
Πρόταση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος κατέ-

θεσε, όπως είναι ήδη γνωστό, η αξιωματική αντιπο-

λίτευση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές με ένα ερώτημα

προς το Λαό, αν συμφωνεί με την πώληση της ΔΕΗ. 

Η πρόταση των κομμάτων βασίζεται στο Σύνταγμα

(αρ. 44 §2) και τον Κανονισμό της Βουλής (αρθ. 116),

για ψηφισμένο πρόσφατα νόμο, “που ρυθμίζει σο-

βαρό κοινωνικό ζήτημα”.

Πρόκειται για το νόμο της δημιουργίας

και πώλησης της λεγόμενης “μικρής”

ΔΕΗ, αντί ...μισού “πινακίου φακής”! Για

μια “κουταλιά” φακής, αφού ξεπουλιούν-

ται μ’ αυτό τον fast track νόμο του θερι-

νού τμήματος της Βουλής, 51 (1/6)

προεπιλεγμένων βουλευτών, ανεκτίμη-

της αξίας πλουτοπαραγωγικές πηγές

υδάτινου και ορυκτού πλούτου και εγκα-

ταστάσεων πολλαπλάσιας αξίας (450 δις

ή και περισσότερο, σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις),

για ...1,4 δις!!!

Αμέσως μετά την κατάθεση της πρότασης ξέσπασαν

τα ...τερτίπια:

― Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφία Βούλτεψη, δή-

λωσε πως «τον τελευταίο λόγο, για τη σύγκληση της
ολομέλειας τον έχει η κυβέρνηση»! Σώωωωπα!

― Τη ΔΗΜΑΡ του 1,2% την έπιασε “δημοκρατική

υπερευαισθησία”, με κίνδυνο να γελοιοποιηθεί τε-

λείως. Απείλησε ν’ αποσύρει τις υπογραφές της αν

συνυπολογιστούν και οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, 

Συνέχεια στη σελ. 2

Σημαντική απόφαση για τις
διεκδικήσεις της ΜΕΕΚΒ για

την παραλία της Βούλας

Αποκλεισμός Λεωφ. Κων/νου
στο Κορωπί, λόγω έργων

O ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ

Σελίδα 4

Ποιοί φοβούνται
το Λαό; Γιατί;

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδες 6, 7

Κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις Σελίδες 12, 13

«Φροντίστε να μην είστε λίγοι

όταν θα υπερασπίζεστε το

δίκιο, γιατί τότε θα σας χτυπή-

σουν στο όνομα της “πάταξης

της ανταρσίας”».
Καρλ Μάρξ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Σελίδα 5
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Συνέχεια από τη σελ. 1

για το σχηματισμό του αναγκαίου αριθμού των 120 βου-

λευτών, που απαιτούνται για τη σύγκληση της ολομέ-

λειας, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το

δημοψήφισμα!

Ξέχασαν οι ανανήψαντες πρώην κομμουνιστές, τον

Λένιν που είχε πει πως θα συμμαχούσε και με το διά-

βολο προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Κι αν “ξέ-

χασαν” ή αποκήρυξαν τον Λένιν, δεν ξέρουν τίποτα για

τη σύγκριση μείζονος και ελάσσονος; Ποιο είναι το μεί-

ζον, τώρα; Η Χ.Α. ή η εθνική υπόσταση; Γιατί περί αυτού

πρόκειται.

Αλλά και χωρίς τις υπογραφές της Χ.Α. που υποστηρί-

χτηκαν πρόσφατα απ’ το 10% του Ελληνικού λαού, που

δεν μπορώ να δεχθώ ότι είναι φασίστες ή ναζί, πάλι μα-

ζεύονται 123 βουλευτές, μαζί με το ΚΚΕ.

― Αλλο τερτίπι κι αυτό της “υπό επιτροπείαν” κυβέρνη-

σης: Να δούμε αν μπορούν να υπολογιστούν και οι υπο-

γραφές του ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ζητάει, το δημοψήφισμα

να περιέχει και το ερώτημα κατάργησης και άλλων

νόμων! Ομως, κι εδώ την πατήσανε. Ο Παφίλης, ως εκ-

πρόσωπος του κόμματος, δήλωσε πως “δεν υπάρχει
καμμιά δικαιολογία για την κυβέρνηση να ζητήσει την
σύγκληση της ολομέλειας για να συζητήσει αυτό το
θέμα...» (της “μικρής” ΔΕΗ).

Αλλο; Εμ, πώς; “Ιερές δημοκρατικές ευαισθησίες” Σα-

μαρά στο συνέδριο του Economist: «Δεν διστάζουν να
χρησιμοποιήσουν ακόμη και τους βουλευτές της Χρυ-
σής Αυγής...», είπε κι έδωσε τον τίτλο στην “Καθημε-

ρινή” χέρι - χέρι με τους χρυσαυγίτες ο ΣΥΡΙΖΑ”!!!

Η ουσία είναι μία: τρέμουν το Λαό! Δεν ήθελαν ποτέ και

δεν θέλουν να έχει λόγο ο ελληνικός Λαός για θέματα

σοβαρότατα που τον αφορούν άμεσα και καθορίζουν το

μέλλον της πατρίδας μας.

Το Σύνταγμα προβλέπει τα δημοψηφίσματα, αλλά οι Κυ-

βερνήσεις το εκλαμβάνουν περίπου ως... καλολογικό

στοιχείο του Συντάγματος. Ετσι, “για σάλτσα” και τα

αποφεύγουν, όπως “ο διάβολος το λιβάνι”.

Αλλοι λαοί της Ευρώπης έκαναν δημοψηφίσματα. Στην

Ελλάδα ήταν περιττό(!) Αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός.

Του “ενός ανδρός αρχή”, λέγεται μοναρχία ή τυρρανία.

Σ’ άλλες χώρες της Ευρώπης έγιναν δημοψηφίσματα

για το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα και το απέρριψαν (Γαλ-

λία, Ολλανδία), στην Ελλάδα η Ντόρα Μπακογιάννη

έλεγε ότι ο ελληνικός Λαός «δεν έχει την ωριμότητα ν’
αποφασίζει τόσο σοβαρά θέματα!» Μπα; Για να τους

βγάζει βουλευτές και κυβερνήσεις, έχει την ωριμότητα;

Δεν θέλουν δημοψήφισμα αυτοί που δεν έχουν ούτε την

πολιτική, ούτε την ηθική νομιμοποίηση να είναι σήμερα

- μετά τις Ευρωεκλογές Κυβέρνηση και Βουλευτές, γιατί

τρέμουν το λαό!

Κάνουν τα πάντα για να παρατείνουν τον πολιτικό τους

θάνατο, για τον οποίο έχουν αποφασίσει οι ίδιοι, με την

πολιτική της υποτέλειας και της παράδοσης της πατρί-

δας αυτοπροαιρέτως. Είναι αυτόχειρες, αλλά εναγω-

νίως προσπαθούν να παρατείνουν τον οριστικό

αυτοχειριασμό τους. Εν τω μεταξύ, 6.000 συνάνθρωποί

μας έχουν αυτοκτονήσει πραγματικά από απελπισία και

10.000.000 Έλληνες έχουν πάθει κατάθλιψη (καλά,

υπάρχουν κι εξαιρέσεις, που καλοπερνάνε. Και στη Γερ-

μανική κατοχή του 1941-44 κάποιοι καλοπερνούσαν. Και

“διεγκωνίζοντο” να γίνουν “Υπουργοί”, όπως ομολογεί

ο καθηγητής και κατοχικός Υπουργός Λούβαρης). Η οι-

κονομία καταστράφηκε, οι Έλληνες μεταναστεύουν, η

πατρίδα ξεπουλιέται, η νέα φραγκοκρατία μας δένει χει-

ροπόδαρα και “υμείς άδετε”.

Αν όλα τα έχετε κάνει καλά, τι φοβάστε το δημοψήφι-

σμα; Αν είσαστε αρεστοί στο λαό κι όλα είναι “καλά και

άγια” τι φοβάστε το λαό; Δώστε του την ευκαιρία να

“επιβραβεύσει” τις πράξεις σας!...

Ανεγκέφαλοι, αναίσθητοι ή γεννίτσαροι είσαστε, ορέ;

Ο λαός πάντως, κάποια στιγμή θα μιλήσει. Όσο πιο πολύ

αργήσει αυτή η στιγμή, τόσο πιο τρομερή θα είναι! ΝΑ

ΤΗΝ ΤΡΕΜΕΤΕ.

Ολη η Αθήνα ένα σινεμά Σελ. 4

Ο Μίμης Πλέσσας στο Μαρκό-
πουλο Σελ. 5

Παντελής Θαλασσινός Σελ. 5

Φτιάχνω το δικό μου κρασί Σελ. 7

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789,
Νταντόν γιάννης κορναρακης  Σελ. 8

Οι σύγχρονοι “κάπο” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Βόλτα με “βυθισμένο” σκάφος 
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πρόκειται για την δημιουργία μίας

άλλης εταιρείας η οποία θα ανήκει

πλέον σε κάποιο ιδιώτη Έλληνα ή

ξένο παίρνοντας προίκα 2 εκατ. πελά-

τες, 11 μονάδες παραγωγής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, 6 ορυχεία και 3000

εργαζόμενους.

Δυστυχώς αυτό το έγκλημα πραγμα-

τοποιήθηκε με 51 μόνο βουλευτές,

ενώ χρειάστηκε να γίνουν και αντικα-

ταστάσεις προκειμένου να μην έχει

δυσάρεστο τέλος για την συγκυβέρ-

νηση το Εθνικό έγκλημα που διέπρα-

ξαν, με την ψήφιση του νομοσχεδίου

για την πώληση της μικρής ΔΕΗ.

Με την πράξη τους αυτή, ξεπουλάνε

τον ορυκτό πλούτο της χώρας, ανε-

κτίμητης αξίας πολλών δισεκατομμυ-

ρίων. Ωστόσο στην συνείδηση τόσο

των εργαζομένων στη ΔΕΗ, όσο και

της χώρας είναι καταδικαστέοι και θα

ηττηθούνε πολιτικά, όπως παγκο-

σμίως έχει ηττηθεί το δόγμα της νεο-

φιλελεύθερης άποψης και η ιδεοληψία

των αγορών, αφού δημιουργεί καρτέλ

και απογειώνει τις τιμές όλων των κα-

ταναλωτικών προϊόντων αλλά και των

κοινωνικών αγαθών, όπως είναι η

Ηλεκτρική ενέργεια.

Απαιτείται εδώ και στο εξής:

• Δράσεις για να μην ξεχαστεί το έγ-

κλημα και να ανατραπεί στην πράξη. 

• Νομική διεκδίκηση της ασφαλιστικής

μας περιουσίας, ώστε να αποτραπεί η

πώληση.

• Εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση

για την εξέλιξη του όλου θέματος.

Να είμαστε όλοι σε εγρήγορση γιατί η

πώληση της «μικρής ΔΕΗ» θα είναι

μία επίπονη διαδικασία η οποία θα έχει

διάρκεια και εντάσεις. Στα πολιτικά

ζητήματα όλα ανατρέπονται από μέρα

σε μέρα και όλα μπορεί να αλλάξουν

αρκεί να το θέλουμε.        

ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Ποιοί φοβούνται το Λαό; Γιατί;

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής ο ακρωτηριασμός της ΔΕΗ με 51 Βουλευτές...

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11 

Εληξαν τα πιστοποιητικά ECDL.

Ξανά εξετάσεις και λεφτά! Σελ. 14 

Ενημέρωση από Σγουρό ζητάει

η Ρένα Δούρου Σελ. 14 

Τόνους σκουπιδιών μάζεψε ο

ΣΠΑΥ από Υμηττό Σελ. 14 

Τοπικά σχέδια για την απασχό-

ληση σε τρεις Δήμους Σελ. 16

Αλιεύματα: ΤΑΙΠΕΔ Σελ. 17

Πώς έσωσαν την “Ηλεκτρική” στο

Κερατσίνι Σελ. 17 
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

Με το νόμο για τον αιγιαλό που προωθεί για ψήφιση

η κυβέρνηση και μάλιστα στην καρδιά του καλοκαι-

ριού, οι παραλίες μετατρέπονται από φυσικά οικοσυ-

στήματα και δημόσια αγαθά, όπως ήταν τόσους

αιώνες και όπως τις ορίζει το Σύνταγμα, σε κερδο-

σκοπικές επιχειρήσεις για λίγους. 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να τσιμεντοποιηθούν

οι ακτές, να αποκλείονται οι παραλίες από τους πο-

λίτες και να κινδυνεύουν με καταστροφή όλες οι πα-

ραθαλάσσιες 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 ευχάρι-

στες αναμνήσεις από τις ελεύθερες παραλίες δε μπο-

ρούμε ούτε σα σκέψη να δεχθούμε ότι οι αμμουδιές

που κάναμε τόσα όνειρα, τώρα θα γεμίσουν τσιμεν-

τένια κουφάρια. Δε θα αφήσουμε τους “επενδυτές”

και τους εργολάβους να χτίσουν στην άμμο παλάτια

για λίγους και να μας κλέψουν τη δροσιά της θάλασ-

σας, τις μαγικές ακρογιαλιές και τα αξέχαστα δειλινά. 

Το Σάββατο 12 Ιουλίου, όλοι στην πανσέληνο 

Βγαίνουμε όλοι στις παραλίες. Αυτοοργανωνόμαστε,

ενημερωνόμαστε συζητάμε, τραγουδάμε, παλεύουμε 

Για να μην είναι αυτή η τελευταία πανσέληνος σε

ελεύθερες ακτές 

Για να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε στις δικιές μας

αμμουδιές 

Οι πολίτες και οι συλλογικότητες κάθε περιοχής ας

καθορίσουν τις παραλίες συνάντησης 

Ανοιχτή Επιτροπή ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS 

Blog: www.paraliessos.blogspot.com Facebook ΠΑΡΑΛΙΕΣ-

SOS 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

― Συναντήσεις στη Βάρκιζα με την Κίνηση Πολιτών Ηλι-

ούπολης (Κι.Π.Η.)

― Στο Β’ πλαζ Βούλας 8.30μ.μ. με συλλογικότητες, μου-

σική, μεζέδες κλπ.

― Στo πρ. Κάμπινγκ Βούλας

― Το Σάββατο 12 Ιουλίου τερματίζει και ο μαραθώνιος “240

χιλιόμετρα για τον αιγιαλό” στην παραλία Σχοινιά στις

19.00 και θα γίνουν ανάλογες εκδηλώσεις.

Πανσέληνος στις παραλίες, Σάββατο 12/7

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Μαριοπούλου, διαμορφώθηκε έτσι,

ώστε να καλύπτει μία ευρεία γκάμα απαιτήσεων. Θεατρικές παραστάσεις για μι-

κρούς και μεγάλους (αρχαία τραγωδία, σύγχρονο θέατρο, μονόλογος, παιδικές

παραστάσεις) και μουσικές εκδηλώσεις με καταξιωμένους καλλιτέχνες, είναι βέ-

βαιο πως θα μας χαρίσουν όμορφες και δροσερές καλοκαιρινές βραδιές!

Οπως σημειώνει ο δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης, «πιστοί στην Κοινωνική Πολιτική
που έχει υιοθετήσει ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., παλεύοντας ενάντια
στην οικονομική κρίση και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, εξα-
σφαλίσαμε για ακόμη μία χρονιά, να υπάρχει ελεύθερη είσοδος για το 80% των
εκδηλώσεων, προσφέροντας έτσι μία μεγάλη «πολιτιστική ανάσα» σε όλους
μας!»
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Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και

Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμι-

δος -Σπάτων προσκαλεί για μια

ακόμα χρονιά στις εκδηλώσεις

"ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ 2014", με ένα πλού-

σιο πρόγραμμα:

Σάββατο 12 Ιουλίου:
― Κυνήγι Θησαυρού
― 4ος Ποιητικός Διαγωνισμός

ενηλίκων στο  ξενοδοχείο MARE

NOSTRUM

Παρασκευή 25 Ιουλίου: 
― Χοροθέατρο με τη συμμετοχή

της Σχολής χορού Σιμιγδαλά Μ.,

μπροστά από το ναό της Θεάς Αρ-

τέμιδας στη Βραυρώνα, ώρα 7μ.μ.

― Αφή φλόγας μπροστά στο ναό

ώρα 7.30

― Εκκίνηση λαμπαδηδρόμων από

το ναό της θεάς Αρτέμιδας και

άφιξη στο ναό της Ταυροπόλου

Αρτέμιδος. Επιστροφή στο γή-

πεδο μπάσκετ Βραυρώνας.

― Τελετή απονομής αναμνηστι-

κών στη γήπεδο, 8.30.

― Θεατρική παράσταση “Νεφέ-
λες” του Αριστοφάνη από τη θεα-

τρική ομάδα Αρτέμιδος “Ανάβασις”

σε σκηνοθεσία Κατ. Ταρλή στο γή-

πεδο Μπάσκετ, 21.15.

Σάββατο 26 Ιουλίου
― 30 χρόνια δίχως το Βασίλη Τσι-

τσάνη. “Ο,τι κι αν πω δεν σε
ξεχνώ”. Χαρτογραφώντας τον

ΤΣΙΛΑ με τη ρεμπέτικη παρέα” στο

γήπεδο Βραυρώνας 21.00

Κυριακή 27 Ιουλίου
― Τελετή λήξης “Βραυρωνείων

2014” στο γήπεδο Μπάσκετ, ώρα

20.00

― Συναυλία Φιλαρμονικής του

ΝΠΔΔ  “Ξενοφών” του Δήμου στο

γήπεδο μπάσκετ, 20.30.

― Το συγκρότημα “Τουρλουμ-

πούκι” σε ρεμπέτικα τραγούδια

(συμμετοχή και εκπροσώπηση του

Δήμου στο Grece Festival, ώρα

220..

"ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ 2014"Kαραγκιόζης και 

Μαριονέτες 

στη Βάρκιζα

Κερδίστε 2 προσκλήσεις ΔΩΡΕΑΝ

μπαίνοντας στην κλήρωση

Για όλο τον Ιούλιο, μόνο τα ΣαββατοΚύριακα ο Κα-

ραγκιόζης θα βρίσκεται στη Βάρκιζα στον Παιδό-

τοπο LocaFunPark, δίπλα στο Yabanaki.  

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 προ-

σκλήσεις  (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.

Το Athens Open Air Film Festival - Φεστι-

βάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθή-

νας διοργανώνει υπαίθριες εκδηλώσεις,

με φόντο τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία

της Αττικής, τουριστικούς προορισμούς

αλλά και απρόσμενους χώρους, που

αναδεικνύουν το αστικό τοπίο (πλα-

τείες, πάρκα, πεζόδρομοι κ.α) για λογα-

ριασμό των κατοίκων αλλά και των

επισκεπτών της. Τα κεντρικά σημεία της

πόλης μεταμορφώνονται για να υπο-

δεχθούν υπαίθριες κινηματογραφικές

προβολές, εκδηλώσεις, συναυλίες και

άλλες διαδραστικές εκδηλώσεις, όπως

πάντα εντελώς δωρεάν για το κοινό.

Για τέταρτη χρονιά, όλη η Αθήνα θα

γίνει χάρη στο Athens Open Air Film

Festival ένα θερινό σινεμά με ελεύ-

θερη είσοδο - με μεγάλες πρεμιέρες,

σπάνια κλασικά αριστουργήματα, με-

ρικά από τα διαμάντια του ελληνικού

κινηματογράφου και πρωτότυπες μου-

σικές εκδηλώσεις στη μεγαλύτερη

υπαίθρια γιορτή της Αθήνας!

14 Ιουλίου: Την ευφορική ταινία του

Αλέν Ρενέ, το μιούζικαλ «Η Ζωή Είναι
Ένα Τραγούδι», ώρα 10μ.μ.

15 Ιουλίου: το «Ακροπόλ» του Παν-

τελή Βούλγαρη, στο Ευριπίδειο Θέα-

τρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι

16 Ιουλίου: “Μόνικα”   “Give Us Wings”

στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. 

17 Ιουλίου: «Ας Περιμένουν οι Γυναί-
κες» του Σταύρου Τσιώλη στο  Πάρκο

Ακαδημίας Πλάτωνος

22 Ιουλίου: «Ξαφνικά Πέρσι το Καλο-
καίρι» (Suddenly Last Summer) του

Τζόζεφ Λ.Μανκίεβιτς, στο Αρχαιολο-

γικό Μουσείο.

23 Ιουλίου: «Φτηνά Τσιγάρα» του

Ρένου Χαραλαμπίδη, στο Σινέ Παρί

(Κυδαθηναίων 22, Πλάκα )

24 Ιουλίου: «Οι Μαχητές» (The War-

riors) του Γουόλτερ Χιλ στο Άλσος Πε-

τραλώνων

28 Ιουλίου:  «Η Παράσταση Αρχίζει»
(All that Jazz) του Μπομπ Φόσι, στο

Σινέ Ελληνίς (Λ. Κηφισίας 29, Αμπε-

λόκηποι)

30 Ιουλίου: «Απιστίες και Αμαρτίες»
(Crimes and Misdemeanors) του Γούντι

Άλεν, στο  Σινέ Μπομπονιέρα (Παπα-

διαμάντη 12, Κηφισιά).

Όλες οι προβολές του φεστιβάλ ξεκι-

νούν στις 21.00 – εκτός της Δευτέρας

14 Ιουλίου που ξεκινά στις 22.00 - και

η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ, τηρεί-

ται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Οι προβολές πραγματοποιούνται με

την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ &

www.visitgreece.gr.

Πενθήμερες θρησκευτικές

ακολουθίες

Athens Open Air Film Festival 
Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου 

Ολη η Αθήνα ένα σινεμά με ελεύθερη είσοδο
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

Η καλοκαιρινή 115η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλή-

νων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφιλία» θα διε-

ξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουλίου στον Φιλολογικό Σύλλογο

«Παρνασσός» στη Πλατεία Καρύτση 8 και ώρα 19:00.

Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία» τεύχος

144) και τα βιβλία είναι διαθέσιμα για το κοινό σε έκθεσή

τους στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» στην οδό Μαυ-

ρομιχάλη 7 στην Αθήνα. 

Συνολικά δημοπρατούνται 700 παλιά και σπάνια βιβλία, πα-

λαιοί χάρτες της Ελλάδας, χαρακτικά, έργα και αρχεία τα-

ξινομημένα σε 60 κατηγόριες.

Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σπάνιες πρώτες εκδόσεις

εικονογραφημένων φιλελληνικών λευκωμάτων (Μακρυ-

γιάννη-Boissonas, Hess Peter, Πετρώφ κ.α.), ιστοριογραφία

της ελληνικής επανάστασης, και ιστορία της ελληνικής

ναυτιλίας, χειρόγραφες επιστολές συντελεστών της Γ’ Σε-

πτεμβρίου 1843 (Α. Λόντου, Κ. Κανάρη, Π. Νοταρά, Ι. Κω-

λέττη κ.α.), σπάνιες χρωμολιθογραφίες της

προεπαναστατικής Ρωσίας (Οδησσού).

Επίσης πολύτομες σειρές ιστορικών περιοδικών («Νέα Εστία»,

84 τόμοι, «Ατλαντίς», Νέα Υόρκη 1916-1930, 15 τόμοι, Σουρή

«Ρωμηός» 1883-1918, 7 τόμοι, «Bulletin de la Societe As-

tronomique», 1887-1938, 50 τόμοι, «L’ Illustration», 1927-1940,

60 τόμοι, Σκόκου «Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον», 1886-1912,

37 τόμοι), όλα με δερμάτινες βιβλιοδεσίες.

Ακόμα 18 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα δημοπρατηθούν

με τιμή εκκίνησης το 1 ευρώ.

Σύνδεσμοι (Links) : 

https://picasaweb.google.com/113998376542237616629/115?au-

thuser=0&feat=directlink

- Βιβλιοφιλία τεύχος 144. Ξεφυλλίστε το τεύχος και το κατάλογο 

http://www.facebook.com/pages/Spanos-Rare-Books-Biblio-

philia/156639461020896

ή στο issuu: http://issuu.com/spanosrarebooks/docs/bibliophilia_144

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής  οργανώνει το Σάββατο 12 Ιουλίου  και ώρα

21:00, σε μία συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό,

στην παραλία-λιμάνι Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο,

για το κοινό.

Ο Παντελής Θαλασσινός έχοντας μαζί του δύο ολο-

καίνουργιες δισκογραφικές δουλειές, με συνοδοι-

πόρο τη Νάνα Μπινοπούλου.

Τραγουδούν μαζί  «Τραγούδια της Ελπίδας» της υπε-

ρηφάνειας και της αξιοπρέπειας, σε μια «Ανοιχτή
ακρόαση», εκφράζοντας παράλληλα και τις κοινωνι-

κές του ανησυχίες. Θυμίζουν και προτείνουν, επίσης,

τραγούδια που μοιάζουν “απαγορευμένα” και “ξεχα-

σμένα”

από το “Status Quo” της εποχής μας και της πολιτι-

στικής αλλοίωσης. Συνταξιδιώτες, σύντροφοι και

υποστηριχτές σ’ αυτό το ταξίδι οι:
Γιάννης Βιλιώτης: Έγχορδα

Δημήτρης Γάσιας:  Βιολί

Φίλιππος Λευκαδίτης: Κρουστά

Γιώργος Μακρής:  Πνευστά 

Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

Γιάννης Πλαγιανάκος: Κοντραμπάσο

Γιώργος Καρυώτης - Ευτύχης Γιαννακούρας: Ηχοληψία

Διαμαντής.   Μυλωνάς: Φωτισμοί  

Συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό
ΣΑΒΒΑΤΟ  12 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00

ΠΑΡΑΛΙΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοι-

νωφελής Δημοτική Επιχείρηση

Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), οργανώ-

νουν το Σάββατο 12 Ιουλίου και

ώρα 9 το βράδυ, μουσική εκδήλωση

με τον κο Μίμη Πλέσσα, στο θέα-

τρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Η καλλιτεχνική και πολιτιστική προ-

σφορά του Μίμη Πλέσσα είναι

αδιαμφισβήτητα, όχι μόνο μακρό-

χρονη αλλά και ιδιαίτερα σημαν-

τική. Μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια

καριέρας, ο μεγάλος αυτός συνθέ-

της, μάς έχει ταξιδέψει στη μαγεία

και στο όνειρο, έχει γεμίσει τη ζωή

μας με μελωδίες και αναμνήσεις.

Λίγοι καλλιτέχνες έχουν τη δυνα-

τότητα του Μίμη Πλέσσα, να υπερ-

βαίνουν στερεότυπα και να

αγγίζουν με τις δημιουργίες τους

όλες τις γενιές και όλες τις μουσι-

κές προτιμήσεις. Ειδικά στις δύ-

σκολες εποχές που διανύουμε, η

τέχνη και ο πολιτισμός είναι πηγή

ελπίδας. Είναι πηγή δύναμης για να

δημιουργήσουμε ξανά, ένα καλύ-

τερο αύριο.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο

Σπύρος Κλείσας, η Δήμητρα Στα-

θοπούλου και η υψίφωνος Μαργα-

ρίτα Γκινοσάτη «οι οποίοι θα

προσπαθήσουν να ταξιδέψουν το
κοινό σε ένα ταξίδι μέσα από  τον
πλούτο των 1000 τραγουδιών που
μας χάρισε η αγάπη σας για το θε-
ατρικό, το κινηματογραφικό, το δι-

σκογραφικό μας έργο» λέει ο

Μίμης Πλέσσας.

Με την εκφραστική τους δεινότητα,

ο βαρύτονος Σπύρος Κλείσας και η

Δήμητρα Σταθοπούλου, θα ερμη-

νεύσουν αγαπημένα και αξέχαστα,

όπως: “Η πρώτη μας νύχτα”, “Ξημε-
ρώνει Κυριακή”, “Θα πιω απόψε το
φεγγάρι” κ.ά.,  ενώ η Υψίφωνος

Μαργαρίτα Γκινοσάτη, θα μας θυμί-

σει τις μεγάλες στιγμές της μονα-

δικής Ρένας Βλαχοπούλου από τα

μιούζικαλ των Γ. Δαλιανίδη και

Μίμη Πλέσσα.

Είσοδος: 10 Ευρώ.

Προπώληση Εισιτηρίων: Δημαρχείο

Μαρκοπούλου, Υποκατάστημα

Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο

Ράφτη & Πλαζ Αυλακίου.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί τιμητική βράβευση του μεγά-
λου Συνθέτη Μίμη Πλέσσα, για την
τεράστια καλλιτεχνική και πολιτι-
στική του προσφορά.

Ο Συνθέτης Μίμης Πλέσσας και οι ερμηνευτές του 

στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου!

«ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΟΥΚΙ»

στην Αρτέμιδα

Την Πέμπτη 17-7-2014 στις 10 το

βράδυ εντός του λιμανιού της

Αρτέμιδος ο Οργανισμός Παι-

δείας Πολιτισμού & Περιβάλλον-

τος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. με

αφορμή τον εορτασμό της πολι-

ούχου της πόλης της Αρτέμιδος

«Αγ. Μαρίνας» πραγματοποιεί

λαϊκό γλέντι με τους «ΤΟΥΡ-

ΛΟΥΜΠΟΥΚΙ».
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Εχουμε γράψει για την  εταιρεία “φάντασμα” που τελεί

επί σειρά ετών υπό εκκαθάριση με τίτλο Μετοχική Εται-

ρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και

διεκδικεί το παραλιακό μέτωπο της Βούλας. Μάλιστα

έχει κερδίσει και κάποια δικαστήρια!

Για πρώτη φορά ενημερωθήκαμε για το θέμα, τον Ιούνιο

του 2011, όταν το έφερε ο τότε Δήμαρχος Γρηγόρης

Κασιδόκωστας προς ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβού-

λιο.

Μέχρι τότε, παρά το γεγονός ότι έτρεχαν οι δικαστικές

διεκδικήσεις σχεδόν μία δεκαετία, ποτέ η Δημοτική

Αρχή υπό τον Γ. Μάντεση δεν ενημέρωσε το Δημοτικό

Συμβούλιο και το λαό της Βούλας για το θέμα. 

Η διένεξη μεταξύ της υπό εκκαθάρισης τελούσας Με-

τοχικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας

(Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και του τότε Δήμου Βούλας ξεκίνησε το

2001, κι αφορά αρχικά την κυριότητα έκτασης που είχε

παραχωρηθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο από το 1993. Στη

συνέχεια διεκδικεί την κυριότητα κι άλλης έκτασης, που

βρίσκεται πλησίον της αρχικής και εκατέρωθεν της πα-

ραλιακής Λεωφόρου Καραμανλή.

Η δικαστική εξέλιξη για το Δήμο μέχρι τώρα ήταν αρνη-

τική και ο Δήμος έχασε με τελεσίδικη απόφαση στον

Αρειο Πάγο (1612 /2010), τμήμα της παραλίας, όπου εμ-

περιέχεται και το καφέ Νότος και μάλιστα έχασε και τα

μισθώματα που έδινε το Νότος στο Δήμο και τα παίρνει

η εταιρεία ΜΕΕΚΒ. 

Δεν της έφτασε όμως αυτό· διεκδικεί και 12 εκατομμύ-

ρια ευρώ ως αποζημίωση επί των μισθωμάτων που ήδη

έχει λάβει ο Δήμος όσα χρόνια μισθώνει το Νότος, με

αγωγή που εκκρεμεί η εκδίκασή της από  τις 21/11/2013. 

Αντιλαμβάνεται ο καθένας τί σημαίνει για το Δήμο 3Β

μία απώλεια 12 εκατομμυρίων ευρώ  και 10 και πλέον

στρέμματα παραλιακού μετώπου. 

Ο χειρισμός της τότε Δημοτικής Αρχής στο θέμα αυτό,

εγκληματικός. Δεν ενημερώθηκε ποτέ κανένας φορέας,

κανένας πολίτης, κανένα δημοτικό συμβούλιο, ούτε για

τις απαιτήσεις της ΜΕΕΚΒ ούτε για τις δικαστικές εξε-

λίξεις!

Δεν ενημερώθηκε όμως ούτε ο ΕΟΤ ως κύριος της έκτα-

σης, αφού ανήκει στο δημόσιο και τον έχει παραχωρή-

σει στο Δήμο για 30 χρόνια (από το 1993) ενώ  στη

σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΕΟΤ και πρώην Δήμου

Βούλας υπήρχε πρόβλεψη πως σε κάθε περίπτωση

προσβολής των δικαιωμάτων του ΕΟΤ επί της συγκε-

κριμένης εκτάσεως ο Δήμος Βούλας οφείλει να ενημε-

ρώσει τον ΕΟΤ για την εξέλιξη. Ούτε ζήτησε την

παρέμβαση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου,

παρά το μνημόνιο που είχε υπογράψει ο Δήμος και με

το οποίο αναγνώριζε την κυριότητα του Δημοσίου στη

συγκεκριμένη έκταση.

Αυτά είναι αμείλικτα ερωτήματα τα οποία κάποια στιγμή

πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και να αναζητηθούν ευ-

θύνες από την τότε Δημοτική Αρχή Μάντεση και λοιπών.

Αυτή την “καυτή πατάτα” ανέλαβε να χειριστεί ο εκλεγ-

μένος από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου (λόγω

ασθενείας του δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα) δήμαρχος

Σπύρος Πανάς.

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε

εξειδικευμένο νομικό γραφείο. Ενημερώθηκε η Εταιρία

Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)  (η πρώην ΕΤΑ) και της ζη-

τήθηκε να παρασταθεί νομικά στο πλευρό του Δήμου,

αφού αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του ΕΟΤ το οποίο

έχει παραχωρήσει την έκταση στο Δήμο αλλά και του

Δημοσίου.

Το αποτέλεσμα δικαιώνει

τον Σπύρο Πανά

Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει και υπάρχει βάσιμη ελ-

πίδα να σωθεί η παραλία. 

Με ανοιχτή επιστολή του ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς

είχε απευθυνθεί προς τους αρμόδιους Υπουργούς  ΟΙ-

κονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης (6/11/13),

όπου αφού περιέγραφε την κατάσταση και το ιστορικό

κατέληγε ζητώντας:

• Την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υπο-

στεί η πόλη και οι κάτοικοί της.

• Την άμεση νομική παρέμβαση του Δημοσίου μέσω του

Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ Α.Ε., προκειμέ-

νου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και να μην

δημιουργηθούν «τετελεσμένα» εις βάρος του Δήμου,

των Δημοτών και του Ελληνικού Δημοσίου.

• Την άμεση διερεύνηση από το Υπουργείο Οικονομικών

για το πως κάποιοι διεκδικούν ουσιαστικά από Ελληνικό

Δημόσιο εκτάσεις, εάν νομιμοποιούνται να το πράξουν,

εάν οι εκτάσεις αυτές έχουν δηλωθεί, φορολογηθεί κλπ.

και από πότε; Σημειωτέον ότι σύμφωνα με επίσημη ενη-

μέρωση που είχα από τους «νέους» νομικούς χειριστές

της υπόθεσης για λογαριασμό του Δήμου μας, το καθε-

στώς νόμιμης εκπροσώπησης της φερόμενης υπό εκκα-

θάριση τελούσας ΜΕΕΚΒ εμφανίζεται τουλάχιστον

αόριστο, εάν όχι έωλο και σαφώς χρήζει άμεσης διε-

ρεύνησης.

• Τη διερεύνηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όλων

των πτυχών της υπόθεσης, ώστε να διαπιστωθεί αν οι

αρμόδιες δικαστικές αρχές εξέτασαν ενδελεχώς τα

στοιχεία πριν καταλήξουν στις αποφάσεις που έλαβαν.

• Την διερεύνηση ύπαρξης πιθανών ποινικών ευθυνών

και την απόδοση τους στα πρόσωπα εκείνα που με τις

αποφάσεις και τους χειρισμούς τους έβλαψαν τα συμ-

φέροντα του Δήμου, προς όφελος εξυπηρέτησης αλλό-

τριων συμφερόντων.

• Την διασφάλιση από το Υπουργείο Εσωτερικών της

μελλοντικής οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε περίπτωση που η

δικαστική απόφαση στην αγωγή της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. που θα

εκδικαστεί το Νοέμβριο, είναι σε βάρος του Δήμου.

Ασκηση παρέμβασης

από το Δήμο

αποφάσισε το Δικαστήριο

Μόλις, στις 7 Ιουλίου σε σύγκληση του Δημοτικού Συμβου-

λίου 3Β, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης

Σημαντική απόφαση για το παραλιακό μέτωπο

Βούλας από τις διεκδικήσεις της ΜΕΕΚΒ
Εκθετοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν προσήλθαν

Απόντες στη συνεδρίαση 30/6 

“Παγωμένα” καυτά θέματα 

του Δήμου
Απούσα η αντιπολίτευση και από τη συνεδρίαση της 30/6,

όπου βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη καθώς και οι ανε-

ξάρτητοι, αλλά και από την πλειοψηφία. 

Εδώ θα σημειώσουμε για να μην υπάρχει σύγχιση ότι το

Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί ως έχει μέχρι την 1η Σε-

πτεμβρίου που θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέες δημοτι-

κές αρχές. Δεν συμμετέχουν οι νεοεκλεγμένοι σύμβουλοι

στο παρόν.

Πολλά τα θέματα ιδιαιτέρως σοβαρά και επείγονται, τα

οποία δεν συζητήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας. Παρά-

δειγμα: 3. Aναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών .

5. Eισήγηση για καταγγελία σύμβασης εκκαθαριστών

Δ.Ε.Α.Β.

6. Εξόφληση οφειλών της  (ΔΗ.ΚΕ.Β.Β.Β).

15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρε-

σίας συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης έτους 2014. 

Δηλαδή τα σκουπίδια δεν μαζεύονται γιατί

τα οχήματα του Δήμου θέλουν συντήρηση

και επισκευή, αλλά δεν μπορούν να συνε-

δριάσουν για να πάρουν απόφαση!! Δη-

μότη εσύ που ψήφισες τον κάθε σύμβουλο

να μάθεις και να γνωρίζεις.
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Οι συλλογικότητες του π. κάμ-

πινγκ  Βούλας και ο «Βλαστός»

Αργυρούπολης διοργανώνουν

σεμινάριο παραγωγής κρασιού.

Μετά την περσινή επιτυχία του

σεμιναρίου κρασιού  που πραγ-

ματοποιήθηκε στο κάμπινγκ

Βούλας με θέμα:   "Φτιάχνω το
δικό μου ανόθευτο κρασί
χωρίς χημικά πρόσθετα" και τη

διάθεση για την επανάληψη

του σεμιναρίου, συνδιοργανώ-

νεται και φέτος το σεμινάριο

παραγωγής κρασιού στο

π.κάμπινγκ της Βούλας και

στο «Βλαστό».

Το σεμινάριο θα είναι διαδρα-

στικό και όχι μια στείρα από-

δοση γνώσης.

Θα γίνει σε δύο χρονικά τμή-

ματα, το πρώτο θα είναι έως το

τέλος Ιουλίου και το δεύτερο

θα ξεκινήσει αρχές Σεπτεμ-

βρίου.                            

Εισηγητής είναι όπως και πέ-

ρυσι ο Μάρκος Βιδάλης.

Η διάρκεια θα είναι συνολικά

δυόμιση μήνες και οι συναντή-

σεις θα γίνονται μία φορά την

εβδομάδα και θα διαρκούν 1

ώρα και 30 λεπτά.

Φέτος θα πραγματοποιήσουν

και πρακτική εξάσκηση παρα-

γωγής του δικού τους κρασιού. 

Λόγω του περιορισμένου αριθ-

μού θέσεων θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής:

«Βλαστός» τηλ 2109613680                 

Κάμπινγκ Βούλας τηλ 210

8991145                                                 

Μάρκος Βιδάλης τηλ.

6942510025

"Φτιάχνω το δικό μου κρασί χωρίς χημικά πρόσθετα" 

απαρτίας, ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ενη-

μέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι υπάρ-

χει θετική εξέλιξη στην υπόθεση με τη

ΜΕΕΚΒ.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την

υπ. αρ. 1.821/2014 απόφασή του, διατάσσει

την προσεπίκληση στην εκκρεμή μεταξύ

των διαδίκων δίκη του Ελληνικού Δημοσίου

και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ-

μία “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσιού Α.Ε. “

(ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) με την επιμέλεια του εναγο-

μένου Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, να ασκήσει παρέμβαση  σε διάστημα

90 ημερών από τη δημοσίευση της παρού-

σας απόφασης.

Επομένως όλα μπορούν να ανατραπούν και

αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα.

S.O.S Λόγω της εκπνέουσας ημερομηνίας

των 90 ημερών, το Δημοτικό Συμβούλιο

πρέπει να αποφασίσει επειγόντως, έγκριση

αμοιβής για άσκηση προσεπίκλησης δημο-

σίου και Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. και εκπροσώπησης

του Δήμου κατα την δίκη.

Οι σύμβουλοι δεν προσήλθαν

Αυτή η συνεδρίαση είχε οριστεί για την

Τετάρτη 9 Ιουλίου, 6 μ.μ., αλλά για άλλη

μια φορά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν

την απαιτούμενη απαρτία. Προσήλθαν 15

αλλά μετρήθηκαν 14, γιατί ο Γ. Νιτερό-

πουλος δήλωσε απών, επειδή καθυστέ-

ρηση ο πρόεδρος την έναρξη της

διαδικασίας!

Εκθετος 

ο Κωνσταντέλλος

Η γραμμή του συνδυασμού του Κων-

σταντέλλου να μην παρευρεθεί στις συ-

νεδριάσεις της 30/6, αλλά πολύ

περισσότερο της 9/7, αφήνει έκθετο τον

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Γιατί η απουσία

του συνδυασμού του μπορεί να έχει πολ-

λές προεκτάσεις. Πόσο μάλλον που θα

έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός,

αφού στη Δημοτική Αρχή Μάντεση που

χειρίστηκε με τον χειρότερο τρόπο την

υπόθεση της ΜΕΕΚΒ, ήταν αντιδήμαρ-

χος.

Από την παράταξή του, παρευρίσκονταν

μόνο δύο και από τους  ανεξάρτητους

που έχουν ταχθεί στο πλευρό του Κων-

σταντέλλου κανένας.

Ποιοι απουσίαζαν: 

Διον. Κοντονής, Δημ. Αναστασίου, Παν. Σκου-

ζής, Χρ. Βαδάσης, Ηλ. Τσιριγώτη, Αλ. Καμμέ-

νου, Γ. Γκολφινόπουλος, Ντ. Καραγεώργος

(δικαιολογημένος), Γρ. Κωνσταντέλλος, Δημ.

Βαμβασάκης, Ι. Δήμας, Ν. Ζυγούρης, Α. Κάσ-

δαγλης, Κ. Πασακυριάκος, Παντ. Κασιδόκω-

στας, Νανά Καραγιάν και Λυδία

Αργυροπούλου.

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος (ως αντιπρόεδρος)

έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να

μη γίνει η συνεδρίαση. (σχετικό βίντεο στο

www.ebdomi.com).

Οταν έχεις τέτοια πρεμούρα και διακυ-

βεύονται δισεκατομμύρια για το Δήμο και

όλο το παραλιακό του μέτωπο, δεν κάθε-

σαι με το ρολόι στο χέρι για να τερματίσεις

τη συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.

Το ίδιο και ο Γ. Νιτερόπουλος, που ομολο-

γουμένως είναι πάντα παρών, δήλωσε

απών, λόγω καθυστέρησης της έναρξης της

διαδικασίας!

Το ίδιο βέβαια λέμε και για τους συμβούλους

της πλειοψηφίας που δεν εμφανίστηκαν και

που συνήθως δεν εμφανίζονται.

Ολοι τους έχουν βαρύτατη ευθύνη (πλην των

δικαιολογημένων) για την κακή λειτουργία

του Δήμου, και για ό,τι συνεπάγεται η μη

πραγματοποίηση των δημοτικών συμβουλίων.

Ιδιαίτερα δε της συνεδρίασης που θα αποφά-

σιζε για την τύχη της παραλίας της Βούλας.

Νέα επείγουσα 

συνεδρίαση υλοποιήθηκε

Στην τρίτη κατά σειράν συνεδρίαση στα 3Β

(11.7), και αφού υπήρξε γενική κατακραυγή

για τις απουσίες των συμβούλων, κατάφε-

ραν να δημιουργήσουν απαρτία (17 σύμ-

βουλοι) και να συνεδριάσει το Δ.Σ. με το

θέμα της δικαστικής εξέλιξης του παραλια-

κού μετώπου της Βούλας, που διεκδικείται

από την ΜΕΕΚΒ. 

Προ ημερησίας, για άλλη μια φορά, καυτη-

ριάστηκε ο τοπικός Τύπος, που δημοσιοποί-

ησε την κατάσταση (Βαμβασάκης,

Καραγιάν) και δημοσιοποίησε τις απουσίες

όλων των αδικαιολογήτων συμβούλων. Και

αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος του τοπικού

Τύπου. Να δημοσιοποιεί.

Εμείς καυτηριάζουμε τις απουσίες όλων

των συμβούλων, που απουσιάζουν συνεχό-

μενα και κατ’ εξακολούθησιν (αδικαιολογή-

τως) από τις συνεδριάσεις. Δεν επαινούμε

αυτούς που έρχονται (είναι υποχρέωσή

τους και γι’ αυτό ζήτησαν την ψήφο του δη-

μότη). Κρίνουμε αυτούς που δεν έρχονται

και αυτός είναι ο ρόλος μας.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος απουσίαζε και επο-

μένως έκανε χρέη επικεφαλής ο Δήμος

Βαμβασάκης, ο οποίος επικαλέστηκε τον

Δημοτικό Κώδικα του «Καλλικράτη» (αρ. 65

παραγρ. 5), όσον αφορά το επείγον των θε-

μάτων. Ο κώδικας ορίζει ότι Δημοτικές Συ-

νεδριάσεις μετά τις εκλογές και ως την

ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής συγκα-

λούνται  για  θέματα «Εξαιρετικά επείγου-
σας και απρόβλεπτης ανάγκης».   
Αν δεν θεωρεί επείγουσα και απρόβλεπτη

ανάγκη την απόφαση του δικαστηρίου, που

κοινοποιήθηκε στο Δήμο 17 Ιουνίου και πρέ-

πει να κατατεθούν προτάσεις μέχρι τα

μέσα Σεπτεμβρίου (με τον Αύγουστο

«νεκρό» μήνα), τότε κάτι δεν πάει καλά.   

Αν θεωρεί ότι δεν είναι επείγον η απάντηση

στο δικαστήριο με προτάσεις για το παρα-

λιακό μέτωπο που διεκδικεί η ΜΕΕΚΒ, έχει

λάθος άποψη. Γιατί ένα δικηγορικό γραφείο

δεν μπορεί να πάρει εντολή σήμερα και

αύριο να παραβρεθεί στο δικαστήριο με

προτάσεις, σε ένα  τόσο μείζον για το Δήμο

θέμα, όπως είναι οι διεκδικήσεις της

ΜΕΕΚΒ που ήδη έχει φάει 5 στρέμματα πα-

ραλιακού μετώπου, διεκδικεί άλλα τόσα και

επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ μετρητά

για μισθώματα παρελθόντων ετών από το

Νότος.

Και δεν θα πρέπει να ξεχνάνε και να ξε-

χνάμε ότι την υπόθεση της ΜΕΕΚΒ τη χει-

ρίστηκε – εν κρυπτώ – η προηγούμενη

Δημοτική Αρχή.

Οσο για την πρόταση που, ανέφερε ότι ζή-

τησε από το Δήμαρχο Σπ. Πανά να δουν τα

θέματα και να τα κατατάξουν, σε επείγοντα

και μη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι,

τα επείγοντα προκύπτουν, δεν προγραμμα-

τίζονται.  

Οσον αφορά τις αποφάσεις που παίρνονται

στην παρούσα ρευστή κατάσταση, που θα

επηρεάσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή,

θα συμφωνήσουμε ότι είναι σωστό, να γί-

νεται μετά από συζήτηση με όλους τους εμ-

πλεκόμενους.

Οι αμαρτίες της ΔΗΚΕΒ

Στο θέμα της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχεί-

ρησης Βούλας (ΔΗΚΕΒ), που κι αυτή είναι

επί θητείας της προηγούμενης Δημοτικής

Αρχής που συμμετείχαν και ο Δήμος Βαμ-

βασάκης και ο Γρ. Κωνσταντέλλος, παρά το

ότι έχουν γίνει πολλά παρατράγουδα στη

διαχείρισή της και έχει αφήσει ένα χρέος

90.000 ευρώ, που δυστυχώς πρέπει να τα

επωμιστεί ο Δήμος, γιατί διαφορετικά οι ερ-

γαζόμενοι που είναι απλήρωτοι από το 2008

και το 2009 και το 2010 δεν θα πάρουν τα

χρήματά τους. Και είχε έρθει στην προ-

ηγούμενη συνεδρίαση μία μητέρα με ένα

μωρό, περιμένοντας εναγωνίως να γίνει η

συνεδρίαση (που δεν έγινε) μήπως δεήσει

και πληρωθεί. Δυστυχώς όμως, το θέμα δεν

πήρε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.

Επρεπε να πάρει 17, ήταν παρόντες σύμ-

βουλοι 17 και δεν το ψήφισε ο Γιάννης Νι-

τερόπουλος. 

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος έδωσε λευκό

και εν πολλοίς έχει δίκηο, αλλά δεν πρέ-

πει να βλέπουμε το δέντρο, πρέπει να

βλέπουμε το δάσος, γιατί στην τελική το

δάσος πληρώνει (η πόλη, οι εργαζόμενοι,

οι δημότες) το «μάρμαρο». Στους  Για

τους φταίχτες αφέονται ...οι αμαρτίες.

Αννα Μπουζιάνη

«Προετοιμάζοντας 

το Ελληνικό Σχέδιο 

Ανασυγκρότησης»

Σας προσκαλούμε στην πολιτική εκδή-

λωση με θέμα:

«Προετοιμάζοντας το Ελληνικό Σχέδιο

Ανασυγκρότησης» τη Δευτέρα 14 Ιου-

λίου, ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο “ZAFO-

LIA” (Λεωφ. Αλεξάνδρας 87 – 89)

Ομιλητές:

Πέτρος Δούκας, πρ. Υφυπουργός, ΝΔ

Παντελής Καψής, πρ Υπουργός, ΕΛΙΑ

Σπύρος Λυκούδης,  Βουλευτής Επικρα-

τείας, ΔΗΜΑΡ

Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ

Βασίλης Οικονόμου, Βουλευτής Αττικής
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Καρατομήθηκε μαζί με τους φίλους του την 5η

Απριλίου του 1794 λέγοντας  στο δήμιο: 

«Δείξε το κεφάλι μου στον κόσμο. Αξίζει τον

κόπο».

Ευθύς εξ αρχής και πάλι θα ήθελα να επανα-

λάβω, ότι με την γραφή μου στους επιφανείς

πρωταγωνιστές της Γαλλικής Επανάστασης,

δεν προτίθεμαι να αποκαθηλώσω ιστορικές

προσωπικότητες. Η αναφορά όμως, σε κάποια

εν πολλοίς άγνωστα στοιχεία της ζωής τους,

πάντοτε θα προκαλεί το ενδιαφέρον, και αυτό

αποτέλεσε το κίνητρο μου. 

Στη Γαλλική Επανάσταση, η νίκη ήρθε κατά φά-

σεις. Μετά την κυριαρχία της Εθνικής Συνέ-

λευσης που εξελίχθηκε σε Συνταγματική,

ήρθε η κυριαρχία των Γιρονδίνων με την Νο-

μοθετική και ακολούθησε η Συμβατική με την

εξουσία των Ιακωβίνων. 

Οι κατακτήσεις της πρώτης νίκης, εξασφαλί-

ζονταν με τη δεύτερη νίκη του πιο ριζοσπαστι-

κού κόμματος. Μόλις αυτό κατορθωνόταν, οι

προηγούμενοι πρωταγωνιστές και ριζοσπά-

στες οδηγούντο στη λαιμητόμο και γρήγορα

εξαφανιζόταν αυτοί και οι επιτυχίες τους. 

Και η λαιμητόμος, όρθια και στημένη πάντα

περίμενε τους επόμενους επαναστάτες. 

Σε μια από τις τελευταίες φάσεις αυτής της

Επανάστασης διακρίθηκε η προσωπικότητα

του Δαντόν.

Ο Δαντόν, όντας υπουργός της Δικαιοσύνης,

υπέγραφε τις εκτελέσεις των υπόπτων που

είχε υποδείξει ο Ροβεσπιέρος, και όχι μόνο.

Με εμπρηστικές εγκυκλίους που δημοσίευε

στην παρισινό έντυπο της “Κομμούνας” (= επα-

ναστατική δημοτική αρχή του Παρισιού),  πα-

ρότρυνε τους  επαναστάτες των επαρχιών να

μιμηθούν τους σφαγείς της Παρισινής πρω-

τεύουσας. Ο Δαντόν, δεινός ρήτορας στη δη-

μαγωγική του εμβέλεια, συνήγειρε προσέτι

τον όχλο, όταν πρωτοστατούσε στην κατάρ-

γηση και πτώση της μοναρχίας.

Σε κρίσιμη καμπή του κόρου των σφαγών και

της τρομοκρατίας, εξεδήλωσε μεταμέλεια και

μετριοπάθεια, γιατί κατ’ αυτόν «η περαιτέρω

τρομοκρατία θα γινόταν εξελικτικά  μπούμε-

ρανγκ για την επανάσταση».  

Αυτή του η θέση δυσαρέστησε τον Ροβε-

σπιέρο και τους περί αυτόν Ορεινούς (= ακραία

ριζοσπαστική ομάδα επαναστατών)  και τον

καρατόμησαν. Ο Ροβεσπιέρος τον οδήγησε

στη ίδια ακριβώς λαιμητόμο, που όχι πολύ αρ-

γότερα δέχτηκε, με απόφαση των “μετριοπα-

θών Θερμιδωριανών”* και  το  δικό του κεφάλι. 

Ο Δαντόν ήταν δικηγόρος και είχε γεννηθεί

στο Αρσύ -συρ -Ομπ  το 1759.  Γεννήθηκε και

αυτός όπως ο Μιραμπώ, με μεγάλο αλλά πολύ

μεγαλύτερο κεφάλι. Σαν βρέφος διακρινόταν

για τη λαιμαργία του.  Η μητέρα του κουρά-

στηκε, δεν τον άντεξε  και τελικά  ανέθεσε την

περαιτέρω διατροφή του σε μια αγελάδα. Σαν

παιδί διακρινόταν για τις αταξίες του από τις

οποίες κληρονόμησε μια σπασμένη μύτη και

χείλος αποκρουστικά  σχισμένο. Σαν δεκά-

χρονο παιδί λέγεται ότι του άρεσε περισσό-

τερο η χαρτοπαιξία (;) παρά το διάβασμα. Ο

πατέρας του πέθανε στα σαράντα του χρόνια,

αφήνοντας τη γυναίκα του με έξι μικρά παιδιά.

Και η μητέρα  του γρήγορα ξαναπαντρεύτηκε.

Φρόντισε όμως να ξεφορτωθεί τον δεκάχρονο

τότε γιό της τον Δαντόν, κλείνοντάς τον εσω-

τερικό σε ένα καλό σχολείο στην Καμπανία,

που   όπως φαίνεται ήταν ιδιωτικό. Εκεί όμως

έδειξε τέτοια κακή συμπεριφορά, που γρήγορα

αποβλήθηκε. Τότε η μητέρα του τον έστειλε σε

ένα άλλο σχολείο προφανώς λαϊκό,  που

ανήκε σε ιερατικό τάγμα. Ο Δαντόν στο και-

νούργιο του σχολείο, κατά περίεργο τρόπο,

διέπρεψε. Πήρε μάλιστα και βραβείο για τις

επιδόσεις του . Όταν αποφοίτησε η οικογένειά

του τον ήθελε ιερέα,  εκείνος όμως αρνήθηκε.

Δούλεψε αρχικά στην νηματουργική επιχεί-

ρηση του πατριού του, μετά δε σαν βοηθός για

τρία  χρόνια σε δικηγορικό γραφείο και σε συ-

νέχεια παρακολουθώντας μαθήματα νομικής

για ένα εξάμηνο(!), παίρνει το πτυχίο του. Στο

διάστημα αυτό, συγχρόνως αθλείται στο κο-

λύμπι, τέννις και  ξιφομαχία. Έρχεται στο Πα-

ρίσι. Δεν μπορεί να βρει δουλειά. 

Γυρίζει άσκοπα από καφενείο σε καφενείο. Σε

ένα από αυτά γνωρίζεται με την κόρη του ιδιο-

κτήτη. Την ερωτεύεται, την παντρεύεται, παίρ-

νει και προίκα. Με αυτή την προίκα στήνει το

γραφείο του σαν δικηγόρος. Ανοίγεται επαγ-

γελματικά. Παίρνει δημόσιες διοικητικές θέ-

σεις στη Δικαιοσύνη. Τη γυναίκα του, την

Αντουανέττα Γαβριέλλα Σαρπαντιέ την αγαπά

πολύ, αλλά δεν παύει να  κοιμάται και σε ξένα

κρεβάτια. Αλίμονο όμως. Στις 10 Φεβρουαρίου

του 1793, πεθαίνει η γυναίκα του. Πενθεί και

ολοφύρεται. Πηγαίνει για τέσσερεις μήνες, κα-

θημερινά στον τάφο της και κλαίει. Δεν μπο-

ρεί να αντέξει το χωρισμό της. Τόσο που στις

17 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, την ξεθάβει

για να την αγκαλιάσει.    

Η κυρία Αντουανέττα Γαβριέλλα, σε αντίθεση

με τον Δαντόν ήταν βασιλόφρων. Ήταν και

σοφή. Και αγαπούσε πολύ το σύζυγό της. Προ-

σπαθούσε δε ιδεολογικά εις μάτην να τον με-

ταπείσει. Και όσο ζούσε, είχε κάνει μαζί του

δυό παιδιά. Ήταν και σοφή. Γιατί όταν κατά-

λαβε τον θάνατό της να πλησιάζει, σκέφτηκε

και τον σύζυγο και τα ορφανά της παιδιά. Προ-

τού πεθάνει λοιπόν τον γνωρίζει  με μια δε-

καεξάχρονη κοπέλα, τη Λουίζα, για να

φροντίζει και να αγαπά τον άνδρα της, αλλά

και να προσέχει τα παιδιά της. 

Η Λουίζα καταγόταν από ηθική βασιλόφρονα

οικογένεια, ήταν δε και ευσεβής καθολική.

Από την άλλη μεριά ο Δαντόν πρωτοστατούσε

κατά της μοναρχίας και είχε ενεργά συμβάλ-

λει στην κατάργηση της χριστιανικής θρη-

σκείας. Είχε μάλιστα καταδιώξει με θέρμη

τους καθολικούς  ιερείς που ορκίζονταν στον

Πάπα και απέρριπταν τον όρκο της Επανάστα-

σης. Αλλά τώρα ο Δαντόν αγαπά και θέλει

πολύ τη Λουίζα. Και όταν η οικογένεια της

νύφης, απαιτεί σαν προϋπόθεση για τον γάμο,

τη θρησκευτική τέλεση του Μυστηρίου και μά-

λιστα από παπικό, ανόμωτο και ανυπόταχτο

στην Επανάσταση κληρικό, ο Δαντόν επειδή

όπως είπαμε αγαπά πολύ, υποχωρεί. Και ο αι-

μοδιψής και αιμοσταγής άγριος τρομοκράτης

πέφτει στα γόνατα ταπεινά, μπροστά στον αρ-

νητή της Επανάστασης και καταδιωκόμενο και

κρυπτόμενο παπικό κληρικό, και ορκίζεται θρη-

σκευτικόν όρκον για τα κάλλη της δεκαεξά-

χρονης. Της δεκαεξάχρονης, που όμως

διαθέτει και αυτή μεγάλη προίκα. 

Η Λουίζα όπως προανέφερα ήταν βασιλόφρων

και όχι μόνο αυτό. Φρόντισε να του εμφυσήσει

την ανεκτικότητα στη μοναρχία, να του εμφυ-

σήσει την μεταμέλεια για τις σφαγές που ίδιος

ενέκρινε με την υπογραφή του και να τον

αναγκάσει να κηρύξει δημόσια την μετριοπά-

θεια, με το ότι «πρέπει να σταματήσει η τρο-

μοκρατία και οι σφαγές». Τελικά όταν ο

Δαντόν αποφάσισε να γίνει καλός, τότε ο

φίλος του Ροβεσπιέρος εκμανείς τον οδήγησε

στη λαιμητόμο. 

Για την επαναστατική και πολιτική του δράση,

που ιστορικά καταγράφεται να είναι πολύ ση-

μαντική παρά την αμφιλεγόμενη και τονισμένη

αρνητική προσωπικότητα του, σημειώνω τα

όσα αναφέρονται από τον Λόρεντς φον Στάιν,

στο βιβλίο του Κανελλόπουλου:  

«Με την πτώση του γκρεμίστηκε το τελευταίο

έρεισμα για πάν ό,τι ήθελε να είναι καλύτερο,

από ό,τι ήταν κοινό. Σε αυτή την ξεχωριστή

προσωπικότητα στήριζαν όλοι τις ελπίδες

τους, και αυτή αλίμονο χάθηκε».

γιάννης κορναράκης του μάνθου    

*Κατά την περίοδο νομιμοποιημένης τρομοκρατίας

του Ροβεσπιέρου κατά την οποία θανατώθηκαν

σαν ύποπτοι 30-40 χιλιάδες άνθρωποι, άλλαξε

ονομαστικά και το ημερολόγιο και έγινε Θερμιδώρ

= 20/7- 18/8. Φρουκτιδώρ 18/-16/9.

Την  9η Θερμιδώρ εγράφη το τέλος της τρομοκρα-

τίας. Οι πρωτεργάτες που αποφάσισαν αυτό το

τέλος, εκλήθησαν έκτοτε  θερμιδωριανοί. 

––––––––––––––––––
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Η Γαλλική Επανάσταση του 1789:  
George  - Jacques Danton

(1759-1794) Μια ματιά στην ιδιωτική ζωή 

ενός μεγάλου ρήτορα και πολιτικού δημαγωγού του όχλου.

Το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πο-

λίτη (όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι)

σκέφτεται να επαναφέρει την παταγωδώς αποτυχημένη

όταν πρωτοδοκιμάστηκε, συνένωση των αστυνομικών τμη-

μάτων σε «πολυδύναμα», ή εν τοις πράγμασι πολυ-αδύ-

ναμα. Ακούγεται ότι τα Α.Τ του Δήμου Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης θα είναι από τα πρώτα στα οποία θα εφαρ-

μοστεί το αρχαιόθεν ρηθέν «δουλειά δεν είχε ο διάολος,
γ.....ε τα παιδιά του».

Σκέφτηκε άραγε κανείς ότι μιά εκτεταμένη περιοχή όπως

η Βάρη, με οικισμούς δύσκολα προσεγγίσιμους, δεν είναι

δυνατόν να στερηθεί του αστυνομικού της τμήματος και να

αστυνομεύεται από τη Βουλιαγμένη; Σκέφτηκε άραγε κα-

νείς ότι ο διοικητικός υπερσυγκεντρωτισμός όπου γής και

Ιστορίας είχε οικτρά αποτελέσματα; Βαρειά και κουραστική

δουλειά η σκέψη γιά ορισμένους μεγαλόσχημους της

ΕΛ.ΑΣ, που η όποια μάχιμη εμπειρία τους ανάγεται στο

πολύ μακρινό παρελθόν. Θα μπορούσαν να διδαχθούν από

την οικτρά αποτυχία του εγχειρήματος «Καλλικράτης»

στους Δήμους.

Η καραμελίτσα της εξοικονόμησης δαπανών ενοικίων δεν

αφορά στα 3Β, αφού τα Α.Τ Βούλας και Βουλιαγμένης ανή-

κουν στο υπουργείο. Επιπλέον, είναι εξόχως πιθανόν μετά

την συνένωση κάποιος επιτελικός φραπεδομαχητής να

ανακαλύψει περιχαρής ότι πλεονάζουν προσωπικό κι εξο-

πλισμός, επομένως «να φύγετε, να πάτε αλλού». Οπότε

θα καταλήξουμε στην παλιά δοκιμασμένη συνταγή: «Τι επι-
θυμείτε αγαπητέ πολίτη; Ένα περιπολικό; Δεν έχουμε. Πως
είπατε; Μαχαιρώνονται έξω από το σπίτι σας; Καλέστε την
Άμεση Δράση, κάντε και μιάν αίτηση στον Θεό, καλή σας
τύχη».

Τουλάχιστον, ο εν αποστρατεία πλέον θρυλικός Λούκυ
Λουκ έφτιαξε κάποια πράγματα, μέχρι και κομμωτήριο στη

Γλυφάδα. Και μιά που μιλάμε γιά τρίχες, κάποιοι διάδοχοι

του Λούκυ Λουκ φαίνεται ότι εζήλωσαν την δόξα του επι-

φανούς εκείνου αρχαίου, προς τον οποίον ο Διογένης ο

Κυνικός εκτόξευσε το μνημειώδες: «Τιμή και δόξα στα μαλ-
λιά που είχαν την πρόνοια να εγκαταλείψουν νωρίς τέτοιο
κεφάλι».

Θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον η άποψη των συν-

δικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ γιά τα πολυ-αδύναμα Α.Τ. Αγαπητέ

φίλε Χρήστο Συνδρεβέλλη, χαίρε. 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πολυ(α)δύναμα αστυνομικά τμήματα



...ερωτικές αυτοκτονίες!!!

Σύμφωνα με το BBC και τους «Τάιμς του Λος 'Αντζε-

λες», ανέλυσαν στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας από 24 χώρες της Ευρώπης, τις ΗΠΑ και τον

Καναδά. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μόνο μεταξύ

2008-2010 η κρίση οδήγησε σε περισσότερες από

10.000 αυτοκτονίες

Η οικονομική κρίση και ύφεση των τελευταίων ετών

στην Ευρώπη είχε ως συνέπεια την αύξηση των αυτο-

κτονιών, σύμφωνα με μία νέα έρευνα Bρετανών επι-

στημόνων. Η αύξηση των αυτοκτονιών ήταν

τετραπλάσια μεταξύ των ανδρών σε σχέση με των γυ-

ναικών, κυρίως επειδή η ανεργία και οι άλλες οικονο-

μικές δυσκολίες πλήττουν ψυχολογικά πιο σοβαρά το

θεωρούμενο παραδοσιακά ως «ισχυρό» φύλο. 

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι στην Ευρώπη υπήρξαν

σχεδόν 8.000 αυτοκτονίες παραπάνω από αυτές που

συνέβαιναν στις εποχές πρό κρίσης. Επεσήμαναν ότι

σε μερικές χώρες, που είτε επλήγησαν λιγότερο από

την κρίση, είτε εφάρμοσαν πιο αποτελεσματικές πο-

λιτικές, αποφεύχθηκε η αύξηση των αυτοκτονιών. .

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η απώλεια της θέσης ερ-

γασίας λόγω απόλυσης, της κατοικίας λόγω αδυνα-

μίας πληρωμής του στεγαστικού δανείου και η αύξηση

των κάθε είδους χρεών ήσαν οι βασικές αιτίες για την

αύξηση του στρες και της δημιουργίας κατάθλιψης

σε έναν άνθρωπο, με τελική συνέπεια την αυτοκτο-

νία.

Οταν με όπλο σκοτώνεις είσαι τρομοκράτης.
Οταν με νόμο σκοτώνεις τί είσαι;

Παράδειγμα ο ...Κεντέρης

Για να δείξει πόσο καλός είναι ο ανταγωνισμός και

γι’ αυτό πρέπει να πουλήσουμε τη ΔΕΗ, ο βουλευ-

τής της Ν.Δ. Κώστας Σκρέκας (καινούργιο τηλεο-

πτικό φρούτο) έφερε το παρακάτω παράδειγμα:

― «Ο δικός μας ο αθλητής, ο Κεντέρης, θα πετύ-

χαινε αυτούς τους χρόνους, αν δεν είχε ανταγωνι-
σμό; Αν έτρεχε μόνος του...

Αλλά και η αμίμητη Βούλτεψη... 

Όταν ρωτήθηκε η Σ. Βούλτεψη, στο κανάλι Αντ1, να

εξηγήσει γιατί η ΝΔ το 2011 υπερασπιζόταν το δη-

μόσιο χαρακτήρα των δικτύων της ΔΕΗ, είπε το εξής

αμίμητο: «η ΝΔ το 2011 δεν ήταν κυβέρνηση, οι βου-
λευτές μπορούσαν να λένε ότι θέλουνε»! 

Ερωτηματικά για τις απου-

σίες στα Δ.Σ. των 3Β
Δεν μπορώ να κατανοήσω τη γραμμή Κωνσταντέλ-
λου να απέχουν από τις συνεδριάσεις του Δημοτι-
κών Συμβουλίων. Εχουν φθάσει να μην μπορούν να
μαζέψουν ούτε τα σκουπίδια! 
Και το τελευταίο που δεν εμφανίστηκαν στην συνε-
δρίαση της 9/7 με κίνδυνο να χάσει ο Δήμος και τα
επόμενα δικαστήρια με τη ΜΕΕΚΒ, είναι πάρα πολύ
σοβαρό και δημιουργεί καχυποψίες.  

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως οι Γερμανοί

είχαν αναθέσει χρέη επιτηρητών και ρουφιάνων σε κά-

ποιους Εβραίους που είχαν φιλοσοφήσει την διατεταγ-

μένη αθλιότητά τους. Ονομάζονταν κάπο και είχαν

εξαγοράσει μιάν αβέβαιης διάρκειας παράταση ζωής, με

αντίτιμο την αστυνόμευση των άλλων Εβραίων. Οι κάπο
επέβλεπαν την καταναγκαστική εργασία και την προσα-

γωγή στα κρεματόρια των ομοθρήσκων τους, σιτίζονταν

καλύτερα και είχαν δικαίωμα να απολαμβάνουν μαζί με

τους Γερμανούς δεσμοφύλακες τις υπηρεσίες της αναγ-

καστικής εκπόρνευσης των γυναικών κρατουμένων. Με

δυό λόγια, οι κάπο ανήκαν στα εκλεκτά εκείνα δείγματα

του ανθρωπόμορφου βασιλείου που, όταν τα συναντάς,

στοιχειώδης ύπαρξη υγιούς ψυχισμού επιβάλλει να βδε-

λύσσεσαι.

Μία μη υπογεγραμμένη δέσμευση των «θεσμικών» αν-

θελλήνων κάπο, που συνυπέγραψαν και προωθούν την

παράδοση, εκποίηση και εξαθλίωση της Ελλάδος, είναι

και η αναζήτηση και επιστράτευση χιλιάδων κάπο του ευ-

ρύτερου δημόσιου τομέα, που με κύριο προσόν την ανυ-

παρξία συνειδήσεως και ηθικών αντιστάσεων βοηθούν

πρόθυμα τους κατακτητές και τους δωσιλόγους συνερ-

γάτες τους που υποδύονται τους «Έλληνες» κυβερνήτες.

Όσοι διοικητικοί καρεκλοκένταυροι των δήμων θέσουν

την υπογραφή τους στην γενοκτονία της ναζιστικής

«αξιολογήσεως» δεν θα διαφέρουν στο παραμικρό από

τους κάπο των γερμανικών στρατοπέδων συγκεντρώ-

σεως.

«Μα είναι νόμος» (ν. 4250/2014), κοάζουν τα βατραχά-

κια. Αφ’ ης στιγμής οι σύγχρονοι Τσολάκογλου και Λο-

γοθετόπουλοι παρέδωσαν διά της υπογραφής τους την

εθνική κυριαρχία σε ξένες δυνάμεις (άρθρο 14 του πρώ-

του μνημονίου-δανειακής συμβάσεως), εκείνοι μεν είναι

δωσίλογοι-συνεργάτες κατακτητών, κάθε δε νόμος τους

είναι άκυρος και η παντί τρόπω απείθεια προς «τοιού-

τους» νόμους «τοιούτων» νομοθετών συνιστά ηθικό,

εθνικό και συνταγματικό χρέος (Σύνταγμα της Ελλάδος,

άρθρο 120, παρ. 4).

Οι πάντες υπόκεινται σε αξιολόγηση, τοσούτω μάλλον

όταν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως ο ν.

4250/2014 απαιτεί από τους αξιολογητές να βαθμολογή-

σουν τους εργαζομένους στους Ο.Τ.Α με γνώμονα την

υποχρεωτική εκπαραθύρωση του συγκεκριμμένου αριθ-

μού «μελλοθανάτων» που απαιτεί η τρόϊκα, καθ’ ην

στιγμή όλοι οι δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν διαρκώς

οξυμμένο πρόβλημα στοιχειώδους ανταποκρίσεως στα

καθήκοντά τους λόγω των ελλείψεών τους σε προσω-

πικό. Η διοικητική σχιζοφρένεια του «Καλλικράτη» επι-

δεινώνει έτι περισσότερο την προϊούσα διάλυση, με

απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπη-

ρεσιών.

Είτε τσούζει, είτε όχι, από την υπογραφή του πρώτου

μνημονίου (Μάϊος 2010) η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατο-

χήν ξενων δυνάμεων και το σύνολον των υποτιθέμενων

«φρουρών» της, δικαστικοί (ψωνίσαμε από σβέρκο), σώ-

ματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις εντέλλονται από

εγκαθέτους Εφιάλτες εντελλομένους των κατοχικών δυ-

νάμεων και αποδέχονται να τους υπηρετούν. Το γεγονός

ότι το ένα τρίτο περίπου των Ελλήνων –ή μάλλον των ελ-

ληνικής υπηκοότητος κατοίκων της χώρας- δείχνει διά

της ψήφου του ότι συναινεί στην υποδούλωση και αρ-

παγή της εθνικής μας υποστάσεως, ουδόλως μειώνει το

συντελούμενο εθνικό έγκλημα και τις επιμερισμένες ευ-

θύνες όσων ενέχονται σε αυτό, ή το νομιμοποιούν με τον

ραγιαδισμό και την αδιαφορία τους.

Όποιος θέλει να εθελοτυφλεί και να παριστάνει ότι

«εκτελεί ευσυνειδήτως τα καθήκοντά του», εντάξει,

υπάρχουν και συνειδήσεις με την ελαστικότητα του one
size καλσόν. Άλλωστε και επί προηγούμενης γερμανικής

Κατοχής και επί Τουρκοκρατίας υπήρχαν πολλοί, μα πάρα

πολλοί «νομιμόφρονες» και «νομοταγείς». Στην αρχή του

Μεγάλου Ξεσηκωμού, ο «παράνομος» Κολοκοτρώνης και

οι άλλοι «παράνομοι» εθνεγέρτες αναγκάστηκαν να εκτε-

λέσουν πολλούς τέτοιους «νομιμόφρονες» που κάρφω-

ναν τις κινήσεις των επαναστατικών στρατευμάτων

στους Τούρκους. Και επί εισβολής Ιμπραήμ στην Πελο-

πόννησο, ο Γέρος του Μοριά βρέθηκε πολλές φορές στη

μαύρη χρεία να προστάξει «φωτιά και τσεκούρι στους
προσκυνημένους».

Οι εθνοκτόνοι της διπλανής μας πόρτας που μας επέ-

βαλλαν και επιβάλλουν τους σύγχρονους Χατζηαβάτη-

δες κυβερνήτες μας, δεν υπόκεινται όλοι στην ίδιας

ποιότητος ανίατη μωρία, ούτε ανήκουν όλοι στην ίδια

σχολή ραγιαδισμού. Υπάρχουν και «ιδεολόγοι» δούλοι,

πανεπιστημιακής μορφώσεως ή παραμορφώσεως. Εμ-

βρόντητος άκουγα λίγους μήνες μετά την υπογραφή του

πρώτου μνημονίου, καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης από εκείνους που βάσκανη μοίρα τους έφερε να

διδάσκουν Ελληνόπουλα, να ισχυρίζεται ότι: «Η ατυχία
μας είναι που είχαμε 400 χρόνια Τουρκοκρατία. Αν είχαμε
400 χρόνια τους Γερμανούς πάνω απ’ τα κεφάλια μας, θα
μας είχαν κάνει ανθρώπους». Η ίδια σχολή σκέψεως –πα-

ραμένει ωστόσο ζητούμενο το πως μπορεί να σκέφτεται

κάποιος όταν η ψυχοδιανοητική του υπόσταση σήπεται-

παράγει ευχές και προτροπές πολύ αρεστές στους κατα-

κτητές μας και στα κυβερνοποιημένα κνώδαλά τους,

όπως «να φύγουν τα παιδιά, να φύγουν, να πάνε έξω, να
σωθούν». Ο αντίστοιχος γλίτσας επί Τουρκοκρατίας

έλεγε: «Τυχερή η κόρη μας, γυναίκα. Την πήρε ο πασάς
στο χαρέμι του. Σώθηκε το κορίτσι μας, σώθηκε».

Όσοι κάπο, όσα «νομοταγή» ανθρωπόμορφα στα γραφεία

με τη μοκέτα και το κλιματιστικό, «αξιολογήσουν» -βλ.

καρατομήσουν- συναδέλφους τους στους δήμους με τη

χαντζάρα της υποχρεωτικής ποσοστώσεως εξωστέων,

πρέπει να διαπομπευθούν με κάθε τρόπο. Πρέπει να πα-

ραδοθούν με ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες στην κα-

θημερινή δημόσια χλεύη και να στιγματισθούν ανεξίτηλα

με τη ρετσινιά του συνεργάτη των κατακτητών, όπως

ακριβώς επί Κατοχής και Τουρκοκρατίας. Και πρέπει να

τεθούν ενώπιον του αμείλικτου ερωτήματος: «Αν αύριο
ψηφισθεί νόμος που να απαιτεί την καταγγελία στις
αρχές, όσων αντιτίθενται στα μνημόνια, τι θα κάνετε ρε
ζαγάρια; Θα καρφώσετε τον σύντροφό σας, τον γονιό
σας, τον αδελφό και το παιδί σας;».   

Οι σύγχρονοι «κάπο»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Γιατί να μην ιδιωτικοποιηθεί και η κυβέρνηση; Είμαι σίγουρος στην ελεύθερη αγορά

μπορούμε να βρούμε υπουργούς καλύτερους, με λιγότερα λεφτά

4 Η Αργεντινή απέκλεισε στα πέναλτι την Ολλανδία, που απέκλεισε στα πέναλτι την

Κοστα Ρικα, που απέκλεισε στα πέναλτι την Ελλάδα.

4 Κοιτάζω για διακοπές: Γύρος Γαλλίας 1650€! Γύρος Β. Ιταλίας 900€! Γύρος Πελοπον-

νήσου 500€! Γύρος λίμνης Μαραθώνα 75€... Τελικά διάλεξα..... γύρο με πίτα 2,00€...

4 Δηλαδή  προσπαθούν να μας πείσουν οτι ο Σήφης ο κροκοδιλατσης είναι πιο επικίνδυ-

νος απ τα ερπετά της Κυβέρνησης;

Πώς θα σας φαινότανε αν βλέπατε στη μέση του πε-

λάγους ένα σκάφος μισοβυθισμένο και τον καπετάνιο

του στο κατάστρωμα ξαπλωμένο να απολαμβάνει τα

καταγάλανα νερά; Τρελό; Κι όμως αληθινό. Σε γωνία

45 μοιρών, το σκάφος love love πλέει με ασφάλεια

στα ήρεμα νερά, αλλά είναι τόσο παράδοξη η εικόνα

αυτή που ακόμα και το λιμενικό ταράχτηκε και

έσπευσε προς βοήθεια μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι

επρόκειτο για το καινούργιο δημιούργημα του

Berthier.

Ο julien Berthier είναι ένας Γάλλος καλλιτέχνης που

δημιουργεί διάφορα είδη τέχνης. Το Love Love, όμως

παραμένει από τα πιο δημοφιλή κομμάτια της τέχνης

του. 

Η έμπνευση του Berthier έρχεται από πράγματα που

είναι σπασμένα ή παρατημένα και σκοπός του είναι

να τα φέρνει ξανά στη “ζωή”. 

Η μούσα του καλλιτέχνη για το παραπάνω project

ήταν ένα εγκαταλελειμμένο σκάφος 6,5 μέτρων. Το

2007 το πήρε στα χέρια του, το χώρισε από τη μέση

και κάτω και πρόσθεσε μια πρόσφατα κατασκευα-

σμένη καρίνα, καταφέροντας έτσι το κάποτε ονειρικό

σκάφος να πλέει στις 45 μοίρες.

Η αγάπη - αγάπη, όπως έχει ονομάσει το σκάφος

του, φαίνεται μονίμως να βυθίζεται, ενώ στην πραγ-

ματικότητα είναι απίστευτα σταθερό και έχει γίνει

γνωστό μέσα απ’ τις βόλτες του στα διάσημα Ευρω-

παϊκά λιμάνια. Το σκάφος love love δημιουργήθηκε

για να εκπροσωπήσει την απώλεια και την αποτυχία

που όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή

στη ζωή τους. Όπως είπε ο ίδιος, το έργο αυτό αντι-

κατοπτρίζει την χαμένη ελπίδα και τον θάνατο. Δεί-

χνει σαν ένα σκάφος στις τελευταίες δραματικές

στιγμές του, λίγο πριν βυθιστεί για τα καλά, μόνο που

η “αγάπη - αγάπη” δεν πρόκειται να πάει πουθενά.

Είναι εκεί και αρμενίζει αγέρωχα περνώντας το μή-

νυμα ότι πάντα υπάρχει τρόπος να επιζήσεις και να

ξαναδημιουργήσεις με οδηγό την αγάπη.

Βάσει πληροφοριών το σκάφος σήμερα ανήκει σε

έναν επιχειρηματία από το Λονδίνο που το αγόρασε

από τον Berthier για 50.000 δολάρια.

Βόλτα με “βυθισμένο” σκάφος

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει

φέρει την ανθρωπότητα

μπροστά σε ένα ερώτημα

που πολλοί θεωρούν μα-

κρινό, τα γεγονότα όμως

δείχνουν ότι θα απαντηθεί

στην πράξη πολύ σύντομα.

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει

όταν η εργασία των ανθρώ-

πων αντικατασταθεί από τα

ρομπότ. 

Η Κινέζικη εταιρεία Fox-

conn, αναμένεται να αντικα-

ταστήσει πολλούς από τους

ανθρώπους εργαζομένους

της, με ρομποτ. Έτσι το

iphone 6, ενδεχομένως, να

μην συναρμολογηθεί από

ανθρπώπινα χέρια, αλλά

από τα 10.000 ρομπότ που

θα αγοράσει η εταιρεία,

κάθε ένα από τα οποία πα-

ρεπιμπτόντως μπορεί να

συναρμολογήσει περίπου

30.000 συσκευές το χρόνο. 

Το κόστος για κάθε Foxbot,

όπως αυτά ονομάστηκαν,

αναμένεται να φθάσει τα

20.000 με 25.000 δολάρια,

ενώ όλα δείχνουν ότι τα

ρομπότ θα μπουν κατευ-

θείαν στην πρώτη γραμμή

παραγωγής των προϊόντων

της Apple.

Εργαζόμενοι ρομπότ

Τώρα καταλάβαμε το λογότυπο του Mundial
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Περί πινακίδας... στη Βούλα

Από τον αναγνώστη μας Θοδωρή Γεωργόπουλο ελά-

βαμε την παρακάτω επιστολή, που αφορά πινακίδα που

έχει τοποθετηθεί στο τρίγωνο έναντι από την πάνω εί-

σοδο του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας. 

Θεωρούμε υπερβολική την έκφραση του αναγνώστη,

γιατί τη γνωρίζουμε την πινακίδα και είναι αρκετά ευα-

νάγνωστη. Βέβαια αν τρέχεις με ...χίλια δεν τη βλέπεις. 

Κύριε Δήμαρχε,

θα θέλαμε να ξέρουμε εμείς οι πολίτες της Βούλας

ποιος ανεγκέφαλος συνεργάτης σας σχεδίασε, τοπο-

θέτησε την πινακίδα (διαστάσεων παιδικής χαράς) στη

συμβολή του Νοσοκομείου (παρκάκι) που υποτίθεται ότι

κατευθύνει προς το κέντρο της πόλης.

Για να φτάσεις εκεί και να τη διαβάσεις πρέπει να πε-

ράσεις όλες τις προηγούμενες παρόδους, να φτάσεις

τα 10 μέτρα για να τη διαβάσεις, οπότε είναι άχρηστη.

Αυτός ο άσχετος δεν μπόρεσε να εκτιμήσει ότι εκεί

χρειάζεται μια πιναίδα σε σιδερένια στηρίγματα τουλά-

χιστον 1.30Χ1.30 και μάλιστα ηλεκτροφωτισμένη;

Εχω τη γνώμη ότι πρεπει  γρήγορα να την αντικαταστή-

σετε γιατί εκθέτει το Δήμο ως αποθηκάριο φτηνιάρικων

πινακίδων παλαιοπωλείου.
Θοδωρής Γεωργόπουλος

Χημικός, Βούλα

Αρ. Μητρώου 29379

Αρ. Πρωτ.: 38/2014

Προς τα ΜΜΕ

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο

άδικο κλείσιμο επί 20 μήνες (Οκτ 2011-

Ιούνιος 2013), αλλά και τις μεθοδεύσεις

προκειμένου να υπολειτουργεί μέχρι σή-

μερα το μοναδικό Δημόσιο Παιδοκαρδιο-

χειρουργικό Κέντρο της Ελλάδας στο

Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία», γεγονός

που είχε θανάσιμες συνέπειες για τα παι-

διά μας.

Από την πρώτη στιγμή, εξιλαστήρια θύ-

ματα τέθηκαν οι γιατροί του, που συκο-

φαντήθηκαν και μάλιστα με δόλο (όπως

έκρινε τελεσίδικα το Εφετείο Αθηνών),

ενώ αντιθέτως είχαν την αμέριστη στή-

ριξη των γονέων. Όμως, η απύθμενη εμ-

πάθεια των ιθυνόντων δεν σταμάτησε

στον διασυρμό, στην ψυχολογική και

επαγγελματική εξουθένωση επί 2,5 χρό-

νια γιατρών που αποτελούν κόσμημα για

το ΕΣΥ: έπρεπε να ισοπεδώσουν τελείως

τους αρίστους, που αντιστάθηκαν στα

σχέδιά τους. Έτσι, αφού ταλαιπώρησαν

με αλλεπάλληλα πειθαρχικά εξαίρετους

παιδοκαρδιοχειρουργούς, παρέπεμψαν

τελικώς τον κ. Γεώργιο Καλαβρουζιώτη

στο Κεντρικό Πειθαρχικό από τον Ιούνιο

του 2013(!) και έκτοτε, παρά τις επανει-

λημμένες εκκλήσεις μας, δεν το συγκα-

λούν! Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν ως

άλλοθι αυτή την εκκρεμότητα για να τον

θέσουν σε διαθεσιμότητα!

Άριστος επιστήμων, με την έξωθεν καλή

μαρτυρία από το σύνολο των γονέων, ια-

τρός ανάργυρος, αφοσιωμένος ανιδιοτε-

λώς επί χρόνια στο λειτούργημά του να

σώζει τις ζωές των καρδιοπαθών παιδιών

μας, «τιμωρείται» από τον άδικο νόμο

περί αυτοδίκαιης αργίας, μόνο και μόνο

επειδή συκοφαντήθηκε και δεν ολοκλη-

ρώνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες εδώ

και 1 χρόνο! Είναι τυχαίο ότι ο κ. Καλα-

βρουζιώτης αναλαμβάνει τα δύσκολα πε-

ριστατικά που προσέρχονται απ’ όλη την

Ελλάδα στο Παίδων; Είναι τυχαίο ότι η

απομάκρυνσή του θα δώσει τη χαριστική

βολή στο ήδη ταλαιπωρημένο ΕΚΑΣΚΑΠ;

Τι θα γίνουν όλα τα προγραμματισμένα

χειρουργεία των παιδιών μας που είχε

αναλάβει και θα πραγματοποιούνταν στο

εγγύς μέλλον;

Δεν θα αφήσουμε το παράλογο να πνίξει

το δίκαιο! Συμπαραστεκόμαστε με κάθε

τρόπο  στον αδίκως, επί 2,5 χρόνια, διω-

κόμενο παιδοκαρδιοχειρουργό και δεν θα

επιτρέψουμε με το πρόσχημα της διαθε-

σιμότητας να ισοπεδώνονται άξιοι για-

τροί, που είναι τόσο πολύτιμοι στο ΕΣΥ.

Ζητάμε την άμεση σύγκληση του κεντρι-

κού Πειθαρχικού για να λήξει, επιτέλους,

αυτός ο εφιάλτης που μόνο συμφέροντα

εξυπηρετεί, είναι όνειδος για τη χώρα

μας και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των παι-

διών μας!
H Πρόεδρος ο Γραμματέας    

Χρ. Μιχαλοπούλου-Κοκολάκη Δημ. Λόντος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Αίσχος! Εξαίρετος επιστήμων Παιδοκαρδιοχειρουργός

«τιμωρείται» για την ανιδιοτελή προσφορά του στο ΕΣΥ

με διαθεσιμότητα!

Κυρίες, κύριοι

Οι συμπολίτες Σας ενός ολόκληρου

τετραγώνου επιζητούν τη συμαπρά-

στασή Σας. Οπως γνωρίζετε στη

Βούλα, την πόλη μας, τα τελευταία

χρόνια έγινε έκρηξη τροχαίου κυκλο-

φοριακού, ιδιαίτερα στο κέντρο (Τρά-

πεζες, πλατεία κλπ.).

Θέσεις στάθμευσης ελάχιστες, μονο-

δρομήσεις καμμία, σχέδιο ανύπαρκτο.

Οι πάροδοι του κέντρου επικίνδυνοι.

Στη γειτονιά μας κινδυνεύουμε.

Συγκεκριμένα, διασταύρωση Αντιο-

χίας - Βασ. Γεωργίου, αμφισβητούμε-

νης προτεραιότητας τα αυτοκίνητα

διασταυρώνονται με ταχύτητα.

Η πιθανότης ατυχήματος μεγάλη. Φυ-

σικό να καταφύγουμε στο Δήμο μας

(συνημμένη επιστολή-παράκληση επα-

ναληφθείσα 3 φορές) ζητώντας να το-

ποθετήσει STOP.

Ανταπόκριση η σιωπή.

Οπως επιμένοντας (θέμα ασφαλείας

μας) κάναμε προσφάτως προσωπική

παράσταση. Μας παρέπεμψαν στον

Αντιδήμαρχο κο Μπελετσιώτη.

- “Μπροστά μας βρήκαμε δυσκολίες

βουνά”. Απάντησή του.

- Για την τοποθέτησή του χρειάζεται

“απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

αλλά και αν αυτή επιτευχθεί, πρέπει

να προηγηθεί το κυκλοφοριακό σχέδιο

της πόλης”. 

- Πότε;

Προτείναμε να το τοποθετήσουμε με

δική μας δαπάνη. Κι αυτό απερρίφθη. 

Βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Τα δικά μας συμπεράσματα; Η δια-

σφάλιση της ζωής των πολιτών σε

έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας και

αναποφασιστικότητας.

Β. Στρογγύλης

πρ. Δ/ντης Αερολιμένων ΥΠΑ

Τουαλέτα “η ύπαιθρος” 

στην πλατεία Βουλιαγμένης

Oι Βουλιαγμενιώτες που επισκέπτονται καθημερινά την πλατεία Βουλιαγμένης

με την παιδική χαρά (δίπλα στο Δημαρχείο), έχουν αγανακτήσει με την έλλειψη

τουαλέτας, με αποτέλεσμα να γίνει η πλατεία μία υπαίθρια τουαλέτα!!!

Στην επιστολή που μας απέστειλαν γράφουν:

Στην πλατεία 24ης Ιουλίου (παλαιό Δημαρχείο Βουλιαγμένης) βρίσκεται η με-

γάλη παιδική χαρά της Βουλιαγμένης που συγκεντρώνει καθημερινά δεκάδες

παιδιά και τα Σαββατοκύριακα πιθανόν και εκατοντάδες παιδάκια καθ᾽όλη τη

διάρκεια της ημέρας και φυσικά τα παιδάκια αυτά συνοδεύονται και από τους

γονείς ή συνοδούς τους.

Εχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στη χρήση της τουαλέτας

από όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων με αποτέλεσμα μικροί και μεγάλοι να

χρησιμοποιούν το γκαζόν και τους γύρω θάμνους για τουαλέτα.

Υπάρχει τουαλέτα στο παλιό Δημαρχείο, στο ωρομετρείο, που κάλιστα μπορεί

να χρησιμοποιηθεί, αλλά παραμένει κλειστή.

Προτείνεται η συγκεκριμένη τουαλέτα να χρησιμοποιείται για τους επισκέπτες

της παιδικής χαράς και κάπως έτσι να σταματήσει η άναρχη χρήση τουαλέτας

με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Κάτοικοι Βουλιαγμένης

Από τον αναγνώστη Βασίλειο Στρογγύλη ελάβαμε την

παρακάτω επιστολή, στην οποία επισημαίνει την επικιν-

δυνότητα του κέντρου της Βούλας και ιδιαίτερα στις εσω-

τερικές οδούς που δεν έχουν επαρκή σήμανση  και είναι

διπλής κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν κα-

θημερινά.

Oπως σημειώνει στην επιστολή του απευθύνθηκε στο

Δήμο, για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2014 αλλά δεν έλαβε

καμμία απάντηση. 

Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης μας, ότι

ήταν στο φουλ της προεκλογικής περιόδου και όπως όλοι

γνωρίζουμε, τέτοιες περιόδους όλα υπολειτουργούν. Το

“ατύχημα” για τα 3Β είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουν τε-

λειώσει οι εκλογές, μετά το μικρό αποτέλεσμα διαφοράς

και τις ενστάσεις, επανακαταμετρήσεις, εκλογοδικεία

κλπ. Οπότε... Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. 

Ο Δήμος έπρεπε να δουλεύει χωρίς κωλύμματα και οι

υπηρεσίες του το ίδιο. Γιατί είδαμε το φαινόμενο να μην

καθαρίζουν ούτε το δρόμο της λαϊκής αγοράς; Ποιος ευ-

θύνεται κύριε διευθυντά της καθαριότητας γι’ αυτό; Δεν

πρέπει να μάθουν οι πολίτες;

Kυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Βούλας
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O Δήμος Κρωπίας, με ανακοίνωσή του ενημερώνει

τους κατοίκους ότι η κεντρική του λεωφόρος Βασ.

Κων/νου, θα αποκλειστεί προκειμένου να εκτελε-

στούν τα έργα της αποχέτευσης ακαθάρτων. Γίνον-

ται κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις

λόγω του καθολικού αποκλεισμού της Λεωφόρου Β.

Κωνσταντίνου από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου

για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρ-

των του Δήμου Κρωπίας. 

Το σκεπτικό της κοινής απόφασης Κοινοπραξίας και

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας ήταν ότι για την

έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών επιβάλλεται ο απο-

κλεισμός της Λεωφόρου να είναι καθολικός, σε όλο

το πλάτος και μήκος της οδού, και οι εργασίες να

εκτελεστούν σε πολλαπλά ταυτόχρονα μέτωπα.

Επειδή η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου αποτε-

λεί  κύριο οδικό άξονα του Δήμου παραλαμβάνοντας

τόσο το σύνολο της τοπικής όσο και μεγάλο μέρος

υπερτοπικής κυκλοφορίας αποφασίστηκε οι παρα-

πάνω εργασίες να εκτελεστούν κατά το μήνα Αύ-

γουστο, περίοδο στην οποία ο κυκλοφοριακός

φόρτος καθώς και η εμπορική κίνηση της Λεωφόρου

είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο

χρόνο. 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα από

τη συμβολή της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου με την οδό

Βασ. Λέκκα Χατζή μέχρι τη συμβολή της με την οδό

Ιωάννου Πρόφη. Εξαίρεση στον παραπάνω αποκλει-

σμό αποτελούν τα τμήματα της οδού Συνταγματάρ-

χου Δαβάκη, Δ.Παπανικολάου, Ιωάννου Γκιόκα και

τμήμα της Λεωφόρου από την οδό Αγίας Παρα-

σκευής μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ι.Καβασα-

λιώτου. Οι παραπάνω εξαιρέσεις επιλέχθηκαν  ώστε

να εξυπηρετείται η διέλευση των οχημάτων δημιουρ-

γώντας τρία ζεύγη κινήσεων από το δυτικό προς το

ανατολικό τμήμα της πόλης και αντίστροφα, και για

να μην υπάρξει πλήρης αποκοπή των διελεύσεων των

οχημάτων εντός του Δήμου.

Στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο απο-

κλεισμός της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου θα έχει ως

συνέπεια τα οχήματα που στην υφιστάμενη κατά-

σταση προσεγγίζουν τη Λεωφόρο από τις οδούς

Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου (από τα νότια) και Λεωφ.

Κορωπίου - Μαρκοπούλου (από τα ανατολικά), να

πραγματοποιούν σχετική παράκαμψη μέσω των

οδών Λ. Κορωπίου –Αεροδρομίου, παλαιάς Περιφε-

ρειακής Κορωπίου και οδού Αττικής (η οποία συμ-

βάλλει με τη Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου στο ύψος

που τελειώνει η παράκαμψη στη συμβολή της με την

οδό Βασ. Λέκκα Χατζή). 

Ταυτόχρονα τα οχήματα που προσεγγίζουν τη Λεωφ.

Βασ. Κωνσταντίνου από τη Λεωφόρο Λαυρίου θα

πραγματοποιούν την αντίθετη σχετική παράκαμψη

μέσω των οδών Αττικής, παλαιάς Περιφερειακής Κο-

ρωπίου και Λ.Κορωπίου – Αεροδρομίου.

Οι δύο παραπάνω παρακάμψεις αφορούν στις κινή-

σεις οι οποίες αποτελούν υπερτοπική κυκλοφορία και

οι οποίες στην υφιστάμενη κατάσταση διέρχονται

μέσα από το Κορωπί μέσω της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Οι αντίστοιχες κινήσεις που έχουν προέλευση ή προ-

ορισμό το κέντρο του Κορωπίου δεν δύνανται να

εξυπηρετηθούν μέσω των παρακάμψεων και αναμέ-

νεται να επιβαρύνουν το τοπικό οδικό δίκτυο μέσω

των οδών Συνταγματάρχου Δαβάκη, Δ. Παπανικο-

λάου, Ιωάννου Γκιόκα και τμήμα της Λεωφόρου από

την οδό Αγίας Παρασκευής μέχρι τη συμβολή της με

την οδό Ι. Καβασαλιώτου.

ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η διέλευση των λεωφορειακών γραμμών του ΚΤΕΛ

Αττικής που προσεγγίζουν το Κορωπί από τη Λεω-

φόρο Λαυρίου θα εκτελείται μέσω της παρακάμψεως

των οδών Αττικής, Κων.Ι.Λάμπρου, Γράμμου, Ηρα-

κλέως, Αναπαύσεως και Λεωφ.Κορωπίου-Μαρκο-

πούλου και αντίστροφα.

Η διέλευση της λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΑ

308 που προσεγγίζει το Κορωπί από τη Λεωφόρο

Λαυρίου θα εκτελείται μέσω της παρακάμψεως των

οδών Αττικής και Σπύρου Δάβαρη και αντίστροφα.

Η διέλευση της λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΑ

125 που προσεγγίζει το Κορωπί από τη Λεωφόρο

Λαυρίου θα εκτελείται μέσω της παρακάμψεως των

οδών Αττικής, παλαιάς Περιφερειακής Κορωπίου,

Αγίων Αναργύρων, Αναπαύσεως και Λ. Βάρης - Κο-

ρωπίου και αντίστροφα.

Η διέλευση των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ

120 και 330 που προσεγγίζει το Κορωπί από την οδό

Σπύρου Δάβαρη θα εκτελείται μέσω της οδού Αττι-

κής, Κων. Ι. Λάμπρου, Γράμμου, Ηρακλέως, Αναπαύ-

σεως και Λεωφ.Βάρης-Κορωπίου και αντίστροφα.

Η διέλευση της λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΑ

309 που εκτελεί κυκλική διαδρομή εντός του Δήμου

Κρωπίας θα εκτελείται από το σταθμό προαστιακού

Κορωπίου μέσω των οδών Σπύρου Δάβαρη, Αττικής,

Αγίας Παρασκευής, Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου,

Ι. Καβασαλιώτου, Ισιδώρου Μωραϊτη, Γεωργίου βλά-

χου, Κολοκοτρώνη, Αναπαύσεως, Ηρακλέους, Γράμ-

μου, Κων. Ι. Λάμπρου και Αττικής προς Σπύρου

Δάβαρη. Την ίδια διέλευση εκτελεί η δημοτική συγ-

κοινωνία για τα Θαλάσσια Μπάνια καθώς και το

πρωινό δρομολόγιο της δημοτικής γραμμής προς

την  Αγία Μαρίνα-Προαστιακός –Μετρό Σταθμός Κο-

ρωπίου.

Συμπερασματικά:  Η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της

πόλης, από 1 έως 31 Αυγούστου, θα γίνεται περιμετρικά

από τις οδούς: Κολοκοτρώνη, Κύπρου, Ηρακλέους, Ατ-

τικής, Ισιδ. Μωραίτη και Γ. Γεώργα-Ζαλόγγου, Δ. Χρι-

στοδούλου.

Αποκλεισμός της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

λόγω έργων στο Κορωπί
Για όλο το μήνα Αύγουστο η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση 

της πόλης,  θα γίνεται περιμετρικά
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O Δήμος ζητάει την

κατανόηση των πολιτών

Με ανακοίνωσή του «ο Δήμος ζητάει συγνώμη

για την την ταλαιπωρία αλλά το έργο είναι ζω-

τικής σημασίας για όλους μας και μόνιμο ενώ

η ενόχληση θα είναι προσωρινή.

Παρακαλούνται  οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις,  οι

επαγγελματίες, και οι επισκέπτες να δείξουν τη

δέουσα κατανόηση και να συμμορφώνονται

στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτσι ώστε να

βοηθήσουμε στην γρήγορη εκτέλεση του έργου

εντός του Αυγούστου.

Πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

και τον τρόπο της εκτέλεσης των έργων στην

κεντρική λεωφόρο ώστε να γίνει έγκαιρος προ-

γραμματισμός και ρύθμιση της τροφοδοσίας

των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, της

εξυπηρέτησης των πολιτών σε δημοτικές, δημό-

σιες και ιδιωτικές υπηρεσίες  και της πρόσβασης

των κατοίκων στις οικίες τους καθώς και για τον

τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης σύνδεσης των

παροδίων ιδιοκτησιών με το δίκτυο Αποχέτευ-

σης παρέχονται καθημερινά στα τηλέφωνα:

210-662 23 79 & 210-60 26 272

(Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Έργων-Μελετών).

Σημείωση: Το ενημερωτικό έντυπο με τις  κυ-

κλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα τα δικαιολογη-

τικά και οι αιτήσεις σύνδεσης με το δίκτυο

Αποχέτευσης είναι αναρτημένα στο www.ko-

ropi.gr (ενότητα «Αίτηση Δήμου Κρωπίας για

αγωγούς αποχέτευσης»)



Ισολογισμοί - Προκηρύξεις 

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com
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Με κοινή Υπουργική Απόφαση των

Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής

Μεταρρύθμισης έληξαν τη Δευτέρα

30/6/2014 όλα τα πιστοποιητικά ECDL

που έχουν εκδοθεί πριν την

30/6/2011!

Αυτό σημαίνει ότι

1.000.000 περίπου πιστοποι-

ητικά πληροφορικής που

έχουν εκδοθεί από τους φο-

ρείς πιστοποίησης τα τελευ-

ταία 11 σχεδόν χρόνια, που

λειτουργούν τα πιστοποι-

ητικά αυτά στη χώρα μας. Οι

κάτοχοι αυτών των πιστο-

ποιητικών καλούνται να κα-

ταθέσουν από 50 € έως 70

€ στην εταιρεία που τα εξέδωσε για

να τα ανανεώσει. 

Όλα τα πιστοποιητικά με ημερομηνία

έκδοσης πριν την 30/6/2011 δεν

ισχύουν πλέον και πρέπει να γίνει

ανανέωση με επανεξέταση των υπο-

ψηφίων σε μια ενότητα που ονομάζε-

ται UPDATE, ενώ όσα εκδόθηκαν

μετά την 30/6/2011 θα ανανεωθούν

με τον ίδιο τρόπο όποτε το απαιτεί η

ημερομηνία έκδοσής τους (όταν

λήγει η 3ετία τους).

Χρυσές δουλειές για την εταιρεία

ECDL η οποία κατάφερε να περάσει

τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση

και να θέσει σε ομηρία εκατοντάδες

χιλιάδες πελάτες της, έτσι ώστε κάθε

τρία χρόνια να πληρώνουν χαράτσι

στα ταμεία της.

Το Ελληνοεισαγόμενο επιχειρηματικό

δαιμόνιο δεν έχει τελειωμό.

Τα ίδια πιστοποιητικά ECDL σε ολό-

κληρο τον κόσμο έχουν δια βίου

διάρκεια, όπως και όλα τα άλλα πι-

στοποιητικά όπως Cambridge, Mi-

crosoft κ.ά. Στην Ελλάδα ο τοπικός

αντιπρόσωπος κατάφερε να κάνει το

πιστοποιητικό ECDL συνδρο-

μητικό και μάλιστα την κα-

τάλληλη στιγμή, δηλαδή την

ώρα της αξιολόγησης των

δημοσίων υπαλλήλων οι

οποίοι πανικόβλητοι πρέπει

να τρέχουν για να προλά-

βουν την ανανέωση τους

πληρώνοντας όσο-όσο προ-

κειμένου να μη χάσουν τη

θέση τους.

Ήδη από τα εξεταστικά κέν-

τρα ECDL άρχισαν τα τηλέ-

φωνα στους πελάτες να τρέξουν να

ανανεώσουν πληρώνοντας για δεύ-

τερη φορά το πιστοποιητικό που

πήραν πριν τρία χρόνια!!!.

Στην Ελλάδα της κρίσης και της ανερ-

γίας κάποιοι συνεχίζουν να πλουτί-

ζουν στις πλάτες των πολιτών, με την

ευλογία των Υπουργών!!!

Εληξαν τα πιστοποιητικά ECDL!!!
Τα πιστοποιητικά ECDL σε ολόκληρο τον κόσμο 

έχουν δια βίου διάρκεια

Ενημέρωση από τον

Γιάννη Σγουρό ζητάει 

η  Ρένα Δούρου

Με επιστολή της απευθύνθηκε η νέα περιφερειάρ-

χης Αττικής Ρένα Δούρου στον απερχόμενο περι-

φερειάρχη Γιάννη Σγουρό ζητώντας πλήρη

ενημέρωση ενόψει της επίσημης ανάληψης των κα-

θηκόντων της. 

Ζητά εμπεριστατωμένη ενημέρωση για θέματα που

εκκρεμούν, για θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη,

αλλά και αναλυτική καταγραφή όλων των οικονομι-

κών στοιχείων της Περιφέρειας. Αυτό θα διευκολύ-

νει τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής και θα

«αποτελέσει μια σύννομη διαδικασία επ ́ωφελεία
των πολιτών της Αττικής», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή της η Ρένα

Δούρου:

«Σαράντα ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της
εκλογικής διαδικασίας των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών και την επικράτηση της Περιφερειακής παρά-
ταξης «Δύναμης Ζωής» θα επιθυμούσαμε κύριε
Περιφερειάρχα, όσο το δυνατόν συντομότερο, να
είχαμε μια πλήρη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα εκ-
κρεμή καθώς τα τρέχοντα ζητήματα της Περιφέ-
ρειας Αττικής.
Ειδικότερα θα επιθυμούσαμε να έχουμε μια εμπε-
ριστατωμένη καταγραφή σε ό,τι αφορά τα υπό εξέ-
λιξη ζητήματα του νέου ΕΣΠΑ, του Συμφώνου
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) σχετικά με την Περιφέρεια
Αττικής, τις εξελίξεις στα ζητήματα αρμοδιότητας
του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττι-
κής (ΕΔΣΝΑ), του οποίου προεδρεύει ο Περιφερει-
άρχης Αττικής, συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά
με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, καθώς επίσης και μια ανα-
λυτική καταγραφή όλων των οικονομικών στοιχείων
της Περιφέρειας.

Είναι, ορισμένες φορές που
η ίδια η ζωή βάζει επιτα-
κτικά τα διλήμματα και δεν
μπορείς να τα αγνοήσεις.

Με ποια μεριά είσαι.

Από την μία μεριά είναι η διεθνής επι-

χειρηματική και χρηματιστηριακή ελίτ

που αξιοποιεί τον παραλογισμό της λι-

τότητας και της δημοσιονομικής πει-

θαρχίας και θέτει υπό τον έλεγχο της

όλη την δημόσια σφαίρα. Από την

άλλη μεριά είναι η πραγματική κοινω-

νία και η πραγματική οικονομία. Ένας

στόχος αυτής της άθλιας μεθόδευσης-

μετά το Κέντρο Υγείας και τα σχολεία-

είναι και η ΔΕΗ. Δεν είναι κάτι που ξε-

κίνησε σήμερα. Η ΔΕΗ είναι στόχος

κυβερνήσεων και συμφερόντων εδώ

και δεκαετίες. Οι μεθοδεύσεις αυτές

είναι ο ορισμός της διαπλοκής με ιδιώ-

τες-αρπαχτικά, που παίρνουν δάνεια

με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημο-

σίου, που πιάνουν το κράτος πελάτη

και τους δίνεται δώρο οποιαδήποτε

παραγωγική δραστηριότητα που μπο-

ρεί να αποφέρει υπερκέρδη σε αυ-

τούς, χωρίς να κερδίζει απολύτως

τίποτα το κοινωνικό σύνολο και η ελ-

ληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση φέρνει στην βουλή το

νομοσχέδιο για την «Μικρή ΔΕΗ»

προκειμένου να αλώσουν οι ιδιώτες

πλήρως τον στρατηγικό τομέα της

ενέργειας και να δώσουν την χαρι-

στική βολή σε κάθε δημόσια παρουσία,

στον νευραλγικό κλάδο της ενέρ-

γειας.

Με άλλα λόγια: Έτοιμη περιουσία,

έτοιμη δουλειά, έτοιμη «μπίζνα»...

Όσοι ετοιμάζονται να παραδώσουν

την ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη βιομηχανία

για την οικονομία και την παραγωγική

βάση της χώρας μας, ΠΡΕΠΕΙ να ξέ-

ρουν ότι θα βρουν μπροστά τους τις

δυνάμεις που αντιστέκονται, τις δυ-

νάμεις της εργασίας και τις τοπικές

κοινωνίες. Έτσι απαιτείται ΑΜΕΣΑ η

δημιουργία ενός παλλαϊκού μετώπου

στον ΩΡΩΠΟ για την αποτροπή και

την υπεράσπιση των κοινωνικών, δη-

μόσιων αγαθών. Θα πρέπει να δημι-

ουργηθεί, επιτροπή αγώνα με

συμμετοχή όλου του λαού κατά της

διάλυσης, διάσπασης και ξεπουλήμα-

τος του τόπου μας.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της

χώρας έχει ανάγκη από μια ΔΕΗ 100%

δημόσια με εθνικό και κοινωνικό προσ-

διορισμό σε όλο τον κύκλο της ηλε-

κτρικής ενέργειας, από την παραγωγή

ως την κατανάλωση, με εργατικό και

κοινωνικό έλεγχο για να αποφευχ-

θούν οι αρνητικές πολιτικές του πα-

ρελθόντος.

Πρέπει να αποτρέψουμε το ξεπού-

λημα και το κλείσιμο της ΔΕΗ στον

Ωρωπό, του Κ.Υ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, του

ΙΚΑ Ωρωπού, της συγχώνευσης των

σχολείων, το κλείσιμο της πορθμει-

ακής γραμμής ΩΡΩΠΟΥ- ΕΡΕΤΡΙΑΣ

και όσα ακόμα σχεδιάζουν για εμάς

χωρίς εμάς!

Τα διόδια από  την μια πλευρά, η σχε-

διαζόμενη κατάργηση της πορθμει-

ακής γραμμής από την άλλη,

ολοκληρώνουν την απομόνωση του

Δήμου μας.

“Συνεργασία Πολιτών”

«Σύγχρονοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

στο Δήμο Ωρωπού
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Ο Σύνδεσμος Προστασίας &

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

ολοκλήρωσε μέσα στον Ιού-

νιο τον καθαρισμό περισσό-

τερων από 3.000 στρέμματα

εύφλεκτης βιομάζας (απο-

ψίλωση ξηρών χόρτων)

κατά μήκος 250 χιλιόμε-

τρων δασικών  δρόμων και

την αποκομιδή άνω των

5.500 κυβικών μέτρων ή

τόνων σκουπιδιών και μπα-

ζών, σε όλο το βουνό. 

Ειδικότερα ανά Δήμο-μέλος

καθαρίστηκαν οι παρακάτω

ποσότητες:

•Αγία Παρασκευή:  87

στρέμματα κατά μήκος

12,30km  και περισυλλέγη-

σαν 700 Κυβικά σκουπιδιών 

•Παπάγου-Χολαργός 268,00

στρέμματα κατά μήκος

18,60km - Κυβικά σκουπι-

διών : 800,00 

• Καισαριανή: 196,00 στρεμ.

σε 10,40 χλμ. και 945 Κυ-

βικά σκουπιδιών.

• Βύρωνας: 343,00 στρέμ-

ματα κατά μήκος 19,50km -

Κυβικά σκουπιδιών : 600,00

• Ηλιούπολη: 342 στρέμ-

ματα κατά μήκος 26,80km -

και Κυβικά σκουπιδιών 630 

• Ελληνικό-Αργυρούπολη

358 στρέμματα σε μήκος

17,80km και 560 Κυβικά

σκουπιδιών

•Γλυφάδα: 399 στρέμματα

σε μήκος 24,75km και 400

κυβικά σκουπιδιών. 

• Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

399 στρέμματα σε μήκος

31km και 400 Κυβικά σκου-

πιδιών

• Κορωπί: 364 στρέμματα σε

μήκος 57,40km και Κυβικά

σκουπιδιών 540 

• Παιανία: 251 στρέμματα

σε μήκος 32,40km και 92

Κυβικά σκουπιδιών. 

• Δάφνη-Υμηττός: 50

στρέμματα σε αστικά πάρκα

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ,

Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρ-

χος Βύρωνα τόνισε ότι: «Οι
καθαρισμοί της εύφλεκτης
βιομάζας όπως και η αποκο-
μιδή των σκουπιδιών μει-
ώνουν σημαντικά τους
κινδύνους ανάφλεξης και

πυρκαγιάς. Αποτελούν μια
από τις σημαντικότερες ερ-
γασίες πρόληψης, που
πραγματοποιεί κάθε χρόνο
ο ΣΠΑΥ, παράλληλα με τις
αγορές-συντήρηση των δε-
ξαμενών υδροδότησης και
πυροπροστασίας, τη συντή-
ρηση των υδραυλικών συ-
στημάτων, τις αγορές ή
συντηρήσεις παρατηρητη-
ρίων,  την παροχή εξοπλι-
σμού στις εθελοντικές
ομάδες δασοπροστασίας
των Δήμων-μελών μας. Οι
εργασίες αυτές γίνονται με
δασοτεχνικές μελέτες, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις υποδεί-
ξεις του Πυροσβεστικού
Σώματος και τα αιτήματα
των Δήμων-μελών μας»

Τόνους σκουπίδια από τον Υμηττό
μάζεψε ο ΣΠΑΥ

Η “Εναλλακτική Δράση”

καθαρίζει παραλίες του ΠΙΚΠΑ

Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε ο προ-

γραμματισμένος, στα πλαίσια των  δράσεων για ελεύθε-

ρες παραλίες του ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS,  3ος εθελοντικός

καθαρισμός της υιοθετημένης χερσονήσου του ΠΙΚΠΑ.

Την εκδήλωση οργάνωσαν η Εναλλακτική Δράση για

Ποιότητα Ζωής και ο νεανικός Περιβαλλοντικός Σύλλο-

γος Αττικής ‘’Ώρα για Δράση’’.

Ο καθαρισμός ξεκίνησε από την παραλία που για πρώτη

φορά καθαρίσθηκε από την Εναλλακτική Δράση στα

πλαίσια της υιοθεσίας δημόσιων χώρων που αποφάσισε

φέτος τo Let’s do it Greece. Μάλιστα με κοινή απόφαση

των εθελοντών  των δύο συλλογικοτήτων η παραλία “βα-

πτίσθηκε” επί τόπου και ονομάσθηκε Δράση2

Tα συγκεντρωμένα απορρίμματα μεταφέρθηκαν στους

κεντρικούς κάδους του ΠΙΚΠΑ, ενώ ο καθαρισμός συνε-

χίσθηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Η εμπειρία ήταν θετική και για τις δύο συλλογικότητες

και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις κοινές δράσεις και

στα πλαίσια του ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS ενάντια στο νόμο για

τον αιγιαλό, αλλά και γενικότερα για την προστασία και

ανάδειξη των ελληνικών ακτών.

Tέλος,   στη διάρκεια της δράσης συζητήθηκε το ενδε-

χόμενο οι δύο συλλογικότητες να αναλάβουν κοινή πρω-

τοβουλία για υιοθεσία και αυτοδιαχείριση της Β Πλαζ

Βούλας. To θέμα βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης.

Δασικός χωματόδρομος στο Κορωπί μετά τον καθαρισμό.

Εργάτες αποψιλώνουν ξερά χόρτα και μαζεύουν σκουπίδια στην
Εργάνη στο Βύρωνα.
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Oλοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργα-

νώθηκαν  από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ για

το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προ-

σαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος

και Παλλήνης». 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις Δήμους

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος και Παλλή-

νης, σε διαφορετικές ημερομηνίες (2 Απριλίου στο Αμφι-

θέατρο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, 14 Απριλίου, στην

Αίθουσα Δημαρχείου Παλλήνης και στις 5 Μαΐου στο Ναυ-

ταθλητικό Κέντρο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος).

Στο πλαίσιο των ημερίδων-εκδηλώσεων, παρουσιάστηκαν

ενδελεχώς οι στόχοι και τα οφέλη του προγράμματος

στους εν δυνάμει ωφελούμενους, καθώς και ο ρόλος των

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην απασχό-

ληση. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενημερώθηκαν για

το προγραμματισμό των προσωπικών συνεντεύξεων, που

αφορά το στάδιο πριν την τελική επιλογή των ωφελουμέ-

νων, ενώ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους αρ-

μόδιους προκειμένου να λυθούν τυχόν απορίες τους. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής ωφελουμέ-

νων και ξεκίνησε η κατάρτιση τους στις 30/06/2014 με ωρά-

ριο 15:00 – 21:00, στο 1ο Γυμνάσιο Σπάτων (Μυκηναϊκών

Τάφων και Αγίων Αναργύρων Σπάτα).

Τα Προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν θεωρητικό

κομμάτι, αλλά και πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, με

βάση τις ανάγκες των ωφελούμενων, δημιουργήθηκαν 3

ενότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

• Management & Marketing αγροτικών προϊόντων και τρο-

φίμων (διάρκεια : 30/6 – 25/7)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο- πωλήσεις εξ αποστάσεως (διάρ-

κεια : 30/6 – 28/7)

• Περιβάλλον και Συντήρηση Κτιρίου (διάρκεια : 30/6 –

25/7)

Οι ωφελούμενοι του εν λόγω προγράμματος είναι Άνεργοι

και Νέοι Επιστήμονες (όπως ιατροί, οδοντίατροι, κτηνία-

τροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανε-

πιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που έχουν προβεί σε

έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά

από την 02.01. 2011 και μετά.

Οι θέσεις για την κατηγορία των Ανέργων έχουν καλυφθεί,

ενώ υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη κατηγορία των Νέων

Επιστημόνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω-

θούν:

― Κοινωφελής επιχείρηση Μαρκοπούλου Πλ. Δημ. Σωτη-

ρίου 1 Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Υπεύθυνος Δρίτσας τ η λ .

6987 521333

― Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η

Άρτεμις»  B. Παύλου και Δημάρχου Χρήστου Μπέκα (Δη-

μαρχείο Σπάτων) Υπεύθυνος Κούμπης τηλ. 213-2007307

― Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Υπεύθυνη   Κουνενάκη τηλ.

210-6604658

― ΙΕΜ Α.Ε. Σινώπης 26-28 & Μιχαλακοπούλου, Υπεύθυνη

Καρυστιναίου τηλ. 210-7253003

― Asset Τεχνολογική, Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος,  Υπεύθυνος

Καντιδάκης, τηλ. 210-9273118

Και στην ιστοσελίδα: www.topsamesogaia.gr   

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

Δήμων Μαρκοπούλου, Σπάτων - Αρτέμιδος, Παλλήνης»
Προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας 

Kοινή γνώμη από το κυριακά-

τικο δημοσίευμα της εφημε-

ρίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ».

Πληροφορείται  για τα έργα

και ημέρες της Task Force

του κ. Ράϊχενμπαχ, τοποτη-

ρητή-επιβλέποντα της

τρόϊκα, με ομάδες στελεχών

του στα περισσότερα υπουρ-

γεία.

Τα ντοκουμέντα είναι πολλά.

Ένα πολύ πρόσφατο επιβε-

βαιώνει του λόγου το αληθές

και περιγράφει την κατά-

σταση που έχει αποδεχθεί η

κυβέρνηση. 

Στην πενταμελή Επιτροπή

που είχε ορισθεί από τον

υπουργό Οικονομικών για

την επιλογή του νέου γενι-

κού γραμματέα Εσόδων, η

οποία θα αξιολογούσε τους

υποψηφίους, μετείχε και ο

Γάλλος Πιερ Λεπετί, γενικός

επιθεωρητής του υπουρ-

γείου Οικονομικών της Γαλ-

λίας και συνεργάτης της

ομάδας Ράιχενμπαχ. 

Όπως έγραψαν και τα

«Νέα»: «Ο ρόλος του Γάλλου

ήταν καθοριστικός στην επι-

λογή της κυρίας  Κατερίνας
Σαββαΐδου, νέας Γεν. Γραμ-

ματέως εσόδων του Υπ.Οικο-

νομικών»! 

Και δεύτερο ντοκουμέντο

επιβεβαιώνει ότι οι «κατα-

κτητές» του κ. Ράιχενμπαχ

διοικούν τα υπουργεία.  Στο

ΦΕΚ 1749 της 15ης Ιουλίου

2013 δημοσιεύεται η από-

φαση του υπουργείου Οικο-

νομικών υπ' αριθ. Δ6Α

1114553 ΕΞ 2013 για τον

ορισμό μελών του Γνωμοδο-

τικού Συμβουλίου της Γενι-

κής  Γραμματείας Δημοσίων

Εσόδων. Τα 2 από τα 5 μέλη

είναι της ομάδας Task Force. 

Και οι δύο είναι ξένοι, ο ένας

Ιρλανδός και ο άλλος Σουη-

δός:

«δ) Daly John Frank, αρ. διαβ.

DB 0000554, ανώτατο στέλε-

χος της Ιρλανδικής Φορολο-

γικής Διοίκησης, με τριετή

θητεία, 

ε) Sjοstrand Gosta Mats, αρ.

διαβ. 84793470, ανώτατο

στέλεχος της Σουηδικής Φο-

ρολογικής Διοίκησης, με

διετή θητεία».

Kαι ερωτούν:

― Με ποια νομιμοποίηση

ξένοι υπήκοοι, στελέχη της

Φορολογικής Διοίκησης

άλλων χωρών, μετέχουν στη

λειτουργία του ελληνικού

κράτους; Το προβλέπει κανέ-

νας νόμος; Έχετε υπογράψει

κάποια σύμβαση που να το

αναφέρει; 

«Οι “κατακτητές” διοικούν τα Υπουργεία μας»

Έργα και ημέρες της Task Force του κ. Ράϊχενμπαχ

Ερώτηση των βουλευτών Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη

Oι δημόσιοι υπάλληλοι δεν

αξιολογούνται για καλύτερες

υπηρεσίες αλλά για σειρά απόλυσης

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 7/7/2014 συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, με ευθύνη

τόσο των συμβούλων της συμπολίτευσης όσο και της αν-

τιπολίτευσης που απουσίαζε. Πρώτο θέμα της ημερήσιας

διάταξης ήταν η «Λήψη απόφασης

για την αξιολόγηση των υπαλλήλων

με βάση το Ν. 4250/2014».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα

είχε ζητήσει να συζητηθεί το θέμα,

που αφορά όλους τους κατοίκους,

από τις 10/6/2014, σαν θέμα εκτός

ημερησίας διάταξης στην προηγούμενη συνεδρίαση, κάτι

που δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα καταγγέλλει την απου-

σία των δημοτικών συμβούλων, παλαιών και νεοεκλεγ-

μένων, από τη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος. 

Καλούμε τους υπαλλήλους αλλά και τους κατοίκους του

Δήμου μας να προβληματιστούν και να βγάλουν συμπε-

ράσματα από τη στάση των δημοτικών συμβούλων που οι

ίδιοι τους ψήφισαν, για να υπερασπιστούν, υποτίθεται, τα

συμφέροντά τους και το δικαίωμά τους στη μόνιμη και

σταθερή εργασία.

Η παραπάνω συζήτηση και η λήψη απόφασης θεωρούμε

ότι είναι η μόνη ενδεδειγμένη, ώστε να καταδικαστεί και

να εμποδιστεί η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Μέσα από την «αξιολόγηση» και την απόλυση των υπαλ-

λήλων, προωθείται η κατάργηση υπηρεσιών, πράγμα που

σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις και περαιτέρω εμπορευματο-

ποίηση κάθε δομής των Δήμων και του κράτους.

Ο λαός πρέπει να γνωρίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν

αξιολογούνται για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες.

Αξιολογούνται για τη σειρά της απόλυσης, την ανυπακοή

τους στην αντιλαϊκή επέλαση και κυρίως για να προωθη-

θεί το ξεπούλημα Δημόσιων Δομών και Υπηρεσιών στο

ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η Λα.Συ.Μ. ζητά νέα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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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!

ΤΑΙΠΕΔ: Ο οργανισμός 

που ξεπουλά τη χώρα

Αλιεύουμε από το περιοδικό “Επίκαιρα” το θέμα με τίτλο

“ΤΑΙΠΕΔ: Ο οργανισμός που ξεπουλά τη χώρα” του δη-

μοσιογράφου Λεωνίδα Βατικιώτη. 

Για να δούμε, πώς στήθηκε το ΤΑΙΠΕΔ και πως λει-

τουργεί με τις εντολές της Γερμανίας.

Το περίφημο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε-

ριουσίας Ελληνικού Δημοσίου), που στήθηκε για να ξε-

πουλήσει ό,τι λέγεται δημόσια περιουσία έχει μια

προϊστορία από άλλες χώρες με πρώτη τη Γερμανία,

όταν ενώθηκε η Ανατολική με τη Δυτική με το όνομα

Τρόιχαντ. Και μετέπειτα σε πολλές άλλες χώρες της

πρώην Σοβιετικής Ενωσης.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ έγινε ένας οργανισμός να

πουλήσει για να εισπράξει ζεστό χρήμα, όπου δημι-

ουργήθηκε παρουσίασε ζημίες!

Γράφουν λοιπόν τα Επίκαιρα για την Τρόιχαντ: «Παρ’ ότι
κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να ξεπουλήσει
14.000 επιχειρήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία,
έκλεισε τον κύκλο της αποτυγχάνοντας να ανταποκρι-
θεί στις προβλέψεις για κέρδη 900 δις δολλαρίων. Αντί
για κέρδη μεταβίβασε στο γερμανικό κράτος ζημίες
ύψους 170 δις δολαρίων!
[...]Το ίδιο επαναλήφθηκε και στη Σλοβακία, για να φτά-
σει ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίκο, τον Ια-
νουάριο του 2013 να δηλώσει σε αυστριακή εφημερίδα
ότι, λόγω του αμόκ των ιδιωτικοποιήσεων μεταξύ 1995
και 2005 η κυβέρνησή του πλέον στερείται και του πιο
απλού εργαλείου για να εφαρμόσει αναπτυξιακή πολι-
τική.
[...] Ενα στέλεχος της σλοβακικής Τρόιχαντ, την Αννα
Μπουμπενίκοβα, έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
ΤΑΙΠΕΔ ως τον τοποτηρητή που θα διασφάλιζε την τα-
χύτητα και την ...αξιοπιστία του προγράμματος».
Κάποιους μήνες μετά αποκαλύφθηκε οικονομικό σκάν-

δαλο με ποινικές διώξεις κατά της Μπουμπενίκοβα

που ήταν πρόεδρος της τρόιχαντ, οπότε την ανάγκασε

η Ευρ. Επιτροπή σε παραίτηση!!

Kαι παρακάτω σημειώνει: «Η πρόσβαση που έχουν οι
γκαουλάιτερ του ΤΑΙΠΕΔ σε εμπιστευτικές πληροφο-
ρίες αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη προσβολή στα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή
ακριβώς την πληροφόρηση στερούνται οι Ελληνες
βουλευτές: Επίμονο αίτημα βουλευτών να τους δοθούν
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΤΑΙΠΕΔ έπεσε στο κενό».

Κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν για

την ελληνική κυβέρνηση, αναφορικά

με τον ισχυρισμό της, όπως αυτός

αποτυπώνεται σε non-paper, ότι η πώ-

ληση του 30% της ΔΕΗ αποτελεί υπο-

χρέωση της χώρας απέναντι στην

Κομισιόν και το κοινοτικό δίκαιο, μετά

τη δημοσιοποίηση από τον πρώην ευ-

ρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο

Χουντή, παλαιότερης απάντησης του

Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, καθώς επίσης σχετικών απο-

φάσεων του Δικαστηρίου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης που δικαιώνουν τη

ΔΕΗ αναφορικά με την ενδεχόμενη

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στο

λιγνίτη.

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Σεπτεμ-

βρίου 2010, σε προφορική ερώτηση

προς τον Επίτροπο Ενέργειας, Έντιγ-

κερ, ο Νίκος Χουντής έθετε το θέμα

της, ενδεχόμενης τότε, ιδιωτικοποί-

ησης του 40% των λιγνιτικών και

υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ,

κατ’ απαίτηση της Τρόικα, καθώς επί-

σης, του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού

του δικτύου μεταφοράς και του, λεγό-

μενου, «εξορθολογισμού των τιμολο-
γίων για τους καταναλωτές». 

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο

Eλληνας ευρωβουλευτής, ζητούσε

από τον Eυρωπαίο Επίτροπο να διευ-

κρινίσει τι σημαίνει «εξορθολογισμός
των τιμολογίων για τους καταναλω-
τές» καθώς και κατά πόσο η απαίτηση

της Κομισιόν για πώληση μονάδων πα-

ραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ συνάδει

με τις θεσμικές αρμοδιότητες και

εξουσίες της.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Ενέρ-

γειας της ΕΕ, Έντιγκερ, καρφώνει - 4

χρόνια πριν - την ελληνική κυβέρ-

νηση, λέγοντας, από τη μια, ότι «ενα-
πόκειται στην Ελλάδα να επιλέξει το
κατάλληλο μοντέλο εφαρμογής της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την
αγορά ενέργειας», και από την άλλη,

ότι η μνημονιακή απαίτηση για την πώ-

ληση κομματιού της ΔΕΗ και των δι-

κτύων μεταφοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, γίνεται για δημοσιονομι-

κούς λόγους. Συγκεκριμένα, ο Ευρω-

παίος Επίτροπος σημειώνει στην

απάντησή του, ότι:

Α) «Εναπόκειται στην Ελλάδα να απο-
φασίσει τον βέλτιστο τρόπο αναδιάρ-
θρωσης του ενεργειακού τομέα της
χώρας στο πλαίσιο της νομοθεσίας
της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέρ-
γειας.», και,

Β) «Υπό τις παρούσες συνθήκες,
υπάρχουν ενδεχομένως και δημοσιο-
νομικοί λόγοι για την ολική ή μερική
ιδιωτικοποίηση των δικτύων της Ελ-

λάδας. Το ίδιο ισχύει και για την πώ-
ληση ποσοστού των λιγνιτικών και
υδροηλεκτρικών μονάδων και της
κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.»

Ωστόσο, πιο σημαντικά ερωτήματα για

την ελληνική κυβέρνηση και την υπο-

χρέωσή της να προασπίσει το δημόσιο

συμφέρον, προκύπτουν από τις 2 απο-

φάσεις του Δικαστηρίου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (20 Σεπτεμβρίου

2012) με τις οποίες δικαιώνεται η

ΔΕΗ, αναφορικά με τις καταγγελίες

της Κομισιόν (και των ιδιωτών αντα-

γωνιστών της ΔΕΗ) για κατάχρηση

δεσπόζουσας θέσης στην αγορά λι-

γνίτη. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο ακυρώνει τις αποφάσεις

της Κομισιόν [Απόφαση C (2008) 824

και Απόφαση C (2009) 6244], με τις

οποίες απαιτούσε συγκεκριμένα

μέτρα για την άρση δεσπόζουσας

θέσης της ΔΕΗ στο λιγνίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν,

αλλά και οι εταιρείες Μυτιλιναίος ΑΕ,

Protegia AE και Αλουμίνιον ΑΕ, ζη-

τούν από το Δικαστήριο την άρση της

απόφασής του. 

Η τελική απόφαση εκκρεμεί
ακόμα!

Κυβερνητικά ψέματα για τη μικρή ΔΕΗ!!!
Η ΔΕΗ δικαιώνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Κομισιόν ζητάει να πάρει την απόφασή του πίσω!

13.10.1944 

Το εργοστάσιο της «Ηλεκτρι-

κής» ήταν η σημαντική ενερ-

γειακή μονάδα της χώρας

που τροφοδοτούσε ολό-

κληρο το λεκανοπέδιο. Αν

καταστρεφόταν το εργοστά-

σιο της Ηλεκτρικής, το μόνο

που παρήγαγε ηλεκτρική

ενέργεια, οι ζημιές και τα θύ-

ματα θα ήταν ανυπολόγιστα.

Η Αθήνα και ο Πειραιάς για

πολλούς μήνες θα βυθίζον-

ταν στο σκοτάδι. Για μεγάλο

διάστημα δε θα δούλευαν τα

εργοστάσια και θα υπολει-

τουργούσε το λιμάνι. Ο Ηλε-

κτρικός Σιδηρόδρομος και τα

τραμ που εκτελούσαν τη

γραμμή Αθήνας – Πειραιά θα

παροπλίζονταν.

Η μάχη για την σωτηρία της

Ηλεκτρικής ήταν ζωτικής ση-

μασίας. Οι δυνάμεις του

ΕΛΑΣ Πειραιά που απαρτιζό-

ταν από το 6ο Σύνταγμα με

τέσσερα τάγματα, με καπε-

τάνιο τον κομμουνιστή ηγέτη

Νίκανδρο Κεπέση, ήταν σε

πλήρη επιφυλακή. Η υπερά-

σπιση του εργοστασίου από

τον ΕΛΑΣ καταγράφηκε στην

ιστορία ως η θρυλική «Μάχη

της Ηλεκτρικής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι

Γερμανοί αποχωρώντας

είχαν εντολή να καταστρέ-

ψουν όλες τις  μονάδες σε

όλο το μήκος της βιομηχανι-

κής ζώνης, καθώς και τις λι-

μενικές εγκαταστάσεις. 

Τα χαράματα της 13ης Οκτω-

βρίου η περιοχή συγκλονί-

στηκε από τη δυνατή έκρηξη

που προκλήθηκε από την

ανατίναξη των εγκαταστά-

σεων της Shell στο Πέραμα. 

Στις 6.45 της 13/10/44 εμφα-

νίστηκε το γερμανικό από-

σπασμα που είχε ανατινάξει

λίγο ενωρίτερα τη Shell. Το

απόσπασμα ανήκε στο ειδικό

επί των ανατινάξεων τμήμα

του Μηχανικού των Es Es.

Αποτελείτο από 56 άνδρες

βαριά οπλισμένους με αυτό-

ματα και 4 μηχανοκίνητα πο-

λυβόλα. 

(…) μόλις οι Γερμανοί πλη-

σίασαν την πύλη του εργο-

στασίου, ο σκοπευτής

Χρήστος Φερούσης πυροβό-

λησε μέσα από το εργοστά-

σιο τον οδηγό του πρώτου

οχήματος, υποχρεώνοντας

τη φάλαγγα να ακινητοποι-

ηθεί κοντά στο γεφυράκι.

Αμέσως μια χειροβομβίδα

ανατίναξε ένα από τα γερμα-

νικά οχήματα. Αιφνιδιασμέ-

νοι οι Γερμανοί δέχτηκαν

καταιγιστικά πυρά από μια

απόσταση περίπου εξήντα –

εκατό μέτρων, που προερχό-

ταν από όλες τις κατευθύν-

σεις (…).

Aρχισε έτσι η επίθεση των

δυνάμεων του ΕΛΑΣ, του

οποίου ο υποτυπώδης οπλι-

σμός αποτελείτο από λίγα

ταλαιπωρημένα και αναξιόπι-

στα ιταλικά όπλα, μερικά πε-

ρίστροφα και αρκετές

χειροβομβίδες, στις οποίες

ουσιαστικά στήριξαν όλη την

επιχείρηση.

Έπειτα από σκληρή μάχη που

διήρκεσε περισσότερο από

τρεις ώρες, άρχισε η σταδιακή

παράδοση των Γερμανών.

Το εργοστάσιο της “Ηλεκτρι-

κής” είχε διασωθεί.

Οι 11 ΕΛΑΣίτες που έχασαν

τη ζωή τους στη μάχη αυτήν

ήταν οι: Ν. Γεωργιάδης, Γ.

Γκιόρδας, Ι. Ηλιόπουλος, Δ.

Καλαποθάκος, Δ. Κούνου-

πας, Π. Κοσμίδης, Δ. Μαργα-

ρώνης, Π. Μαυρομάτης, Γ.

Μεγκίσογλου, Π. Συρίγος, Α.

Ταροσιάδης.
στοιχεία: Ν. Μπογιόπουλος

(enikos.gr)

Και λίγη ιστορία για τη ΔΕΗ που ξεπουλάνε σήμερα

11 Ελασίτες νεκροί και 8 τραυματίες για να μην την ανατινάξουν οι Γερμανοί
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου  «3ο Δημοτικό Σχολείο και
3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα - Οικοδο-
μικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστά-
σεις» με συνολική δαπάνη
προϋπολογισμού μελέτης με
ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α. «5.023.000,00 €».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προ-
ϋπολογισμό «3.283.021,54 €», (δα-
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με
προϋπολογισμό «719.900,00 €»,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή 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 ζη-
τηθούν μέχρι την προηγούμενη του
Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την πα-
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερό-
μενοι καταβάλλουν τριάντα (30) €
με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-
5272445, FAX επικοινωνίας 210-
5272204 αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την «29
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 τι-
μολογίου για το μέρος των εργα-
σιών που αποτιμώνται με κατ'
αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν.
3669/08), σε συνδυασμό με το σύ-
στημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των πο-
σοστών 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 διαγωνι-
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο-
πραξία, εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγο-
ρίες και τάξεις του έργου, ήτοι τά-
ξεις «3η-4η» στην κατηγορία
οικοδομικών έργων, τάξεις «1η-2η-
3η» στην κατηγορία ηλεκτρομηχα-
νολογικών έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία 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 «5η» για οικοδομικά
έργα  και στην τάξη «4η» για ηλε-
κτρομηχανολογικά έργα.
δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που
ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγο-
ρία, αν είναι εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ στην «-» τάξη για έργα οικο-
δομικά και στην «-» τάξη για  έργα
ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους «80.059,00 €» 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 πι-
στώσεις του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων και από την
Ε.Τ.Επ. Προκαταβολή δε θα χορη-
γηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανά-
δοχο του έργου.

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2014     
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Ηρακλής Κ. Δρούλιας
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Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, 
166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  4-7-2014
Aρ. Πρωτ.: 33831

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο  επί του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έν-
τυπο οικονομικής προσφοράς της
Υπηρεσίας της με α/α 33/2014 μελέ-
της της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογι-

σμού 70.000,00€ και πιο συγκεκρι-
μένα για 44 είδη εργασιών.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  18/2014 και
την με αρ. Πρωτ. 27838/4-6-2014
σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014
με ώρα έναρξης του διαγωνισμού
10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του

διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η
διαγωνιστική διαδικασία θα επαναλη-
φθεί για την υπηρεσία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, μετά
την πάροδο τριών (3)εργάσιμων ημε-
ρών, στο Δημαρχιακό Κατάστημα
Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή18) χωρίς καινούργια δημοσί-
ευση στον ίδιο τόπο και ώρα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα καταθέσουν προσφορά υποχρε-
ωτικά για ολόκληρη την ποσότητα
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
3.500,00 €. με ισχύ 4 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από  Δευτέρα 14-7-2014 έως Δευ-
τέρα 28-7-2014 και ώρες   8.30-
13.00, Τηλ.: 2132020131, 210
3201995

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                  
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                    

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Λητούς 20,   16671 Βουλιαγμένη                                                            

Πληροφορίες: Σταθάκη Χρ. Τηλέφωνο: 210 8962618-19 - FAX: 210 8962618 - e-

mail:xenonasvouliagmenis@gmail.com 
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ΑΔΑ: ΩΟ9ΝΩΞΚ-9ΙΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 08-07-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 25719

Περίληψη διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισμού

Προμήθειας ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και εκτυπωτών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή, προμήθειας ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εκτυπωτών, συνο-
λικής προϋπολογισθείσης αξίας
7.933,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 23η Ιου-
λίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών).

Μετά τη λήξη της καθορισθείσας
ώρας λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών. Αμέσως μετά
θα ακολουθήσει η διαδικασία της
αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 396,68 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη: κ. Κακουλάκη – Β. Σπη-
λιοπούλου. Τηλ: 2106604617,
2106604682, Fax: 210 6604615

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Κων. Καραμανλή 18, 16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019918
Fax:  210 8950421
Βούλα, 08/07/2014
Αρ. Πρωτ. 225 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βούλας)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Βού-
λας

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 26
Αυγούστου 2014, ημέρα  Τρίτη και
ώρα  10:00       
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
26η Αυγούστου 2014 και ώρα 9:30
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019918) 10:00 – 14:00, καθώς
και από το γραφείο του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου  Βούλας  (τηλ. 210-
8958373) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Κων. Καραμανλή 18, 16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019918
Fax:  210 8950421
Βούλα, 08/07/2014
Αρ. Πρωτ. 226 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βούλας)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση του σχολικού κυλικείου του
2ου Δημοτικού Σχολείου  Βούλας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 26
Αυγούστου 2014, ημέρα  Τρίτη και
ώρα  13:00           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
26η Αυγούστου 2014 και ώρα 12:30
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019918) 10:00 – 14:00, καθώς
και από το γραφείο του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου  Βούλας  (τηλ. 210-
8951272) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 11/7/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 574

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗ-
ΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΛΑΚΙ –
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»,
επαναδιακηρύσσουν ότι εκτίθεται
σε πλειοδοτική, φανερή και προφο-
ρική Δημοπρασία, η παραχώρηση
απλής χρήσης χώρου (κτιρίου ανα-
ψυκτηρίου και στεγασμένου πέριξ
αυτού χώρου) εντός χερσαίας
ζώνης λιμένος, συνολικού εμβαδού
117 τ.μ., εντός της Δημοτικής Πλαζ
Αυλακίου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας Αττικής, για τη λει-
τουργία Αναψυκτηρίου. Ο προς
παραχώρηση χώρος αποτελείται
από τον κυρίως χώρο του κτιρίου
(αναψυκτηρίου), εμβαδού 24,84 τ.μ.
και στεγασμένο πέριξ αυτού χώρο,
εμβαδού 92,16 τ.μ. Δικαίωμα συμ-
μετοχής στη διαδικασία έχουν νο-
μικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών. Η παραχώ-
ρηση απλής χρήσης, αφορά απο-
κλειστικά στις θερινές περιόδους
των ετών 2014, 2015, 2016, ήτοι τις
περιόδους από την 1η Μαΐου έως
την 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους,
πλην του έτους 2014, όπου η πα-
ραχώρηση θα πραγματοποιηθεί από
το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. την 31η Ιου-
λίου και θα ισχύει από την ημερο-
μηνία έγκρισης της σχετικής
απόφασης εκ μέρους του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και θα
λήγει την 30η Οκτωβρίου 2016.

Το αντάλλαγμα της παραχώρησης
θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμ-
φωνα με τους όρους της Διακήρυ-
ξης. Κατώτατο όριο προσφοράς,
ορίζεται το ποσόν των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) Ευρώ για το σύ-
νολο της διάρκειας ισχύος της πα-
ραχώρησης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προ-
σκομίσει εντός δέκα (10) ημερών
από την κατακύρωση της παρούσας
δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή
καλής τήρησης των όρων της πα-
ραχώρησης, διάρκειας έως την
30.10.2016, για ποσό ίσο με το 10%
του συνολικού οικονομικού ανταλ-
λάγματος, όπως αυτό τελικά θα κα-
θοριστεί και θα κατακυρωθεί. Ως
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
ποσό των 25.000 Ευρώ σε ανεπι-
φύλακτη εγγυητική επιστολή, ανα-
γνωρισμένης στην Ελλάδα,
Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακα-
τάθεσης του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων για την καλή
εκπλήρωση των όρων συμμετοχής
στον διαγωνισμό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
25η Ιουλίου 2014, ώρα 12:00 στο
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Γραφείο του
Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Διεύθυνση: Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου – Θ.
Σκοπελίτη 1, Τηλέφωνο:
22990/20183, FAX: 22990/20182).
Αντίγραφο της Διακήρυξης με το
πλήρες περιεχόμενο και τους ανα-
λυτικούς όρους αυτής, αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρ-
κοπούλου στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: www.markopoulo.gr και
χορηγείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αί-
τηση που υποβάλλεται στην παρα-
πάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα
της διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Ο Πρόεδροςτου Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας»

Σωτήρης Μεθενίτης

Aριστούχος, απόφοιτος  πανεπιστημίου  Derby Αγγλιας
και   σχολής Βακαλό,  αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις, Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

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 ανέ-

δειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε

σώμα με την παρακάτω σύνθεση: 

Πρόεδρος: Καρπούζας Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Καρατσιώλης Ιωάννης

Α’ Γραμματέας: Δημόπουλος Γεώργιος

Β’ Γραμματέας: Παπαϊωάννου Ιωάννης

Ταμίας: Φαρούπος Ιωάννης

Α’ Εφορος: Κούκος Ιωάννης

Β’ Εφορος: Γκουγκούσης Γεώργιος

Τα γραφεία του Συλλόγου θα μένουν ανοιχτά κάθε Τε-

τάρτη 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.

Σημείωση: Στο προηγούμενο φύλλο μας, δημοσιεύσαμε
τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνοντας το
λάθος να ...ξεχάσουμε τον Α γραμματέα και να επαναλά-
βουμε το όνομα του Β’ γραμματέα δύο φορές. Η σωστή
σύνθεση είναι η παραπάνω.
Ακόμη μπορείτε να βρείτε τον πρόεδρο Β. Καρπούζα στο
τηλ. 6972982729 και τον Α’ Γραμματέα Γ. Δημόπουλο στο
6977142402.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Λεωφ. Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου & Εθ.Οδ. Αθηνων-Σουνίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟ-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του άρθρου 19 του Καταστατικού,

καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και ώρα 11.00  στον χώρο του ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΚΑΠΗ) της ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ. 

Μετά το πέρας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ θα επακολουθήσει η

ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΙΟΥ  στο ίδιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί την

επόμενη Κυριακή  3/8/14 στο ίδιο μέρος και ώρα, με τα ίδια θέματα.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα. :

1.  Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ. και έγκριση από την Γ. Σ.

2.  Οικονομικός απολογισμός, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και

έγκριση από τη Γ. Σ.

3.  Ενημέρωση από το Δ.Σ. για θέματα – προβλήματα της περιοχής

και συζήτηση επ’ αυτών.

4. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών και την

ανάδειξη του νέου  ενννεαμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου και της

τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

- Οι διαδικασίες των Αρχαιρεσιών θα αρχίσουν αμέσως μετά το πέρας της

Γεν. Συνέλευσης στον ίδιο χώρο και θα λήξουν 20.30.

- Παρακαλούνται τα Μέλη να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υπο-

χρεώσεις για να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γεν. Συνέλευση

και τις Εκλογές.

για το Δ. Σ. του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπυριδούλα Άρμστρον Παρασκευάς Καρακαλπάκης

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γέρακας 11-7-2014

Αρ. Πρωτ: 26214

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσ-

σει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες

προσφορές και κριτήριο κατακύρω-

σης την χαμηλότερη τιμή στο σύ-

νολο, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗ-

ΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”, αρ. προμ.

12/2014, σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 300/2014 απόφαση της Οι-

κονομικής Επιτροπής. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 29.994,10€ με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον

της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρ-

χείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12,

την 24η Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη,

με ώρα 10:30π.μ. ενώπιον της Επι-

τροπής Διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-

μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι

προμηθευτές του δημοπρατούμε-

νου αντικειμένου και παρέχουν

εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της

σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το

5% επί της προϋπολογισθείσης δα-

πάνης, δηλαδή 1.499,71€ και κατα-

τίθεται με γραμμάτια του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-

σης θα είναι δυνατή από την Τρίτη

15 Ιουλίου, με ώρες 10:00 - 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά εμ την δημοπρασία έντυπα,

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας. Πληροφορίες: κ. Κοκοτίνης

Νίκος, Κουτρούμπα Αθανασία τηλ.:

210-6604719, 210-6604655

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής 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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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Φθάσαμε εν τέλει, μετά από 6 χρόνια οικονομικής λιτότη-

τας και 4 χρόνια μνημονίων με εξαθλιωμένους, αποκλει-

σμένους και εγκαταλελειμμένους στη τύχη τους

ανασφάλιστους πολίτες να πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί

πράττει το αυτονόητο, αυτό που αποτελεί συνταγματική

της υποχρέωση.  Απορία βέβαια προκαλεί η χρονική στιγμή

αυτής της απόφασης, λίγο πριν την εκταμίευση της επόμε-

νης δόσης για τη χώρα.  Απορία προκαλεί και η εμμονή ορι-

σμένων (δημοσιογράφων και πολιτικών) να

επαναλαμβάνουν πως η βοήθεια προς τους ανασφάλιστους

πολίτες αποτελεί μνημονιακή δέσμευση, τη στιγμή που το

ίδιο το κράτος μας μαζί με την Τροϊκα το Μάϊο του 2010

πήραν τα μέτρα λιτότητας χωρίς ΚΑΜΜΙΑ πρόβλεψη/με-

λέτη για τα αποτελέσματα που θα έχουν στην κοινωνία και

τώρα εκ των υστέρων έρχονται με τα ΦΕΚ 1465 (Τεύχος

Δεύτερο) της 05/06/2014 και ΦΕΚ 1753 (Τεύχος Δεύτερο)

της 28/06/2014 να σβήσουν τις φωτιές που οι ίδιοι άναψαν.

Συγκεκριμένα με το ΦΕΚ 1465 της 05/06/2014 έχουν πλέον

δωρεάν νοσοκομειακή κάλυψη οι ανασφάλιστοι Έλληνες

και νόμιμα διαμένοντες ξένοι πολίτες και θεωρούμε ότι εί-

μαστε στη σωστή κατεύθυνση.  Το σοβαρό πρόβλημα που

εντοπίζεται εδώ αφορά τους ήδη συμπιεσμένους και δρα-

ματικά μειωμένους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσο-

κομείων που καλούνται να καλύψουν και αυτά τα κόστη.

Όταν αντιμετωπίζουμε πολλά περιστατικά ασφαλισμένων

άπορων ασθενών που δεν βρίσκουν τα απαραίτητα για την

θεραπείας τους φάρμακα και περιφέρονται από νοσοκομείο

σε νοσοκομείο μήπως και τα βρουν και όταν μόλις προχθές

δημοσιεύθηκε ότι το ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκο-

μεία της Αττικής, σταματά τα χειρουργεία λόγω κάλυψης

του προϋπολογισμού του για την συγκεκριμένη δαπάνη,

λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα και απαιτείται ΛΥΣΗ…. Τέλος

οι τριμελείς επιτροπές που θα συσταθούν κρίνουμε ότι θα

αναλάβουν ένα ογκώδες έργο – από τα επίσημα στοιχεία οι

ανασφάλιστοι πολίτες είναι 3.000.000- και θα δημιουργη-

θούν σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις.

Το ΦΕΚ 1753 της 28/06/2014 καλύπτει την φαρμακευτική

αγωγή στους ανασφάλιστους Έλληνες και νόμιμα διαμέ-

νοντες ξένους πολίτες, οι οποίοι θα καταβάλουν την ίδια

συμμετοχή όπως και οι ασφαλισμένοι.  Μόνο για τα φάρ-

μακα υψηλού κόστους προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση,

κάτι το θετικό. Το θέμα που εντοπίζουμε εδώ και προκύπτει

από την εμπειρία μας είναι ότι πολλοί από αυτούς τους πο-

λίτες όντας και μακροχρόνια άνεργοι αδυνατούν να πλη-

ρώσουν την όποια συμμετοχή.  Με τις τελευταίες μάλιστα

τροποποιήσεις του Υπουργείου και τις αυξημένες συμμε-

τοχές στα φάρμακα, αυτό το πρόβλημα το έχουν πλέον και

πολλοί ασφαλισμένοι χαμηλόμισθοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι.

Δυστυχώς έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα ασφαλι-

σμένων πολιτών που δεν έχουν να πληρώσουν για την συμ-

μετοχή που τους αναλογεί. Πρέπει να βρεθεί ένας

μηχανισμός όπου οι πολίτες που δεν μπορούν να πληρώ-

σουν να μην εξωθούνται στον αποκλεισμό τους από την

φαρμακευτική τους αγωγή.

Επομένως με τις ανωτέρω αποφάσεις αλλά και με την δυ-

νατότητα που έχει δοθεί στους ανασφάλιστους πολίτες να

επισκέπτονται γιατρούς του ΠΕΔΥ δωρεάν, καλύπτεται –

έστω και μερικώς – ένα μεγάλο μέρος των αναγκών. 

Δεν καλύπτονται όμως όλες οι ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα:

1) Έχει τεθεί ανώτατο όριο τα 340.000.000€ για την φαρ-

μακευτική δαπάνη για τους ανασφάλιστους πολίτες. Εάν

χρειαστούν περισσότερα χρήματα τι γίνεται;

2) Δεν υπάρχει καμμία αναφορά και στα δύο ΦΕΚ για τις

αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις, αιματολογικές εξε-

τάσεις, μαγνητικές, ακτινογραφίες κλπ. για εξωτερικούς

ασθενείς που επισκέπτονται το ΠΕΔΥ και δεν εισάγονται

σε Νοσοκομείο. Τι θα γίνει σχετικά;

3) Οι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά χαρτιά που αποτε-

λούν, χωρίς να το θέλει κανείς φυσικά, μια υγειονομική

βόμβα που μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή, τι θα κάνουν;

Πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση και γι’ αυτούς και να αξιο-

ποιηθούν Ευρωπαϊκά κονδύλια σχετικά.

Με λίγα λόγια τα μέτρα που πάρθηκαν για τους ανασφάλι-

στους πολίτες κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, αν

και απέχουν αρκετά από το να μιλάμε για πλήρη και δωρεάν

πρόσβαση στο ΕΣΥ. Το μεγάλο στοίχημα όμως για την κυ-

βέρνηση εστιάζεται στην σωστή χρηματοδότηση και στε-

λέχωση του ΕΣΥ, σταματώντας τις λογιστικές αλχημείες,

την υποβάθμισή του, καθώς και στην ορθολογική διαχείριση

των κονδυλίων χωρίς την άσκοπη χρηματοδότηση παράλ-

ληλων δομών ΜΚΟ, «κοινωνικά ιατρεία/φαρμακεία» με χρη-

ματοδότηση από το ΕΣΠΑ, κ.α. Τα κονδύλια αυτά θα

μπορούσαν να ενδυναμώσουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας

και να καλύψουν όλες τις ανάγκες των ανασφάλιστων πο-

λιτών.

Τέλος το άνοιγμα του ΕΣΥ σε πρωτοβάθμιο (μέσω του

ΠΕΔΥ) αλλά και δευτεροβάθμιο ιατροφαρμακευτικό επί-

πεδο για τους ανασφάλιστους πολίτες αποτελεί, εν μέρει,

ουσιαστική δικαίωση του μεγάλου αγώνα που μερίδα κοι-

νωνικών ιατρείων και φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα έχει

κάνει τα τελευταία τρία χρόνια πιέζοντας για το αυτονόητο

προς κάθε κατεύθυνση.  Οι εθελοντές των κοινωνικών ια-

τρείων / φαρμακείων αισθανόμαστε ότι καταφέραμε να

ανατρέψουμε, εν μέρει, τις απάνθρωπες πολιτικές. Η πίεση

που ασκήθηκε θα συνεχίσει να ασκείται εντατικά μέχρι να

ανατραπεί ολοκληρωτικά ο άδικος και απαράδεκτος απο-

κλεισμός των πλέον ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της κοι-

νωνίας μας αλλά και μέχρι να σταματήσουν οι αδικίες που

εξαθλιώνουν την κοινωνία.

Ενα ενδεικτικό βίντεο από το Γερμανικό Spiegel TV φαί-

νονται τα αποτελέσματα των πολιτικών εξαθλίωσης που

εφάρμοσαν στον τομέα της υγείας στη χώρα μας η Τρόικα

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο) και η Ελληνική κυβέρνηση, τα τελευ-

ταία 4 χρόνια.

https://www.youtube.com/watch?v=UYzRGpZgNeE

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-19:00) και

(ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης

(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μ. από την Τροχαία)

http://www.mkiellinikou.org Email mkiellinikou@gmail.com

Δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη σε ανασφάλιστους
Λύθηκε το πρόβλημα των ανασφάλιστων πολιτών;

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000



22 ΣΕΛΙΔΑ - 12  IOYΛIOY 2014 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Γεώργιος Μπούγλας ήταν ο μεγάλος νικητής της

τρίτης και τελευταίας ημέρας του Πανελληνίου Πρω-

ταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου που πραγματοποι-

ήθηκε στην Καλαμπάκα. Ο αθλητής της Ολυμπιάδας

Ν.Λ. αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο αγώνι-

σμα της αντοχής ανδρών. 

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο αδελφός  Απόστο-

λος Μπούγλας (επίσης της Ολυμπιάδας Ν.Λ.) και το

χάλκινο ο Ιωάννης Ταμουρίδης (ΠΑΟΚ) που ανέβηκε

για δεύτερη φορά στο βάθρο μετά την 2η θέση στο

αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα αντοχής αν-

δρών, χλμ., όπου η συμμετοχή έφθασε τους 107

αθλητές:

1) Μπούγλας Γεώργιος (Ολυμπιάδα ΝΛ) 3:46:47,

2) Μπούγλας Απόστολος (Ολυμπιάδα ΝΛ) 3:46:47,

3) Ταμουρίδης Ιωάννης (ΠΑΟΚ) 3:50:09,

4) Καστραντάς Χαράλαμπος (CCVSG Saissons Aisne)

3:51:01, 

5) Τζωρτζάκης Πολυχρόνης (TUN Atlantique) 3:51:13,

6) Καράτζιος Γεώργιος (ΠΣ Κρόνος) 3:51:13, 

7) Σακελλαρίδης-Μάγκουρας Νεόφυτος (ΠΣ Κρόνος)

3:51:18, 

8) Σημαντιράκης Βασίλειος (Π.Σ. Κρόνος) 3:55:46, 

9) Γεώργιος Δάντος (ΠΕΣΑ Αστέρας) 3:56:43, 

10) Αλέξανδρος Μπαξεβάνος (ΠΓΣ Λάρισας) 3:56:45. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου

διοργανώθηκε στην Καλαμπάκα με απόλυτη επιτυχία

από την Ομοσπονδία του αθλήματος (ΕΟΠ), που είχε

σημαντική υποστήριξη και βοήθεια από τον Δήμο Κα-

λαμπάκας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

Στην Σπάρτη διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

ποδηλασίας Δρόμου, στις κατηγορίες Εφήβων, Νεα-

νίδων, Παίδων Κορασίδων.   

Συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της Σπάρτης 140 πο-

δηλάτες/ ποδηλάτριες (44 έφηβοι, 9 νεανίδες, 76 παί-

δες και 11 κορασίδες), από 44 σωματεία όλης της

χώρας.  

Ο 18χρονος Μάριος Σαρτζετάκης του ΠΟΗ Κάστρο

ήταν ο μεγάλος νικητής της τρίτης και τελευταίας

ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ποδηλα-

σίας δρόμου. Κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατη-

γορία εφήβων και αναδείχθηκε πρωταθλητής

Ελλάδας αντοχής, ολοκληρώνοντας τον αγώνα των

129 χλμ. σε 4:06:06.  

Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν δύο ποδηλάτες του

Σπαρτιατικού ΓΣ, ο δεύτερος Νίκος Ζέγκλης και ο

τρίτος ο Κωνσταντίνος Παπαστάθης.  

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Cross 

και BMX ποδηλασίας 

Ο Γιάννης Κορφιάτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνι-

στής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 4Cross και

ΒΜΧ Ποδηλασίας, που έγινε στην Κρήτη, στην πε-

ριοχή Μελέσσες του Ηρακλείου. Ο αθλητής του ΑΟ

Θησέα κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, κερδίζοντας

και στον αγώνα BMX και στον αγώνα 4Cross. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

• 4Cross 
1) Κορφιάτης Γιάννης (ΑΟ Θησέας)

2) Χαϊδεμενάκης Χαράλαμπος (ΠΟΧ Τάλως)

3) Χωρινός Κωνσταντίνος (ΠΟΧ Τάλως)

• ΒΜΧ Άνδρες 
1) Κορφιάτης Γιάννης (ΑΟ Θησέας) 

2) Γουρλεμάκης Φάνης (ΑΟ Μινόαν Καμπ)

3) Χαϊδεμενάκης Χαράλαμπος (ΠΟΧ Τάλως)

• ΒΜΧ Παίδες 
1) Παπαθεολόγου Παναγιώτης – Στέργιος (ΠΑΟ Φοίνικας)

2) Βλαχάκης Κωνσταντίνος (ΠΟΧ Τάλως)

3) Ματσαμάκης Ιωσήφ (ΠΟΧ Τάλως)

Οι δύο πρώτοι πρωταθλητές Γεώργιος Μπούγλας (πρώτος) και
Απόστολος Μπούγλας (δεύτερος) στον τερματισμό τους.

Πρωτάθλημα ποδηλασίας Δρόμου Εφήβων,

Νεανίδων, Παίδων Κορασίδων
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
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58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας (Open)

σκαφών τύπου Lightning
στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒούλας 

13 έως 18 Ιουλίου 2014

Την Κυριακή 13 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού

Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ), ξεκινά το 58ο Ευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου Lightning.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του

ΝΑΟΒ, στην παραλία της Βούλας Αττικής και θα διαρκέ-

σουν μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουλίου. Τη διεξαγωγή των

αγώνων έχουν αναλάβει από κοινού ο Ναυτικός Αθλητικός

Όμιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

(ΝΟΕ). 

Αγωνιστικά, περισσότερα από 30 σκάφη από χώρες τις Ευ-

ρώπης συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Ενδιαφέρον

παρουσιάζει η παρουσία πολλών Ελλήνων, αλλά και Ευρω-

παίων γνωστών πρωταθλητών, όπως οι Γιώργος Ανδρεά-

δης, Τάσος Μπουντούρης, Urs Wyler, Kimmo Aromaa, που

επέλεξαν να αγωνιστούν και στα σκάφη Lightning.   

Οργασμός λοιπόν στο ΝΑΟΒ. 

Οι εργάτες της θάλασσας (ιστιοπλόοι) καθημερινά ετοιμά-

ζουν τα σκάφη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια προκειμέ-

νου να μπουν στο νερό, να ανοίξουν πανιά και να

διαγωνιστούν για την πρωτιά με θεό τον Αίολο.

Μαγγιόρες, ξάρτια κι άλμπουρα, πρότονοι και μαΐστρα, όλα

στη θέση τους. Ζυγισμένα, σφιγμένα, μετρημένα με το κλά-

σμα του χιλιοστού! 

Ευχόμαστε ούριους ανέμους.

Λίγα για τα σκάφη  Lightning  
Πρόκειται για ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος μήκους 5.8 μέτρων με

κινητή καρίνα. Για το μέγεθός του είναι σχετικά ελαφρύ. Δια-

θέτει τρία πανιά, τη μαΐστρα, το φλώκο και το μπαλόνι. Το

Lightning σε 75 χρόνια ζωής έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα

δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία στον κόσμο στα one-

design σκάφη. Το πλήρωμά του αποτελείται από 3 άτομα.

Στην Ελλάδα, το Lightning, ήρθε στη δεκαετία του 1950. Μέσα

από αυτή την κατηγορία μέχρι και σήμερα έχουν έρθει αρκετές

διεθνείς ιστιοπλοϊκές διακρίσεις με πρωτοπόρους τους αδελ-

φούς Μπόνα, Ανδρέα Σινόπουλο, Γιώργο Ανδρεάδη. 

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Lightning (ILCA) με

στόχο την αναβίωση της κλάσης Lightning στην Ελλάδα,

εμπιστεύθηκε τη διοργάνωση των αγώνων, σε δύο ομίλους

που διαθέτουν αξιόλογο στόλο σκαφών, εμπειρία και ικανό

αριθμό αθλητών ώστε να στηρίξουν αγωνιστικά και οργα-

νωτικά το θεσμό. 

Από την πλευρά τους οι ναυτικοί όμιλοι (ΝΑΟΒ και ΝΟΕ),

ενισχύουν με την παρουσία τους την προσπάθεια αυτή, που

στοχεύει στην προσέλκυση νέων, αλλά και μεγαλύτερης

ηλικίας ιστιοπλόων τριγώνου και ανοικτής θάλασσας. 

Η κατηγορία προσφέρει δράση και συγκινήσεις και σε

όσους επιθυμούν να συνεχίσουν με τις πολύ καλές τους

παρουσίες την παράδοση που έχει η χώρα μας σε διεθνείς

αγώνες και σε μη Ολυμπιακές κατηγορίες. 

Από Κυριακή λοιπόν κατεβείτε στην παραλία της Βούλας

και απολαύστε το θέαμα!

To Σαββατοκύριακο που πέ-

ρασε (5-6/7), ολοκληρώθηκε

το βαλκανικό πρωτάθλημα

Ε-Ν στις Σέρρες  με συμμε-

τοχή  16 χωρών.

Ο αθλητής του ΓΑΣ ΠΑΙ-

ΑΝΙΑΣ που εκπροσώπησε

την Εθνική Ομάδα, Αλέξαν-

δρος Περιστέρης, κατέλαβε

την 7η θέση στα 110μ εμπ,

με χρόνο 14’82, κοντα στο

ατομικό και φετινό του

ρεκόρ, σε μια χρόνια δύ-

σκολη  γι’ αυτόν  (με λίγους

αγώνες και προπονήσεις)

λόγω πανελληνίων εξετά-

σεων.

Επίσης η μικρή αποστολή

των πέντε αθλητων-3 αγό-

ρια και 2 κορίτσια, που εκ-

προσώπησε το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα ΠΠΑ-ΠΚΑ στο

Λουτράκι, στάθηκε στο

ύψος της και  με το έργο,

αλλά και τη μαχητικότητά

τους, καταλαμβάνοντας  μια

θέση στην 20αδα από τους

75 συλλόγους που βαθμο-

λογήθηκαν.

Ο αθλητής Κώστας Αντω-

νίου διακρίθηκε στο ακόν-

τιο παίρνοντας χάλκινο

μετάλλιο  καθώς και την  4η

θέση στη σφαίρα.

Η Στεφανία Ζαφείρη ήρθε

4η στο ύψος (και μεγάλο

ατομικό ρεκόρ!), 4ος ο Θα-

νάσης Κεραμάς  στο έξα-

θλο και 5η η Τζούλια

Καρβέλη στο ακόντιο.

Συμμετείχε επίσης ο Αθανα-

σόπουλος Παναγιωτης, που

ήρθε 8ος στο ακόντιο.

Επιτυχίες στο βαλκανικό πρωτάθλημα  ΓΑΣ Παιανιας

Το λογότυπο φιλοτέχνησε ο Κωστής Βενετσάνος
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H ανάγκη των παιδιών του ΠΙΚΠΑ Βούλας για μια άλλη ποιότητα ζωής,

περιγράφουν με τον πιο καίριο τρόπο η Ναταλία και η Αμαλία στις παρα-

κάτω επιστολές τους, τις οποίες προβάλλουμε ατόφιες. 

Εχουν γραφτεί κάτω από την επιτακτική ανάγκη των παιδιών αυτών να

μπουν στη θάλασσα, να χαρούν λίγο την ευκολία των κινήσεων που δίνει

το νερό. Η Ναταλία είναι ένα κοριτσάκι που ζει πάνω σε ένα καρότσι,

όπως και πολλά άλλα παιδιά μέσα στο ΠΙΚΠΑ. 

Ελπίζουμε να ακούσει ο Υπουργός Βρούτσης αυτά τα παιδιά και να ενερ-

γήσει άμεσα.

Κλειστή η παραλία του ΠΙΚΠΑ. Αποκλεισμένα τα παιδιά του

Μια μουσική συνάντηση με το “Μαραμπού” ,  τον ποι-

ητή του ταξιδιού, της φυγής και του ονείρου,  μία   συ-

ναυλία- αφιέρωμα στον Ν. Καββαδία,

πραγματοποίησε Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτι-

σμού και Παιδικής Αγωγής την Κυριακή 29 Ιουνίου,

στο  Θέατρο “Βέμπο”, στην παραλία της Βούλας. 

Μια βραδιά δίπλα στο κύμα, όπως άρμοζε στον ποι-

ητή, με τον  Κώστα Θωμαϊδη, να γοητεύει  το κοινό

με την ερμηνεία του και την  Ισμήνη Πέπε, μια ευχά-

ριστη έκπληξη. Μια γυναικεία φωνή  στην απόδοση

της μελοποιημένης ποίησης του Ν. Καββαδία. Τους

τραγουδιστές συνόδευσαν σε αυτή τη μουσική “συ-

νάντηση” με τον “ιδανικό κι ανάξιο εραστή των μα-
κρυσμένων ταξιδιών και των   γαλάζιων πόντων....”
τρεις μουσικοί. Στο πιάνο, ο Μάρκος Κότσιας, στο βιο-

λοντσέλο, η Χριστίνα Κολοβού και στα κρουστά, ο

Νίκος Τουλιάτος, 

Η βραδιά που ξεκίνησε με ένα σύντομο  κινηματο-

γραφικό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του Ν. Καβ-

βαδία και στη συνέχεια προλόγισε ο Πρόεδρος του

Οργανισμού,  Ι. Νιτερόπουλος.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εφέτος ο ΟΑΠΠΑ

έχει παρουσιάσει μια σειρά πολύ καλών πολιτιστικών

εκδηλώσεων και στη Βούλα και στη Βάρκιζα.

Συναυλία- Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία στη Βούλα


