανήκει στον Δημήτρη
Ράπτη.)
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η εκλογική αναμέτρηση στα 3Β
με ...τραγούδια
«Ήτανε τύχη, ήτανε σύμπτωση, θα έλεγα ήτανε περίπτωση» το αποτέλεσμα των εκλογών στα 3Β.
Η Βασιλέως Παύλου τα ξημερώματα της Κυριακής
ήταν χωρισμένη στα δυο με τους Κωνσταντελλικούς
απ’ τη μια και τους υποστηρικτές του Πανά απ’ την
άλλη, με ένα συναίσθημα να τους ενώνει· «Ταραχή».
«Καρδιοπάθειες» προκάλεσε αυτή η νύχτα θρίλερ,
μέχρι που και τα τελευταία εκλογικά τμήματα απέστειλαν τα αποτελέσματα, που έκαναν την ανατροπή
και 12 ψήφοι έφτασαν για να στείλουν «στον 7ο ουρανό» τους Κωνσταντελλικούς.
Γιατί μέχρι και το 98 – 99% του εκλογικού σώματος
σιγοτραγούδαγαν από μέσα τους το «κλαίω», που
λέει «πως θα ‘θελα ένα θαύμα να γινότανε».
Και τελικά «τρέλανε τον Θεό» ο Παγκοζίδης – Λε Πα,
που είναι και στο συνδυασμό των κωνσταντελλικών
και έκαναν την «ζημιά».

Μετά την ...ξεκάθαρη αυτή νίκη τους, έστησαν γλέντι
στην πλατεία και άρχισαν να στέλνουν «φιλάκια»
στους απέναντι μαζί με ...ευγενικές χειρονομίες
ώσπου η Αστυνομία σταμάτησε τα «νυχτοπερπατήματά» τους.
Η επόμενη ημέρα βρήκε «άπιστο» για την ορθότητα
του αποτελέσματος του Πανά και την παράταξή του
που «εξακολουθεί» να αγωνίζεται μέσω του Πρωτοδικείου πλέον για την ανάδειξη του Δημάρχου.
Σε αναμονή λοιπόν του τελικού αποτελέσματος του
Πρωτοδικείου για να δούμε «αν είναι εκείνοι» (οι
Κωνσταντελλικοί) οι νικητές ή αν «βρήκαν το ευαίσθητο σημείο τους κι αυτό «είναι μείον τους».
-------------Σημείωση: Ότι είναι μέσα σε εισαγωγικά, είναι τραγούδια του Λευτέρη Πανταζή.

Μην ξεπουλάτε τις παραλίες μας
Δεν είναι μόνο ζήτημα που αφορά άμεσα και
την περιοχή μας αλλά το θεωρώ εθνικό ζήτημα (με την πιο υγιή έννοια του όρου που
δεν τη χαρίζουμε σε κανένα) - εφόσον η κυβέρνηση θεωρεί ότι πήρε το εκλογικό μήνυμα, ότι επιδοκιμάστηκε και νίκησε και ότι
πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις (που

τάρτη 14 Μαΐου στο υπουργείο Οικονομικών,
τεράστιο ψήφισμα υπογεγραμμένο από
111.930 πολίτες που ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως το νομοσχέδιο. Το
ψήφισμα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αυτή
την ώρα έχει ξεπεράσει τις 138.605 υπογραφές, δείχνοντας την οργή του κόσμου απέ-

Το «κίνημα» του Avaaz παρέδωσε την Τε-

ναντι στις αλλαγές που θα έρθουν αν το
νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και τις παραλίες
δεν τροποποιηθεί και περάσει από τη Βουλή.
Στο μεταξύ, από διαδικτυακή δημοσκόπηση
12.152 μελών του Avaaz στην Ελλάδα προέκυψε πως το 99% αυτών διαφωνούν με το
νομοσχέδιο. Υπογράψτε εδώ:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Ypoyrgo_O
ikonomikon_G_Stoyrnara_Ypografoyme_Ohi_s
to_xepoylima_ton_Ellinikon_paralion/?bCQzJeb&v=39640

4 - Μην τα πρήζετε στον κόσμο. Ό,τι έχει φοράει, ό,τι έχει
τρώει, όπως μπορεί την περνάει. Παλεύουμε για το life. Κομμένο το style.
4 Ελληνίδες, Έλληνες, ο σεισμός ήταν ένα μικρό μόνο
δείγμα της αστάθειας που θα ακολουθήσει, στην περίπτωση
που βγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4 Στον δρόμο για Πάτρα βλέπω έχουν βάλει καινούργιες δυσκολότερες πίστες. Τέλεια...
Σήμερα εκτός από μέρα εκλογών, είναι και η μέρα του τυφλου!! Τυχαίο;
4 Διακοπή ρεύματος στη Βούλα. Δικαιώνονται οι ψηφοφόροι
της Ν.Δ. Ακόμα δε βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε να παρέχει
ηλεκτρικό με δελτίο...
4 Το περίεργο δεν είναι που χτυπάμε το τηλεκοντρόλ στο
μπούτι όταν δεν λειτουργεί. Το περίεργο είναι ότι μετά λειτουργεί.
4 Όταν με ρωτάνε πόσο χρονών είμαι, λέω ότι έχω προλάβει
τον Μάικλ Τζάκσον μαύρο και τον Τζορτζ Μάικλ στρέιτ.

Jimmy βάλε μου ένα ουίσκι
σε παρακαλώ
Πραγματικότητα φαίνεται να γίνεται και για το
ευρύ κοινό η απόκτηση
ενός ρομπότ, που θα
τους εξυπηρετεί μέσα
στο σπίτι με τις δουλειές
και όχι μόνο.
Ο Jimmy θα μπορεί να
...τυπώνεται στο σπίτι και
βγαίνει στην αγορά μέσα
στους επόμενους μήνες.

αποδεικνύει το ότι δεν υπάρχει όριο στο
πόσο μπορείς να διαστρέψεις την πραγματικότητα για να ταιριάξει με τα συμφέροντά
σου), θα ξεπουλήσουν τα πάντα σύντομα αντί
πινακίου φακής, σαν να ήταν οικόπεδο του
παππού τους, αποχαιρετήστε τις παραλίες
και τα μπάνια σας, βουτιά και δεκάευρο στην
Ελλάδα της ανάπτυξης και της αξιοποίησης
(και των ιθαγενών γκαρσονιών).
Ηρακλής Μαυρίδης

Αποστάγματα του FACEBOOK

Το περίπου 75 εκατοστών ρομπότ, με την
ονομασία Jimmy, συναρμολογείται από μέρη
εκτυπωμένα σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.
Το κόστος του κιτ συναρμολόγησης θα είναι περίπου
1.600
ευρώ,
σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ενώ θα περιλαμβάνονται
και
ορισμένα μηχανικά μέρη
του ρομπότ που δεν

εκτυπώνονται, καθώς και
ο επίσης μη εκτυπώσιμος
επεξεργαστής
Edison
της Intel.
Το ρομπότ μπορεί να
προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να τραγουδά,
να μιλά διάφορες γλώσσες, να στέλνει μηνύματα στο Twitter, να
σερβίρει ποτά και πολλά
άλλα.
Οι ιδιοκτήτες ρομπότ
όπως ο Jimmy θα μπορούν να τα προγραμματί-

ζουν κατά βούληση για
να κάνουν μοναδικά
πράγματα, ενώ θα μπορούν να μοιράζονται με
άλλους χρήστες τα προγράμματα αυτά, με την
μορφή εφαρμογών που
θα μπορούν να βρεθούν
στο διαδίκτυο.
Η τεχνολογία των 3D
εκτυπωτών αναμένεται
να φέρει επανάσταση
στον κόσμο του εμπορίου και των προϊόντων.

ΕΒΔΟΜΗ

31 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια...
Προσχεδιασμένα σκηνικά και
ερμηνείες κατά το δοκούν!
Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για τις προ
εκλογών τακτικές και συνθήκες που δημιούργησαν τα δεδομένα για να φτάσουμε εδώ.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα έχουμε την μεγάλη
εκλογική πτώση του κυβερνητικού συνασπισμού, το οριακό
αποτέλεσμα για τους ΑΝ.ΕΛ και την εξαφάνιση της ΔΗΜ.ΑΡ.
Αντιθέτως βλέπουμε την θεαματική άνοδο της Χρυσής Αυγής
και την “γέννηση” από το πουθενά του “Ποταμιού”, το οποίο
όπως όλοι γνωρίζουμε δημιουργήθηκε και υποστηρίχτηκε από
όλους τους καναλαρχοεργολάβους.
Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος του ΚΚΕ το οποίο φαίνεται πως αρχίζει και έχει μια δυναμική αφού είναι το μόνο
κόμμα (συμφωνούμε ή διαφωνούμε) που εδώ και χρόνια σε
όλα τα ζητήματα έχει πάγιες και σταθερές θέσεις.
Βλέπουμε λοιπόν τώρα την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση
να επιχειρηματολογούν στα τηλεπαράθυρα προσπαθώντας οι
μεν και οι δε να μας πείσουν ότι είναι νικητές και βέβαια να
δημιουργείται σε όλους μας το ερώτημα τελικά ποιος είναι ο
χαμένος;
Φίλες/οι δυστυχώς οι χαμένοι για άλλη μία φορά είμαστε όλοι

εμείς οι οποίοι βιώνουμε τις συνέπειες των καταστροφικών
πολιτικών επιλογών οι οποίες είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν με ακόμα ποιο βάρβαρο τρόπο.
Πιστεύω δε πλέον ακράδαντα ότι είμαστε θύματα προσχεδιασμένων πρακτικών οι οποίες αλλοιώνουν την κρίση μας και
μας οδηγούν ακόμα και σε λαθεμένες αποφάσεις ως προς τις
επιλογές μας μέσα στο εκλογικό παραβάν.
Ξεκινάω λοιπόν και εξηγώ για το πως ο κ. Βενιζέλος δηλώνει
νικητής (αν και έπεσε από το 12% στο 8%) και σας θυμίζω πως
προεκλογικά όλοι οι δημοσκόποι (σκοπίμως για μένα) έδιναν
στην Ελιά μικρά εκλογικά νούμερα της τάξης 5% οπότε το 8%
του έδωσε το δικαίωμα να μας μιλάει με ύφος δέκα καρδιναλίων για την ανάγκη να ηγηθεί "Αυτός" στην ανασύσταση της
κεντροαριστεράς.
Για “το Ποτάμι”, σας προείπα πως είναι εφεύρημα και δημιούργημα συμφερόντων και γι’ αυτό είδαμε αυτή τη δυσανάλογη και υπερβολική προβολή του από τα κανάλια της
διαπλοκής που είχε ως αποτέλεσμα την εκλογική του επιτυχία.
Θα δείτε ότι και μελλοντικά θα έχει αυτή την εύνοια των μηντιαρχών για να παίξει τον “ρόλο” του και στις καταστάσεις που
θα δημιουργηθούν μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Όσο για το θράσος του κ. Σαμαρά να δηλώνει νικητής, (ενώ
είναι δεύτερος αφού έπεσε 7 περίπου μονάδες) την μεγάλη
ευθύνη την φέρει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ο οποίος ανέβασε ψηλά τον

Ο ΚΡΥΦΟΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ…
Δεν μου αρέσει να αισχρολογώ, αλλά η
συγκεκριμένη περίπτωση απαιτεί να το
αναφέρω. Είναι ο σοφός λαός που το
λέει: «Θέλει η πουτ@ν@ να κρυφτεί,
αλλά η χαρά δεν την αφήνει».
Αυτήν ακριβώς την ερμηνεία δίνω στη
προχθεσινή μεγάλη γκάφα, του επιμελώς
κρυπτόμενου φιλοκυβερνητικού μεγαλο(;) δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος ξέσπασε τη
στεναχώρια του για την ήττα των κομμάτων του μνημονιακού τόξου στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, στον
βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. Ν. Μαριά και παριστάνοντας αρχικά, αλλά και στη συνέχεια
τον βλάκα, κάνοντας ότι δεν κατανοεί τις
απαντήσεις του κ. Μαριά και αφού δεν
κατάφερε να αποσπάσει αυτό που ήθελε
από τον συνομιλητή του, άρχισε να τον
επιπλήττει και να τον προσβάλει εντελώς χυδαία, αποκαλώντας τον ψεύτη,
ανεκδοτάκια, περικοκλάδα κ.ά. και τέλος
αφού τον απείλησε ότι δεν πρόκειται να
του ξαναδώσει το λόγο, ουσιαστικά τον
ανάγκασε να φύγει από την εκπομπή,
συνεχίζοντας να τον απειλεί και να του
λέει υποτιμητικά «περάστε έξω, μας ψεκάζουν…». Πάλι καλά που δεν έβαλε και
μπράβους να τον δείρουν… Προφανώς
τέτοιες εντολές είχε πάντοτε για τους
ΑΝ.ΕΛ. ο Χατζηνικολάου, άνωθεν, δηλ.
να κακομιλάει και να εξευτελίζει τον οιονδήποτε προσκεκλημένο από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, μηδέ
εξαιρουμένου και του προέδρου του, Π.
Καμμένου, τον οποίο περιποιήθηκε ανάλογα σε παλαιότερη εκπομπή του,

μήπως και επιστρέψουν οι δεξιοί ψηφοφόροι των ΑΝ.ΕΛ. στο μαντρί της Ν.Δ.,
το οποίο τώρα εγκαταλείπουν ομαδικά
ακόμη και βουλευτές του. Αντίθετα θυμηθείτε με πόσο τακτ και ευγένειες αντιμετώπισε Βενιζέλο και Σαμαρά, η
κότα…
Θέλοντας λοιπόν να θίξει τον Μαριά, για
τη χαμηλή επίδοση που είχαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στις ευρωεκλογές, τον
ρώτησε για το πώς μειώθηκαν τα ποσοστά του κόμματός του στο μισό. Εκείνος ξεκίνησε την απάντησή του
λέγοντας ότι: «Ο στόχος που βάλαμε, να
έχουμε τουλάχιστον εκπροσώπηση στο
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, πέτυχε, διότι
από ότι φαίνεται εκλέγουμε έναν βουλευτή…»
Αυτή όμως η απάντηση που εμπεριείχε
μια κάποια ελάχιστη επιτυχία για τους
ΑΝ.ΕΛ., ήταν που έκανε τον λαλίστατο
και δοκησίσοφο Χατζηνικολάου κυριολεκτικά έξαλλο και με έντονο ύφος πανεπιστημιακού καθηγητή, που μαλώνει
μαθητή της πρώτης Δημοτικού, του λέει:
Χ.«Αυτή ήταν η φιλοδοξία σας; Να πιάσετε το 50% της εκλογικής σας δύναμης; Έχετε κάνει ένα πρόλογο ενάμισυ
λεπτό (!!) και δεν μου έχετε απαντήσει
σε τίποτα! Θέλω να απαντήσετε επί της
ουσίας και όχι με περικοκλάδες».
M.«Δεν υπάρχουν περικοκλάδες όταν μιλάει ο Νότης ο Μαριάς! Μιλάει ευθέως
πάντοτε! Όσον αφορά στον κεντρικό
στόχο μας να έχουμε εκπροσώπηση, τον
πετύχαμε»! X.«Ναι, αλλά δε γίνεται όλοι
να είστε νικητές απόψε. Δε γίνεται να σας
ρωτώ ότι πέσατε στο 50% και να απαν-

τάτε…Προσέξτε τι μου απαντήσατε. Να
παραστήσω τον Μαριά»;
M.«Να 'ρθείτε εδώ να παραστήσετε τον
Μαριά αν είναι! Σας παρακαλώ πολύ»!
X.«Τα ψέματα δεν μου αρέσουν κύριε
Μαριά»!
M.«Ψέματα δε λέω. Να προσέξετε πώς μιλάτε όταν απευθύνεστε σε μένα»!
X.«Θα μιλάω όπως θέλω! Δεν κατάλαβα!
Θα απαντήσετε σε καμμιά ερώτηση»;
M.«Κι εγώ θα μιλάω όπως θέλω! Απαντάω
σε όλες τις ερωτήσεις! Δεν μου δίνετε
χρόνο»!
X.«Μας λέτε ότι στόχος ήταν το 7%
να γίνει 3,5%! Ανέκδοτα»!
M.«Ανέκδοτα λέτε εσείς…»!
X.«Δεν θέλω άλλη κουβέντα μαζί σας!
Δεν θέλω! Μας ψεκάζουνε»!
Και στο σημείο αυτό, ο Νότης Μαριάς
αποχώρησε σε έξαλλη κατάσταση, λέγοντας: «Αλλού να τα πεις αυτά! Όχι
σε μένα! Το κατάλαβες;» ενώ «ο οικοδεσπότης» του φώναζε περιφρονητικά
και επιτακτικά: «Περάστε έξω τώρα,
σε εσάς το λέω, περάστε έξω…»
Κρίμα, γιατί πολύς κόσμος τον πίστεψε για ακριβοδίκαιο, ενώ απέδειξε
το άκρως αντίθετο. Και ως γνωστόν το
να χτίσεις ένα όνομα, έστω και πλαστό, είναι εύκολο, ενώ για να το γκρεμίσεις, αρκεί η «άνωθεν εντολή» και
όπως φάνηκε, και κάποιος από τους
ΑΝ.ΕΛ. …
Η πιστότητα των διαλόγων στο:
http://www.youtube.com/watch?v=ys7Y
-0WoFjY
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΣ

πήχη με δηλώσεις του τύπου “στις 25 ψηφίζουμε και την άλλη
ημέρα φεύγουνε”.
Επίσης οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές πως, "Ανήκουμε στην Δύση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
ΝΑΤΟ, στο Ευρώ" σίγουρα έκανε πολλούς (σαν να το επεδίωξε) να μην υποστηρίξουν το κόμμα του με αποτέλεσμα να
είναι μεν πρώτος (λόγω της θεαματικής πτώσης της Ν.Δ),
αλλά παρ’ όλη την λαίλαπα των δύο τελευταίων χρόνων τελικά δεν εισέπραξε κανένα εκλογικό όφελος, αλλά αντιθέτως
τα ποσοστά του υποχωρήσαν ελαφρώς σε σχέση με το 2012.
Πάω τώρα στη Χρυσή Αυγή η οποία όλοι συμφωνούν πως είναι
η πραγματική νικήτρια των εκλογών μιας και μάζεψε πολλές
ψήφους “οργισμένων” πολιτών οι οποίοι (δεν είναι απαραίτητο
ότι ασπάζονται όλοι ναζιστικές ή φασιστικές ιδεολογίες) προσέφυγαν σε αυτήν με "τιμωρητική" διάθεση απέναντι σε όλο το
πολιτικό σύστημα.
Για μένα λοιπόν και μετά την υπόθεση Μπαλτάκου όπου φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ
αυτών και της (μαμάς) Ν.Δ θεωρώ ότι οι προφυλακίσεις των
βουλευτών (το χρονικό διάστημα που έγιναν χωρίς να ανακοινώσουν κάποια αδιάσειστα στοιχεία) όπως και ο τηλεοπτικός
ντόρος των τελευταίων μηνών ήταν “σκόπιμος” για να τους
παρουσιάσουν ως "ήρωες" και θύματα (της δολοπλόκας εξουσίας) με απώτερο σκοπό να γίνουν αυτοί οι συλλέκτες των οργισμένων πολιτών και όχι η ... Αριστερά! Εξάλλου όπως είναι
γνωστό όταν κάποιοι μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί φυλλορροούν μέλημα τους είναι να δημιουργούν ή να κατακερματίζουν τους άλλους σε μικρότερα κομμάτια.
Υποσημείωση
Το σίγουρο είναι πως ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε πολλές
φορές δεν είναι αληθινό. Το αληθινό είναι (και θα πρέπει
να μας τρομάζει) αυτό που μας είπε ο κ. Σαμαράς σε σχέση
με το μήνυμα που έλαβε από αυτές τις εκλογές και την ερμηνεία που του έδωσε δηλ. πως θα επιταχύνει το κυβερνητικό έργο (δηλαδή να μας εξαθλιώσει ακόμα περισσότερο
και πιο γρήγορα) και όχι πως .... θα το Αλλάξει!
Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Δορυφορική Τηλεόραση
χωρίς συνδρομή!
Όχι όπως την ήξερες μέχρι σήμερα
χωρίς καλώδια, Πιάτo και εξοπλισμό
το μόνο που είναι απαραίτητο είναι μία
σύνδεση Ιντερνέτ και Ούπς όλος
ο Γνωστός Κόσμος στα Πόδια σου!!
Το κυριότερο όμως δεν σου το είπα
είναι χωρίς Συνδρομή, δηλαδή δεν πληρώνεις
ξανά ποτέ όσο χρόνο και αν την χρησιμοποιήσεις!!!
Περιλαμβάνει όλα τα γνωστά κεντρικά Κανάλια
που έχουν Δορυφορική Εκπομπή.
Καθώς και πολλά Περιφερειακά Κανάλια
Μεγάλων Πόλεων, Ειδικά Μουσικά Κανάλια
και Ελληνική Μουσική, Κανάλια Σπορ,
έχει και Αθλητικά Κανάλια, Πολλά Κανάλια
Ειδήσεων και Ενημέρωσης για εσένα που
θέλεις να παρακολουθείς το Παγκόσμιο αλλά
και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παιδικά
αλλά και Κανάλια που αφορούν την Γυναίκα!
Δορυφορική Τηλεόραση στα πόδια σου χωρίς
εξοπλισμό αλλά και Συνδρομές.
Ιντζές Λάζαρος
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Επεκράτησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στα 3Β
Η εκλογική μάχη συνεχίζεται;
Οπως γράφουμε και στη διπλανή σελίδα, οι
εκλογές στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, έχουν “παγώσει” από τη νύχτα
της δεύτερης Κυριακής, όταν μετριόταν
ψήφος - ψήφος η πρωτιά και έφτασε τα ξημερώματα να προηγείται ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με 12 ψήφους διαφορά από τον
Σπύρο Πανά.
Οπως συνηθίζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις,
ακολουθούν προσφυγές, επανακαταμετρήσεις ψηφοδελτίων, εκλογοδικεία και και...

Για άλλη μια φορά η πόλη θα μείνει ακυβέρνητη για πολύ καιρό... Φταίει ο “Καλλικρατης” ως φαίνεται.
Ανατροπή έγινε τη δεύτερη Κυριακή και εκεί
που επροηγείτο ο Σπ. Πανάς με 3 περίπου
μονάδες μπροστά βρέθηκε ίσα βάρκα ίσα
γυαλό με τον Γρ. Κωνστνατέλλο.
Τί έφταιξε; είναι ένα ερωτηματικό που πλανάται. Οχι πως δεν συμβαίνει: τουναντίον το
έχουμε δει πολλές φορές.
Κοιτώντας προσεκτικά τα αναλυτικά στοι-

ΔΗΛΩΣΗ Σπύρου Πανά
Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες πολίτες της Βάρης, της
Βούλας και της Βουλιαγμένης, που μας τίμησαν με την
ψήφο τους. Είμαστε οι πραγματικοί νικητές της εκλογικής
αναμέτρησης στο Δήμο μας, αφού καταφέραμε να επιβάλουμε την ατζέντα των πραγματικών προβλημάτων της
πόλης και των συμπολιτών μας, κόντρα στη λάσπη και τα
ψέματα των αντιπάλων μας.
Οι πολίτες μας επιβράβευσαν με την ψήφο τους, τόσο την πρώτη Κυριακή, που μας χάρισαν
μια καθαρή νίκη, όσο και στη δεύτερη, όπου το εκλογικό αποτέλεσμα είναι οριακό.
Η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στο έργο και στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε, είναι
το ισχυρότερο κίνητρο για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα.
Για μας η εκλογική μάχη συνεχίζεται.

To 1ο Γυμνάσιο Βούλας στην πολιτιστική Ρώμη
Το 1ο Γυμνάσιο Βούλας είναι ένα σχολείο με μακρόχρονη παράδοση στα προγράμματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Τη φετινή χρονιά οι μαθητές δύο πολιτιστικών προγραμμάτων («Μελετώντας τα
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO» και «Ελλάδα υπάρχει παντού»)
ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους με επίσκεψη στην Ιταλία, τη χώρα με τα περισσότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO παγκοσμίως.
Στη Ρώμη είδαν μνημεία της Unesco και αντιλήφθηκαν την επίδραση της αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού στην αρχιτεκτονική και την διακόσμηση των μνημείων της
πόλης. Με τη βιωματική αυτή δράση σφράγισαν όσα μελέτησαν και συζήτησαν με
τους καθηγητές τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Κασκαντάμη Μαρία (Διευθύντρια του σχολείου), Καλογερόπουλος Νικόλαος, Βλάχου Μαρίνα, Τζίτρου Ευαγγελία και Μεθοδίου
Αγγελική.

χεία του Υπουργείου Εσωτερικών, όσον
αφορά τα 3Β, διαφαίνονται κάποια περίεργα
σημεία.
Την πρώτη Κυριακή οι ψηφοφόροι συμμετείχαν σε ποσοστό 65,37%· σχετικά καλό.
Τη δεύτερη Κυριακή αυξήθηκε και έφτασε
στα 68,67%.
Τα λευκά την πρώτη Κυριακή ανήλθαν στο
1,27% (312 ψήφοι), ενώ τη δεύτερη Κυριακή
τετραπλασιάστηκαν(!) και έφτασαν στο
4,63% και 1190 ψήφοι.

Τα άκυρα επίσης αυξήθηκαν τη δεύτερη Κυριακή, ενώ θα έπρεπε λογικά να είναι λιγότερα, αφού δεν σταύρωνες, απλά έριχνες
το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
Την πρώτη Κυριακή ήταν 542 (2,21%), ενώ
τη δεύτερη έφτασαν τα 840 (3,27%).
Ισως εκεί θα στηριχτεί και η παράταξη του
Σπ. Πανά όσον αφορά τον επανέλεγχο των
ψηφοδελτίων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον πίνακα του Υπουργείου.
Ιδομεν...

Δήλωση Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Ο συνδυασμός μας πήρε καθαρές και διευρυμένες νίκες στις
δημοτικές ενότητες της Βάρης
και της Βούλας
Ο συνδυασμός «Βάρη Βούλα
Βουλιαγμένη – Πόλη για να
Ζεις» πήρε μια καθαρή νίκη
στις εκλογές της Κυριακής και
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
είναι ο νέος Δήμαρχος του
Δήμου 3B.
Το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, παρά τη μικρή διαφορά,
είναι καθαρό και ήρθε μετά από
μια δύσκολη προεκλογική περίοδο με δυσχερείς για εμάς
συνθήκες, αποδεικνύοντας ότι
η βούληση των πολλών υπερ-

νικά τη θέληση λίγων ισχυρών.
Ο συνδυασμός μας πήρε καθαρές και διευρυμένες νίκες στις
δημοτικές ενότητες της Βάρης
και της Βούλας, ενώ το αποτέλεσμα της δημοτικής ενότητας
Βουλιαγμένης δεν ήταν το
αναμενόμενο για εμάς. Είναι
όμως βαθιά μας πεποίθηση, ότι
με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε τα ζητήματα του
Δήμου, αλλά και με το έργο
που θα επιτελέσουμε, οι συμπολίτες μας που δεν μας επέλεξαν, και ειδικά οι συμπολίτες
μας από τη Βουλιαγμένη, θα
κατανοήσουν ότι η προκατάληψή τους απέναντι μας ήταν

άδικη.
Τέλος, ευχαριστούμε όσους
στάθηκαν δίπλα μας κατά τη
διάρκεια αυτού του δύσκολου
και άνισου αγώνα, απλά επειδή
πίστεψαν στο πρόγραμμα μας
και στην ικανότητα μας να το
υλοποιήσουμε. Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος της πενταετίας θα τους δικαιώσουμε.
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Δήμαρχοι που χάνουν και δήμαρχοι
που κερδίζουν στην Ανατολική Αττική
Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις δημοτικές εκλογές, άλλαξε η εικόνα των δημάρχων στην Ανατ. Αττική.
Πολλές οι ανατροπές, αλλά και κάποιες σταθερές θέσεις δημάρχων και δήμαρχοι που είχαν
χάσει την προηγούμεμνη φορά, αλλά κέρδισαν τώρα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Στην Παιανία, έκανε την έκπληξη ο
Σπύρος Στάμου που εξελέγη με

Δήμαρχος γίνεται ο Πιστικίδης Βασίλειος με 57,585 έναντι 29,27% της
πρώτης Κυριακής.

Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο δύο Δήμοι έβγαλαν δήμαρχο από την πρώτη
Κυριακή. Στο Δήμο Κρωπίας που επανεξελέγη ο Δημήτρης Κιούκης με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δήμο Μαραθώνα, ο για πρώτη φορά, εκλεγμένος δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης.
Στους άλλους Δήμους η εικόνα είναι η παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Στο Δήμο Αχαρνών επικράτησε ο δεύτερος υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης
Κασσαβός που είχε πάρει την περασμένη Κυριακή 22,51%.

είχε πάρει 40,34%. Ο Δ. Λουκάς είχε
χάσει τις εκλογές από τον Κ. Λεβαντή
το 2010, που είχε διατελέσει δήμαρχος
Κερατέας και τον είχε κερδίσει ο Στ. Ιατρού που τώρα ήρθε τρίτος.
Πλέον είναι ο νέος δήμαρχος με ποσοστό 54,05% έναντι του νυν δημάρχου
Σωτήρη Ντούρου με ποσοστό 45,955.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Στο Δήμο 3Β εξελίχθηκε ένα θρίλερ,
που ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει.
Επικράτησε ο υποψήφιος δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με ποσοστό
50,03 ενώ την προηγούμενη Κυριακή
είχε πάρει 34,72% με 12 ψήφους διαφορά!!! από τον νυν δήμαρχο Σπύρο
Πανά.
Ηδη όπως γνωστοποιήθηκε από τον
Σπύρο Πανά, θα ζητήσει επανακαταμέτρηση, γιατί έχουν ακυρωθεί πάρα
πολλά ψηφοδέλτια δικά του.
Αρα όλα βρίσκονται στον αέρα...

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Στο Δήμο Λαυρεωτικής εξελέγη δήμαρχος ο τέως δήμαρχος Λαυρίου
(τώρα είναι καλλικρατικός Δήμος μαζί
με την Κερατέα) Λουκάς Δημήτρης με
57,08% όταν την περασμένη Κυριακή

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Mε οριακή διαφορά παίρνει και πάλι την
δημαρχία ο νυν δήμαρχος Σωτήρης

56,77% τη δεύτερη Κυριακή, έναντι
32,69% που είχε πάρει την πρώτη Κυριακή. Ο δεύτερος κατά σειράν εκλογής
Μάδης Ισίδωρος παρ’ ότι
διπλασίασε το ποσοστό του δεν τα κατάφερε (από 20,94% σε 43,23%).
Ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Δάβαρης
ήρθε τρίτος, και έχει θητεύσει στο
Δήμο τρεις τετραετίες.
«Εργάστηκα σκληρά δίπλα στον συμπολίτη
μου για τρείς τετραετίες, ευχαριστώ όλους
εσάς που με στηρίξατε, τους υποψήφιους
του συνδυασμού μου, τους στενούς μου συνεργάτες και τους εθελοντές που με τίμησαν. Είμαι βέβαιος πως με σκληρή δουλειά
και αφοσίωση, η επόμενη μέρα για την Παιανια και τα Γλυκά Νερά θα είναι πάντα καλύτερη. Καλή δύναμη σε όλους!», ήταν τα
λόγια που απηύθυνε ο δήμαρχος Δημ. Δάβαρης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δήμαρχος στο Σαρωνικό γίνεται ο νέος
σε ηλικία Σωφρόνης Γεώργιος, με

52,38% ποσοστό έναντι 45,66% της περασμένης Κυριακής, με αντίπαλο τον
Μανώλη Τσαλικίδη (νυν αντιδήμαρχο).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δήμαρχος εκλέγεται ο Ρούσσης
Θωμάς με ποσοστό 55,07% έναντι του

Μεθενίτης με ποσοστό 50,46% έναντι
του Αλαγιάννη Κων/νου με ποσοστό
49,54% (τέως αντιδήμαρχος στην παράταξη του Σ. Μεθενίτη).
Πολλές δυνάμεις προσπάθησαν να “κατεβάσουν” το δήμαρχο, αλλά τελικά τα
κατάφερε. Είναι αλήθεια ότι ο Σ. Μεθενίτης έχει κάνει έργο στην πόλη και
έχει ισορροπήσει τα οικονομικά του
δήμου, που είχαν ένα άνοιγμα 10 εκατομμυρίων, όταν παρέλαβε το Δήμο.

Επικράτησε ο νυν δήμαρχος Ζούτσος
Αθανάσιος με μεγάλη διαφορά από
τον Παν. Μερτύρη. Ελαβε 63,82 και συνεχίζει, ενώ ο Π. Μερτύρης έλαβε
36,18%

28,63% της A’ Κυριακή με αντίπαλο τον
νυν δήμαρχο Οικονομάκο Ιωάννη.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημότες του Γέρακα,
της Παλλήνης και της Ανθούσας που με τίμησαν με την
ψήφο τους και με επανεξέλεξαν Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης με τον Συνδυασμό ”Πόλεις για να ζεις”. Αποτελεί
τιμή για εμένα, αλλά και τη γενιά μου, η εκπροσώπηση
των νέων ανθρώπων, από τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Παλλήνης, όπως έπραξα και τα τελευταία 3, 5 χρόνια από τη
θέση του αντιπροέδρου του
Δ.Σ. Η υποστήριξή σας στο
πρόσωπό μου, μου δίνει
την ευκαιρία να αγωνιστώ
για τον τόπο μας, προκειμένου να χτίσουμε όλοι
μαζί έναν δήμο καλύτερο,
στεκόμενος αρωγός σε
κάθε θετική πρόταση της
διοίκησης του Δήμου, με
την παράλληλη άσκηση
εποικοδομητικής αντιπολίτευσης σε ό,τι δεν είναι
προς όφελος όλων των δημοτών.
Η δύσκολη οικονομική περίοδος για τον τόπο, καθώς και
η έλλειψη οικονομικών πόρων, δεν επιτρέπει ούτε μία
μέρα να πάει χαμένη για την ανάπτυξη της πόλης μας, δίνοντας προτεραιότητα στην εξεύρεση πόρων από νέες
πηγές και προγράμματα. Η εποχή μας επιβάλλει ανανέωση, τόσο στον τρόπο διοίκησης, όσο και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Δύναμή όλων μας είναι η ψήφος, που
απορρέει αποκλειστικά και μόνο από τη στήριξη των πολιτών, προκειμένου να στρέψουμε το βλέμμα όλοι μαζί
στο αύριο και το μέλλον του νέου μας Δήμου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Νεκτάριος Καλαντζής
Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος
Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης

Σύσκεψη φορέων και πολιτών για
την εκποίηση της παραλίας και απόσυρση
του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου για τις ακτές
Με πρωτοβουλία του Δικτύου
Προστασίας Σαρωνικού και τη
στήριξη του Επιμελητηρίου
Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητoς θα πραγματοποιηθεί
σύσκεψη φορέων, κινημάτων
και πολιτών με στόχο την
αποτροπή της εμπορευματοποίησης της παραλίας και την
απόσυρση του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου που προβλέπει
την
εκποίηση,
τσιμεντοποίηση και παράδοση
όλων των ελληνικών ακτών σε
τοκογλύφους
“επενδυτές”,
που προωθεί η μνημονιακή
συγκυβέρνηση.
Η σύσκεψη πραγματοποιείται
με βάση το πλαίσιο του ψηφίσματος που αποφασίσθηκε
στη συνάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων
στα
γραφεία του Επιμελητηρίου
Περιβάλλοντος (15/5) και
υπογράφεται από 80 περιβαλλοντικές οργανώσεις και
κινήματα από όλη την Ελ-

λάδα στο οποίο μεταξύ
άλλων αναφέρεται ”…. Οι
ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του φυσικού
και
πολιτιστικού
κεφαλαίου της χώρας, ακτές,
υγροτόπους, ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και παρά-

Από τις πρώτες αποφάσεις
της κυβέρνησης και του ΤΑΪΠΕΔ, που έχουν ήδη δρομολογηθεί πολύ πριν από το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
είναι φανερό ότι το φιλέτο
της εκποίησης είναι το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού.

Συνάντηση Πέμπτη 5 Ιουνίου, 7.30 μμ
στο Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας
κτιες αρχαιότητες, τοπίο και
φυσικούς σχηματισμούς, για
πρώτη δε φορά στην ιστορία,
οι ακτές χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και
οι πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές. Ταυτόχρονα,
επιβραβεύονται για άλλη μια
φορά οι καταπατητές σε
βάρος του Κράτους Δικαίου….”

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού, έχει συμβάλλει στην
πραγματοποίηση πολλών συναντήσεων και κινητοποιήσεων σε όλο το παραλιακό
μέτωπο εναντίον κάθε είδους
εμπορευματοποίησης της παραλίας και καλεί σε σύσκεψη,
με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, συλλογικότητες, κινήματα, δημοτικές
παρατάξεις, φορείς και πολί-

Η σύσκεψη θα γίνει την
Πέμπτη 5 Ιουνίου (Ημέρα
Περιβάλλοντος) 7.30 μμ
στο Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας, στην παραλία του Φαλήρου, ανάμεσα στο πλοίο
Αβέρωφ και το και το γήπεδο Τάε Κβο Ντο.
(Περισσότερες πληροφορίες για το χώρο μπορείτε
να πάρετε στο 6944842384
από το Γιώργο Καλιαμπέτσο, Οικολογική Συνεργασία Παλαιού Φαλήρου)
Η Γραμματεία του Δικτύου
email saronikosforall@gmail.com

Σας καλώ εκ βάθους καρδίας: μην καταστρέψετε τις ακτές σας
Με ανοιχτή επιστολή ο διευθυντής του WWF Ισπανίας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα δεινά που θα υποστεί η χώρα μας αν “αξιοποιήσουμε” τις ακτές μας και φέρνει ως παράδειγμα την αποτυχία της
Ισπανίας, που τσιμεντοποίησε το 75% των ακτών της και κατέστρεψε το
περιβάλλον και τον τουρισμό της βεβαίως.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
Απόσπασμα επιστολής
Η ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και γίνεται σύμβολο ελπίδας για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της Ευρώπης.
Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες που δεν τρομοκρατήθηκαν από τα φοβικά διλήμματα.
Συγχαρητήρια στο λαό
μας που με την ψήφο του
αντιστάθηκε στη λυσσαλέα επίθεση που εξαπέλυσε η πλειοψηφία των
ΜΜΕ, των καναλιών, εφημερίδων και δημοσιογράφων – παπαγάλων. Αυτών
που χρόνια τώρα στήριξαν τα μνημόνια, τη Μέρκελ, τον Σόιμπλε, τον
Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Το σάπιο κατεστημένο της διαφθοράς και της διαπλοκής που χρεοκόπησε, πτώχευσε
και κατάκλεψε την Ελλάδα.
Τώρα όλοι αυτοί, θα αρχίσουν να τρώνε ο ένας τον άλλο.
Το μήνυμα του λαού μας είναι ξεκάθαρο.
Δεν πάει άλλο! Να φύγετε!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

τες από όλη την Αττική, για
ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών, ενόψει μάλιστα και της
καλοκαιρινής περιόδου.
Στη σύσκεψη θα παραβρεθεί
ο κ. Γιώργος Χριστοφορίδης,
δικηγόρος και μέλος του ΔΣ
του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος.

«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κα Κεφαλογιάννη, κ. Στουρνάρα,
Θορυβημένοι από την προοπτική μιας άνευ
προηγουμένου απώλειας πολύτιμων παράκτιων οικοσυστημάτων, όπως αυτή προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την
«Προστασία του αιγιαλού και των ακτών»,
το WWF Ισπανίας σάς απευθύνει το επείγον αυτό κάλεσμα για επανεξέταση των
πολιτικών της Ελλάδας σχετικά με τη διαχείριση των ακτών και τον τουρισμό, με
στόχο τον επαναπροσανατολισμό της
χώρας προς μια ζωντανή οικονομία μέσω
της υγιούς και βιώσιμης διαχείρισης του
φυσικού κεφαλαίου.
Όπως είμαι σίγουρος πως θα γνωρίζετε, η
Ισπανία είναι η χώρα της Μεσογείου που
υποφέρει τα μέγιστα από τη δραματική
αλλοίωση και καταστροφή της παράκτιας
ζώνης της. Η εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες,
δίχως πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είχε καταστροφικές συνέπειες,
τις οποίες η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή, το 75% των ισπανικών
ακτών έχει οικοδομηθεί ή βρίσκεται σε
στάδιο οικοδόμησης (με ρυθμό 8 εκτάρια
ανά ημέρα τα τελευταία 20 χρόνια), ενώ το
πρώτο χιλιόμετρο ακτογραμμής έχει οικοδομηθεί πλήρως στο ένα τρίτο των μεσογειακών ακτών της Ισπανίας. Την ίδια
στιγμή, σχεδόν μισό εκατομμύριο κατοικίες είναι κενές.
Η δυσανάλογη ανάπτυξη της οικοδομικής
βιομηχανίας εξελίχθηκε με τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος και αύξησε τη διαφθορά. Η αύξηση του αριθμού των
κατοίκων σε παραθαλάσσιες περιοχές και
η ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα
προκάλεσαν την έντονη υποβάθμιση του
παράκτιου περιβάλλοντος, συνοδευόμενες
από μη βιώσιμη χρήση υδάτινων, χερσαίων
και ενεργειακών πόρων.
Επιπροσθέτως, σημαντικά οικοσυστήματα
αφανίστηκαν ή βρίσκονται υπό σοβαρή
απειλή: το μεγαλύτερο μέρος των παράκτιων υγροτόπων και το 60% των αμμολόφων χάθηκαν, το 80% των λιβαδιών
Posidonia oceanica έχει υποβαθμιστεί, οι
παραλίες έχουν υποχωρήσει και η ροή
πολλών υδατορεμάτων έχει αλλοιωθεί.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση των ακτών
δεν έχει μόνο περιβαλλοντικές, αλλά και
οικονομικές επιπτώσεις. Η κατάληψη περισσότερου από το 70% του αιγιαλού προκάλεσε απώλεια ανταγωνιστικότητας,
ελκυστικότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας με αντίστοιχα αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και τη σταθερότητα
του τουρισμού. Για την ακρίβεια, ο τουρισμός της Ισπανίας παρουσιάζει πτώση τα
τελευταία χρόνια, επωφελούμενος μόνο
από την κοινωνική και πολιτική αστάθεια
άλλων χωρών της Μεσογείου.
Στη χώρα σας, την Ελλάδα, γνωρίζουμε
ήδη περιπτώσεις όπου η μη βιώσιμη ανάπτυξη των ακτών απειλεί εξαιρετικά τοπία
και χώρους μοναδικής βιοποικιλότητας.
[...]
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εμπειρία της Ισπανίας, σας καλώ εκ βάθους καρδιάς να εξασφαλίσετε πως οποιαδήποτε
νομοθεσία που αφορά την παράκτια ζώνη
θα εγγυάται την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και των οικολογικών υπηρεσιών που παρέχουν, ούτως
ώστε να αναγνωριστεί η Ελλάδα διεθνώς
ως σημαντικός τουριστικός προορισμός με
σεβασμό για το βασικό τουριστικό προϊόν:
τη φύση.
Με εκτίμηση,
Χουάν Κάρλος δελ Όλμο
Διευθυντής, WWF Ισπανίας»
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
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Μουσικολογική Εκδήλωση από τη Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και ΒΒΒ
Την Κυριακή 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας η 7η Μουσικολογική
Εκδήλωση, για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας
της Σχολής Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Σχολής της
Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, παρουσία του Mητροπολίτη Παύλου,
και των Κληρικών.
Η Εκδήλωση ξεκίνησε σε έναν κατάμεστο Ιερό Ναό με δύο
ύμνους : α) το «Χριστός Ανέστη» και β) το Δοξαστικό «Αναστάσεως ημέρα» – και τα δύο σε Ήχο Πλ. Α΄, από τη χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Σταυροφόρος Οικονόμος π.
Γεώργιος Γαντζός, Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος
Γλυφάδας και υπεύθυνος της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ο οποίος είχε και το συντονισμό της
εκδήλωσης. Ο π. Γεώργιος χαιρέτισε την εκδήλωση και
έδωσε το λόγο στο Διευθυντή της Σχολής Πρωτοψάλτη

Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και Διδάκτορα Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου του
Gambridge. Ο Ι. Πλεμμένος ανέπτυξε το θέμα: «Γρηγόριος
Πρωτοψάλτης (1778-1821) – Ο Μελοποιός, Εξηγητής και
Ερευνητής. Ένας εκ των τριών Διδασκάλων της καθιερωμένης Μεθόδου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής», με
την προβολή σχετικών διαφανειών και αναφέρθηκε στο
ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έζησε ο Γρηγόριος, στο
βίο του, τα πρώτα του μαθήματα και τα έργα τα οποία εξέδωσε. Μετά το τέλος της ομιλίας, ο χορός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης,
απέδωσε μέλη του Γρηγορίου Πρωτοψάλτη, υπό τη διεύθυνση του Διευθυντού της Σχολής Διονυσίου Ηλιοπούλου.
Το προλόγισμα των ύμνων, με σαφείς λειτουργικές, υμνο-

σία. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε επίσης τον υπεύθυνο
Ιερέα π. Γεώργιο Γαντζό, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
π. Κωνσταντίνο Βαρθολομαίο στο Ναό του οποίου λειτουργεί η Σχολή, τον ομιλητή Ι. Πλεμμένο, τον Νταραβάνογλου για τα κοσμικά μέλη που ακούστηκαν και όλους
τους παρευρισκόμενους.
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος προσέφερε, με τη σειρά του, μία
τιμητική αναμνηστική πλακέτα προς τον Διευθυντή της Σχολής Διονύσιο Ηλιόπουλο για την προσφορά του στη Σχολή,
αλλά και την Εκκλησιαστική Μουσική. Η χορωδία έψαλε τη
φήμη του Σεβασμιωτάτου εκτός προγράμματος και η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε.
Οι ύμνοι που αποδόθηκαν μελωδικά από τη χορωδία ήταν οι
εξής:
1. «Άξιον εστίν…» ( Ήχος Β΄)
2. «Αργή Δοξολογία» (Ήχος πλ. Δ΄)
3. «Χερουβικόν…» (Ήχος Γ΄)
4. «Δούλοι Κύριον …» (Ήχος Γ΄)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΕΤΥΠΟ
από το 1984

Θερινά Μαθήματα Προ

Διονύσιο Ηλιόπουλο. Ο Διευθυντής της Σχολής έκανε μία
σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της Σχολής, η οποία
φέτος συμπληρώνει τα 10 χρόνια της επίσημης λειτουργίας
της.
Κατόπιν, με την ευκαιρία της επετείου συμπληρώσεως 200
χρόνων (1814-2014) από την καθιέρωση της νέας μεθόδου
βυζαντινής Μουσικής, ο Διευθυντής της Σχολής κάλεσε
στο βήμα τον Ιωάννη Πλεμμένο, Ερευνητή του Κέντρου

λογικές και μουσικολογικές αναφορές, έκανε ο π. Γεώργιος
Γαντζός.
Στο τέλος του Μουσικού μέρους, ο Διευθυντής της Σχολής
Δ. Ηλιόπουλος παρέδωσε στον Μητροπολίτη κ. Παύλο μία
αναμνηστική τιμητική διάκριση, ως ελάχιστο δείγμα υιικής
αγάπης και ευγνωμοσύνης για ό,τι έχει προσφέρει στη
Σχολή.
Ακολούθως, ο Μητροπολίτης έκλεισε την εκδήλωση ευχαριστώντας εγκαρδίως τον Διευθυντή της Σχολής Δ. Ηλιόπουλο για την τιμητική διάκριση. Ευχαρίστησε τον
Διευθυντή της Σχολής, τους καθηγητές και τους σπουδαστές της για ό,τι έχουν προσφέρει στην τοπική μας Εκκλη-

ετοιμασίας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩ

Ν 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Θετική - Τεχνολογική - Θεωρητική
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προετοιμασία με το νέο σύστημα

Παρέχουμε 30% έκπτωση
επί των διδάκτρων
Ειδικά για μαθητές με μέσο όρο
βαθμολογίας 17 και άνω 50% έκπτωση

Εγγραφές
καθημερινά

Αλεξάνδρου Παναγούλη 13, Βουλιαγμένη
τηλ. 210 9671.461, 6944 429670
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Οι σταυροί προτίμησης των έξι συνδυασμών στα 3Β
ΒΒΒ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΒΒ - ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
355 ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΜΜΑΝ.
282 ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
280 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
262 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
227 ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
192 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
179 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
134 ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
124 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ.
100 ΝΟΥΛΑ-ΚΩΤΣΙΔΗ ΒΙΚΥ του ΜΙΧΑΗΛ
89 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
50 ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
373 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΑΡΑΛ.
352 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
284 ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
237 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
223 ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
199 ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜ. του ΙΑΚΩΒΟΥ
182 ΓΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΡΑΛ. του ΙΟΡΔΑΝΗ
175 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΑΝΑΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
155 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
134 ΔΙΔΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
129 ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
92 ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
675 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
651 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
336 ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΛΙΑΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
261 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
249 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΡΑΦΑΗΛ
214 ΔΟΞΑ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
744 ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
696 ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
524 ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
454 ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
393 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
367 ΧΑΤΖΗΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
358 ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
325 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
317 ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
308 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
303 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
284 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
230 ΜΑΚΡΗ-ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
225 ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
196 ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΥΡΗΛΙΟΥ
173 ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
165 ΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

160
132
103
96
89

ΔΡΙΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΑ-ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΡΟΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΒΑΣΙΛ. του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
895 ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
677 ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
501 ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
449 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
439 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
430 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
422 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
407 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
375 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
320 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
312 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
264 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΩΝ.
258 ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
232 ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
220 ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
216 ΡΕΠΑΠΗ ΤΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
207 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
193 ΠΑΡΘΕΝΟΓΛΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
183 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
176 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
173 ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
163 ΦΕΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
159 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
159 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
150 ΣΑΡΠΑΚΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ του ΑΡΗ
132 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
131 ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
109 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
100 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΧΑΡΗ
99 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
91 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
89 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
88 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
84 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
77 ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
77 ΚΟΥΡΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
60 ΑΓΙΑΜΠΑΣΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
57 ΣΚΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
843 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
748 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
603 ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
285 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
273 ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
116 ΚΡΟΜΥΔΑ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
429 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
310 ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
304 ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣ.
289 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
240 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝ.
188 ΜΕΛΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝ.
166 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
157 ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΜΥΝΤΑ
154 ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
146 ΗΛΙΟΠΙΕΡΕΑΣ-ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓ.
143 ΛΑΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
96
ΚΑΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
422 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
388 ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ι.
317 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
316 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
300 ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
292 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
260 ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
219 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ του Γ.
208 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΑΛΕΞΑΝ.
180 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣ.
160 ΜΠΟΛΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
147 ΚΙΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
310 ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Ν.
262 ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
108 ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
99
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
85
ΛΙΑΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΒΛΑΣΣΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ
82
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΗΣ
752 ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
559 ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ
554 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
516 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
463 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
448 ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
430 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
405 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
387 ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ
355 ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
294 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
181 ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
180 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
146 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
142 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
140 ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
123 ΣΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
63
ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
55
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. Ν. ΒΑΝΔΩΡΟΥ
49
ΣΩΧΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΚΩΝ/ΙΝΟΥ
31
ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ
28
ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
15
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝ.
11
ΑΝΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ι.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
315 ΔΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
133 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛ.
119 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
82
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
70
ΤΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
61
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
49
ΚΑΛΕΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
44
ΚΑΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΛΕΡΙΑΝΟΣ του ΙΣΙΔ.
34
ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤ.
23
ΑΝΤΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΩΝ. του ΙΩΑΝΝΗΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
42
ΜΑΡΟΓΛΟΥ-ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΙΧ.

37
36

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΔΑΜ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΔΙΟΝΥΣ.

110
106
72
60
54

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ του ΝΙΚΟΛ.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦ.
ΔΑΔΑ-ΠΑΠΑΔΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΥΡΙΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
745 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΛΑΤ.
612 ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ του ΚΕΒΟΡΚ
593 ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
580 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
484 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
470 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
445 ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
436 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
425 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
404 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
379 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
369 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
310 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
283 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
270 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
264 ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΕΝΙΖ.
230 ΧΑΝΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
227 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
225 ΦΩΤΑ ΟΛΓΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
220 ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ
213 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γ.
209 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
207 ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
204 ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
187 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
169 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝ.
161 ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡ.
149 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝ.
141 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
140 ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
137 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜ.
132 ΛΙΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
124 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
96
ΣΠΑΓΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
82
ΛΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
65
ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
49
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
45
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
488 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡ.
409 ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
401 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
308 ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΠΑΝΤΑΖΗΣ) του ΚΩΝ.
208 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΡΗΓΑ
87
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΗΣ
128 ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
98
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
84
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
80
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
78
ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
76
ΡΟΒΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
74
ΣΚΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
62
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
60
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
59
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
50
ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

121
106
103
103
100
90
70
67
67
61
58
57
57
53
43
22

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΓΑΓΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΡΕΣΠΗ ΦΑΙΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Α.
ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ συζ. Ν. ΜΠΙΛΙΝΗ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ του Ι.
ΖΑΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΥ
ΜΗΛΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΡΡΙΚΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
182 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜ.
178 ΚΑΛΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ
147 ΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
140 ΜΑΝΙΑ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
132 ΧΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ συζ. ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
72
ΛΑΤΣΗ ΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ
63
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
52
ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
45
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
26
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Οι εκλογές τελείωσαν. Εάλω η Θράκη
Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας ευχαριστεί
θερμά τους 16.600 Έλληνες που τον τίμησαν
με την ψήφο τους, αποδίδοντάς του το 0,30%.
Με δεδηλωμένη την «ψήφο εμπιστοσύνης»
που έλαβαν, εν ονόματι της «σταθερότητας»
που υποσχέθηκαν, τα κυβερνητικά κόμματα θα
συνεχίσουν ανενόχλητα την λεηλασία του
εθνικού πλούτου και τη φορολογική επιδρομή
στο βιος των Ελλήνων.
Αυτό όμως που μας λυπεί περισσότερο ως
κόμμα είναι το γεγονός ότι δύο νομοί της
Θράκης, Ροδόπη και Ξάνθη, περιήλθαν στα
χέρια των «μειονοτικών» γκρίζων λύκων.
Ελπίζουμε ότι οι συνέπειες αυτής της εθνικής
καταστροφής δεν θα φανούν σύντομα και ότι
το αδιάφορο αυτό κράτος, έστω και την
ύστατη στιγμή, θα αφυπνισθεί και θα αντιδράσει κατάλληλα. www.syndesmosee.org
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Αντισυνταγματικό το αυτόφωρο για χρέη άνω των 5.000 ευρώ
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης με
απόφασή του, έκρινε πως ο Ν. 3493/ 2011 που
προβλέπει αυτόφωρο για όσους οφείλουν το Δημόσιο περισσότερα από 5.000 ευρώ είναι αντισυνταγματικός και αντίκειται στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Σημειώνεται πως ήδη ο αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Νίκος Παντελής είχε παραπέμψει
τη συνταγματικότητα του νόμου στις κρίσεις των
δικαστηρίων, σημειώνοντας ότι η αυτόφωρη διαδικασία είναι δικαιολογημένη μόνο για περιπτώσεις «ακραίας και προκλητικής φοροδιαφυγής
για τις οποίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να αποκλειστεί».
Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα
αποκτήσει αυξημένη ισχύ αν επικυρωθεί από το
Εφετείο.
Η απόφαση 196/2014 (συνεδρίαση της 03ης Φεβρουαρίου 2014) για το άρθρο 3 παρ. 1 περ. α`
του ν. 3943/2011 έχει ως εξής:
«Με τη διάταξη αυτή το παραπάνω τυποποιούμενο έγκλημα χαρακτηρίζεται από τον ίδιο το νομοθέτη ως διαρκές, ενώ από τη νομοτυπική
μορφή του, όπως τα στοιχεία αυτής αναλυτικά
εκτίθενται ανωτέρω, προκύπτει ότι πρόκειται για
στιγμιαίο έγκλημα.
Μάλιστα, η διάταξη αυτή περικλείει σχήμα οξύμωρο, δεδομένου ότι αφενός γίνεται δεκτός ως
χρόνος τέλεσης του εγκλήματος το χρονικό σημείο της παρέλευσης των τεσσάρων (4) μηνών
από την βεβαίωση του χρέους, προς το οποίο
συνδέεται η κατά τη διάταξη του άρθρου 112 ΠΚ
έναρξη του χρόνου της παραγραφής του, ενώ

αφετέρου ορίζεται κατά τρόπο αυθαίρετο και
ανακόλουθο προς τη νομοτυπική μορφή του εγκλήματος ότι ο χρόνος τέλεσης αυτού εκτείνεται
μέχρι την παρέλευση χρονικού διαστήματος
ίσου προς το ένα τρίτο του χρόνου παραγραφής
του, δηλαδή για χρονικό διάστημα είκοσι (20)
μηνών.
Με το περιεχόμενό της όμως αυτό η εν λόγω
διάταξη αντίκειται, σύμφωνα και προς όσα εκτίθενται ανωτέρω στους ορισμούς της διάταξης
του άρθρου 7 παρ. 1 του Συντάγματος, αφενός
διότι προκαλεί σύγχυση ως προς τον ορισμό των
στοιχείων της νομοτυπικής μορφής του υπό
κρίση εγκλήματος, με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή και κατηγορηματικό
ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτού και αφετέρου
διότι επεκτείνει τον αξιόποινο χαρακτήρα της
αξιόποινης συμπεριφοράς του δράστη πέρα από
τα στοιχεία της τυποποιούμενης ως έγκλημα
πράξης του.
Περαιτέρω, από την ιστορικοβουλητική και τη
συστηματική ερμηνεία της παραπάνω διάταξης
(θέσπιση αυτής μετά την υπογραφή την
03.05.2010 του «Μνημονίου Συνεννόησης» από
τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Κυβέρνησης και το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εκπροσώπους της Ελληνικής
Δημοκρατίας, και από τον Επίτροπο Οικονομικών
και Νομισματικών Υποθέσεων, ως εκπρόσωπο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργούσας για λογαριασμό των κρατών-μελών που μετέχουν στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και ενόψει
των αυξημένων εισπρακτικών αναγκών που αν-

KYMA ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
53
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
41
ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΦΑΙΔΩΝ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
40
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
35
ΚΑΤΡΟΥΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28
ΚΑΙΣΑΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
27
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
25
ΚΟΡΚΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
188 ΔΕΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
173 ΣΥΡΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
155 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
150 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΥΓΜΑΛ.
100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
99
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΤΑΝΙΩ του ΚΩΝ.
74
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ-ΔΟΥΚΑ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡ
70
ΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
59
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
54
ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ; του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ
54
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
89
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του ΚΩΝ.
63
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
59
ΒΑΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
31
ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
28
ΣΑΛΑΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ του ΑΝΤ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΗΣ
154 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
141 ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ.
105 ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
86
ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
84
ΠΛΙΤΣΗ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔ.
84
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
76
ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΘΑΝ

75
50
44
26

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤ.
ΠΕΡΡΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΕΠΑΜ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
236 ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
226 ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
220 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
215 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
168 ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
156 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του Σ.
129 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
125 ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
113 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
110 ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
103 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ.
94
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
93
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ.
92
ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΒΕΛΙΩΤΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΣΤΥ
85
ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤ.
84
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
80
ΚΟΨΙΝΗ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓ
70
ΤΡΙΒΥΖΑ-ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
68
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
61
ΚΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
56
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
56
ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
53
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
49
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
37
ΦΙΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΑΙΔΩΝΑ
34
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
293 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
221 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
90
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΙΟΓΕΝΗ

τιμετωπίζει έκτοτε η ελληνική κυβέρνηση και η
ένταξη αυτής στο νόμο 3943/2011, με τον οποίο
ρυθμίζονται αποκλειστικά φορολογικής φύσης
ζητήματα, όπως επίσης και θέματα που άπτονται
των ασφαλιστικών ταμείων) προκύπτει ότι η θέσπιση αυτής δεν είχε ως αντικείμενό της τη συμπλήρωση της νομοτυπικής μορφής του
εγκλήματος της μη καταβολής χρεών προς το

Δημόσιο, αλλά κατά κύριο λόγο αποσκοπούσε
στην επέκταση της δυνατότητας σύλληψης των
κατηγορούμενων για την παραπάνω πράξη προσώπων χωρίς σχετικό ένταλμα των αρμόδιων δικαστικών αρχών, όπως και στην εκδίκαση των
σχετικών υποθέσεων κατά την ειδική διαδικασία
για τα αυτόφωρα πλημμελήματα.
πηγή: e-forologia.gr

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
64
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΗΛΙΑ
52
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41
ΜΑΝΤΑΛΒΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25
ΛΕΝΤΩΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕ
18
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
18
ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
70
ΛΕΝΤΩΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ
66
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
57
ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ν.
42
40
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝ.
36
ΤΣΙΚΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
29
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΘΩΝ του Γ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΗΣ
82
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
65
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ-Ν
61
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
52
ΛΥΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
51
ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
43
ΚΑΡΡΕΡ ΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
42
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42
ΣΤΕΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
32
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

24
15

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ
ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
109 ΛΕΝΤΩΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
70
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
67
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ
66
ΒΗΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
60
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
56
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΘΕΟΔ
47
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
43
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
42
ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ
42
38
ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
33
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
33
ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓ.
26
ΦΡΑΓΚΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23
ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21
ΚΕΤΣΙΕΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20
ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
14
ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
44 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
21
ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ - ΘΑΝΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
116 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
115 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
56
ΚΟΤΟΓΛΟΥ-ΠΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛ
49
ΤΣΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
48
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΑΝΑΚΗ
46
ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝ
37
ΣΜΥΡΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
142 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
115 ΒΛΑΧΟΥ-ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
107 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤ
101 ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
101 ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ συζ. ΙΩΑΝ
85
ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΙΡΙΔΟΥ-ΓΡΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ, ΑΔΑΜ
74
68
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΓΕΡ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
79
ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (ΚΟΓΙΑ) συζ. ΜΙΧΑΗΛ
44
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
34
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
244 ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
180 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
116 ΚΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ συζ. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
111 ΒΕΛΛΗ ΑΝΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
91
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
78
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ι.
71
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
66
ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
63
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ

43
41

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
293 ΑΡΩΝΗ-ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤ
147 ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
141 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
122 ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
121 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
109 ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
108 ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
103 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥ.
88
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
80
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
79
ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
76
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
66
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
66
ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
64
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
62
ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
62
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
58
ΜΙΧΙΩΤΗ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤ
56
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔ
55
ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
53
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
29
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
20
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
137 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
89
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
55
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ
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Κατήργησαν τα ρέματα στο Γραμματικό
με νέα γνωμοδότηση!
Πολλά μέτρα και πολλά σταθμά σε βάρος των πολιτών
και του περιβάλλοντος καταγγέλει
η νέα περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
Με δελτίο Τύπου, η νέα περιφερειάρχης Ρένα Δούρου καταγγέλει την “αντιστροφή εννοιών” στο τι είναι ρέμα
όσον αφορά το ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Γράφει μεταξύ άλλων:
Στη δημοσιότητα έδωσε στις 27 Μαΐου 2014 η
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής τη «Γνωμοδότηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη ρέματος εντός της Ολοκληρωμένης
Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Β.Α. Αττικής στη θέση
‘Μαύρο Βουνό’ Γραμματικού». Η Γνωμοδότηση φέρει ημερομηνία «29 Απριλίου 2014», απευθύνεται προς τον
Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., κοινοποιείται στον
υπουργό αναπληρωτή Π.Ε.Κ.Α. και
υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, Δρα Κωνσταντίνο
Τριάντη.
Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «εντός της έκτασης της
ΟΕΔΑ Γραμματικού δεν υφίστασται
‘υδατόρεμα ή υδατόρευμα ή ρέμα».

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το συγκεκριμένο έγγραφο εγείρει
σειρά κρίσιμων και αποκαλυπτικών παράλληλα ερωτημάτων:
― Γιατί το έγγραφο, ενώ εκδόθηκε
στις 19 Απριλίου ‘14, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο μετά από τον δεύτερο γύρο
των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή
στις 27 Μαΐου 14;
― Με ποιά κριτήρια έγινε η επιλεκτική αυτή δημοσιοποίηση;
― Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ακόμη
και διεθνώς, σε όλους τους χάρτες, η
διακεκομμένη γραμμή δηλώνει περιοδικές υδρορροές, δηλαδή ρέματα ενώ
τα ποτάμια είναι μόνιμες υδρορροές,
συνεχούς ροής και συμβολίζονται με
συνεχή γραμμή. Προς τι αυτή η αντιστροφή των εννοιών;
― Είναι φανερό ότι η γνωμοδότηση
εκδόθηκε χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επιτόπου επίσκεψη. Διότι αν είχε
γίνει αυτό, θα διαπιστωνόταν η
ύπαρξη τουλάχιστον 150 μέτρων ρέματος. Σε αντίθεση με το πόρισμα των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - όπου

αναφέρονται "αυτοψίες" και "διερευνητικές επισκέψεις", που οδήγησαν
στη διαπίστωση ύπαρξης υδατορέματος.
Είναι φανερό ότι σκοπός της παρούσας γνωμοδότησης είναι να "ακυρώσει" επιστημονικά: α) το πόρισμα των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, β) την
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γ) τους «χάρτες της Γεωλογικής
Υπηρεσίας Στρατού» από τη «Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αττικής». Έρχεται επίσης σε αντίθεση
ακόμη και με αυτό που μπορεί να διαπιστώσει οιοσδήποτε επισκεφθεί την
ΟΕΔΑ, την ύπαρξη δηλαδή ρέματος
και άρα τη λάθος χωροθέτηση του
ΧΥΤΑ...
Στην κρίση των πολιτών η απόπειρα
περιφρόνησης της επιστημονικής αρτιότητας, αλλά και της κοινής λογικής
προκειμένου να επιβληθεί μία επικίνδυνη, σε βάρος των πολιτών και του
περιβάλλοντος, απόφαση.

ποιότητα ζωής για όλους

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ημερομηνία: 27-5-14
Αρ. Πρωτ.: 18083
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 398.979,93 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) στο πλαίσιο
του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Το έργο αφορά στην ενεργειακή
αναβάθμιση του Δημαρχείου του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι
εξής παρεμβάσεις:
Αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη συστήματος επιχρισμένης
θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων,

θερμομόνωση δωμάτων, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης, εγκατάσταση
αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση συστήματος BEMS.
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της
υποστήριξης της αναπτυξιακής και
διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των
βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών
που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής ης διασυνοριακής,
διακρατικής
και
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με
τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί
τις προτεραιότητες της Κοινότητας,
και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης
βιώσιμων
θέσεων

απασχόλησης, και εξασφάλισης
βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με
συνολικό
προϋπολογισμό
177.625,33 ευρώ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απροβλέπτων) και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
με
προϋπολογισμό
140.388,33 Ευρώ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απροβλέπτων)
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ.
Παύλου, κάθε εργάσιμη ημέρα και
από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ.,
μέχρι και την Πέμπτη 12-6-14.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες: κ. Θωμάς Αντωνίου
και κ. Διαμαντής Γκρέκας, τηλ.: 213

2007300, fax: 210 6633311
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημάρχου Χρ.
Μπέκα & Βασ. Παύλου, στις 17-6-14,
ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
10:00 π.μ.) με σύστημα υποβολής
προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει
την υποβολή προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία
ή
αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α2 ή 1η ή στην 2η τάξη για
έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του νόμου και στην Α1 (αναβάθμιση

Πουλιούνται τα λιμάνια για
να γίνουν ...επενδύσεις
Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών
Δημαρά και Αβραμίδη
Σε απάντηση της ερώτησης με αριθ. Πρωτ.
6901/12-3-14 των βουλευτών κ.κ Γ.Δημαρά και
Γ.Αβραμίδη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
για την εκποίησης των ΟΛΠ, ΟΛΘ και των άλλων
λιμανιών, χρησιμοποιώντας το ΤΑΙΠΕΔ για να αποσιωπήσει τις πολιτικές ευθύνες που επωμίζεται από
το έγκλημα που επιχειρεί σε βάρος της εθνικής οικονομίας, της αναπτυξιακής προοπτικής και του

κοινωνικού ρόλου που επιτελούν τα λιμάνια, η
απάντηση με αριθ. Πρωτ. 6611/115-8/5/2014 είναι
ότι: «το μοντέλο που προτείνει το ΤΑΙΠΕΔ, βάσει
των μελετών που έχει καταρτίσει αλλά και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα στελέχη του, είναι
η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών η οποία θα συνοδεύεται από ένα δεσμευτικό
πλαίσιο επενδύσεων»
Ο καθείς ας καταλάβει ό,τι θέλει σχετικά με «το δεσμευτικό πλαίσιο των επενδύσεων»…

ορίου λόγω κοινοπραξίας) ή Α2 ή 1η
τάξη ή στην 2η τάξη εντός έδρας
και νομού ή σε γειτονικό Νομό για
έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του νόμου.
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη
Διακήρυξη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 6.360,27 ΕΥΡΩ

και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και τριάντα (30) ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις
της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»
(Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης
2012ΣΕ06180101), η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους
και 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»
Προκαταβολή θα χορηγηθεί ύψους
10% του συνολικού ποσού της Σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ( άρθρο 242,
παρ. 3, του Ν.4072/12 της Γ.Γ.Δ.Ε.
σε συμπλήρωση του Ν.3614/2007
ΕΣΠΑ).
8. Η προθεσμία για την κατασκευή
και πλήρη αποπεράτωση του όλου
έργου είναι έξι (6) μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Σπάτα, 27 Μαΐου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 18 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε: Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

31 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.
Τηλ. 210 8992.642.

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή
του Yπουργείου Περιβάλλοντος.
Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ZHTEITAI κατοικία μέχρι 50 τ.μ. σε πολυκατοικία ή ανεξάρτητο, προς ενοικίαση
Τηλ. 6932 260205
ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.
210 9932687 - κιν. 6987880112

AΠΩΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ
Την ημέρα των εγκαινίων του Αρχαιολογικού Άλσους στο
Μεγάλο Καβούρι, έχασα την μικρή φωτογραφική μηχανή
SONY, χρώματος μαύρο με 400 φωτογραφίες στην
κάρτα μνήμης.
Παρακαλείται θερμώς όποιος την βρήκε να κρατήσει την
μηχανή και να επιστρέψει την κάρτα μνήμης πολύτιμη για
εμένα .

Τηλ.επικοινωνίας: 210 8952269 και 6945411125

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11601 /28-05-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09-06-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 23-06-2014, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 28/5/2014
Αρ. Μελ.: 27/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, για
την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014 ΤΗΣ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», με κριτήριο κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της πα-

ροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού
56.576,00+
13.012,48
(23%
Φ.Π.Α.)= 69.588,48€, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 95/2014 απόφαση και
την υπ’ αριθμ. 27/2014 μελέτη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
6η του μηνός Ιουνίου 2014 ημέρα
Παρασκευή και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την
10:00π.μ και ώρα λήξης την
10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑθλητισμούΠολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμ-

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.Πρωτ. 8935/30.5.14
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπ.: 571.000,00
(με Φ.Π.Α. 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εικθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το
σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85
καθώς και τις διατάξεις του Ν.
1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.
2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου
13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.
1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν.
2229/94, ως επίσης και των Δ/των
και Υπουργικών Αποφάσεων που
εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.
1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά
την ημερομηνία δημοπρατήσεως του
έργου, ήτοι το Π.Δ. 23/93 και 85/95
για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου: Ανάπλαση Παιδικών Χαρών Δήμου Παιανίας προϋπολογισμού 571.000,00 ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2014:
306.266,00 €.
Το έργο θα δημοπρατηθεί για το
σύνολο του προϋπολογισμού της
μελέτης ήτοι για ποσό 571.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και με υπάρχουσα πίστωση ύψους
307.266,00 € συμπεριλαμβανομέ-

βασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 3.479,942€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
θα είναι δυνατή από την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, ώρες 10:00 – 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος
τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

νου του ΦΠΑ εκτιμώντας ότι αυτό
το ποσό θα μπορέσει να απορροφηθεί εντός του οικονομικού έτους
2014.
Η Δημοπρασία θα γίνει την
24/6/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ.
19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(ΜΕ.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην 1η, 2η και 3η (με τον περιορισμό των κατώτατων ορίων) τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2, 1η, 2η (με τον
περιορισμό των κατώτατων ορίων)
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 2Α1
για κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)2.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ανέρχεται σε 8.926,00 ευρώ
και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Παιανίας του Νομού Αττικής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση κ. Μουντράκη Ελισάβετ και
κ. Κλωνή Ουρανία και στα τηλέφωνα 213 2030.758 - 213
2030.705.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜ. ΔΑΛΒΑΡΗΣ

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

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ
ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες
Συνάδελφε, Η διοίκηση της ένωσης προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη τις να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την
εκλογή : α) εφορευτικής επιτροπής β) διοικητικού συμβουλίου γ) ελεγκτικής επιτροπής δ) αντιπροσώπων για
την Ομοσπονδία και ε) για την Ο.Ε.Β.Ε.Α που θα διεξαχθούν στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος άρ.10 στην πλατεία Συντάγματος την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 από
10:00πμ έως 19:00 και τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014
απο10:00 έως 18:00 υπό την προεδρία αντιπρόσωπου δικαστικής αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Οικονομική τακτοποίηση θα μπορεί να γίνει κατά την προσέλευση στην ψηφοφορία.
Υποψηφιότητες για την εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Υποψηφιότητες για τα ως ανωτέρω όργανα
μπορούν να υποβληθούν μόλις εκλεγεί η εφορευτική επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο συνδυασμοί όσο
και μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας
. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με εξουσιοδότηση.
Σε μια εποχή που το περίπτερο βάλλεται από παντού, η
παρουσία όλων είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία.
Ο Πρόεδρος
Μάλλιος Θεόδωρος

Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχόπουλος Δημήτριος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

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

Specia-

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

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

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Τσιγάρο: μύθοι και πραγματικότητα
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι καπνιστών - οι εθισμένοι καπνιστές και οι κοινωνικοί καπνιστές.
Οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι οι μικρότερες, γρηγορότερες ρουφηξιές του καπνού ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, προσφέροντας ένα υψηλότερο επίπεδο αντίληψης,
ενώ οι πιο αργές ρουφηξιές ενεργούν ως ηρεμιστικό. Οι
εθισμένοι καπνιστές εξαρτώνται από τα ηρεμιστικά αποτελέσματα της νικοτίνης για να αντιμετωπίσουν το άγχος και
παίρνουν μεγαλύτερες ρουφηξιές, ενώ συνηθίζουν να καπνίζουν μόνοι. Οι κοινωνικοί καπνιστές συνήθως καπνίζουν

ζουν. Ωστόσο, τα επίπεδα άγχους των ενηλίκων καπνιστών
είναι ελάχιστα ψηλότερα από εκείνα των μη καπνιστών, ενώ
αυξάνουν καθώς το κάπνισμα γίνεται συνήθεια. Ο Πάροτ
ανακάλυψε επίσης ότι το κόψιμο του καπνίσματος στην
πραγματικότητα μειώνει το άγχος. Η επιστήμη έχει πλέον
αποδείξει ότι το κάπνισμα δεν βοηθά στον έλεγχο της διάθεσης, επειδή η εξάρτηση από την νικοτίνη αυξάνει τα επίπεδα του άγχους. Η υποτιθέμενη χαλάρωση που προκαλεί
το κάπνισμα απλώς αντανακλά την αντιστροφή της έντασης και του εκνευρισμού που δημιουργείται όταν η νικοτίνη

Πανελλήνιο πρόγραμμα
ενημέρωσης για το
σακχαρώδη διαβήτη

μόνο με παρέα ή όταν '' πιουν μερικά ποτά ''. Αυτό σημαίνει
ότι το κάπνισμα είναι μια κοινωνική επίδειξη που έχει σκοπό
να δημιουργήσει ορισμένες εντυπώσεις στους άλλους.
Στο κοινωνικό κάπνισμα, από τη στιγμή που το τσιγάρο θα
ανάψει μέχρι να σβήσει καπνίζεται μόνο ως προς το 20%
του χρόνου με κοφτές, γρήγορες ρουφηξιές, ενώ το άλλο
80% αφιερώνεται σε μια σειρά ειδικών χειρονομιών και τελετουργιών της γλώσσας του σώματος. Ο περισσότερος
χρόνος του κοινωνικού καπνίσματος αποτελεί μέρος μιας
κοινωνικής τελετουργίας.
Μια μελέτη που έκανε ο Άντι Πάροτ, του Πανεπιστημίου του
Ανατολικού Λονδίνου, αναφέρει ότι, σε ποσοστό 80%, οι
καπνιστές λένε πως νιώθουν λιγότερο άγχος όταν καπνί-

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
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Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής
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αρχίζει να μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι ένας καπνιστής για
να νιώθει φυσιολογικά πρέπει να είναι συνεχώς με ένα τσιγάρο στο στόμα ! Επιπλέον, όταν οι καπνιστές κόβουν το
κάπνισμα σταδιακά γίνονται όλο και λιγότερο αγχώδεις. Το
κάπνισμα καθρεφτίζει την αντίστροφη επίδραση της έντασης και του άγχους που προκαλεί η έλλειψη νικοτίνης στο
αίμα.
Οι μελέτες δείχνουν ότι η κακή διάθεση μπορεί να εμφανιστεί τις πρώτες λίγες εβδομάδες μετά το κόψιμο του τσιγάρου, αλλά υπάρχει εντυπωσιακή βελτίωση όταν ο
οργανισμός απαλλαγεί εντελώς από τη νικοτίνη και από τη
λαχτάρα για τη ναρκωτική αυτή ουσία και το άγχος που
προκαλείται από την έλλειψή της. Αν καπνίζετε, είναι σαν
να χτυπάτε το κεφάλι με ένα σφυρί επειδή, όταν σταματάτε
να το χτυπάτε, νιώθετε καλύτερα.
Σήμερα η εξάρτηση από το κάπνισμα αποτελεί ένα από τα
πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας στις σύγχρονες
ανθρώπινες κοινωνίες.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ BLOG

Μεγάλο, Πανελλήνιο Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού γύρω από το σακχαρώδη διαβήτη, με τίτλο «The Missing Piece»,
διοργανώνει η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΜΚΟ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ) σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια!
Με αφετηρία την Αθήνα, στις 4 Ιουνίου 2014, και περιοδεία σε 17 ακόμη πόλεις της χώρας, μέσα σε χρονικό διάστημα 36 ημερών, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα
διενεργεί δωρεάν κλινικοεργαστηριακό έλεγχο στον πληθυσμό κάθε περιοχής, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση και την αποτελεσματική πρόληψη της νόσου. Ο
έλεγχος θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εξετάσεων που παράγουν σημαντικούς προγνωστικούς και διαγνωστικούς
δείκτες, τόσο για το σακχαρώδη διαβήτη, όσο και για τις
πολυμορφικές επιπλοκές του (καρδιαγγειακά συμβάματα,
βλάβες στην όραση κτλ).
Παράλληλα, σε όλες τις πόλεις θα διεξαχθούν ισάριθμες
ενημερωτικές ομιλίες, με τη συμμετοχή φορέων και επιστημόνων από την τοπική κοινωνία, για την έγκυρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις γύρω από τη νόσο, καθώς και την κατάλληλη
διατροφή που συμβάλλει στην καταπολέμησή της.
Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του
Υπουργείου Μεταφορών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.), του Δήμου Αθηναίων, της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) και
της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Δ.Ε.Β.Ε.).

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
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Eπιτυχίες αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Νέων
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τοξοβολίας
πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία με πολύ
καλές εμφανίσεις και της εθνικής ομάδας,
αλλά και στα ατομικά.
3ος στην Ευρώπη ο Χρήστος Αερικός
στους Νέους Άνδρες, στο Σύνθετο Τόξο

νίσεις του κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων της τοξοβολίας, το
οποίο ολοκληρώθηκε στην Σλοβενία (Λιουμπλιάνα).
Ο νεαρός πρωταθλητής κέρδισε στον μικρό τελικό
τον Άγγλο Τζόναθαν Μπουλ με 144-135 και ανέβηκε
στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου, στο Σύνθετο Τόξο,
στην κατηγορία των Νέων Ανδρών. Την απονομή
στον Χρήστο Αερικό έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας Πέτρος Συναδινός.

H Εθνική μας ομάδα έμεινε εκτός τριάδας παίρνοντας την 4η θέση.

στάθηκε με αξιώσεις απέναντι στην Ρωσία, αλλά
έχασε τελικά με 224-222 και έμεινε εκτός βάθρου,
στην 4η θέση.

5η η Εθνική των Νεανίδων στο Ολυμπιακό Τόξο

Ο Χρήστος Αερικός συνέχισε τις πολύ καλές εμφαO Xρήστος Αερικός στο βάθρο με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Αριστερά, στιγμιότυπο βολής.

Αυτό ήταν το ιδανικό φινάλε για την Εθνική ομάδα
Νέων της τοξοβολίας, η οποία ταξίδεψε στην Σλοβενία έχοντας την υποστήριξη του Αθλητικού Συλλόγου
Γυναικών “Καλλιπάτειρα” και της Κατερίνας Παναγοπούλου.

Η Εθνική ομάδα των Νεανίδων, αποτελούμενη από
τις Αργυρώ Ανδρούτσου, Πολυξένη Μπαρούνη και
Φοίβη Συναδινού, μετά από εντυπωσιακό αγώνα μπαράζ, κατέλαβε την 5η θέση στο ομαδικό, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων Ολυμπιακού
τόξου, δίνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

4η στην Ευρώπη η Εθνική των Νέων Ανδρών
με μόλις 2 πόντους διαφορά
Πολύ καλή εμφάνιση και για την Εθνική ομάδα Νέων
Ανδρών, που έχασε για δύο μόλις πόντους διαφορά
το χάλκινο μετάλλιο, στο Ολυμπιακό Τόξο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τοξοβολίας Νέων της Σλοβενίας (Ljubljana).
Η Ελληνική τριάδα, αποτελούμενη από τους Χρήστο
Αερικό, Δημήτρη Λαμπράκη και Δημοσθένη Λύρα

Η Εθνική Ομάδα Νεανίδων.

2o Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», οργανώνουν αγώνες Ποδοσφαίρου, το Σάββατο, 31 Μαΐου και
ώρα 5:00 το απόγευμα, στο
Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου, στα πλαίσια
του Σχολικού Πρωταθλήματος
2014.
Στους αγώνες θα λάβουν
μέρος μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, ενώ
στο τέλος, θα απονεμηθούν
έπαινοι στους συμμετέχοντες.
Με τους αγώνες Ποδοσφαίρου, ολοκληρώνεται για φέτος
το Σχολικό Πρωτάθλημα στον
Δήμο , καθώς είχαν προηγηθεί
οι αγώνες της Καλαθοσφαίρισης και της Πετοσφαίρισης.
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Εδειξαν τις ικανότητές τους στο TAE KWON DO
οι αθλητές του Δήμου Παλλήνης
Το Σάββατο 24 Μαϊου πραγματοποίηθηκαν
οι εξετάσεις των αθλητών και αθλητριών
για την απόκτηση ζωνών του TAE KWON
DO στα αθλητικά κέντρα Παλλήνης και Γέρακα αντίστοιχα.
Οι εξετάσεις στο 5ο Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης έγιναν παρουσία του Μάστερ Σιδέρη

Γεωργίου (7 DAN WTF) και του εκπαιδευτή
Κουτσούπη Γεωργίου (6 DAN WTF) καθώς
και πλήθους γονέων και φίλων. Συνολικά
πήραν μέρος 100 παιδιά για την απόκτηση
της αντίστοιχης ζώνης και πιστοποιητικού
από την Ελληνική Ομοσπονδία TAE KWON
DO. Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι αθλούμενοι

απέκτησαν μαύρη ζώνη και 1 DAN από την
Παγκόσμια Ομοσπονδία TKD.
Σε ανάλογο κλίμα διεξήχθησαν και οι εξετάσεις στο 4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
όπου 93 αθλητές με περισσή αυτοπεποίθηση έδειξαν την τεχνική τους κατάρτιση
και τις αγωνιστικές τους ικανότητες, τόσο
μπροστά στους εξεταστές και το κοινό όσο

Καλοκαίρι στα Summer Camps
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε καλοκαίρι, τα Summer Camps
Παιδιά από 5 έως 12 έχουν την δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα
στον ναυταθλητισμό, ιστιοπλοΐα, wind

surf, water polo, κολύμβηση, συγχρονισμένη κολύμβηση, θαλάσσιο σκι,
baby pilates, παραδοσιακούς χορούς,
ενόργανη/ασκήσεις στην άμμο, κανό,
tae kwon do κ.α. με σωστή καθοδήγηση
των επιλεγμένων προπονητών του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, συνδυάζοντας
την εκμάθηση με καλοκαιρινές διακοπές
στις μοναδικές εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β
στον Λαιμό Βουλιαγμένης.

Ο Ν.Ο.Β είναι το μοναδικό σωματείο με
ιστορική πορεία και παράδοση που καλλιεργεί όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου. Έτσι τα παιδιά, στον ίδιο χώρο,

μπορούν να μάθουν και μετά να επιλέξουν
ένα από όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου, ξεκινώντας μέσα από τα καλοκαιρινά
camps, να συνεχίσουν στις σχολές και να
αγαπήσουν τον αθλητισμό με πρότυπα
τους Ολυμπιονίκες που έχει αναδείξει ο
Ν.Ο.Β αλλά και τα μετάλλια που κατακτούν συνεχώς οι αθλητές του σε μικρές
και μεγάλες ηλικίες.!
Τα Summer Camps πραγματοποιούνται σε
τρεις περιόδους των 2 και 3ων εβδομάδων
ξεκινώντας από τις 16/6 έως τις 8/8. Καθημερινά ξεκινά από τις 8:30 το πρωί
μέχρι τις 14:30 ή τις 16:00, ανάλογα με το
αν θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα τους
εκτός από δεκατιανό και μεσημεριανό φαγητό στο εστιατόριο του Ομίλου.
Στα καλοκαιρινά camps του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης τα παιδιά θα έχουν μια
αξέχαστη εμπειρία και οι γονείς θα θελήσουν να γίνουν μέλη με προνόμια και
οφέλη για όλη την οικογένεια!
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα 210
8962416 και 210 8962142, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 19:00 και Σάββατο 9:00 –
15:00 & στο Facebook: Ναυτικός Όμιλος
Βουλιαγμένης (www.facebook.com/novouliagmenis).

και μπροστά στην καθηγήτρια τους Τασίκα
Νίκη κατακτώντας τις προσδοκούμενες
ζώνες.
Οι εκδηλώσεις της «Aθλητικής Άνοιξης» θα
συνεχιστούν το Σάββατο 31 Μαΐου στις
09:00 στο 2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα με
τους διαδημοτικούς αγώνες Κολύμβησης.

Νικητές οι Παμπαίδες 4 του Πρωτέα Βούλας
Μια εξαιρετική χρονιά ολοκληρώθηκε για τους Παμπαίδες 4 του Πρωτέα Βούλας, καθώς
επικράτησαν με 46-41 του Κρόνου Αγ. Δημητρίου στον τελικό του τουρνουά του Πανιωνίου και κατέκτησαν τον τίτλο.
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ 46-41
Δεκάλεπτα: 05-06, 11-09, 16-11, 14-15.

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας (Κολοτούρος Γ.) : Χούπης Β., Ναμίας Γ.(14), Λαουράκης Μ., Τσακναρίδης Β., (8), Νικολάκης Κ.(7), Ακριτόπουλος Φ., Μυλωνάκης Μ.(6), Χρηστίδης Β., Μιχαήλ Κ.(11), Μπέλσης Π. και Αλεξάνδρου Χ.
ΓΣ Κρόνος (Περαντωνάκης Γ.) : Καραχάλιος Θ.(3), Πυλιώτης Φ.(7), Παπαδόπουλος Ι.,
Τσάβος Κ.(6), Αγγελόπουλος Σ.(6), Λούζης Γ., Κυριακόπουλος Δ.(8), Χρήστου Ε.(4),
Σαρλάνης Γ. και Φλούδας Χ.(7).

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Νέα Περιφερειάρχης Αττικής η Ρένα Δούρου
Το ΔΟΥΡιο άτι τερμάτισε πρώτο στη
μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας,
την Αττική.
Παρ’ όλη τη συστημική πολεμική, τα δημοσκοπικά μαγειρέματα, τη mediaκή
προπαγάνδα, την πανστρατιά του μνημονιακού κατεστημένου, το Ζόρικο άτι
της Ρένας Δούρου και του επιτελείου
της, με Δύναμη Ζωής, κατήγαγε μια δύσκολη και γι’ αυτό περηφανή νίκη.
Η νέα Περιφερειάρχης είναι δυναμική,
αποφασιστική, μεθοδική, εργατική και
απλή. Είναι ένας σπάνιος και εξαίρετος
συνδυασμός χαρακτηριστικών.
Η πορεία της προδιαγράφεται επιτυχής.
Τα λέμε απερίφραστα και μετά λόγου
γνώσεως.
Εξ’ άλλου ο ορισμός του Πέτρου Φιλίππου ως Αντιπεριφερειάρχη της Ανατολικής Αττικής - αξίωμα του παλιού

κρατικός και ανυποχώρητος αγωνιστής.
Διαβλέπω ότι στην Περιφέρεια Αττικής
θα δοθούν και θα κερδηθούν μάχες με
πανελλαδικό αντίκτυπο.
Θα κοπεί η όρεξη σε πολλά συμφέροντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
υπάρχει πεδίο δραστηριότητας για
πραγματικούς επενδυτές και συνειδητούς επιχειρηυματίες. «Δεν έχω κανένα λόγο να μη συνεργαστώ με έναν
σοβαρό επενδυτή», δήλωσε η ίδια πρόσφατα.

Νομάρχη - εγγυάται, όσον αφορά την
περιοχή μας, την επιτυχία.
Ο Πέτρος Φιλίππου δεν “φύτρωσε” απ’
το πουθενά και δεν “φορέθηκε” από κανέναν. Είναι έμπειρος αυτοδιοικητικός,

επιτυχημένος Δήμαρχος, επί σειρά τετραετιών, του Δήμου Καλυβίων παλιότερα και μέχρι τώρα Δήμαρχος
Σαρωνικού.
Δημιουργικός, αποτελεσματικός, δημο-

Σημειώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής
θα είναι το “στοίχημα” για την επόμενη
αναμέτρηση του ΣΥΡΙΖΑ. H επιτυχημένη δράση της Περιφέρειας θα δώσει
και τα ποσοστά επιτυχίας στην επόμενη αναμέτρηση του ΣΥΡΙΖΑ, στις
εθνικές εκλογές (αν δεν προηγηθούν).
Κώστας Βενετσάνος
Οι πίνακες είναι από το www.ypes.gr

Τα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Αττικής

Aποτελέσματα Ευρωεκλογών στην Περιφέρεια Αττικής

