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Στον ΑΠΟΗΧΟ των
ΕΥΡΩ-εκλογών

Aξιολόγηση Προκρούστης

Οι Ευρωπαίοι ΓΥΡΙΣΑΝ
την ΠΛΑΤΗ στην Ε.Ε.
των τραπεζιτών
Οι εκλογές για το Κοινοβούλιο της “Ευρωπαϊκής
Ενωσης” της 22-25 Μαΐου 2014 έδωσαν διάφορα και
πολλά συμπεράσματα, για την Ε.Ε. στο σύνολό της
και για κάθε χώρα ξεχωριστά:
Για την Ελλάδα το κύριο και αναμφισβήτητο συμπέρασμα, όπως ήδη το έχουμε
επισημάνει, είναι η απόρριψη της μνημονιακής ενδοτικής πολιτικής της υποτέλειας, της παράδοσης της εθνικής
κυριαρχίας, αυτοπροαιρέτους και του ξεπουλήματος κάθε αξιόλογης πλουτοπαραγωγικής πηγής, αλλά και της
του Κώστα απαλλοτρίωσης - εκποίησης της περιουΒενετσάνου
σίας των Ελλήνων μέσω της πτωχοποίησης και της υπερφορολόγησης. Της απόρριψης
αυτής της πολιτικής και της καταδίκης των κομμάτων που ενέδωσαν να την εφαρμόσουν.
Τα συμπεράσματα που βγάζουν τα κυβερνητικά κόμματα και οι εθελοτυφλούντες - ότι ο λαός θέλει να
“τα βρούνε” και να συνεργαστούν, για να συγκυβερνήσουν - δεν είναι λανθασμένα νοητικά. Είναι κατ’
επιλογήν συμφέροντος και κατ’ επιθυμίαν, πλην ανεφάρμοστα, λόγω διαμετρικά αντίθετων επιλογών.
Αν, αντί για 40, τα κόμματα ήταν 100 ή 300, ή όσα
και οι ψηφοφόροι, η διασπορά θα ήταν καθολική. Το
‘πα, θα το επαναλάβω και θα το λέω: στις ευρωεκλογές του Μαΐου καταδικάστηκαν κόμματα και
“μαυρίστηκαν” πρόσωπα. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που αποδοκιμάστηκαν και οι βουλευτές τους,
κατέχουν τα αξιώματά τους, κυβερνούν και νομοθετούν αντίθετα προς την εκπεφρασμένη λαϊκή
βούληση. Οδηγούν επομένως το λαό “αφεύκτως εις
επανάστασιν” κατά την έκφραση του Ν.Ν. Σαρίπολου1. Σε κάποιου είδους επανάσταση, τη μορφή της
οποίας αδυνατούμε να προβλέψουμε. Εκείνο που με
βαθειά ανησυχία μπορούμε να προβλέψουμε είναι
μια νέα εθνική τραγωδία, αν παραμείνει α υ τ ή η
Κυβέρνηση.

Ανάστατοι
Δήμοι και
εργαζόμενοι
από τις
διατεταγμένες
αξιολογήσεις
Σελίδα 6

«Διαχείριση των απορριμμάτων: Η επόμενη μέρα»
Μεγάλη συγκέντρωση στο Γραμματικό με την νέα Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου Σελίδα 13

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας στο ΝΑΟΒ

Σελίδα 22

Ελλειμμα καθαριότητας στα 3Β

Συνέχεια στη σελ. 16

ΠΑΡΑΛΙΕΣS0S με πανσέληνο
Σελίδα 3

Σελίδα 2

O ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ
Σελίδα 4
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Υπολείπεται η καθαριότητα στα 3Β
Η καθαριότητα στο Δήμο 3Β, εδώ
και καιρό έχει υποστεί καθίζηση
τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα.
Κάδοι ξέχειλοι παντού και των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.
Παράπονα δεχόμαστε καθημερινά.
Τελευταίο η μη καθαριότητα του
χώρου της λαϊκής αγοράς την
Πέμπτη 3 Ιουλίου στη Βούλα. Ο
δρόμος έμεινε με τις ντομάτες, τα
ροδάκινα, τα χόρτα, πατημένα από
τα οχήματα και βέβαια τη μυρωδιά
της ψαρίλας. Οι φωτογραφίες
είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.
Μετά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων στο δρόμο της λαϊκής (οδός
Παπάγου), εμφανίστηκαν δύο εργαζόμενοι την επομένη το πρωί με
σκούπες και φαράσια να σκουπίσουν ένα δρόμο που διανύει τέσσερα τετράγωνα ένθεν και ένθεν.
Και γεννάται το ερώτημα: ποιος
θα πλύνει το δρόμο;
Οι ελλείψεις προσωπικού, τα πα-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Οι νέοι περιφερειακοί σύμβουλοι Ανατ. Αττικής
Σελ. 3
“Aντιγόνη” του Σοφοκλή στο
Μαρκόπουλο
Σελ. 4

“Βίβα Ρένα” στη Βούλα

Σελ. 5

Μειώσεις δρομολογία στα Μέσα μεταφοράς
Σελ. 7
ροπλισμένα οχήματα δεν γίνονται
κατανοητά από το δημότη που
πληρώνει δημοτικά τέλη και μάλιστα υψηλά.
Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να
βρει τρόπο να το αντιμετωπίσει.
Οι φιλότιμες προσπάθειες του αντιδημάρχου καθαριότητας δεν
επαρκούν.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
To Δημοτικό Συμβούλιο 3B καλεί σε συνεδρίαση, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου,
7.30μ.μ.., με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και κάποια ιδιαιτέρως σημαντικά, όπως:
3. Aναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Να ανοίξει ο Σταθμός
Μεταφόρτωσης στο
Πανόραμα ζητούν
δημοτικοί σύμβουλοι

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789,
Σελ. 8
Μαρά γιάννης κορναρακης
Σταγόνες πικροθάλασσας Γρηγόρης ΡώνταςΣελ. 9

Αυτοκτονίες στο metro
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ερωτήσεις, για το θέμα, κατέθεσαν στο δημοτικό συμβούλιο της
10.6.14 οι σύμβουλοι Βαμβασάκης
και Σωτηρόπουλος.
Βέβαια οι σύμβουλοι επεσήμαναν
ότι το πρόβλημα προκύπτει από το
κλείσιμο του σταθμού μεταφόρτωσης στο Πανόραμα της Βούλας.
Μάλιστα ο Π. Σωτηρόπουλος ζήτησε να ψηφίσει το δημοτικό συμβούλιο το άνοιγμα του Σταθμού
Μεταφόρτωσης!
Σημειωτέον ότι ο Σταθμός Μεταφόρτωσης λειτουργούσε χωρίς
άδεια τόσα χρόνια και έχει συμβεί
σοβαρότατο εργατικό ατύχημα
στο παρελθόν.
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να
ανοίξει ο Σταθμός Μεταφόρτωσης
χωρίς άδεια; Ηταν ένα ερώτημα
που κατέθεσε και ο Κώστας Πασακυριάκος.

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια
Σελ. 11
Καθαρές οι θάλασσες στο Δήμο
Σελ. 12
Κρωπίας

Ανάπλαση της πλατείας Αλσους
στο Πανόραμα Βούλας Σελ. 12
Αλήθειες και ψέματα για τον ανταγωνισμό της ενέργειας με την πώΣελ. 14
ληση της «μικρής ΔΕΗ»

Επιβεβαιώνεται ο καταστροφικός
χαρακτήρας της εκπαιδευτικής
Σελ. 17
πολιτικής,

O «Αντιδήμαρχος της ντροπής»!

5. Eισήγηση για καταγγελία σύμβασης εκκαθαριστών Δ.Ε.Α.Β.
15. Έγκριση διενέργειας για συντήρηση και επισκευή οχημάτων
16. Απόφαση για κατεδάφιση της Καντίνας Β΄στο Μ. Καβούρι
19. Aπόφαση σχετικά με διαμαρτυρία από τον Σύλλογο “Ευρυάλη” για την
ένταση και την διάρκεια της μουσικής που προέρχεται από την Α΄Πλάζ.
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Λάβρος ο Παν. Σωτηρόπουλος εμφανίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο, καταγγέλοντας τον
«αντιδήμαρχο της ντροπής», όπως τον κατονόμαζε, επιρρίπτοντας ευθύνες για τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, που βρίσκονται παροπλισμένοι.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν απάντησε. Ακουσε, και όταν ολοκλήρωσε ο Π. Σωτηρόπουλος έφυγε από τη συνεδρίαση;!

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

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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ΠΑΡΑΛΙΕΣ SOS - ΑΓΩΝΑΣ ME ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ
Γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο για το νομοσχέδιο που έρχεται να “σαρώσει” τους αιγιαλούς και
τις παραλίες, αφού αν περάσει (και θα περάσει από
τη θερινή Βουλή των 100 βουλευτών), οι παραλίες
χάνουν τον κοινόχρηστος χαρακτήρα τους! Και βέβαια επιβραβεύονται οι καταπατητές, οι οποίοι θα
γίνουν νόμιμοι!!!
Οι οργανώσεις που αντιστέκονται στο νομοσχέδιο ξεπερνούν ήδη τις εκατό και συνεχώς αυξάνονται.

θάλασσας, τις μαγικές ακρογιαλιές και τα αξέχαστα
δειλινά.

Για να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε στις δικιές μας
αμμουδιές

Το Σάββατο 12 Ιουλίου, στην πανσέληνο Βγαίνουμε
όλοι στις παραλίες.
Αυτοοργανωνόμαστε, ενημερωνόμαστε συζητάμε,
τραγουδάμε, παλεύουμε
Για να μην είναι αυτή η τελευταία πανσέληνος σε
ελεύθερες ακτές

Οι πολίτες και οι συλλογικότητες κάθε περιοχής ας
καθορίσουν τις παραλίες συνάντησης
Ανοιχτή Επιτροπή ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS
Blog: www.paraliessos.blogspot.com
Facebook ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS
Email: agonasgiatisparalies@gmail.com

Η Ανοιχτή Επιτροπή “ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS” καλούν σε αγωνιστική πανσέληνο γράφοντας:
Με το νόμο για τον αιγιαλό που προωθεί για ψήφιση
η κυβέρνηση και μάλιστα στην καρδιά του καλοκαιριού, οι παραλίες μετατρέπονται από φυσικά οικοσυστήματα και δημόσια αγαθά, όπως ήταν τόσους
αιώνες και όπως τις ορίζει το Σύνταγμα, σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις για λίγους. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσμα να τσιμεντοποιηθούν οι ακτές, να αποκλείονται οι παραλίες από τους πολίτες και να κινδυνεύουν με καταστροφή όλες οι παραθαλάσσιες
περιοχές, τα παράκτια δάση τα ρέματα, ακόμα και οι
αρχαιολογικοί χώροι.
Εμείς οι πολίτες που για ολόκληρες γενιές, έχουμε
ζήσει αξέχαστες στιγμές και έχουμε τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις από τις ελεύθερες παραλίες δεν
μπορούμε ούτε σαν σκέψη να δεχθούμε ότι οι αμμουδιές που κάναμε τόσα όνειρα τώρα θα γεμίσουν
τσιμεντένια κουφάρια. Δεν θα αφήσουμε τους “επενδυτές” και τους εργολάβους να χτίσουν στην άμμο
παλάτια για λίγους και να μας κλέψουν τη δροσιά της

Οι νέοι περιφερειακοί σύμβουλοι Ανατ. Αττικής
Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των σταυρών ενός εκάστου υποψήφιου
περιφερειακού συμβούλου, ολοκληρώθηκε το αποτέλεσμα και η σειρά εκλογής
τους σε όλη την επικράτεια.
Στην Ανατολική Αττική εκλέγονται από πέντε περιφερειακές παρατάξεις δεκα-

Παράταξη πλειοψηφίας
Ρένας Δούρου

Νάσος Αναγνωστόπουλος
Και ο Θεοδ. Γκοτσόπουλος, τέως δήμαρχος Παλλήνης, πρώτος επιλαχών

Πέτρος Φιλίππου (αντιπεριφερειάρχης)

Παράταξη Γιάννη Σγουρού

τρείς περιφερειακοί σύμβουλοι και είναι σχεδόν όλοι για πρώτη φορά εκλεγμένοι
στην Ανατολική Αττική, πλην της Δέσποινας Αφεντούλη (παράταξη Σγουρού) που
εκλέγεται για δεύτερη φορά.
Να θυμίσουμε εδώ ότι οι αντιπεριφερειάρχες δεν έπαιρναν σταυρό.

Παράταξη
Γιώργου Κουμουτσάκου

Παράταξη
Ηλία Παναγιώταρου

Πάρις Ευαγγελίου (αντιπεριφερειάρχης) και πρώτη σε σταυρούς η Γεωργία

Ευγενία Χρήστου (αντιπεριφερειάρχης)

Παράταξη Παύλου Xαϊκάλη

Παύλος Καμάρας (αντιπεριφερειάρχης)

Ζαχαρίας Πελέκης (αντιπεριφερειάρχης)

Κώστας Θεοχάρης,
Ιωάννα Τσούπρα,
Σπύρος Πάντζας,
Φωτεινή Νικηταρά,
Ιωάννα Στεργίου
Στέλιος Κοροβέσης

Δέσποινα Αφεντούλη
Και Γιάννης Σμέρος πρώτος επιλαχών

Στουραΐτη (τέως δημοτική σύμβουλος
Μαρκοπούλου), η οποία όμως δεν εκλέγεται.

και πρώτη σε ψήφους ήρθε η Αιμιλία
Ορφανίδη, που δεν εκλέγεται
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Kαραγκιόζης και
Μαριονέτες
στη Βάρκιζα
Κερδίστε 2 προσκλήσεις ΔΩΡΕΑΝ
μπαίνοντας στην κλήρωση
Για όλο τον Ιούλιο, μόνο τα ΣαββατοΚύριακα ο Καραγκιόζης θα βρίσκεται στη Βάρκιζα στον Παιδότοπο LocaFunPark, δίπλα στο Yabanaki.

Εκθεση ζωγραφικής των τμημάτων της “Βραυρώνιος”
Τα Τμήματα Ζωγραφικής του προγράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός Για Όλους» του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος» Δήμου Μαρκοπούλου,
κλείνουν τη φετινή χρονιά μαθημάτων
με την καθιερωμένη πλέον έκθεση των
έργων τους, που θα εγκαινιαστεί την
Παρασκευή 11 Ιουλίου και ώρα 8.00
μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).

σιάσει μια ολοκληρωμένη ιδέα.
Οι σπουδαστές των Τμημάτων, είχαν
την ευκαιρία για πρώτη φορά, να δι-

Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από εκατό σπουδαστές των νηπιακών, παιδικών και ενήλικων Τμημάτων
Ζωγραφικής, με ζωγραφική και κατασκευές των παιδιών, ασκήσεις χρώματος για τους ενήλικες με θεματική τη
φύση, όπως και έκθεση φωτογραφίας,
όπου ο κάθε δημιουργός, θα παρου-

δαχτούν και να πειραματιστούν στις
βασικές αρχές και τεχνικές της ψηφιακής φωτογραφικής επεξεργασίας,
μια ενότητα των μαθημάτων, στην
οποία ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον.
Στην εκδήλωση, που θα διαρκέσει από
11 - 27 Ιουλίου, θα πραγματοποιούνται
και προβολές, με στιγμιότυπα και έργα
όλων των Τμημάτων.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό
Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 5.30
μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και ο
Δήμος Μαρκοπούλου, απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων
τροφίμων μακράς διαρκείας, κατά τη
διάρκεια της έκθεσης, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή στο Μαρκόπουλο

άθε Σάββατο παράσταση Μαριονέτας
Κάθε Κυριακή παράσταση Καραγκιόζη
Ώρα έναρξης: 8:30μ.μ.
Είσοδος: 5 €
Κάθε εβδομάδα με διαφορετικό έργο
H EBΔOMH προσφέρει δύο 2 διπλές δωρεάν προσκλήσεις (Μια για το Σάββατο με τις μαριονέτες και
μια για την Κυριακή με τον Καραγκιόζη).
Μπείτε στην κλήρωση για ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ,
στέλνοντας e-mail: press@ebdomi.com.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
Ένα ταξίδι στη φύση, την παράδοση και την ιστορία
ενός τόπου που αμφισβητεί την τουριστική ισοπέδωση προβάλλοντας το δικό του αυθεντικό και ανθρώπινο τουριστικό πρότυπο, υπόσχεται η
Εναλλακτική Δράση για τις 20 έως 27 Ιουλίου.
Πληροφορίες Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660
(10πμ-2μμ) - 6982209948

Ο Δήμος Μαρκοπούλου
και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.),
καλούν στη μεγάλη θεατρική παραγωγή της
τραγωδίας του Σοφοκλή
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ», του «Οργανισμού Ελληνικού Θεάτρου
Αιχμή»,
την
Τετάρτη 9 Ιουλίου και
ώρα 9.15 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.
Φέτος «έρχεται» στο

Μαρκόπουλο η «Αντιγόνη», χωρίς παρεμβάσεις που αλλοιώνουν
την ουσία του έργου του
μεγάλου ποιητή.
Το κορυφαίο αυτό έργο
της Ελληνικής Δραματουργίας αποτελεί καίρια παρέμβαση στην
επικαιρότητα. Η θυσία
της ηρωίδας, υπογραμμίζει την ηθική στάση του
ανθρώπου απέναντι στη
σκληρή πραγματικότητα,
που χαρακτηρίζει την

Μουσική από την
Αρχαία Κίνα
Εκδήλωση - Συναυλία
με μουσική από την αρχαία Κίνα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5
Ιουλίου στις 7.30 μ.μ.
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
e-mail : info@meetculture.com

εποχή μας, κυρίως στη
χώρα μας. Είναι η ακοίμητη συνείδηση που αντιστέκεται
και

καταγγέλλει. Στα τραγικά αδιέξοδα του καιρού μας η Αντιγόνη δεν
κομίζει έτοιμες λύσεις.
Απλά αντιτάσσει στα
αδιέξοδα τον αγώνα, την
αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά. Μιαν άλλη

στάση ζωής. Είναι το
ιλαρόν φως και η αχτίδα
(«ακτίς αελίου») της ελπίδας.
Στην παράσταση συμμετέχει ένα επιτελείο
εκλεκτών ηθοποιών του
θεάτρου, δοκιμασμένων
στο είδος, μαζί με μία
ομάδα άριστων συνεργατών
H είσοδος είναι ελεύθερη.
O Δήμος απευθύνει κάλεσμα για συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας
για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και τη
στήριξη των συμπολιτών
μας που έχουν ανάγκη.

“Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι”
Tην Kυριακή 6 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ., η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.) καλεί στην εκδήλωση «Πάμε μια Βόλτα
στο Φεγγάρι», με τη Μικτή Χορωδία του Δήμου
Μαρκοπούλου και τη Νεανική Χορωδία και Μαντολινάτα του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

ΕΒΔΟΜΗ

5 IOYΛIOY 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 5

“Βίβα Ρένα”
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Λιμάνι της Βάρκιζας
«Βίβα Ρένα», μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στην αείμνηστη
Ρένα
Βλαχοπούλου,
προτείνει o Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, το Σάββατο

5 Ιουλίου και ώρα 21:00, στην παραλία-λιμάνι Βάρκιζας.

Αυτοδίδακτη ηθοποιός, ανεπανάληπτη κωμικός, η Ρένα Βλαχοπούλου
ξεκίνησε
ως
τραγουδίστρια και σύντομα ανακηρύχτηκε σε «βασίλισσα της
Τζαζ» μέσα στα δύσκολα χρόνια
της κατοχής. Ιδιαίτερα δημοφιλής

έγινε μέσα από τους ρόλους της,
στον ελληνικό κινηματογράφο.

“Σφήττεια 2014”

«Παντρεύεται ο Αυγερινός...
Την Κυριακή 6 Ιουλίου , το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου, (το 2014 συμπλήρωσε 40 χρόνια από την
ίδρυσή του), παρουσιάζει έναν παραδοσιακό νησιώτικο γάμο με τίτλο: «Παντρεύεται ο Αυγερινός,
την Πούλια κάνει ταίρι. Με λαούτο και βιολί γλεντούν οι συμπεθέροι».
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Aνοιχτό δημοτικό θέατρο Πλατείας Δεξαμενής, ώρα 20:30.

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

Στο αφιέρωμα προς τιμήν της θα
ξεκινήσουν από τα τζαζ τραγούδια
του Γ. Σπάρτακου για να καταλήξουν στις αξέχαστες κινηματογραφικές
επιτυχίες του Μ.
Πλέσσα, “Γλυκειά ζωή”, “Γελά γαλάζιος ο ουρανός”, “H Αθήνα τη
νύχτα”, κ.λπ.
Παράλληλα με τη μουσική παράσταση θα προβληθούν βίντεο επιλεγμένων αποσπασμάτων από
ταινίες, που πρωταγωνιστούσε η
Βλαχοπούλου με τις ανεπανάληπτες κωμικές ατάκες της. (Επιμέλεια βίντεο Screenplay).

O Γ. Μαρκόπουλος
στο Ηρώδειο
Συναυλία «ΕΝΤΕΥΘΕΝ»
M’ ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα – που περιλαμβάνει
μια σειρά από δημοφιλή και αγαπημένα έργα του, αλλά και
νέες συνθέσεις- ο μεγάλος συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο, διευθύνοντας ο ίδιος τα έργα του σ’ ένα μουσικό ταξίδι που
φέρει τον συμβολικό τίτλο ΕΝΤΕΥΘΕΝ. Για τον συνθέτη,
ο τίτλος της συναυλίας δηλώνει τη συμβολική ενέργεια
της έμπνευσης που ξεκινά "από εδώ", από τη χώρα του πολύπτυχου πολιτισμού.
Συνταξιδιώτες του σε αυτό το συναυλιακό ταξίδι θα είναι:
ο Γιώργος Νταλάρας, η σοπράνο Έλενα Κελεσίδη, ο Vassilikos, η Μυρτώ Ναούμ, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο

Tην performer Τίνα Αλεξοπούλου
συνοδεύει ο ενορχηστρωτής και
πιανίστας Κώστας Αναδιώτης, ο
Μανώλης Μιχαλάκης, στο μπουζούκι, o Δημήτρης Χριστοδουλάκης, στην κιθάρα και Γιώργος
Χατζόπουλος, στα τύμπανα.
Διάρκεια αφιερώματος: 2 ώρες.
Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

ΜΟΝΙΚΑ – “GIVE US WINGS”
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Συνεχίζεται η προπώληση για τη συναυλία της Μόνικας με
τίτλο “Give Us Wings” στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την
Τετάρτη 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών &
Επιδαύρου. Στη μοναδική της ζωντανή
εμφάνιση για το
2014, η Μόνικα θα
παρουσιάσει τα καινούργια της τραγούδια από το τρίτο
της άλμπουμ “Secret In The Dark”,
αλλά και τις αγαπημένες παλιότερες
επιτυχίες της από
τα
άλμπουμ
“Avatar”, “Exit” και
το περσινό ΕΡ “Primal”. Επί σκηνής, η
Μόνικα θα συνοδεύεται από τους
Αμερικάνους μουσικούς που ηχογράφησαν το άλμπουμ της και μέλη της μπάντας της, ενώ
special guest της βραδιάς θα είναι ο Andrew Wyatt των
Miike Snow, που ερμηνεύει μαζί με την Μόνικα το κομμάτι
“Shake Your Hands”.
Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται στο greekfestival.gr, τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και Ιανός, τα καταστήματα Public και τα ταμεία του Ηρωδείου.

Λάκης Χαλκιάς, η Σοφία Μάνου και η Νεφέλη Μπερή.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος με τα τραγούδια αποτέλεσαν σημείο αναφοράς μιας Ελλάδας που αντέχει στο χρόνο. Από
το Καφενείον η Ελλάς και τα Μαλαματένια λόγια ως την
Μητέρα Μεγαλόψυχη... Ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρεί
την έμπνευσή του ζωντανή και θα παρουσιάσει για πρώτη
φορά στο Ηρώδειο τέσσερα νέα τραγούδια του, ενώ θα
ακουστεί σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το έργο του
«Κονσέρτο- Ραψωδία για Νέι (αρχαίος αυλός) και ορχήστρα».

Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμές εισιτηρίων: Διακεκριμένη θέση: 40 € , Ζώνη Α’: 35€,
Ζώνη Β’: 30 €, Ζώνη Γ: κανονικό 25 € , φοιτητικό 15 € Άνω
Διάζωμα: κανονικό 15 €, φοιτητικό 10 €, ανέργων 5 €
ΑμεΑ: 10 €

Chinatown
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Το 4ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας,
μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις των προηγούμενων
χρόνων, πραγματοποιείται για 4η συνεχόμενη χρονιά.
Στο πλαίσιο του προγράμματος του Φεστιβάλ προβάλλεται, την Τετάρτη 9 Ιουλίου στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου (Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα), η ταινία του
Ρομάν Πολάνσκι, «Chinatown» (1974) με πρωταγωνιστές
τους Τζακ Νίκολσον, Φέι Ντάναγουεϊ και Τζον Χιούστον.
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Αξιολόγηση με Προκρούστη ζητάει
το Υπουργείο από τους ΟΤΑ
Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων στους ΟΤΑ, που είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν οι Δήμοι βάσει του Νόμου 4250/14, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο
3Β, την περασμένη Δευτέρα 30/6. Οι Δήμοι κατά το νόμο - είναι υποχρεωμένοι σε
ορισμένη προθεσμία να στείλουν τις λίστες των υπαλλήλων τους με την αξιολόγηση ενός εκάστου.
Σε μια αξιολόγηση πραγματική, πιστεύω ότι είμαστε όλοι θετικοί. Ναι, θα πρέπει
να αξιολογούνται άπαντες οι εργαζόμενοι και του Δημοσίου, όπως αξιολογούνται καθημερινά οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Το θέμα είναι ποιος θα κάνει την αξιολόγηση και τί αξιολόγηση θα κάνει. Γιατί ο
συγεκριμένος νόμος θυμίζει τον Προκρούστη που είχε ένα μέτρο και αν περίσευες στο μήκος του σου έκοβε ότι προεξείχε! Κάπως έτσι λειτουργεί και η συγκεκριμένη αξιολόγηση, αφού ορίζει συγκεκριμένα ποσοστά αξιολόγησης.
Αξιολόγηση δηλαδή με το μέτρο και το ζύγι, υποχρεωτικά!!
Συγκεκριμένα:
Ενα 15% των εργαζομένων πρέπει να
αξιολογηθεί από 1 έως 6 βαθμούς
Ενα 60% των εργαζομένων πρέπει να
αξιολογηθεί από 6 έως 7 βαθμούς και
Ενα 25% των εργαζομένων πρέπει να
αξιολογηθεί από 9 έως 10 βαθμούς
Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο!
Αντιγράφουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο Γ του νόμου 4250:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)
Άρθρο 20
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που
είναι δυνατόν να βαθμολογούνται με την
κλίμακα βαθμών του άρθρου
8 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται
ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται
ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 βαθμολογείται
ποσοστό 15% των υπαλλήλων.
Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από
τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος
2. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή
των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα
μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
3. Όπου κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα
ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν
χρησιμοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό
της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης.
4. Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην
ίδια Γενική Διεύθυνση.

5. Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων
μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου
επιπέδου οργανικής μονάδας.
Και παρακάτω σημειώνει: «Η μη τήρηση
των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 1 περίπτωση β΄ του
άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και
ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου
έκδοσης της σχετικής απόφασης».
Ετσι λοιπόν βρήκαν προφανώς τον τρόπο
να “πετάξουν” έξω από τους ΟΤΑ και όχι
μόνο το 15% των “άχρηστων” υπαλλήλων
που θα έχουν βαθμολογηθεί με 1 έως 6
μονάδες.

δεν εμφανίζονται οι περισσότεροι σύμβουλοι. Ετσι και στις 30/6 περίμεναν μισή
ώρα και μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα κατάφεραν να συμπληρώσουν
απαρτία. Απόντες και οι δύο “δήμαρχοι”
Πανάς και Κωνσταντέλλος.
Ο Παν. Καπετανέας, τόνισε για το θέμα
ότι πρέπει να βρεθεί λύση να καλύψουν
και το Δήμαρχο και τους διευθυντές των
τμημάτων, αν ψηφίσουν να μη δοθούν λίστες αξιολόγησης, επισημαίνοντας «ότι
κατά κύριο λόγο αποβλέπουν σ’ αυτό που
δεν λένε· στο 4ο και 5ο μνημόνιο».
Ο Κώστας Πασακυριάκος τόνισε ότι θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι να μη βάλουν
πουθενά την υπογραφή τους. Το δημοτικό
συμβούλιο να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή
του στις απολύσεις του 15%.
Σημείωσε δε ότι κι αν ο Δήμος να αποφασίσει να μη δώσει αξιολόγηση, ο
νόμος προβλέπει ότι αν δεν αξιολογήσει

σύμβουλοι πλην Γ. Νιτερόπουλου.
Ο Δημήτρης Δαβάκης τόνισε: «δεν διαφωνώ με την αξιολόγηση. Δεν αποδίδουν
όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο. Αλλά η περίπτωση της ποσόστωσης είναι απαράδεκτη».
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος σημείωσε ότι
«δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία·
υπάρχουν και τα καλά και τα κακά. Μην
κοροϊδευόμαστε. Το δημόσιο είναι απαξιωμένο. Το πειθαρχικό είναι απαξιωμένο.
Υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν να εμφανιστούν 3 και 4 χρόνια...»
Διαφώνησε έντονα στην πρόταση του
Πασακυριάκου τονίζοντας ότι δεν μπορεί
να δεχθεί την πρόταση ενός κόμματος
και δήλωσε ότι δεν θα το ψηφίσει.
Ολοι οι σύμβουλοι αποδέχθηκαν την πρόταση Πασακυριάκου καθώς και το Σωματείο Εργαζομένων, πλήν Νιτερόπουλου,
ο οποίος την καταψήφισε. Ετσι η απόφαση ψηφίστηκε από 14 συμβούλους
υπέρ και έναν κατά.

Η απόφαση του Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου 3Β
είχε καταθέσει επιστολή στην οποία επισημαίνει τις στρεβλώσεις του νόμου και
ζητούσε να πάρει απόφαση του Δημοτικό
Συμβούλιο, όπου θα ζητάει να μην εφαρμοστεί ο νόμος.
Πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι η συμπλήρωση απαρτίας στο δημοτικό συμβούλιο των 3Β, είναι “λότο” πλέον, αφού

ο Δήμος μπορεί να το κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση.
Ολοι αποδέχθηκαν την επιστολή και τις
προτάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων
και τις υιοθέτησαν. Μάλιστα ο Κώστας
Πασακυριάκος ζήτησε συμπληρωματικά
να προστεθεί ένα ακόμη στοιχείο το
οποίο επίσης αποδέχθηκαν οι δημοτικοί

Α. Τη μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 ώστε
ο Δήμαρχος να μην προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης για τον επιμερισμό των
ποσοστών, προϋπόθεση έναρξης των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ν. 4250/2014
περί συγκριτικής αξιολόγησης.
Β. Το Δ. Σ. καταδικάζει την προωθούμενη
αξιολόγηση, την πολιτική των απολύσεων
και την διάλυση ουσιαστικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα αγωνιστεί μαζί με τους
εργαζόμενους για να μην εφαρμοστεί και
να καταργηθεί ο εν λόγο νόμος.
Γ. Οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι
να μην προχωρήσουν στην αξιολόγηση και
Δ. Ο Δήμος θεωρεί ότι στους εργαζόμενους
που εργάζονται στις υπηρεσίες του θα πρέπει να τους εξασφαλίζεται η μόνιμη και σταθερή εργασία.
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“Θα έχετε πειθαρχικές ευθύνες
αν δεν στείλετε αξιολογήσεις”
Με νέο φιρμάνι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απειλεί αιρετούς και προϊσταμένους αν δεν στείλουν τις αξιολογήσεις γράφοντας:
«Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η
σχετική διαδικασία, παρακαλείσθε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και σταθμίζοντας κατά περίπτωση
τους λόγους μη ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της
διαδικασίας αξιολόγησης, να διερευνηθεί από τους αρμόδιους πειθαρχικώς προϊσταμένους το ενδεχόμενο
πειθαρχικής ευθύνης των εργαζομένων στο πλαίσιο
των προβλεπόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα», αναφέρεται σε επιστολή την οποία απέστειλε ο Γ.Γ. του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Δημήτρης Στεφάνου, προς τους αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων.

Αντίθετο και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης
Με υπόμνημά του το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, βαράει το “καμπανάκι” της διάλυσης του δημόσιου τομέα γράφοντας: «κατά γενική ομολογία,
τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, συνιστά σήμερα
το ενδεδειγμένο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης προσωπικού σχετικά με την απόδοσή του
στην εργασία και είναι αυτό που εφαρμόζεται από
πολλές δημόσιες υπηρεσίες»

Η ΠΟΕ - ΟΤΑ
καλεί σε αγώνες
Απ’ την άλλη οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ δηλώνουν ότι
είναι αποφασισμένοι «ενωτικά, μαζικά και αγωνιστικά
να μην επιτρέψουν την εφαρμογή της "αξιολόγησης"
που σκαρφίστηκε η Κυβέρνηση για να δημιουργήσει
νέες "δεξαμενές" προς απόλυση υπαλλήλων.
Η επιχείρηση "αξιολόγηση" της Κυβέρνησης και του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέτυχε παταγωδώς...»,

Προσφυγή στο ΣτΕ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας
να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του
Ν.4250/2014 και να ακυρωθούν, γιατί απ’ τη μιά παραβιάζουν την αρχή της αξιοκρατίας και της ισότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου και απ’ την άλλη
δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
Παράλληλα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απέστειλε Εξώδικη
Διαμαρτυρία προς τα αρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών καλώντας τις
ηγεσίες τους να αναλογιστούν το μέγεθος του ολισθήματός τους και να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση εγκυκλίου που θα αποκαθιστά τη νομιμότητα.
Aννα Μπουζιάνη

Μειώσεις δρομολογίων
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σε ισχύ βρίσκεται πλέον το θερινό
πρόγραμμα των δρομολογίων στα
Mέσα Mαζικής Mεταφοράς της Αθήνας, το οποίο σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΑΣΑ στα δρομολόγια
του μετρό, προαστιακού, λεωφορεία,
τρόλεϊ και τραμ στην πλειοψηφία
τους, με εξαίρεση το αεροδρόμιο και
τις παραλιακές περιοχές, θα είναι μειωμένα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μόνο τα Σαββατοκύριακα, αυξάνεται
η
συχνότητα
των
δρομολογίων που χρησιμοποιούνται
για μετάβαση σε παραλίες της Αττικής: 171, 304, 305, Α1, Α2, Β2, Ε22.
Από τις 30 Ιουνίου έως και Παρασκευή
5 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η λειτουργία της γραμμής 070 «Γηροκομείο- Αρ. Πάγος- Δικαστ. Ευελπίδων».

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΑ στο
νούμερο 11185.

Από την 1η Ιουνίου 2014 έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια σε τρεις από τις
τέσσερις λεωφορειακές γραμμές που
εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, τόσο τις
καθημερινές, όσο και τα Σαββατοκύριακα. Συγκεκριμένα τα Σαββατοκύριακα, θα ακολουθείται το πρόγραμμα
καθημερινής για τις γραμμές Χ93, Χ95
και Χ96.

μής, ενώ από τέλος Ιουλίου έως τον
Δεκαπενταύγουστο, η συχνότητα των
δρομολογίων θα είναι ανά 15 λεπτά.
Αντίστοιχα, στο τραμ τα δρομολόγια
θα πραγματοποιούνται ανά 20- 25
λεπτά.

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Μετρό – Τραμ

Στον προαστιακό σιδηρόδρομο, μεταβολές έχουν ήδη επέλθει στο δρομολόγιο Πειραιάς- Στ. Λαρίσης- ΟινόηΧαλκίδα. Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες τα
δρομολόγια εκτελούνται ανά 2 ώρες.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια του
μετρό (γραμμή 1,2,3) θα πραγματοποιούνται ανά 7,5 λεπτά τις ώρες αιχ-

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό
μπορεί να καλεί το 14511.

Νέες στάσεις λεωφορείων στο
Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Με βάση την αισθητική
αναβάθμιση αλλά και
το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον η Δημοτική
Αρχή
του
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
προχωρά στη σταδιακή
αντικατάσταση
των
παλαιών στάσεων αναμονής επιβατών των
λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται
από τo Δήμο με νέες
ξύλινες και ασφαλείς
κατασκευές.

Ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς σημείωσε ότι «οι
νέες στάσεις πρόκειται
να
αντικαταστήσουν
όλες τις υφιστάμενες,
εναρμονίζοντας
ένα
ακόμα στοιχείο του
αστικού εξοπλισμού με
το φυσικό περιβάλλον
της πόλης μας. Στόχος
μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη πρότυπο σε κάθε επίπεδο
και αυτό είναι πλέον
ορατό στην καθημερινότητα του πολίτη».

Οι παραλίες είναι δικές μας
Κοινή δράση αποφάσισαν να οργανώσουν στη Χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ, το
Σάββατο 5 Ιουλίου, 9.30 το πρωί δύο
συλλογικότητες που συμμετέχουν
στο ΠΑΡΑΛΙΕΣ-SOS. Η Εναλλακτική
Δράση και η Ώρα για Δράση και καλούν τους πολίτες να καθαρίσουν
μαζί τους και να απολαύσουν με κολύμπι και πικ-νικ τις παραλίες της Χερσονήσου. Το σύνθημα ΟΙ ΠAΡΑΛΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ που σηματοδοτεί τη
δράση τους, δηλώνει ότι είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν, για να πα-

ραμείνουν οι παραλίες δημόσια
αγαθά.
Συνάντηση μπροστά στην είσοδο του
ΠΙΚΠΑ, 200 μέτρα από την αφετηρία
του ΤΡΑΜ στη Βούλα.
Email
agonasgiatiwparalies@gmail.com
Facebook ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS

Μαραθώνιος 240 χιλιόμετρα
παραλίας
Μαραθώνιο για τις παραλίες οργανώ-

νουν από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου. Ξεκινούν από τα Ισθμια και καταλήγουν
στην Αρτέμιδα Αττικής. Σε κάθε έναν
από τους σταθμούς διανυκτέρευσης
και ξεκούρασης [Ελευσίνα, Ελληνικό,
Σούνιο, Ναός Αρτέμιδος (Βραυρώνα)
και Μαραθώνας] θα διοργανωθούν εκδηλώσεις από μουσικούς, ηθοποιούς,
ντι-τζέις, γκραφιτάδες, ιστιοπλόους.
www.facebook.com/240kmgialos
Διοργανωτής, Υπεύθυνος: Άγης Εμμανουήλ (6934-973.056)
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Είμαστε οι ΠανΟραματιστές και πιστεύουμε ότι με μικρές
παρεμβάσεις μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα
εκείνων που το έχουν ανάγκη.
Όλοι γνωρίζουμε την ύπαρξη του ΠΙΚΠΑ Βούλας που φιλοξενεί περίπου 120 παιδιά και νέους με σωματικές ή/και
διανοητικές αναπηρίες των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν ή αρνούνται να τα φροντίσουν.
Αρκετοί ξέρουμε ότι η παραλία του ΠΙΚΠΑ Βούλας είναι η

μόνη παραλία ειδικά σχεδιασμένη για ΑμΕΑ. Ελάχιστοι
όμως μπορούμε να φανταστούμε ότι τα παιδιά αυτά αν και
έχουν δίπλα τους τη θάλασσα, δεν μπορούν να την απολαύσουν. Κι όμως η έλλειψη προσωπικού του ΠΙΚΠΑ στερεί από τα παιδιά αυτό που για πολλούς από εμάς είναι
αυτονόητο: ένα μπάνιο στη θάλασσα.
Στόχος μας για Ιούλιο-Αύγουστο: ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΙΚΠΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Τι ζητάμε από εσάς; Γινόμαστε εθελοντές και με τη βοήθεια του προσωπικού συνοδεύουμε τα παιδιά στη παραλία
(με καροτσάκι όσα χρειάζονται), φροντίζουμε για το αντηλιακό τους και τα καπέλα τους και τα προσέχουμε στο
νερό. Όσοι περισσότεροι εθελοντές μαζευτούμε, τόσο πιο

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789:
Jean Paul Mara
(1743-1793) σε άγνωστο προφίλ
O Μαρά κατεγράφη στην ιστορία της μεγάλης Επανάστασης, σαν το τραγικό αποκορύφωμα του τέρατος της απανθρωπίας.
Στο λήμμα της Εγκυκλοπαιδείας αναφέρεται
ως ο «Γάλλος πολιτικός, γνωστός σαν
Marat, κατά δε το επάγγελμα γιατρός και δημοσιογράφος, και ηγέτης της ριζοσπαστικής
μερίδας των Ορεινών κατά τη διάρκεια της
Γαλλικής Επανάστασης.
Δολοφονήθηκε
μέσα στη μπανιέρα του από τη Σαρλότ Κορνταί, νεαρή οπαδό των συντηρητικών Γιρονδίνων.»
Από το οικογενειακό του ιστορικό, φέρεται
να έχει ρίζα από τη Σαρδηνία. Όταν δε ο
πατέρας του μετακινείται προς την Ελβετία ,
ο Μαρά γεννιέται στην πόλη Μπουντρύ της
περιοχής Ναισατέλ. Στα είκοσι του χρόνια
χάνει τη μητέρα του και το 1759 έρχεται με
την οικογένεια του στο Μπορντώ της Γαλλίας, όπου σπουδάζει ιατρική. Μετά στο Παρίσι, ασχολείται με τη μελέτη της Φυσικής
επάνω στην Οπτική, με σκοπό να εντοπίσει
τα αίτια μιας αρρώστιας των οφθαλμών. Μετακινείται στις Κάτω Χώρες και σε συνέχεια
έρχεται στο Λονδίνο, όπου ασκεί το επάγγελμα του γιατρού, συγχρόνως δε επιδίδεται
και στη μελέτη της φιλοσοφίας. Στο 1773
δημοσιεύει στα αγγλικά πραγματεία με
τίτλο: ‘’Philosophical Essay on Man’’, η οποία
εντυπωσιάζει και τυγχάνει μεγάλης υποδοχής, από τον επιστημονικό κόσμο. Με το ίδιο
θέμα, τρίτομη εργασία, με τίτλο ‘’De l’
Homme ou des principes et des lois de l’ influence de l ame sur le corps et du corps sur
l’ ame ‘’, δημοσιεύεται στο Άμστερνταμ σε
γαλλική γλώσσα. Σε αυτήν εξετάζεται η
σχέση σώματος και ψυχής. Με αυτήν αντιλέγει στην φιλοσοφική ερμηνεία των πραγμάτων που πιστεύει ο Ντεκάρτ, όπου η λογική
συνθέτει μια ‘’φαινομενική’’ πραγματικότητα
τους, δηλαδή πραγματικότητα η οποία είναι
περισσότερη από αυτή που βλέπομε και μπο-

ρούμε να αντιληφθούμε. Φιλοσοφικά συμπαραστέκεται και συμβαδίζει με την αισθησιαρχία και τον εμπειρισμό του Τζων Λόκ, ο
οποίος πρεσβεύει, ότι το σύνολο των γνώσεων μας, προέρχονται μοναχά από αυτό το
οποίο μας παρέχουν οι αισθήσεις μας. Ο
Μαρά αναγνωρίζει τη διάκριση σώματος και
ψυχής, παραδέχεται δε ακόμη, πως υπεύθυνη για το ήθος και τη διανοητική κατάσταση του ατόμου είναι κατ΄ εξοχήν η ψυχή,
και ότι αυτή η ψυχή παρουσιάζει πλήρη
εξάρτηση από το σώμα, τα όργανα και τις
ανάγκες τους. Ο Βολταίρος αντιδρά στις θέσεις αυτές του Μαρά και τον αποκαλεί ‘’αρλεκίνο’’. Αλλά «αυτός σαν ‘’αρλεκίνος’’ δεν
ήταν ταγμένος να κάνει τον άνθρωπο να γελάσει, αλλά μοναχά να κλάψει». ( Π. Κανελλόπουλος). Γράφει και δημοσιεύει πολλά
συγγράμματα στην αγγλική γλώσσα και το
1775 στη Σκωτία, από το ιστορικό πανεπιστήμιο St. Andrew’ s παίρνει τον τίτλο του
Διδάκτορα της Ιατρικής. Οι εργασίες του οι
ιατρικές, δεν έχουν τελειωμό: ‘’Enquiry into
the Nature, Cause and Cure of a Singular disease of the eyes’’ κ.ο.κ.
Το 1776 γυρίζει στο Παρίσι με τη φήμη του
σπουδαίου πιά γιατρού. Με τη μεσολάβηση
του κόμητα ντ΄Αρτουά, αδελφού του Λουδοβίκου 16ου μπαίνει γιατρός στην προσωπική του φρουρά με μεγάλες αποδοχές για
8 χρόνια, ενώ συνάμα η ιατρική του πελατεία
συνεχώς αυξάνει με κύρια την προσέλευση
της αριστοκρατικής και οικονομικά εύρωστης
κοινωνίας.
Το 1780 με την εργασία του, ‘’Plan de legislation criminelle’’ ασχολείται με την ποινική
νομοθεσία. Σε ολόκληρη τη δεκαετία, την
προ της Επανάστασης, ο Μαρά ασχολείται
με την ‘’Οπτική’’ και τα προβλήματά της και
προσπαθεί να θεμελιώσει τη δική του θεωρία
‘’περί φωτός και χρωμάτων’’. Τη θεωρία του

πολλά παιδιά θα κατέβουν στην παραλία.
Για μία τουλάχιστον φορά ας κάνουμε το μπάνιο μας στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας μαζί με την καλύτερη παρέα. Αυτή ενός χαμογελαστού παιδιού. Ας δείξουμε στα παιδιά μας τι σημαίνει αλληλεγγύη.
Διαδώστε το στους φίλους σας και ας καταφέρουμε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ώστε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ ΝΑ
ΧΑΣΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.
Στείλτε στοιχεία: panoramatistesvoulas@gmail.com ή μέσω
της λειτουργίας αποστολής μηνύματος στη σελίδα στο
https://www.facebook.com/panoramatistes.voulas και θα έρθουμε αμέσως σε επαφή μαζί σας.
Οι ΠανΟραματιστές - Μία Δράση κάθε Μήνα

την υπέβαλε στην Ακαδημία των Επιστημών
στο Παρίσι, που τότε μέλη της ήταν οι επιφανείς και γνωστοί Λαπλάς και ο Λαβουαζιέ. Η θεωρία του ‘’περί φωτός’’, που
στεκόταν αντίθετη στις “περί φωτός” θέσεις
του Νεύτωνα, δεν έτυχε καλής αποδοχής,
αμφισβητήθηκε και απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε και η αίτηση του για να γίνει μέλος
της Ακαδημίας. Ο Μαρά το κατέγραψε εκδικητικά και αργότερα, όταν έγινε ο επαναστατικά παντοδύναμος και ο εμπνευστής των
τρομερών σφαγών, οδήγησε όλα τα μέλη της
Ακαδημίας που τον είχαν απορρίψει στην
γκιλοτίνα και μαζί τους μεγάλους επιστήμονες Λαπλάς και Λαβουαζιέ. Το κωμικό δε αιτιολογικό της φτιαχτής κατηγορίας ήταν, ότι
την κρατική χορήγηση της Ακαδημίας, αντί
να την αξιοποιήσουν εποικοδομητικά την
“κατατρώγανε με τις κοπέλλες” (che les
filles).
Από εκείνη δε την απόρριψη του και μετά, άρχισε να εκδηλώνεται η μανία του εναντίον
του δεσποτισμού και η μανία του να υπερασπίζεται τα κοινά και το λαό με ανεξέλεγκτες και αδυσώπητες σφαγές των δήθεν
υπόπτων. Το 1788 έχει ήδη αρρωστήσει βαριά
και κοίτεται στο κρεββάτι για μήνες. Αλλά
στην πραγματικότητα η εγγενής απαισιοδοξία του, η συνυφασμένη με την αριστοκρατική του υπεροπτική προέλευση, δεν τον
αφήνει να δείξει κάποια συμπόνια για δικαιοσύνη, αλλά τον οδηγεί στην υποτίμηση του
ανθρώπου ως ψυχής, πνεύματος και ηθικής
οντότητας. Απόλυτα υλιστής και συμφεροντολόγος, αντιφάσκει όταν από την άλλη
μεριά σαν κήρυκας του σοσιαλισμού, απορρίπτει κάθε κοινωνική ισότητα, αλλά και κάθε
προσπάθεια για την εθνική γεφύρωση του
χάσματος. Υβριστής των πλουσίων και ενάντιος κατά παντός κατέχοντος, αφήνει το
μίσος του να ξεχειλίζει. Διακηρύσσει πως τα
αισθήματα για συμπόνια και δικαιοσύνη δεν
είναι διόλου φυσικά και αντίκειται προς την
ηθική βούληση. Πιστεύει πως κάθε κοινωνική
τάξη τρέφει και τη συνείδηση αυτή δε ουδόλως λειτουργεί αυτόματα, αλλά εσκεμμένα
στηρίζεται επάνω σε ιδεολογικά ψεύδη. Με
εμπρηστικά άρθρα στην προσωπική του εφημερίδα “ο Φίλος του Λαού”, ξεσπά διακηρύσσοντας πως «ο άνθρωπος όταν του λείπουν
αυτά που πρέπει να έχει, δικαιούται να σφάξει για να τα αποσπάσει από τον έχοντα συνάνθρωπό του» Ακόμη δε «να καταβροχθίσει
και την ασπαίρουσα σάρκα του». καθ΄όσον
αυτό «δεν διαταράσσει την τάξη της φύσης
περισσότερο από ότι ένας λύκος όταν πνίγει
ένα αρνί».
Με άρθρα μανιακού, ζητά όλο και περισσό-

τερο αίμα και μέσα από αυτά αποκαλύπτονται οι πυρήνες θεωριών, που μετέπειτα ταλάνισαν
και
ταλανίζουν
ακόμα
την
ανθρωπότητα.
Τα άρθρα της εφημερίδας του τον έφεραν
αντιμέτωπο με τις αρχές ακόμα και τις Επαναστατικές της Εθνικής Συνέλευσης και βρέθηκε περιοδικά σε συνεχή δίωξη, κρυμμένος
σε τρώγλες και υπονόμους, όπου ζώντας μολύνθηκε και απέκτησε οδυνηρή δερματική
νόσο. Αργότερα το 1793 κρυμμένος στο
διαμέρισμα της φίλης του Κατερίνας, μιας εργάτριας που του στάθηκε μέχρι το τέλος της
ζωής του, τον ανακάλυψε η Σαρλότ Κορνταί
και τον μαχαίρωσε μέσα στην μπανιέρα του,
που βρισκόταν συνεχώς για ανακούφιση. Το
λάθος ίσως ήταν της Κατερίνας, που παρασύρθηκε και απερίσκεπτα είχε ανοίξει την
πόρτα σε μια άγνωστη. Έλλειπε μάλιστα
εκείνη την ώρα και η αδελφή της, που όλοι
μαζί και οι τρεις ζούσαν στο διαμέρισμα και
κατά τις κακές γλώσσες μαζί και όχι μόνο!
Η εκτεταμένη προεξάρχουσα αναφορά στο
επιστήμονα, φυσικό, γιατρό, φιλόσοφο και
νομομαθή Μαρά έγινε σκόπιμα, για να τονιστεί ακόμα μια φορά, ότι η παιδεία και η μόρφωση δεν έχουν καμιά σχέση με την
εσωτερική μας ανθρωπιά και ηθική μας ανωτερότητα.
Από την άλλη μεριά θα ήθελα ενημερωτικά
να προσθέσω, ότι η Σοβιετική Ένωση εκτίμησε τόσο τη μεγάλη ριζοσπαστική επαναστατική του προσωπικότητα, που έδωσε σε
ένα από τα πολεμικά της πλοία, το όνομά
του.
Αλλά για την ολοκληρωμένη βιωματική και
πολιτική πορεία του Μαρά, παρακαλώ να
ανατρέξετε στην βιβλιογραφία που υπογράφω.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Πουλάνε τη “μικρή” ΔΕΗ
μαζί με τους πελάτες!!!

ενέργεια να έρχεται και να εφιστά την προσοχή στη
διάταξη αυτή γιατί: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της
οδηγίας 2009/72/ΕΚ για την ηλεκτρική ενέργεια οι πελάτες πρέπει να ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με
οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων από τον προμηθευτή και να ενημερώνονται
σχετικά με το δικαίωμα λύσης της σύμβασης το οποίο
είναι ελεύθεροι να ασκήσουν αν δεν αποδέχονται
τους νέους όρους».

Είναι τέτοια η κοροϊδία για την απελευθέρωση της
ενέργειας που μας τσαμπουνάνε καθημερινά, ότι γι’
αυτό πουλάνε τη “μικρή” ΔΕΗ, που αγγίζει τα όρια της
παράνοιας. Ποιος θα μπορεί να ανταγωνιστεί τον
ιδιώτη τα ορυχεία και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια
τζάμπα για να παράγει ενέργεια που θα μας την πουλάει. Μονοπώλιο σε όλο του το μεγαλείο θα είναι.
Οσο για την απελευθέρωση της ενέργειας σκεφτείτε
ότι οι ιθύνοντες της κυβέρνησης έχουν βάλει όρο στη
σύμβαση με τον ιδιώτη, ότι «θα απαγορεύεται στους
πελάτες της λεγόμενης “μικρής ΔΕΗ” να αλλάξουν
πάροχο!!!».
Και έφτασε η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την

Αξιολόγηση με ποσοστά!
Ακούμε τόσο καιρό στα γυάλινα παράθυρα, για την
αξιολόγηση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στους
Δήμους και εν πολλοίς συμφωνούμε ότι, ναι πρέπει να
υπάρχει αξιολόγηση. Να κρίνεται ο εργαζόμενος του
δημοσίου, όπως κρίνεται και ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και με πολύ σκληρά κριτήρια. Και η καλή
του αξιολόγηση να αμοίβεται και καλύτερα.
Ελα όμως που η αξιολόγηση που ζητάνε οι επικυρίαρχοι της χώρας, μόνο αξιολόγηση δεν είναι. Είναι ένας
προκρούστης τριών διαστάσεων κυριολεκτικά.
Ορίζει λοιπόν το Υπουργείο ότι η αξιολόγηση θα γίνεται σε τρεις διαφορετικές βαθμολογικές κλίμακες υποχρεωτικά. Ενα 15% πρέπει να αξιολογηθεί από 1 έως
6 μονάδες. Ενα 60% από 6 έως 7 μονάδες και ένα 25%
από 9 έως 10 μονάδες!! Κι αν σε έναν Δήμο, λέμε αν,
προκύπτουν διαφορετικές μονάδες και ποσοστά; Οχι
δεν κάνει πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Και ποιος θα
κάνει την αξιολόγηση; Οι συνάδελφοι διευθυντές τμημάτων. Και είναι γνωστό τοις πάσι, τι τρικλοποδιές
μπαίνουν σε συναδέλφους από ...συναδέλφους.

Σταγόνες πικροθάλασσας
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Μ’ ένα διάφανο τζάμι χωρίστηκε ο κόσμος από τον
κόσμον όλο. Μιά τέλεια μοιρασιά. Από τη μιά να ζεις
κι από την άλλη να βλέπεις τη ζωή να περπατά, να
τρέχει να γελά... Από τη μιά σκοντάφτουν οι αναπνοές κι από την άλλη να ψηλώνουν και ν’ απλώνουν
οι ανασαιμιές, σαν γιασεμάκια χιώτικα, σαν μπουγαρίνια ν’ ανεβαίνουνε τον φράχτη, να μοσχοβολούν, τι
στο καλό; Διάτρητο είναι τούτο το τζάμι το διαχωριστικό;
Σιχάθηκα ν’ ακούω καλούς Έλληνες να ελεεινολογούν τους Έλληνες: «Δεν είμαστε καλός λαός»,
ακούς συχνά στης κάθε μέρας τον ανήφορο, ή τον
κατήφορο κατά πως δείχνουν τα σημάδια. Κι άμα δεν
είναι τούτος ο λαός «καλός λαός», πως κοιλοπόνεσε
και γέννησε όσα έχει γεννήσει; Με εξωσωματική;
Μήπως, στα τελευταία 40 χρόνια είμαστε απλά ένας
μεθοδευμένα δηλητηριασμένος λαός; Ποιός άραγε
μάς είδε πιό καλά και πιό βαθειά, αν όχι Εκείνος όταν
τον πληροφόρησαν πως κάτι Έλληνες ζητάνε να Τον
δουν; «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον, ηκριβωμένον, λογισμόν
αποτίκτουσα οικειούμενην επιστήμην».
Δεν είμαστε ούτε καλός, ούτε κακός λαός. Τραγικός
λαός είμαστε, του ύψους και του βάθους, «στου κύκλου τα γυρίσματα π’ ανεβοκατεβαίνουν», όπως το
λάλησε σοφά ο Βιτσέντσος Κορνάρος στον Ερωτόκριτο. Οι τραγοπόδαροι που τώρα μας πατούν, πρώτα
μας διάβασαν καλά. Αρκετά καλά για να μας πατήσουν, δηλαδή. Γιατί, πώς να διαβάσεις καλά τ’ άξαφνο
και τ’ ασύνορο; Πως καλά να γνωρίσεις και να νικήσεις το και γιά τον εαυτό του άγνωστο κι ασυμμάζευτο κι ανεξάντλητο;
Ναι, διάβασαν αρχαίους Έλληνες εκείνοι που τώρα
με δραγάτες γραικύλους σκλαβώσαν τους Γραικούς.
Πιότερο απ’ όσο εμείς, έχουν διαβάσει τους αρχαί-

ους μας. Διαβάσανε και «Τα Πρωτόκολλα των Σοφών
της Σιών» και βέβαιοι είναι πως όλα τα κόλπα τα μεταχειρίστηκαν γιά να μας χώσουν στο τσουβάλι. Δεν
διάβασαν δημοτικό τραγούδι, δεν διάβασαν Σολωμό
και Παλαμά, Βαλαωρίτη και Σικελιανό, Ρίτσο, Ελύτη
και Σεφέρη, δεν διάβασαν Μάρκο Αυγέρη: «Εγώ ‘μαι
του πρωτόπαππα παιδί και του πρωτόγερα οργισμένο
εγγόνι ...Ο αχόλευτος κι ο λεύτερος γνωρίζω τη
γλύκα της σκλαβιάς ως σ’ αντικρίζω». Μα γι’ άλληνε
σκλαβιά, της μαυρομάτας τη γαϊτανόφρυδη γητειά μιλάει ο Αυγέρης κι όχι γιά την τωρινή δουλεία μας.
Δυό λόγια μόνο, μας χρειάζονται να μάθουμε καλά.
Δυό λόγια της ζωής και του θανάτου ζυμωμένα, έτσι
όπως τα παράγγειλε να γράψουν στο σπαθί του ένας
από εκείνους τους κατά Πάγκαλο «αμόρφωτους» πολεμιστές της Κλεφτουριάς: «Όποιος τυράννους δεν
μισεί και λεύτερος στον κόσμο ζει, δόξα, τιμή ζωή του
‘ναι μόνο το σπαθί του».
Τά ‘κλεψαν τα τραγούδια μας, τα θούρια, τα παράπονα, τους ποιητές μας. Και βρέθηκαν δασκάλοι πολλοί, πάρα πολλοί να σκύψουν ραγιαδίστικα το σβέρκο
και να διδάξουνε στα Ελληνόπουλα ξενόφερτα χασίσια, γιά να γίνουνε λέει άνθρωποι ελεύθεροι, με της
λευτεριάς και της ανθρωπιάς τους Έλληνες βάρδους
στα μπουντρούμια του Βερέμη και της Ρεπούση. Και
να τώρα, κάτι ζαχαρωμένα χαζοτράγουδα γιά
στρουμφάκια, φτιαγμένα τα πιό πολλά από «κακιές»
που ...πνίγουν κουνελάκια, να ραίνουν σαχλαμάρα
στα ερτζιανά, τάχα του έρωτα τραγούδια «κι ο Μέγας
Έρωτας μακριά» που λέει ο Παλαμάς, στον άλλο
κόσμο, έτσι πως τό ‘παιξε με τη λύρα του ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης: «Ώφου καημένε μερακλή,
βαθειά πού ’ναι η πληγή σου, στον άλλο κόσμο ακούγονται οι αναστεναγμοί σου».
«Και μην έχοντας πιό κάτω άλλο σκαλί, να κατρακυ-

λήσεις πιό βαθειά στου κακού τη σκάλα, γιά τ’ ανέβασμα ξανά που σε καλεί, θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν, ώ χαρά, τα φτερά, τα φτερά τα πρωτινά σου
τα μεγάλα». Ποιά φτερά, Κωστή Παλαμά; Προς το
παρόν καθόμαστε κότες λειράτες και μας ξεπουπουλιάζουν κάτι «φτερούδες» που ...σώζουν την Ελλάδα.
Κι αφού δεν τους αλείφουμε εμείς με πίσσα και πούπουλα να τους γυρνάμε στο Σύνταγμα πάνω σε γαϊδάρους πισωκάπουλα, έβγαλαν καινούργιο φετφά οι
δανειστές πασάδες μας κι είπαν στα ντόπια γιουσουφάκια τους: «Κλείστε με ασήκωτα πρόστιμα όλες τις
ελληνικές πτηνοτροφικές μονάδες». Οι μισές έχουν
ήδη βάλει λουκέτο. Λογικό. Που θα πουλάνε οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί τα σκατοταϊσμένα κοτόπουλά
τους, αν όχι σε μας τους μαλάκες; Πάντως ήδη σε
πολλά στρατόπεδα των παραμεθορίων οι στρατιώτες
μας σιτίζονται με κοτόπουλα από την Τουρκία. Άφεριμ σαμαροβενιζελάκια! Άξιος ο μισθός σας! Κι αν
λιγο πριν ένα πολύ πιθανό γιουρούσι των γειτόνων
μας ν’ αρπάξουν καναδυό νησάκια, στείλουν στα
φανταράκια μας κοτόπουλα με ολίγη σαλμονέλα ή
ότι άλλο; Σωπάτε καλέ! Γίνονται αυτά; Α πα πα, συνομωσιολογίες!
Έχω δύο παράπονα από σένα Κωστή Παλαμά. Πρώτον, δεν έγραψες κάτι γιά κείνον του καιρού σου τον
πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδεικτικός ο
φουκαράς της ποιότητος και των σημερινών, παροπλισμένων συναδέλφων του, που είχε δημοσιεύσει
γιά σένα το αμίμητο: «Ευτυχώς ο κύριος Παλαμάς
προσελήφθη ως γραμματεύς του Πανεπιστημίου,
ώστε να μην έχει πλέον χρείαν να γράφει στίχους διά
να εξασφαλίζει τα προς το ζειν». Και δεύτερο παράπονό μου, ότι δεν έγραψες έναν ύμνο που ν’ αρχίζει
κάπως έτσι:
«Χαίρε ανίκητη των Ελλήνων βλακεία ...».
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αυτοκτονίες
στο metro

Όταν τα κτίσματα
γίνονται ένα με την φύση
Αν ταξιδέψεις στην Τήνο και κοιτάξεις από ψηλά, θα
δεις την θάλασσα να επεκτείνεται στην ξηρά. Το απόλυτο καμουφλαζ έχει πετύχει νεόκτιστη βίλα σε μια

πεδο και θα ‘χει μια επιφάνεια 198 τετραγωνικών μέτρων που θα προσφέρει πανοραμική θέα στο χερσαίο
και θαλάσσιο τοπίο.

πλαγιά του νησιού, μετατρέποντας την οροφή του
σπιτιού σε πισίνα.
Η πισίνα που βρίσκεται στην άκρη του βράχου και
εκτείνεται και πέρα από αυτόν, δεν έχει σκελετό και
δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι φυσική συνέχεια της θάλασσας. Οπως φαίνεται και από τα σχέδια, η πιστίνα θα λειτουργεί και ως φυσικό
καμουφλάζ του σπιτιού, το οποίο θα βρίσκεται ακριβώς από κάτω του. Το νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αντανακλά το περιβάλλον και κατά τη
διάρκεια της νύχτας τον έναστρο νυχτερινό ουρανό.
Η βίλα Mirage, έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου
Kois Associates Architects, θα εκτείνεται σε ένα επί-

Θεωρείται ήδη, από τις εντυπωσιακότερες πισίνες
του κόσμου.

Έχουμε συνηθίσει αραιά και που να υπάρχουν καθυστερήσεις στο μετρό ή κλεισμένοι σταθμοί κυρίως
λόγω διαδηλώσεων. Τον τελευταίο καιρό όμως οι
λόγοι καθυστερήσεων είναι πολύ πιο δυσάρεστοι.
Φαίνεται πως το μετρό και τον ηλεκτρικό δεν τα χρησιμοποιούν μόνο επιβάτες προς μετακίνηση αλλά και
υποψήφιοι αυτόχειρες που επιθυμούν το βαγόνι που
θα περάσει από μπροστά τους να είναι αυτό που θα
τους ταξιδέψει στον άλλο κόσμο.
Μιλάω με φίλη μου στο τηλέφωνο που χρησιμοποιεί
μετρό και μόλις πάει να μπει στο σταθμό ακούει την
είδηση...
-Όχι ρε γαμώτο
(μου λέει), είναι
η 4η φορά μέσα
σ’ ένα μήνα. Πώς
το κάνουν αυτό;
Ο λόγος, για την
4η κατά σειρά
αυτοκτονία τον
τελευταίο μήνα
(2 σε συρμό του
ηλεκτρικού και 2
φορές
του
μετρό) ενός 60 χρονου άνδρα που περίμενε υπομονετικά το βαγόνι στο σταθμό της Ακρόπολης και
μόλις έφτασε, έπεσε μπροστά στις ράγες με αποτέλεσμα ο συρμός να τον διαμελίσει.
Το δυστύχημα είναι ότι αυτό δεν είναι μεμονωμένο
περιστατικό αλλά γίνεται σε τέτοια συχνότητα που
όταν οι επιβάτες βρίσκουν κλειστούς σταθμούς, πάει
εκεί το μυαλό τους.
Το ερώτημα “πώς το κάνουν αυτό”, δεν απαντιέται
εύκολα, αν και τα αίτια που μπορούν να σε σπρώξουν
στην απόγνωση είναι γνωστά.
Οι τρόποι πολλοί, οι λόγοι άλλοι τόσοι, το αποτέλεσμα το ίδιο.
Πώς σε μια χώρα που δεν ξέραμε τι σημαίνει αυτοκτονία, μάθαμε μέσα σε 5 χρόνια τόσο βίαια;

Θερινό πρόγραμμα δρομολογίων στα ΜΜΜ
Λεωφορεία και τρόλεϊ
Ήδη, από την 1/6 έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια
σε τρεις από τις τέσσερις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, τα Σαββατοκύριακα (ΣΚ), θα
ακολουθείται το πρόγραμμα καθημερινής για
τις γραμμές Χ93, Χ95 και Χ96.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και
μόνο τα ΣK, αυξάνεται η συχνότητα των δρομολογίων που χρησιμοποιούνται για μετάβαση σε παραλίες της Αττικής: 171, 304, 305,
Α1, Α2, Β2, Ε22.
Επίσης από τη Δευτέρα 30/6 έως και Παρασκευή 5/9 αναστέλλεται η λειτουργία της

γραμμής 070 «Γηροκομείο- Αρ. Πάγος- Δικαστ. Ευελπίδων». Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στον ΟΑΣΑ στο 11185.
Μετρό - Τραμ
Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια του μετρό
(γραμμή 1,2,3) από το τέλος Ιουλίου έως τον
Δεκαπενταύγουστο, η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι ανά 15 λεπτά.
Αντίστοιχα, στο τραμ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 20- 25 λεπτά.
Πληροφορίες για τα δρομολόγια του Προαστιακού σιδηρόδρομου μπορείτε να μάθετε
στο 14511.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία, και η Αγγλία το ποδόσφαιρο. Μετά τις γέννες προφανώς δώσαν και οι δυό τα παιδιά για υιοθεσία.
4 Μου ‘ρθε μεθυσμένο μήνυμα από τον νυν της πρώην μου... “Γιατί δεν με προειδοποίησες”;
4 Μερικές ακόμα δεν έχετε καταλάβει αυτό που σας δίδαξε η Barbie... Πως αν το μόνο
σου προσόν είναι η ομορφιά, θα παίξουν μαζί σου μέχρι να σε βαρεθούν και μετά θα σε
παρατήσουν γυμνή και ξεμαλλιασμένη...
4 Τι σημαίνει speachless? - Ενεός. - Τι σημαίνει ενεός; - Άναυδος. - Τι σημ...
- Έμεινα μ.....κας. - Α, οκ.
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επιστολές - σχόλια...
Μια κυκλοφοριακή παγίδα στα σύνορα Γλυφάδας - Βούλας
Η έξοδος στην παραλιακή από την οδό Κρήτης!
Aπό τον αναγνώστη μας Εμμ. Φραγκίσκο ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, που
αναφέρεται στο «γόρδιο δεσμό» που έχει δημιουργήσει η ΤΡΕΝΟΣΕ, στην πλατεία Κρήτης στα σύνορα Γλυφάδας – Βούλας.
Ολος ο κόμβος εκεί είναι απολύτως λανθασμένος και λίαν επικίνδυνος. Το
έχουμε επισημάνει με δημοσιεύματά μας και εμείς και ο εξωραϊστικός Σύλλογος
«Ευρυάλη Βούλας», αλλά «δεν ιδρώνει το αυτί κανενός».
Δημοσιεύουμε την επιστολή και ελπίζουμε κάποιος να ακούσει

Γλυφάδα 23 Ιουνίου 2014
Κύριε Διευθυντά,
Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ένα ζήτημα, το οποίο δεν θυμάμαι να έχει
απασχολήσει μέχρι τώρα την εφημερίδα σας. Πρόκειται για μια κυκλοφοριακή παγίδα στα σύνορα Γλυφάδας Βούλας στην οποία έπεσα και ο ίδιος
το περασμένο καλικαίρι και μου στοίχισε την αφαίρεση, για δέκα ημέρες
(χαριστικά, λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας, αντί για είκοσι) των πινακίδων του ΙΧ αυτοκινήτου μου και
των εγγράφων οδήγησης και επιπλέον
την καταβολή προστίμου 40 ευρώ
(αντί 80, μια και το εξόφλησα εντός
νόμιμης προθεσμίας).

ρωση της παραλιακής με τη Λεωφ. Γρ.
Λαμπράκη της Γλυφάδας. Βέβαια μπορούν εναλλακτικά, πριν προσεγγίσουν τη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου, και
εφόσον γνωρίζουν τη διαδρομή, να
στρίψουν αριστερά μέσα από την κατοικημένη περιοχή της κάτω Βούλας
και ψηλά από την Ιπποκράτους και
έπειτα τη Λεωφ. Βασ. Παύλου να
βρουν διέξοδο στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη στα φανάρια του Ασκληπιείου.
Και όμως τί πιο λογικό θα ήταν αν επιτρεπόταν στα κατερχόμενα την Πρίγκ.
Πέτρου οχήματα να διασχίζουν κάθετα την παραλιακή λεωφόρο και μέσα
από την ακριβώς απέναντι διανοιγμένη
στην κεντρική νησίδα διάβαση τροχο-

Εμαθα ότι και πολλοί άλλοι οδηγοί
είχαν υποστεί τη δική μου ταλαιπωρία
εξαιτίας της ελλιπούς σήμανσης, αλλά
και του παράλογου κυκλοφοριακού
σχεδιασμού στο σημείο επαφής της
πλατείας Κρήτης με την παραλιακή
λεωφόρο. Εξηγούμαι.
Οι κατερχόμενοι την Πρίγκηπος Πέτρου οδηγοί, αν θελήσουν να κατευθυνθούν προς Βούλα, Καβούρι,
Βουλιαγμένη κλπ., σύμφωνα με την
υπάρχουσα ρύθμιση στην έξοδο από
την πλ. Κρήτης (μπλε πινακίδα δεξιάς
υποχρεωτικής στροφής), έχουν μία
επιλογή: να συμμορφωθούν με την
κυκλοφοριακή οδηγία και διανύοντας
απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου
να κάνουν αναστροφή στη διασταύ-

φόρων (που τώρα προορίζεται μόνο
για τα προς την κατεύθυνση της Γλυφάδας κινούμενα επί της λεωφόρου
οχήματα) να περνούν στο ρεύμα προς
Βουλιαγμένη. Η εν λόγω συντομότατη πορεία δεν είναι επικίνδυνη, μια
και οι οδηγοί βεβαιώνονται πρώτα ότι
έχει ανάψει κόκκινο ο φωτεινός σηματοδότης στην άλλη πλευρά της πλ.
Κρήτης, όπου και οι γραμμές του τραμ,
ο οποίος σταματά την κίνηση όσων
τροχοφόρων κατευθύνονται προς
Γλυφάδα, ενώ στη συνέχεια προσέχουν ώστε να περάσουν με ασφάλεια
στο απέναντι ρεύμα, καθώς μάλιστα
στη δεξιά πλευρά της διάβασης υπάρχει επίσης φωτεινός σηματοδότης που
διακόπτει τη ροή κυκλοφορίας των κα-

τευθυνόμενων προς Βουλιαγμένη τροχοφόρων.
Ωστόσο αυτή η κίνηση θεωρείται παράβαση του Κ.Ο.Κ στην οποία, όπως
προανέφερα, υπέπεσα και εγώ μαζί
με πολλούς ομοιοπαθείς οδηγούς.
Και θέλω να θέσω τα εξής απλά ερωτήματα. Γιατί να μη θεωρείται εξίσου
τροχαία παράβαση η διέξοδος των
τροχοφόρων στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη από την κάθετη επίσης στην
Λεωφ. Κων. Καραμανλή οδό Ηρας
στην πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου της
Βούλας, μέσω της εκεί διανοιγμένης
διάβασης, όπου μάλιστα οι οδηγοί δεν
βοηθούνται από καμιά άλλη σήμανση
όπως στην Πρίγκ. Πέτρου, πλην του
στοπ στην έξοδο της οδού Ηρας; Δεν
μιλώ για την αντίστοιχη διάβαση που
συναντάει κανείς απέναντι από την
οδό Ζεφύρου στην πλ. Εθν. Αντιστάσεως, επειδή εκεί ρυθμίζει την κυκλοφορία φωτεινός σηματοδότης. Μήπως
λοιπόν είναι πια καιρός να αλλάξει και
στην Πρίγκ. Πέτρου η ρύθμιση ώστε
και τα κατερχόμενα από εκεί οχήματα
να έχουν τη δυνατότητα άμεσης διεξόδου προς το ρεύμα που οδηγεί στις
παραλίες της Βούλας, του Καβουριού
κλπ. αντί για τις βενζινοβόρες κυκλικές διαδρομές που απαιτούνται τώρα
για κάτι τέτοιο; Δεν έχω πραγματικά
καταλάβει γιατί η διάβαση διανοίχτηκε ακριβώς απέναντι από την εκβολή της Πρίγκ. Πέτρου και όχι πριν ή
μετά από αυτήν και επίσης γιατί δεν
έχει τουλάχιστον τοποθετηθεί εκεί εμφανής απαγορευτική πινακίδα.
Θεωρώ ακόμη ακατανόητο οι οδηγοί
και μάλιστα όσοι κατοικούν στο νοτιοδυτικό άκρο της Γλυφάδας και το
βορειοδυτικό της Βούλας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς Βουλιαγμένη, να αναγκάζονται να αναζητούν
το μοναδικό μακρινό πέρασμα της
Γρηγ. Λαμπράκη ή εκείνο του Ασκληπιείου.
Με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στην
Πρίγκ. Πέτρου, εφόσον πραγματοποιηθεί, οι οδηγοί εκτός της διευκόλυνσής τους, θα πάψουν να εθίζονται σε
παραβιάσεις τροχαίων σημάτων και να
διαμαρτύρονται όταν τα αρμόδια
αστυνομικά όργανα στους αιφνιδιαστικούς τους ελέγχους, τους ενημερώνουν για τις βαριές ποινές,
εξαιρετικά άδικες για τους παραπάνω
λόγους, που επισύρει η μη συμμόρφωση στην υπόδειξη της μπλε πινακίδας.
Με τιμή
Εμμ. Φραγκίσκος
κάτοικος νοτιοδυτικής Γλυφάδας

Ευχαριστήριο
Θα είμαι παρών σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που ενώνει και δε διχάζει την κοινωνία μας
Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες που
με τίμησαν με την ψήφο τους. Θα είμαι παρών σε οποιαδήποτε προσπάθεια από όπου κι αν προέρχεται, που ενώνει και
δε διχάζει την τοπική μας κοινωνία, σε ότι υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον της πόλης, έχοντας έμπρακτα αποδείξει
ότι τα δημοτικά αξιώματα δεν είναι αυτοσκοπός και οδηγός
στις επιλογές μου. Μέσα από τη δημιουργία της Δημοτικής
Συμμαχίας πολιτών υπερβήκαμε διαχωριστικές γραμμές του
παρελθόντος, στενές πολιτικές και παραταξιακές περιχαρακώσεις που δεν έχουν θέση στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον.
Στην πορεία αυτή συναντήσαμε σε κάθε βήμα το γνωστό αυτοδιοικητικό σύστημα της πόλης μας. Ένα πλέγμα συμφερόντων που κουβαλάει όλη την
παθογένεια του πολιτικού μας
συστήματος και δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει έρθει το τέλος
του. Ένα κατεστημένο που απαξιώνει συλλογικές διαδικασίες
και επιλέγει να λειτουργεί με
κλειστές ομάδες συνεργατών,
φίλων και αυλικών.
Ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτοδιοικητικούς ‘’άρχοντες’’ και ‘’στελέχη’’ που αδυνατούν να
υποτάξουν τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες και επιδιώξεις στο
συλλογικό συμφέρον. Συγκρουστήκαμε με ‘’διαμορφωτές’’
της κοινής γνώμης που νομίζουν ότι εκφράζουν το λαό ελέω
του δικού τους φαντασιακού, καθώς και με λογικές που αναπαράγουν πρακτικές και διαδρομές του φθαρμένου δημοτικού κατεστημένου.
Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα συναντήσαμε και στην Ανεξάρτητη Δημοτική Συμμαχία, που συμμετείχαμε ως βασική
συνιστώσα. Φυσικά δεν ήταν ίδιας έντασης και έκτασης και
θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμα στα πλαίσια μιας καλής συνεργασίας, απαραίτητης για την προώθηση των προβλημάτων
της πόλης σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου. Θέλω να θυμίσω εδώ, ότι στην ιδρυτική μας διακήρυξη ως Δημοτική Συμμαχία απευθυνόμαστε σε όσους πιστεύουν ότι το κοινό
συμφέρον είναι πάνω από το προσωπικό, σε αυτούς που πιστεύουν στη συλλογική δράση και στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στις αγωνίες και τις
προσδοκίες των πολιτών και θα υπηρετήσουμε τις ανάγκες
των δημοτών.
Γιώργος Μπουλμπασάκος
δημοτικός σύμβουλος Δήμου Παλλήνης

Χορωδία Βούλας
Ευχαριστήριο
Η μαέστρος και τα μέλη της μικτής χορωδίας Βούλας θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε
και δημοσίως τον εκλεκτό συμπολίτη μας και νεοεκλεγέντα δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος ανταποκρινόμενος σε επείγουσα ανάγκης μας, έθεσε στη
διάθεσή μας, αμέσως και αφιλοκερδώς το πούλμαν που
μας μετέφερε στους Θρακομακεδόνες.
Χάρις στην ευγενική αυτή ενέργειά του, η χορωδία μας
μπόρεσε να εκπληρώσει ανειλλημένη υποχρέωση συμμετοχής στο εκεί τελούμενο 2ο φεστιβάλ χορωδιών, η
οποία συμμετοχή κινδύνευσε να μην πραγματοπποιηθεί,
αφού ο Δήμος ΒΒΒ, παρά τη μέχρι τώρα τακτική του, δεν
μας διαθέτει για το σκοπό αυτόν το πούλμαν του Δήμου.
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ΚΑΘΑΡΕΣ οι ΘΑΛΑΣΣΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ο Δήμος Κρωπίας διενεργεί κάθε χρόνο τις δικές του
μετρήσεις από εξειδικευμένο διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ για να ελέγξει την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης με σκοπό την προστασία
της δημόσιας υγείας.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2014 δείχνουν
ότι οι παραλίες του Κορωπίου, Αγ. Δημήτριος, Σκαλάκια, Νησί Ντούνη, Αγία Μαρίνα, Λουμπάρδα, είναι
κατάλληλες για κολύμβηση.
Όλες οι τιμές των αποτελεσμάτων είναι εντός των
ορίων που καθορίζονται από την Κοινή Υπ. Απόφαση
(ΚΥΑ) 8600/416/Ε103/ΦΕΚ 356/τΒ/26-2-2009 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Θαλάσσια μπάνια με τη Δημοτική Συγκοινωνία
καθημερινά - εκτός Κυριακής - μέχρι τέλος Αυγούστου

ΚΟΡΩΠΙ: 1η & 3η Εβδομάδα κάθε μήνα
9:15 π.μ. Κολοκοτρώνη (από Αγ. Πάντες) - Γ. Γεώργα – Ζαλόγγου - Αδριανού (δεξιά)- Βασ. Κων/νου (δεξιά). Επιστροφή για Κορωπί 11:40 π.μ.
2η & 4η Εβδομάδα κάθε μήνα
9:05 π.μ. S.M. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Δεξαμενή (από Θάσου) Ηρακλέους – Αναπαύσεως- Κολοκοτρώνη Γ. Γεώργα-Ζαλόγγου - Αδριανού (δεξιά)- Βασ. Κων/νου (δεξιά). Επιστροφή για Κορωπί 11:40 π.μ
ΚΙΤΣΙ: 10:00 π.μ. Αγάλου – Ηρακλέους - Παπαγιαννοπούλου - Ταξιαρχών. Επιστροφή για Κίτσι 12:30 μ.μ.
Πιθανόν να γίνει κάποια αλλαγή στο δρομολόγιο λόγων
των έργων της αποχέτευσης.

Ανάπλαση με υπογειοποίηση καλωδίων
στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας

Η συνολική ανάπλαση της πλατείας αποτελούσε Αλσους στο Πανόραμα Βούλας
ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και υλοποιείται με πρωτοβουλία
της Δημοτικής Αρχής.
Αφού ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της
πλατείας με σεβασμό στο φυσικό τοπίο
και τα υλικά που ταιριάζουν στην περιοχή, ο Δήμος προχώρησε σε διαγωνισμό και το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και
τρεις περίπου μήνες.
Η ανάπλαση ξεκίνησε με την ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ, όπου ολοκληρώθηκαν οικοδομικές και ασφαλτικές
εργασίες, αναβαθμίστηκε ο αθλητικός
τάπητας, έγινε συντήρηση των αθλητικών οργάνων καθώς και υπογειοποίηση
των καλωδίων. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η μελέτη για την περίφραξη του γηπέδου προκειμένου να παρέχεται
ασφάλεια τόσο στους αθλητές όσο και
στους επισκέπτες της πλατείας.
Συγκεκριμένα η ανάπλαση της πλατείας
που περιλαμβάνει:
― Καθαίρεση υφιστάμενων τοιχίων και

― Διαμόρφωση διαδρομής περιπάτου
και ποδηλάτου μέσα στην πλατεία
― Εγκατάσταση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων για την ενίσχυση του
φωτισμού στο εσωτερικό της πλατείας
― Επέκταση της κερκίδας του γηπέδου
μπάσκετ
― Επέκταση και πλήρης ανακατασκευή
της παιδικής χαράς που θα περιλαμβάνει
την τοποθέτηση νέων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας.
― Φυτεύσεις μεσογειακών φυτών μετά
την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της πλατείας.

πλακοστρώσεων στο άνω τμήμα της πλατείας με σκοπό τη λειτουργική διαμόρφωση της πλατείας και την ενοποίηση
των χώρων πρασίνου με την πλατεία.
― Δημιουργία αμφιθεατρικού καθιστικού, ως σημείο συνάθροισης των κατοί-

κων και των επισκεπτών της πλατείας
― Νέα διαμόρφωση που θα επιτρέπει την
πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
― Νέες πλακοστρώσεις, ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα των δαπέδων της πλατείας.

Τις εργασίες που εκτελούνται επέβλεψε
από κοντά ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς.
Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς «στόχος της Δημοτικής Αρχής
είναι να αναβαθμιστεί συνολικά τόσο σε
αισθητικά, αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας η μοναδική αυτή πλατεία της Βούλας προκειμένου να καλύπτει τις
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
κάθε ηλικίας».
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«Διαχείριση των απορριμμάτων: Η επόμενη μέρα»
Μεγάλη συγκέντρωση στο Γραμματικό
Σε μια ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση με θέμα
«Διαχείριση των απορριμμάτων: Η επόμενη
μέρα» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27
Ιουνίου στην κεντρική πλατεία του Γραμματικού η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,
ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής
και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν ο Aντιπεριφερειάρχης Φιλίππου και
η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Μάκρης που εργάσθηκαν για την επιτυχία της
συγκέντρωσης.
Πρώτος πήρε τον λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατ. Αττικής, ο οποίος μίλησε για το μοντέλο, που μέχρι και σήμερα έχει ακολουθηθεί
στη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό της
μεταφοράς όσο περισσότερων ποσοτήτων
απορριμμάτων στη Φυλή. Σήμερα οι δήμοι
πληρώνουν για τα απορρίμματα με τον τόνο
και γι’ αυτό το λόγο συστηματικά έχει παραβλεφθεί η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, η οποία
υποχρεώνει τις χώρες να κάνουν ανακύκλωση
στην πηγή και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και παράλληλα να μειώνουν τον όγκο των
παραγόμενων απορριμμάτων που οδηγούνται
στους χώρους υγειονομικής ταφής. Η παραπάνω οδηγία έχει περιληφθεί στον Νόμο

4042/2012 και πρέπει άμεσα να αρχίσει να
εφαρμόζεται. Προς αυτή την κατεύθυνση, η
νέα Περιφερειακή Διοίκηση ζητά τη συνεργασία των δήμων, οι οποίοι θα εφαρμόσουν το
συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Στη συνέχεια μίλησε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία αναφέρθηκε στο
συνολικό πρόγραμμα της νέας περιφερειακής

της χρονιάς, προχώρησε στην βράβευση των
ροταριανών Γιώργου Μπήκα και Σταμάτη
Ζήζη με το μεγαλύτερο βραβείο του Διεθνούς
Ρόταρυ, το βραβείο Paul Harris, και παρέδωσε το σήμα του προέδρου στη νέα πρόεδρο 2014-15, Νεκταρία Παπανικολάου.
Στη συνέχεια ακολούθησε η εισδοχή δύο
νέων μελών στον Ομιλο, της Αλεξάνδρας

κύκλωση – τελική διάθεση. Προβλέπει έναν
νέο εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό…. Το
γεγονός σημαίνει ότι οι μέχρι σήμερα σχεδιασμοί βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Γιατί
δεν πληρούν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις.
Με συνέπεια να είναι ορατός και χειροπιαστός
ο κίνδυνος της απώλειας ευρωπαϊκών πόρων
αλλά και της επιβολής προστίμων».
«Η “Δύναμη Ζωής” έχει δεσμευθεί για μια νέα
φιλοσοφία, μια ριζικά νέα προσέγγιση του
μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων, στη
βάση της νομιμότητας, με τη συμμετοχή των
δήμων, των τοπικών κοινωνιών, πρωτοβουλιών
κατοίκων, όλων όσοι μπορούν να συμβάλλουν
σε μία οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και
βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Η σημερινή μας συγκέντρωση εδώ στοχεύει να
είναι ένας κρίκος σε αυτή τη διαδικασία. Δεν
διαθέτουμε μαγικά ραβδιά ή θαυματουργικές
λύσεις. Διαθέτουμε όμως την πολιτική βούληση και το ηθικό σθένος για να αναζητήσουμε το νέο μοντέλο διαχείρισης των
απορριμμάτων».

Αλλαγή ηγεσίας στο Ρόταρυ Κορωπίου
Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπί πραγματοποίησε την αλλαγή ηγεσίας του την Δευτέρα 30
Ιουνίου 2014 στον Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης,
αξιωματούχοι του Ρόταρυ και πολλοί φίλοι.
Η πρόεδρος 2013-14 Μαρία Μάστορα μετά
από μία σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα

αρχής για τη διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική. Τόνισε μεταξύ άλλων:
«Η υπόθεση του ΧΥΤΑ Γραμματικού και ο τρόπος αντιμετώπισής της από την Πολιτεία, από
το υπουργείο και από την απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση, αποτελούν την πιο χειροπιαστή απόδειξη της περιφρόνησης, όχι μόνο
της νομιμότητας, αλλά και της ίδιας της βούλησης των πολιτών. Είναι μια αντιμετώπιση

Παυλίδου και της Μαρίας Σμαριανάκη.
Τέλος η νέα Πρόεδρος παρουσίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλο για το ροταριανό έτος
2014-15.
Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν την βραδιά
μπροστά στη θάλασσα, και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους από μία γλάστρα με βασιλικό,
προσφορά του Ροταριανού Ομίλου Κορωπί.

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπί, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων,
είναι ένας δυναμικός Ομιλος και χάρις στις
άοκνες προσπάθειες των μελών του καταφέρνει, στις δύσκολες περιόδους που διανύουμε,
να προσφέρει στο κοινωνικό
σύνολο, μέσα στα πλαίσια του ανθρωπιστικού χαρακτήρα που διέπει το Ρόταρυ.

που την συναντήσαμε και στην Κερατέα. Αλλά
και στη Φυλή. Μια αντιμετώπιση που τη συναντάμε παντού όπου οι πολίτες υψώνουν το
ανάστημά τους και αντιστέκονται. Αντιστέκονται στις βουλές πολιτικών και συμφερόντων…. Ο αγώνας των πολιτών της Κερατέας
κατά της υποβάθμισης της ζωής τους, έγινε
σύμβολο αντίστασης….»
[...]«Στο Γραμματικό οι πολίτες απορρίπτουν
την παράνομη, όπως αποδεικνύεται, σε ευρωπαϊκό κι εθνικό, επίπεδο χωροθέτηση του
ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό. Μια χωροθέτηση
πάνω σε ρέμα, όπως έχουν διαπιστώσει
ύστερα από τις επιτόπου επισκέψεις τους και
τα πορίσματά τους, τόσο η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής όσο και το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος…»
«Όπου υπάρχουν ευθύνες, δεν πρέπει να
αποσιωπηθούν. Δεν εκλέχθηκα για να τιμωρώ
αλλά εκλέχθηκα για να μην υπάρχει ατιμωρησία….»
«Η περίπτωση του ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι
ενδεικτική ενός χρεοκοπημένου μοντέλου,
άνωθεν επιβολής «λύσεων» που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τους πολίτες,
το περιβάλλον, ενός μοντέλου που δεν λαμβάνει υπόψη του τις τοπικές κοινωνίες… Είναι
επίσης ενδεικτική της πιεστικής ανάγκης να
υπάρξει επιτέλους ριζική αναθεώρηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. Όπως επιβάλλει ο νόμος 4042 του
2012. Ο νόμος ενσωματώνει στο εθνικό Δίκαιο
την κρίσιμης σημασίας Κοινοτική Οδηγία
2008/98 σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων… Ο νόμος 4042/12 προβλέπει την αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης των
απορριμμάτων με έμφαση στην πυραμίδα πρόληψη – προετοιμασία για επανάχρηση – ανα-

Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής, ο οποίος μίλησε για τις
προσπάθειες που κατέβαλε προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Γραμματικού προκειμένου να αποδειχθούν οι παρανομίες που

έχουν γίνει για την κατασκευή του ΧΥΤΑ
Γραμματικού, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η
αναστολή της κατασκευής του συγκεκριμένου
ΧΥΤΑ.
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις και τοποθετήσεις από
τους πολίτες, αλλά και από μέλη της Επιτροπής Αγώνα Γραμματικού.
Στις δευτερολογίες τους η Περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, απάντησαν στα ερωτήματα
που τέθηκαν, κάλεσαν τους δήμους και τους
πολίτες να συνεργαστούν μαζί τους προκειμένου να προχωρήσει το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο
δεσμεύθηκε να εφαρμόσει άμεσα η νέα Περιφερειακή Αρχή.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης,
δημοτικοί σύμβουλοι από τον Μαραθώνα αλλά
και από άλλους δήμους της Ανατολικής Αττικής.

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 5 IOYΛIOY 2014

Αλιεύματα

Καλοκαίρι! Κάποιοι θα πάνε για ψάρεμα, είτε
προς τέρψιν, είτε προς βρώσιν.
Εμείς λέμε να πιάνουμε “λαβράκια” και να σας
τα σερβίρουμε προς σκέψιν!

Μύθος, ότι η ΕΕ είναι εγγυητής
της Δημοκρατίας
“Τσιμπήσαμε” και αντιγράφουμε από τον Γιώργο
Δελαστίκ στο περιοδικό “Eπίκαιρα” τευχ. 240 22/5/14, σελ.8).
Συγκλονιστισκές ήταν οι αποκαλύψεις των Financial Times του Λονδίνου για το παρασκήνιο της
ανατροπής του Γιώργου Παπανδρέου από την
πρωθυπουργία της Ελλάδας το Νοέμβριο του
2011 και το ρόλο που έπαιξαν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ε.Ε. στην εκτροπή αυτή. Εξίσου συνταρακτικά είναι τα όσα φέρνει στο φως της
δημοσιότητας η εφημερίδα για το ρόλο του προέδρου της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Αυτός μετέτρεψε τον Αντώνη Σαμαρά από αντιμνημονιακό σε μνημονιακό, αυτός διέγνωσε τη φιλοδοξία του Ευάγγελου Βενιζέλου να “φάει” τη
θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ από τον Γιώργο
Παναδρέου, αυτός επέλεξε τον Λουκά Παπαδήμο
για πρωθυπουργό της χώρας - έναν τραπεζίτη,
δηλαδή, έμπιστο του Βερολίνου για να αντικαταστήσει το λαομίσητο λόγω Μνημονίου, αλλά
εκλεγμένο από το λαό Γ. Παπανδρέου.
Οι πρόσθετες αποκαλύψεις, του κατά την εποχή
εκείνη υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Τίμοθι
Γάιτνερ στο βιβλίο του “Τεστ Αντοχής”, για τη
στάση των Γερμανών απέναντι στη γερμανόδουλη
κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη, που
είχε ήδη σχηματιστεί, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο το 2012, αφενός, συμπληρώνουν την εικόνα
και, αφετέρου, οδηγούν σε βαθύτερο προβληματισμό για τη φύση της Ε.Ε.
Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι είναι μύθος ο ισχυρισμός πως η Ε.Ε. είναι εγγυητής των δημοκρατικών αρχών διακυβέρνησης. Το αντίθετο
διαπιστώνουμε
[...]
Και αναπτύσσει στη συνέχεια του άρθρου του, τα
γεγονότα και τον προβληματισμό.

Αλήθειες και ψέματα για την ανταγωνιστικότητα
της ενέργειας με τη πώληση της “μικρής” ΔΕΗ
Στο θερινό τμήμα της Βουλής βρίσκεται το νομοσχέδιο για άλλο ένα ξεπούλημα, ενός δημόσιου, αναγκαίου
αγαθού· της ενέργειας.
Η πώληση της “μικρής” ΔΕΗ έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου
βρίσκονται και οι μονάδες που “χαρίζονται”.
Παράγοντες της αγοράς και στελέχη
της ΔΕΗ σημειώνουν ότι με βάση εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης η λογιστική αξία της «μικρής ΔΕΗ»,
δηλαδή των 2.768 MW της ΔΕΗ που
θα μεταβιβαστούν αφορούν σε 11 μονάδες, λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές και
φυσικού αερίου, σε πέντε λιγνιτωρυχεία και μία άδεια για την κατασκευή
νέας λιγνιτικής μονάδας στη Φλώρινα, και ανέρχεται σε 1,6- 1,7 δισ.
ευρώ.
Εν τω μεταξύ, τις βασικές δεσμεύσεις
της κυβέρνησης για τη «μικρή ΔΕΗ»
παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο
υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης
Μανιάτης, χαρακτηρίζοντας το σχετικό νομοσχέδιο ως μία σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση
του ανταγωνισμού και την προστασία
των καταναλωτών.
Ο υπουργός Περιβάλλοντας διαβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι:
- Θα είναι διασφαλισμένα πλήρως τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στη «μικρή ΔΕΗ».
- Ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει τις ίδιες
υποχρεώσεις.

- Θα υπάρχουν οι προτεραιότητες και
ωφελιμότητες των τοπικών κοινωνιών.
- Οι πελάτες θα πάνε υποχρεωτικά για
τέσσερις μήνες στη «μικρή ΔΕΗ» και
αμέσως μετά θα μπορούν να επιλέξουν είτε να παραμείνουν είτε να πάνε
στη «μεγάλη ΔΕΗ».
- Θα συνεχιστεί η πολιτική ενίσχυσης
με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και
δεν θα θιγούν οι ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες.
- Διασφαλίζονται απολύτως τα δικαιώματα των τοπικών κοινωνιών εκεί
όπου υπάρχουν μονάδες της ΔΕΗ.
- Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται με
αναλογικό τρόπο, το τοπικό ανταποδοτικό τέλος και στη «μικρή ΔΕΗ».
- Οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις με το
μέτρο της εντοπιότητας.

Ενα βουνό ψέματα
Αν ολα αυτά που μας λέει ο Υπουργός
είναι έτσι, δηλαδή μεταφέρουν ατόφιο
το δημόσιο στον ιδιώτη τότε γιατί να
μεταφερθεί; Για να εισπράττει τα
κέρδη ο ιδιώτης; Εχετε δει, ακούσει
ποτέ ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία εργάζεται για να παρέχει κοινωνικές
υπηρεσίες και μόνο; Ούτε ως ανέκδοτο δεν στέκει.
Η κάθε επιχείρηση προσπαθεί με το
μικρότερο κόστος να βγάζει το μεγαλύτερο κέρδος. Ιδιαίτερα οι μεγάλες.
Γιατί λοιπόν θα είναι καλύτερα μία
ιδιωτική επιχείρηση; Οσο για την ανταγωνιστικότητα, να διαλέξω εγώ ο

Περιέχει διατάξεις που παραβαίνουν
την Κοινοτική νομοθεσία, επισημαίνει η Ε.Ε.
Προειδοποίηση προς την
Ελληνική Κυβέρνηση, ότι
το νομοσχέδιο για την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
εμπεριέχει
διατάξεις
που παραβαίνουν την
Κοινοτική νομοθεσία,
απευθύνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, μέσω της
απάντησης που έδωσε
σε σχετική ερώτηση του
Ευρωβουλευτή, Κρίτωνα
Αρσένη.
Στην ερώτηση του, ο
Κρίτων Αρσένης εφιστά
την προσοχή της Κομισιόν στη διάταξη που
εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο για τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ»,
με την οποία, θα απαγο-

ρεύεται στους πελάτες
της λεγόμενης «μικρής
ΔΕΗ» να αλλάξουν πάροχο, ενώ ταυτόχρονα,
δεν επιτρέπει στην εναπομείνασα
δημόσια
ΔΕΗ, για 6 μήνες, να
δώσει προσφορά για να
τους επαναφέρει.
Ο Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος επίτροπος για την
Ενέργεια, επισημαίνει,
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ για την ηλεκτρική ενέργεια, οι πελάτες
πρέπει
να
ειδοποιούνται δεόντως
σχετικά με οποιαδήποτε
πρόθεση τροποποίησης
των συμβατικών όρων

από τον προμηθευτή και
να ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα
λύσης της σύμβασης το
οποίο είναι ελεύθεροι να
ασκήσουν αν δεν αποδέχονται τους νέους όρους.
Eπίσης, στην απάντηση
της, η .Ε. επισημαίνει,
ότι δεν έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από
την Ελληνική Κυβέρνηση για να τοποθετηθεί στο ερώτημα του
Κρίτωνα Αρσένη αν η
υποχρεωτική μεταφορά
του 30% των πελατών
της ΔΕΗ στη νέα εταιρία θα συνιστούσε ή όχι
Κρατική ενίσχυση.
Πηγή: epoli.gr

καταναλωτής πάροχο, είναι το μεγάλο
ψέμα. Οταν ένας ιδιώτης θα πάρει 11
μονάδες παραγωγής ενέργειας έτοιμες!!! Ποιος ιδιώτης θα μπορέσει να
τον ανταγωνιστεί; Ιδιωτικό μονοπώλειο θα είναι και μόνον. Οι πρώτες ημέρες άλλωστε της απελευθέρωσης της
ενέργειας τις γευθήκαμε με τις ιδιωτικές εταιρείες που στήθηκαν (energa
κ.ἄ) που εισέπραξαν τα ΦΠΑ, εισέπραξαν τα χαράτσια, τα έβγαλαν στην
Ελβετία και σήμερα εμείς οι πολίτες
πληρώνουμε τα σπασμένα. Δεν τιμωρήθηκε κανείς!!!!!!!!
Πόσες δημόσιες επιχειρήσεις δεν δόθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος
άφησε τις υποδομές να εξαθλιωθούν,
ροκάνισε το εύκολο χρήμα και μετά
τις παρέδωσε πίσω στο δημόσιο;

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάθετα αντίθετος στην
πώληση-ξεπούλημα της “μικρής” ΔΕΗ
και έθεσε θέμα δημοψηφίσματος.
Ολοι οι αρχηγοί των αντιπολιτευτικών
κομμάτων δηλώνουν αντίθετοι με την
πώληση της μικρής ΔΕΗ.
Ακόμη πέντε ανεξάρτητοι βουλευτές
(Πάρις Μουτσινάς, Νίκος Σταυρογιάννης, Γιώργος Κασαπίδης, Μάρκος
Μπόλαρης και Βασίλης Καπερνάρος)
με κοινό τους κείμενο εκφράζουν την
αντίθεσή τους στην πώληση της ΔΕΗ
ζητώντας, παράλληλα, την απόσυρση
του νομοσχεδίου ως «απαράδεκτου
και εγκληματικού για την κοινωνία και
τη χώρα».

Κυλιόμενες διακοπές ρεύματος ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ
Οι εργαζόμενοι στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τη μικρή
ΔΕΗ, προχωράνε σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Τόνισε δε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
τήρησης των προγραμμάτων περικοπών και έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών, σε περίπτωση ανάγκης
αιφνίδιας μεταβολής τους.

Για τις διακοπές ενημερωθείτε
στο www.deddie.gr
Mπορείτε να ενημερώνεστε να
από την ειδική τηλεφωνική γραμμή
του ΔΕΔΔΗΕ 210-6241860, η
οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.
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«Εις υγείαν της παρέας κι όξω βάσανα»
Στην «παρέα» ήταν αφιερωμένη η φετινή καλοκαιρινή
παράσταση του Τμήματος
Ελληνικών Χορών Καλυβίων του Νομικού Προσώπου «Αριστόδικος» του
Δήμου Σαρωνικού, που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιουνίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων.

«Την κάθε παρέα που στη
ζωή όλων διαχρονικά είναι
κυρίαρχο σημείο αναφοράς

που προσθέτοντας ότι
«...σήμερα που η
ζωή
πλέον έχει δυσκολέψει και

ουσιαστικής επικοινωνίας,
συντροφικότητας, αλληλεγγύης, σεβασμού, φιλίας, αν-

Πιστή στο ετήσιο καλοκαιρινό της ραντεβού με τους θεατές ήταν και φέτος η Χορωδία του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Λυκουρίζα Λαγονησίου», η οποία
την Κυριακή 29 Ιουνίου παρουσίασε στο θεατράκι της παραλίας Λαγονησίου μια υπέροχη μουσική βραδιά με τίτλο
«Ακρογιαλιές – Δειλινά», εμπνευσμένη από το ομώνυμο
τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.
Οι 34 συνολικά χορωδοί και ο σολίστας Γιάννης Παπαβλασόπουλος συνοδευόμενοι από τριμελή ορχήστρα και
υπό τη διεύθυνση του Αιμίλιου Γιαννακόπουλου που είναι
μαέστρος της χορωδίας του συλλόγου από το 2006, τραγούδησαν γνωστά ελληνικά τραγούδια των Γιώργου

Ο δάσκαλος και οι μαθητές
του χορευτικού των Καλυβίων επέλεξαν – μιας και
είναι και οι ίδιοι μια μεγάλη
παρέα – να τιμήσουν την
«παρέα» με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην καθημε-

θρωπιάς, χαράς».
Πριν την έναρξη της χορευτικής παράστασης η Ομάδα
Παραδοσιακού Τραγουδιού
τραγούδησε υπό τη διεύθυνση του Κώστα Σιδερή
τραγούδια της δεκαετίας
του ΄50 και του ’60 («Γελεκάκι», «Βαγγελίτσα», «Ελενίτσα», «Ξενάκι») και στη
συνέχεια ακολούθησε τραγούδι καλωσορίσματος από
την Ικαρία με τίτλο «Χίλια
καλώς ορίσατε».
ρινή μας ζωή, αλλά κυρίως
στη ζωή των ανθρώπων του
χτες. Στόχος της παράστασης αυτής ήταν να παρουσιάσει τη χαρά και την
ομορφιά της ζωής όπως
αυτή αναδεικνύεται μέσα
από την παρέα.

«Ακρογιαλιές – Δειλινά»

που έχει συνήθως να κάνει
με τις ευχάριστες και χαρούμενες στιγμές και πολλές φορές με τα γλέντια και
τη διασκέδαση» όπως επισήμανε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

έχει ασχημήνει πολύ, η
παρέα εξακολουθεί να είναι
απαραίτητο στήριγμα, όχι
μόνο για την κοινωνική μας
συμβίωση, αλλά έχει εξελιχθεί να είναι αυτή που προσφέρει τις περισσότερες
φορές τη μοναδική διέξοδο

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει
την ευχή το Τμήμα Ελληνικών Χορών να συνεχίσει
την επιτυχημένη του πορεία
και στο μέλλον προσφέροντας σε νέους αλλά και μεγαλύτερους ευτυχισμένες
και αλησμόνητες στιγμές.

Μουζάκη, Μανώλη Χιώτη, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιώργου Ζαμπέτα και άλλων δημιουργών («Κάποιο δειλινό», «Στην ακρογιαλιά», «Μοιάζεις κι εσύ σαν
θάλασσα», «Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά», «Τα δειλινά»,
«Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Το
φεγγάρι κάνει βόλτα», «Ακρογιαλιές δειλινά», καθώς και
τα μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη «Δελφινοκόριτσο» και «Το θαλασσινό τριφύλλι» (μουσική: Λίνος
Κόκοτος) και απέσπασαν ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια
από το κοινό που τους επιβράβευσε για ακόμα μια φορά
με το πιο θερμό του χειροκρότημα.
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Στον ΑΠΟΗΧΟ των ΕΥΡΩ-εκλογών
Οι Ευρωπαίοι ΓΥΡΙΣΑΝ την ΠΛΑΤΗ
στην Ε.Ε. των τραπεζιτών
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ως προς την Ε.Ε. το “μήνυμα” που έστειλε
ο ελληνικός λαός, είναι ότι απορρίπτει
αυτήν την Ευρώπη των τραπεζιτών, του
μεγάλου Κεφαλαίου των αρπακτικών και
τις Γοτθικής επικυριαρχίας. Αυτή τν Ευρώπη, των αρπακτικών διαθέσεων των
“Σταυροφόρων” και της υποκρισίας των
σταυροφοριών. Καπηλεύτηκαν το σταυρό,
καπηλεύονται και το Χριστό, ακόμη και
στις κομματικές τους επωνυμίες. Στις επόμενες ευρωεκλογές του 2019, αν υπάρξουν, πρώτο κόμμα θα είναι το ΚΚΕ· η
πολιτική θέση του ΚΚΕ. Εξω από την Ε.Ε.
Απ’ αυτήν την Ε.Ε.!

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Αν μελετήσει κάποιος προσεκτικά τ’ αποτελέσματα των τελευταίων Ευρω-εκλογών, σε σχέση και με τις προηγούμενες,
από το 1979 και δώθε, καταλήγει σ’ ορισμένα, πολύ χρήσιμα και καθοριστικά συμπεράσματα:
1. Οι λαοί της Ε.Ε., σαν σύνολο, στην πορεία αυτών των 35 τελευταίων ετών, με τη
φθίνουσα πορεία συμμετοχής τους, απαξιώνουν βαθημδόν το εγχείρημα αυτού του
μορφώματος, της διακρατικής Ενωσης των
Εθνικών Κρατών, με στόχο την Ομοσπον-

διοποίηση. Οπου η Γαλλία είναι μια μεγάλη
Περιφέρεια και η Ελλάδα μια μικρή Επαρχία! Πρωτεύουσα θα είναι οι Βρυξέλλες και
το Λουξεμβούργο και “μαέστρος” το Βερολίνο, με υποβολέα τις ΗΠΑ.
Στην ίδια την Ε.Ε., εν τω συνόλω της, ενώ
στις πρώτες Ευρω-εκλογές του 1979, σημειώθηκε συμμετοχή 62% (61,99), με προϊούσα πτώση, κατέληξε, στις τελευταίες
εκλογές στο 43% (43.09). Το 67% των Ευρωπαίων απαξίωσαν με την αποχή τους
αυτό το μόρφωμα, της εξαπάτησης και
υποδούλωσης των Λαών.
2. Η αρνητική πορεία έγκρισης-απόρριψης, δεν είναι ενιαία σ’ όλα τα κράτη. Ποικίλει και γεωπολιτικά, αλλά και για
διάφορους λόγους, οικονομικούς, ιστορικούς, πολιτικών συγκυριών και συσχετισμών.
Θετικό πρόσημο, με πάνω από 50% συμμετοχή έχουν κράτη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης ή κράτη των οποίων οι λαοί
ετράφησαν με πολλές ελπίδες και αυταπάτες.
Τα σκήπτρα συμμετοχής διαχρονικά κατέχουν το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο με
συμμετοχή 90%! Δεν είμαι διεθνολόγος
για ν’ αναλύσω πλήρως και υπεύθυνα το
φαινόμενο. Ομως να μη ξεχνάμε ότι οι

Βρυξέλλες είναι πρωτεύουσα του Βελγίου
και έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
Ε.Ε. (Κομισιόν) και του Συμβουλίου της
Ε.Ε. Οπως και το Μεγάλο Δουκάτο του
Λούξεμπουργκ, με το μεγαλύτερο κατά
κεφαλή εισόδημα (67.100€)2 των χωρών
της Ε.Ε. Είναι αυτό το μικρό κράτος, που
έχει συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία και εξέλιξη της ΕΟΚ και ακολούθως
της Ε.Ε. {Ρομπέρ Σουμάν, Ζακ Σαντέρ, τ.
πρόεδρος της Κομισιόν (european commisision) και ο νυν Ζ.Κ. Γιούγκερ}.
― Αναλυτικότερα στοιχεία με σύντομα
σχόλια, τα παραθέτουμε στο εμβόλιμο κείμενο.
Οι μόνες χώρες που διατηρούνε θετικό
πρόσημο συμμετοχής, με πάνω από 50%,
εκτός απ’ τις δύο που προαναφέραμε είναι:
― Δανία με 56,04%, Ιρλανδία 51,06%,
Ελλάς(!) 58,2%, Ιταλία 60%, Μάλτα
74,81%
Από τις 28 χώρες που έχουν ενταχθεί στν
Ε.Ε. μόνον 7 εγκρίνουν ή ανέχονται τις πολιτικές αυτής της Ε.Ε.
Οι άλλες 21 χώρες - ακριβώς οι τριπλάσιες
από τις προηγούμενες - αδιαφορούν - απαξιώνουν - καταδικάζουν α υ τ ή ν την
Ε.Ε. των Τραπεζιτών, του γερμανικού ρεβανσισμού, της συντήρησης και της παγκοσμιοποίησης της κυριαρχίας του
κεφαλαίου και δη του χρηματο-οικονομικού, της διάσπασης και διάλυσης των
εθνών.
Η συμμετοχή σ’ αυτές τις χώρες είανι από
σημαδιακή έως αποκαρδιωτική για τους
ευρω-λάτρες κάθε είδους ή εθναρρυντική
για τους ιδεολόγους ενωσιακούς και τους
πολέμιους κάθε είδους.
Από τα ποσοστά συμμετοχής, κάτω του
50%, με το συχνότατο και επίμονο 30% και
20% και με την εκκοφαντική κατακρήμνηση του 13% της Σλοβακίας - όπως ανα-

πογράφονται
στο εμβόλιμο κείμενο των
σοστών - οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στην τρανταχτή τους πλειοψηφία απορρίπτουν την οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση και σύσφιξη των αόρατων
γραφειοκρατικών θεσμών - δεσμών αυτής
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Απορρίπτουν τις
διάφορες εξ’ υφαρπαγής και εξαπάτησης
Συνθήκες τύπου Μάαστριχτ, Δουβλίνου,
Λισσαβώνας, μνημόνια επιτροπείας κλπ.
Προς το παρόν αντιδρούν παθητικά οι περισσότεροι. Με αποχή και αδιαφορία. Η
ιστορία έχει δείξει και αποδείξει πως η παθητική αντίδραση ή υπομονή, συσσωρεύει
συν τω χρόνω, τεράστια εκρηκτική δύναμη ενεργητικής αντίδρασης με ανεξέλεγκτες και οδυνηρότατες βίαιες εκρήξεις.
Κι αυτές οι οδύνες είναι σημάδια ιστορικών
τοκετών, που άλλοτε γεννούν νέους
“θεούς” κι άλλοτε δαίμονες και τέρατα.
Ενα επιπλέον ηχηρό συμπέρασμα των τελευταίων ευρω-εκλογών είναι η “ήπια”
ενεργητική αντίδραση των λεγόμενων
“Ευρωσκεπτικιστών”.
Ο ευρω-σκεπτικισμός(!), ακριβέστερα, η
εθνοτική άμυνα των λαών της Ευρώπης,
που σκόπιμα συγχέεται με το στείρο σωβινισμό ή απαξιωτικά τον εθνικισμό, κατά περίπτωση, ακόμη και με το ναζισμό(!)
σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση επηρροής
στους ψηφοφόρους, παρά την παραπλανητική προπαγάνδα.
― Στη Γαλλία, το εθνικιστικό ή πατριωτικό
κόμμα της Mari Lepen βγήκε πρώτο κόμμα.
Στην Αγγλία ο πολέμιος αυτής της γερμανικής Ε.Ε. Farage βγήκε επίσης πρώτο
κόμμα.
― Στην Ελλάδα το ευρω-αρνητικό ΚΚΕ,
μαζί με το εκτός Βουλήξς 17% των μικροτέρων κομμάτων (κατά το μεγαλύτερο

Η συμμετοχή και η αποχή των λαών στις ευρω-εκλογές διαχρονικά
σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Προς επιβεβαίωση όσων αναφέρω και ισχυρίζομαι στο
άρθρο μου, “Οι Ευρωπαίοι γύρισαν την πλάτη στην Ε.Ε.”
παραθέτουμε αναλυτικότερα τα στοιχεία συμμετοχής αποχής των λαών των κρατών-μελών της Ε.Ε., διαχρονιά:
Οπως αναφέρεται και στο σχετικό άρθρο, τα σκήπτρα συμμετοχή στις ευρωεκλογές, κρατούν παγίως το Βέλγιο και
το Λουξεμβούργο, με υψηλότατα ποσοστά συμμετοχής
90% από το 1979, μέχρι σήμερα.
― Η Δανία καταγράφει μια κυματοειδή πορεία με αυξητική(!) τάση. Από το 48%, το 1979, στο 56,4% το 2014.
Αντίθετα η Ολλανδία που ξεκίνησε το 1979 με θετικό πρόσημο (58%), κατρακύλησε το 1999 στο 30%, για να καταλήξει στις τελευταίες εκλογές στο 63% αποχή!
Να υπενθυμίσουμε ότι η Ολλανδία, μαζί με τη Γαλλία και
την Ιρλανδία καταψήφισαν το Ευρωσύνταγμα με δημοψηφίσματα, αναγκάζοντας εαυτούς κυβερνώντες και “εταίρους”, να το μεταμφιέσουν σε “Συνθήκη” της Λισσαβώνας,
ώστε να μην απαιτείται έκφραση της λαϊκής βούλησης, με
δημοψηφίσματα, για τις χώρες αυτές. Δηλαδή το “Σύνταγμα” της Ε.Ε. - η Συνθήκη της Λισαβώνας - είναι προΪόν
διπλωματικής απάτης.
― Η Ιρλανδία, συμμετοχή 63,61%, το 1979, 51,6% το 2014

― Ιταλία 85,65% το 1979 , 60% το 2014.
― Ελλάς 81,48% το 1981, για να καταλήξει το 2009 στο
52,61 και στις τελευταίες ευρω-εκλογές αυξήθηκε στο
58,2%. Αρνητικό το ποσοστό αύξησης, γιατί η ψήφος ήταν
έκφραση δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση Σαμαρά και
στην πολιτική της λιτότητας και υποτέλειας και επιπρσθέτως επειδή αυτή τη δυσαρέσκεια εξέφραζε η υποψηφιότητα Τσίπρα, για την Προεδρία, αλλά και ένα αντιστασιακό
επιτελείο ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την
εμβληματική φυσιογνωμία του Μανώλη Γλέζου, αλλά και
λόγω των περιφερειακών εκλογών.
― Κύπρος 72,5 το 2004 που ξεκίνησε και 43,97% το 2014
― Μάλτα 82,39 το 2004, 74,81% το 2014.
― Γερμανία (κυρίαρχη και ωφελημένη) καταγράφει μία
πτωτική τάση συμμετοχής από το 65,73% το 1979 στο
43,27% το 2009, με άνοδο στο 47,90% το 2014 λόγω της
επικυριαρχίας της, των οικονομικών της ωφελημάτων και
του πρωταγωνιστικού της ρόλου.
― Η Γαλλία. Από το αισιόδοξο 60,71% κατέληξε στο
43,50%.
― Η Αγγλία (Ηνωμένο Νασίλειο) κινείται πάντα σε χαμηλά
ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές που κυμαίνονται από

το 38,52%, έως το 24%. Η Αγγλία δεν είναι μέλος του Γιούρογκρουπ (ΟΝΕ - ευρώ) και το 2015 έχει δημοψήφισμα
για την παραμονή της ή μη, στην Ε.Ε.
― Η Ισπανία ξεκίνησε από το 68,52% το 1987, για να καταλήξει στο 45,90 εφέτος.
― Η Πορτογαλία 72,43% το 1987, στο 34,50% μετά τα μνημόνια.
― Η Σουηδία καταγράφει θετική πορεία, αν και αρνητική.
Από το 41,63% στο 48,80%.
Αυστρία και Φινλανδία, από το 67,73% στο 40,90%
― Στις πρώην “Ανατολικές χώρες” του Σοβιετικού μπλοκ, καταγράφονται εντυπωσιακά πσοοστά χαμηλής συμμετοχής,
που φτάνουν ακόμη και το 19,5% στην Τσεχία, το 20,96%
στην Σλοβενία και το εντυπωσιακό 13% στη Σλοβακία!
Αλλά και σε άλλες μεσαίες και μεγάλες χώρες τα ποσοστά
συμμετοχής δεν πάνε πίσω:
Στην Ουγγαρία πέφτει από το 38 στο 29%
Στην Πολωνία στο 22 - 23%
Σημείωση: Μπορεί να σας κουράζουν οι αριθμοί, αλλά τα
σωστά συμπεράσματα βγαίνουν με στοιχεία. Αλλως θα “τρέφεστε” μ’ ότι σας σερβίρει ο “εμβριθής” κύριος ...Μπάμπης...
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μέρος), αλλά και τους ψηφοφόρους της Χ.Α., που
δεν είναι φασίστες, όπως διατείνονται σκόπιμα και
ανόητα ή απερίσκεπτα μερικοί, αλλά και αρκετοί αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν πάνω από 35%
που απορρίπτουν αυτήν την Ευρωπαϊκή Ενωση. Την
Ε.Ε. που θέλει να μετατρέψει τους Ευρωπαίους πολίτες σε καταναλωτικές μονάδες μεταλλαγμένων, σε
υπήκοους εξαντλητικά φορολογούμενους, της γοτθικής Κομισιόν, σε φθηνούς παραγωγούς, με μεροκάματα Κίνας και Ινδιών, που θ’ αλληλοϋποβλέπονται
μεταξύ Βορείων και Νοτίων, μεταξύ τριτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ ελαφρώς και
ανασφαλώς “βολεμένων” και αθλίων της εποχής του
Ουγκώ.
Δεν είναι λοιπόν μόνο οι ψηφοφόροι που απείχαν
στην τρανταχτή τους πλειοψηφία, και των οποίων η
μη ψήφος δεν μετράει, που “γύρισαν την πλάτη”
στην Ε.Ε. είναι κι εκείνοι που με τον έναν ή άλλον
τρόπο ενεργά, καταψήφισαν την Ε.Ε., της διάλυσης
των εθνών και της αλλοτρίωσης και του εξανδραποδισμού των λαών.
ΝΑΙ στη συνεργασία και την αλληλεγγύη των Λαών
και των ανεξάρτητων κρατών
Αλλως, «είτε δεχόμαστε να έχουμε κοινές αξίες,
είτε κρατήστε το νόμισμά σας και αφήστε μας τις
αξίες μας»3.
――――――――
1. Ν.Ν. Σαρίπολος: «Σύστημα Συνταγματικού & Γενικού Δικαίου”
1903 τομ. Α’.
2. Eurostate, ΕΒΔΟΜΗ 17/5/15, φ. 834, σελ. 1 Αρθρο: «Γι’ αυτή
την Ευρώπη»;
3. Ο Ιταλός Πρωθιυπουργός Ματέο Ρέντζι, που ασκεί από 1/7
την Προεδρεία της Ε.Ε. Δηλώσεις του προς την Ε.Ε την
24/6/2014.

Σχεδιασμός και πρόληψη, τα εργαλεία,
για αποτελεσματική πυροπροστασία
Σε ευρεία σύσκεψη για συνολική ενημέρωση σχετικά
με τα μέτρα πυροπροστασίας του Πεντελικού Όρους
κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, μετείχε η
εκλεγμένη Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου και ο
εκλεγμένος αντιπεριφερειάρχης Βόρειου τομέα, Γιώργος
Καραμέρος,
στο
Δημαρχείο Πεντέλης.
Στη σύσκεψη, υπό την προεδρία του δημάρχου Πεντέλης, Δ. Στεργίου - Καψάλη,
μετείχαν δήμαρχοι των όμορων δήμων, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου
Προστασίας
Ανάπλασης
Πεντελικού
(ΣΠΑΠ) και δήμαρχος Αμαρουσίου, Γ. Πατούλης, εκπρόσωποι
του
Πυροσβεστικού σώματος
και εθελοντές δασοπυροσβέστες.
Η Ρένα Δούρου τόνισε μεταξύ άλλων ότι:
«η πυροπροστασία πρέπει
πρωτίστως να στηρίζεται
στην πρόληψη και δευτερευόντως στην καταστολή,
γι᾽ αυτό και οφείλει να δίνει

έμφαση τόσο στον κεντρικό
όσο και στον περιφερειακό
σχεδιασμό, μειώνοντας έτσι
όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανότητες ανάφλεξης». [...]
«Η κεντρική εξουσία διαχρονικά αλλά και η σημερινή κυβέρνηση ειδικά,
έχουν σοβαρές ευθύνες για
τις θεσμικές ελλείψεις και
τον ελλειμματικό σχεδιασμό και πόρρω απέχουν από
το να επιτελούν ένα έργο
που να ανταποκρίνεται στις
ευσυνείδητες προσπάθειες
του πυροσβεστικού σώματος, των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των δήμων,
συνδέσμων όπως ο ΣΠΑΠ
καθώς και των εθελοντικών
οργανώσεων». [...]
«Σήμερα,
χρειαζόμαστε
στελέχωση και ενίσχυση
των δασικών υπηρεσιών,
των Διευθύνσεων δασών,
προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι
Δασικοί χάρτες για όλα τα
δάση της Αττικής, ορθή δασική διαχείριση που θα αποτρέπει τη συσσώρευση

βιομάζας στα δάση, η οποία
μπορεί να αποδώσει οφέλη
στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στις
τοπικές κοινωνίες. Καθώς
και ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία
από το 1997 έχει αναλάβει
την δασοπυρόσβεση».
«Η κυβέρνηση με το πρόσχημα της μνημονιακής

υποχρέωσης και στο όνομα
μιας στρεβλής αντίληψης
για την ανάπτυξη, απορρυθμίζει τις όποιες δικλείδες
προστασίας του κοινωνικού
ιστού και του περιβάλλοντος, δίνονται ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες στην
κεντρική διοίκηση σε βάρος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ “ΑΝΟΙΞΗ”
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος Κιτσίου “Ανοιξη” μετά την πραγματοποίηση
της γενικής Συνέλευσης και τις εκλογές της 15/6/14 ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος:
Καρπούζας Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Καρατσιώλης Ιωάννης
Α’ Γραμματέας: Παπαϊωάννου Ιωάννης
Β’ Γραμματέας: Παπαϊωάννου Ιωάννης
Ταμίας:
Φαρούπος Ιωάννης
Α’ Εφορος:
Κούκος Ιωάννης
Β’ Εφορος:
Γκουγκούσης Γεώργιος
Τα γραφεία του Συλλόγου θα μένουν ανοιχτά κάθε Τετάρτη 20.00 - 21.00. Επίσης την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα
20.00 - 21.00 θα γίνεται ανοιχτή συνέλευση και καλούνται
μέλη και φίλοι να παρευρίσκονται.

Επιβεβαιώνεται ο καταστροφικός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής πολιτικής
Ανακοίνωση από την Ε ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, ελάβαμε, που αναφέρεται στον νέο τρόπο εξετάσεων των μαθητών της Α’ Λυκείου, ο οποίος όπως δείχνουν τα αποτελέσματα είναι πέρα για
πέρα αντιεκπαιδευτικός. Στέλνει τα παιδιά στις ...καφετέριες και στην αμορφωσιά.
Ε ΕΛΜΕ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνη 29.6.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έκδοση των αποτελεσμάτων για τους μαθητές της Α Λυκείου αποκάλυψε το συντριπτικό χτύπημα στα μορφωτικά
δικαιώματα της νέας γενιάς από την εφαρμογή του αντιεκπαιδευτικού νόμου 4186/13 για το λεγόμενο νέο λύκειο, με το νέο τρόπο προαγωγής των μαθητών και την
τράπεζα θεμάτων.
Τα πρώτα στοιχεία από τα Λύκεια της περιοχής μας δείχνουν ποσοστό αποτυχίας πάνω από30%, το οποίο ανά σχολείο ή μάθημα προσεγγίζει το 50%.Τα μεγαλύτερα ποσοστά
αποτυχίας των μαθητών εμφανίζονται κυρίως στην Άλγεβρα,
τη Γεωμετρία και τα Αρχαία Ελληνικά. Αξιοσημείωτο είναι
το ποσοστό των μαθητών που παραπέμπονται για το Σεπτέμβριο και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στα
υπόλοιπα μαθήματα ακόμη και πάνω από 15. Ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία εμφανίζεται στις υποβαθμισμένες περιοχές
του Λεκανοπεδίου αλλά και της επαρχίας.
Ο νέος τρόπος προαγωγής και η τράπεζα θεμάτων σε συνδυασμό με τη διογκωμένη ύλη και την αντικειμενική αδυναμία να
καλυφθεί αυτή λόγω των κενών σε θέσεις εκπαιδευτικών ή
άλλων λειτουργικών προβλημάτων (μεταφορά μαθητών κ.ά.),
δημιούργησαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Ο εξεταστικός μαραθώνιος υποβαθμίζει την εκπαιδευτική
διαδικασία και οδηγεί σε έξοδο από το λύκειο την πλειοψηφία της μαθητικής νεολαίας και τους υπόλοιπους στα
φροντιστήρια, που «τρίβουν τα χέρια τους». Ήδη τα φροντιστήρια στέλνουν διαφημιστικά μηνύματα σε γονείς για
εντατικά καλοκαιρινά τμήματα για μετεξεταστέους .
Δεν είναι μυστικό εξάλλου πως πρόθεση της ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας ήταν να αναγκαστούν τα παιδιά να
αφήσουν το σχολείο, για να περάσουν στο πλέγμα μαθητείας-δωρεάν εργασίας των ΣΕΚ (που παραμένουν στα
χαρτιά), ή να γίνουν πελάτες των σχολαρχών των ΙΕΚ. Γι’
αυτό χτύπησαν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση καταργώντας δημοφιλείς ειδικότητες και τις ΕΠΑΣ, απαξιώνοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό, οδηγώντας το σε
διαθεσιμότητα και απόλυση. Επιβεβαιώνεται ο ταξικός προσανατολισμός του νέου συστήματος, γιατί αποκλείονται
περισσότεροι μαθητές που προέρχονται από τα φτωχότερα
λαϊκά στρώματα.
Το Υπ. Παιδείας και τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ έπιασαν κιόλας δουλειά αμέσως μετά από τη, δημοσιοποίηση των τραγικών αποτελεσμάτων της πολιτικής τους. Την ευθύνη για την
αποτυχία των μαθητών την έχουν οι ίδιοι οι μαθητές, που δεν
«κάνουν για γράμματα» και είναι τεμπέληδες , οι εκπαιδευτικοί επίσης, που δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν τελειώνουν
την ύλη τους. Και το μόνο φάρμακο αποτελεί η εντατικοποίηση και η αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων,

τη στιγμή που το ζωντανό στοιχείο της εκπαίδευσης δίνει
μάχη σε πολύ αρνητικές συνθήκες σε ό,τι αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές, τα βιβλία, τα αναλυτικά προγράμματα, τα
υπεράριθμα τμήματα, τα κενά αλλά και τη φτώχεια και την
εξαθλίωση που φέρνουν οι πολιτικές κυβέρνησης και Τρόικας,
που θέλουν μια αμόρφωτη νεολαία, απλήρωτη, ανασφάλιστη
και χωρίς δικαιώματα στη δουλειά.
Επιβεβαιώνεται ο καταστροφικός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση με το αντιεκπαιδευτικό ν. 4186, κινούμενη στα πλαίσια της
πολιτικής της Ε.Ε., που επιδιώκει την παραπέρα προσαρμογή της εκπαίδευσης στις επιδιώξεις της αγοράς και του
κεφαλαίου.
• Καλούμε το Δ.Σ της ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν
άμεσα απόφαση για κινητοποίηση μέσα στην εβδομάδα
μαζί με γονείς και μαθητές.
• Άμεση συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας απαιτώντας να καταργηθεί ο νόμος για το Νέο Λύκειο.
• Το Δ.Σ Ε ΕΛΜΕ θα πάρει πρωτοβουλία συνάντησης με τις
ενώσεις γονέων και τα συμβούλια των μαθητών για συντονισμό της δράσης μας. καλέσουν σ
• Καλούμε τους συναδέλφους στα σχολεία να οργανώσουν
ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς και τους μαθητές και να ενημερώσουν την ΕΛΜΕ προκειμένου να παρευρεθεί., για να συντονίσουμε τη δράση μας
Απαιτούμε:
• Να επανέλθει άμεσα ο προηγούμενος τρόπος προαγωγής των μαθητών για την Α΄ Λυκείου• Να καταργηθεί η
τράπεζα θεμάτων• Να καταργηθεί ο ν. 4186/13.
Η πρόεδρος
Ο γραμματέας
Άννα Μπαχτή
Λευτέρης Χριστούλας
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α.Π. 24058/27-06-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Διεύθυνση:
Ιθάκης 12, Γέρακας , Τ.Κ. 15344
Αρμόδιος: κ Σοφία Οικονόμου, Τηλ.
210-6604648-49. Τηλεομοιοτυπία
(Φαξ): 210- 6604646, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail): info@gerakas.gr
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ο τίτλος της μελέτης είναι «
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Π.Ε1-Καραούζι, Π.Ε8- Παπαχωράφι, Π.Ε9-Μάριζα & Π.Ε13Νέα Παλλήνη»
Κύριος τόπος της παροχής: ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και
τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 12
Κύριος τόπος παροχής : ΠΑΛΛΗΝΗ
Αττικής , Ελλάδα ,ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS : GR 3
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Η υπόψη ανάθεση δεν εμπίπτει σε
συμφωνία πλαίσιο.
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Π.Ε1-Καραούζι, Π.Ε8Παπαχωράφι,
Π.Ε9-Μάριζα
&
Π.Ε13- Νέα Παλλήνη»
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο αντικείμενο :71.35.18.10-4
II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από
τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις : Ναι
II.1.8) Κατανομή σε τμήματα : Όχι.
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές : Όχι.
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 1.495.014,38 ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
1.215.458,85 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφίας)
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι.
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Διάρκεια σε μήνες: 34 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται
σε 24.309,18 ευρώ (€) (αντιστοιχεί

σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα
καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε
5% επί της οικονομικής προσφοράς
του Αναδόχου.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής ή/και αναφορά στις
εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Η μελέτη που θα ανατεθεί με την
παρούσα, θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους του Δήμου Παλλήνης Αττικής
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του
αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνουν
όπως αναφέρεται στην προκήρυξη,
την Συγγραφή υποχρεώσεων και το
άρθρο 30 του 3316/2005
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να
έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία
σύμφωνα
με
το
Ν.3316/2005.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους
οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης:
Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι
στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση
της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.
III.2) ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με
την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον
διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν τα
κάτωθι:
Α) να είναι ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή
κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών)
του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή,
μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού
του άρθρου, του Ν. 716/1977 και
των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες
και τάξεις:: στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεως Ε’
Β) προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που
τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα
σε τάξεις και κατηγορίες μελετών
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
Γ) προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων
παραγράφων ή κράτη, που έχουν
κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγε-

γραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος
IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα
αντίστοιχα μητρώα των χωρών
τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από
την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/05, ως εξής:
A. για την κατηγορία μελέτης 16 :
i) Δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, όπου οι μονάδες ορίζονται
όπως αναφέρονται στο άρθρο 39
παράγραφος 4 του Ν. 3316/2005 και
εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον:
l Δύο μελετητές 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία .
l Έναn μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
l Τέσσερις μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι
απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο
δυναμικό
πρέπει
να
αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις
παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του
Ν.3316/05.
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται
στο άρθρο 20.1 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην
παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
ΙΙΙ.2.1.2 Νομικό καθεστώς – Απαιτούμενα αποδεικτικά : Για τον
έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι της περίπτωσης Α πρέπει να
υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα των μελετητικών τους πτυχίων και οι υποψήφιοι της
περίπτωσης Β δικαιολογητικά που
να αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι
διαθέτουν στελεχικό δυναμικό αντίστοιχο με αυτό της περίπτωσης Α.
Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι
υποψήφιοι που στο πρόσωπό τους
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
που αναφέρονται στο άρθρο 16
παρ.1 και 2 του Ν.3316/2005 και το
άρθρο 19 της προκήρυξης. Για τον
έλεγχο της καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής στο
πρόσωπό τους των παραπάνω
λόγων αποκλεισμού. Ο υποψήφιος
που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος,
προκειμένου να συνάψει σύμβαση
θα προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι
των οποίων υποβλήθηκε η ως άνω
δήλωση, άλλως αποκλείεται της
διαδικασίας και προσκαλείται ο επόμενος μειοδότης, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην προκήρυξη.
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται
στο άρθρο 20.1 του τεύχους της

αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην
παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα : Δεν απαιτείται
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 18
της προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα κατά τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών,
που έχουν εκπονηθεί την τελευταία
πενταετία από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και το μελετητικό δυναμικό του ως εξής:
1. Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία τα παρακάτω
είδη μελετών:
Για την κατηγορία 16, μελέτες πράξεων εφαρμογής (και για τους παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός
Ελλάδος αντίστοιχες υπηρεσίες) η
συνολική αξία των οποίων να υπερβαίνει την προεκτιμώμενη αμοιβή
για τις σχετικές εργασίες στην κατηγορία
αυτή,
δηλαδή
τα
1.215.458,85 € (χωράς ΦΠΑ).
.1.2 Να έχει κυρώσει τουλάχιστον
μια μελέτη πράξης εφαρμογής κατά
την τελευταία πενταετία
.1.3 Να διαθέτει τουλάχιστον το
παρακάτω στελεχιακό δυναμικό
για την εκτέλεση της σύμβασης:
Δύο μελετητές δωδεκαετούς εμπειρίας και δύο μελετητές οκταετούς
εμπειρίας σε μελέτες πράξεων
εφαρμογής.
.1.4 Στην ομάδα μελέτης πρέπει
να συμμετέχει επί ποινή αποκλεισμού πολεοδόμος αναγνωρισμένης
εμπειρίας ως Τεχνικός Σύμβουλος.
σε θέματα υπολογισμού των εισφορών σε γη, εγκυρότητας των κατατμήσεων
σύμφωνα με την
πολεοδομική και εποικιστική νομοθεσία και τακτοποίησης των ιδιοκτησιών
σύμφωνα
με
την
πολεοδομική νομοθεσία.
Η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία
του πολεοδόμου είναι η έγκριση
δομικής μελέτης (έκδοση Π.Δ. έγκρισης) κατά την τελευταία πενταετία. Η συμμετοχή του πολεοδόμου
θα αποδεικνύεται με Υ.Δ., η δε
αμοιβή του θα βαρύνει τον Ανάδοχο
της μελέτης. Η εμπειρία του πολεοδόμου θα αποδεικνύεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο 21.4.1.
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών
στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή
επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως
της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο
αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει
τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης
μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία
μελέτης.
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις : όχι
III. 3) Όροι που αφορούν ειδικά τις
συμβάσεις υπηρεσιών.
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη : Ναι. Εφαρμόζεται
ο Ν.3316/2005

III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει
να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα
για την εκτέλεση της σύμβασης :
Ναι
ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ:
IV.1.1) Είδος διαδικασίας : Ανοικτή.
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον
αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά
ή να συμμετάσχουν : Δεν εφαρμόζονται.
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου :
Δεν εφαρμόζεται.
IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά των Διαγωνιζομένων, οι οποίοι
δεν
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής,
με βάση τα αναλυόμενα, στα συμβατικά τεύχη, κριτήρια.
1. Οργανωτική αποτελεσματικότητα
της ομάδας μελέτης (σύμφωνα με
τα αναλυτικότερα αναφερόμενα
στην προκήρυξη): Στάθμιση: 40 %.
2. Πληρότητα και αρτιότητα της
εκτίμησης του γενικού και ειδικού
αντικειμένου της μελέτης (σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στην προκήρυξη): Στάθμιση:
35%.
3. Οικονομική Προσφορά: Στάθμιση:
25%.
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού : Όχι
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή : Δεν εφαρμόζεται
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση
που αφορά την ίδια σύμβαση : ΟΧΙ
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών
προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα :
Ημερομηνία:01-09-2014. Ώρα: 13:00
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/9/2014. Ώρα: 10:00
Έγγραφα με πληρωμή : Ναι
τιμή : …….. €
Νόμισμα: ΕΥΡΩ
Όροι και μέθοδος πληρωμής :
Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από τον Δήμο
Παλλήνης Αττικής, Οδός Ιθάκης 12,
Γέρακας
Τ.Κ. 15344, τηλ.
2106604648-49 , Πληροφορίες κ.
Σοφία Οικονόμου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη,
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, από τα γραφεία
του Δήμου με την καταβολή ποσού
….. €. Η Υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών από
την παραλαβή της αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα
στοιχεία του διαγωνισμού που δια-

τίθενται, εφόσον προηγουμένως
έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης
δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα
τεύχη διαγωνισμού, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη
δυνατή
Υπηρεσία
αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
στον ενδιαφερόμενο.
IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των
προσκλήσεων υποβολής προσφορών
ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους: Δεν εφαρμόζεται.
V.3.6) Γλώσσα(-ες) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή
στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς6 μήνες (από την ημερομηνία
που αναφέρεται για την παραλαβή
των προσφορών).
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των
προσφορών:
Ημερομηνία: 09/09/2014 . Ώρα :10: 00.
Τόπος: Δήμος Παλλήνης Αττικής,
Οδός Ιθάκης 12, Γέρακας Τ.Κ.
15344,
τηλ.
2106604648-49
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:
ναι.
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι
των προσφερόντων.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση : Όχι
VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία :
Όχι
VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες : VI.4) Ενστάσεις και προσφυγές
(κατά την Οδηγία 89/665 και το ν.
2522/97), κατατίθενται στην αρχή
που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι το
Δήμο Παλλήνης, από την οποία
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης
των
αντίστοιχων
Πρακτικών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 27/06/ 2014
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
στις
27/06/2014
ΙΟΥΝΙΟΣ 24-06-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

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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ΜΙΚΡΕΣ

ΠΕ 137
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 3/7/14
Α.Π. 268623
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 16.7.14 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 -10.15 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου
(7,47τ.μ.) και του εξωτερικού
χώρου (1,67τ.μ.) που βρίσκεται

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού
- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με
ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «1.351.000,00 €».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό «858.534,90 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με
προϋπολογισμό «206.080,00 €»,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα
Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και
Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων
(Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του
Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) €
με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στην Πλατεία Αβησσυνίας (Δημοτικό Παράπηγμα Νο 49+50) και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως παλαιοπωλείο, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το
ποσό των 560,00 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%
μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολή αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)

χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη
Δ/νση Δημοτών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηνάιων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277 472 - 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα
Αθήνα 30.6.14
Καπετανόπουλος Ορέστης
Μαθιουδάκης Γεώργιος

Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272445, FAX επικοινωνίας 2105272204 αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την «22
Ιουλίου 2014» ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών), στα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην
Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ'
αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν.
3669/08), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των
εργασιών που αποτιμώνται με τιμές
μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις «2η3η» στην κατηγορία οικοδομικών
έργων, τάξεις «Α2-1η-2η» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών
έργων,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-

τικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
της παραγράφου α, στην περίπτωση
εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και
αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ
στην τάξη «4η» για οικοδομικά
έργα και στην τάξη «-» για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που
ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ στην «1η» τάξη για έργα οικοδομικά και στην «-» τάξη για
έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους «21.293,00 €» και
ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο
ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι εννέα
μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την
Ε.Τ.Επ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Ηρακλής Κ. Δρούλιας

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου Derby Αγγλιας
και σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

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

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

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές
σε σπίτι και σιδέρωμα
ρούχων.
Τηλ.
210
9932687
κιν.
6987880112
Κυρία Eλληνίδα με
πειρα και συστασεις,
αριστη στην εργασια
τιης εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμβανει καθαρισμα
οικιων,
σιδερωμα,και λειπες
εργασιες. Ελπιδα τηλ
6974076884.

ΑΔΑ: Ω5ΔΩΩΗΔ-ΝΔΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
152 34 Χαλάνδρι
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χαλάνδρι 03/07/2014
Αρ. Πρωτ. 16764
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης) επί του τιμολογίου του
προϋπολογισμού σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης και την οικονομική προσφορά όπως αναλυτικά
αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και πάντα σύμφωνα με την
11389/93 Υπουργική Απόφαση για
την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 32.000,00€ με ΦΠΑ 23% &
με Α.Μ. 9/14.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών η 14/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
9 της Υπ.Απ. 11389/93.
Ισχύουσα νομοθεσία:Υ.Α. 11389/93,
Ν. 2286/95, Ν. 3463/06, Ν.3852/10.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται
στο ποσό των 640,00€.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Tμήμα Προμηθειών του Δήμου
τηλ. 213 2023844.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Σ. Κουράσης

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

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

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

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

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

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

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

Specia-

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

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

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Το κολύμπι σώζει ζωές
Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από
θάλασσα και αμέτρητα νησιά, έχει επίσης λίμνες, ποτάμια και χείμαρρους.
Λόγω καλών καιρικών συνθηκών τον περισσότερο
χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο.
Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου,
κάνει τα παιδιά στη χώρα μας ιδιαίτερα επιρρεπή στα
ατυχήματα από πνιγμό.
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να
πνιγούν, σε λίγα μόνο εκατοστά νερό σε ελάχιστο
χρόνο.
Στη Θάλασσα
Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας από
την πιο μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά, το κολύμπι
σώζει ζωές.
Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς
επίβλεψη, ακόμα και εάν ξέρουν να κολυμπούν.
Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα όπως
μπρατσάκια και κουλούρες, για την ασφάλεια των παιδιών μας.
Να μην κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα.
Μην αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την
ξηρά χωρίς επίβλεψη.
Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο
ρεύμα.
Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν τους
ηρωϊσμούς.
Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως πατητές, κράτημα
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αναπνοής και άλλα, πρέπει να αποφεύγονται, μπορούν
πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό.
Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε σκάφος πρέπει πάντα να φοράνε εγκεκριμένα σωσίβια και
να επιβλέπονται.

Στην πισίνα όπως στη θάλασσα, είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές, μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν
υπάρχουν εμπόδια.
Σε άλλους Χώρους όπου υπάρχει νερό
Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να μην πλησιάζουν
κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί εάν πέσουν μέσα μπορεί να πνιγούν. Για τον ίδιο λόγο δεν
πρέπει να κολυμπούν σε ποτάμι, όταν υπάρχει δυνατό
ρεύμα.
Τα παιδιά να αποφεύγουν τις βουτιές σε λίμνη, όταν τα
νερά είναι θολά.
Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να σκύβουν πάνω από πηγάδια, στέρνες και αρδευτικά κανάλια, γιατί πέφτοντας μέσα, μπορεί να τραυματιστούν
σοβαρά ή να πνιγούν.

Θαλάσσια Αθλήματα
Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα τα παιδιά, πρέπει
πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και εάν
κολυμπούν καλά.
Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια
αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο ski, ιστιοσανίδα
και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν
πρώτα, μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές και να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος.
Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά, κάνουν καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν
τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν πιστά τους
κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδεμένα με την ειδική
σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη
και να είναι πάντα συνοδευόμενα.
Σε Πισίνα
Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη ή να έχει κάλυμμα ασφαλείας.
Ποτέ να μην κολυμπάνε παιδιά σε πισίνα, χωρίς επίβλεψη.
Να μάθουμε στα παιδιά, να προσέχουν ιδιαίτερα τον περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας, μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν
σοβαρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασφάλεια δεν σημαίνει υπερπροστασία.
Τα παιδιά πρέπει να μη φοβούνται το «νερό», αλλά να
το χαίρονται με ασφάλεια.
Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι
μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην
καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών
τους.
Τηλέφωνο: 210-6741.933 Fax: 210-6743.950
www.pedtrauma.gr – info@pedtrauma.gr

Eθελοντική Αιμοδοσία
στο Κορωπί
Κυριακή 6 Ioυλίου (10:00-14:00)
Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος-σωματείο «Άγιοι Ανάργυροι» στο ΚΑΠΗ Κορωπίου
(Νικ. Ντούνη 4) την Κυριακή 6 Ιουλίου από τις 10 το
πρωί έως 2 το μεσημέρι.
Τηλ.6934577767 (Δήμητρα Μιχαιρίνα)

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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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΜΑΔΑ OPTIMIST ΤΟΥ ΝΑΟΒ
Πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2014
αναδείχτηκε η ομάδα Optimist του
Ν.Α.Ο.Βούλας στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα που διοργάνωσε με
πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ιστιοπλοϊκός
Όμιλος Πειραιά από τις 27 μέχρι τις 29
Ιουνίου 2014.

Η ομάδα του Ν.Α.Ο.Β. ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα με 9 νίκες
στους 9 αγώνες, που έδωσε στον
πρώτο γύρο. Στη συνέχεια αντιμετώπισε την ομάδα του διοργανωτή Ι.Ο.Π.
στην προημιτελική και τελική φάση,
όπου και εκεί απέδειξε ότι ήταν η κα-

λύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Δίκαια λοιπόν κατάφερε να κατακτήσει το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κερδίζοντας
και στους 13 αγώνες που έδωσε συνολικά. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο
Ι.Ο.Π. και την τρίτη ο Ν.Ο.Β.
Την πρωταθλήτρια ομάδα του Ν.Α.Ο.Β.
αποτέλεσαν οι αθλητές: Τέλης Αθανα-

σόπουλος, Νίκος Γκιώνης, Νίκος Καραγιαννίδης, Μάριος Σέγγας και Αριστείδης Παρδαλός.
Προπονητής της ομάδας είναι ο Ζαννέτος Μαλατέστα, που τους καθοδήγησε
άριστα!!!
Στη φωτογραφία ο αθλητής Νίκος
Γκιώνης.

Το 58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας
στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ
13 έως 18 Ιουλίου 2014
Το 58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών
τύπου Lightning πραγματοποιείται από 13 έως 18 Ιουλίου 2014, στη Βούλα. Τη διεξαγωγή των αγώνων
έχουν αναλάβει από κοινού ο Ναυτικός Αθλητικός
Όμιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος (ΝΟΕ).
Οι αγώνες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις
του ΝΑΟΒ.
Περισσότερα από 30 σκάφη από χώρες της Ευρώπης,
έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
Αγωνιστικά, μεγάλο ενδιαφέρον στη φετινή διοργά-

νωση, παρουσιάζει η παρουσία πολλών Ελλήνων,
αλλά και Ευρωπαίων γνωστών πρωταθλητών, όπως
οι Γιώργος Ανδρεάδης, Τάσος Μπουντούρης, Urs
Wyler, Kimmo Aromaa, που επέλεξαν να αγωνιστούν

και στα σκάφη Lightning.
Μια καλή ευκαιρία για τους κατοίκους της Βούλας και
όχι μόνο, να απολαύσουν θέαμα με θαλασσινή αύρα.
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Πρωταθλήτρια Γυναικών μπόουλινγκ, η Αλεξάνδρα Ζορμπά
Η Αλεξάνδρα Ζορμπά από τον σύλλογο του Παλαιού Φαλήρου είναι η
Πρωταθλήτρια Ελλάδος μπόουλινγκ
στις γυναίκες, στην Α’ κατηγορία, για
το 2014, κερδίζοντας την 1η θέση στα
Τελικά του Πανελληνίου Ατομικού
Πρωταθλήματος. Την πρώτη τριάδα
συμπλήρωσαν η Αναστασία Ροβιθάκη
και η Μάρθα Καρατζούλα.
Στην κατηγορία Β’ πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Βασιλική Παντιέρα (Δάφνης) και στην κατηγορία C’ η Μαρία
Σχοινά (Αγία Παρασκευή).
Αναλυτικά, οι πρώτες τρεις νικήτριες,
ανά κατηγορία:
Α’ κατηγορία Γυναικών
1) Ζορμπά Αλεξάνδρα (Παλ. Φάληρο)
2.259 κορίνες
2) Ροβιθάκη Αναστασία (Stadium Πυλαίας) 2.222,
3) Καρατζούλα Μάρθα (Άλφα) 2.134
B’ κατηγορία Γυναικών
1) Παντιέρα Βασιλική (Δάφνη) 2.441
κορίνες

που συγκέντρωσαν από τις 5 περιφέρειες στους 10 αγώνες που έγιναν σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
Την πρώτη αγωνιστική ημέρα οι αθλήτριες όλων των κατηγοριών έπαιξαν 6
παιχνίδια σε σύνολο κορινών και προκρίθηκαν στα τελικά της δεύτερης
μέρας οι 8 πρώτες αθλήτριες από κάθε

2)
Ανδρέου-Μάντζη
Αικατερίνη
(Δάφνη) 2.237,
3) Αρετίνη Μαρίνα (IBC) 2.116
C’ κατηγορία Γυναικών
1) Σχοινά Μαρία (Αγία Παρασκευή)
1.889 κορίνες,
2) Καπιτσα Άννα-Μαρία (Βόλος) 1.822,
3) Πελεκανάκη Ιωάννα (Χανιά 2000)
1.790
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε στην αίθουσα μπόουλινγκ Stadium Ίλιον, με τις αθλήτριες που
αγωνίστηκαν στα τελικά να έχουν
πάρει την πρόκριση με τους βαθμούς

by Miraraki, υποδημάτων ASH και
μαγιό EMMA Swimwear.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
συγκέντρωση εσόδων για τις
ανάγκες των αθλητικών τμημάτων.

Σε «Πρεσβευτή» της Ελλάδας στο εξωτερικό για θέματα
ασφάλειας στο νερό, έχει εξελιχθεί ο συνεργάτης του
ΚΕΕΛΠΝΟ και της ΕΟΥΔΑ, Δρ. Στάθης Αβραμίδης, αφού
εκτός από τις πολλές παγκόσμιες διακρίσεις του, πρωτοστατεί σε διεθνείς εκδηλώσεις. Πρόσφατα δημιούργησε το
δωρεάν πρόγραμμα άνευ διδασκάλου, «Ασφάλεια στο
Νερό», του International Swimming Hall of Fame (ISHOF).
Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 6 ενότητες. «Πνιγμός: Πρόληψη, Διάσωση, Φροντίδα», «Ασφάλεια στην Πισίνα», «Ασφάλεια σε Υδροψυχαγωγικό Πάρκο», «Ασφάλεια στη Θάλασσα &
Ενδοχώρια Ύδατα», «Εισαγωγή σε Αγωνίσματα Πισίνας Αθλητικής Ναυαγοσωστικής», «Θεωρίες & Μοντέλα Διάσωσης».
Προσφέρει στον χρήστη γνώσεις γύρω από την ασφάλεια στο

λυτέλεια»), το πόσιμο κολλαγόνο
Collagen Pro Active και το Ιδιωτικό
Ιατρείο Αντιγήρανσης Medical
Anti-Aging Center!
Η βραδιά περιελάμβανε εκτός της
επίδειξης, cocktail party στο Bar
MOLOS!

νερό μέσα από ανάγνωση και απαντήσεις σε ερωτήσεις. Όσοι
απαντούν επιτυχημένα, εκτυπώνουν από τον υπολογιστή τους
την «Βεβαίωση Εκπλήρωσης» του υπό κατασκευή προγράμματος, που θα διατίθεται από τον Αύγουστο δωρεάν στο
www.ishof.org/safety.
Ο δημιουργός του προγράμματος, Δρ. Στάθης Αβραμίδης,
έχει τιμηθεί δύο φορές (2009, 2012) από το ISHOF, «για
την παγκόσμια προσφορά του στη ναυαγοσωστική και την
ασφάλεια στο νερό».

Αναστάτωση στο ΝΟΒ για την αποχώρηση της Ασημάκη

Ζέτα Νικολάου, Μαρία Δρακοπούλου,
Μαρία Βενιού (Υπεύθυνη Marketing
NOB), Έμυ Λιβανίου.

Φούλη Ελευθεριάδου (Marketing & PR
Manager Linea Imports), Ελεάννα Κατσίρα με τα μοντέλα

του Δρ. Αβραμίδη στο Παγκόσμιο
Hall of Fame Κολύμβησης

κατηγορία. Ο τελικός διεξήχθη με το
σύστημα Round Robin, η κάθε αθλήτρια έπαιξε 7 παιχνίδια με διαφορετικό
αντίπαλο σε κάθε παιχνίδι έχοντας 40
κορίνες μπόνους στην νίκη και 10 κορίνες κάνοντας σκορ μεγαλύτερο του
200.

Βραδιά με Μόδα, Μουσική, θάλασσα
και φεγγάρι... στο ΝΟΒ
Την εβδομάδα που μας πέρασε
πραγματοποιήθηκε στο χώρο της
προβλήτας του Ναυτικού Ομίλου
Βουλιαγμένης, επίδειξη μόδα των
εταιρειών HOSS Intropia, PIANURA STUDIO, νυφικών της ELENAS
VORREA,
νυφικών
μπουκέτων Selia Floral Art & Decoration, υπέροχων αξεσουάρ MARITAMA και κοσμημάτων Έλεαννα
Κατσίρα, accessories – ρολογιών

Το Διαδικτυακό «Water Safety»

Την διοργάνωση, στήριξαν με την
πολύτιμη συνεργασία τους η Γαλλική μάρκα καλλυντικών NUXE
(από τις Γαλλικές λέξεις «Nature &
lUXE» που σημαίνουν «φύση & πο-

Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την ανακοινωθείσα υπογραφή συμβολαίου της αθλήτριάς του Αλεξάνδρας Ασημάκη με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η διακεκριμένη αθλήτριά
του να δικαιολογήσει τη χωρίς νόμιμη αιτία απόφασή της να αποχωρήσει από το Ν.Ο.Β. για να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό.
Η αθλήτρια ανήκει στο δυναμικό του Ν.Ο.Β., δεδομένου ότι δεν είναι ελεύθερη, σύμφωνα με τους
κανονισμούς και οι οποίοι στην περίπτωση αυτή απαιτούν τη συναίνεση του Ν.Ο.Β. για τη μεταγραφή της.
Εφόσον η αθλήτρια επιθυμούσε να αποχωρήσει από τον Όμιλο, θα έπρεπε να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, ενεργώντας με την απαιτούμενη δεοντολογία προς το σωματείο της, που την περιέβαλε από τα πρώτα αθλητικά της βήματα και εξακολουθεί να την περιβάλλει με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αγάπη, υποστηρίζοντάς τη με κάθε τρόπο και βοηθώντας τη να αναδειχθεί σε καιρούς δύσκολους για την ελληνική υδατοσφαίριση.
Ενόψει αυτών, είναι αυτονόητο ότι ο Ν.Ο.Β. επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του.
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

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€

