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Μισθώνουν τις Αλυκές Αναβύσσου
εν αγνοία του Δήμου Σαρωνικού
H ΕΤΑΔ Α.Ε. προκηρύσσει μισθώσεις
O Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, με επιστολή του, προς την
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ζητάει να ανακαλέσει την προκήρυξη μισθώσεων στην παραλία των Αλυκών Αναβύσσου του Δήμου
Σαρωνικού, με την παρακάτω επικριτική επιστολή προς τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε., Γρηγόρη Δούνη.
Οπως σημειώνει και στην επιστολή του ο δήμαρχος, ο διευθύνων σύμβουλος είναι και κάτοικος του Δήμου και δουλεύει ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου.

Γράφει η επιστολή:
Κύριε Δούνη,
Θα θέλαμε να σας «συγχαρούμε»
καθώς παρόλο που είστε δημότης
του Δήμου Σαρωνικού, προχωράτε
ως διευθύνων σύμβουλος της
ΕΤΑΔ Α.Ε. στην εκποίηση των
ακτών της περιοχής όπου ζείτε,
κάτι που βρίσκει κάθετα αντίθετους τόσο τον δήμο όσο και ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά
και τους χιλιάδες επισκέπτες των
παραλιών μας.
Όπως πληροφορηθήκαμε από το
διαδίκτυο η εταιρεία που εκπροσωπείτε πρόσφατα προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση τριών

τμημάτων 500 τ.μ. στις Αλυκές
Αναβύσσου για την εγκατάσταση
και λειτουργία τριών τροχήλατων
καντινών και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων.
Η προκήρυξη αυτή είναι εξόχως

παραπλανητική δεδομένου ότι δεν
έχετε κανένα απολύτως δικαίωμα
να δημοπρατήσετε χώρους για την
εγκατάσταση τροχήλατων καντινών εάν προηγουμένως ο Δήμος
Σαρωνικού δεν έχει ήδη από την
προηγούμενη
χρονιά
(μέχρι
31/12/2013) καθορίσει με απόφαση
του δημοτικού του συμβουλίου τις
συγκεκριμένες θέσεις ως θέσεις
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο Ν. 3852/2010 (Αρθρ. 83-84).
Τέτοια απόφαση, όπως γνωρίζετε,
δεν υπάρχει επομένως σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί
άδεια από τον δήμο και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση καντινών
στους χώρους που έχετε προκηρύξει.
Για τον λόγο αυτό, σας ζητάμε να
ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη παράνομη προκήρυξη, από τη στιγμή
που όπως προαναφέραμε στα εν
λόγω σημεία δεν μπορούν να εγκατασταθούν καντίνες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων οφειλών
από δηµοτικούς φόρους και τέλη στο Δήμο Λαυρεωτικής
Ο Δήµος Λαυρεωτικής στα
πλαίσια της απόφασης
89/2014 του Δηµοτικού
συµβουλίου, εφαρµόζοντας
τις ευεργετικές διατάξεις
του Ν. 3801/09 διαγράφει
πρόστιµα και προσαυξήσεις οφειλών από δηµοτικούς φόρους και τέλη,
καθώς και τις προσαυξήσεις
από πρόστιµα του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και
οφειλές από οποιαδήποτε
αιτία βεβαιωµένες έως
31/12/2009, µε εξαίρεση τα
πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωµένες ή µη,

µέχρι τη δηµοσίευση του ν.
3801/09 (δηλ. 4-4-2009).
Η πληρωµή µπορεί να γίνει
µε εφάπαξ καταβολή και έκπτωση 10% ή µε διακανονισµό σε άτοκες µηνιαίες
δόσεις.
Μεταξύ άλλων ρυθµίζονται
τα εξής:
- τέλος ύδρευσης – αποχέτευσης
- τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων,
- τέλος των ακαθάριστων
εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων
- τέλος χρήσης κοινόχρη-

στων χώρων
- πρόστιµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- φορολογικές διαφορές
- πρόστιµα κλπ
- κάθε είδους τέλη ή φόροι
και εισφορές
Επίσης σύµφωνα µε το Ν.
4257/2014 ρυθµίζονται οι
ληξιπρόθεσµες
οφειλές
που έχουν βεβαιωθεί από
01/01/2010
µέχρι
την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του Ν.4257/2014, µε διακανονισµό δόσεων και απαλλαγή προσαυξήσεων κατά
περίπτωση.
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Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν
µέχρι
την
14/08/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τµήµα εσόδων του
Δήµου (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Δημ. Σοφρώνης και
Αναστασία Τσαµαλή τηλ:
2299320228, Ράπτη Θεοδώρα τηλ: 2299320238, Θεόδωρο Αδαµόπουλο τηλ:
2292320155, Μαρία Δρογγίτη τηλ: 2292320149, Αικατερίνη
Ντελή
τηλ:
22923-20146).
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1789... γιάννης κορναρακης
Μη μασάς Γρηγόρης Ρώντας
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Ο Δήμος Αρτας έκανε τη διαφορά με
Σελ. 10
τα ζώα Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Πανηγύρι του παιδιού από τη
Σελ. 15
Μητρόπολη Γλυφάδας

Ο Δήμος 3Β απευθύνει έκκληση
λόγω θερινής περιόδου Σελ. 16
Κατασχέσεις χρημάτων από ΤράπεΣελ. 17
ζες χωρίς προειδοποίηση

Εναρξη εγγραφών στο ΚΔΒΜ
Σελ. 18
Παλλήνης
Αγώνες στίβου

Σελ. 22

«Καταγραφή κοινοχρήστων χώρων Συλλόγου
Χαμολιάς Βραυρώνος Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Tο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου ενέκρινε την
ανάρτηση της μελέτης «Καταγραφή κοινοχρήστων
χώρων Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου
Χαμολιάς Βραυρώνος Η ΑΡΤΕΜΙΣ».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της
μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου. Λεπτομέρειες σελ. 17

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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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Απαγορευτική η τιμή εισόδου στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Απόλυτη η εμπορευματοποίηση της Λίμνης
Χαρακτηρισμένη ως μνημείο της φύσης η Λίμνη Βουλιαγμένης, έχει εξελιχθεί σε μία επιχείρηση, που αυξάνει συνεχώς τις εμπορευματικές δραστηριότητες
με αποτέλεσμα μόνο ως “μνημείο της φύσης” να μην
αντιμετωπίζεται.
Γάμοι, βαπτίσεις, πάρτυ μέχρι και επιδείξεις μόδας
έχουν μπει στον κατάλογο των προτάσεων της Λίμνης από τον επιχειρηματία που τη διαχειρίζεται.
Αντιγράφουμε από το δικό τους site:
«Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον προσδιορίζει ένα
ζωντανό σκηνικό απαράμιλλης ομορφιάς και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελούν εχέγγυο
για την επιτυχία των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει η

Λίμνη Βουλιαγμένης. Προσωπικές στιγμές χαράς, δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, επαγγελματικές συναντήσεις, θεματικές βραδιές, παιδικά parties και
επιδείξεις μόδας, σχεδιάζονται με κάθε λεπτομέρεια
και υλοποιούνται με επαγγελματισμό και προσωπικό
ενδιαφέρον...
VIP χώρος
Στον Vip χώρο της Λίμνης χωρητικότητας 800 ατόμων, είναι ένας παραμυθένιος χώρος στις όχθες της
Λίμνης που συνδυάζει το μυστήριο με το ρομαντισμό
και μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση».
Είναι όμως όλες αυτές οι παροχές προς όφελος των
κατοίκων, που θέλουν να πέσουν στα ιαματικά νερά
της για να βελτιώσουν την υγεία τους;
Οπως έχουμε γράψει παλιότερα, η λίμνη Βουλιαγμένης
είναι μια φυσική υφάλμιρη λίμνη με ιαματικές ιδιότητες.
Τα νερά της προέρχονται από βάθος 50 με 100 μέτρα
και έχουν θερμοκρασία από 22°C μέχρι 29°C.
Τα νερά της λίμνης έχουν αυξημένη περιεκτικότητα
σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως κάλιο, νάτριο,
λίθιο, αμμώνιο, ασβέστιο, σίδηρος, χλώριο και ιώδιο.
Τα νερά της λίμνης ενδείκνυνται για ρευματικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις, παθήσεις νευρικού συστήματος, δερματοπάθειες και γυναικολογικές
παθήσεις.

Αφαιρούν από τους Δήμους τις παραλίες!
Στο Υπουργείο Οικονομικών περνούν πλέον οι μισθώσεις των παραλιών
όλης της Χώρας, που
«φεύγουν» από τα χέρια
των Δήμων, όπως ίσχυε
μέχρι τώρα. Από την
πλευρά τους οι Δήμοι θα
μπορούν απλά να διαπραγματεύονται τις μισθώσεις,
μέσω
δημοπρασιών, αλλά θα
εισπράττουν μόνο τα
μισά έσοδα από τη μίσθωση παραλιών (50 - 50
με το Δημόσιο).
Σύμφωνα με εγκύκλιο
προς τις Κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, η
οποία βασίζεται σε νέα
Κοινή Υπουργική Απόφαση, «από 1ης Ιουνίου
2014 οι συμβάσεις της
απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται
μόνο από την οικεία Κτη-

ματική Υπηρεσία και
τους ενδιαφερομένους,
με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του
οικείου ΟΤΑ».

Δηλαδή καταργούν τους
Δήμους από τις απευθείας αναθέσεις που
κακώς γίνονται απευθείας, και μπαίνει η Κτηματική Υπηρεσία μπροστά
για να μισθώνει με απευ-

θείας ανάθεση στον κάθε
δικό της άνθρωπο, και να
μη μπορείς να βρεις άκρη
από πουθενα!
Και ποιος θα διενεργεί

τους ελέγχους; Η Κτηματική Υπηρεσία, η οποία
θα πρέπει να οργώνει τις
ακτές και να συντάσει
συμβόλαια ενοικίασης,
όπου υπάρχει εκκρεμότητα.

«Οι Κτηματικές Υπηρεσίες καλούνται να διενεργούν αυτοψίες κατά
τη θερινή περίοδο και σε
περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ή άλλοι ιδιώτες
έχουν
εγκατασταθεί
στους χώρους αιγιαλού
και παραλίας άνευ μισθώσεως (αδείας) να ληφθούν άμεσα όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα για
την προστασία των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού
και
παραλίας»
αναφέρεται στην εγκύκλιο.
Πού θα απευθυνθούν οι
κάτοικοι της κάτω Βούλας που έχουν χάσει τον
ύπνο τους από τα μαγαζιά που άνοιξαν στην Α’
πλαζ χωρίς καμμία άδεια;
στοιχεία: epoli.gr

Μία τέτοια πηγή θα έπρεπε να προσφέρεται δωρεάν,
αφού δωρεάν μας ήρθε από τον ουρανό ή με ένα ελάχιστο αντίτιμο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης, καθαρισμού και του ναυαγοσώστη.
Αντ’ αυτού η λίμνη εξελίσσεται σε μία πηγή εσόδων
και αφαίμαξης των πολιτών, αφού το εισιτήριό της,
ιδιαίτερα με την τελευταία αύξηση των 9 ευρώ έγινε
απολύτως απαγορευτικό.
Η κάρτα εισόδου κολύμβησης για τους κατοίκους των
3Β ανέβηκε στα 7 ευρώ, δηλαδή 30% αύξηση!

Μόνο ως κοροϊδία ακούγεται η “κάρτα δημότη” για
τη Λίμνη πλέον και ο κόσμος έχει σπάσει τα τηλέφωνα στην εφημερίδα· άλλοι καταγγέλοντας και
άλλοι κατηγορώντας μας γιατί δεν γράφουμε.
Η εφημερίδα εκείνο που μπορεί να κάνει και το κάνει
είναι να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα. Από εκεί και
πέρα εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν.
Η εκκλησία που λέει ότι της ανήκει(!) και μισθώνει σε
επιχειρηματίες θα έπρεπε να σεβαστεί το μνημείο της
φύσης και να έχει βάλει κανόνες.
Το ίδιο και η πολιτεία, το ίδιο και ο Δήμος στον
οποίον υπάγεται, τα 3Β.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΕΤΥΠΟ
από το 1984

Θερινά Μαθήματα Προ

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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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ

«ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»
Στα πλαίσια των ενημερωτικών ομιλιών σε θέματα
υγείας και πρόληψης που πραγματοποιεί το Γ.Ν.
«Ασκληπιείο» Βούλας, συνεπικουρούμενο από το
Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, οργανώνεται
επιστημονική ημερίδα με θέμα «ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» που θα λάβει χώρα
την Κυριακή 22 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας (Βασ.
Παύλου 1, 166 73 Βούλα, τηλ.: 213 216 3560). Με
τις εκ των προτέρων ευχαριστίες μας,

“TRACING” στο Φεστιβάλ Αθηνών
H Ομάδα Χορού ΖΗΤΑ – Ίρις Καραγιάν θα παρουσιάσει το
έργο “Tracing” στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών στις 27
Ιουνίου, 21:00 και 28 Ιουνίου ώρα 23:00, Πειραιώς 260, Κτίριο Ε, Αθήνα.
Ιδέα - Χορογραφία: Ίρις Καραγιάν
Ερμηνεύουν: Νώντας Δαμόπουλος, Χαρά Κότσαλη, Ιωάννα
Παρασκευοπούλου
Μουσική: Νίκος Βελιώτης
Χώρος: Νίκος Παπαδημητρίου
Φωτισμοί : Ελισάβετ Μωράκη
Καλλιτεχνική συνεργάτις: Μυρτώ Κατσίκη

«Μια κουβέντα με τον Γλέζο»
Το βιβλίο της με τίτλο «Μια
κουβέντα με τον Γλέζο» παρουσιάζει η Ρένα Δούρου,
Περιφερειάρχης Αττικής, την
Τετάρτη 25-6 και ώρα 19.30
στο πάρκο του Βυζαντινού
και Χριστιανικού Μουσείου,
(Βασ. Σοφίας 22 Αθήνα).
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο
Πρόεδρος
του
ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρας και η συγγραφέας.

Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου
Αλλαγή ηγεσίας
Αλλαγή ηγεσίας θα πραγματοποιήσει ο Ροταριανός
Ομιλος Κορωπίου, σε ειδική εκδήλωση, την Δευτέρα
30 Ιουνίου στις 21.15 στο εστιατόριο “Ομιλος” στις
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
Επιβεβαιώστε την παρουσία σας στο 699857516 Μ.
Μάστορα & 6047777264 Νεκτ. Παπανικολάου.

Μουσική βραδιά οργανώνει ο εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούρζα Λαγονησίου”, την Κυριακή 29 Ιουνίου
στις 8.30 μ.μ. στο θεατράκι της παραλίας στο Λαγονήσι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας
Αιμίλιος Γιαννακόπουλος.
Παρουσίαση και επιμέλεια κειμένων Ελένη Δέδε

"ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ 2014"
Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών
Συλλόγων
Αρτέμιδος -Σπάτων προσκαλεί για μια ακόμα
χρονιά στις εκδηλώσεις
"ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ
2014",
όπως φαίνονται στο παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Eξόρμηση στην Αίγινα προγραμματίζει η “Εναλλακτική
Δράση”, για την Κυριακή 22 Ιουνίου. Η ξενάγηση περιλαμβάνει: Ξενάγηση στον Ναό της Αφαίας-Προαιρετική πεζοπορία σε εύκολη δασωμένη διαδρομήΜπάνιο σε γραφική παραλία .
Δηλώσεις
συμμετοχής
Μιμίκα
Θεοδωρίδου
2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948

“Με ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ”

Μετά το έργο Μητέρες (Φεστιβάλ Αθηνών, 2012), και την επιτυχημένη πορεία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Ίρις Καραγιάν
επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με το Tracing, μια έρευνα για τον
χρόνο με αφετηρία την έννοια του ίχνους και δοκιμάζει διαρκώς
τις ιδέες της πάνω στο ζωντανό κινητικό υλικό που γεννιέται από
τους περφόρμερς. Tο Tracing διερευνά τις δυνατότητες για δράση
τη στιγμή ακριβώς που αυτή τελειώνει, αφήνοντας τα ίχνη της. Παίζει με τα όρια της παρουσίας μέσα στην απουσία.

Σάββατο 5 Ιουλίου: Αφή
φλόγας (Ναός Ταυροπόλου), λαμπαδηδρομία και
θεατρικό δρώμενο στον
Ερασίνο ποταμό.
Κυριακή 6 Ιουλίου: Μουσικοχορευτικό
αντάμωμα
στο
γήπεδο

Αλυκής.
Δευτέρα - Πέμπτη 7-10
Ιουλίου: Θεατρικές παραστάσεις στο γηπεδάκι
Βραυρώνας.
Παρασκευή 11 Ιουλίου:
Μουσική Βραδιά - Πανσέληνος
Ιουλίου
-,
Λόφος Αγίου Ιωάννου.
Σάββατο 12 Ιουλίου: Κυνήγι Θησαυρού
- 4ος Ποιητικός Διαγωνισμός ενηλίκων στο ξενοδοχείο
MARE
NOSRTUM
- Τελετή λήξης.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΤΖΙΑ
“ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2014”
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο
“Σφήττεια 2014” που οργανώνει ο Δήμος Κορωπίου,
οργανώνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις:

The KUBARA Project # 3
Συναυλία με τη Μάρθα Φριντζήλα - The KUBARA
Project #3, την Δευτέρα 23 Ιουνίου, στο θέατρο Δεξαμενής, ώρα 21.30.

“Βασιλιάς Κλόουν”
Την Παιδική θεατρική παράσταση “Βασιλιάς Κλόουν”, στις 8.30, ημέρα Τετάρτη 25/6.

“Μύρωνας Στρατής + Band
Tη συναυλία “Μύρωνας Στρατής +Band” θα παρουσιάσουν, την Πέμπτη 26/6, ώρα 9.30μ.μ.

Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον
Καρελλά με λαϊκή μουσική βραδιά, την Κυριακή
26/6, ώρα 21.30.

Eκδρομή στη Τζιά οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση” την
Κυριακή 29 Ιουνίου με πλούσιο πρόγραμμα ξεναγήσεων
και πεζοπορίας.
• 8 πμ Συνάντηση στο λιμάνι του Λαυρίου
• 8,30 πμ Αναχώρηση με το πλοίο για Τζιά.
• 9,30 Άφιξη στη Τζιά και ξενάγηση στην αρχαία Κορρησία σημερινό λιμάι. Στη συνέχεια μετά από ευχάριστη πεζοπορία 1 ώρας στο γραφικό καλντερίμι μέσα σε
βλάστηση και νερό θα φθάσουμε στη γραφική Ιουλίδα,
τη Χώρα του νησιού.
Πληροφορίες Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ2μμ) - 6982209948 ή στο email ena.drasi@gmail.com

Συναυλία με το Χορωδία
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Η Συναυλία της Χορωδίας του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» Δήμου Σπάτων
– Αρτέμιδος, υπό τη Διεύθυνση του Χοράρχου Παναγή
Μπαρμπάτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 στις 20.30 στο Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος
Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7, Σπάτα).

ΕΒΔΟΜΗ
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ΦΩΤΙΕΣ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ
Δευτέρα 23 Ιουνίου ώρα 9μ.μ.
στο θέατρο “Βέμπο” στη Βούλα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευ-

“Βέμπο” στην παραλία της Βούλας.

ρυάλη Βούλας”, οργανώνει την κα-

Φωτιές, μουσική, χορός και όποιος

θιερωμένη εκδήλωση “Οι φωτιές

αντέξει. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

του Αη-Γιάννη”, τη Δευτέρα 23

Φέρτε και τα μαγιάτικα στεφάνια

Ιουνίου ώρα 9μ.μ. στο θεατράκι

για τη φωτιά!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κρατάμε την παράδοση - Κάνουμε βήματα μπροστά
Η παράδοση του 1ου Γυμνασίου Κρωπίας
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και η αγάπη
τους για τα παιδιά, έχει κάνει θεσμό ένα
πολιτιστικό διήμερο το οποίο οργανώνεται
κάθε χρόνο. Ετσι και εφέτος 26 και 27 Ιουνίου, καλούν μαθητές και γονείς να αποχαιρετήσουν τους μαθητές της Γ΄
Γυμνασίου και να υποδεχτούν το καλοκαίρι!
Ετσι, την Πέμπτη 26/6 στο θέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου στις 8 μ.μ. οργανώνουν συναυλία με θέμα «Μουσική
Κινηματογράφου και Θεάτρου». Συμμετέχουν η χορωδία και η ορχήστρα του σχολείου με έργα σε διασκευή, διδασκαλία και
διεύθυνση της καθηγήτριας Μουσικής Χρύσας Διαγουρτά.
Την Παρασκευή 27/6 στο προαύλιο του
σχολείου στις 8 μ.μ. θα γιορτάσουν την
αποφοίτηση της Γ΄ Γυμνασίου με απονομή
μεταλλίων και βραβείων, αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών, παραδοσιακούς χορούς, θεατρικό και φυσικά πολλές
εκπλήξεις!

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«κόκκινη κλωστή δεμένη στο πανί μας τυλιγμένη,
δώσε αέρα να φυσήξει, παραμύθι ν΄ αρχινήσει».
To πρώτο παιδικό φεστιβάλ
Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης γίνεται
πραγματικότητα, από 1822 Ιουνίου, στην παραλία
της Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο, για το
κοινό.
Για πρώτη φορά ο Οργανισμός Αθλητισμού
Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής οργανώνει μια
εβδομάδα αφιερωμένη
στα παιδιά.
Το πρόγραμμα έχει τρέξει από τις 18 Ιουνίου.
Σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται με τις παρακάτω εκδηλώσεις.
Κάθε απόγευμά από τις
7μ.μ. αρχίζουν οι εκδηλώσεις με κατασκευές,
ομαδικά παλιά παιχνίδια
και άλλα.
Σάββατο 21/7 8.30μ.μ. :

Θεατρική
Εταιρεία
«ΤΟΠΙ»:
«ΑίσωποςΑδελφοί Γκριμ =παιχνίδι”
Οταν ο Αίσωπος “συ-

Θρύλων”.
Ενα παιδί, ένας ιππότης
και μια τρομερή τοξοβόλα ενώνουν τις δυνάμεις
τους
για
να

ναντά” τους αδελφούς
Γκριμ, σε μια παράσταση
που πρωταγωνιστούν τα
παιδιά.
Κυριακή 22/6 : Θεατρική
Εταιρεία «Εργοστάσιο
Ονείρου” “To βιβλίο των

νικήσουν τη μάγισσα και
να φέρουν πίσω τα
όνειρα των παιδιών.
Οι εκδηλώσεις γίνονται
στην παραλία-Λιμάνι της
Βάρκιζας

Επίσης σε χώρο του σχολείου θα υπάρχουν
εκθέσεις
• καλλιτεχνικών
• έργων τεχνολογίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
• εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα
πλαίσια ερευνητικών εργασιών, προαιρετικών προγραμμάτων και διαθεματικών εργασιών.
Η συμμετοχή όλων είναι αναγκαία για την
επιβράβευση των κόπων των παιδιών μας!

Μουσική από την Αρχαία Κίνα
Εκδήλωση - Συναυλία με μουσική από
την αρχαία Κίνα, θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ.

«ΜΕ ΖΕΦΥΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»

Ιδιαίτερα πρέπει να αναφέρουμε την κλήρωση πολλών δώρων που θα γίνει, στη
διάρκεια της γιορτής, στο πλαίσιο της λαχειοφόρου αγοράς που οργάνωσε ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του
σχολείου. Τα δώρα είναι πολλά και ενδιαφέροντα και στην πλειοψηφία τους είναι
προσφορές επαγγελματιών και εμπόρων
της πόλης.

στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το
Δημαρχείο της Βούλας (Κων. Καραμανλή 18 Βούλα).
Είναι η πρώτη παράσταση του Guqin
που θα γίνει στην Αθήνα από την
Wang Long.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος 3Β
σε συνεργασία με το Meet Culture
Eπιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στο 6909653618 ή στο email : info@meetculture.com

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΣΕΛΙΔΑ - 21 IOYNIOY 2014

Κρούσματα απάτης
στο Μαρκόπουλο
Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ν. Αττικής και ειδικότερα από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, μας
ήρθε δελτίο τύπου για ενημέρωση των πολιτών, στην περιοχή Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, ότι έχουν αυξηθεί
κρούσματα απάτης και κλοπών. Γράφουν συγκεκριμένα:
Η Ασφάλεια Μαρκοπούλου επιθυμεί να ενημερώσει τους
Δημότες Μαρκοπούλου ότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα Απάτης σε ηλικιωμένους και Κλοπές από Ι. Χ. στις
παραλίες του Πόρτο Ράφτη.

Συγκεκριμένα, κυρίως τις Παρασκευές, που υπάρχει
Λαϊκή Αγορά στο Μαρκόπουλο, άγνωστοι δράστες, που
επιβαίνουν σε όχημα, προσεγγίζουν ηλικιωμένους, αναφέρουν ονόματα συγγενικών τους προσώπων και με διάφορες προφάσεις αφαιρούν χρηματικά ποσά και
χρυσαφικά.
Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί Κλοπές από Ι.Χ. στους χώρους στάθμευσης στις παραλίες του Πόρτο Ράφτη είτε
με διάρρηξή τους είτε επειδή δεν ήταν καλώς ασφαλισμένα.
Προς αποφυγή ανάλογων περιστατικών, παρακαλούμε,
όποιος αντιληφθεί κάποια ύποπτη κίνηση να επικοινωνήσει άμεσα με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα:
2299025111 (Αξιωματικός Υπηρεσίας)
22989040150 (Διοικητής)
ή με το Κέντρο Άμεσης Δράσης (100).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ανέστης
Υπαστυνόμος Β’

"Πέρα από το Φιλελευθερισμό:
Η Αριστερά και το ζήτημα
της Κοινωνικής Δικαιοσύνης"
Το πολιτιστικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης "Πολιτισμός και Δημοκρατία" οργανώνει εκδήλωση με θέμα:"Πέρα από το Φιλελευθερισμό: Η
Αριστερά και το ζήτημα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης"
με ομιλητή τον Ηρακλή Μαυρίδη, επίκουρο καθηγητή
του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, την Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 8μ.μ., στην Πνευματική Εστία της Βούλας, Αγ. Ιωάννου 3, Πάρκο Εθνικής
Αντίστασης.

Διαύγεια τέλος;
Είδαν ότι δεν τους συμφέρει η “Διαύγεια” και την καταργούν
στήνοντας λαβύρινθους... καταργώντας έτσι και αυτή τη χαραμάδα
της διαύγειας των κρατικών υπηρεσιών, που είχαν ανοίξει.
Ακύρωσε η κυβέρνησγη τις δυνατότητες
της Διαύγειας. Συγκεκριμένα δύο είναι
οι βασικές «απώλειες» που προκύπτουν
για τους πολίτες αλλά και τους «ενοχλητικούς» δημοσιογράφους «Παύει η
δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν και να βρίσκουν με χρονολογική σειρά τις διοικητικές πράξεις ενός
φορέα, καθώς επίσης και τις διοικητικές
πράξεις ενός συγκεκριμένου υπογράφοντα, είτε πρόκειται για πολιτικό προϊστάμενο, είτε για απλό υπάλληλο.
Θεωρητικά αυτή η δυνατότητα υπάρχει,
πρακτικά όμως, η νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ παραπέμπει το χρήστη σε μια σειρά από
ανούσιες αναζητήσεις μέσα σε χιλιάδες
ή εκατομμύρια αποφάσεις, που στερούν
τη δυνατότητα ουσιαστικής αναζήτησης.
Στο προηγούμενο περιβάλλον της Διαύγειας ο χρήστης μπορούσε με ένα απλό
κλικ σε κάθε στοιχείο της ανάρτησης
(που ήταν ενεργό λινκ) να μεταβεί στις
αποφάσεις, ανά φορέα, ανά υπογράφοντα, ανά είδος πράξης κ.λπ. με φθίνουσα χρονολογική σειρά και όχι να
επιλέγει ανάμεσα σε κάποια από τις
προτεινόμενες. Η απώλεια αυτής της
δυνατότητας συσκοτίζει κάθε αναζήτηση καθώς Υπουργεία, Δήμοι κ.λπ.
αναρτούν καθημερινά τόσο μεγάλο
όγκο πράξεων που είναι αδύνατη η παρακολούθησή τους. Κυρίως, αναθέσεις,
συμβάσεις, διορισμοί, είναι οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους πολίτες και
όσους έχουν έννομο συμφέρον. Ομως
στο νέο περιβάλλον η δυνατότητα αυτή,
έστω και ανάμεσα σε εκατομμύρια πα-

ρόμοιες πράξεις, δίνεται μόνο για τις τελευταίες 30 μέρες.
Κάπως έτσι ανακαλύφθηκαν αρκετοί περίεργοι διορισμοί, μεταθέσεις ή αποσπάσεις, δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ
για αχρείαστες ιστοσελίδες και άλλα
σκάνδαλα, που πλέον θα συγκαλύπτονται μέσα στο πέπλο της Διαύγειας.

διαφημίζει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υπολείπονται
κατά πολύ όσων είχαν αναπτύξει από
την πρώτη στιγμή, εθελοντικά, διάφοροι
προγραμματιστές, οι οποίοι παρείχαν
ελεύθερα τις υπηρεσίες στο κοινό, όπως
η γνωστή yperdiavgeia.gr
Μάλιστα, το Υπουργείο έχει καταργήσει
όλες τις διευθύνσεις του προηγούμενου
καθεστώτος, γεγονός αδιανόητο για

Για παράδειγμα αναζητώντας κάποιος
στο πεδίο «Επιτροπή αρθρου 152
Ν.3463/06 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης» (μια από τις επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ελέγχει τη
νομιμότητα πράξεων μετά από προσφυγές πολιτών και φορέων) θα του «επιστρέψει» αποτελέσματα για 1.798.318
πράξεις(!) γεγονός που καταργεί κάθε
δυνατότητα να βρει χρήσιμες πληροφορίες.
Στο νέο περιβάλλον, παύει η δυνατότητα
χρήσης ενεργών λινκ σε κάθε ανάρτηση, που ήταν το πιο σημαντικό πριν,
ενώ οι δυνατότητες αναζήτησης που

την κουλτούρα του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να χαθούν όλες οι προηγούμενες αναρτήσεις της διοίκησης και το
«στίγμα» τους στο διαδίκτυο. Ακόμη και
αν κάποιος ξέρει το μοναδικό αριθμό
διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) μιας
απόφασης το λινκ που εμφανίζεται δεν
λειτουργεί! Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή προσπάθεια οπισθοχώρησης από
την όποια διαφάνεια είχε επιτευχθεί
μέχρι σήμερα με τη «Διαύγεια». Στο
εξής η Διοίκηση επανέρχεται σε μεγάλο
βαθμό στο καθεστώς της ανεξέλεγκτης
λειτουργίας της χωρίς «ενοχλητικό»
έλεγχο και διαφάνεια.
πηγή: e-inon.gr

Σπουδάστε δωρεάν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορωπίου
Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορωπίου, αρχίζει
τις εγγραφές από τις 16 Ιουνίου έως
τις 30 Ιουνίου.
Οι σπουδές είναι ΔΩΡΕΑΝ και ο φοιτητής αποκτάει πτυχίο ειδικότητας σε
επαγγέλματα όπως: Τεχνικός θέρμανσης, Τεχνικός φυσικού αερίου,
Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός
Εργαλειομηχανών και Τεχνικός Οχημάτων.
Οι απόφοιτοι Λυκείου παρακολουθούν
μόνο ειδικότητα. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου αποκτούν και απολυτήριο Λυκείου.

Προνόμια
Για τους αποφοίτους του Γυμνασίου:
― Απολυτήριο Λυκείου
― Πτυχίο Ειδικότητας
― Μεγάλα όρια απουσιών
― Πολύ εύκολη πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
― Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας «μαθητείας»
Για τους αποφοίτους του Λυκείου:
― Πτυχίο ειδικότητας
― Αναβολή για το Στρατό
― Μεγάλα όρια απουσιών
― Λίγες ημέρες παρακολούθησης την

εβδομάδα
― Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς
ΑΣΕΠ.
Για τους δημόσιους υπαλλήλους:
― Μόρια για την αξιολόγηση
― Πρόσθετη άδεια εξετάσεων δέκα
ημερών.

Πληροφορίες:
τηλ. 210 6624.267
από 19:00 έως 22:30
Eγγραφές 16 έως 30 Ιουνίου
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Το θρίλερ των εκλογών στα 3Β γίνεται σίριαλ...
To θρίλερ που έζησε τη νύχτα της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης ο Δήμος 3Β,
συνεχίζει να το ζει, υπό την έννοια ότι το ισχνό αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει
ενστάσεις, επανακαταμετρήσεις και εκλογοδικεία.
Ετσι αιωρείται το αποτέλεσμα των εκλογών.
Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και οι δύο παρατάξεις ζήτησαν επανακαταμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε, αλλά δεν μας ...φώτισε.
Οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν και οι δύο συνδυασμοί «Ανεξάρτητη Κίνηση

Βαρη, Βούλα, Βουλιαγμένη Πόλη για να ζεις
Σε ακόμα μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και παραπλάνησης των δημοτών
προχώρησε ο απερχόμενος Δήμαρχος, Σπύρος Πανάς, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε
η παράταξη του, «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης» σχετικά με τα ευρήματα της επανακαταμέτρησης των ψηφοδελτίων του Β’ γύρου των δημοτικών εκλογών.
[...]
Κατά την επανακαταμέτρηση βρέθηκαν και
από τις δύο πλευρές κάποια αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια, (κατά τη δική μας εκτίμηση τα ευρήματα ήταν σαφώς υπέρ του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου) τα οποία θα εκτιμηθούν από τα νομικά επιτελεία των δύο
συνδυασμών, και στη συνέχεια θα κριθούν
στα αρμόδια δικαστήρια. Σημειώνουμε
ωστόσο ότι στο εκλογικό υλικό του τμήματος 4585, κατά τον έλεγχο των ψηφοδελτίων έλειπαν από τον σάκο 10
καταμετρημένα και αριθμημένα ψηφοδέλτια τα οποία ήταν υπέρ του συνδυασμού
μας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η παράταξη του κ. Πανά θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί
την
«απώλεια»
των
ψηφοδελτίων αυτών χωρίς ίσως να γνωρίζει ότι υπάρχει ξεκάθαρη νομολογία που
προβλέπει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις,
εφόσον τα ψηφοδέλτια ήταν καταμετρημένα, αριθμημένα και καταγεγραμμένα στο
εκλογικό υλικό προσμετρώνται κανονικά
στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η «απώλεια»
αυτή όμως δημιουργεί σειρά σοβαρών ερωτημάτων ηθικής φύσεως, για τα οποία καλούμε τον κ. Πανά και το επιτελείο του, να
πάρει θέση.
Ποιος είχε πρόσβαση στους εκλογικούς
σάκους μετά τη σφράγισή τους από τον δι-

καστικό αντιπρόσωπο;
Ποιος είχε συμφέρον να αφαιρέσει από το
συγκεκριμένο σάκο 10 ψηφοδέλτιο υπέρ
του κ. Κωνσταντέλλου, και μάλιστα διαδοχικά αριθμημένα;

Όποιος προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια,
προφανώς δεν γνώριζε ότι η πράξη αυτή
δεν αλλοιώνει κατ’ ελάχιστο το εκλογικό
αποτέλεσμα;
Ο συνδυασμός μας θα αναζητήσει τις
απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα
στις αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων
αφού θα κατατεθεί εντός των προσεχών
ημερών μήνυση κατά παντός υπευθύνου
για την αλλοίωση εκλογικού υλικού.
[...]
Κλείνοντας, σε ότι αφορά την ανακοίνωση
της ΑΚΙΒΒΒ, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
δήλωσε: «Δυστυχώς, ακόμα και μετά την
εκλογική του ήττα, ο κ. Πανάς συνεχίζει το
μοναχικό, κατηφορικό του δρόμο. Εγώ και
τα στελέχη του συνδυασμού ήδη ασχολούμαστε με το σχεδιασμό μας για τη διοίκηση του Δήμου και δεν έχουμε σκοπό να
τον ακολουθήσουμε στο μονοπάτι που επέλεξε».

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» και «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις»,
δεν μας διαφωτίζει.
Οπως δείχνουν τα πράγματα θα τραβήξει σε μάκρος η διαδικασία εφόσον προχωρήσουν σε εκλογοδικεία.
Παρακολουθείστε τις δύο ανακοινώσεις και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.
Από την ανακοίνωση της «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις» αφαιρέθηκαν σημεία που επαναλαμβάνονται, γιατί είναι ιδιαίτερα μακροσκελής.

Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ολοκληρώθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών η διαδικασία επανακαταμέτρησης
των ψηφοδελτίων του Β΄ γύρου των
Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Βάρης

– Βούλας – Βουλιαγμένης, που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της
Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης – Βούλας
– Βουλιαγμένης, η οποία και δικαίωσε
πλήρως τις προσδοκίες μας αφού σύμφωνα με τα ευρήματα της επανακαταμέτρησης η ελάχιστη διαφορά που
καταγράφηκε στο αποτέλεσμα της Κυριακής της 25ης Μαΐου, όχι μόνον δεν

υφίσταται πλέον αλλά και το αποτέλεσμα έχει αναστραφεί.
Θα ακολουθήσει η ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο όπου θα μελετηθούν
και θα αξιολογηθούν όλα τα ευρήματα
της επανακαταμέτρησης και θα ληφθεί
η οριστική απόφαση για τη Διοίκηση
του Δήμου μας την επόμενη πενταετία.
Ως σημερινή Διοίκηση του Δήμου αλλά
και ως παράταξη, σεβόμενοι το έργο
και την κρίση των δικαστικών αρχών,
θα εφαρμόσουμε πλήρως τις αποφάσεις των Δικαστηρίων που θα κρίνουν
το μέλλον της πόλης μας. Έως τότε
καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις
του Δήμου να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των
κατοίκων και όχι τον πόλεμο των εντυπώσεων.

«Λουκέτο» μπαίνει στις παιδικές χαρές από 1η Ιουλίου
Ο νεοδιορισμένος Υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, μιλώντας σε ημερίδα, που συνδιοργάνωσαν το
Υπουργείο και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τις Δημοτικές παιδικές
χαρές, δήλωσε κατηγορηματικά: «Οι Δήμοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου για να λάβουν πιστοποίηση».
Τόνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για την πιστοποίηση και ζήτησε από τους Δήμους, να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν πιστοποίηση «αυτές που
χρειάζονται τις λιγότερες παρεμβάσεις» και «άμεσα και
σταδιακά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες».
Σημειώνεται, ότι η εγκύκλιος είχε εκδοθεί 1η Μαΐου από
τον πρώην Υπουργό, Γιάννη Μιχελάκη, μετά το τραγικό δυ-

στύχημα στο λούνα παρκ του Ελληνικού και είχε προκαλέσει αντιδράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε., με το αιτιολογικό ότι είναι
αδύνατον να γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Ετσι, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Κ. Ασκούνης, επανέλαβε
κατά τη διάρκεια της ημερίδας στον Υπουργό, ότι «δεν
υπάρχει δυνατότητα έως τις 30 Ιουνίου να υλοποιηθεί το
χρονοδιάγραμμα» επισημαίνοντας πως «το είχαμε κοινοποιήσει στον κ. Μιχελάκη μετά την εγκύκλιο».
Η Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, Βίκυ Γιαβή, προειδοποίησε ότι «εάν υπάρχουν επικίνδυνες παιδικές χαρές, να κλείσουν».
Ενημέρωσε δε, ότι η Υπουργική Απόφαση για τις παιδικές
χαρές εκδόθηκε το 2009, αλλά οι Δήμοι ουδέποτε την υλο-

ποίησαν, ζητώντας συνεχείς παρατάσεις για την εφαρμογή
της, με τελευταία την παράταση του 2014.
Ναι, είναι γεγονός ότι οι Δήμοι καθυστερούν να ανακατασκευάσουν τις παιδικές χαρές βάσει πιστοποίησης από κάποια ιδιωτική εταιρεία, που έχει πάρει το δικαίωμα από το
δημόσιο.
Εκείνο που δεν λέει και ο Υπουργός και η διευθύντρια του
Υπουργείου, είναι με ποια κονδύλια θα ανακατασκευαστούν οι παιδικές χαρές, αφού οι περικοπές στους Δήμους
έχουν φτάσει το 60%. Δώστε κονδύλια και “κόψτε πόδια”
αν δεν γίνουν.
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Ανοιχτή συγκέντρωση
στο Γραμματικό
για τη διαχείριση των
απορριμμάτων
Τηρώντας την προεκλογική της δέσμευση για ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στην
Περιφέρεια Αττικής, η «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» ξεκινά τη διαβούλευση για το κρίσιμο θέμα ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων και διοργανώνει την
Παρασκευή 27 Ιουνίου και ώρα 8:00 μ.μ. ανοιχτή συγκέντρωση – ενημέρωση στην κεντρική πλατεία του
Γραμματικού, μιας περιοχής που πλήττεται ιδιαίτερα από
τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ανάγκη αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Ν. Μάκρης
Την Τετάρτη 18 Ιουνίου συνεδρίασε η
Επιτροπή για την Αναβάθμιση του
Κέντρου Yγείας Νέας Μάκρης, όπου
παρευρέθησαν και εκπρόσωποι της
νέας δημοτικής αρχής, ενημερώθηκαν για την λειτουργία και τα προβλήματα του Κ.Υ., και αποφασίστηκε
να γίνει παράσταση στο Υπουργείο
Υγείας ώστε να εκθέσουν τα προβλήματα του Κ.Υ. Νέας Μάκρης και
να διεκδικήσουν την άμεση λύση στα
παρακάτω:
1. Να σταλούν άμεσα τεχνικοί, προ-

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789:
Οι Πρωταγωνιστές
Εισαγωγή
«Στους εμφυλίους πολέμους διαμορφώνονται συχνά μεγάλοι άνδρες, γιατί μέσα στη
σύγχυση, όσοι έχουν αξία, βγαίνουν στο
φως.»
(Μοντεσκιέ)
Και ο δικός μας Παναγιώτης Κανελλόπουλος, θυμοσοφικά συμπληρώνει: «Βγαίνουν
όμως στο φώς και κάποιοι άνδρες, που
προτιμότερο θα ήταν να είχαν παραμείνει
στο σκοτάδι !».
Με την ευκαιρία της εθνικής γιορτής της
φίλης Γαλλίας της 14ης Ιουλίου που έρχεται σε λίγες εβδομάδες, σκέφτηκα ότι για
εμάς τους Έλληνες και για τις στιγμές που
τώρα ζούμε, χρήσιμο θα είναι να θυμηθούμε
και να παραλληλίσομε στην ιστορική διαχρονική τους πορεία, γεγονότα και πράξεις συγκλονιστικές.
Σε δυό τρία άρθρα, πρόσωπα που στήθηκαν και ξεστήθηκαν από το βάθρο του πρωταγωνιστή θα έρθουν στο προσκήνιο, όχι
μόνο σαν φρικιαστικά φαντάσματα του παρελθόντος, αλλά και σαν άγγελοι προφητικοί των μετέπειτα γενεών.
Τι ήταν
όμως η Γαλλία, ως κράτος
κατ΄εκείνη την περίοδο;
Μήπως απλά ήταν ένα ξεπεσμένο καθεστώς μοναρχίας, που δρούσε σε ένα παρωδιακό πομπώδες σκηνικό
και τίποτα
άλλο.
Κράτος πραγματικά δεμένο εθνικά όντως
δεν υπήρχε, αφού η διχαστικά κοινωνική
του αποδιοργάνωση ήταν τότε παροιμιώδης, με παρονομαστή έναν λαό ο οποίος

στέναζε κάτω από τα προνόμια των επωνύμων ευγενών της ποικίλης εξουσίας:
Προνομιούχοι αυλικοί, μεγαλόσχημοι κληρικοί και Ευγενείς, όλοι όντες περιενδεδυμένοι στην αλαζονική τους τήβεννο. Και
κοντά τους κομπάρσοι, ηθικά νάνοι και κόλακες ουτιδανοί, σε ένα συνεχές οικονομικό αλισβερίσι, μιας έκφυλης ζωής, που
εκινείτο και λειτουργούσε ποικιλότροπα.
Με σαφή και καθαρό λόγο, από τον Αύγουστο του 1774, ο υπουργός των οικονομικών,
Τυργκώ, θιασώτης της φιλελεύθερης οικονομίας είχε με μια επιστολή του προϊδεάσει
σχετικά τον άσχετο βασιλέα:
«Πρέπει να σκεφθείτε, από πού προέρχεται
αυτό το χρήμα, που μπορείτε εσείς άσκοπα
και μοιράζετε στους αυλικούς σας και να
συγκρίνετε τη φτώχεια εκείνων από τους
οποίους τα αρπάζετε».
Γι΄αυτό και ο Τυργκώ είχε αρχίσει να δουλεύει επάνω και για ένα δικαιότερο φορολογικό πρόγραμμα. Αλλά δεν τα κατάφερε.
Τον πρόφτασαν τα συμφέροντα των αυλικών, οι οποίοι τον διέβαλαν στο βασιλιά και
αυτός τον αντικατέστησε στον υπουργικό
θώκο με τον τραπεζίτη Ζακ Νεκέρ (1732 1804).
Έτσι η προϊούσα φτώχεια βάθυνε αναπόφευκτα το ρήγμα, ανάμεσα στη βασιλική
με την περί αυτής εξουσία και στα λαϊκά
στρώματα.
Αλλά αυτό το τέτοιο ρήγμα, το ρήγμα της
φτώχειας, υπήρξε η κυρία γενεσιουργός
αιτία για να επαναστατήσει ο λαός;
Ο Κάρλ Μάρξ το αρνείται λέγοντας: «Η
φτώχεια το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι
να προκαλέσει “στάση”· με άλλα λόγια ο
φτωχός συνήθως στασιάζει, αλλά δεν επα-

κειμένου να εγκαταστήσουν το
ακτινολογικό μηχάνημα.
2. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
αδειοδότησης, ώστε να αρχίσει
άμεσα η λειτουργία του ακτινολογικού, με τη διάθεση του απαραίτητου προσωπικού.
3. Να στελεχωθεί το ΚΥΝΜ με τουλάχιστον δύο ακόμη υπαλλήλους,
4. Να αναπληρωθούν άμεσα οι
τρείς ειδικευόμενοι ιατροί, των
οποίων έληξε η θητεία και να προκηρυχθούν 4νέες θέσεις μόνιμων ή

ναστατεί. Την επανάσταση την προκαλεί
και την κάνει, μοναχά η αντινομία θεσμών
και πραγματικότητας».
Και διευκρινίζει: «Η απόλυτη κυριαρχία των
αέργων φορέων της ιστορικής κατοχής των
αγαθών, επάνω στα εκ της εργασίας κτηθέντα αγαθά ή του Κεφαλαίου επάνω στα
πνευματικά αγαθά, προκαλεί την επανάσταση».*
«Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση» συμπληρώνει ο Λόρενς φον Στάιν, αναφερόμενος και αυτός στη Γαλλική Επανάσταση,
«είτε έπρεπε τότε να χαθεί ολόκληρο το
ελεύθερο μέλλον της Ευρώπης, είτε έπρεπε
να πέσει εκείνη η ένοχη τάξη και να ξεθεμελιωθεί το καθεστώς εκείνης της κοινωνίας.»*
Και ο Π. Κανελόπουλος αποφαίνεται:
«αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ότι ήταν οπωσδήποτε αναπόφευκτη η Γαλλική Επανάσταση. Έγινε όμως αναπόφευκτη, γιατί
δεν σημειώθηκαν πρό του 1789, εκείνες οι
βαθμιαίες ριζικές μεταβολές του παλαιού
καθεστώτος, που το θα το είχαν κάνει, να
πάψει να είναι παλαιό.»
Μπορούσαν όμως τάχα να σημειωθούν
αυτές οι βαθμιαίες μεταβολές και ποιός θα
μπορούσε αυτές να τις έχει πραγματοποιήσει;
Φαίνεται ότι ο Τυργκώ, σαν υπουργός των
οικονομικών προσπάθησε, αλλά του έλλειψε ο χρόνος, (γράφει ο Πιέρ Γκάξοτ και
τον αναφέρει ο Κανελλόπουλος). Στο
πρώτο της υπουργίας του, ρυθμίζει το θέμα
των σιτηρών που είχε πέσει στα χέρια των
επιτηδείων κερδοσκόπων. Στο δεύτερο έτος
υποστηρίζει την εκβιομηχάνιση της χώρας
και χτυπιέται έτσι η ανεργία. Στο τρίτο έτος
αγωνίζεται για την παιδεία, αλλά αλίμονο
τότε απολύεται από τον ανώριμο βασιλιά.
Στη θέση του μπαίνει ο γερμανικής καταγωγής τραπεζίτης Ζακ Νεκέρ. Αυτός αδιαφορεί και παραβλέπει τις αντινομίες του
καθεστώτος. Ενδιαφέρεται μοναχά για τα
τεράστια κέρδη, που ερχόταν από τα κρατικά δάνεια και την πολιτική του πολέμου.
Όταν επιτέλους ξεσπάσει αυτή η μεγάλη
αστική Επανάσταση με τα καινοφανή πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά της, που θα την
κάνουν να ξεχωρίζει από όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις, από μακριά ο κόσμος

επικουρικών ιατρών γενικής ιατρικής
5. Να καλυφθεί η θέση του συντονιστή που στις 10 Αυγούστου συνταξιοδοτείται και η θέση του
μικροβιολόγου που λήγει η θητεία
του.
6. Να καλυφθούν με μόνιμο ιατρικό
προσωπικό οι ειδικότητες οφθαλμιάτρου, χειρουργού, ΩΡΛ, παιδιάτρου,
καρδιολόγου και γυναικολόγου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

παρακολουθώντας, θα την υποτιμήσει.
Αλλά το πνεύμα όλων των λαών επέπρωτο
να φωτιστεί από την αχνή αίσθηση, ότι μια
νέα εποχή βρίσκεται στην ανατολή της.
Μια ανατρεπτική εποχή, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών.
Αρχικά η Ευρώπη είδε την Επανάσταση
αυτή, σαν ένα απλό τοπικό επεισόδιο παρεμβαλλόμενο στην ιστορική διαδρομή
ενός δυσαρεστημένου λαού.
Μερικοί, όπως η Αγγλία, είδαν τη Γαλλία με
τον οίκτο και την ανάλογη περιφρόνηση για
μια χώρα που χάνει το πολίτευμά της και
παλινωδεί ανάμεσα σε κάποιο καινούργιο ή
σε κανένα.
Από τον τάφο της δολοφονημένης μοναρχίας βλέπουν να βγαίνει ένα πολιτικό όν,
άμορφο και ασπόνδυλο.
Αλλά η κριτική, όταν γίνεται βιαστικά και
χρονικά τόσο κοντά στα γεγονότα, είναι
λανθασμένη. Ο μακρύς χρόνος ζυμώνει τα
γεγενημένα σε νέα βάση και εμβέλεια και
τότε θεριεύουν μηνύματα, που έρχονται
αλληγορικά να χτυπήσουν τον κώδωνα του
κινδύνου στις πορείες των άλλων και επόμενων λαών.
Τον χτύπησαν όμως: Και αν τον χτύπησαν
πόσο ο ήχος ο θλιβερός ακούστηκε και σε
εμάς και έφτασε στα χρόνια τα δικά μας;
Από το επόμενο άρθρο θα αρχίσει η γνωριμία μας με τον Μιραμπώ, τον Μαρά, τον
Δαντόν και τον Ροβεσπιέρο. Κάπου στην
πορεία της γραφής, τα είδωλα, ιστορικά θα
στεριωθούν αξιωτικά στα βάθρα τους, αλλά
και κάπου, το προσωπικά ιδιαίτερο βάθρο
τους, βιβλιογραφικά θα κάνει ρωγμές σκότους.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Αναφέρεται από τον Π. Κανελλόπουλο.
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα
2) Alexis Tocqueville.: ‘’Το Παλαιό Καθεστώς και η
Επανάσταση’’, Εκδ. Πόλις
3) Κάρλ Μαρξ: ‘’18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη’’, Εκδ. Ηριδανός
4) G . Lefebvre: ‘’Η Γαλλική Επανάσταση‘’, Εκδ.
ΜΙΕΤ
5) E. J Hobsbawm: “Η Εποχή των Επαναστάσεων”
ΜΙΕΤ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Δικαιοσύνη με ....... ζυγαριά
Ακόμη, το ΣτΕ αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι ούτε
οι εργαζόμενοι πολίτες, που προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν έννομο συμφέρον,
γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι αιτήσεις ακυρώσεως
τους «θα προσλάμβαναν χαρακτήρα λαϊκής αγωγής».
Kατάλαβες πολίτη πώς αποφασίζουν τα δικαστήρια.
Σου κλείνουν το στόμα και το δικαίωμα να διεκδικήσεις
τον αέρα που αναπνέεις και το νερό που πίνεις γιατί
οι αιτήσεις «θα προσλάμβαναν χαρακτήρα λαϊκής
αγωγής»!!!

Ούτε λιοτρίβι στην Ελλάδα!
Τελευταία πράξη, γράφουν τα ημερήσια φύλλα του Τύπου,
για τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, ήταν ένα σχέδιο που κατέθεσε στο Eurogroup για την ανάπτυξη της οικο-

νομίας τα επόμενα 10 χρόνια, που προτείνει ότι μέχρι το
2024 θα πρέπει να παραμείνουν σε όλη την επικράτεια!!!
ΜΟΝΟ δύο ελαιοτριβεία και τρία συσκευαστήρια.
Δηλαδή οι ελαιοπαραγωγοί της Μάνης, για παράδειγμα, θα
ταξιδεύουν τον καρπό στην Αρτα για να βγάλουν λάδι ή αντίστροφα!
Το ίδιο και με τα συσκευαστήρια, τα οποία επιβάλλεται να
λειτουργούν κοντά στους κάμπους και εκεί που υπάρχει το
αντίστοιχο προϊόν που συσκευάζεται.
Δηλαδή να κλείσουν γύρω στα χίλια ελαιοτριβεία που βρίσκονται κοντά στους λιόκαμπους για να στίβεται άμεσα η
ελιά και να μη βαραίνει το λάδι για να στηθούν δύο φαραωνικά ελαιοτριβεία για κάποιους “επενδυτές”!
Οι Ελληνες πρέπει να τελειώσουν μαζί με την ελληνική γη.
Αλλά ακόμη κοιμόμαστε...

Οι παραλίες με απευθείας
αναθέσεις στους ...δικούς μας
Ζήλεψε η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, τον χείριστο
ρόλο κάποιων δημοτικών αρχόντων να μισθώνουν με απευθείας αναθέσεις καταστήματα και διάφορες χρήσεις και το
πήρε επάνω της. Μόνον η Κτηματική Υπηρεσία εντεύθεν θα
μπορεί να μισθώνει με απευθείας ανάθεση.
Οσες παραλίες ανήκουν στους δήμους και έχουν μισθωμέ-

νους χώρους θα υποχρεωθούν οι Δήμοι να δίνουν το 50%
του ενοικίου στην Κτηματική Υπηρεσία!
Και ο έλεγχος για τη νομιμότητα θα γίνεται επίσης από την
Κτηματική Υπηρεσία. Είδες; Το Κράτος βελτιώνεται, ανασυγκροτείται, εκσυγχρονίζεται....

Απαγορευτική η κολύμβηση
στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Τηλεφωνήματα αγανάκτησης λαμβάνουμε εδώ και ημέρες
από κατοίκους της Βουλιαγμένης και του Δήμου 3Β γενικότερα. Αιτία η αύξηση του εισιτηρίου στη Λίμνη Βουλιαγμένης!
Το εισιτήριο της λίμνης είχε το υψηλό τίμημα των 7 ευρώ και
για τους κατοίκους των 3Β, 5 ευρώ.
Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, λοιπόν, το εισιτήριο της
λίμνης ανέβηκε στα 9 ευρώ και για τους κατοίκους 7 ευρώ!
Δηλαδή αύξηση 30% .
Ενα φυσικό αγαθό, όπως είναι μία ιαματική πηγή, που ανήκει
στην ανθρωπότητα και σε κανέναν επιχειρηματία, ή Μονή ή
ΤΑΪΠΕΔ είναι απαράδεκτο να πουλιέται και μάλιστα σε απαγορευτικές τιμές!
Για να κάνει το μπάνιο του ένας πολίτης με προβλήματα
υγείας, κάτοικος των 3B έστω 2 φορές την εβδομάδα, χρειάζεται 56 ευρώ το μήνα!!! Οσο για τον κάτοικο της Αττικής
χρειάζεται 72€.

Μη μασάς
(Σ’ εσένα που περνάς την εφηβεία)
Από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, είναι
εντελώς απίθανο να υπήρξε γενιά που να μην κατηγόρησε την επόμενή της και να μην κατηγορήθηκε
από την προηγούμενή της. Ότι δηλαδή μάθαμε να
ονομάζουμε «χάσμα των γενεών» και που τελικά δεν
υφίσταται.
Διότι, εντελώς απλά, ό,τι διαφοροποιεί κάθε γενιά
από την επόμενη και την προηγούμενή της είναι οι
κώδικες επικοινωνίας και η τεχνολογική εξέλιξη. Η
ενδυμασία, η μορφή του τεχνητού περιβάλλοντος, η
από γενιά σε γενιά μεταβαλλόμενη γλώσσα στις σχέσεις των δύο φύλων και η ανάγκη γιά διαφοροποίηση
στην πολιτιστική έκφραση δεν μεταβάλλουν την ανθρώπινη φύση που ουσιαστικά εκφράζεται από το ένστικτο και το συναίσθημα.
Αν ήσουνα μπροστά, ν’ ακούσεις τι ...«έσερναν» οι
παππούδες και οι γιαγιάδες σου στους γονείς σου
όταν ήταν έφηβοι, θα έβλεπες ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ξανά και ξανά. Άρα μη μασάς.
Αυτά που θετικά ξεχωρίζουν και διασφαλίζουν τον
κάθε άνθρωπο μέσα στην κοινωνία της εποχής του
είναι η αυτογνωσία, ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός
προς τους άλλους, και βέβαια η πολύ λεπτή και καθοριστική γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην συνδετικά απαραίτητη άντληση πείρας από το χθες και στην
ανεμπόδιστη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Ανάμεσα στους γονείς των γονιών σου και σ’ εσένα,
δεν είναι παρά επιφανειακές οι διαφορές που σας ξεχωρίζουν. Το ότι εσύ παίζεις σήμερα με τον υπολογιστή σου κι εκείνοι τότε με τα τσέρκια και το σχοινάκι
τους, ή το ότι εκείνοι δεν είχαν την άνεση που εσύ
έχεις σήμερα, να κάνεις παρέα μ’ ένα άτομο του
άλλου φύλου, είναι απλώς η εξωτερική εικόνα σας.
Άλλωστε κι εσύ νοιώθεις την πανάρχαιη ανάγκη του
ανθρώπου να ψυχαγωγείται μ’ ένα ατομικό ή ομαδικό

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Δημοσθένης - Ταξιάρχης
Ρώντας

παιχνίδι-άθλημα, ή να εκφράζει τον ερωτισμό του με
τον χορό.
Όταν ήμουν δεκαεφτά, σ’ ένα καλοκαιρινό πάρτυ
στον κήπο του πατρικού μου σπιτιού, μετά από κάμποσα ξέφρενα σέϊκ, ρώτησα τον παππού μου που μας
παρακολουθούσε διακριτικά από ένα μπαλκόνι:
- Εντάξει παππού;
- Στα νιάτα μου όταν χορεύαμε, κρατούσαμε τις γυναίκες στην αγκαλιά μας, δεν κουνούσαμε τα χέρια

και τα πόδια μας απέναντί τους.
Έκανα νόημα σ’ έναν συμμαθητή μου κι έβαλε την κασέτα με τα μπλούζ. Οι πρώτες νότες του «nights in
white satin» έφεραν τα κορίτσια στην αγκαλιά των
αγοριών και τα ξεκαρδιστικά γέλια όλων, μας χάλασαν γιά λίγο την μαγεία των Moody Blues, όταν ο
παππούς φώναξε δυνατά: «Έτσι μπράβο, αυτός είναι
χορός». Τότε κατάλαβα ότι τα συναισθήματά μου γιά
τις γυναίκες δεν διέφεραν καθόλου από εκείνα του
παππού μου.
Πως θα σου φαινόταν; αν σου έλεγα ότι προπολεμικά
οι προπάπποι και οι προγιαγιάδες σου κορόϊδευαν
τους γονείς και τους παππούδες τους παρωδώντας
στις συναναστροφές τους ένα παλιό τραγουδάκι:
Κι αν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι
έχουν μείνει οι γέροι εκείνοι,
δεν ψοφήσαν, πω πω τι θα γίνει;
Εκείνα όμως τα πειραχτήρια, που αντιμετωπίζονταν
από τους γονείς τους ως κακομαθημένα «παλιόπαιδα», σήκωσαν το 1940-41 και κράτησαν ψηλά την
Σημαία και την Τιμή της Ελλάδας στα χιονισμένα
βουνά της Πίνδου.
«Χάσμα γενεών»; Κολοκύθια με τη ρίγανη, μη μασάς.
Δέξου τη συσσωρευμένη πείρα και τις μνήμες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και χρησιμοποίησέ τις
στο μέτρο που εσύ νοιώθεις ότι βοηθούν, προστατεύουν και δεν καταδυναστεύουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου. Δέξου την αγάπη
των γονιών σου, γιατί είναι ότι ο ήλιος, η γη και το
νερό γιά το δέντρο. Οι καρποί του δέντρου, όμως,
πρέπει να έχουν το δικό σου χρώμα, το δικό σου
άρωμα, τη δική σου γεύση.
Έρχεται η σειρά σου σε λίγο, ετοιμάσου, έχεις ζόρια
μπροστά σου, αυτά που σου ετοιμάσαμε χωρίς να σε
προετοιμάσουμε. Μη μασάς.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Προστασία των αδέσποτων ζώων
O Δήμος Άρτας τοποθέτησε ταΐστρες
Έχουμε συνηθίζει να γράφουμε τα κακώς
κείμενα όσων συμβαίνουν γύρω μας, αφού
ευελπιστούμε να επωφεληθούν οι υπεύθυνοι από την κριτική και να διορθώσουν όπου
χρειάζεται και μπορούν τις καταστάσεις.
Αυτή τη φορά όμως, γράφω για να πω
μπράβο στον Δήμο Άρτας για την ευαισθησία
που έδειξαν και για την κίνησή τους να τοποθετήσουν ταΐστρες για τα αδέσποτα ζώα.
Με πρωτοβουλία λοιπόν του Φιλοζωϊκού

Σωματείου Άρτας, ο Δήμος Αρταίων τοποθέτησε σε πέντε σημεία της πόλης ταΐστρες, στοχεύοντας στη συστηματική
σίτιση των αδέσποτων της περιοχής ώστε
να μην τριγυρνάνε πεινασμένα στους δρόμους.
Ο σχεδιασμός τους αποτρέπει την ρύπανση
του περιβάλλοντα χώρου, αλλά και την
προστασία των τροφών τις οποίες θα παρέχει δωρεάν το Φιλοζωϊκό Σωματείο.
Η κίνηση αυτή δεν έγινε τυχαία. Ο νόμος
4039/2012 § 9 ορίζει πως είναι υποχρέωση
των Δήμων να μεριμνούν για την περισυλλογή, τη διαχείριση και την περίθαλψη των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Σε αντιδιαστολή με τον μακρινό Δήμο, κι
ερχόμενοι σε έναν πιο κοντινό, στον Δήμο
3Β, όπου συνεχίζουν να υπάρχουν οι πινακίδες απαγόρευσης εισόδου των σκύλων

στις πλατείες, μετά από την λανθασμένη
τοποθέτησή τους, καθώς επικαλούνται τον
νόμο που αφορά τα ζώα συντροφιάς παραποιώντας τα λεγόμενά του, αφού πουθενά
δεν μιλά για απαγόρευση εισόδου σε
πάρκα, αλλά αναφέρει σαφώς και ορθώς ότι
οι ιδιοκτήτες των ζώων πρέπει να μαζεύουν
τα περιτώματά τους. Εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες ζώων βοηθείας. Έχω ξαναγράψει για
το συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει κατα
καιρούς δημιουργήσει μεγάλες συγκρού-

σεις μεταξύ ζωόφιλων και μη.
Ο Πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται από
τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα, είχε πει ο Μαχάτμα
Γκάντι. Αντί λοιπόν να απαγορεύουν στα
ζώα να εισέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλουν (αστείο εκτός από απαράδεκτο,
γιατί δεν νομίζω τα αδέσποτα να διαβάζουν
τις πινακίδες) θα έπρεπε να ενημερώσουν
τους κατόχους ζώων για την υποχρέωσή
τους να καθαρίζουν τα περιττώματα και
γιατί όχι, να πέσει και κανα πρόστιμο μιας κι
εμείς οι Έλληνες δεν τα πάμε καλά με την
εφαρμογή των νόμων.
Διαβάστε στο παρακάτω link όλο τον νόμο
σχετικά με τα ζώα συντροφιάς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε προς
αυτά. http://nomoi.info/ΦΕΚ-Α-15-2012-σελ1.html

Ο 1ος Ελληνικός δορυφόρος
μπαίνει σε τροχιά την 1η Ιουλίου
Ο πρώτος δορυφόρος που
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά
από Έλληνες είναι γεγονός.
Ο Λ-sat φτιάχτηκε εξολοκλήρου από Έλληνες εθελοντές που εργάστηκαν,
αφιλοκερδώς και χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Τα
μέλη του Λ-sat συνεισέφεραν στην κατασκευή του
δορυφορικού συστήματος ο
καθένας με τις γνώσεις
τους. Η ομάδα αποτελείται
από νέα παιδιά που ταξίδεψαν μέχρι τη Silicon Valley
στην Καλιφόρνια για να
συμμετάσχουν στο project.
Η χρηματοδότηση καλύφθηκε πλήρως από ένα συμπατριώτη μας, που επιθυμεί
να παραμείνει ανώνυμος. Ο
μόνος όρος που έθεσε στην
ομάδα ήταν: “κάντε τη χώρα
και όλους τους Έλληνες
υπερήφανους”. Και αυτό
έκαναν!
Ο δορυφόρος θα εκτοξευτεί
την 1η Ιουλίου με αποστολή
της NASA και θα παραμείνει
στο Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό (ISS) για ένα μήνα.
Από εκεί θα τεθεί σε τροχιά
γύρω από τη γη, όπου και
θα εκτελεί επιστημονικά
πειράματα προσελκύοντας
παγκόσμιο ενδιαφέρον για
την προσπάθεια των νέων

Ελλήνων.
Ο δορυφόρος

έχει

κατα-

σκευαστεί από ένα υλικό που
ονομάζεται γραφένιο το
οποίο αποτελεί ένα από τα
πιο σημαντικά καινοτόμα
“υλικά” της νανοτεχνολογίας
και το οποίο σχεδιάζεται να
χρησιμοποιηθεί στα μελλοντικά τρανζίστορ, σε διάφανες
και εύκαμπτες οθόνες, σε
μπαταρίες του μέλλοντος και
αρκετές ακόμη εφαρμογές.
Στο πεδίο που σχετίζεται με
την έρευνα του γραφενίου
εργάζεται ο Έλληνας διδακτορικός φοιτητής Κώστας
Αλεξάνδρου υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης
Καθηγητή Ιωάννη Κυμίση
του Πανεπιστήμιου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ο
οποίος θα πραγματοποιήσει
σε παγκόσμιο επίπεδο το
πρώτο stress-test του γραφενίου στο διάστημα.
Αναφορικά με το πεδίο των

τηλεπικοινωνιών, ο δορυφόρος Λ-sat με την λειτουργικότητα του AIS, θα είναι σε
θέση να προσδιορίζει και να
παρουσιάζει σε πραγματικό
χρόνο την κίνηση όλων των
ελληνικών
εμπορικών
πλοίων, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες για τα
πλοία που απειλούνται από
πειρατεία!
Η εκτόξευση του Λ-sat θα
μεταδοθεί ζωντανά από τις
σελίδες τις NASA και Λ-sat:
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv
www.lambdasat.com
https://www.facebook.com/lambdateam
------------------Σημαντικό ρόλο για την ολοκλήρωση του δορυφόρου έπαιξε ο
αρχιμηχανικός Βαγγέλης Χριστοδούλου σε συνεργασία με την
Μαρία Δημητρακοπούλου στο
system integration. Σημαντικότατη
ήταν και η βοήθεια του Σίμου
Κανή στα περιφερειακά συστήματα και της Αριάνας Πανοπούλου στις τελικές δοκιμές
πιστοποίησης. Ο Χάρις Κουλούρης συνέβαλε στην δημιουργία
του λογισμικού συστήματος. Επίσης το project αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον
διακεκριμένο καθηγητή Νικήτα
Νικητάκο και με το μεταπτυχιακό
φοιτητή Γιώργο Μαντζούρη του
πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι
βοήθησαν στην ανάπτυξη και
εφαρμογή του AIS.
πηγή: SecNews

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Τι διαβάζει μια γυναίκα σε ένα λευκό
χαρτί στην Ινδία; Τα δικαιώματά της...
4 Όσο 38 υπάλληλοι της Βουλής κόστιζε η
μισθοδοσία των 397 καθαριστριών που απολύθηκαν. Άσε που εκείνες δούλευαν κιόλας...
4 Η απόγνωση (Μουντιάλ) χιλιάδων γυναικών
έγινε ευτυχία: Άρχισε να βρέχει, στένεψαν οι
φανέλες κι εφαρμόζουν στα ποδοσφαιρικά
κορμιά.
4 Ο κόσμος θα ήτανε καλύτερος αν τα κουνούπια ρούφαγαν λίπος αντί για αίμα.

4 Ο αρχηγός των αιμοβόρων καθαριστριών,
σε μυστική συνάντηση με πράκτορα της
KGB... Ξυπνάτε ορέ εκεί στη Ν.Δ.
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επιστολές - σχόλια...
ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
Ο όρος Δικτατορία με την σύγχρονη
χρήση της, αναφέρεται σε ένα πολίτευμα - καθεστώς, στην απόλυτη εξουσία ενός ηγέτη ή ομάδας που κυβερνά,
χωρίς να περιορίζεται από τους νόμους,
το σύνταγμα, ή άλλους κοινωνικούς και
πολιτικούς παράγοντες του κράτους και
χωρίς να υπολογίζουν τα δικαιώματα
των πολιτών, επιβάλλουν τα δικά τους,
στους πολίτες.
Κύριο φαινόμενο της δικτατορίας, είναι
η παράβαση, ή κατάργηση των κανόνων
δικαίου, που συνοδεύεται με την κατάργηση των ατομικών ελευθεριών, των πολιτικών δικαιωμάτων, με απαγόρευση
ύπαρξης κάθε αντιπολίτευσης, με λογοκρισία, φυλακίσεις πολιτικών κ.λ.π.
Επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της
δικτατορίας είναι η συγκέντρωση της
εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας σ' αυτόν που ηγείται της δικτατορίας και στους συνεργάτες του, η οποία
συνδυάζεται επίσης και με τον έλεγχο
επί της δικαστικής εξουσίας!!!
Η δικτατορία συνήθως «εγκαθίσταται»
σε ένα κράτος με αθέμιτα μέσα όπως
π.χ. με στρατιωτικό ή και με πολιτικό

πραξικόπημα, ή ακόμη και με την εξαπάτηση του λαού...
Απόδειξη δικτατορικών καθεστώτων
είναι οι συχνοί «αναγκαστικοί νόμοι», οι
συχνοί «εφαρμοστικοί νόμοι», τα αρκετά «νομοθετικά διατάγματα», ενίοτε
δε και τα ...Μνημόνια.
Οι όροι αυτοί υποδηλώνουν ακριβώς, ότι
ο νόμος δεν έχει αποφασιστεί και ψηφιστεί από δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο, αλλά υπαγορεύονται από
άλλα κέντρα εξουσίας.
Σε ένα τέτοιο καθεστώς οι πολίτες δεν
έχουν δικαιώματα και αν εκφέρουν απόψεις ενάντιες σε αυτό ή τα συμφέροντά
του, μπορεί εύκολα να κατηγορηθούν
και να τιμωρηθούν...
Οι ηγέτες δικτατοριών, συνήθως αποκτούν αιφνίδια την εξουσία και προχωρούν στην κατάργηση του ισχύοντος
συντάγματος. Ίδιον κοινό χαρακτηριστικό, για όλα τα δικτατορικά καθεστώτα, συγκαλυμμένα ή μη, είναι η κατ'
εξακολούθηση κατάλυση και κατάργηση
των συνταγματικών κανόνων, αλλά και
η βίαιη στέρηση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από μια φαιδρή

και ψευδεπίγραφη συνταγματική αναθεώρηση, προς εδραίωση έκτακτων δικτατορικών εξουσιών, της τάξης ή των
συμφερόντων που εκπροσωπούν.
Σε δικτατορίες συμβαίνει να δίδεται και
ο τίτλος «Χούντα», αν προήλθαν από
στρατιωτικά κινήματα και στον οποίο
συγκαταλέγονται όλα ανεξαιρέτως τα
ανελεύθερα και καταπιεστικά καθεστώτα, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον
οποίο ανήλθαν ή κατέλαβαν την εξουσία.
Τέλος, στενοί συγγενείς προς τον όρο
Δικτατορία, είναι και οι όροι Φασισμός
και Ναζισμός, όροι που φανερώνουν
μορφές ολοκληρωτικών συστημάτων,
που συνδέονται με τη βία, την παρακολούθηση, καταδίωξη και συλλήψεις αντιφρονούντων,
τις
αυθαίρετες
διακρίσεις με ιδεοληψίες και παραλογισμούς, που αποβαίνουν σε βάρος της
ελευθερίας της σκέψης και της ίδιας της
ζωής μεγάλων ομάδων ανθρώπων ή
ακόμη και ολόκληρων εθνών.
Ευτυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα,
έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια
πράγματα ...ή κάνω λάθος...;
Δ.Μ.
Απλός Έλληνας πολίτης

“Eπιασαν οι διαμαρτυρίες”
Από αναγνώστρια και κάτοικο της περιοχής Ευρυάλης
Βούλας, που μας έχει δώσει το ονομά της, αλλά δεν
θέλει να δημοσιοποιηθεί και εν μέρει το καταλαβαίνουμε, αφού πρόκειται για νυχτομάγαζα... ελάβαμε την
παρακάτω επιστολή, για τη μουσική στην Α’ πλαζ Βούλας.
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, Καλά κάνεις που συνεχίζεις να διαμαρτύρεσαι (για λογαριασμό μας) για την ηχορύπανση
που δημιουργεί αυτό το καλοκαίρι η “μουσική παραγωγή" στους περιοίκους της Α΄ Πλάζ Βούλας. Σε ενημερώνω ότι κάπου έπιασαν τόπο οι διαμαρτυρίες γιατί
από το απόγευμα της Παρασκευής, 13 Ιουνίου, χαμήλωσαν την ένταση των μεγαφώνων και έκτοτε παίζουν
σε ανεκτά επίπεδα. Συνεχίζουν να παίζουν μέχρι τις 5
π.μ. και τις ώρες της μεσημεριανής ησυχίας αλλά, τουλάχιστον, σε λιγότερο υψηλούς τόνους. Επιπλέον είναι
φοβερή η απόλυτη εμπορευματοποίηση της κάθε σπιθαμής γής/άμμου που έγινε φέτος.
Με ποια άδεια κόπηκαν τόσα δέντρα για να στηθούν
τα γήπεδα τέννις του ΛεΠά;
Προφανώς γι’ αυτό ασχολήθηκε φέτος με τα ….δημαρχιακά. Που πάμε……..
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Δημότης Βούλας

Ανυπόστατη καταγγελία-ανακοίνωση της Ρι.Κι.Π.
Από τη δημοτική κίνηση Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Ρι.Κι.Π) λάβαμε “ανακοίνωση” στην
οποία χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, της 10ης
Ιουνίου τ.έ., την οποία είχε δημοσιεύσει η
ΕΒΔΟΜΗ στο προηγούμενη φύλλο της
(14/6, σελ. 13).
Η “ανακοίνωση” της Ρι.Κι.Π - η οποία, υπενθυμίζουμε, εξέλεξε δημοτικό σύμβουλο τον
υποψήφιο δήμαρχο Θάνο Ματόπουλο, o
οποίος και την εκπροσωπεί - λέει επί του θέματος:
«Χαιρετίζουμε την απόφαση της 10/6/14
του Δημοτικού Συμβουλίου που, μετά τη μαζική και δυναμική κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής, καταδίκασε ΟΜΟΦΩΝΑ
την απόπειρα ιδιωτικοποίησης και αποκλεισμού της παραλίας Αγ. Νικολάου Καβουρίου και παρέπεμψε στον εισαγγελέα το
φάκελο της οικοδομικής άδειας του πρώην
ξενοδοχείου Καστέλο και νυν ιδιοκτησίας
Προκοπίου».
Ακολούθως η ανακοίνωση εξαπολύει μύδρους κατά του τοπικού Τύπου και ιδιαίτερα
της ΕΒΔΟΜΗΣ, που, κατά τον χαρακτηρισμό των συντακτών της “ανακοίνωσης”,
“πέρασαν στα ψιλά την ομόφωνη απόφαση” του Δ.Σ.
Το κατά πόσο περάσαμε “στα ψιλά”, το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Στη συνέχεια η “ανακοίνωση” γέμει συκο-

φαντιών, ανακριβειών, ύβρεων και σκοπούμενης δυσφήμισης και για το λόγο αυτό δεν
τα δημοσιεύουμε, προς αποφυγήν νομικών
συνεπειών.
Εχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι τα προς
δημοσίευση κείμενα πρέπει, εκτός των
άλλων προϋποθέσεων, να έχουν κόσμια έκφραση και τα διαλαμβανόμενα να είναι
ακριβή, με αποδεικτικά στοιχεία, προς αποφυγήν και δικών μας συνεπειών.
Χαρακτηριστικά, η “ανακοίνωση” της Ρι.Κι.Π
μάς αποδίδει φράσεις που δεν εγράφησαν
σε κανένα σημείο του ρεπορτάζ. Γράφει:
«Ειδικά η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ στο φύλλο
της 14/6/14 αποδίδει ευθύνες στην Δ/ντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, γιατί συγκάλυπτε, όπως λέει, την παρανομία!»
Το ρεπορτάζ της ΕΒΔΟΜΗΣ έγραφε κατά
λέξη: «Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιούλη Ηλιοπούλου, για το πρώην Καστέλο δήλωσε ότι «ιδιοκτησία είναι μόνο το
κτίσμα. Δεν έχει περιβάλλοντα χώρο, επομένως είναι ακυρωτέα η άδεια του 2011.
Ολες οι κατασκευές έξω από την οικοδομή
είναι κατεδαφιστέες». Και η Ηλιοπούλου
δήλωσε ότι η οικοδομική άδεια είναι παράνομη.
Την απορία του κατέθεσε ο Γιάννης Σκουμπούρης: «Τρία χρόνια γιατί δεν έχει τεθεί
η παρανομία της αδείας και τίθεται τώρα;
Γιατί δεν ήρθε τόσο καιρό αυτό το θέμα;

Να μας πουν υπεύθυνα οι υπηρεσίες».
Την ίδια απορία εκφράζουμε και εμείς. Η
αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας έβλεπαν
την παρανομία και σιωπούσαν επί δυόμισι
χρόνια! Ενα αμείλικτο ερώτημα γιατί μένει
στον αέρα...»
Υπάρχει πουθενά στο κείμενο καταγγελία
“συγκάλυψης”; Και γιατί οι συντάκτες της
“ανακοίνωσης” της Ρι.Κι.Π βάλλουν κατά
της εφημερίδας και όχι κατά του δημοτικού
συμβούλου Ι. Σκουμπούρη, το ερώτημα του
οποίου αναμεταδώσαμε, προσθέντοντας
και το ταυτόσημο δικό μας.
Επιπροσθέτως έχουμε να παρατηρήσουμε
ότι, όταν κάποιος είναι τόσο εύθικτος, πρέπει πρωτίστως να προσέχει και τις δικές του
εκφράσεις και “καταγγελίες”.
Πλην της εφημερίδας, την οποία με φασίζουσα νοοτροπία λογοκρίνει, καταγγέλει
και προσπαθεί να δυσφημίσει, κατηγορεί
απερίφραστα τους εργαζόμενους του
Δήμου και συγκεκριμένα τα συνεργεία πρασίνου, όταν λέει ότι “περάσαμε στα ψιλά”,
«το αδιαμφισβήτητο γεγονός της συνεργασίας των συνεργείων του Δήμου ΒΒΒ με τα
ιδιωτικά συνεργεία της ανεγειρόμενης
βίλας Προκοπίου...».
Η καταγγελία τους βέβαια περιλαμβάνει,
χωρίς να κατονομάζει και το Δήμαρχο, ως
πολιτικό προϊστάμενο των “συνεργείων” και

των υπηρεσιών του Δήμου.
Με κακή αρχή και με περισσή εμπάθεια
έκανε το...ντεμπούτο της μια νέα δημοτική
κίνηση, που φιλοδοξεί να προασπίσει τα
συμφέροντα του Δήμου, όχι μόνον ως οργανισμού, αλλά ως οργανωμένου λαού.

Τρικυμία εν κρανίω
Επειδή συνέβη να είμαι παρών στο γεγονός της ταυτόχρονης παρουσίας συνεργείου φυτεύσεως καλλωπιστικών φυτών,
της Διευθύνσεως Πρασίνου των 3Β με το
ιδιωτικό συνεργείο που –κατ’ εντολή
τίνος;»- τοποθετούσε κάγκελα εν αγνοία
του Δήμου, κι επειδή η καταγγελόμενη από
την υπόπτως απληροφόρητη ΡΙ.ΚΙ.Π ...«συνεργασία» των υπαλλήλων του Δήμου με
τον εργολάβο έλαβε χώρα παρά θιν αλός,
μόνο σε τρικυμία εν κρανίω των συντακτών
της χονδροειδέστατα συκοφαντικής καταγγελίας δύναμαι να αποδώσω τα φληναφήματα
περί
«συνεργασίας»
του
προσωπικού της Διευθύνσεως Πρασίνου
των 3Β με τον ιδιώτη καταπατητή και εντολέα του συνεργείου περιφράξεως.
Προς τους κρυπτόμενους πίσω από την καταγγελία-πομφόλυγα υπενθυμίζω ότι το
γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ευρεία σύσκεψη των δημάρχων Ανατ. Αττικής
Αξιοπρόσεκτα στοιχεία και οφέλιμα συμπεράσματα, προέκυψαν από την ευρεία
σύσκεψη που υλοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη 17 Ιουνίου στο Δημαρχείο Σαρωνικού στα Καλύβια μετά από πρόσκληση της νέας περιφερειάρχου Αττικής
Ρένας Δούρου και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

για χρόνια ταλαιπωρούν τους κατοίκους της
περιοχής. Η Περιφερειάρχης τα κατέγραψε
«στενογραφικά» όπως είπε και απάντησε
σε όλους!

σιοι χώροι και οι παραλίες πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων της
Αττικής.
l Δημιουργία νοσοκομείου και αναβάθμιση
των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας για την

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι:
l H μεταφορά των μαθητών που θα πρέπει
άμεσα να επιλυθεί εν μέσω της μεταβατικής
περιόδου που διανύουμε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής, καθώς πρέπει με το ξεκίνημα
της νέας σχολικής χρονιάς να έχει εξασφαλισθεί η μεταφορά των μαθητών από
και προς τα σχολεία τους.
l
Αξιολόγηση προσωπικού των δήμων
(μείωση προσωπικού, απολύσεις).
Βασικά έργα υποδομών: αντιπλημμυρικά,
αποχέτευση, σχολική στέγη (μεγαλύτερες
ανάγκες λόγω της σημαντικής αύξησης
πληθυσμού στην Ανατολική Αττική), αθλητικές εγκαταστάσεις, οδοποιία κ.α.
l Χωροταξικός Σχεδιασμός – οικιστικά θέματα (σχέδια πόλης, ΓΠΣ, χρήσεις γης, αυθαίρετη δόμηση).

παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας – περίθαλψης.

Η Ρένα Δούρου ανέδειξε μία ηγετική φυσιογνωμία, ήρεμη, θετική, με στενογραφικές ιδιότητες, κατέγραψε όλα όσα άκουσε από τους Δημάρχους και απάντησε σε καθέναν χωριστά, και όπως είπε αυτό θα επαναληφθεί σε όλες τις
αντιπεριφέρειες για «να είμαστε έτοιμοι παντού πριν την 1η Σεπτεμβρίου».
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν νεοεκλεγέντες
και νυν δήμαρχοι, αλλά και απερχόμενοι δήμαρχοι και από τους 13 Δήμους της Ανατ.
Αττικής.
Με την έναρξη της σύσκεψης, το λόγο πήρε
ο Π. Φιλίππου, ο οποίος αφού καλωσόρισε
όλους τους παρευρισκόμενους σε αυτήν
την πρώτη συνάντηση ανταλλαγής απόψεων, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες
που επικρατούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
(περικοπές σε πόρους και προσωπικό, γραφειοκρατία κτλ.) και απηύθυνε κάλεσμα για
συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και δήμων.
Η Ρ. Δούρου από την πλευρά της ευχαρίστησε τους δημάρχους και τους εκλεγέντες
δημοτικούς συμβούλους για την παρουσία
τους στη σύσκεψη και τους μίλησε για το
νέο μοντέλο διοίκησης και νοοτροπίας που
θα φέρει η νέα Περιφερειακή Αρχή, «ένα
μοντέλο που θα έπρεπε ήδη, από χθες, να
έχει επιβληθεί στη χώρα. Για τη «Δύναμη

Ζωής» δεν θα υπάρχουν λογικές αποκλεισμού. Τα εχέγγυα που σας δίνουμε είναι η
σημερινή συνάντηση. Το ίδιο θα γίνει παντού πριν από την 1η Σεπτεμβρίου. Θα γίνει
με μία λογική σύμφωνα με την οποία δεν
θέλουμε να λειτουργήσουμε ως παντογνώστες ή ως κατέχοντες κάποια θαυματουργή
λύση. Θέλουμε να πάρουμε μέρος στη διαδικασία επίλυσης χρόνιων προβλημάτων»
τόνισε η νέα Περιφερειάρχης και συμπλήρωσε ότι «η συνάντηση αυτή καλό θα ήταν
να μην περιοριστεί σε καταγγελίες και διαπιστώσεις, αλλά να παρουσιάσουμε προτάσεις για καλές πρακτικές, προτάσεις
οδηγούς για όλους μας, να λειτουργήσουμε
με τρόπο επωφελή για όλους».
Από τις τοποθετήσεις των δημάρχων που
ακολούθησαν, προέκυψε ότι πολλά από τα
προβλήματα των 13 συνολικά δήμων της
Ανατολικής Αττικής είναι κοινά και χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης, προβλήματα που

Εκδρομή με τον Αγ. Νεκτάριο Βούλας
Στα πλαίσια της ολοκληρώσης του Καταρτισμού Ενηλίκων του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας, για το φετινό εκκλησιαστικό έτος 2013-2014, πραγματοποιήθηκε εσπερινή Προσκυνηματική εκδρομή στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέα, τη Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, ως
ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και επιβράβευσης, για όσους συμμετείχαν στην συναντήσεις καθ' όλη τη χρονιά.

Ιδιαίτερα στάθηκαν ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, στο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει καθημερινά με την Πολεοδομία, η οποία έχει υποστελεχωθεί και το
κοινό είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά
προβλήματα και προστριβές. «Θα αναγκαστώ να κλείσω την Πολεοδομία μέχρι η πολιτεία να την στελεχώσει και να
εξυπηρετεί τους πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτή συγκέντρωση
στο Γραμματικό, 27 Iουνίου

Στην Ιερά Μονή είχαμε την ευκαιρία, να συμμετέχουμε στις Ακολουθίες της Ενάτης
ώρας, του Εσπερινού και να ξεναγηθούμε στους όμορφους χώρους της. Μετά το κέρασμα το οποίο μας προσέφεραν οι μοναχές στο Αρχονταρίκι της Μονής, πήραμε το
δρόμο της επιστροφής, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο του 2014 ,
όπου θα αναλύσουμε και θα ερμηνεύσουμε, Θεού θέλοντoς και επιτρέποντoς, το Σύμβολο της Πίστεως.

l Διαχείριση των απορριμμάτων – Αναθεώρηση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού και ανασχεδιασμός αυτού στη
λογική της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή και
αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα
πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση
για το θέμα αυτό στις 27 Ιουνίου στο Γραμματικό, περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα
από τον υπάρχοντα Περιφ. Σχεδιασμό.
l Συγκοινωνία: καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών στις μετακινήσεις τους – Άμεση
έναρξη της υλοποίησης της επέκτασης του
Προαστιακού Σιδηρόδρομου στο Λαύριο και
τη Ραφήνα.
l Εκποίηση δημόσιου πλούτου και κυρίως
των παραλιών της περιοχής. Όλοι οι δημό-

Ζήτησε Σύγκρουση με το κεντρικό κράτος
«για να αναδείξουμε τις παθογένειες. Χρειάζεται Πολιτικό πλαίσιο διεκδίκησης», τόνισε.
Κατήγγειλε ότι η Τ.Α. έχει καταντήσει σάκκος του μποξ, επισημαίνοντας ότι το 70%
των δημάρχων της Ανατ. Αττικής πήγε σπίτι
του, άδικα, γιατί πλήρωσαν την απαξίωση
που έχουν πλέον οι πολίτες για κάθε δημόσια αρχή.
Αποχέτευση, όμβρια και χωματερή είναι τα
τρία μεγάλα προβλήματα της Παιανίας, τα
οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, δήλωσε ο
επί σειρά ετών δήμαρχος Δημ. Δάβαρης,
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με τη νέα Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου
που όμως έχασε αυτή την εκλογική μάχη
και τη θέση του πήρε ο Σπ. Στάμου.
Τριτοκοσμικός παράδεισος που τα έχει
όμως όλα, χαρακτήρσε τον Μαραθώνα η
Λίτσα Ρίζου εκλεγμένη με την παράταξη
του Ηλία Ψινάκη. Mαζί της και ο Σπύρος Λιβαθινός, που τόνισε ότι ο Μαραθώνας διαθέτει ένα κολυμβητήριο ολυμπιακών
διαστάσεων, που είναι τρία χρόνια κλειστό
και ερειπώνεται...

Σχολεία σε κοντέινερ και αδύνατον να χτιστούν ακόμη κι αν διαθέτουμε οικόπεδο,
αφού ο συντελεστής είναι τόσο χαμηλός
που δεν το επιτρέπει (0,4).
Σε «δόκιμη κατηγορία βρίσκεται η Ραφήνα», είπε ο νέος δήμαρχος Β. Πιστικίδης.
«Η Ραφήνα δεν είναι παράλια πόλη. Είναι
λιμάνι και ένα απέραντο πάρκιγκ από τα
οχήματα των επιβατών. Εγώ αυτό το πρόβλημα θα το λύσω», τόνισε με έμφαση.
Προβλήματα υποδομών έχει η Ανατ. Αττική,
επεσήμανε ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης. Τα αντισταθμιστικά του αεροδρομίου μας τα έκοψαν και δεν ήταν

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο υπ’ αριθ. 837 φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ,
δημοσιεύσαμε ονόματα και φωτογραφίες
των νέων ευρωβουλευτών που προέκυψαν από τις εκλογές της 25/5.
Στους ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής
και στο όνομα του ευρωβουλευτή Ελευθέριου Συνοδινού, έγινε λάθος και μπήκε
φωτογραφία του υποστράτηγου Ευάγγελου Σπανού.

χρήματα. Ηταν αντισταθμιστικά σε έργα
υποδομών.
Οσο για τον «Καλλικράτη» τα κονδύλια που
υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν από την αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν ήρθαν ποτέ. Στο
Κορωπί κολυμπάμε στα λύματα. Τα ρίχνουν
στους αγωγούς ομβρίων. Εχουμε πάρει
απόφαση για τα όμβρια. Δεν προλάβαμε να
τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Αν δεν μπει στο
νέο, θα θρηνήσουμε θύματα, τόνισε ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης.
Τον προβληματισμό του κατέθεσε επίσης
για το παραλιακό μέτωπο, το οποίο όπως
είπε «το θέλουν ανοιχτό για τους πολίτες
της Αττικής».

Αριστερά ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης, δίπλα του ο δήμαρχος Ωρωπού Θωμάς
Ρούσσης, ενώ η Περιφερειάρχης παρακολουθεί προσεκτικά.
Το μεγάλο πρόβλημα των διοδίων, κατέθεσε ο δήμαρχος Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης,
ο οποίος έχει ο ίδιος συλληφθεί και μηνυθεί στις διαδηλώσεις κατά των διοδίων. Τόνισε μάλιστα ότι «υπάρχουν λύσεις και θα
τις αναλύσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε
πιο επαναστατικοί».
Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης δημοτικός
σύμβουλος στο Δήμο 3Β, χαιρέτισε την εκδήλωση, δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον Γρ.
Κωνσταντέλλο που βρίσκεται στο εξωτερικό και τόνισε ότι η νέα δημοτική αρχή στέκεται ανήσυχη στα προβλήματα που θα
έρθουν και που θα χρειαστούν τη βοήθεια
της Περιφέρειας.

O Δημοσθένης Βαμβασάκης από τα 3Β και ο νέος
δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Δημ. Μάρκου.

Του ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

συγκεκριμένης πόλης, το θέμα της ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της Ανατολικής Αττικής, της
αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων,
αποκατάσταση χωματερής Παιανίας και δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου στην περιοχή, αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της
Ανατολικής Αττικής, ζητήματα κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης (Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.α.), αντιπυρική προστασία ιδιαίτερα σε περιοχές με δάση (π.χ. Εθνικός
Δρυμός Πάρνηθας).
Όλοι οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν την
πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση της
σύσκεψης και μίλησαν για την αναγκαιό-

Τα παραπάνω θέματα τέθηκαν από το σύνολο σχεδόν των ομιλητών, ενώ υπήρξαν
και επισημάνσεις – αναφορές σε ζητήματα
που αφορούν σε επιμέρους περιοχές, όπως
είναι το ζήτημα των λιμανιών της Ραφήνας
και του Λαυρίου, αλλά και του ρέματος της

τητα αυτής με δεδομένο ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα για χάσιμο χρόνου με τόσο σημαντικά προβλήματα να περιμένουν λύση.
Επιπλέον, διατυπώθηκε η ανάγκη να υπάρξει ισότιμη σχέση και συνεργασία μεταξύ Α’
και Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, καθώς και
στρατηγικός σχεδιασμός προκειμένου να
μπορέσουν από κοινού η Περιφέρεια και οι
δήμοι να βρουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται απαραίτητες και οι διαδημοτικές
δράσεις και συνεργασίες προς όφελος των
πολιτών, αλλά και να υπάρξει ένας οργανωμένος αγώνας διεκδίκησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω των
θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης
(ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ).
Στη δευτερολογία του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου
αναφέρθηκε στα πρωτεύοντα ζητήματα στα
οποία πρέπει να επικεντρωθεί η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά
προέκυψαν από τις τοποθετήσεις των δημάρχων. Επεσήμανε το πλέγμα της γραφειοκρατίας το οποίο μπορεί να ακυρώσει και
πράγματα απλά και με αυτοκριτική διάθεση
τόνισε ότι «κάπου φταίγαμε κι εμείς. Ποτέ
δεν μας έκανε ένας χώρος. Εάν δεν συναινέσουμε δεν θα λυθεί η αποχέτευση στην
Ανατ. Αττική».
Οσο για το ανύπαρκτο σχέδιο πόλης στην
περιοχή, τόνισε, οφείλεται στα τεράστια
γραφειοκρατικά κυκλώματα παραοικονομίας και αφορά τους πάντες. Αλλά φταίει
και κάποιο προσωπικό που μπαίνει σε μια

γραφειοκρατία και δεν προχωράει τίποτα.
Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης συνάντησης
και ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή θητεία
σε όλους τους εκλεγέντες δημάρχους και
δημοτικούς συμβούλους.
Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία

απάντησε αναλυτικά σε κάθε θέμα που έθεσαν οι δήμαρχοι, επικεντρώθηκε σε τρεις
βασικές παρατηρήσεις, διαβεβαιώνοντας
συγχρόνως τους συνομιλητές της ότι πλέον
μπαίνουν τα θεμέλια για μια διαφορετική
συνεργασία:
«α) πολλά από τα προβλήματα που τέθηκαν
από τους δημάρχους είναι κοινά,
β) αν θέλεις να μην κάνεις τίποτε, ακολούθησε το μοντέλο των πολλών προτεραιοτήτων. Εμείς έχουμε δώσει προτεραιότητα
στη μετακίνηση των μαθητών. Ο δικός μας
τρόπος λειτουργίας και παρέμβασης είναι
συγκεκριμένες προτεραιότητες και
γ). αφού η γραφειοκρατία δεν έχει επιτρέψει να γίνει καταγραφή των προβλημάτων
που είναι σε εξέλιξη, να κάνουμε εμείς
αυτή την καταγραφή», δήλωσε ολοκληρώνοντας την ομιλία της η Ρένα Δούρου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι απερχόμενοι δήμαρχοι Παιανίας Δημ. Δάβαρης και Ραφήνας – Πικερμίου Γ. Χριστόπουλος, οι επανεκλεγέντες δήμαρχοι
Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτης, Κρωπίας Δημ. Κιούσης, Παλλήνης Θαν. Ζούτσος, οι νεοεκλεγέντες
δήμαρχοι Λαυρεωτικής Δημ. Λουκάς, Σπάτων – Αρτέμιδος Δημ. Μάρκου, Ραφήνας – Πικερμίου Βασ.
Πιστικίδης, Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, Ωρωπού
Θωμάς Ρούσσης, Παιανίας Σπύρος Στάμου, Διονύσου Διον. Ζαμάνης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστασία Ρίζου και Σπύρος Λιβαθηνός (από
Μαραθώνα), ο δημοτικός σύμβουλος Δημ. Βαμβασάκης, από το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, από το συνδυασμό «Δύναμη Ζωής» οι
σύμβουλοι Νάσος Αναγνωστόπουλος, Στέλιος Κοροβέσης, Αντώνης Γούλιαρης, Βασίλης Ζήσης,
Καίτη Θεοχάρη, Σπύρος Πάντζας, Μπάμπης Βασιλειάδης, Γιώργος Τόκας και Ιωάννα Στεργίου, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Αδάμης (Λαυρεωτική), Μιχάλης Μαθιουδάκης (Λαυρεωτική), Ι. Κουλουβράκη (Λαυρεωτική), Στέργιος Πεδιαδίτης
(Αχαρνές), Θεόφ. Αφουξινίδης (Αχαρνές), Γ. Χελιδονόπουλος (Παιανία), . Πολίτης (Μαρκόπουλο), Γ.
Καβασακάλης (Μαρκόπουλο), Σπύρος Δημητρίου
(Σαρωνικός), Αλέξανδρος Αθανασόπουλος (Σαρωνικός), εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.
Αννα Μπουζιάνη
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Aπορρίφθηκαν όλες οι αιτήσεις
κατά της αξιοποίησης του Ελληνικού
Απορρίφθηκαν όλες οι αιτήσεις δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου, της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης,
καθώς και δέκα κατοίκων του Ελληνικού που στρέφονταν κατά της μεταβίβασης στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) όλης της
έκτασης του πρώην αεροδρομίου.
Το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι
ότι οι πράξεις που προσβάλλονται δεν έχουν επενέργειες για τους προσφεύγοντες στο Ανώτατο Ακυρωτικό
Δικαστήριο και δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους
συμβούλους Επικρατείας.
Οι επίμαχες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου (1902-1905/2014) έχουν δύο
σκέλη καθώς ναι μεν απέρριψε τις αιτήσεις των προσφευγόντων, που στρέφονταν κατά της μεταβίβασης,
στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) πλην όμως, παράλληλα, αφήνει ανοικτό
το ενδεχόμενο να κρίνει και πάλι το όλο ζήτημα εφόσον
εκδοθούν νέες αποφάσεις της Πολιτείας σχετικά με την
μεταβίβαση, σχεδιασμό έργων, κ.λπ. και φυσικά εφόσον
υπάρξουν και νέες προσφυγές των ενδιαφερόμενων στο
ΣτΕ.

Απορρίφθηκαν όλες
οι προσφυγές κατά της πώλησης
οκτώ φορέων του Δημοσίου
(ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΟΠΑΠ, κλπ.)
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με 11
αποφάσεις της (2179-2189/2014) απέρριψε τις προσφυγές οκτώ Δημοσιών φορέων (Ανωνύμων Εταιρειών) που
ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με
τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε, χωρίς αντάλλαγμα, στο ΤΑΙΠΕΔ μετοχές των εν λόγω φορέων.
Το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές των Σωματείων και εργαζομένων πολιτών στον ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΟΔΙΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ,
Ελληνικά Πετρέλαια, «Ελληνικό - Εταιρεία διαχείρισης και
Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» και
«Εγνατία Οδός Α.Ε.».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας κατά πλειοψηφία απέρριψαν ως
απαράδεκτους όλους τους ισχυρισμούς των επίμαχων φορέων, καθώς έκριναν ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς (Σύλλογοι, κ.λπ.) δεν έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν
στο ΣτΕ.
Βέβαια, εννέα μέλη του δικαστηρίου μειοψήφησαν υποστηρίζοντας ότι τα Σωματεία δικαιούνται (έχουν έννομο
συμφέρον) να προσφύγουν στο ΣτΕ για το ζήτημα της μεταβίβασης των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ .
Επίσης, το ΣτΕ αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι ούτε οι
εργαζόμενοι πολίτες που προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν έννομο συμφέρον, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι αιτήσεις ακυρώσεως τους «θα
προσλάμβαναν χαρακτήρα λαϊκής αγωγής».
Και λοιπόν; Απαξιώνουμε τώρα το λαό; Αγνοούμε το
“λαϊκό αίσθημα περί δικαίου;” Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν εκδίδονται πλέον, “εν ονόματι του ελληνικού
λαού”; Ερωτήματα θέτουμε.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των δήμων, και των λοιπών προσφευγόντων,
ως αβάσιμους.
Αναλυτικότερα, με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ για 99 χρόνια
5.249.873
τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) του πρώην αεροδρομίου του
Ελληνικού, 426,011 τ.μ. του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Νεότητας του Αγίου Κοσμά, 529.792 τ.μ. του πρώην
Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας και έκταση 4.850 τ.μ.
στην χερσόνησο του Αγίου Κοσμά (εξοχικό κέντρο
Ακρωτήρι έκτασης 670 τ.μ., στεγασμένοι χώροι 160 τ.μ.,
κ.λπ.).
Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής των επίμαχων ακινήτων
κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου.
Εμείς υποστηρίζουμε ότι μιάς τέτοιας μορφής αξιοποίηση του αεροδρομίου, μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει· άμεσες στους κατοίκους των όμορων Δήμων
και γενικότερα σε όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής.
Γι’ αυτό οι δήμοι και οι κάτοικοι πρέπει να επανέλθουν
με νέες αιτήσεις τους στο ΣτΕ, όταν εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής ή εκδοθούν άλλες
υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν την πώληση του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Πολιτικές αποφάσεις παίρνει το ΣτΕ;
Το σκεπτικό και αυτής της απόφασης και της παρακάτω,
μας δίνει το δικαίωμα να σκεφθούμε ότι η Ολομέλεια του
ΣτΕ έχει προσβληθεί από την μνημονιακή ασθένεια της

εθνικής παραίτησης της χώρας και οι αποφάσεις της τείνουν να είναι πολιτικές, τυπικές και όχι ουσιαστικές και
σύμφωνες με το δίκαιο.
Τι θα πει “αβάσιμοι οι ισχυρισμοί”, τι θα πει «σε αντίθετη
περίπτωση οι αιτήσεις ακυρώσεως “θα προσλάμβαναν
χαρακτήρα λαϊκής αγωγής”».

Αντίστροφα στη Γερμανία
Η παραιτημένη από κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας συγκυβέρνηση, μας λέει ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση η
πώληση της ελληνικής γής. Και ενώ σε εμάς απαγόρευσαν ακόμη και το δημοψήφισμα, στη Γερμανία (στο Βερολίνο) με δημοψήφισμα τάχθηκαν κατά της οικοδομικής
αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Τέμπελχοφ της
πόλης, το οποίο έκλεισε το 2008.
Ψήφισαν την ίδια ημέρα με τις ευρωεκλογές οι πολίτες
της Γερμανικής πρωτεύουσας, με ποσοστό 65% υπέρ της
διατήρησης του αεροδρομίου, ως πάρκου και κατά των
σχεδίων ανοικοδόμησης τα οποία προέβλεπαν την κατασκευή 4.700 διαμερισμάτων, κατοικιών και εμπορικών
κέντρων, μιας δημόσιας βιβλιοθήκης, αθλητικών χώρων
και μιας λίμνης που θα κάλυπταν περίπου το 20% της συνολικής έκτασης.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το αεροδρόμιο έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο πάρκο, το οποίο προσελκύει χιλιάδες Βερολινέζους. Οι διάδρομοί του αποτελούν ιδανικές
πίστες για ποδήλατο, σκέιτμπορντ και in-line skating, τα
κτίριά του φιλοξενούν συχνά εκθέσεις, ενώ ο εναέριος
χώρος του γεμίζει πλέον από χαρταετούς. Το γεγονός
ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης το ανέδειξε γρήγορα σε εξαιρετικά δημοφιλή τόπο αναψυχής.
στοιχεία: e-inon.gr

Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε
στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού
Κοινή δήλωση των Δημάρχων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης
Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου δεχτήκαμε μία ενορχη-

των δήμων μας. Μία επίθεση που συνδέεται κυρίως με τις θέσεις μας πάνω

στρωμένη επίθεση, με θεμιτά και αθέμιτα
μέσα,
με
σκοπό
την
απομάκρυνσή μας από τη διοίκηση

στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού.
Απέναντι σε όσους μας επιτέθηκαν

για τις θέσεις μας, αλλά και σε όλους
όσους μας υποστήριξαν, θέλουμε να
δηλώσουμε ότι και από τη θέση της
αντιπολίτευσης θα συνεχίσουμε - σε
συνεργασία πάντα με φορείς, συλλογικότητες και πολίτες - να αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικοποίηση του
Ελληνικού και να διεκδικούμε τη δημιουργία ενός δημόσιου και κοινόχρηστου Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού
πρασίνου με ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες κοινωνικές υποδομές,
που θα αποτελέσει πρότυπο ενός
εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης
προς όφελος όλων των κατοίκων της
Αθήνας.
Οι Δήμαρχοι
Αλίμου Θάνος Ορφανός
Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης
Ελληνικού-Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδης
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Πανηγύρι, η γιορτή του παιδιού από τη Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β
Την Κυριακή 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 11η κατά
σειρά Εορτή του Παιδιού, που διοργανώνει κάθε χρόνο το
Γραφείο Νεότητος, της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε.
Β. Β. και Β.
Για πάνω από τέσσερις ώρες, χιλιάδες παιδιά από όλη την
Αττική, μαζί με τους γονείς τους, απασχολήθηκαν δημιουργικά στα 26 περίπτερα-δοκιμασίες από τα οποία αποκόμισαν δώρα.

Τα παιδιά, περνώντας από τα υπόλοιπα περίπτερα, δροσίστηκαν με χυμούς και νερά, μαλλί της γριάς, ποπ-κορν και
λουκουμάδες, ψυχαγωγήθηκαν με 3 παραστάσεις κουκλοθέατρου, κινούμενα σχέδια, κινηματογράφο...
Για πρώτη φορά σε «Εορτή του Παιδιού», έγιναν οι απονομές των βραβείων για τα Διενοριακά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, του Αθλητικού Οργανισμού της Ιεράς

Μητροπόλεως «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ», για το Εκκλησιαστικό
Έτος 2013-2014.
Παρουσιάστηκαν χορευτικά, από παιδικά και νεανικά ενοριακά συγκροτήματα και ζωντανή μουσική από το 5ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου και άλλα ερασιτεχνικά
συγκροτήματα, όλα δωρεάν, προσφορά της Μητροπόλεως.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος έδωσε για άλλη
μια χρονιά το «παρών» και είχε την ευκαιρία να έρθει σε

άμεση επαφή με τα παιδιά, τους γονείς και τους παρευρισκόμενους, μοιράζοντας εικονάκια και δίδοντας την ευχή του.
Ο Μητροπολίτης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα 37 περίπτερα και να στηρίξει τους κατηχητές, τους μουσικούς,
τους χορευτές και όλους τους εθελοντές, οι οποίοι διακόνησαν τη γιορτή και συνέβαλαν στο ωραίο αποτέλεσμα.
Α) Για το Πρωτάθλημα αρρένων Δημοτικού τις τρεις πρώτες

θέσεις κατέλαβαν οι Ενορίες : 1. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας 2. Αγίου Νικολάου Γλυφάδας και 3.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου.
Β) Για το Πρωτάθλημα αρρένων Γυμνασίου τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Ενορίες : 1. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Δικηγορικών Γλυφάδας 2. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου και 3. Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Γ) Για το Πρωτάθλημα αρρένων Λυκείου τις τρεις πρώτες θέσεις
κατέλαβαν οι Ενορίες : 1. Εισοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας
Γλυφάδας 2. Αγίου Νικολάου Γλυφάδας και 3. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Δικηγορικών. Δ) Για το Πρωτάθλημα αρρένων
Αποφοίτων: πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχτηκε η ομάδα
των Αργοναυτών της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικη-

γορικών Γλυφάδας. Ε) Για το Πρωτάθλημα Αποφοίτων Θηλέων: πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχτηκε η Ενορία του
Αγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας.
Στο τέλος των απονομών, τιμήθηκαν από τον Σεβασμιώτατο
με το μετάλλιο του Αγίου Νέστωρος του Προστάτου του
Αθλητικού Οργανισμού, τα μέλη της Επιτροπής Νεότητος:
π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, π. Γεώργιος Φειδόπουλος, π. Γεώργιος Γαντζός και π. Αντώνιος Χρήστου, για την
προσφορά τους όχι μόνο για την Γιορτή του παιδιού, αλλά
και γενικότερα στο τομέα Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως.
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Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης

3.500 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΩΔΙΚΑ
KATA ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΚΑ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) μετά από επίπονη και συστηματική προσπάθεια οργάνωσε και αντιπροσωπεύει μέχρι σήμερα 3.500 μέλη –
ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών σε όλη την Ελλάδα,
αριθμός ο οποίος συνεχώς
αυξάνει. Τα μέλη συμμετέχουν άπαντες και στις νομικές ενέργειες κατά του Ν.
4254/2014 (μονομερής τροποποίηση συμβάσεων) και
τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν τα εξώδικα των
3500 ιδιοκτητών σε ΔΕΗ
ΑΕ, Ρ.Α.Ε., ΥΠΕΚΑ κ.λπ..
Καλούνται και οι υπόλοιποι
ιδιοκτήτες να ενταχθούν
στο σύλλογό τους ώστε να επιτευχθεί η μαζικότητα και να
εκφραστεί με τον πλέον επίσημο και δυναμικό τρόπο η πρόθεσή να καταδικαστούν νομικά και πολιτικά οι παράνομες
πολιτικές του ΥΠΕΚΑ.
Παράλληλα σε επιστολή-διαμαρτυρία ο ΠΑΣΥΦΩΣ ενημερώνει, προς κάθε κατεύθυνση, σχετικά με το τι έχει συμβεί
και παρακαλεί κάθε πολίτη να μάθει και να δηλώσει τη συμπαράστασή του: http://www.oikopv.gr/epistoli-pros-prothypoyrgo/.
Φιλοποίμενος 43 Πάτρα, τηλ. 6974.436.031
oikopv@gmail.com
http://www.oikopv.gr

Συγχώνευση 18ου και 3ου
δημοτικού σχολείου Γλυφάδας
Ανακοίνωση της Αριστερής
Πρωτοβουλίας Γλυφάδας
Ένα ακόμα επεισόδιο του περίφημου Success Story υλοποιεί η συγκυβέρνηση. Πιστή στις μνημονιακές δεσμεύσεις της, υπηρετώντας την πολιτική διάλυσης του
δημοσίου συστήματος παιδείας συνεχίζει να κλείνει σχολεία μέσω των συγχωνεύσεων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
καταργούνται,
συγχωνεύονται
και
υποβιβάζονται εκαντοντάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία
με αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά να στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα ενώ καταργούνται πάνω από 600 θέσεις εργασίας.
Στην περιοχή μας συγχωνεύονται το 18ο με το 3ο δημοτικό
σχολείο. Συγχωνεύονται την ίδια στιγμή που το σύνολο των
μαθητών υπερβαίνει τα 360 παιδιά. Την στιγμή που είναι ήδη
εκ του πρακτέου γνωστό ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος
για να στεγάσει τόσους μαθητές. Συγχωνεύονται την
στιγμή που εκκρεμεί η επισκευή και παράδοση του κτιρίου
του 18ου Δ.Σ. στην Σοφίας Βέμπο, επισκευή και παράδοση
που έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ο Δήμος Γλυφάδας ότι
θα κάνει. Εκεί δηλαδή που στεγαζόταν πριν την απόφαση
«προσωρινής» συστέγασής του με το 3ο Δ.Σ το 18ο Δ.Σ..
Αντί για αυτό το 18ο Δ.Σ. κλείνει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Πότε και πού ραντίζουν
Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και η Τεχνική Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης του
έργου, συνεχίζει το πρόγραμμα
καταπολέμησης κουνουπιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το
διαγωνισμό για τις περιοχές ψεκασμού.

Θα διενεργηθούν επίγειες επεμβάσεις από τη
ΔΕΥΤΕΡΑ
23.06.2014, συγκεκριμένα:
• η 4η Εφαρμογή καταπολέμησης
κουνουπιών στις περιοχές περιαστικά όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής και
• η 6η Εφαρμογή καταπολέμησης
κουνουπιών στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (φυσικά
συστήματα) της Ανατολικής Αττικής.

* Στο πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιών ανάλογα με την εξέλιξη της εφαρμογής πιθανόν να
προκύψουν τροποποιήσεις στις
ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.

Ευθύνη όλων μας η προστασία
του πράσινου τη θερινή περίοδο
Η εθελοντική συνεργασία και η ευαισθητοποίηση όλων
των πολιτών, είναι απαραίτητες
Με αφορμή την έναρξη της θερινής
περιόδου, της πλέον επικίνδυνης περιόδου για την εκδήλωση πυρκαγιών, ο Δήμος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης εντείνει τις δράσεις
πυροπροστασίας και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, σύμφωνα
με το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει καταρτίσει.
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους
για
αυξημένη
επαγρύπνηση και συμμετοχή στις δράσεις αντιπυρικής
προστασίας.
Στο
πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται
στους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων η υποχρέωσή
τους για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών.
Η προστασία του πρασίνου της

πόλης μας είναι ευθύνη όλων μας γι’
αυτό και καλούνται οι κάτοικοι να ειδοποιούν άμεσα το Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση
έναρξης πυρκαγιάς, αλλά και σε
κάθε ύποπτη κίνηση που μπορεί να

υποπέσει στην αντίληψή τους.
Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν:
- στο 199 με την Πυροσβεστική Υπηρεσία

- στο 210 8960156 με το Κέντρο
Ασύρματης
Επικοινωνίας
του
Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης που δημιουργήθηκε με στόχο
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ομάδων πυρασφάλειας και λειτουργεί σε
24ωρη βάση.
Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εθελοντική
συνεργασία και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών,
είναι απαραίτητες ώστε να
διαφυλαχθούν οι πνεύμονες
πρασίνου της περιοχής μας.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς
ευχαριστεί τους δημότες για
την ευαισθησία που επιδεικνύουν στα ζητήματα της πρόληψης
πυρκαγιών και τους καλεί σε επαγρύπνηση προκειμένου να διατηρήσουμε τη φυσική ομορφιά της πόλης
μας και αυτό το καλοκαίρι.
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Ζητούνται
Τσιριμώκοι…
Λίστα Λαγκάρντ. Μια υπόθεση σκοτεινή. Μια υπόθεση βρώμικου χρήματος. Μια υπόθεση που τέσσερα χρόνια τώρα η κυβέρνηση δεν τολμάει να
αγγίξει. Μία υπόθεση που έχει την οσμή της χρεοκοπίας και της καταδυνάστευσης του ελληνικού
λαού από τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Μια
υπόθεση που μέσα σε αυτήν κρύβεται το παράνομο και βρώμικο χρήμα της μεταπολίτευσης.
Το χρήμα που κέρδισαν οι έμποροι ναρκωτικών
μοιράζοντας
θάνατο και δυστυχία.
Το χρήμα που αποκτήθηκε από την διαπλοκή
των εμπόρων της πολιτικής με την άρχουσα
τάξη. Το χρήμα που με
απόλυτη μεθοδικότητα
και σχέδιο έκανε την
βόλτα του από το χρηματιστήριο, τη Siemens, τα
μεγάλα και μικρά έργα υποδομής, την ασύστολη
και ασύδοτη χορήγηση δανείων, για να αρπαχτεί
στο τέλος από τις τσέπες των πολλών και να καταλήξει στις τσέπες των ολίγων.
Αυτή είναι η λίστα Λαγκάρντ. Αυτή είναι η λίστα
που σήμερα δεν αγγίζει κανείς. Αυτό είναι το ‘’ταμείο’’ που ήδη έχει ανοίξει προκειμένου να γεμίσει
τις βαλίτσες των προθύμων ‘’Τσιριμώκων’’. Όλων
αυτών που θα πάρουν σειρά για να καταμετρηθούν στους 180. Όλων αυτών που ήδη ‘’καταζητούνται’’ για να τους απονεμηθεί το ανήθικο,
παράνομο και βρώμικο πολιτικό παράσημο της λίστας Λαγκάρντ. Παράσημο που θα δοθεί σε μία
λαμπρή τελετή εορτασμού των πενήντα ετών από
το ‘’ένδοξο’’ και σκοτεινό 1965.
Γιώργος Πάντζας
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Fast Track ή περιβαλλοντικός έλεγχος a la carte
Aντισυνταγματικό το πρόσφατο νομοσχέδιο «Επιτάχυνση
και διαφάνεια της υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων»
Τον τελευταίο καιρό έγινε της μόδας
ένας αγγλικός όρος «fast track» που καλύπτει την έννοια αυτού που στην ελληνική αποκαλούμε συνήθως «γρήγορο
μονοπάτι». Η ιδέα είναι ότι μπορεί να
υπάρχει ένας κανονικός δρόμος, αλλά
υπάρχει επίσης και ένα γρήγορο μονοπάτι για να επιτύχεις ένα σκοπό. Τοιουτοτρόπως, εξυπονοείται ότι ο κανονικός
δρόμος είναι για το μέσο άνθρωπο, ενώ
το γρήγορο μονοπάτι είναι για τους έξυπνους, που δεν χάνουν χρόνο στην πιστή
τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιδίωξη και πραγμάτωση ενός σκοπού.
Έτσι λοιπόν, οι κοινοί άνθρωποι χάνουν
χρόνο συμμορφούμενοι με όρους και
προϋποθέσεις για να επιδιώξουν ή να
επιτύχουν κάτι, ενώ οι έξυπνοι ξέρουν το
γρήγορο μονοπάτι, δηλ. τον τρόπο να
αποφύγουν όλες τις υποχρεώσεις, τους
περιορισμούς και τις διατυπώσεις που
επιβάλλονται για την επίτευξη ενός σκοπού. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι
όπου ο όρος χρησιμοποιείται κατά κυριολεξίαν, λ.χ. στην ορειβασία, το γρήγορο
μονοπάτι μπορεί να βοηθά στην οικονομία δυνάμεων, κόπου και χρόνου, εκεί
όμως που η χρήση του όρου είναι μεταφορική, λ.χ. εκεί που χρησιμοποιείται για
την υπέρβαση ηθικών και νομικών εμποδίων, το γρήγορο μονοπάτι σημαίνει
πράγματι υπέρβαση ή παράβαση του
νόμου και οπωσδήποτε τη διάπραξη αδικίας που δεν θα ήτο άλλως εφικτή.
Στη χώρα μας, η επινόηση και επίκληση
του fast track έγινε τον τελευταίο καιρό
και μάλιστα από κυβερνητικές πηγές,
προερχομένη όμως από αγοραίους υποβολείς. Η αγορά που έχει χωνέψει και
σέβεται τον νόμιμο ρόλο της δεν αντιλαμβάνεται (δηλ. δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται) την γενική και άνευ οιασδήποτε
εξαιρέσεως τήρηση της νομιμότητος ως
μία διαδικασία που προορίζεται για τους
κουτούς, ενώ οι «έξυπνοι» ξέρουν πάν-

τοτε να βρίσκουν ένα γρήγορο μονοπάτι
με το οποίο μπορούν να αποφεύγουν
ανεπιθύμητους περιορισμούς. Κατά την
λογική αυτή, κανένας λόγος δημοσίου
συμφέροντος δεν αποκλείει την χρήση
του γρήγορου μονοπατιού. Προέχει πάντοτε το συμφέρον της αγοράς και η ταχύτης στην επίτευξη των αγοραίων
σκοπών. Όλοι οι αγοραίοι εκ προοιμίου
θρηνολογούν για την γραφειοκρατία και
τις περιττές διατυπώσεις της, που αποτελούν γι’ αυτούς πολλές και περιττές
υπογραφές.
Αν αυτό δεν είναι εκδήλωση αγοραίου
θράσους, είναι οπωσδήποτε άγνοια των
απαιτήσεων της εννόμου τάξεως σε Κράτος Δικαίου όπως η Ελλάς. Με προφανή
δημαγωγική εκμετάλλευση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών που έχει η
συνεχιζομένη κρίση της Χώρας, η μέθοδος του «γρήγορου μονοπατιού» προβάλλεται
ως
αυτονόητος
στις
περιπτώσεις των μεγάλων επενδύσεων
και έργων, προδήλως για να αποφευχθεί
ο περιβαλλοντικός έλεγχος των έργων
αυτών. Κατ’ αρχήν ο περιβαλλοντικός
έλεγχος δεν διακρίνει μεταξύ μεγάλων
και μικρών έργων. Όλα τα έργα, μικρά ή
μεγάλα, υποβάλλονται στον ίδιο επιστημονικό / περιβαλλοντικό έλεγχο, με τα
ίδια κριτήρια, χωρίς να γίνεται έκπτωση
προκειμένου περί των μεγάλων έργων. Ο
λόγος είναι αυτονόητος, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον μεγάλα έργα ενέχουν και
μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον.
Προδήλως, όμως, στον νου ορισμένων
πολιτικών, οι οποίοι, με το αζημίωτο ή μη,
αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς τους μεγάλους επενδυτές, προέχει η προσδοκία
του «μεγάλου χρήματος» που αναμένεται από την «μεγάλη επένδυση», οι
οποίοι μάλιστα μπορεί να θεωρούν και
αυτονόητο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις
επιβάλλεται και κάποια «έκπτωση» του
περιβαλλοντικού ελέγχου, κατά τα αγο-

του Μιχαήλ Δεκλερή
Πρόεδρου του
Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος
και Βιωσιμότητος, Αντιπρόεδρου του ΣτΕ ε.τ.

ραία ήθη. Διότι, κατά τα εμφατικώς τονιζόμενα, οι πολλοί έλεγχοι αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και προδιαθέτουν
δυσμενώς τους επενδυτές.
Με άλλα λόγια, οι αγοραίοι και οι προστάτες τους, επιθυμούν ένα είδος περιβαλλοντικού ελέγχου a la carte!
Δυστυχώς τις σκέψεις αυτές ενισχύει το
πρόσφατο νομοσχέδιο «Eπιτάχυνση και
διαφάνεια της υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων», το οποίο πρέπει να
θεωρηθεί αντισυνταγματικό από την
αρχή μέχρι τέλους, και ως τοιούτο πρέπει να απορριφθεί από τη Βουλή, και εν
αδρανεία αυτής, να κηρυχθεί αντισυνταγματικό από τα Δικαστήρια. Αν η σύγχρονη Ελλάς έχει συνεισφέρει κάτι στην
ανθρωπότητα και στον παγκόσμιο πολιτισμό σήμερα, αυτό είναι στο σύστημα
αποτελεσματικής προστασίας που θέσπισε το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ κατά τα έτη
1990-1999 και απετέλεσε έκτοτε παγκόσμιο υπόδειγμα. Το σύστημα αυτό δεν θα
εξευτελιστεί χάριν δήθεν μεγάλων
έργων, και πράγματι μεγάλης ανομίας.
Αυτό δεν θα το επιτρέψουν ούτε το οικολογικό κίνημα της Χώρας, ούτε τα Δικαστήρια.
http://www.environ-sustain.gr/main.htm

«Κατασχέσεις χρημάτων σε Τράπεζα χωρίς προειδοποίηση» αποφάσισε το ΣτΕ
“Χαριστική βολή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, δηλώνει το ΕΕΑ
Χαριστική βολή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αποτελεί η απόφαση το Συμβουλίου της Επικρατείας
με την οποία θεωρούνται νόμιμες οι κατασχέσεις –
εξπρές, αξιών στα χέρια τρίτων, χωρίς προειδοποίηση από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για
χρέη προς αυτά! Αυτό σημείωσε με έμφαση ο πρόεδρος του Eπαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΕΑ) Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας στις βραδινές ειδήσεις του mega, 17 Ιουνίου.
Πρόκειται στην ουσία για τη νομιμοποίηση των κα-

τασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και απαιτήσεων με βάση διάταξη αναγκαστικής είσπραξης του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, στον ΟΑΕΕ οφείλουν
σήμερα 378.000 (ένας στους δύο!) επαγγελματίες
και ελάχιστοι από αυτούς ρύθμισαν τα χρέη ενώ και
στο ΙΚΑ οφείλουν 300.000 επιχειρήσεις εκ των
οποίων προσέφυγαν σε ρύθμιση μόνο 11.700.
Στην ίδια εκπομπή παρέμβαση έκανε και το μέλος
του ΔΣ του ΕΕΑ Γιώργος Φλωράς, ο οποίος δήλωσε

ότι γνώρισε εμπόρους που έτρεξαν να αποσύρουν
ό,τι χρήματα είχαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς για
να γλυτώσουν την κατάσχεση!
Κατά της κατάσχεσης μπορεί εκ των υστέρων να
γίνει προσφυγή. Στο μεταξύ καλούνται οι φορολογούμενοι να δηλώσουν στην τράπεζα, ποιος είναι ο
ατομικός λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το
ακατάσχετο μέχρι 1.500 ευρώ.
eea.gr
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ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
Ένα πρότυπο ήπιας αξιοποίησης δημόσιας παραλίας από τους πολίτες.
Μία πειστική απάντηση στα μνημονιακά σχέδια για εκποίηση των παραλιών με στόχο την προσέλκυση “επενδυτών”
Πριν από δύο χρόνια στις 10 Ιουνίου του 2012 με
αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)
συλλογικότητες του Δήμου Βάρης –ΒούλαςΒουλιαγμένης διεκδικήσαμε και πετύχαμε το
άνοιγμα του κάμπινγκ της Βούλας που παρέμενε
κλειστό για περισσότερα από 20 χρόνια. Από την
πρώτη ημέρα που ανοίχθηκε το κάμπινγκ έγινε
σαφές από τις τοποθετήσεις των πρωταγωνιστών του εγχειρήματος ότι δεν πρόκειται μόνο
για άνοιγμα μιας παραλίας που θα διατηρείται
καθαρή από εθελοντές μόνο για να κολυμπούν
ελεύθερα και δωρεάν οι πολίτες.
Αντίθετα κατά το άνοιγμα επισημάνθηκε με ιδιαίτερη έμφαση - όπως και στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου - ότι πρόκειται για μια κινηματική πρωτοβουλία, με τους εξής στόχους:
α) Να απομακρυνθούν οι επιχειρηματίες απ όλες
τις παραλίες και η πρόσβαση σε αυτές να είναι
ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους πολίτες
β) Να δείξουμε ότι σαν πολίτες θεωρούμε το
δημόσιο χώρο και τις ακτές δική μας περιουσία,
μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε εθελοντικά καλύτερα από κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος.
γ) Το π. Κάμπινγκ να λειτουργήσει όχι μόνο σαν
παραλία με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των
πολιτών για κολύμπι, αλλά και σαν ένας πολυχώρος όπου θα πραγματοποιούνται πολύμορφες
πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αλληλέγγυες
δράσεις και
δ) Να ακυρωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης για
πλήρη εκποίηση του παραλιακού μετώπου.

Μετά από δύο χρόνια το εγχείρημα της
πρώτης αυτοδιαχειριζόμενης παραλίας έχει
να δείξει σημαντικά επιτεύγματα
Είναι γεγονός ότι πολλοί εθελοντές - ακόμα και
από αυτούς που καταθέσαμε αρχικά την πρόταση για αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ, δεν πιστεύαμε ότι το εγχείρημα θα έχει τόση επιτυχία
και διάρκεια και κυρίως ότι στα δύο πρώτα χρόνια θα είχαμε όχι μόνο χειροπιαστά αποτελέσματα, αλλά και επαινετικά δημοσιεύματα τόσο
στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή τύπο
Με μοναδικό αποφασιστικό όργανο την ανοιχτή
συνέλευση, που επί δύο χρόνια συνεδριάζει
ανελλιπώς κάθε Τετάρτη, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα μόνο με εθελοντική συμμετοχή εκατοντάδες εκδηλώσεις συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις, σεμινάρια ιστορίας, κινηματογραφικές προβολές, περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, μαθήματα μελισσοκομίας, εκδηλώσεις
αλληλεγγύης και πολλές άλλες δραστηριότητες
Και βέβαια το κάμπινγκ λειτούργησε και σαν
ακτή ελεύθερης κολύμβησης, όπου χιλιάδες
συμπολίτες μας (τα Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι ξεπερνούν τις 2000) μπορούν να κολυμπούν δωρεάν σε μια φιλική, ευχάριστη και
δροσερή παραλία, που τη διατηρούν πεντακάθαρη οι εθελοντές.
Η επιτυχία του πειράματος της αυτοδιαχείρισης
είχε τόσο μεγάλη απήχηση, ώστε επώνυμοι πολιτικοί παράγοντες αρθρογράφησαν σε τοπικές
εφημερίδες υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο
αυτό της αυτοδιαχείρισης των δημόσιων ακτών

πρέπει να εφαρμοσθεί και στις υπόλοιπες ακτές
του Σαρωνικού, ενώ αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι πρότειναν δημόσια στα δημοτικά συμβούλια του δήμου ΒΒΒ να
εφαρμοσθεί το μοντέλο του αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ και στις υπόλοιπες οργανωμένες
ακτές του δήμου. Παράλληλα έχουν γραφτεί
ήδη εκατοντάδες θετικά σχόλια και στον ημερήσιο τύπο και στις τοπικές εφημερίδες, σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και σε πολλά blog και
ιστοσελίδες. Σχόλια επίσης έχουν γραφτεί και
στο διεθνή τύπο (εφημερίδα Neuer DeutschlandΓερμανία και Εθνικός Κήρυκας - Αμερική).
Αυτή η επιτυχία έχει θορυβήσει έντονα την κυβέρνηση και τους υπόλοιπους θιασώτες της εμπορευματοποίησης και τσιμεντοποίησης των
παραλιών, ώστε επιχείρησαν να σφραγίσουν τον
αυτοδιαχειριζόμενο χώρο στέλνοντας στο π.
κάμπινγκ δυνάμεις καταστολής. Δυστυχώς
όμως για αυτούς οι αντιστάσεις των πολιτών
αποδείχθηκαν πιο δυνατές από τις δυνάμεις της
καταστολής και ο χώρος διατηρείται ελεύθερος
Το νομοσχέδιο για τις ακτές
και το αυτοδιαχειριζόμενο π. κάμπινγκ
Σήμερα ο χώρος του π. κάμπινγκ, όπως και όλες
οι παραλίες αντιμετωπίζει νέους και μεγαλύτερους κινδύνους. Το νομοσχέδιο για την εκποίηση
των παραλιών, που όπως δήλωσε ο ευρωπαίος
επίτροπος αποτελεί δέσμευση των μνημονιακών
κυβερνήσεων, απειλεί όχι μόνο με εκποίηση,
αλλά και με πλήρη εμπορευματοποίηση κα τσι-

μεντοποίηση όλες τις ακτές της χώρας.
Όμως οι εθελοντές του π. κάμπινγκ που βιώσαμε
την εμπειρία της καταστολής όχι μόνο δε φοβόμαστε, αλλά αντίθετα η εμπειρία αυτή μας χαλύβδωσε γιατί διαπιστώσαμε ότι ο εχθρός δεν
είναι ανίκητος. Παράλληλα εμπνεόμενοι από
τους νικηφόρους αγώνες των συμπολιτών μας
στις Σκουριές της Χαλκιδικής και στην Κερατέα,
είμαστε έτοιμοι σε συντονισμό με άλλες συλλογικότητες να αγωνισθούμε, με σκοπό αφενός
να μην ψηφισθεί ο νόμος, αλλά και εάν ψηφισθεί, να μείνει στα χαρτιά
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον
όμορφο δρόμο του αγώνα και της δημιουργίας
που ξεκινήσαμε στις 10 Ιουνίου του 2012. Να συνεχίσουμε να οργανώνουμε τις εκδηλώσεις και
τις δράσεις που εδώ και δύο χρόνια πραγματοποιούμε και ταυτόχρονα να κρατήσουμε την παραλία ελεύθερη σε κάθε συμπολίτη μας.
Παράλληλα καλούμε όσους συμπολίτες μας
μπορούν, να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και
στις εκδηλώσεις του αυτοδιαχειριζόμενου π.
κάμπινγκ, όπως και των άλλων συλλογικοτήτων
και κινημάτων που αγωνίζονται για δημόσιες και
ελεύθερες παραλίες, γιατί ο αγώνας θα είναι
σκληρός. Ο εχθρός είναι δυνατός, αλλά όπως
έχει δείξει η εμπειρία δεν είναι ανίκητος
Πληροφορίες στο www.voulacampblogspot.gr
Μάκης Σταύρου
Εθελοντής του αυτοδιαχειριζόιμενου
π. κάμπινγκ Βούλας
stavroumakis@gmail.com

Έναρξη αιτήσεων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,
θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του
Δήμου Παλλήνης. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ.
θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014 – Μαΐου
2015 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης
μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα
ακόλουθα προγράμματα:
Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών
Περιβάλλον & καθημερινή ζωή

Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
Αστικοί λαχανόκηποι
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο
Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις
Διαδικτυακά εργαλεία & υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση
επαγγελματικής & προσωπικής ζωής
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην
καθημερινή ζωή
Ιστορία της Τέχνης
Εικαστικό εργαστήρι
Φωτογραφία
Κινηματογράφος
Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο
Θεατρικό Εργαστήρι
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Αξιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τα περισσότερα έχουν διάρκεια 25 ωρών.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν
να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για
την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής
αίτησης και η υποβολή αντιγράφου του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ΔιαβαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Σπάτα : 19-06-2014
Αριθμ. πρωτ.: 21899
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
“ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”
Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος
διακηρύττει:
Επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την
αγορά οικοπέδου από τον Δήμο
Σπάτων Αρτέμιδος για την ανέγερση σχολικού κτηρίου (1ου Νηπιαγωγείου) ΔΕ Αρτέμιδος, στην
περιοχή Γαλήνη – Αλυκή Π.Ε.3 ή
Π.Ε.2 της τοπικής κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος
και
καλεί
τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν

τηρίου.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Δήμου Πάλλήνης (Λεονταρίου, Κάντζα).
Τηλ. : 2106033160 ή email: press@palini.gr
Δηλώσεις συμμετοχής για τις πρώτες ενάρξεις μέχρι 20/07/2014, και από 10/09/2014.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση
της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 10 Ιουλίου 2014.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα
αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία
του. Οι προσφορές θα πρέπει να
περιέχουν:
i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα
αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό.
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν.
iii. Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν.
iv. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη.
v. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου για
την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και στοιχεία – έγγραφα απ’
όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο
κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου

και κληρονομικού δικαίου, δουλείας,
οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και
τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και
γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας,
διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των
συναφών με αυτά αγωγών. Επίσης
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση
δασαρχείου ότι δεν είναι δασική
έκταση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος
: Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ 2132007300 - 341).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

21 IOYNIOY 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου Derby Αγγλιας
και σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις, Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων
άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη Τηλ. 6932900353

ZHTEITAI κατοικία μέχρι 50 τ.μ. σε πολυ-

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος Πολίτη, που γεννήθηκε στο
Κορωπί και κατοικεί στο Κορωπί και η ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος
Κεκάκου, που γεννήθηκε στο Κορωπί και κατοικεί
στο Κορωπί, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο
Κορωπί.

κατοικία ή ανεξάρτητο, προς ενοικίαση
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΥΔΟΞΙΑΣ το γένος Παπαϊωάννου, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στα Καλύβια και η
ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος Κυρβιτσάκη, που γεννήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά
και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στο Λαγονήσι - Καλύβια.

Τηλ. 6932 260205

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.
210 9932687 - κιν. 6987880112

ΖΗΤAΕΙ: κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη
μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Τηλ. 6938653701.

Κυρια ελληνιδα με πειρα και συστασεις, αριστη
στην εργασια τιης εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμβανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λειπες εργασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960
Χαλάνδρι
18/06/2014
Αριθ. Πρωτ: 15500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
Α.Μ. 6/2014, με προϋπολογισμό
100.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 81.300,81€ (συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34

και Φ. Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη
03/07/2014.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού
δύο (2,00) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία κος Θ. Γκόγκος και κος
Π. Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
08/07/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο
ΜΕΕΠ
που
καλύπτουν την κατηγορία και τάξη
του έργου, Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.
159/2014 απόφαση του ενέκρινε
την ανάρτηση της μελέτης «Καταγραφή κοινοχρήστων χώρων Εξωραϊστικού
και
Μορφωτικού
Συλλόγου Χαμολιάς Βραυρώνος
¨Η ΑΡΤΕΜΙΣ¨», κατόπιν της υπ’
αριθ. 14983/08-08-2013 αιτήσεως
του Συλλόγου, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 35 του Ν.
3937/2011, στο κατάστημα του οικείου Δήμου και σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε ο Αγρ.
Τοπογράφος Μηχανικός, Ιωνάς Νικόλαος.
Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της ανωτέρω μελέτης
ερχόμενοι στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να
υποβάλετε εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις σας εντός εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών από την
τελευταία δημοσίευση, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 159/2014 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

εμβαδού 92,16 τ.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών. Η παραχώρηση απλής χρήσης αφορά αποκλειστικά τις θερινές περιόδους
των ετών 2014, 2015, 2016, ήτοι τις
περιόδους από την 1η Μαΐου έως
την 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους,
πλην του έτους 2014 που εκκινεί
από την 25η Ιουλίου. Συγκεκριμένα,
η διάρκεια της παραχώρησης άρχεται την 25η Ιουλίου 2014 και λήγει
την 30η Οκτωβρίου 2016. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα με
τους όρους της Διακήρυξης. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το
ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για το σύνολο της διάρκειας ισχύος της
παραχώρησης (τρεις θερινές περίοδοι, από την 25η Ιουλίου 2014 έως
την 30η Οκτωβρίου 2016). Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
εντός δέκα (10) ημερών από την
κατακύρωση της παρούσας δημοπρασίας εγγυητική επιστολή καλής
τήρησης των όρων της παραχώρησης διάρκειας έως την 30.11.2016,
για ποσό ίσο με το 20% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος,
όπως αυτό τελικά θα καθοριστεί και
θα κατακυρωθεί. Ως εγγύηση συμ-

μετοχής ορίζεται το ποσό των
50.000 ευρώ σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για
την καλή εκπλήρωση των όρων
συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
07/07/2014, ώρα 12:00 – 13:00 στο
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Γραφείο του
Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου – Θ. Σκοπελίτη 1, Τηλέφωνο: 22990/20183
FAX: 22990/20182). Αντίγραφο της
Διακήρυξης με το πλήρες περιεχόμενο και τους αναλυτικούς όρους
αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.markopoulo.gr και χορηγείται
ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
Ο Πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο 16 -06-2014
Αρ.Πρωτ. 11731
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.610.02 €. και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10)
μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
(ΣΑΤΑ).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 19/6/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 487
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΛΑΚΙ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας» διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και
προφορική Δημοπρασία η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου (κτιρίου
αναψυκτηρίου και στεγασμένου
πέριξ αυτού χώρου) εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, συνολικού εμβαδού 117 τ.μ., εντός της Πλαζ
Αυλακίου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, για τη λειτουργία Αναψυκτηρίου. Ο προς
παραχώρηση χώρος αποτελείται
από τον κυρίως χώρο του κτιρίου
(αναψυκτηρίου), εμβαδού 24,84 τ.μ.
και στεγασμένο πέριξ αυτού χώρο,

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Ζήτησέ τη και στα περίπτερα
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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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

ΕΒΔΟΜΗ

21 IOYNIOY 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας
Κλιματισμός: 20 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
O μύθος
1. Η βασική ιδέα πίσω από τον κλιματισμό εφαρμόστηκε τυχαία στην αρχαία Αίγυπτο, όπου κρεμούσαν υγρά καλάμια
στα παράθυρα και όταν φυσούσε και εξατμιζόταν ο αέρας,
δρόσιζε ο χώρος. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ευεργετική
στο ξηρό κλίμα της ερήμου.
2. Στην Αρχαία Ρώμη, το νερό από τα υδραγωγεία διανέμονταν μέσω των τοίχων των σπιτιών και κρύωνε τους χώρους, ενώ άλλες τεχνικές στην μεσαιωνική Περσία
εμπλέκονται με τη χρήση των δεξαμενών για την ψύξη των
κτιρίων κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου.
Η εφεύρεση
3. Ο σύγχρονος κλιματισμός προέκυψε από την εξέλιξη στη
χημεία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ο πρώτος μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικός κλιματισμός επινοήθηκε και
χρησιμοποιήθηκε το 1902 από τον Willis Haviland Carrier,
έναν Αμερικανό εφευρέτη, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός
για τις επιχειρηματικές του ικανότητες. Ο ίδιος κατείχε επίσης μια εταιρεία συστημάτων κλιματισμού, που δημιουργήθηκε για βιομηχανική χρήση.
4. Η εισαγωγή των πρώτων οικιακών μονάδων κλιματισμού
ξεκίνησε στη δεκαετία του 1920.
5. Το πρώτο πρόσωπο που επιχείρησε να εφεύρει μία συσκευή κλιματισμού, ήταν από την Κίνα, κατά τη διάρκεια της
δυναστείας των Χαν. Ο εφευρέτης, Ding Huan, πραγματοποίησε μια αρκετά παρόμοια συσκευή με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα, η οποία φυσικά λειτουργούσε κυρίως
για βασιλική χρήση.
6. Ωστόσο, το πρώτο αναγνωρισμένο «κλιματιστικό» κατασκευάστηκε στην Ινδία και είχε χειροκίνητη λειτουργία. Πρόκειται για
το Punkah, που θυμίζει περισσότερο ανεμιστήρα/βεντάλια βέβαια
(που κρέμονταν από το ταβάνι), παρά κλιματιστικό, αλλά η ιδέα
ήταν η ίδια: να δροσίσει τον χώρο.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

7. Το πρώιμο σύστημα ψύξης δεν ονομαζόταν κλιματισμός.
Ο όρος εφευρέθηκε από τον Stuart W. Cramer, ο οποίος
ήθελε να εξηγήσει τη διαδικασία, μέσω της οποίας η υγρασία του αέρα μετατρέπεται σε ψύξη, ελέγχοντας ταυτόχρονα τη θερμοκρασία.
8. Αυτό έγινε το 1906 και από τότε το σύστημα ψύξης ονομάζεται κλιματιστικό.
9. Ωστόσο, τα θεμέλια του μηχανικού κλιματισμού είχε
θέσει από το 1882, ο Philip Diehl.

13. Στα πιο πρακτικά ζητήματα, η τακτική συντήρηση μπορεί να διπλασιάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Μπορεί
να αυξήσει την αποδοτικότητα της μονάδας, η οποία θα μειώσει το κόστος της λειτουργίας της. Αυτό θα βοηθήσει να
μειωθεί η φθορά στη μονάδα (δηλαδή το κλιματιστικό), αυξάνοντας σημαντικά τη συνολική διάρκεια ζωής του.
14. Πολλές φορές η εγγύηση, που συνοδεύει τα κλιματιστικά μπορεί να απαιτεί συντήρηση για να παραμείνει σε
ισχύ.

Η εγκατάσταση

Η συντήρηση

10. Εκατό χρόνια αργότερα, το 1982, ο Thomas Midgley Jr.
εφηύρε το φρέον από μια πρωτότυπη ιδέα, τροποποιώντας
στην ουσία όλες τις βλαβερές ουσίες, όπως το διοξείδιο
του θείου, την αμμωνία, κλπ. που χρησιμοποιούνται μέχρι

15. Τα σωματίδια και οι οργανισμοί που υπάρχουν στον
εξωτερικό αέρα, τα συστατικά των χαλιών και των
επίπλων, τα μικρόβια που αποβάλουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους και
οι οποιεσδήποτε εργασίες επισκευών, που λαμβάνουν
χώρα εντός των κτιρίων, μπορούν να επιβαρύνουν
τον εσωτερικό αέρα.
16. Η νόσος των λεγεωνάριων, η ψύξη, η αλλεργική
ρινίτιδα και η δηλητηρίαση από έκκριση μονοξειδίου
του άνθρακα, είναι οι συνηθέστερες επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία ενός ανθρώπου, εξαιτίας των κλιματιστικών.
17. Η ποιότητα, ο σχεδιασμός και τα υλικά κατασκευής είναι μείζονος σημασίας στην κατανάλωση και
απόδοση, που έχουν τα κλιματιστικά.
18. Τα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας με inverter είναι
σαφώς πιο αποδοτικά από αυτά της παλαιότερης γενιάς.
19. Η αλλαγή των φίλτρων εξαρτάται από τη χρήση
των κλιματιστικών.

τότε στην ψύξη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μορφή φρέον του
Midgley Jr δεν ήταν απολύτως ασφαλής, διότι μπορούσε να
προκαλέσει ασφυξία, να βλάψει το περιβάλλον και να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμιο για την υγεία των ανθρώπων.
11. Ένα ακόμη σύγχρονο σύστημα εξαερισμού εφευρέθηκε
από τον Ρώσο στρατιωτικό Alexandr Sablukov και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την ψύξη στο εσωτερικό των ορυχείων,
όπου οι άνθρωποι εργάζονταν με άνθρακα. Το σύστημά του
ονομάστηκε αντλία αέρα.
12. Η πρώτη εταιρεία που υλοποίησε την ιδέα του κλιματιστικού, όπως το γνωρίζουμε, ήταν η Packard. Το σύστημα,
εφευρέθηκε αρχικά για τα αυτοκίνητα, αλλά η ιδέα δεν
ήταν πολύ αποτελεσματική και συμφέρουσα, λαμβάνοντας
υπόψη ότι καταλάμβανε όλο το χώρο από τον κορμό του
αυτοκινήτου.

20. Τα ερμητικά κλειστά παράθυρα και οι πόρτες, δεν
είναι παρά ένας μύθος. Να αφήνετε πάντα ένα παράθυρο μισάνοιχτο στον χώρο που κλιματίζεται, έτσι
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να μην ξηραίνεται
η ατμόσφαιρα.
Τριανταφυλλόπουλος Β. Θεόδωρος
Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
www.acservice.gr
www.facebook.com/acservice.gr

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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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου Ανδρών - Γυναικών
Μετάλλια και ρεκόρ για τον Αθλητικό Ομιλο Βουλιαγμένης
Σάββατο και Κυριακή 14-15/6 διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω
των 23 ετών, στα ΤΡΙΚΑΛΑ.
Τον Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης εκπροσώπησαν 6
αθλητές-ριες και χάρισαν μεγάλες στιγμές και συγκινήσεις με τα μετάλλια, τα ρεκόρ τους και τις διακρίσεις τους!

2η στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η
ομάδα του Α.Ο. Βουλιαγμένης αποτελούμενη από τις
αθλήτριες:
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΕΦΗ (1994) ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
(1996) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ (1997) ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΞΕΝΙΑ (1997) με ρεκόρ συλλόγου 48.69.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις των αθλητριών σε αυτό το υπέροχο αγωνιστικό διήμερο:
1η στα 100μ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1993) ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ με επίδοση
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7η η ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΕΦΗ (1994) του Α.Ο. Βουλιαγμένης, με επίδοση 12.37 (+0.4) (στον προκριματικό πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 12.33 (+2.00) (Α.Ρ.).
7ος στα 400μ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ο ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(1994) με επίδοση 49.54. (στον προκριματικό πέτυχε
νέο ατομικό ρεκόρ με 49.50 (Α.Ρ.)).
9η στα 200μ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΞΕΝΙΑ (1997) με επίδοση 25.87 (+0.5) υπό βροχή, (2η
όμως στις κορασίδες), (στον προκριματικο πέτυχε
επίδοση 25.78 (-0.7)).
11η στα 200μ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΕΦΗ
(1994) με επίδοση 26.22 (+0.4)ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ,(στον
προκριματικό πέτυχε επίδοση 26.40 (-1.9)).
15ος στα 200μ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ο ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1994) με επίδοση 22.62 (+1.00) (Α.Ρ.).
H συνολική βαθμολογία Συλλόγων στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Γυναικών ο Α.Ο. Βουλιαγμένης έφερε την 23η θέση με 41 βαθμούς.
Οι επόμενοι αγώνες που θα συμμετάσχουν οι αθλητές του Α.Ο. Βουλιαγμένης είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ που θα διεξαχθεί στις
28 κ 29/6/2014 στις ΣΕΡΡΕΣ και ο όμιλος θα εκπροσωπηθεί από 5 αθλήτριες.
Προπονητές είναι οι: ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ - ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

Εσωτερικοί αγώνες στίβου στον Γ.Α.Σ. Παιανίας

Με αγώνες εσωτερικούς έπεσε η αυλαία για την Ακαδημία Στίβου του
Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ για τη φετινή περίοδο. Πάνω από 50 παιδιά ηλικίας από
5 έως 12 ετών αγωνιστήκαν όλα σε
δρόμους ταχύτητας, αντοχής στο
άλμα σε μήκος και στη ρίψη με ιατρική
μπάλα. Η παρουσία των γονέων (θεα-

τών) ήταν μεγάλη και θαύμασαν τα
καμάρια τους για την αγωνιστικότητα,
τη πρόοδο και τις επιδόσεις τους. Στο
τέλος ακολούθησε τελετή όπου όλα
τα παιδιά βραβεύτηκαν με δίπλωμα
συμμετοχής και μετάλλια, για την
αγωνιστική τους παρουσία και εμφάνιση. Στην προσπάθεια αυτή βοήθη-

σαν οι γονείς και οι μεγαλύτεροι
αθλητές του Συλλόγου.
Η αγωνιστική παρουσία του συλλόγου βέβαια συνεχίζεται με τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που θα ακολουθήσουν, στα
οποία έχουν προκριθεί 12 αθλητές-τριες,
τα οποία θα διεξαχθούν σε ΣΕΡΡΕΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ και Ο.Α.Κ.Α.

ΕΒΔΟΜΗ
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Αγώνες στίβου δημοτικών σχολείων Κορωπίου “Παπασιδέρεια 2014”
«Οι αθλητικές εκδηλώσεις “ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2014” (αγώνες
στίβου στην μνήμη του Ολυμπιονίκη και Ευεργέτη της
πόλης του Κορωπίου, Γεωργίου Σαράντη Παπασιδέρη)
πραγματοποιήθηκαν, την Τρίτη 10 Ιουνίου, στο ανοιχτό Δημοτικό Στάδιο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ».

Έλαβαν μέρος 238 κορίτσια και αγόρια από τα Δημοτικά
Σχολεία της πόλης. Για πρώτη φορά έλαβαν μέρος και 9
παιδιά-αθλητές από τον σύλλογο ΑμεΑ «Αγάπη και Ελπίδα».
Το πρόγραμμα άρχισε με την παρέλαση αθλητών των δημοτικών σχολείων, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου και του Κιτσίου.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών

και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιο Πουλάκη.
Την κήρυξη των αγώνων έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Ντούνης.
Η υπόσχεση των αθλητών: «Υποσχόμαστε ότι προσερχόμαστε στους αγώνες, για να συναγωνιστούμε με ευγένεια
και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας
έχει σκοπό την επίδειξη ιπποτικού πνεύματος για την τιμή
της πατρίδας μας και τη δόξα του αθλητισμού».

Tις απονομές πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης, οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Ντούνης,
Αθανάσιος Πουλάκης, Θοδωρής Γρίβας, η πρόεδρος του
ΝΠΔΔ Σφηττός και δημοτική σύμβουλος Αδαμαντία Μάλλιου, η πρόεδρος της πρωτοβάθμιας επιτροπής παιδείας και
δημοτική σύμβουλος Ελένη Αδάμ και ο διευθυντής του δ.σ
Κιτσίου, Σκαρλής. Την ομάδα του συλλόγου ΑμεΑ «Αγάπη
και Ελπίδα» εκπροσώπησε η Μαρία Νουχάκη ενώ συνοδός
των αθλητών ήταν η Μαρία Κυρτσόγλου.

Μετάλλια έλαβαν οι τρεις πρώτοι νικητές και διπλώματα
όλοι όσοι συμμετείχαν στους αγώνες. Καλύτερη ομάδα
ανακηρύχθηκε η ομάδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου, η
οποία έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία.

Τα «ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2014» τίμησαν με την παρουσία τους, οι Διευθυντές των Σχολείων, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων,
πρόεδροι και εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων, πρόεδροι και
εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Ο Πρωτέας
Βούλας
με 3 νέες
αθλήτριες
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας
ανακοινώνει την απόκτηση
τριών αθλητριών, της Ευγενίας Κολλάτου από τον
Ίκαρο, της Άννας Μαρίας
Μαντά από τον Κρόνο
Αγ.Δημ. και της Χριστίνας
Θεοδώρου από το Ελληνικό.

Barbeque με το Σύστημα
Προσκόπων Παιανίας
Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παιανίας, για μία ακόμη χρονιά, σας προσκαλεί στο ετήσιο του Barbeque, την Κυριακή, 22 Ιουνίου, από 19:00... στην Κων/νου
Αποστόλου, Λόφος Πυγάρθι, Παιανία, για να απολαύσουν όλοι μαζί άφθονο φαγητό.. ποτό... μουντιάλ...
χορό.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν τις φετινές
τους κατασκηνώσεις, για χαμηλότερο κόστος.
Ακόμη, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να παρευρεθείτε, μιας
και θα ήταν ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να τα
πούμε σε ένα πιο χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον.
Γιατί όλοι μας έχουμε κάτι κοινό...τα παιδιά!!!
Αρχηγός του Συστήματος 1ου Συστήματος Προσκόπων
Παιανίας είναι η Αθανασία Κάππου 6976-175.175

Summer Camp με τον Αρη Βούλας
Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” διοργανώνει Summer Camp για αγόρια και κορίτσια από 6 έως 14 ετών.
Οι ημερομηνίες που θα εξελιχθεί είναι από 23 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου και ώρες
07:30- 15:00.
Αθλήματα: Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τέννις, Βόλλεϋ, Χάντμπολ, Μουσικοκινητική
αγωγή.
Αθλητικοί χώροι: Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βούλας, Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας.
Πληροφορίες: Καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου, τηλ. 210 8991.154 από
6 έως 9 μ.μ. και στα κινητά: 6980699588- 6944583141.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα
των θρησκειών, από την πλευρά της ανθρωπολογίας,
της ψυχολογίας και της θεωρίας της εξέλιξης.
Ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα της σχέσης
σώματος και ψυχής ύλης και πνεύματος, το ζήτημα
του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και του ρόλου
που έπαιξαν οι θρησκείες κατά την περίοδο
του Διαφωτισμού.
Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία καθώς
και ο ρόλος των διανοουμένων αποτελούν
κεντρικά ζητήματα αυτής της εργασίας.
Σχήμα: 21x24cm - Σελίδες 272
Τιμή διάθεσης 15€

