
Tέσσερα εκατομμύρια κοντά συμπολίτες μας ζούνε

κάτω από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με τα

επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνικής Στατι-

στικής Υπηρεσίας), που δεν ...ελέγχεται βεβαίως,

από την Αντιπολίτευση!

Τα στοιχεία αυτά, που μας δίνουν

μια ακόμη θλιβερή πρωτοπορεία

στην Ευρώπη, αφορούν το έτος

2013. Για την ακρίβεια είμαστε τέ-

ταρτοι με το 34,6 του πληθυσμού να

διαβιεί κάτω από το όριο της φτώ-

χειας, μετά τη Βουλγαρία, τη Ρου-

μανία και τη Λετονία. Και πόσοι ζουν

κοντά στο όριο αυτό; Και πόσοι βρί-

σκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας;

Το “ωραίο” είναι ότι το “όριο της φτώχειας” δεν ορί-

ζεται αντικειμενικά, δηλαδή το ελάχιστο αναγκαίο

εισόδημα για την κάλυψη βασικών αναγκών δια-

βίωσης, αλλά σε σχέση με το ...ΑΕΠ. 

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζει το όριο της φτώχειας στο

60% του μέσου ετήσιου εισοδήματος. Δηλαδή, για

να μη σας ζαλίζω, ενώ το 2012 υπολογιζόταν στα

7.178 ευρώ ετησίως, το 2013 που έπεσε το Ακαθά-

ριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), υποχώρησε στα 5.178

€. Τρελά πράγματα.

Ας επανέλθουμε όμως στους φτωχούς - εμείς οι

“πλούσιοι”, που έχουμε πάνω από 5.000 € το

χρόνο, όχι το μήνα.

― Πού είναι αυτά τα 3.800.000 φτωχοί;

― Πού είναι οι δύο εκατομμύρια άνεργοι;

Συνέχεια στη σελ. 2

Σύσκεψη στην Ανατ. Αττική
για τη νέα Περιφέρεια

Για το τζαμί 

του Βοτανικού
Σαράντος Ι. Καργάκος
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μοτική Βούληση” Σελίδα 7

Απεντάσσονται έργα
του ΕΣΠΑ Σελίδα 7

Η Ε.Ε. άλλαξε απόφαση
δικαστηρίου για τη ΔΕΗ

Σελίδα 13

Μονοπώληση της αγοράς 
το άνοιγμα της Κυριακής

Σελίδα 14

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
της ΒΑΣΗΣ

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 12

«Φροντίστε να μην είστε λίγοι

όταν θα υπερασπίζεστε το

δίκιο, γιατί τότε θα σας χτυπή-

σουν στο όνομα της “πάταξης

της ανταρσίας”».
Καρλ Μάρξ

3.795.100 Ελληνες στη φτώχεια - επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σε αργό θάνατο το πράσινο
του Δήμου Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Συνέχεια από τη σελ. 1

― Πού είναι οι 250.000 μικρομεσαίοι επιτηδευματίες

που έβαλαν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους;

― Πού είναι αυτοί που κινδυνεύουν να βάλουν λου-

κέτο κι εκείνοι που κινδυνεύουν ν’ απολυθούν;

― Πού είναι;

Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ πήραν στις ευρωεκλογές του

Μαΐου, γύρω στο ένα εκατομμύριο εφτακόσιες πε-

νήντα χιλιάδες ψήφους μαζί και κάτι “μνημονιακούς”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο

ψήφους, ενώ όλα τα “αντιμνημονιακά” κόμματα γύρω

στα 3,7 εκατομμύρια ψήφους.

Πού πήγαν λοιπόν όλοι αυτοί οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι

φαλιρισμένοι επιχειρηματίες, αυτοί που πλησιάζει η

“ώρα” τους; Στην αποχή, στα άκυρα και στα λευκά

που έφτασαν το 44% ή πίστεψαν το success story του

Σαμαρά;

Ιδού η ευθύνη των πολιτών, που προφανώς ευρί-

σκονται υπό την επήρρεια του “συνδρόμου του βα-

τράχου”! (Τους “εβρασαν” σιγά - σιγά, ναρκώθηκαν

και αδυνατούν πλέον ν’ αντιδράσουν· αφήνονται να

βράσουν).

Αλλά ιδού και η ευθύνη των “αντι-

μνημονιακών” κομμάτων - των αντι-

στασιακών που αδυνατούν να

εμπνεύσουν και να πείσουν τους ψη-

φοφόρους - τους απλούς πολίτες, όχι

πολιτικούς, ομάδες και φορείς - να

συσπειρωθούν και ν’ αντιδράσουν με

το όπλο της ψήφου τους.

Το ‘χω ξαναγράψει: το πλέον αξιό-

πιστο κόμμα, αυτή τη στιγμή, για

την ανατροπή αυτής της τραγικής

κατάστασης που βρίσκεται η πα-

τρίδα μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ - έστω

επειδή συσπειρώνει το μεγαλύτερο

ποσοστό του λαού. Κι εγώ που το λέω δεν ήμουν ιδε-

ολογικά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είμαι “καιροσκόπος”! Με την ετυμολογία της λέξης

(καιρός + σκοπεύω) - για να συμφωνήσω με την ταμ-

πέλα που μου κόλλησε φίλος μου κομμουνιστής - Ναι,

γιατί είμαι ρεαλιστής. Δεν είναι καιρός, για ιδεολογι-

κές αναλύσεις και βυζαντινολογίες.

Ούτε μπορώ να περιμένω τη “δευτέρα παρουσία”. Κά-

ποιοι, που “έχουν δέσει το γάιδαρό τους”, ή που

έχουν “μουλαρώσει” ιδεολογικά, μπορούν να περιμέ-

νουν. Εγώ, όχι. Κι όταν λέω “εγώ”, εννοώ τη μεγάλη

πλειονότητα του ελληνικού λαού.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη - ατομική και συλλογική -

εθνική - για ΑΛΛΑΓΗ εδώ και ΤΩΡΑ. Αλλιώς χαθή-

καμε. Η Ιστορία δίνει στην “αριστερά”, μια δεύτερη ευ-

καιρία. Την πρώτη, πριν εβδομήντα χρόνια την έχασε.

Αν τη χάσει και τώρα ποιος ο λόγος υπάρξεώς της;

Για τούτο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας και η ηγετική

ομάδα, μ’ όλες τις σωστές και δυναμικές δράσεις που

έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα, ν’ αναλάβει

πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, σε ζη-

τήματα που πονάμε - υλικά και ηθικά - ν’ ανοιχτεί στο

Λαό. Στους απλούς πολίτες!

Εντάξει οι φορείς και οι ομάδες. Χρειάζονται κι αυτοί,

με τις διαφοροποιήσεις τους και τις ιδιοτέλειές τους,

αλλά ο κύριος στόχος είναι ο Λαός. Αυτός έχει την

πραγματική δύναμη, όταν το καταλάβει. Και για να το

καταλάβει, είναι απαραίτητο να τον εμπνεύσει η ηγε-

σία. Αυτός είναι ο ρόλος της ηγεσίας. Ν’ αφουγκρά-

ζεται τις τάσεις και τα “θέλω” του λαού, ν’

αφουγκράζεται τα μηνύματα των καιρών και να εμ-

πνεύσει δυναμικά και πειστικά το λαό, οδηγώντας τον

μέσα από σωστές ατραπούς  στη λεωφόρο της ελευ-

θερίας και της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας και

ευημερίας.

Συμμαχίες και διευρύνσεις, ναι. Είναι χρήσιμες και

κάποτε αναγκαίες. Αλλά με ειλικρινείς συμμάχους.

Ακόμη κι αν έχουν κάνει λάθη στο παρελθόν, αλλά

θαρρετά τ’ αναγνωρίζουν και με τις πράξεις τους τα

καταδικάζουν. Οπως ο Κουρουμπλής και άλλοι. Οχι

όμως με όσους ψάχνουν σωσίβιο για την πολιτική

τους επιβίωση. Οχι με Ρεπουσοειδή, «Ποτάμια» και

εκείνους που προτάσουν του Εθνικού συμφέροντος,

το συμφέρον της Ευρώπης! 

Πρώτα και πάνω απ’ όλα η πατρίδα μας. Η Ελλάς και

οι Έλληνες! Από το μερικό στο γενικό. Απ’ το άτομο

στο μόριο, απ’ το μόριο στο σύμπαν. Σύμπαν, χωρίς

τα απλούστερα συστατικά του στοιχεία, δεν μπορεί

να υπάρξει. 

Η δύναμη, όμως, είναι  λαϊκή βάση. Αυτήν πρέπει να

συνεγείρουμε, αυτή πρέπει να πείσουμε, με αξιόπι-

στο και δυναμικό λόγο. Αυτό θα φέρει την αξιόπιστη

συσπείρωση της λαϊκής βάσης, που θα σηκωθεί από

τους καναπέδες και τα παγκάκια να πάει στην κάλπη.

Στην κάλπη! Για να μη γίνουμε Ουκρανία...

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ της ΒΑΣΗΣ
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Την επιστολή της Αν. Ρούσσου, ο πρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυ-

ριάκος Κικίλιας, έκρινε στο δημοτικό

συμβούλιο της 16/7/14 να την αναγνώ-

σει στο σώμα, πράγμα που ξεκίνησε να

κάνει και τον διέκοψε ο Γ. Νιτερόπου-

λος, με το αιτιολογικό ότι αφού δεν

απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

δεν μας αφορά!

Ο πρόεδρος αντέτεινε πώς ό,τι έγ-

γραφο έρχεται στο προεδρείο διαβάζε-

ται στο σώμα, αλλά ο Γ. Νιτερόπουλος

είχε άλλη άποψη και δεν ολοκλήρωσε

την ανάγνωση ο πρόεδρος.

Κανένας από τους συμβούλους δεν αν-

τέδρασε· ούτε από περιέργεια για το τί

λέει αυτή η επιστολή που στέλνει η δι-

ευθύντρια περιβάλλοντος και πρασί-

νου!

Ομως, κυρίαρχο όργανο του Δήμου

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνο

είναι που το αφορά απολύτως, πέρα και

πάνω από το δήμαρχο και τον πρόεδρο.

Τι γράφει όμως η επιστολή που

αγνόησε το δημοτικό συμβούλιο;

Η επιστολή περιγράφει τη δεινή κατά-

σταση που επικρατεί στην διεύθυνση

περιβάλλοντος από έλλειψη προμη-

θειών και κρούει τον κώδωνα, ότι θα

χαθούν τα πράσινα που επί δεκαετίες

έχει ξοδέψει ο Δήμος (ο δημότης δη-

λαδή) τεράστια ποσά για να έχει πρά-

σινο το οποίο θα χαθεί.

Γράφει συγκεκριμένα η επιστολή (αρ.

πρωτ. 34365/8.7.14): 

Οπως γνωρίζετε, διανύουμε τη δεύ-

τερη συνεχή χρονιά κατά την οποία η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, δεν

εγκρίνει τη διάθεση - δέσμευση πίστω-

σης και τη σχετική διαδικασία για την

εκτέλεση των βασικών προμηθειών του

τμήματος Ανάπτυξης και συντήρησης

πρασίνου, ήτοι:

1. Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου

χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπρο-

στασίας και λίπανσης και λοιπών υλι-

κών πρασίνου, προϋπολογισμού

49.999,73€.

2. Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτί-

σματος, προϋπολογισμού 14.998,80€,

παρά το γεγονός ότι έχουν συμπεριλη-

φθεί στους εγκεκριμένους προϋπολο-

γισμούς των ετών 2013 και 2014.

Επανερχόμενοι στο ίδιο θέμα, σας ενη-

μερώνουμε ότι οι υπάρχοντες αστικοί

και περιαστικοί χώροι πρασίνου, για να

διατηρηθούν απαιτούν τακτική συντή-

ρηση που αποτελεί τη βασική αρμοδιό-

τητα του Τμήματος Ανάπτυξης και

Συντήρησης πρασίνου. Η συντήρηση

και η διατήρηση του υφιστάμενου πρα-

σίνου της πόλης δεν εξασφαλίζεται

απλώς με εργασίες κλάδευσης δέν-

τρων, θάμνων και κοπής χλοοτάπητα. Η

διατήρηση του πρασίνου της πόλης

δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί

χωρίς τα απαραίτητα κηποτεχνικά

υλικά, που αφορούν κυρίως στην φυ-

τοπροστασία, στις λιπάνσεις, στη συμ-

πλήρωση φυτικού υλικού, στις

επανασπορές και στην ορθολογική άρ-

δευση. Χωρίς αυτά οι χώροι πρασίνου

για τους οποίους έχουν επενδυθεί εδώ

και δεκαετίες δημόσια κονδύλια θα κα-

ταστραφούν. Αυτό θα έχει σαν αποτέ-

λεσμα, πέραν της οικονομικής ζημίας,

την υποβάθμιση και την αλλοίωση του

φυσικού περιβάλλοντος της πόλης μας.

Επειδή το χρονικό διάστημα που δεν

έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε

σχετική προμήθεια είναι πολύ μεγάλο

και τα αποθέματα υλικών του τμήμα-

τος έχουν εξαντληθεί προ πολλού,

αδυνατούμε να ανταποκριθούμε απο-

τελεσματικά στο έργο που έχουμε υπο-

χρέωση να επιτελέσουμε, παρ’ όλες τις

υπερβάλλουσες προσπάθειές μας και

την αγορά των πλέον απαραίτητων υλι-

κών φυτοπροστασίας, με προσωπικά

έξοδα των εργαζομένων στη Διεύ-

θυνση, σε μια δύσκολη οικονομικά πε-

ρίοδο για όλους. Η κατάσταση αυτή

επιτείνεται ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά,

εξαιτίας της εκδήλωσης πλήθους προ-

σβολών του φυτικού υλικού, λόγω του

ήπιου χειμώνα και της πρόωρης εμφά-

νισης υψηλών θερμοκρασιών. Επι-

πλέον, οι βλάβες, η φυσιολογική φθορά

στα δίκτυα αυτόματης άρδευσης και η

έλλειψη υλικών για την αποκατάστασή

τους, έχουν σαν αποτέλεσμα, αφενός

την αυξημένη κατανάλωση νερού και

αφετέρου την απώλεια φυτικού υλικού.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται

επιτακτική η έγκριση των προαναφερό-

μενων προμηθειών και η άμεση εκτέ-

λεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι

εργαζόμενοι του τμήματος Ανάπτυξης

και συντήρησης Πρασίνου, και το επι-

στημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης

δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν

ούτε στις βασικές ανάγκες για την προ-

στασία του πρασίνου της πόλης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέρ-

γειες.

Η αν. Διευθύντρια 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Αννέτα Ρούσσου

Σε αργό θάνατο τo πράσινo στα 3Β
Δημοτικοί σύμβουλοι αρνούνται τη συντήρησή του

Κραυγή αγωνίας, απέστειλε η αν. διευθύντρια Περιβάλλοντος και Πρασί-

νου του Δήμου 3Β, Αννέτα Ρούσσου, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Δή-

μαρχο και τον προεδρο του Δ.Σ., με επιστολή της, για το πράσινο που δεν

συντηρείται και τις προμήθειες υλικών που δεν αγοράζονται με αποτέ-

λεσμα να αργοπεθαίνει ό,τι πράσινο διαθέτει ο Δήμος 3Β.

Kραυγή αγωνίας, που όμως έπεσε στο κενό, αφού ούτε η επιστολή δεν

διαβάστηκε για να ενημερωθεί το Σώμα, σαν να μην τους αφορά!!! 

Ολοι κατά καιρούς έχουμε αναρωτηθεί γιατί φυτεύονται παρτέρια με επο-

χιακά λουλουδάκια, αν και είναι ωραίο, αλλά υπερβολή σε εποχή κρίσης.

Αλλά το να πάμε στην άλλη άκρη είναι απολύτως αρνητικό. Δεν είναι δυ-

νατόν επί δύο χρόνια να μη συντηρείται το πράσινο και η Οικονομική Επι-

τροπή μόνιμα να απορρίπτει το κονδύλι ως να μην ενδιαφέρεται για το τί

μέλλει γενέσθαι. Ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα, απέρριψαν το

αίτημα, ενώ είχε κατατεθεί η επιστολή της διεύθυνσης πρασίνου.

Και η αντίφαση: στα δημοτικά συμβούλια έρχονται και καταγγέλουν ότι

ξεραίνονται τα πράσινα που φύτεψε ο δήμαρχος. Δεν ποτίζονται καν!!!!
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«Περπατώ εις το Δάσος»

Η θεατρική ομάδα “Εξόρυξη”  του Δήμου Λαυρεωτικής

οργανώνει την παιδική παράσταση για μικρούς και με-

γάλους «Περπατώ εις το Δάσος» της Στέλλας Μιχαηλί-

δου, την Παρασκευή 1 Αυγούστου, ώρα 9 μ.μ. στο

χώρο του ΑΚΕΛ (δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο) στο

Λαύριο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι αναμνήσεις από
πολλά κλασικά παραμύ-
θια (Κοκκινοσκουφίτσα,
Σταχτοπούτα, Χιονάτη,
Κοντορεβιθούλης κ.ά.)
διασταυρώνονται, συν-
δυάζονται, μπερδεύον-
ται και φτιάχνουν την
περιπετειώδη διαδρομή
μιας αλλόκοτης ηρωί-
δας. 

Η ηρωίδα του έργου είναι ένα κορίτσι γεμάτο κουράγιο, που
ακούει στο όνομα Κοκκινοσκουφίτσα, αλλά που θα μπορούσε
επίσης να λέγεται Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Κατερίνα, Μαρία,
Ελένη, Στέλλα. 
Τα εμπόδια, οι ταλαιπωρίες, οι κίνδυνοι που συναντάει η
ηρωίδα μας, καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της μέσα στο
δάσος, ίσως δεν είναι κατά βάθος κάτι άλλο παρά οι φόβοι
της, οι δισταγμοί της, οι προκαταλήψεις της. Ένα μυητικό τα-
ξίδι είναι, λοιπόν, το Περπατώ εις το δάσος, η πορεία ενός παι-
διού, δηλαδή του καθενός από μας, μέσα στη ζωή, για ν’
ανακαλύψει τον εαυτό του και τους άλλους, να ενσωματώσει
τον εαυτό του μέσα στον κόσμο.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις 

στο Κορωπί

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Την Παρασκευή 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της

Αγίας Παρασκευής, στον ομώνυμο Ιερό Ναό  του Κο-

ρωπίου και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεστεί ο  Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεω-

τικής κ. Νικολάου. Το Σάββατο 26 Ιουλίου και ώρα 8π.μ.

θα γίνει η Θεία Λειτουργία και 7 μ.μ. θα τελεστεί ο πα-

ρακλητικός κανόνας της οσιοπαρθενομάρτυρος Παρα-

σκευής. 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
Το Σάββατο 26 Ιουλίου, παραμονή εορτής Αγίου Παν-

τελεήμονος, θα τελεστεί  στο παλαιό μεταβυζαντινό

εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμoνος πανηγυρικός

Εσπερινός και Θεία Λειτουργία στις 7.30μ.μ. Την Κυ-

ριακή  27 Ιουλίου, 7-10 π.μ., θα τελεστεί, ο  Όρθρος και

η Θεία Λειτουργία..

Η κύρια πρόσβαση είναι από Λ. Κορωπίου-Μαρκοπού-

λου αριστερά, στην οδό  Αγίου Παντελεήμονος. Είναι

ο ίδιος δρόμος με ειδική ταμπέλα που οδηγεί στην φη-

μισμένη εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 10-

11ος αιώνας.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚHΣ

“ΘΟΡΙΚΑ”

Κυριακή 27 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ. θεατρική παράσταση

“Ευριπίδου Τρωάδες” σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμου-

λίδη, στο Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. 

Προπώληση εισιτηρίων “Θορικός” εστιατόριο Γαλαρία.

Τετάρτη 30 Ιουλίου, ώρα 8.30μ.μ. θεατρική παράσταση

“Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη” σε σκηνοθεσία

Νίκου Δαφνή, στο Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο

Λαυρίου. Προπώληση εισιτηρίων “Θορικός” εστιατό-

ριο Γαλαρία.

Μια παράσταση για μικρά παιδιά. 

Παρασκευή 1η Αυγούστου, ώρα 9μ.μ. η Δημοιτκή θε-

ατρική Ομάδα Λαυρίου “Εξόρυξη” παρουσιάζει την

παιδική παράσταση “Περπατώ εις το δάσος” της Στέλ-

λας Μιχαηλίδου, σε σκηνοθεσία Στ. Δρίβα, στο χώρο

ΑΚΕΛ. Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 2 Αυγούστου, ώρα 9μ.μ. συναυλία Συλλόγου

Κρητών Λαυρίου “Η Μεγαλόνησος” με τον Μιχάλη

Τζουγανάκη, στο Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο

Λαυρίου. 

Προπώληση εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου,

τηλ. 2292024770.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΣΕ ΤΗΛΟ  ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ
7 – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Στην Τήλο και τη Νίσυρο   θα οργανώσει  φέτος σε συ-

νεργασία με συλλόγους των δύο νησιών  τις  καθιερω-

μένες πλέον εναλλακτικές διακοπές του Σεπτεμβρίου,

η “Εναλλακτική Δράση”.

Στην Τήλο τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργεί ένα από

τα πιο αξιόλογα πειράματα εναλλακτικού  τουρισμού

στη χώρα μας που έχει σαν βάση το εξαίρετο  Πάρκο

της Τήλου, μια μικρογραφία του περίφημου Πάρκου του

Αμπρούτσο στα Απένινα όρη της Ιταλίας. Οι 16 βιότο-

ποι που διαθέτει το νησί, ιδανικοί  για πολλές φυσιο-

λατρικές δράσεις,  το μοναδικό σε παλαιοντολογική

αξία σπήλαιο Χαρκαδιό των νάνων ελεφάντων και το

αντίστοιχο μουσείο, σε συνδυασμό με τους γραφικούς

οικισμούς και την τοπική παράδοση, καθώς  και τη με-

γάλη ποικιλία από καταγάλανες ακτές αναδεικνύουν

τη μοναδικότητα του νησιού. 

Κόστος 280 € για μέλη και 290 € για μη μέλη

Στην τιμή περιλαμβάνονται

Εισιτήρια πλοίου με επιστροφή (Γ θέση)Για όποιον επι-

θυμεί,  η διαφορά για τετράκλινη  καμπίνα είναι 30

Ευρώ ανά διαδρομή.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Λίτσα Χρυσομαλλίδου  2109655563 - 6937511022 

ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο

μέχρι την Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινω-

φελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκο-

πούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), θα παρουσιάσει μία

από τις καλύτερες παραστάσεις της

φετινής θεατρικής περιόδου, το έργο

του Ρομάν Γκαρί «Η ζωή μπροστά
σου», με την Άννα Βαγενά, την Παρα-

σκευή 1 Αυγούστου και ώρα 9 μ.μ.,

στο θέατρο Σάρας. 

Το έργο είναι η ιστορία μίας ηλικιωμέ-

νης γυναίκας, της μαντάμ Ρόζας (η

Άννα Βαγενά σε έναν από τους καλύ-

τερους ρόλους της καριέρας της), που

μεγαλώνει ένα ορφανό παιδί (Ιμπραήμ

Χασάν), που της το έχουν εγκαταλεί-

ψει οι γονείς του. Ένα καταπληκτικό

ντουέτο, ένα από τα καλύτερα θεα-

τρικά ζευγάρια που είδαμε ποτέ στο

θέατρο.

Η Άννα Βαγενά λέει για το ρόλο της

στην παράσταση:

«Λατρεύω αυτή τη γυναίκα τη μαντάμ

Ρόζα. Είναι μια βασανισμένη γυναίκα

που σαν Εβραία έχει περάσει από την

κόλαση του Άουσβιτς και σαν κοινή

γυναίκα από την κόλαση του υπόκο-

σμου. Παρ' όλα αυτά ή ίσως γι' αυτό

έχει κρατήσει ατόφια μέσα στην ψυχή

της την ανθρωπιά». 

Η ίδια δεν έχει δικά της παιδιά, γίνεται

όμως αληθινή μάνα για τα ορφανά και

τα νόθα παιδιά των άλλων κοινών γυ-

ναικών. Έχω ερμηνεύσει πολλές γυ-

ναίκες σύμβολα στο θέατρο. Την

"Λενάκη" στο "Γάμο", την "Αγγέλα Πα-

πάζογλου", την "Ιρίνα" στο "Γάλα", και

άλλες. Νομίζω ότι και η "μαντάμ Ρόζα"

στη "Ζωή μπροστά σου" του Ρομάν

Γκαρί, είναι και αυτή μια γυναίκα σύμ-

βολο. Μία θετή μάνα για τα φτωχά παι-

διά, για όλα τα παιδιά του κόσμου.

Ένας ρόλος πρόκληση για κάθε ηθο-

ποιό γιατί του δίνει την ευκαιρία να

περνάει μέσα σε δευτερόλεπτα από το

γέλιο στο δάκρυ από το κωμικό στο

δραματικό».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Διασκευή: Ξαβιέ Ζαγιάρ (Xavier Jaillard)

Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά

Μετάφραση: Ελένη Χριστοδούλου

Επεξεργασία κειμένου: Βασίλης Κατσικο-

νούρης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

ΔΙΑΝΟΜΗ 
Μαντάμ Ρόζα:  Άννα Βαγενά

Μόμο: Ιμπραήμ Χασάν

Γιατρός : Κώστας Λάσκος

Πατέρας : Χρήστος Ροδάμης

Η Είσοδος είναι ελεύθερη!

Απευθύνουν κάλεσμα για συλλογή

τροφίμων μακράς διαρκείας για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

«Η ζωή μπροστά σου»
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"ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ 2014"

Ολοκληρώνονται τα "ΒΡΑΥΡΩΝEΙΑ 2014", με

ένα πλούσιο πρόγραμμα:

Σάββατο 26 Ιουλίου

― 30 χρόνια δίχως το Βασίλη Τσιτσάνη. “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 γή-

πεδο Μπάσκετ, ώρα 20.00

― Συναυλία Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ  “Ξενο-

φών” του Δήμου στο γήπεδο μπάσκετ, 20.30.

― Το συγκρότημα “Τουρλουμπούκι” σε ρεμπέ-

τικα τραγούδια (συμμετοχή και εκπροσώπηση

του Δήμου στο Grece Festival, ώρα 22.00

Για τέταρτη χρονιά, όλη η

Αθήνα θα γίνει χάρη στο

Athens Open Air Film Festi-

val ένα θερινό σινεμά με

ελεύθερη είσοδο - με μεγά-

λες πρεμιέρες, σπάνια κλα-

σικά αριστουργήματα,

μερικά από τα διαμάντια

του ελληνικού κινηματο-

γράφου και πρωτότυπες

μουσικές εκδηλώσεις στη

μεγαλύτερη υπαίθρια

γιορτή της Αθήνας!

Δευτέρα 28 Ιουλίου, «Η Πα-
ράσταση Αρχίζει» (All That

Jazz), στο Σινέ Ελληνίς Cin-

emax στους Αμπελόκηπους

(Λ. Κηφισίας 29, Αμπελόκη-

ποι)

30 Ιουλίου: «Απιστίες και
Αμαρτίες» (Crimes and Mis-

demeanors) του Γούντι

Άλεν, στο  Σινέ Μπομπο-

νιέρα (Παπαδιαμάντη 12,

Κηφισιά).

Τρίτη 19 Αυγούστου: Chef
του Jon Favreau, Village

Θερινό, στο Village Park στο

Ρέντη / ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Πέμπτη 28 Αυγούστου:

Being There (Να είσαι εκεί
κύριε Τσανς) του Hal Ashby

(1979), Άλσος Νέας Σμύρ-

νης 

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου:

Πίσω Πόρτα του Γιώρ-

γου Τσεμπερόπουλου

(1984), Πεζόδρομος Δ. Αρε-

οπαγίτου.

Όλες οι προβολές του φε-

στιβάλ ξεκινούν στις 21.00

- και η είσοδος είναι ελεύ-

θερη ενώ, τηρείται αυστηρά

σειρά προτεραιότητας. 

Οι προβολές πραγματοποι-

ούνται με την ευγενική υπο-

στήριξη του ΕΟΤ &

www.visitgreece.gr.

Athens Open Air Film Festival 
Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου 

Ολη η Αθήνα ένα σινεμά με ελεύθερη είσοδο

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝ-

ΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

«ΟΔΟΣ  ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»
Μουσικό Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τον

Τάσο Κατοπόδη και το συγκρότημά του, σε

τραγούδια απ’ όλες τις περιόδους δημιουρ-

γίας του μεγάλου συνθέτη του λαϊκού μας

τραγουδιού Βασίλη Τσιτσάνη,  καθώς και

των στιχουργών που κατά καιρούς συνερ-

γάστηκαν μαζί του.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Η ΖΩΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ» 
Θεατρική Παράσταση του Ρομάν Γκαρί,

με την Άννα Βαγενά.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ο Δημήτρης Βασιλάκης σε σαξόφωνα/φω-

νητικά, η Μαρία Χριστίνα στην ηλεκτρική

άρπα και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

στα κρουστά, στο dream trio: «Moondance».

Στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογι-

κού Μουσείου Βραυρώνας.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

Είσοδος Ελεύθερη και για το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Βραυρώνας!!

ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝ-

ΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Τα τραγούδια του πατέρα μου» με

τους Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Διο-

νυσίου και Χάρη Βαρθακούρη.

Ώρα: 9.00 μ.μ.

Είσοδος Ελεύθερη

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ – XANA
ZOO»
Παιδικό Μουσικοχορευτικό Show Θέαμα με

τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών Τε-

ρέζα, Μάρδη και Άρη, παρέα με όλους τους

ήρωες της Χοραλίας. Μικροί και μεγάλοι θα

γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές, συμμετέ-

χοντας στις χορογραφίες & στα τραγούδια.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Sui Generis

Είσοδος: 13€

ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με το μουσικό συγκρότημα LATINO

CUBANO. Ένα πρόγραμμα γεμάτο

πάθος, ζωντάνια, χρώματα και ρυθμούς

της Καραϊβικής. 

Στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα

στο Πόρτο Ράφτη.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ»
Παιδική Παράσταση, με μία συρραφή από

χορό, παντομίμα, τσιρκοειδή «γκαγκ», τα-

χυδακτυλουργικά νούμερα και ηχο-παιχνί-

δια, μαζί με τεράστιες φουσκωτές

κινούμενες φιγούρες καρτούν.

Στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Με τον διάσημο τραγουδιστή Γιώργο Ντα-

λάρα και το συνθέτη Γιώργο Ανδρέου στο

πιάνο, με νέες διασκευές για δύο πιάνα,

μπουζούκι, ακορντεόν και κιθάρα, σε μια

σειρά από λυρικές μπαλάντες και λαϊκά

τραγούδια από το ρεπερτόριο που έχει ερ-

μηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ. Τιμή Εισιτηρίου: 15 €

Προπώληση Εισιτηρίων: Δημαρχείο

Μαρκοπούλου, Υποκατάστημα Δήμου

Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη &

Πλαζ Αυλακίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝ-

ΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Ελληνική βραδιά με έντεχνα, λαϊκά και
νησιώτικα τραγούδια.
Ώρα: 9:00 μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Καλοκαιρινό τζαζ party «Summer

Grooves»  με τον Δημήτρη Βασιλάκη.

Στην Δημοτική Πλαζ Αυλακίου.

Ώρα: 10:00 μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ»

Κωμική Θεατρική Παράσταση του

Μποστ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπο-

σταντζόγλου.
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Μποσταν-

τζόγλου, Θανάσης  Βισκαδουράκης, Δήμη-

τρα Παπαδήμα, Κώστας Φλωκατούλας,

Περικλής Αλμπάνης, Πέτρος Πέτρου, Μά-

ριος Λεωνίδου, Κωνσταντίνος Πασσάς,

Γιώργος Ματαράγκας και Πέτρος Ξεκούκης.

Στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ώρα: 9.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

Είσοδος Ελεύθερη

Απευθύνουν κάλεσμα για συλλογή

τροφίμων  μακράς διαρκείας για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

Ενα ολόκληρο Καλοκαίρι με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει

οργανώσει η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Μαρκοπούλου, με

ελεύθερη είσοδο οι περισσότερες, που θα γίνουν στο Μαρκόπουλο

και στο Πόρτο Ράφτη, με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πο-

λιτών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες, υψηλού επιπέδου πολιτι-

στικές εκδηλώσεις.
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί φί-

λους και υποστηρικτές του να επισκεφθούν τα κα-

λοκαιρινά bazaars που διοργανώνει σε πολλές

περιοχές της Ελλάδας για να στηρίξει το έργο του.

«Το Xαμόγελο του Παιδιού» δεν κάνει διακοπές

αλλά συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί

που έχει ανάγκη, καθημερινά, πανελλαδικά, 24

ώρες το 24ωρο.

Για τα χιλιάδες παιδιά που έχουν την ανάγκη μας,

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πρέπει να συνεχίσει!

Μόνο με τη δική σας βοήθεια θα μπορέσει!

Και αν δεν βρεθείτε σε κάποιο από τα καλοκαιρινά

bazaars, μπορείτε να προμηθευτείτε τα είδη του Ορ-

γανισμού στο eshop

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρεθεί στην Αθήνα

έως τις 31 Αυγούστου, στο South Coast, Βούλα,

Σαββατοκύριακα 11:00-19:00

τηλ: 210-3306140 -  e-mail: press@hamogelo.gr

Η Πολεοδομία 

Μαρκοπούλου 

θα λειτουργεί 

με προσωπικό 

ασφαλείας

λόγω αδειών του προσωπικού

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει, ότι βάσει της,

με Αρ. Πρωτ. 14183/22.7.2014, απόφασης του Δη-

μάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, η λει-

τουργία της ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας) του Δήμου

Μαρκοπούλου, από την Δευτέρα, 4-8-2014, μέχρι

και την Παρασκευή, 22-8-2014, θα γίνεται με προ-

σωπικό ασφαλείας, στο Πρωτόκολλο, στο Τμήμα

Αυθαιρέτων και στο Τμήμα Επικινδύνων, λόγω θε-

ρινών αδειών του προσωπικού.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα βρίσκεται

στην υπηρεσία εντεταλμένος υπάλληλος Μηχανι-

κός, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προϊσταμένου.

Από την Δευτέρα, 25-8-2014, η λειτουργία της

ΥΔΟΜ θα συνεχιστεί κανονικά, στα πλαίσια του νό-

μιμου ωραρίου και με το σύνολο του εναπομείναν-

τος (μισό σε αριθμό) προσωπικού, το οποίο

καλύπτει πέντε (5) Δήμους των Μεσογείων και της

Λαυρεωτικής.

Μια αλλιώτικη συνεδρίαση στα 3Β

Σε πρόγραμμα  «Εναρμόνιση οικογε-

νειακής και επαγγελματικής ζωής”

μέσω ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί οι Δομές

των παιδικών σταθμών πάρα πολλών

Δήμων για να μπορούν να προσφέ-

ρουν δωρεάν σίτιση στα προνήπια, σ’

αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγ-

κυρίες.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπήκε στο

πρόγραμμα αυτό και θα ενταχθούν 84

προνήπια, οι οικογένειες των οποίων

δεν θα καταβάλλουν τροφεία. Όσον

αφορά τις υπόλοιπες οικογένειες θα

συμμετέχουν με το ποσό των 15 ευρώ

ως τροφεία μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την

Παρασκευή 25 Ιουλίου και θα διαρκέ-

σει έως και την Δευτέρα 4 Αυγούστου

2014. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν τα-

χυδρομικά στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77 Αθήνα) μέσα σε

κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά

θα αναγράφεται υποχρεωτικά η έν-

δειξη «Αίτηση συμμετοχής - δήλωση

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-

φέροντος για την υλοποίηση της δρά-

σης Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής ζωής».

Για σχετικές πληροφορίες ο Δήμου

Λαυρεωτικής, δέχεται καθημερινά

από 08:00 έως τις 14:30. Για όσο διαρ-

κεί  η υποβολή των αιτήσεων, θα πα-

ρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες

στους γονείς.

Επίσης η ο Δήμος Γλυφάδας σε δημο-

τική συνεδρίασε αποφάσισε τη δω-

ρεάν σίτιση των προνηπίων στους

Παιδικούς Σταθμούς, παρ’ ότι από την

1η Σεπτεμβρίου αλλάζει ο Δήμαρχος.

Το σημειώνουμε αυτό γιατί ο Δήμος

3Β ενώ πήρε απόφαση την περυσινή

χρονιά για δωρεάν τροφεία, δεν την

υλοποίησε, γιατί ο ΟΑΠΠΑ δεν φρόν-

τισε να εξασφαλίσσει τα κονδύλια,

όπως επεσήμανε ο δημ. σύμβουλος

Δημ. Δαβάκης (άλλωστε είχε διαφο-

ρετική θέση ο ΟΑΠΠΑ) και στην προ-

ηγούμενη συνεδρίαση ζήτησε να

οριστεί τιμή καταργώντας το δωρεάν. 

Μόνον ο Παν. Καπετανέας και ο Διον.

Κοντονής αντέδρασαν ζητώντας δω-

ρεάν τροφεία, αλλά η απόφαση μετα-

τέθηκε για ...Σεπτέμβρη.

Δωρεάν τροφεία σε πολλούς Δήμους

25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου των 3Β και ίσως η τελευταία

της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Η συνεδρίαση είχε οριστεί για την Τε-

τάρτη 23/7 και ώρα  19.00  Οι σύμβου-

λοι αρχίζουν να προσέρχονται με πολύ

αργό ρυθμό.

Στις 19.20 ο αριθμός των παρευρισκο-

μένων συμβούλων δεν ξεπερνά τους

δέκα, αλλά κανείς δεν ζητάει να ξεκι-

νήσει η διαπίστωση απαρτίας, που χρει-

άζεται 17 συμβούλους, όως γινόταν σε

κάθε συνεδρίαση εδώ και δύο τουλάχι-

στον χρόνια, ακόμη και σε περιπτώσεις

που ο πρόεδρος παρακαλούσε να κα-

θυστερήσει λίγο, μήπως προσέλθουν κι

άλλοι σύμβουλοι και γίνει απαρτία και

δεν ακυρωθεί η συνεδρίαση, γιατί τα

θέματα “έκαιγαν”.

Ο “θεματοφύλακας” Γ. Νιτερόπουλος,

που “έσκιζε τα ρούχα του” κάθε φορά,

μέχρι επιστολή στο προεδρείο με

μομφή κατά του προέδρου κατέθεσε

στην προηγούμενη συνεδρίαση, σή-

μερα είχε πάρε βαρύ ηρεμιστικό...  Ο δε

αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διον. Γεωργου-

λόπουλος, που παρέκαμπτε άλλες

φορές τον πρόεδρο και τον ανακα-

λούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του,

είχε κι αυτός πάρει ηρεμοφάν!

Ολοι περίμεναν υπομονετικά έως τις

20.00 (μία ώρα καθυστέρηση) για να κά-

νουν απαρτία να γίνει η συνεδρίαση.

Μέχρι και τον Κάσδαγλη κάλεσαν τη-

λεφωνικώς και ήρθε!

Και όλα αυτά τα ωραία, αν δεν ήταν αυ-

στηρά μεμονωμένο περιστατικό θα το

χειροκροτούσαμε. Ηταν όμως απολύ-

τως προγραμματισμένο για να ψηφιστεί

ένα θέμα που θα διαχειριστεί η επόμενη

Δημοτική Αρχή. Το “εξοικονομώ” που

αφορά παρεμβάσεις στα τέσσερα δη-

μοτικά κτήρια του Δήμου 3Β.

Μετά ενοχλούνται που τα γράφουμε!

Το θέμα της διεκδίκησης της παραλίας

που έχουμε χάσει ήδη 5 στρέμματα,

δεν ήταν τόσο σοβαρό για να κάνουν

απαρτία να το συζητήσουν για να προ-

χωρήσουν οι δικηγόροι.

Τα σχόλια δικά σας.

Οσο για τους ισχυρισμούς του φίλου

Δήμου Βαμβασάκη ότι δεν ήταν και κα-

νένα σοβαρό θέμα. Πόσο χρόνο χρει-

άζονται οι δικηγόροι για να ετοιμάσουν

τα χαρτιά τους τρεις - πέντε ημέρες, τα

ίδια θα γράψουν, αποδεικνύει πώς περί-

που χάθηκε η παραλία από την προ-

ηγούμενη δημοτική αρχή.

Τα θέματα

Ο πρόεδρος ζήτησε να μην υπάρξουν

προ ημερησίας ερωτήσεις και να προ-

χωρήσουν κατευθείαν στην ημερήσια

διάταξη και πάλι συμφώνησαν. 

Ο Παν. Σωτηρόπουλος έκανε αναφορά

στα 40 χρόνια σκλαβιάς της Κύπρου και

ο Παν. Καπετανέας θέλησε να κάνει

αναφορά για το θέμα, αλλά ο πρόεδρος

δεν το δέχθηκε και κανένας άλλος δεν

αντέδρασε, όπως συνέβαινε πάντα,

από τα έδρανα της μειοψηφίας κυρίως.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης ήταν

πέντε και αφορούσαν:

1.  “Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας

για Παιδικές Χάρες”, το οποίο ψηφί-

στηκε ομόφωνα.

2. Eπείγουσα παράταση συμβατικής

προθεσμίας περαίωσης έργου “Δημο-

τική Οδοποιϊα-Συντήρηση Οδών-Επι-

σκευή Τσιμεντοδρόμων” & έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,

το οποίο ψηφίστηκε ως προς το σκέλος

της παράτασης μόνο.

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμμα-

τος (μεταφορά κωδικού) για υλοποίηση

της πράξης “Εξοικονόμηση Ενέργειας

Βούλας”, ψηφίστηκε ομόφωνα.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού

και τρόπου κατασκευής του έργου:

“Εξοικονομώ - παρεμβάσεις στα υφι-

στάμενα 4 Δημοτικά κτίρια”, το οποίο

ήταν το “καυτό” θέμα για την παράταξη

Κωνσταντέλλου, όπως ακούστηκε, το

οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το 5ο θέμα αφορούσε, “Αντικατάσταση

μέλους από επιτροπές του Δήμου”, το

οποίο αποσύρθηκε.

Αννα Μπουζιάνη
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Η “Δημοτική Βούληση” 

αντίθετη στην “Πολεοδομική

Μεταρρύθμιση” 

που αλλάζει τις χρήσεις γης

Η Δημοτική Βούληση καταδικάζει την ψήφιση από το

θερινό τμήμα της Βουλής των Ελλήνων του νομοσχε-

δίου με τίτλο “Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρ-

ρύθμιση, Βιώσιμη Ανάπτυξη” με διαδικασίες μάλιστα

κατεπείγουσες, που στέρησαν τη δυνατότητα διαβού-

λευσης και διαλόγου.

Οι διατάξεις του νόμου αυτού θα επιφέρουν σημαντική

επιδείνωση των όρων ζωής στις πόλεις όλης της

χώρας, ενώ και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης επηρεάζονται αρνητικά με την προσθήκη νέων

χρήσεων γης. Ειδικά για τη Βούλα, η “Πολεοδομική

Μεταρρύθμιση” απειλεί άμεσα να άρει το καθεστώς

της “κηπούπολης”, όπως έχει ιστορικά ονομαστεί η

διατήρηση της πόλης ως οικισμού αποκλειστικής κα-

τοικίας που εγγυάται την προστασία του περιβάλλον-

τος και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωής για τους

δημότες και όλους τους κατοίκους.

Η “Δημοτική Βούληση”, σε αντίθεση με τις παρατάξεις

των δύο διεκδικητών του δεύτερου γύρου στο Δήμο

των 3Β, εξέφρασε ρητά και κατηγορηματικά στο προ-

εκλογικό της πρόγραμμα, ως κεντρική μάλιστα θέση,

την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις του τότε νομοσχε-

δίου, σημειώνοντας ότι “όχι μόνο απειλεί το καθεστώς

της “Κηπούπολης” στη Βούλα, αλλά ανοίγει συνολικά

το δρόμο για την εμπορευματοποίηση εκτάσεων του

Δήμου μας, αφού θα δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες

και εταιρίες να χτίζουν, μεταξύ άλλων κέντρα διασκέ-

δασης, βενζινάδικα, εμπορικά κέντρα και συνεργεία”. 

Την ίδια θέση έχουμε φυσικά και σήμερα, σημειώνον-

τας επιπλέον ότι η παράκαμψη των τοπικών κοινωνιών

και της βούλησης των δημοτών με την πρόβλεψη να

γίνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός από το κεντρικό

κράτος συνιστά μια αντιδημοκρατική οπισθοχώρηση.

Η “Δημοτική Βούληση” εκτιμά ότι οι διατάξεις της “Πο-

λεοδομικής Μεταρρύθμισης” αντιστρατεύονται το Σύν-

ταγμα, άρθρο 24, για την Προστασία του

Περιβάλλοντος και θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία πο-

λιτών και φορέων, που θα κινηθούν δικαστικά ώστε να

αποτραπεί η βίαιη και αντιπεριβαλλοντική αλλαγή των

χρήσεων γης.  Θα είναι μπροστά σε κάθε εκδήλωση

αντίδρασης! 

Δημοσθένης Δόγκας
Δημοτικός Σύμβουλος ΒΒΒ

Επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης

Την απένταξη σημαντικού αριθμού

έργων, που έχουν σε μεγάλο βαθμό

ολοκληρωθεί ή αναμένεται να ολο-

κληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2015,

σε δήμους της χώρας ζήτησε το

υπουργείο Ανάπτυξης από την Ελλη-

νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) σε συνάν-

τηση που είχαν την περασμένη Παρα-

σκευή.

Όπως ενημέρωσε ο διευθύνων σύμ-

βουλος της ΕΕΤΑΑ, Γιάννης Μέξης -

σε τεχνική συνάντηση που έγινε στο

υπουργείο Ανάπτυξης παρουσία του

υφυπουργού Ανάπτυξης, Οδ. Κων-

σταντινόπουλου και του γενικού γραμ-

ματέα Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ,

Γ. Γιαννούση- ζητήθηκε από την

ΕΕΤΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί-

ρισης να απεντάξει την πλειονότητα

των 199 έργων, συνολικού προϋπολο-

γισμού 423,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία

έχουν συμβασιοποιηθεί πλήρως ή με-

ρικώς τα 157 έργα.

Οπως τόνισε ο Γ. Μέξης, η συμβασιο-

ποίηση των έργων θα ήταν πολύ με-

γαλύτερη, εάν δεν είχε ανασταλεί η

δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με

υπουργική απόφαση του προηγούμε-

νου υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζη-

δάκη. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος

στέρησε τη δυνατότητα συμβασιοποί-

ησης σε έργα που είχαν προχωρήσει

σε διάφορα στάδια διαγωνιστικής δια-

δικασίας και μπορούσαν να είχαν συμ-

βασιοποιηθεί, όπως τόνισε ο Γ. Μέξης. 

Η επίμαχη υπουργική απόφαση μείωσε

τις διαθέσιμες πιστώσεις του Ενδιάμε-

σου Φορέα Διαχείρισης, που σύμφωνα

με την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Από-

φαση) εκχώρησης είναι 383 εκατ.

ευρώ, κατανεμημένα ανά Περιφέρεια

και άξονα, σε 80 εκατ. ευρώ. Μείωσε,

τις διαθέσιμες πιστώσεις κατά 80%,

«προκαλώντας αβεβαιότητα για τη συ-
νέχιση χρηματοδότησης των ήδη εν-
ταγμένων έργων, σε συνάρτηση με
τον μεγάλο αριθμό των νομικών δε-
σμεύσεων, λειτουργώντας ανασταλ-
τικά τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για
την εν γένει απορρόφηση», όπως είπε

ο Γ. Μέξης.

Συγχρόνως, με την υπουργική από-

φαση καταργήθηκε ο ειδικός λογα-

ριασμός του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων για την πληρωμή των

έργων, χωρίς όμως να προσδιορίζεται

ο νέος τρόπος πληρωμής. Αυτό προ-

κάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και

μέχρι τον καθορισμό νέας διαδικασίας

πληρωμής μέσω της Τράπεζας της Ελ-

λάδας (όπως στα υπόλοιπα έργα

ΕΣΠΑ) δεν ήταν δυνατή η προώθηση

του τελευταίου αιτήματος πληρωμής

των έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα

Διαχείρισης. Σε επικοινωνία που είχε

ο Ενδιάμεσος Φορέας με τον αρμόδιο

υπάλληλο του υπουργείου Εσωτερι-

κών διαπίστωσε ότι ακόμη και για τα

έργα που πληρώνονται, δεν υπάρ-

χουν πλέον πιστώσεις και η δυνατό-

τητα χρηματοδότησης μετατίθεται για

τον Οκτώβριο του 2014.

Όπως σημείωσε ο Γ. Μέξης, καταρχήν

δεν είναι δυνατό να τροποποιείται μια

ΚΥΑ, με Υπουργική Απόφαση.  Δεύτε-

ρον, δεν είναι εφικτή η μείωση του

προϋπολογισμού των έργων στο 20%

της αρχικής εκχώρησης, όταν η συμ-

βασιοποίηση των έργων έχει προχω-

ρήσει σημαντικά. Τρίτον, ο

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της

ΕΕΤΑΑ είναι η μόνη εναλλακτική πηγή

χρηματοδότησης μεταξύ των δύο βαθ-

μών Αυτοδιοίκησης και η αυθαίρετη

κατάργηση του τρόπου πληρωμής των

έργων προκάλεσε σοβαρές καθυστε-

ρήσεις στις πληρωμές. Όπως είπε ο Γ.

Μέξης, η ΕΕΤΑΑ καλείται έως το

τέλος της εβδομάδας να πετάξει έξω

προγράμματα που ήδη υλοποιούνται

και πρόσθεσε: «Εγώ αυτό δεν θα το
κάνω».
O πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κ. Ασκούνης,

μίλησε για «μπάχαλο» που θα δημι-

ουργηθεί από τις δικαστικές προσφυ-

γές εργολάβων που θα ζητούν από

τους δήμους τα χρήματα για τη δου-

λειά που έχουν κάνει. Διερωτήθηκε

εάν απώτερος σκοπός είναι η κατάρ-

γηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρι-

σης και ο εκτοπισμός της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης από το ΕΣΠΑ και κατέ-

ληξε: «Να μας το πουν, για να ξέ-
ρουμε τι θα κάνουμε. Να ξέρουμε ότι
διώκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από
τη στιγμή που τα έργα μπορούν να
υλοποιηθούν, δεν δεχόμαστε την
απένταξη» τόνισε και πρόσθεσε ότι η

ΚΕΔΕ θα ζητήσει εκ νέου συνάντηση

με τον Οδ. Κωνσταντινόπουλο.
ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

Το υπουργείο Ανάπτυξης απεντάσσει 
εκατοντάδες έργα Δήμων από το ΕΣΠΑ 

Μετέωρα θα μείνουν ημιτελή έργα και απλήρωτοι οι εργολάβοι

Μέσα σε ένα εξάμηνο τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα θα πρέ-

πει να έχουν  δημοπρατηθεί, ειδάλλως θα απεντάσσονται από

τα προγράμματα. Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  σε μία προ-

σπάθεια να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών

κονδυλίων.

Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον υπουργό Περιφερειακής Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. «Απο-
τελεί ρητή και αδιαπραγμάτευτη εντολή προς τις
Διαχειριστικές Αρχές της χώρας τα ενταγμένα έργα που πα-
ραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών χωρίς να
έχουν προχωρήσει σε δημοπράτηση, να απεντάσσονται αμέ-
σως από τα προγράμματα», σημείωσε ο υπουργός προσθέ-

τοντας πως «από εδώ και μπρος, όποιος δεν είναι σε θέση
να υλοποιήσει το έργο που έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ, θα απορ-
ρίπτεται και οι πόροι θα αποδεσμεύονται για να χρησιμοποι-
ηθούν σε άλλα έργα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε 4.762 νεκρά έργα αξίας 5,5 δις

ευρώ, που είναι ενταγμένα από το 2008, και τα οποία δεν

έχουν ακόμη προχωρήσει σε συμβασιοποίηση, δημοπράτηση

και πληρωμές. Όπως τόνισε ο υπουργός, «τα έργα αυτά αξιο-
λογούνται ένα προς ένα και είτε προχωρούν άμεσα σε υλο-
ποίηση είτε απεντάσσονται».
Ο υπουργός κάλεσε τους 13 περιφερειάρχες, που πρόσφατα

ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη του ΕΣΠΑ, τους υπουργούς, τους

300 Δήμους της χώρας, τα Πανεπιστήμια και άλλους οργανι-

σμούς που διαχειρίζονται κοινοτικά προγράμματα να οργα-

νώσουν εντατικά τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των

έργων. «Πλέον ανά 2 μήνες θα δίνεται πλήρης δημόσιος κα-
τάλογος απολογισμός στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουρ-
γείου για την πρόοδο του συνόλου των έργων για κάθε φορέα
ξεχωριστά. Απολογισμός, λογοδοσία, πλήρης διαφάνεια, είναι
το τρίπτυχο της δράσης μας στο ΕΣΠΑ», τόνισε χαρακτηρι-

στικά.

Εξάμηνο περιθώριο για τα ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ 
Δημοπράτηση εντός έξι μηνών, αλλιώς θα...κόβονται 
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Μου ζητήθηκε προ καιρού να έχω συμμετοχή

σε μια συζήτηση για το υπό ανέγερση τζαμί

σε μια πρωινή εκπομπή της Δημόσιας Τηλεο-

ράσεως. (Αλήθεια, κανείς αρμόδιος δεν σκέ-

φθηκε τί σημαίνει ο όρος δημόσιος, όταν

εκφέρεται κατά θηλυκού γένους;). Αρνή-

θηκα, προφασιζόμενος βαρηκοΐα. Η κυρία,

όμως, ήταν επίμων και μου πρότεινε να στα-

λεί συνεργείο στο σπίτι μου, όπου θα κάνω

μια δήλωση με τις απόψεις μου και δεν θα

υπάρξει πρόβλημα εμπλοκής σε διάλογο.

Δέχθηκα με βαριά καρδιά. Το συνεργείο

(δύο ευγενέστατοι κύριοι) ήλθαν στο σπίτι

μου δύο ώρες ενωρίτερα και μου είπαν ότι η

δήλωσή μου θα γίνει μόλις αρχίσει η εκ-

πομπή. Με έζωσαν φίδια ανησυχίας και

τους είπα να τηλεφωνήσουν ότι σε διάλογο

δεν μετέχω λόγω βαρηκοΐας.

Φαίνεται, όμως, ότι οι δύο πολυθέλγητρες

«συντονίστριες» ήσαν πιο βαρήκοες από

εμένα και με ενέπλεξαν σ’ ένα διάλογο με

πρόσωπα που μου ήσαν άγνωστα και που

σε καμμιά περίπτωση δεν είχα διάθεση ν’

αρχίσω διάλογο μαζί τους. Και όμως, ο  διά-

λογος άρχισε, οπότε αναγκάστηκα να εγ-

καλέσω στην τάξη έναν από τούς

συζητητές και να του συστήσω ευπρέπεια·

και ακολούθως, στρεφόμενος προς τίς χα-

ριτόβρυτες «συντονίστριες», τους δήλωσα

κοφτά ότι παραβιάζουν κατάφωρα τη δημο-

σιογραφική δεοντολογία, διότι –παρά τη

ρητή δέσμευσή τους- με υποχρέωσαν να

δημοσιοποιήσω κάτι που αποτελεί προσω-

πικό μου «δεδομένο».

Ακολούθως, παρακάλεσα τα δύο μέλη του

συνεργείου να απέλθουν. Έτσι άφησα το

πεδίο ελεύθερο στους συζητητές και στις

«κυρίες» να πουν ό,τι θέλουν. Πρόφθασα,

όμως, να πω μερικά πράγματα,  που είναι

χρήσιμο να διαβασθούν, γιατί, όπως με πλη-

ροφόρησαν, κάποιος από το «συνεργείο»

μου καταλόγισε φανατισμό και κάτι άλλο

βαρύτερο. Η δήλωσή μου -όπως την θυμά-

μαι- περιείχε τα ακόλουθα ερωτηματικά ση-

μεία:

Πρώτον, σέβομαι τις θρησκευτικές ευαισθη-

σίες και τις θρησκευτικές ανάγκες παντός

ανθρώπου, αλλ’ αφελώς διερωτώμαι: σε

ποιούς θα ανήκει θρησκευτικά το εν λόγω

τζαμί; Στους Σουνίτες ἤ στους Σιίτες; Ή,

μήπως, σε κάποια  άλλη  από τίς δεκάδες

μουσουλμανικές σέχτες; Οι άνθρωποι αυτοί

δεν μπορούν να μονοιάσουν στις χώρες

τους και θα μονοιάσουν στην Ελλάδα;

Μήπως υπάρχει κίνδυνος να έχουμε φαινό-

μενα Βαγδάτης;

Δεύτερον, εν ημέρες κρίσεως, όταν δεν

έχουμε χρήματα να επισκευάσουμε και να

αποκαταστήσουμε την Μητρόπολη (15 χρό-

νια είναι γιαπί), μας περισσεύουν λεφτά για

να φτιάξουμε πολυτελές τζαμί;

Τρίτον, ποιά εκκλησία των Αθηνών διαθέτει

την οικοπεδική έκταση που θα διαθέτει το

υπό ανέγερση τζαμί; (Όπως με έχουν πλη-

ροφορήσει απόστρατοι αξιωματικοί του Πο-

λεμικού Ναυτικού, στο οποίο ανήκε ο

χώρος, πρόκειται για μια έκταση 20-23

στρεμμάτων. Ίσως να κάνουν λάθος. Αλλά

το χώρο τον έχω επισκεφθεί και είναι εξαι-

ρετικά ευρύς).

Τέταρτον, ο εισερχόμενος στην Αθήνα

μέσω της Ιεράς Οδού και  της Λεωφόρου

Καβάλας, πρώτα θα βλέπει το τζαμί και

μετά την Ακρόπολη. Ποιά εντύπωση θα

προκαλεί στον ξένον επισκέπτη, όταν θα

βλέπει στις πύλες των Αθηνών το συνα-

θροισμένο πλήθος των μουσουλμάνων;

Αφήνω την απάντηση στον αναγνώστη.

Πέμπτον, πόσο κοστολογήθηκε η εκχωρη-

θείσα από το Πολεμικό Ναυτικό οικοπεδική

έκταση; Και ποιοί ήσαν οι υπογράψαντες

πολιτικοί και στρατιωτικοί; Μήπως κάποιος

εξ αυτών φιλοξενείται ή πρέπει να φιλοξε-

νηθεί στον Κορυδαλλό; Διότι, όπως, μου

έχουν εκμυστηρευθεί παλαιοί αξιωματικοί

του Πολεμικού Ναυτικού, η έκταση δόθηκε

«μπίτ παρά». Στο ένα πέμπτο της αξίας της!

Έκτον, το και σοβαρότερο: Τι θα συμβεί αν

κάποιος χριστιανός θρησκομανής ή κάποιος

χουλιγκάνος  ή (αυτό κυρίως) κάποιος προ-

βοκάτορας γράψει κάποια νύκτα κάτι αι-

σχρό για τη μουσουλμανική θρησκεία ή

φτιάξει μια καρικατούρα του Μωάμεθ; Δεν

θα ξεσηκωθεί εναντίον μας όλο το Ισλάμ;

Εδώ οι εγχώριοι βάρβαροι δεν σέβονται τα

πιο ιερά μας μνημεία και θα σεβασθούν το

τζαμί;

Μήπως κάτι τέτοιες βλακώδεις ή προβοκα-

τόρικες ενέργειες, θα δίνουν το πρόσχημα

στην Τουρκία (διότι αυτή ουσιαστικά θα

είναι ο διαφεντευτής του τζαμιού), να επεμ-

βαίνει στα εσωτερικά μας; Ας θυμηθούμε τι

έγινε το 1955 με κάποια αισχρογραφήματα

στη φερόμενη σαν οικία του Κεμάλ στη

Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν τα άγνωμα

πλήθη της Πόλης και αφάνισαν καθετί χρι-

στιανικό στην Βασιλεύουσα. Από καταστή-

ματα μέχρι τάφους.

Και κάτι που δεν πρόφθασα να πω: Ακούω

να λέγεται ότι θα αναβαθμισθεί η περιοχή

χάρη στο τζαμί. Οι λέγοντες αυτό, χωρίς να

έχουν πρόθεση να κάνουν     χιούμορ, αυτό

τελικά πετυχαίνουν. Αν θέλουμε αναβάθ-

μιση της περιοχής, θα μπορούσαμε στο

χώρο αυτό να μεταφέρουμε τον κρυμμένο

κάπου στο Ζάππειο ανδριάντα του Καραϊ-

σκάκη, που έδωσε στο χώρο αυτό την

πρώτη του μάχη στην Αττική (Μάχη Χαϊδα-

ρίου, 6-8 Αυγούστου 1826) και ο οποίος την

επόμενη χρονιά έδωσε τη ζωή του για την

ελευθερία των Αθηνών.

Και κάτι σαν επίλογος: Διαλαλούμε “urbi et

orbi” ότι η Αθήνα είναι η πόλη που γέννησε

τη δημοκρατία. Αυτός που θεμελίωσε τη δη-

μοκρατία ήταν ο Κλεισθένης. Ανδριάντας

του Κλεισθένη δεν υπάρχει πουθενά στην

Αθήνα. Μήπως είναι καιρός να στηθεί εκεί

που πρόκειται να φτιαχτεί το τζαμί; Έτσι οι

ξένοι (και οι εντόπιοι), που φθάνουν στην

Αθήνα, θα θυμούνται ότι στην πόλη αυτή

γεννήθηκε η δημοκρατία και όχι το... Ισλάμ!

Για το τζαμί του Βοτανικού

Σαράντος Ι. Καργάκος
Ιστορικός - Συγγραφέας

Τάδε έφη Χαρδούβελης

Ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, κατά

τη διάρκεια ομιλίας του στο γενικό συμβούλιο του

ΣΕΒ έκανε μαθήματα οικονομίας στους επιχειρημα-

τίες, προκειμένου να αναπτύξουν

τις επιχειρήσεις τους λέγοντας:

«Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να
είναι ανοιχτόμυαλοι, να μην επι-
μείνουν σώνει και καλά να κρα-
τήσουν την επιχείρησή τους
100%. Θα πρέπει να φέρουμε
ξένο κεφάλαιο για να υπάρξει

ισορροπία που θα βοηθήσει εν συνόλω των οικονο-
μία». 
Oλος ο καημός τους είναι να βάλουν τους ξένους

μέσα και να στείλουν τους Ελληνες αλλού...

...Το να πουλάς περιουσιακά στοιχεία, δεν σημαίνει
ότι ο ξένος έρχεται απλώς για ν’ αγοράσει κάτι και
να μείνει. Επενδύοντας θα θέλει να μεγαλώσει και

την επιχείρησή του. 
Αλήθεια έχει κάνει ποτέ επιχειρηματίας ο Γκ. Χαρ-

δούβελης για να έχει ιδία άποψη, αναρωτιέμαι...

“Εθαψε”  τη Δικαιοσύνη
Στην ίδια συνάντηση έδωσε κατευθύνσεις για το πώς πρέ-

πει να παίρνει τις αποφάσεις της η δικαιοσύνη.

«Οι πολιτικοί αποφασίζουν τη δημοσιονομική πολιτική και
όχι η δικαστική εξουσία. Έχει λόγο η Δικαιοσύνη για το τι
είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, αλλά δεν μπορεί να κάνει δη-
μοσιονομική πολιτική». Που μεταφράζεται ότι δεν μπορεί η

δικαιοσύνη να δικαιώνει τους αδικημένους πολίτες και να

μας χαλάει τα σχέδια!!!

Γάλα; Ποιο γάλα!

Θα θυμάστε όλοι πόσος ντόρος είχε

γίνει και πόσες αμέτρητες ώρες

είχαν διαθέσει τα γυάλινα παρά-

θυρα για το νωπό γάλα που ήθελαν 

να αυξήσουν τις ημέρες διάρκειάς

του στα ράφια, αυξάνοντας τις ημέ-

ρες παστερίωση σε επτά. Φώναζαν

επιστήμονες και παργωγοί ότι η πα-

στερώση των επτά ημερών, αλλοι-

ώνει την ποιότητα του γάλακτος

και επομένως και την υγεία των πο-

λιτών που το πίνουν. Βουλευτές

ωρύοντο ότι θα το καταψηφίσουν!

Μάλιστα ως “τυρί στη φάκα” έβαζαν ότι το γάλα θα γίνει 7

ημερών και θα πέσει η τιμή του, αλλά θα υπάρχει και άλλο

2 ή 3 ημερών για τους ...έχοντες.

Το γάλα, αγαπητοί αναγνώστες, δεν γνωρίζω αν το κατα-

λάβατε, έγινε όντως επτά ημερών, με την ίδια όμως τιμή!!

Που  σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες του είδους πλουτίζουν

κυριολεκτικά, κάνοντας οικονομία σε διανομές, καύσιμα,

προσωπικό και πολλά άλλα, εισάγοντάς το από μακρινές

χώρες, ενώ ο μικρός ντόπιος επιχειρηματίας θα κλείσει

σύντομα και ο καταναλωτής απλά θα βλάπτει την υγεία

του και την τσέπη του!

Και πολιτισμός και πράσινο
και τροφεία

Αρνήθηκε τα δωρεάν τροφεία, ο ΟΑΠΠΑ στα 3Β, που κο-

στίζουν περίπου 70.000 ευρώ το χρόνο, αρνήθηκε ο σύμ-

βουλος Γ. Νιτερόπουλος να ψηφίσει για τη συντήρηση του

πρασίνου που το κόστος του έχει προϋπολογιστεί στα

50.000 ευρώ περίπου, αλλά από την άλλη διέθεσε για τις

καλοκαιρινές εκδηλώσεις πολιτισμού ένα αντίστοιχο ποσό

περίπου των 70.000 ευρώ.

Και ναι μεν καλές οι εκδηλώσεις, αλλά όταν ανακοινώνον-

ται την παραμονή της εκδήλωσης, δεν ενημερώνονται οι

δημότες να συμμετέχουν. Και δεν λέμε για τους ενεργούς

πολίτες που παρακολουθούν από κοντά τα τεκταινόμενα.

Δεν λέω, καλός ο πολιτισμός και ωραίος και εποικοδομη-

τικός, αλλά όταν πεινάει ο λαός και ξεραίνεται το πράσινο,

θα έπρεπε να μπαίνουν άλλες προτεραιότητες.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη



Η νέα Φύρερ

«Τους Ελληνες πρέπει να τους αρπάζεις από τα μαλ-
λιά, να τους βουτάς το κεφάλι στο νερό και λίγο πριν
σκάσουν, να τους αφήνεις να πάρουν μία ανάσα. Και

μετά ξανά το κεφάλι μέσα μέχρι να καταλάβουν» 
Ανγκελα Μέρκελ σε γεύμα στο Λονδίνο με τον Σαρ-

κοζί και τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ. 

Πηγή: εφημερίδα “Το Παρόν”

Ποια άλλη απόδειξη, άραγε, θέλουμε για να καταλά-

βουμε τα σχέδια της Γερμανίδας Καγκελαρίου και της

Γερμανίας γενικότερα απέναντί μας;

Ο,τι δεν κατάφερε ο Χίτλερ, έχουν βαλθεί να το κατα-

κτήσουν με οικονομικά “όπλα”.

Κατακτητές οι Γερμανοί, επίβουλοι και έχουν επιφέρει

σωρεια δεινών στην ανθρωπότητα, αφού και οι δύο

παγκόσμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν από αυτούς!

Αλλά οι κατακτητές πάντα βρίσκουν Εφιάλτες...

Εις υγείαν των κορόιδων!

Οι μέχρι τώρα  απόπειρες απελευθέρωσης της χρήσης

του δικτύου της ΔΕΗ στοίχισαν στο δημόσιο και στους

Έλληνες φορολογούμενους 152 εκατομμύρια ευρώ,

όσο και το χαράτσι που εισέπραξαν οι εταιρείες En-

erga και Hellas Power για λογαριασμό του δημοσίου,

και τα έστειλαν σε προσωπικούς τους λογαριασμούς

στην Ελβετία.

Ο ελεύθερος “με περιοριστικούς όρους” Μηλιώνης

έκανε πάρτι γενεθλίων  στη Μύκονο,  πίνοντας ακριβή

σαμπάνια εις υγείαν των κορόιδων, υπό το «άγρυπνο

βλέμμα» των αρχών!

Κατά τα άλλα ιδιωτική πρωτοβουλία με κρατικό χρήμα

και έτοιμη πελατεία. Είδες η ΔΕΗ;

Aν έχεις τύχη διάβαινε...

Ο Ολλανδός ποδηλάτης Maarten De Jonge έχει την τύχη

στο ...τσεπάκι του, αφού είχε βγάλει ειισιτήριο και για τα

δύο μαλαισιανά αεροπλάνα που το ένα εξαφανίστηκε και

το άλλο κατέπεσε, αλλά τελευταία στιγμή δεν ταξίδεψε.

Ο Maarten De Jonge έχει συμβόλαιο με την μαλαισιανή

ποδηλατική ομάδα Terengganu με αποτέλεσμα να ταξι-

δεύει συχνά στη χώρα.

Σύμφωνα με το Vox, είχε κανονίσει να επιστρέψει από τη

Μαλαισία με τη μοιραία πτήση που εξαφανίστηκε το

Μάρτιο του 2014, αλλά δεν μπήκε τελικά στο αεροπλάνο

και ακύρωσε το εισιτήριο, επειδή ανέλαβε την τελευταία

στιγμή την υποχρέωση να αγωνιστεί σε έναν αγώνα στην

Ταϊβάν.

Τον Ιούνιο του 2014 επέστρεψε στην Ολλανδία για να

τρέξει στο ποδηλατικό Ράλι των Λιμνών Ronde Van Zee-

land, καθώς και στο εθνικό πρωτάθλημα της χώρας.

Στον προγραμματισμό του ήταν να γυρίσει στην Μαλαι-

σία στα μέσα Ιουλίου και έκλεισε εισιτήρια με τη μοιραία

πτήση MH17 της Malaysia Airlines που καταρρίφθηκε

πάνω από την Ουκρανία στις 17 Ιουλίου. 

Όμως, η τύχη του ήταν εκεί και του χαμογέλασε ξανά,

καθώς ο De Jonge βρήκε φθηνότερο εισιτήριο σε αερο-

πορική εταιρεία και ακύρωσε την κράτησή του!

Πηγή: news247.gr/24h.com.cy

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η εικόνα που παρουσίασαν τα κόμματα και οι ανε-

ξάρτητοι(;) βουλευτές της αντιπολίτευσης με τις 7(!!!)

διαφορετικές προτάσεις τους γιά τη διενέργεια δη-

μοψηφίσματος, αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση της

ΔΕΗ, δεν είναι απλά θλιβερή και απογοητευτική. Με

δεδομένη την προϊούσα υποδούλωση και εκποίηση

της Ελλάδος, οι υποτιθέμενοι ενάντιοι των μνημο-

νίων παρουσίασαν μιάν εικόνα κατάπτυστη, βοηθών-

τας έτσι τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουν και

αποδεχθούν ότι από το παρόν πολιτικό σύστημα δεν

πρέπει να περιμένουν απολύτως τίποτε, εκτός από

κοροϊδία και διαιώνιση της αθλιότητάς μας, με ψιμυ-

θιασμένες και παραμυθιασμένες παραλλαγές.

Επαλήθευσαν ακόμα μιά φορά τον διαχρονικά επί-

καιρο Γέρο του Μοριά, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, θυμί-

ζοντάς μας το απόσταγμα της πικρά αποκτημένης

σοφίας του: «Εννιά Ρωμιοί, δέκα καπετανάτα». (Προ-

φανώς ο ένας στους εννιά είναι διχασμένη προσωπι-

κότης). Κι επιπλέον δικαίωσαν οι Ηρακλείς της

κομματικής καθαρότητας, εκείνους τους οπαδούς της

εντελώς απολιτικής και σεξιστικής θεώρησης, που κο-

ρυβαντιούν περιχαρείς: «Κάτω τα κόμματα, ζήτω οι
κόμματοι».

Είναι σαν να μας λένε οι «αντιστασιακοί» του δί-

φραγκου, με λόγια κρυφά: «Ακούστε μακάκες, εμείς
δεν θέλουμε ν’ αλλάξει τίποτε. Μιά χαρά βολευόμα-
στε, να σας πουλάμε όνειρα κι ελπίδες. Αν τα πράγ-
ματα αρχίσουν ν’ αλλάζουν, τρώγοντας έρχεται η
όρεξη και μπορεί να σας έρθει να μας αλλάξετε κι
εμάς και τι θα κάνουμε τότε; Άλλη δουλειά από το να

πουλάμε παραμύθια δεν ξέρουμε, οπότε φάτε 7 ψη-
φίσματα και η ζωή συνεχίζεται».

Καλώς, κακώς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολί-

τευση. Επομένως, τα υπόλοιπα «ανφάν γκατέ» της

ελάσσονος αντιπολίτευσης, εάν πράγματι ήθελαν να

δώσουν ένα χαστούκι στην συγκυβέρνηση που θα ξε-

πουλήσει «και της Παναγιάς τα μάτια», όφειλαν να

συνυπογράψουν την πρόταση δημοψηφίσματος του

ΣΥΡΙΖΑ, τοσούτω μάλλον όταν και οι εφτά προτάσεις

έλεγαν κατ’ ουσίαν το ίδιο πράγμα. Έλεγαν, δηλαδή,

ότι ένα κράτος δεν απεμπολεί την κυριαρχία του επί

ενός κερδοφόρου, πλουτοπαραγωγικού τομέα, που

του δίνει την δυνατότητα να ασκεί κοινωνική πολιτική

επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και βεβαίως δεν

εκποιεί μιά δημόσια επιχείρηση στο ένα τετρακοσιο-

στό της πραγματικής αξίας της. 

Δεν θα νυμφεύονταν τον ΣΥΡΙΖΑ εάν συνυπέγραφαν

την πρότασή του. Κατανοητό ότι ελάχιστοι θα έστερ-

γαν να νυμφευθούν αυτό το tutti frutti kinky some-
thing. Όμως είμαστε σε πόλεμο και στον πόλεμο

συχνά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σκοπός αυτή τη

στιγμή είναι να στείλουμε στον αγύριστο τους κατα-

κτητές μας και τα δουλάκια τους που ξεπουλάνε μιά

πατρίδα γιά την οποία πόνεσαν και μάτωσαν οι πρό-

γονοί μας και δεν ανήκει μόνο σ’ εμάς αλλά και στους

μέλλοντες αγέννητους Έλληνες, τους οποίους ου-

δείς δύναται να ερωτήσει αν συμφωνούν με το ξε-

πούλημα της Ελλάδος. «Την Πατρίδα ουχ’ έλασσον
παραδώσω», το θυμάται κανείς;

Εφτά ψηφίσματα (!!!). Ο καθένας στην κοσμάρα του

και στην Ελλάδα κανείς. «Εφτά τραγούδια θα σου
πω, γιά να διαλέξεις τον σκοπό...», έλεγε ένα παλιό

τραλαλά τραγουδάκι. Πάρε τον ένα και βάρα τον

άλλο. Ξεκινώντας από τον βαρύ κι ασήκωτο νταλκά

του ΚΚΕ ...«εγώ παρέα θα κάνω με τον πόνο μου, μη
μου μιλάτε, αφήστε με μόνο μου», περνώντας στην

πιό μαύρη απελπισιά των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»,

που βλέπουν να ρημάζει το τσαρδί τους ...«δυό φίλοι
απ’ την Κοκκινιά κάναν στο μαγαζί ζημιά» και κατα-

λήγοντας στην πονεμένη ομφαλοσκόπηση της

ΔΗΜ.ΑΡ ...«νυχτερίδες κι αράχνες γλυκειά μου, μού
κρατούν συντροφιά» κι όλα να τα σκεπάζει το εμβα-

τήριο με τις μπότες ακομπανιαμέντο ...«Deutsche
Deutsche uber alles».

Απαξάπαντες, κατώτεροι του Χρέους. Θλιβερά απο-

μεινάρια του σάπιου χθες, που παρέδωσε την Ελλάδα

στους δημίους της, να επαληθεύουν τον Κώστα Βάρ-

ναλη «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα». Δυστυ-

χώς, το θνήσκον ως δάκνουσα έχιδνα πολιτικό

κατεστημένο επαληθεύει και τον Κύπριο ποιητή

Κώστα Μόντη: «Αλίμονο σ’ εκείνους που είδανε
μπροστά τους να βιάζονται οι γυναίκες τους και δεν
τραβήξαν τον σουγιά τους / Τέτοιοι θα πούλαγαν και
τη μάνα τους».

Στην άκρη της καλοπληρωμένης ντροπής τους, στα

σπιτικά που ο βραχνάς του αύριο στοιχειώνει τον

ύπνο, ο Έλληνας στο εικονοστάσι του κρυμμένος,

στου Γιάννη Ρίτσου τα λόγια τα σημαδιακά τραγου-

δισμένος ...«σωπαίνει ο πικρός Ρωμιός μαζί με τους
νεκρούς του, μονάχος κι αβοήθητος, της Λευτεριάς
ταμένος».

«Επτά επί Θήβαις»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΕΒΔΟΜΗ 26  IOYΛIOY 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 9



10 ΣΕΛΙΔΑ - 26  IOYΛIOY 2014 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

8 ημέρες από την έναρξη

των χερσαίων επιχειρήσεων

του Ισραήλ στη Λωρίδα της

Γάζας (Πέμπτη 24/7), ο αριθ-

μός των νεκρών Παλαιστι-

νίων στη Λωρίδα της Γάζας

ξεπερνά τους 720, ενώ γίνε-

ται λόγος για 4.000 τραυμα-

τίες μεταξύ των οποίων

πάρα πολλά να είναι παιδιά. 

Χειρότερο ίσως από τις οβί-

δες που στέλνουν οι στρα-

τιώτες, είναι τα μηνύματα

που στέλνουν τα παιδιά του

Ισραήλ στα παιδιά της Πα-

λαιστίνης. Σαν το μήνυμα

τς φωτογραφίας: “Από το

Ισραήλ με αγάπη...” 

Την ίδια ώρα η New York

Times σε ένα συγκλονιστικό

άρθρο της γράφει για την ανάγκη να υπάρξει άμεσα πόλεμος για να ξεκινήσει η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη: “Η έλλειψη

μεγάλων πολέμων μπορεί να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη». “Ή θα συνεχίσουμε σε μια αργή ανάπτυξη, ή θα εφαρμοσθεί

ένα «σχέδιο» τύπου «Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου», οι απώλειες του οποίου έφεραν στη συνέχεια μεγάλη ευημερία!”.

Από το Ισραήλ με ... “αγάπη”
Τον Απρίλιο του 1973 στους δρόμους της Αμερικής πραγ-

ματοποιήθηκε η πρώτη κλήση με κινητό τηλέφωνο από τον

δόκτορα Μάρτιν Κούπερ της Motorola, όπου περπατώντας

σ' ένα δρόμο της αμερικάνικης μεγαλούπολης και κρατών-

τας στα δυο του χέρια μια συσκευή που έμοιαζε με φορητό

ασύρματο έγραφε ιστορία. Η συσκευή είχε ύψος 25 εκα-

τοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Ήταν το πρώτο σύγχρονο

κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό MotorolaDynaTAC. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα

ήταν ογκώδη για να μεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν

εγκατεστημένα κυρίως σε αυτοκίνητα. 

Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των

κινητών τηλεφώνων, με την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM)

και συσκευών. Τα κινητά έγιναν μικρότερα (100-200 γραμ-

μάρια), χωρούσαν στην παλάμη και έμπαιναν έστω και με

δυσκολία στην τσέπη του χρήστη τους.

Στην Ελλάδα την δεκαετία του ‘90 οι εκτιμήσεις των «ειδι-

κών» έκαναν λόγο για 200.000 συνδρομητές μέσα σε μια δε-

καετία. Απέτυχαν παταγωδώς στις προβλέψεις τους. 13

χρόνια μετά, λειτουργούσαν στη χώρα μας 13.551.000 συ-

σκευές (Δεκέμβριος 2006), που καλύπτουν το 120,5% του

ελληνικού πληθυσμού, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα

στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού και

κινητών τηλεφώνων.

Σήμερα ζούμε μια εντελώς διαφορετική εποχή όπου η μη

ύπαρξη κινητού τηλεφώνου φαντάζει αδύνατη. Έχουμε πε-

ράσει στις έξυπνες συσκευές, που εκτός από φορητό τη-

λέφωνο είναι και φορητός υπολογιστής στην ουσία. 

Το 65% του συνόλου των κινητών τηλεφώνων που πωλήθηκαν

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, ήταν «έξυπνα» (smartphones),

ενώ οι συνδρομές κινητών επικοινωνιών αναμένεται να υπερ-

βούν τον παγκόσμιο πληθυσμό έως το 2015, σύμφωνα με την

τελευταία έκθεση «Mobility Report».

Ενώ έως το 2019 ο μέσος χρήστης smartphone αναμένε-

ται να καταναλώνει τέσσερις φορές περισσότερα δεδο-

μένα μέσω κινητών συσκευών από ό,τι σήμερα.
πληροφορίες από sansimera.gr

Δεν χρειάζεται πιθανότατα να

σας το πει μια έρευνα, ήδη θα

έχετε αντιμετωπίσει τις ζηλιά-

ρικες συμπεριφορές των αγα-

πημένων σας σκυλιών. Είτε

γιατί ήρθε ένα νέο μέλος στην

οικογένεια, είτε γιατί δημιουρ-

γήσατε μια καινούργια σχέση

στην οποία δείχνετε ιδιαίτερη

αδυναμία, είτε για οποιοδή-

ποτε άλλο λόγο ένιωσε ο σκύ-

λος σας να χάνει την προσοχή

σας. 

Σε έρευνα που έγινε με επικε-

φαλής την καθηγήτρια ψυχο-

λογίας Κριστίν Χάρις του

Πανεπιστημίου της Καλιφόρ-

νια - Σαν Ντιέγκο, μελέτησαν

36 σκύλους μαζί με τα αφεν-

τικά τους, τους οποίους βιντε-

οσκόπησαν. Οι σκύλοι

έδειχναν αδιάφοροι όταν το

αφεντικό τους έκανε κάτι

άλλο, π.χ. διάβαζε φωναχτά

ένα βιβλίο.

Οταν όμως το αφεντικό τους

έπαιζε με έναν ψεύτικο σκύλο

ή ακόμη και με έναν κουβά που

είχε πάνω του ζωγραφισμένο

έναν σκύλο, τότε η συμπερι-

φορά των σκυλιών άλλαζε

δραματικά. Τα συμπαθή τετρά-

ποδα έκαναν ό,τι μπορούσαν

για να του αποσπάσουν την

προσοχή από το «ανταγωνι-

στικό» αντικείμενο, γαβγίζον-

τας, κουνώντας την ουρά τους,

μπαίνοντας ανάμεσα στο

αφεντικό τους και στον ψεύ-

τικο σκύλο, σπρώχνοντας τον

έναν ή τον άλλο κ.α.

Η Χάρις εκτίμησε ότι είναι μια

πρωτογενής μορφή ζήλιας,

ανάλογη αυτής που δείχνουν

τα μωρά, τα οποία, όπως έχει

δείξει μία προηγούμενη

έρευνα, ήδη από την ηλικία

των έξι μηνών ζηλεύουν, όταν

η μαμά τους στρέφει την προ-

σοχή της σε κάποια μεγάλη

κούκλα.

Πάντως δεν πείθονται όλοι οι

επιστήμονες ότι αυτό που νιώ-

θουν τα σκυλιά, είναι όντως

ζήλια ανθρώπινου τύπου. Ορι-

σμένοι πιστεύουν ότι η ζήλια

είναι ένα πολύπλοκο συναί-

σθημα, που προϋποθέτει περί-

πλοκες σκέψεις για τον εαυτό

και τους άλλους, κάτι που δεν

είναι δυνατό για έναν σκύλο.

Άλλοι επιστήμονες όμως αντι-

τείνουν ότι όχι μόνο η ζήλια

είναι τελικά απλή και εν μέρει

έμφυτη, άρα όχι παράξενο

που τη νιώθουν -εκτός από τα

μωρά- και οι σκύλοι, αλλά επι-

πλέον, όπως έχουν δείξει

άλλες έρευνες, οι τετράποδοι

φίλοι μας φαίνεται να νιώθουν

και άλλα οικεία στους ανθρώ-

πους συναισθήματα, όπως

ενοχή.

Τα κινητά τηλέφωνα 
κατακτούν τον κόσμο

Η ζήλια δεν είναι “προνόμιο” του ανθρώπου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αύξηση λέει 500% της πορνείας στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε

ότι γίνεται της π...νας, εσάς περιμέναμε να μας το πείτε. 

4 Ο Σαμαράς υποσχέθηκε δωρεάν wifi. Και δεν ψηφίζω κα-

λύτερα τον γείτονα; Τις ίδιες υπηρεσίες μου προσφέρει και

δεν με φορολογεί κιόλας. 

4 Ο Μαζιώτης τόσο καιρό εξαφανισμένος  ...εμφανίστηκε

στο κέντρο της Αθήνας μόλις άρχισαν οι εκπτώσεις. 

Fashion Victim. 

4 Ωραία η Βίλα σας κύριε βουλευτά. - Ευχαριστώ πολύ. -

Πόσο σας την αγοράσαμε;

4 Αφήνετε τα παιδιά σας το καλοκαίρι με τις γιαγιάδες και

το χειμώνα επιστρέφουν δυνητικοί ψηφοφοροι Σαμαρά και

φιλοβασιλικοί. 



ΕΒΔΟΜΗ  26  IOYΛIOY 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η Ένωση Συλλόγων και

Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών

Π.Ε. Καβάλας, αποτελεί μια αστική

μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία

συστάθηκε προσφάτως  με σκοπό

την προώθηση του ιδανικού του

εθελοντισμού μέσω της αιμοδο-

σίας, προς κάλυψη των αυξημένων

καθημερινά αναγκών της χώρας

μας στο υπερπολύτιμο αγαθό του

αίματος. Δυστυχώς, με την έναρξη

της δραστηριότητάς της, η Ένωσή

μας  αντιμετώπισε ποικίλες δυσκο-

λίες στην υλοποίηση των στόχων

της, οφειλόμενες κυρίως στην παν-

τελή έλλειψη στήριξης από τους

αρμόδιους Δημόσιους Οργανισμούς

και Φορείς. Εσχάτως προέκυψε

ένας νέος αξεπέραστος οικονομι-

κός «σκόπελος», ο οποίος αφορά

στην επιβληθείσα από το Υπουρ-

γείο Οικονομικών καινοφανή υπο-

χρέωση των εταιριών ακόμη και

της δικής μας νομικής μορφής να

καταβάλουν προς την αρμόδια

Δ.Ο.Υ. φόρο προσδιοριζόμενο από

τις διατάξεις περί του «Τέλους Επι-

τηδεύματος», μια καθόλα δυσβά-

στακτη οικονομική υποχρέωση,

πλήρως μάλιστα αναντίστοιχη  με

τους καταστατικούς σκοπούς και

δράσεις μας. 

Δηλώνουμε σήμερα ότι η

συλλήβδην ομαδοποίηση των

πάσης φύσεως εταιριών, η μη διά-

κριση βάσει του κοινωνικού ρόλου

που επιτελεί η καθεμία και η επι-

βολή παράλογων οικονομικών επι-

βαρύνσεων σε τακτική μάλιστα

ετήσια βάση, μας ωθεί χωρίς κα-

νένα δικαίωμα επιλογής στον καθ’

όλα άδοξο τερματισμό της δράσης

της Ένωσής μας, όπως και εκατον-

τάδων παρόμοιων με εμάς σχηματι-

σμών ανά την επικράτεια,

αποτρέποντας αδικαιολόγητα και

μάλιστα υπό την κρατική ανοχή την

υλοποίηση του ευγενούς, ανιδιοτε-

λούς  και κοινωνικά σπουδαίου

έργου της διάδοσης της Ιδέας της

Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Καλούμε τις ηγεσίες των

αρμόδιων Υπουργείων να αντιλη-

φθούν έστω και καθυστερημένα τις

ευθύνες απέναντι σε υγιείς προ-

σπάθειες τοπικών κοινωνιών με

άμεσα κοινωνικά οφέλη και υψηλά

ιδεώδη, και ζητούμε την αλλαγή

του τρόπου φορολόγησης των αστι-

κών μη κερδοσκοπικών εταιριών,

ώστε να δύνανται οι τελευταίες να

συνεχίζουν την αξιόλογη δράση

τους χωρίς τη «δαμόκλειο σπάθη»

του οικονομικού «στραγγαλισμού»

τους, πριν οδηγηθούν στον νομοτε-

λειακό αφανισμό τους. 

Με τιμή,

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Φόρος επιτηδεύματος στους Συλλόγους

Εθελοντών Αιμοδοτών!

Στάση λεωφορείων

στην πλατεία της

Βάρκιζας

Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο ότι ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, διαμορφώνει στά-

σεις λεωφορείων με σκιάδιο για να μην υποφέρει ο

κόσμος από τη ζέστη και το κρύο.

Κάτοικοι της Βάρκιζας, μας τηλεφώνησαν και ζήτη-

σαν, να γράψουμε αντ’ αυτών, προς το Δήμο να το-

ποθετήσει ανάλογη στάση στην πλατεία της

Βάρκιζας, που πάντα περιμένει πολύς κόσμος κάτω

από αντίξοες συνθήκες.

Ελπίζουμε να ακούσει ο Δήμος και να υλοποιήσει

την αναγκαία στάση.

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ Σύγχρονης Τέχνης

σε συνεργασία με το Μουσείο ΜπεDe-

stefashioncollection, η οποία θα διαρ-

κέσει μέχρι 12 Οκτωβρίου 2014.

Το destefashioncollection είναι ένα εν

εξελίξει πρότζεκτ του Ιδρύματος

ΔΕΣΤΕ, το οποίο διερευνά τα όρια

ανάμεσα στην τέχνη και τον κόσμο

της μόδας. Επιχειρεί μια νέα, πολλα-

πλή συλλεκτική διαδικασία η οποία

εξελίσσεται αθροιστικά και εμπλουτί-

ζεται συνεχώς με νέες προτάσεις.

Από το 2007 και κάθε χρόνο, ένας

καλλιτέχνης (από τον χώρο των εικα-

στικών τεχνών, της λογοτεχνίας, της

αρχιτεκτονικής, του κινηματογράφου

κλπ.) καλείται να δημιουργήσει μια

πρωτότυπη συλλογή, μια “capsule col-

lection”, επιλέγοντας πέντε κομμάτια

από τη διεθνή μόδα της συγκεκριμέ-

νης περιόδου και προτείνοντας μια

νέα ερμηνεία τους. Από την ερμηνεία

αυτή προκύπτει ένα νέο έργο που

εστιάζει στις μορφολογικές, αναπαρα-

στατικές, υλικές και κοινωνικές συγ-

γένειες και ανταλλαγές μεταξύ

τέχνης και μόδας. Τα αντικείμενα

μόδας που επιλέγει ο κάθε καλλιτέ-

χνης για την «κάψουλα», αλλά και τα

έργα τέχνης που δημιουργεί αντλών-

τας από αυτή, συνθέτουν την κάθε

ετήσια συμμετοχή.

Στο destefashioncollection έχουν συμ-

μετάσχει μέχρι στιγμής οι: Michael

Amzalag & Mathias Augustyniak (M/M

Paris) – 2007, Juergen Teller – 2008,

Helmut Lang – 2009, Patrizia Cavalli –

2010, Charles Ray – 2011, Αθηνά

Ραχήλ Τσαγκάρη – 2012, Diller Scofidio

+ Renfro – 2013, Μαρία Παπαδημη-

τρίου – 2014.

Πρόκειται για μια έκθεση που δεν

εστιάζει αποκλειστικά ούτε στην

τέχνη ούτε στη μόδα, αλλά μάλλον

στις εντάσεις που αναπτύσσονται

ανάμεσα στους δύο κόσμους, στις

συγγένειες που τους συνδέουν ή στην

απόσταση που τους χωρίζει, καθώς και

στο πρόβλημα κατανόησης της έν-

νοιας του «σύγχρονου» όπως αυτή

αναδύεται μέσα από τη σχέση τους.

Εκείνο που θέλησε να τονίσει ο διευ-

θυντής του Μουσείου Μπενάκη,  Άγ-

γελος Δεληβοριάς, είναι «η μη
συμβατικότητα της έκθεσης και η ευ-
διάκριτη φιλοσοφική προσέγγιση των
αντικειμένων που εκτίθενται».
Με τη σειρά της η  Νάντια Αργυρο-

πούλου, μία εκ των επιμελητών της έκ-

θεσης, ανέφερε: «Επιχειρήσαμε να
προσεγγίσουμε την έκθεση σαν ένα
παράδειγμα του πώς αποκτούμε εμ-
πειρία του χρόνου. Οι καλλιτέχνες θέ-
λησαν να διαχειριστούν τη μόδα όπως
και το χρόνο, προσπαθώντας δηλαδή
να συνδυάσουν διαφορετικές μεταξύ
τους εποχές».

Την επιμέλεια και το σχεδιασμό της

έκθεσης έχουν αναλάβει οι Νάντια Αρ-

γυροπούλου, Adam Μ. Bandler και

Mark Wasiuta, και η έκθεση θα παρα-

μείνει ανοιχτή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου,

στο Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο Οδού

Πειραιώς.

Τιμές εισιτηρίων: 6 ευρώ – Μειωμένο

εισιτήριο: 3 ευρώ

Deste Fashion Collection: Η τέχνη συναντά
τη μόδα στο Μουσείο Μπενάκη
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Το σημαντικότερο βήμα για την πολυπόθητη

έναρξη της κατασκευής του Αλιευτικού Κα-

ταφυγίου Π. Φώκαιας έγινε με τη ολοκλή-

ρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την

ανάδειξη της κατασκευαστικής εταιρείας

που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε στις

3/6/2014 σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση

στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερει-

ακής Ενότητας Αν. Αττικής και προχώρησε

στην αξιολόγηση των συνολικά 17 προσφο-

ρών που είχαν κατατεθεί από τις διαγωνι-

ζόμενες εργοληπτικές εταιρείες.

Η εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» αναλαμβάνει την

κατασκευή του έργου που έχει προϋπολο-

γισμό 4.650.000 ευρώ, αφού ήταν η πλει-

οδότρια εταιρεία.

Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού και μέλος της

επιτροπής Μανώλης Τσαλικίδης δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που μετά από
8 χρόνια προσπαθειών και αφού ξεπερά-
σαμε όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες
που παρουσιάστηκαν, φτάσαμε σήμερα στο
σημείο να έχουμε αναδείξει επιτέλους ερ-
γολάβο και το έργο να ξεκινάει άμεσα. 
Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος που πα-
ραδίδουμε στη νέα δημοτική αρχή ένα τόσο
σημαντικό έργο έτοιμο να ξεκινήσει, ένα
έργο που θα αλλάξει την εικόνα της Π. Φώ-
καιας και θα αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής
των πολιτών της.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώ-
πους που όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες

θέσεις μας βοήθησαν στην επίτευξη αυτού
του μεγάλου και διαχρονικού στόχου. 
Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Νομάρχη κ.

Λεωνίδα Κουρή, όλο

το νομαρχιακό συμ-

βούλιο, τον πρώην

Δ/ντή κ. Καραμεσίνη,

την κα. Κισκήρα, την

κα. Δρομάζου, τον κ.

Ασπρουλάκη, την κα

Αφραταίου, την κα.

Φραγκάκη, την κα Χα-

τζηανδρέου και όλους

τους υπηρεσιακούς

παράγοντες της Νο-

μαρχίας και εν συνεχεία Περιφέρειας Αττικής,

που τόσα χρόνια συνεργαστήκαμε άψογα και

μαζί ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα. 

Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω τους
συμπολίτες μου στην Π. Φώκαια για την
υπομονή, την εμπιστοσύνη και την υποστή-
ριξή τους.

Είμαι σίγουρος ότι,  τόσο η νέα διοίκηση
του Δήμου μας όσο και ο νέος Αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Φιλίππου που γνωρίζει και έχει
συμβάλει για το έργο, θα κάνουν ό,τι χρει-
αστεί, για να κατασκευαστεί το νέο λιμάνι
το συντομότερο δυνατόν και εμείς βέβαια
από τη μεριά μας θα είμαστε παρόντες για
να παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου
και να προσφέρουμε κάθε βοήθεια όποτε
μας ζητηθεί».

Ξεκινάει η κατασκευή του Αλιευτικού καταφυγίου στην Π. Φώκαια
Ανάδοχος του έργου η «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου στο Δήμο Σα-

ρωνικού, μετά από πρόσκληση του νέου Αντιπεριφερειάρχη

Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίππου και τη συμμετοχή των

μελών του ψηφοδελτίου της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΖΩΗΣ» για την

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (εκλεγμένων και μη) καθώς και

των υποψηφίων δημάρχων που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στην

Ανατολική Αττική. 

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της πλούσιας δράσης

και παρουσίας της νέας περιφερειακής διοίκησης στον ενά-

μιση μήνα που έχει μεσολαβήσει από τις εκλογές της 25ης

Μαΐου. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες

στον Α’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων

και για την υλοποίηση του προγράμματος της «ΔΥΝΑΜΗΣ

ΖΩΗΣ» καθώς χωρίς συνεργασία θα είναι δύσκολο να βρε-

θούν λύσεις και να γίνουν πραγματικότητα οι δεσμεύσεις

της νέας Περιφερειακής Αρχής. 

Κλείνοντας, ο Π. Φιλίππου εντόπισε τα βασικότερα από τα

θέματα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Αττικής και

χρήζουν άμεσης παρέμβασης από την πρώτη κιόλας μέρα

ανάληψης των καθηκόντων όπως: αποχετευτικό, διαχεί-

ριση απορριμμάτων, μεταφορά μαθητών, Ρυθμιστικό Σχέ-

διο, υγεία, συγκοινωνία, εκποίηση παραλιών και δημόσιας

περιουσίας και κοινωνικά ζητήματα όπως η ανεργία, η φτώ-

χεια κ.α.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους περιφερειακούς συμ-

βούλους και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

που στηρίχθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες δημοτι-

κές εκλογές, οι οποίες στο σύνολό τους συνέκλιναν στην

ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ Α’ και Β΄ βαθμού

της Αυτοδιοίκησης και στην ανάληψη συγκεκριμένων πρω-

τοβουλιών για την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αν. Αττικής.  

Επιπλέον, ανέλαβαν από κοινού την ευθύνη για την ενημέ-

ρωση και την πλατιά συσπείρωση της κοινωνίας για τη διά-

σωση των παραλιών και κατά του ξεπουλήματος αυτών,

σύμφωνα και με την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και άλλοι πολιτικοί φορείς της

χώρας.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν από την περιφερειακή παρά-

ταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» οι: Σπύρος Πάντζας, Στέλιος Κο-

ροβέσης, Νάσος Αναγνωστόπουλος, Γιάννα Τσούπρα, Θό-

δωρος Γκοτσόπουλος, Βασίλης Ζήσης, Άγγελος

Γκόγκογλου, Αντώνης Γούλιαρης, Αντώνης Μώρογλου και

Παναγιώτης Σιδέρης, και οι υποψήφιοι δήμαρχοι Αν. Αττι-

κής Αλέξανδρος Καποδίστριας (Παιανία), Φώτης Δεληβο-

ριάς (Μαραθώνας), Θάλεια Μπέη (Μαρκόπουλο), Θάνος

Ματόπουλος (Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη), Παναγιώτης Χα-

σιώτης (Ωρωπός), Αθηνά Κιούση (Κορωπί), Λία Ντελάκη

(Σπάτα – Αρτέμιδα), Απόστολος Βολιώτης (Παλλήνη), Αμα-

λία Τόκα (Ραφήνα) και Αγγελική Ράπτη (Σαρωνικός). 

Ετοιμάζονται για την παραλαβή της Περιφέρειας Αττικής
Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πρώτη ημέρα 
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Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η νέα κτηνωδία και ο τρόπος που

εκτυλίχθηκε την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 στο λιμάνι Νέων Στυ-

ρών στη Νότια Εύβοια, με δράστη τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας

«Ψησταριά Ο Κώστας», ο οποίος αφού δελέασε με ένα κόκ-

καλο ένα θηλυκό κουταβάκι μόλις 3,5 μηνών, στη συνέχεια το

χτύπησε στο κεφάλι με ξύλινη καρέκλα, παραμορφώνοντας

όλο το κρανίο του. Η μανία του δράστη αποτυπώνεται στα

λόγια της κτηνιάτρου, η οποία σχολίασε στον τηλεοπτικό

σταθμό ΣΚΑΙ ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο όσον αφορά

τη βαριά κάκωση στο κρανίο και την οποία προκάλεσε ο δρά-

στης. Η κτηνιατρική γνωμάτευση βρίσκεται στον Εισαγγελέα

Καρύστου και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο στη δικογραφία. 

Το κουταβάκι εξέπνευσε λίγο αργότερα ενώ ο δράστης ανα-

ζητείται από τις αρχές και τον εισαγγελέα για κακούργημα. Η

είδηση έκανε το γύρο του κόσμου καθώς μεταδόθηκε  από πα-

νελλήνια και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η νέα κτηνωδία φέρνει ξανά στην επιφάνεια το θέμα της αν-

τιμετώπισης των ζώων στην Ελλάδα. Ο παγκόσμιος διασυρ-

μός που οδηγείται η χώρα μας από τα πάμπολλα σχετικά πε-

ριστατικά δεν μειώνει μόνο τον τουρισμό και τα αντίστοιχα

οφέλη από αυτόν, αλλά αναδεικνύει σημεία του πολιτισμού και

γενικότερα της κουλτούρας αυτού του λαού.   

Σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα κινητοποίηση

από φορείς, σωματεία και πανελλήνια τηλεοπτικά, ραδιοφω-

νικά και διαδικτυακά ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη ειρη-

νική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Νέα Στύρα Εύβοιας. Στη

διαμαρτυρία συμμετείχαν πολλές φιλοζωικές οργανώσεις,

πολλοί φορείς και άτυπες ομάδες φιλόζωων, αλλά και πλήθος

πολιτών. Ακολούθησε πορεία σε ολόκληρο τον παραλιακό

δρόμο και καθιστική διαμαρτυρία έξω από τη συγκεκριμένη τα-

βέρνα, όπου έγινε η δολοφονία του κουταβιού. Σημαντική δύ-

ναμη της Αστυνομίας περιφρουρούσε την πορεία χωρίς όμως

να αποκλειστούν οι εντάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι συλλέχ-

θηκαν εκατοντάδες υπογραφές για ομαδική μήνυση προς το

δράστη. 

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» ήταν εκεί με την παρουσία

του Προέδρου Γεωργίου Δρίτσα, μελών του Δ.Σ. και άλλων

εθελοντών.

Ο Γ. Δρίτσας δήλωσε: «Κλαίμε για το θάνατο των αμάχων στη

Συρία, για τα αδικοχαμένα παιδιά στην περιοχή της Λωρίδας

της Γάζας, για τους 298 ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θά-

νατο από την κατάρριψη του αεροπλάνου στην περιοχή της

Ουκρανίας, αλλά κλαίμε και για το θάνατο αυτού του κουτα-

βιού το οποίο έγινε σύμβολο για την κακοποίηση και τη βαρ-

βαρότητα που έχουν υποστεί τα ζώα στην Ελλάδα.

Λυπούμαστε βαθύτατα και ταυτόχρονα ντρεπόμαστε. Ευτυ-

χώς, η σημερινή πολυπληθής συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην

καρδιά του καλοκαιριού αποδεικνύει ότι αρχίσαμε να «ξυ-

πνάμε». Ευχόμαστε και ελπίζουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη για

τον άδικό θάνατο της Μάγκυ αλλά και για κάθε θάνατο άλλου

ζώου. Ό Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» θα πραγματώνει

κάθε ενέργεια για την προστασία και τη φροντίδα των ζώων

αλλά και θα υποστηρίζει πάντα τη θέσπιση νέων μέτρων και

νόμων, πιο αυστηρών, για την προστασία τους, όπως επίσης

και το πάγιο αίτημα ίδρυσης Αστυνομίας για την Προστασία

των ζώων και Αντιμετώπισης περιστατικών Κακοποίησης.» 

Ζητάμε την απόδοση δικαιοσύνης για την Μάγκυ. Η βάναυση

κακοποίησή της είναι ένα από τα εκατοντάδες καθημερινά πε-

ριστατικά κακοποίησης και βαρβαρότητας απέναντι στα ζώα. Η

προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων των πολιτών, είναι ση-

μείο πολιτισμού και όχι ένδειξη γραφικότητας. Καλούμε κάθε

πολίτη να καταγγέλλει στις αρχές παρόμοια περιστατικά. Η

σιωπή είναι συνενοχή.

για τον Ομιλο «ΝΟΦ»

Ο Γεν. Γραμματέας Στυλιανός Ψιμουλάκης

Παγκόσμια κατακραυγή για την δολοφονία της σκυλίτσας Μάγκυ

Ανέτρεψε τα μέχρι τώρα υπέρ της ΔΕΗ

δεδομένα σε σχέση με τους λιγνίτες το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς έκρινε

αποδεκτή την αίτηση αναίρεσης που κα-

τέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την

ακύρωση προηγούμενης απόφασης που

δικαίωνε τη ΔΕΗ.

Η υπόθεση που άνοιξε το 2003 φάνηκε να

κλείνει τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν το

Γενικό Δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε

η ΔΕΗ το 2008, ζητώντας την ακύρωση

απόφασης της Ε.Ε. περί κατάχρησης δε-

σπόζουσας θέσης στην αγορά εξαιτίας

του μονοπωλιακού δικαιώματος πρόσβα-

σης στο φθηνό καύσιμο του λιγνίτη, δι-

καίωσε τη ΔΕΗ. Το Δικαστήριο τον

Σεπτέμβριο του 2012 έκρινε με σχετική

απόφασή του ότι δεν ευθύνεται η ΔΕΗ

για την αδυναμία πρόσβασης τρίτων στα

διαθέσιμα κοιτάσματα λιγνίτη, εφόσον ο

ρόλος της περιοριζόταν σε κοιτάσματα

που της παραχωρήθηκαν από το ελληνικό

Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή άμβλυνε τις πιέσεις που

είχαν ασκηθεί από την Ε.Ε. για πώληση

λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, προκειμέ-

νου να σπάσει το μονοπώλιο της επιχεί-

ρησης στους λιγνίτες, που αποτέλεσαν

και τη βάση του σχεδίου για τη σύσταση

και εκποίηση της Μικρής ΔΕΗ. 

Η Ε.Ε. επανήλθε στην υπόθεση, καταθέ-

τοντας τον Νοέμβριο του 2012 στο Ευ-

ρωπαϊκό Δικαστήριο αίτηση αναίρεσης

της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου,

η οποία και έγινε αποδεκτή. Με την επα-

νεξέταση της υπόθεσης κατέληξε ότι για

την αρχική του απόφαση το Δικαστήριο

υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθώς

έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα

έπρεπε η ίδια να προσδιορίσει και να απο-

δείξει σε ποια κατάχρηση οδήγησε ή

μπορούσε να οδηγήσει τη ΔΕΗ η παρα-

χώρηση λιγνιτικών κοιτασμάτων από το

Δημόσιο.

Ετσι λοιπόν ικανοποιήθηκε η Ε.Ε. και η

Κομισιόν, που  “καίγεται” για 

την πώληση των λιγνιτικών μας μονά-

δων!

Ετσι μπήκε το σχέδιο πώλησης της “Μι-

κρής” ΔΕΗ που παίρνει μεγάλο μερίδιο

από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονά-

δες ισχύος 2.768 MW και μια μονάδα φυ-

σικού αερίου ισχύος 400 MW. Επίσης, μια

άδεια παραγωγής για τη νέα λιγνιτική μο-

νάδα Μελίτη 2 στη Φλώρινα, τα ορυχεία

του Αμυνταίου και 5 ακόμη ορυχεία.

Η αρχή για το ξεπούλημα των ορυχείων

της χώρας έγινε με τη “μικρή” ΔΕΗ.

Αύριο μπορεί να περάσουν στους μεγά-

λους “επενδυτές” της Κομισιόν!!!

Το χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας που

θα περάσει μέσω διεθνούς διαγωνισμού

σε ιδιώτες, περιλαμβάνει ακόμη το 30%

του πελατολογίου της ΔΕΗ και περίπου

2.500 εργαζόμενους.
στοιχεία από: e-inon.gr

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πιέζει για πώληση λιγνιτικών μονάδων

Αλλαξε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!
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Το θέμα δεν είναι να κάνουμε μια ωραία

θεωρία. Το θέμα είναι να επιβεβαιώνεται η

ορθότητα κατά την εφαρμογή της. Σε αυτή

την δύσκολη συνάρτηση μεταξύ θεωρίας

και πράξης φαίνεται πως δεν τα κατάφερε

η κυβέρνηση και, πέφτοντας στην αντί-

φασή της, διαψεύστηκε για άλλη μια φορά.

Προφανώς δεν διδάχτηκε από προηγούμε-

νες αποτυχίες όπως η ίδια ομολογεί, στο

γάλα, το ψωμί κλπ, όπου υποτίθεται ότι με

τη θεωρία της απελευθέρωσης και του αν-

ταγωνισμού θα έπεφταν οι τιμές, αλλά

μάλλον έγινε το αντίθετο! Δεν διδάχτηκε

ούτε να ακούει τους εκπροσώπους της κα-

θημερινής βιοπάλης στην αγορά, δηλαδή

τους μικρομεσαίους, με αποτέλεσμα το

ένα λάθος να έρχεται μετά το άλλο.

Αντί να ακούσει τον «ήχο» των ανθρώπων

της αγοράς, εξαπολύει τα ελεγκτικά της

όργανα να κυνηγάνε το γραμμάριο στο

ψωμί και τη σταγόνα στο γάλα, για να επι-

βάλει την «καλή λειτουργία του ανταγωνι-

σμού»(!) και να… πέσουν με το ζόρι οι

τιμές!

Η ουσία της παραπάνω επισήμανσης είναι

η αντίφαση μεταξύ θεωρίας και πράξης και

κυρίως η εκ των πραγμάτων κριτική, στις

θεωρίες που αναπτύχθηκαν για την άμεση

αποτελεσματικότητα των «απελευθερώ-

σεων» στις τιμές, στην απασχόληση και

στην ανάπτυξη.

Το δράμα του κυβερνητικού αδιεξόδου με-

ταξύ θεωρίας και πράξης επιβεβαιώθηκε

τώρα και στο άνοιγμα των Κυριακών. Θεω-

ρίες επί θεωριών ότι, ο καταναλωτής θα

τρέξει την Κυριακή να ψωνίσει ό,τι δεν ψω-

νίζει τις άλλες μέρες, αναπτύχθηκαν, για

να μας πείσουν ότι μετά τις 52 ελεύθερες

Κυριακές σε 10 περιοχές της χώρας, θα

ακολουθήσει ένας ενθουσιασμός που θα

συμπαρασύρει το άνοιγμα σε όλη η χώρα!

Δεν είδε η κυβέρνηση το ανύπαρκτο εισό-

δημα του καταναλωτή, έβλεπε μόνο τα

όνειρα του μεγάλου κεφαλαίου για κέρδη

σε βάρος των μικρομεσαίων.

Όποιος είδε τόσο με τα μάτια της εμπει-

ρίας όσο και με τα στατιστικά στοιχεία και

τις μετρήσεις που δημοσίευσε η ΕΣΕΕ, θα

κατάλαβε ότι και πάλι η κυβέρνηση μι-

λούσε με θεωρίες και αγνοούσε την πραγ-

ματικότητα.

Όπως λοιπόν είδαμε στην έρευνα, στις εμ-

πορικές αγορές της Αθήνας, της Θεσσα-

λονίκης και ορισμένων σημαντικών

περιφερειακών αγορών της Αττικής, την

Κυριακή 20 Ιουλίου, το 40% στη Αττική και

το 53% στη Θεσσαλονίκη ούτε καν άνοι-

ξαν. Από αυτές που άνοιξαν, ποσοστό 78%

των επιχειρήσεων δεν έμεινε ικανοποι-

ημένο από τον τζίρο.

Για τα καταστήματα που άνοιξαν, ο τζίρος

ήταν πολύ μικρότερος σε σύγκριση τόσο

με την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 όσο και

με την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014.

Η έρευνα ακόμη έδειξε τα εξής ανατρε-

πτικά στοιχεία για την κυβερνητική προπα-

γάνδα:

Το 64% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επι-

βαρύνεται από το άνοιγμα ενώ ένα αρκετά

σημαντικό ποσοστό, το 36% δείχνει ότι

κρίνει αμελητέα έως και μηδενική την επι-

βάρυνση.

-στην πρόθεση πρόσληψης υπαλλήλου με

αφορμή το άνοιγμα της επιχείρησης την

Κυριακή, όλοι σχεδόν οι έμποροι απαν-

τούν αρνητικά όχι μόνο για τώρα αλλά και

για το μέλλον.

Με τέτοια στοιχεία γίνεται φανερό ότι

καμμιά κυβερνητική θεωρία για ευεργε-

τικό άνοιγμα των Κυριακών δεν μπορεί να

σταθεί. Αντιθέτως βγαίνουν στην επιφά-

νεια τα αρνητικά στοιχεία κόστους που

στο τέλος θα πληρώσει ο καταναλωτής,

με αύξηση των τιμών! Εκεί θα φτάσει η κυ-

βερνητική εμμονή, στο ακριβώς αντίθετο,

δηλαδή, από αυτό που ισχυρίζεται.

Για να επανέλθουμε στο κεντρικό νόημα

του θέματος, θα λέγαμε ότι όλοι πλέον

έχουν κατανοήσει ότι το θέμα «ανοικτές

Κυριακές και ελεύθερο ωράριο» βρίσκεται

στο κέντρο μιας ισχυρής διαπάλης συμφε-

ρόντων στην οποία εμπλέκονται οι μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγάλες

επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, το κράτος, οι

καταναλωτές κ.α.

Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται στη προσπά-

θεια των μεγάλων επιχειρήσεων να επι-

βάλλουν «ελεύθερο ωράριο» σε αντίθεση

με τους μικρομεσαίους που θέλουν ένα

λειτουργικό ωράριο, ώστε ο ανταγωνισμός

να διεξάγεται με ίσους όρους όσον αφορά

το χρόνο λειτουργίας. Ο στόχος της κυ-

βέρνησης είναι προφανής. Όχι ανάπτυξη

της αγοράς αλλά αναδιανομή της με μετα-

φορά τζίρου από τις μικρές στις μεγάλες

επιχειρήσεις. Το πώς θα το πετύχουν μέσα

σε τόσο χαμηλούς τζίρους, έχουν τον

τρόπο τους σε βάθος χρόνου, με σταδιακή

διολίσθηση της κατανάλωσης προς αυτές.

Αυτές οι «ελευθερίες» ωραρίου και Κυ-

ριακών, στην ουσία ανατρέπουν την ίση

επιχειρηματική βάση στους όρους αντα-

γωνισμού και εισάγουν τον ανταγωνισμό

που στηρίζεται στην βιολογική και οικο-

νομική αντοχή των ΜΜΕ. Με την εξάντ-

ληση αυτών των αντοχών οι μεγάλες

επιχειρήσεις μπορούν πλέον να συγκεν-

τρώνουν ανενόχλητα τον τζίρο της αγο-

ράς. Αυτή είναι η ουσία, αυτός είναι ο

στόχος της κυβερνητικής πολιτικής.

Τo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο

των ΜΜΕ για το ωράριο

Δεν είναι καμμιά καινούρια άποψη αυτή

που εκφράσαμε για την συγκέντρωση της

αγοράς μέσω του ωραρίου. Πολύ νωρίτερα

το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ

ανέφερε:

«Η απελευθέρωση του ωραρίου των λια-

νεμπορικών καταστημάτων φαίνεται να

επιταχύνει την μείωση του μεριδίου της

αγοράς των ΜΜΕ, ελαττώνοντας την κερ-

δοφορία τους (το κόστος αυξάνει περισ-

σότερο από τις πωλήσεις). Οι μεγάλες

επιχειρήσεις είναι πιο ικανές να εκμεταλ-

λευτούν το συνεχές ωράριο μια και είναι

σε θέση να προσλάβουν εργαζόμενους με-

ρικής απασχόλησης και να οργανώσουν

εναλλαγές βάρδιας. Τα μικρά καταστήματα

δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν

έναν επιπλέον εργαζόμενο και ειδικότερα

τα μικρά εξειδικευμένα μαγαζιά δεν είναι

σε θέση να προσλάβουν φθηνό ανειδί-

κευτο προσωπικό μερικής απασχόλησης,

αφού η σωστή εξυπηρέτηση πελατών

απαιτεί ένα συγκεκριμένο βαθμό εμπει-

ρίας». 6η Έκθεση Ευρωπαϊκού Παρατηρη-

τηρίου για τις ΜΜΕ – 2000. σελ.8.

Το παραπάνω απόσπασμα δίνει, μέσα από

κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσημα

και ολοκληρωμένα όλη την πολιτική και οι-

κονομική διάσταση της λειτουργίας  του

ωραρίου ως εργαλείου συγκέντρωσης και

μονοπώλησης της αγοράς και διαψεύδει

τις θεωρίες περί ευεργετικών επιδράσεων

της απελευθέρωσης  του ωραρίου στην

αγορά, στους καταναλωτές, στην ανά-

πτυξη κλπ.
Σ.Β.

http://www.eea.gr

Καταρρέει η θεωρία περί τζίρου των ανοικτών Κυριακών
Επιβεβαιώνεται ότι είναι εργαλείο συγκέντρωσης και μονοπώλησης της αγοράς

Προς παραγωγούς Περιοχής

Δήμου Λαυρεωτικής:

Δηλώστε ζημιές από την

πυρκαγιά στην Κερατέα

Ύστερα από την Πυρκαγιά που σημειώθηκε το Σαββάτο

12 Ιουλίου 2014 σε περιοχές τις Δημοτικής Ενότητας

Κερατέας, ο Δήμος Λαυρεωτικής προχώρησε άμεσα σε

αναγγελία στον ΕΛΓΑ επειδή προκλήθηκαν σοβαρές ζη-

μιές στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό o Δήμος Λαυρεωτικής καλεί τους πα-

ραγωγούς γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις

οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την Πυρκαγιά να υπο-

βάλλουν αιτήσεις – δηλώσεις ζημιάς στους ανταποκρι-

τές του ΕΛΓΑ στο Δήμο.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι

την 14η Αυγούστου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα

Κερατέας, Γραφείο ΕΛΓΑ, (αρμόδιος υπάλληλος Στ. Καρ-

ράς, τηλ . 22993-20222, 20213).

Γραφείο ΕΛΓΑ

Αποσύρονται 

εμφιαλωμένα νερά

“Σέλι”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο-

νίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισήμου

Ελέγχου για τα Εμφιαλωμένα Νερά του έτους

2014, προέβη σε δειγματοληψία για έλεγχο μι-

κροβιακών παραμέτρων του φυσικού μεταλλικού

νερού με την εμπορική επωνυμία “Σέλι”, εμφιαλω-

μένου σε πλαστικές φιάλες των 18,9 λίτρων, με

ημερομηνία λήξης 07/2014,

αριθμό παρτίδας L

183141431, που παρα-

σκευάζεται από την εταιρία

“Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.”, Πηγή

Βερμίου. Το δείγμα χαρα-

κτηρίστηκε ως «Μη κανο-

νικό και μη ασφαλές».
Από τις εργαστηριακές εξετά-

σεις που διενεργήθηκαν από

την χημική υπηρεσία Σερρών

του Γ.Χ.Κ. και αφορούσαν σε

μια σειρά μικροβιολογικών πα-

ραμέτρων (κολοβακτηριοειδή, E. coli, εντερόκοκκοι,

Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrigens), ανι-

χνεύτηκε μία αποικία

εντεροκόκκων / 250ml νερού, αντί απουσίας. Το

δείγμα χαρακτηρίστηκε ως «Μη κανονικό και μη

ασφαλές». (Οδηγία 2009/54/ΕΚ, L 164/45/

26.06.2009, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και Καν.178/2002, L

31/1.2.2002, άρθρο 14).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση απόσυρση του συνό-

λου του παραπάνω προϊόντος από την ελληνική

αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που

έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην

το καταναλώσουν.
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Παρουσία πλήθους κό-

σμου, πραγματοποιήθηκαν

τα εγκαίνια της έκθεσης

των Τμημάτων Ζωγραφι-

κής του προγράμματος

«Αθλητισμός και Πολιτι-
σμός Για Όλους» την Πα-

ρασκευή 11 Ιουλίου, στο

Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Από τη ζωντάνια και

αθωότητα της έκφρασης

των νηπιακών και παιδικών

τμημάτων, μέχρι το εντυ-

πωσιακό αποτέλεσμα στη

δομή, το χρώμα και τη λε-

πτομέρεια των έργων των

ενηλίκων, η συγκεκριμένη

έκθεση υπόσχεται ένα

υπέροχο ταξίδι στις ιδέες

και συναισθήματα, που

μπορούν να αποτυπωθούν

σε έναν καμβά. Πόσο μάλ-

λον, όταν τα έργα αυτά

προέρχονται από ερασιτέ-

χνες, τους εκατό περίπου

σπουδαστές των Τμημά-

των του «Βραυρωνίου»!

Ευχάριστη έκπληξη απο-

τέλεσαν επίσης τα φωτο-

γραφικά έργα που

φιλοξενούνται στην έκ-

θεση, αποτέλεσμα της

νέας ενότητας βασικών

αρχών ψηφιακής φωτο-

γραφικής επεξεργασίας,

που διδάχτηκαν για πρώτη

φορά οι σπουδαστές.

Τα εγκαίνια τίμησαν με

την παρουσία τους ο Δή-

μαρχος Μαρκοπούλου Σω-

τήρης Ι. Μεθενίτης και η

Αντιδήμαρχος Παιδείας,

Πολιτισμού και Κοινωνικής

Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή,

οι οποίοι αφού περιηγήθη-

καν στην έκθεση, συνεχά-

ρησαν τους σπουδαστές

και την υπεύθυνη των Τμη-

μάτων Ευδοκία Μεθενίτη,

για το άριστο αποτέλεσμα

και την εξαιρετική τους

πρόοδο, ανανεώνοντας τη

δέσμευση και της νέας

Δημοτικής Αρχής, για τη

συνέχιση της επένδυσης

στις πολιτιστικές και επι-

μορφωτικές δράσεις και

θεσμούς στο Δήμο Μαρκο-

πούλου. Το παρών στην

εκδήλωση έδωσε και η δη-

μοτική σύμβουλος Μπίλλυ

Δρίτσα.

Η έκθεση διαρκεί μέχρι

και τις 27 Ιουλίου και είναι

ανοιχτή στο κοινό Δευ-

τέρα με Παρασκευή και

ώρες 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

απευθύνει κάλεσμα προ-

σφοράς συσκευασμένων

τροφίμων μακράς διαρ-

κείας, κατά τη διάρκεια

της έκθεσης, για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου.

Έκθεση των Τμημάτων Ζωγραφικής

του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»
Την αποφοίτησή τους γιόρ-

τασαν τα παιδιά του 2ου Γεν.

Λυκείου Γέρακα σε συνεργα-

σία με το Σύλλογο Γονέων

και Κηδεμόνων, με μια

όμορφη γιορτή.

Οι μαθητές παρουσίασαν

μουσικό πρόγραμμα, στο

οποίο συμμετείχαν με τρα-

γούδια τους οι καλλιτέχνες

Θεολόγος Κάππος και

Πάνος Μαλαχιάς καθώς και

τις  «Πέντε μέρες» και τον

Θωμά Χρήστου από την εται-

ρεία Colourful Balloons που

πρόσφερε δωρεάν ηχητική

κάλυψη και τεχνική υποστή-

ριξη της γιορτής, τους οποί-

ους ευχαρίστησαν παιδιά και

γονείς.

Επίσης ευχαρίστησαν όλους

όσους στάθηκαν κοντά τους

αυτή τη δύσκολη χρονιά, η

οποία «έφερε αλλαγές στο

κλάδο των εκπαιδευτικών

αλλά και ένα νέο σύστημα για

το Λύκειο που αύξησε την

ανασφάλεια και την ένταση

στους μαθητές και κατ΄επέ-

κταση επηρέασε και τις οικο-

γένειές τους. Για το δικό μας

σχολείο υπήρξαν δύο παρά-

γοντες που μας επιβάρυναν

ακόμα περισσότερο:

Η μετακόμιση στην αρχή της
χρονιάς, η εγκατάσταση στο

δικό μας κτήριο και η προ-
σπάθεια προσαρμογής. Όλοι
γνωρίζουμε πόσο δύσκολο
έργο είναι μία μετακόμιση,
πολύ περισσότερο μία μετα-
κόμιση ενός ολόκληρου σχο-
λείου, οι επιδιορθώσεις, οι
μετατροπές, οι βελτιώσεις
κλπ.Τα καταφέραμε εργαζό-
μενοι σκληρά και συνεργα-
ζόμενοι εκπαιδευτικοί,
μαθητές και γονείς.
Αυτό, όμως, που ταλάνισε

την σχολική μας κοινότητα
ήταν το δυσάρεστο γεγονός
της διάρρηξης του σχολείου,
ένα πλήγμα που δοκίμασε
τις σχέσεις και κλυδώνισε το
σχολείο και την τοπική κοι-
νωνία.  Πάντως, αν κάτι πρέ-
πει να μείνει, κι αν πρέπει να
δώσουμε ένα μάθημα στα
παιδιά μας είναι ότι στις δύ-
σκολες στιγμές οι οικογέ-
νειες – γιατί και το σχολείο
είναι μια ευρύτερη οικογέ-
νεια – τελικά μένουμε ενω-
μένες. Εμείς, από την
πλευρά μας, θα θέλαμε δη-
μόσια να ευχαριστήσουμε
όλους όσοι μας στήριξαν
σ΄αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές, όχι μόνο υλικά, αλλά
κυρίως συναισθηματικά και
ηθικά.
Ένα σχολείο, όμως, δεν χα-
ρακτηρίζεται από τα εξωτε-
ρικά γεγονότα που το
πλήττουν, αλλά από την υλο-
ποίηση του εκπαιδευτικού
του ρόλου, την εκπλήρωση
του εκπολιτιστικού του
έργου και τις δράσεις του
που συμβάλλουν στην κοι-
νωνικοποίηση των μαθητών
του και στη διαμόρφωση σω-
στών ενεργών πολιτών του
αύριο». 

Αναφέρθηκαν δε σε μια

σειρά διακρίσεις που έχει

πετύχει το σχολείο αλλά και

οι μαθητές του.

Μουσικός αποχαιρετισμός 

στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα 
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Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Κα-

νένα σκυλί ή γάτα δεν ευθύνεται που

ζει στον δρόμο, αφού και αυτό θα προ-

τιμούσε να έχει ένα σπίτι, μία οικογέ-

νεια και το το φαγητό τους και να μη

χρειάζεται να προσπαθήσει εναγωνίως

να μεριμνήσει γι’ αυτά. 

Συνεπώς, το χειρότερο που μπορούμε

να κάνουμε είναι να οργιζόμαστε με

τον άμοιρο σκύλο που βρέθηκε μπρο-

στά μας και έχει μια παρεκλίνουσα συμ-

περιφορά, είτε κατά την γνώμη μας

επιθετική, είτε φοβική, είτε κυριαρχική

στην προσπάθεια να επιβιώσει.

Όταν λοιπόν βρεθούμε αντιμέτωποι με

ένα σκύλο-αδέσποτο ή ακόμα περισσό-

τερο με μία ομάδα σκύλων οι οποίοι

δείχνουν επιθετική διάθεση απεναντί

μας, εμείς θα πρέπει να ακολουθή-

σουμε την παρακάτω συμπεριφορά.

Αν συνοδεύετε σκύλο

1) Αν έχουμε με λουρί τον δικό μας

σκύλο και δεχτούμε επίθεση, πρέπει

εμείς σαν αρχηγοί της δικής μας αγέ-

λης να μπούμε μπροστά και να προ-

σπαθήσουμε να απομακρύνουμε τα

σκυλιά, χωρίς βέβαια να έρθουμε σε

επαφή μαζί τους, ούτε οπωσδήποτε να

τα χτυπήσουμε. Απλά με τη γλώσσα

του σώματος μας, δείχνουμε οτι είμα-

στε ικανοί αρχηγοί και ίσως πρέπει να

ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο της επί-

θεσης. Πολλές φορές αυτό φτάνει για

να απομακρυνθούν τα σκυλιά τα οποία

γνωρίζουν καλύτερα την γλώσσα του

σώματος από εμάς.

2)  Αν γνωρίζετε πως εκεί που βγαίνετε

βόλτα με τον σκύλο σας υπάρχει αδέ-

σποτη ομάδα, καλό είναι να έχετε μαζί

σας ένα μπουκαλάκι με νερό και  σε πε-

ρίπτωση επίθεσης να μπορέσετε είτε

να αποτρέψετε τον καυγά, είτε να τον

σταματήσετε.

3) Δεν θα πρέπει να δείχνετε φόβο και

σε καμμία περίπτωση να αρχίσετε να

τρέχετε, διότι ο φόβος είναι κάτι που

θα αντιληφθεί αμέσως και ο δικός σας

σκύλος, κάνοντάς τον επιθετικό προς

τα άλλα σκυλιά, βλέποντας πως εσείς

δεν είστε ικανοί να ελέγξετε την κατά-

σταση. Ο σκύλος, αντιλαμβάνεται τον

φόβο σαν αδυναμία και θεωρεί πως δεν

πρέπει να υπάρχει στη  φύση του, επο-

μένως τείνει να τον απαλείψει. Σε καμ-

μία περίπτωση δεν πρέπει να επιτεθείτε

στα σκυλιά, απλά να κρατήσετε μια

σταθερά αμυντική στάση.

Aν δεχτείτε επίθεση στο δρόμο

1)  Δεν τρέχετε  διότι θα πυροδοτήσετε

το κυνηγητικό τους ένστικο. Οποιαδή-

ποτε γρήγορη κίνηση ερεθίζει τις αντι-

δράσεις του σκύλου.

2) Δεν κοιτάτε ποτέ τα σκυλιά στα

μάτια, διότι αυτό σημαίνει ότι τα προ-

καλείτε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα

να τα εξαγριώσετε περισσότερο.

Αν μείνετε ακίνητοι και αποφύγετε την

οπτική επαφή (στα μάτια) έχετε μεγά-

λες πιθανότητες να σας εγκαταλείψει,

καθώς πολλά σκυλιά εκλαμβάνουν ως

“πρόκληση μάχης” αν τον κοιτάς στα

μάτια. Το σωστό είναι να κοιτάζετε στη

γενική κατεύθυνση που βρίσκεται ο

σκύλος, με την περιφερειακή σας

όραση.  

3) Στέκεστε ακίνητοι, χαλαροί (όσο γί-

νεται), χωρίς να κουνάτε τα χέρια σας

και τα αφήνετε να σας μυρίσουν. Το πι-

θανότερο είναι πως θα φύγουν και θα

σας αφήσουν μόλις καταλάβουν πως

δεν αποτελείτε απειλή γι’ αυτά.

4)  Το κεφάλι σας πρέπει να είναι χα-

μηλωμένο και το βλέμμα σας προς τα

κάτω.

5) Αν τελικά δεχτούμε επίθεση, δί-

νουμε στο σκύλο να δαγκώσει κάποιο

αντικείμενο που κρατάμε. Όπως μία

τσάντα, ένα μπουφάν ή ακόμα και το

μανίκι μας. Επικεντρώστε όλες σας τις

δυνάμεις στο να αποφύγουμε να μας

δαγκώσει στο πρόσωπο. 

6) Αν είμαστε ποδηλάτες, κατεβαί-

νουμε ήρεμα και αργά από το ποδή-

λατο και ακολουθούμε τα παραπάνω.

Όσο το ποδήλατο κινείται με εμάς

επάνω, το κυνηγητικό ένστικο των σκύ-

λων εμφανίζεται πάλι. Αν χρειαστεί,

χρησιμοποιούμε το ποδήλατο σαν

ασπίδα αναμεσά από εμάς και τα σκυ-

λιά.

Συχνά, ένας σκύλος θέλει απλά να μας

μυρίσει και να συνεχίσει το δρόμο του.

Μη βγάζετε το αυθαίρετο συμπέρασμα

ότι επειδή σας πλησιάζει, θέλει να σας

επιτεθεί. Σίγουρα, είναι δύσκολο να

μείνετε ήρεμοι καθώς δέχεστε επίθεση,

από την άλλη, όμως έχετε υπόψη σας

ότι οι σκύλοι αισθάνονται τον φόβο και

αυτό τους προβοκάρει περισσότερο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, μόλις αρχί-

σουν να ηρεμούν, απομακρύνεστε με

πολύ μικρά και αργά βήματα προς ένα

σημείο που θα είστε προστατευμένοι

και συνεχίζετε κανονικά την διαδρομή

σας. Στην περίπτωση του ποδηλάτου,

το έχουμε στα χέρια μας και ανεβαί-

νουμε, αφού έχουμε απομακρυνθεί αρ-

κετά.

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που

που αν τις ακολουθήσουμε, θα βρούμε

τον τρόπο να συμβιώσουμε αρμονικά

με τα αδέσποτα.

Μην ξεχνάτε οτι και αυτά προστα-

τεύουν τον χώρο τους, την τροφή τους

και την υποτιθέμενη περιοχή τους. 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΣΚΥΛΙΑ

Το Καλοκαίρι κυκλοφορούμε περισσότερο πεζοί είτε στις παραλίες είτε στα

βουνά, είτε στην πόλη και πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδέσποτα

σκυλιά, τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε σωστά, κινδυνεύουμε.

O φόβος και η έλλειψη γνώσης, είναι πολλές φορές, αιτία να δεχθούμε επίθεση

και να υποστούμε σοβαρές βλάβες στο σώμα μας.

Η εκπαιδεύτρια σκύλων Εστελ Κρύψη, δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς πρέ-

πει να φερθούμε όταν βρεθούμε μπροστά σε αδέσποτα σκυλιά.

Mε απόφαση του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Γιώργου Καρα-

σμάνη, καθορίστηκαν το

ύψος επιχορήγησης, και η

διαδικασία καταβολής της, σε

Δήμους προκειμένου να αντι-

μετωπίσουν το πρόβλημα

των αδέσποτων ζώων. Καθο-

ρίζονται οι όροι και οι προ-

ϋποθέσεις για την

επιχορήγηση των Δήμων και

των Συνδέσμων Δήμων για τη

δημιουργία και λειτουργία κα-

ταφυγίων αδέσποτων ζώων

συντροφιάς. 

Δικαιούχοι της Κρατικής επι-

χορήγησης, σύμφωνα με την

εν λόγω απόφαση, είναι οι

Δήμοι, που έχουν ενταχθεί

στο πρόγραμμα ίδρυσης και

λειτουργίας καταφυγίων αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς,

συνολικού προϋπολογισμού

1.300.000 ευρώ, στο οποίο

συμπεριλαμβάνονται και η

περισυλλογή, σήμανση, κα-

ταγραφή, εμβολιασμός, στεί-

ρωση, αποθεραπεία, υιοθεσία

ή επανένταξη των αδέσπο-

των ζώων. 

Τα κονδύλια που προβλέπον-

ται στην απόφαση προέρχον-

ται από πιστώσεις του

τακτικού προϋπολογισμού

του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων και

αφορούν τις νόμιμες, εγκε-

κριμένες και βεβαιωμένες δα-

πάνες των Δήμων, σε

εφαρμογή της ισχύουσας νο-

μοθεσίας, για τα οικονομικά

έτη 2010, 2011, 2012 και

2013. 

«Σε ένα δύσκολο οικονομικό

περιβάλλον, εκπληρώνουμε

μια σημαντική χρηματοδοτική

υποχρέωση της Πολιτείας

έναντι των Δήμων, οι οποίοι

σε συνεργασία με Φιλοζωικά

Σωματεία μεριμνούν για τη

διαχείριση των αδέσποτων

ζώων προς όφελος της δημό-

σιας υγείας και της υγείας και

ευζωίας των ζώων συντρο-

φιάς», δήλωσε μετά την υπο-

γραφή της απόφασης ο

Γιώργος Καρασμάνης.

σ.σ Πιθανόν η απόφαση να

ελήφθη μετά την επίθεση που

δέχθηκε η τρόικα έξω από το

Υπουργείο Οικονομικών, από

ομάδα αδέσποτων σκύλων.

1.300.000 ευρώ σε Δήμους 

για την προστασία αδέσποτων ζώων
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«Ο εργασιακός μεσαίωνας
δεν πρέπει να περάσει»

Συνάντηση συμπαράστασης στο χώρο του Δρομοκαΐ-

τειου  με τους εργαζομένους στην καθαριότητα του Νο-

σοκομείου  πραγματοποίησε ο Νίκος Χουντής, οι οποίοι

εκβιάζονται να αποδεχθούν όρους εργασιακού μεσαί-

ωνα.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα

πραγματοποιούν κινητοποιήσεις

ενάντια στις απολύσεις και στον επι-

χειρούμενο εξαναγκασμό τους, να

αποδεχτούν εργασιακές συνθήκες

χωρίς δικαιώματα που παραπέμπουν

σε καταστάσεις εργασιακής δουλείας

υπό τις ευλογίες και της Τροϊκανής

κυβέρνησης, για την εξυπηρέτηση

ιδιωτικών εργολαβικών συμφερόντων.

Μετά τη συνάντηση με τους εργαζόμενους  ο Νίκος

Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο εργασιακός μεσαίωνας που πάει να επιβληθεί και
στους εργαζόμενους στην καθαριότητα  του Δρομοκαΐ-
τειου, για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών εργολαβικών συμ-
φερόντων, δεν πρέπει να περάσει. Η επιβολή
ελαστικών, ανασφάλιστων, υπαμειβόμενων εργασιακών
σχέσεων δεν μπορεί να είναι το μέλλον των εργαζομέ-
νων. Η κυβέρνηση, η Τρόικα και τα ιδιωτικά εργολαβικά
συμφέροντα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα βρουν τους ερ-
γαζόμενους απέναντι τους. Οι αγώνες των εργαζομέ-
νων της Cosco  και των  καθαριστριών του Υπουργείου
Οικονομικών  δείχνουν τον δρόμο».

Ερώτηση για τα τοξικά βιομηχα-

νικά απόβλητα στο Συκάμινο Ωρω-

πού κατέθεσαν οι βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας, Νάσος

Αθανασίου, Αλέξης Μητρόπου-

λος και Απόστολος Αλεξόπουλος,
μετά και το δημοσίευμα της εφημερί-

δας REAL NEWS (6 Ιουλίου 2014).

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, στις

αρχές Ιουνίου άγνωστοι κάλυψαν με

χώμα και άσφαλτο το εν λόγω οικό-

πεδο δίπλα στις όχθες του Ασωπού

ποταμού στο Συκάμινο Ωρωπού, προ-

κειμένου να συγκαλύψουν ένα από τα

μεγαλύτερα περιβαλλοντικά σκάν-

δαλα που έχουν αποκαλυφθεί, δεδο-

μένου ότι από τη δεκαετία του 1990

θάβονται εκεί συστηματικά δεκάδες

τόνοι επικίνδυνων βιομηχανικών απο-

βλήτων.

Οι βουλευτές στην ερώτησή τους, που

απευθύνουν προς τα υπουργεία Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής, Εσωτερικών, καθώς και το

υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ερωτούν

μεταξύ άλλων εάν ήταν σε γνώση των

υπουργείων η ύπαρξη αυτού του

χώρου ταφής των επικίνδυνων απο-

βλήτων και σε ποιες ενέργειες έχουν

προβεί μέχρι σήμερα ούτως ώστε να

εκτιμηθούν οι  ποσότητες και η τοξι-

κότητα των ενταφιασμένων αποβλή-

των, να απομακρυνθούν ασφαλώς τα

απόβλητα αυτά, να γίνει αποκατά-

σταση του χώρου ενταφιασμού των

αποβλήτων. Επιπλέον, ζητούν να εκτι-

μηθεί εάν ο μακροχρόνιος ενταφια-

σμός αυτών των αποβλήτων έχει

συμβάλλει, και σε ποιο βαθμό, στην

υποβάθμιση των εδαφών της ευρύτε-

ρης περιοχής του χώρου ενταφια-

σμού, καθώς και την επίδραση τους

στην ποιότητα των επιφανειακών και

υπόγειων υδατικών πόρων της περιο-

χής. 

Αναφέρουν επίσης ότι, απαιτείται τα

συναρμόδια υπουργεία να διαβιβά-

σουν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή

τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να  κρι-

θεί εάν είναι απαραίτητη η διενέργεια

προκαταρκτικής εξέτασης για την

ύπαρξη του τοξικού νεκροταφείου,

καθώς και κατά πόσο ήταν νόμιμη η

κάλυψή του με χώμα και άσφαλτο.

Τέλος, ζητούν από τα συναρμόδια

υπουργεία να καταθέσουν στο Σώμα

οποιοδήποτε έγγραφο ή μελέτη που

αφορά στην εκτίμηση της ποσότητας

των ενταφιασμένων αποβλήτων, στην

τοξικότητά τους, στην μεθοδολογία

απομάκρυνση τους, στην αδρανοποί-

ησή τους, στην αποκατάσταση του

χώρου ενταφιασμού τους, καθώς και

στην οποιαδήποτε εισαγγελική επέμ-

βαση έχουν παραγγείλει προκειμένου

να εντοπιστούν οι δημιουργοί του "το-

ξικού νεκροταφείου" των αποβλήτων

και αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στην

πρόσφατη κάλυψή του με χώματα και

άσφαλτο.

Τοξικά βιομηχανικά απόβλητα

στο Συκάμινο Ωρωπού

Με αφορμή την σύλληψη του ιδιοκτήτη της

επιχείρησης αγοράς χρυσού και κοσμημά-

των, ο εκπρόσωπος τύπου του Χριστιανο-

δημοκρατικού Κόμματος Γ. Κανελλάκης

προέβη στις παρακάτω δηλώσεις: 

«Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος- που τα τε-

λευταία χρόνια απαξιώνεται τεχνηέντως

από την οικονομική και πολιτική διαπλοκή-

«έπιασε στα δίχτυα του «μία περίεργη υπό-

θεση φοροδιαφυγής των ενεχυροδανει-

στηρίων  «Ριχάρδος» που διαφημίζονται

από το πρωί μέχρι το βράδυ στα MEGA-λα

κανάλια. 

Ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος Ανατροπής Νίκος Νικολόπουλος

με ερώτηση του προς τους Υπουργούς Οι-

κονομικών και Δικαιοσύνης, μαζί με τα έγ-

γραφα που έφτασαν στην Γραμματεία

Τεκμηρίωσης του κόμματος και τα οποία αυ-

τούσια δημιουργούν αρκετά ερωτηματικά

για την ανοχή που επέδειξε το ΣΔΟΕ στο

ενεχυροδανειστήριο «Ριχάρδος». 

Παρά το γεγονός ότι ο οικονομικός έλεγχος

διαπίστωσε την ύπαρξη “μαϊμού” ταμειαών

μηχανών οι οποίες είχαν εκδώσει χιλιάδες

(!) ανύπαρκτες αποδείξεις εν τούτοις  δεν

πραγματοποιήθηκε καμμία αυτόφωρη σύλ-

ληψη, ούτε φυσικά έκλεισε το κατάστημα

έστω για μία ώρα. 

Σε άλλες περιπτώσεις το σώμα ελεγκτών

οικονομικού εγκλήματος όχι μόνο σφραγί-

ζει το κατάστημα, αλλά προβαίνει και στις

σχετικές συλλήψεις. Τα έγγραφα κραυγά-

ζουν  από μόνα τους και αφήνουν εκτεθει-

μένο καιρό τώρα το Σώμα Δίωξης

Οικονομικού Εγκλήματος που για 5.000

ευρώ εκδίδει εντάλματα σύλληψης σε ανυ-

ποψίαστους πολίτες που παραμένουν άνερ-

γοι εδώ και χρόνια.

O πρόεδρος του ΧΡΙ.Κ.Α. Νίκος Νικολό-

πουλος με νέα κοινοβουλευτική του παρέμ-

βαση θέτει τα εξής ερωτήματα και ζητά

απαντήσεις από τους αρμοδίους Υπουρ-

γούς:

― O συλληφθείς κατηγορείται ότι αποθή-

κευε τιμαλφή, αλλά και πολύτιμα αντικεί-

μενα, ενώ συνεχίζει να αρνείται να

κατονομάσει τους «έμπιστους» συνεργάτες

του. 

― Η υπηρεσία γνωρίζει το συγγενικό πρό-

σωπο του ελεγχόμενου που οι πληροφορίες

αναφέρουν ότι εργάζεται σε επιτελική θέση

στο ΣΔΟΕ;

― Σε έλεγχο του ΣΔΟΕ, πράγματι έχουν

βρεθεί δεκάδες χιλιάδες συναλλαγές,

χωρίς τις νόμιμες εγγραφές στα βιβλία; 

― Είναι αλήθεια πως μόνον για το φορολο-

γικό έτος 2010 βρέθηκαν 77 αθεώρητες

αποδείξεις από ταεμιακή μηχανή που δεν

είχε δηλώσει την έναρξή της στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ!, ενώ για την φορολογική χρήση 2011

βρέθηκαν 4.296 αποδείξεις, επίσης από τα-

μειακή μηχανή μη δηλωμένη! και 51 τιμο-

λόγια αγοράς χρυσού από ιδιώτες μη

καταχωρημένα στα ειδικά βιβλία;

Οι εισαγγελικές αρχές θα ζητήσουν από τον

ανακριτή να διερευνήσει  εάν έχει πραγμα-

τοποιηθεί και «ξέπλυμα» βρώμικου χρήμα-

τος;

― Η   τηλεοπτική συχνότητα (δίαυλος επι-

κοινωνίας) που αποτελεί περιουσία του Ελ-

ληνικού Δημοσίου, δύναται να διατίθεται

προς εξυπηρέτηση εγκληματικών δραστη-

ριοτήτων ;

― Πώς από την ώρα που έφτασε το θέμα

στην Βουλή, το ΕΣΡ δεν εξέδωσε «απαντα-

χούσα» για την συνεχιζόμενη διαφήμιση –

συνεργεία σε όποιες άνομες πράξεις;

― Ο Εισαγγελέας θα ασκήσει δίωξη σε

όλους τους συνεργούς αυτού εγκλήματος;

― Ερευνώνται οι τυχόν επαφές που ενδε-

χομένως να διατηρούσε ο συλληφθείς ιδιο-

κτήτης της επιχείρησης  με στελέχη του

ΣΔΟΕ και άλλων κρατικών υπηρεσιών;

― Υπάρχει κάποιος που δεν αφήνει το

ΣΔΟΕ να κάνει την δουλειά του;

― Ποιος καλύπτει τα ενεχυροδανειστήρια

«Ριχάρδος»;  

Απάτη αποκαλύφθηκε με ενεχυροδανειστήριο, αλλά συνεχίζει να διαφημίζεται!
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17 ,  117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Ενίσχυση της αντιολι-
σθηρότητας οδοστρωμάτων οδικού
δικτύου Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής με τη μέθοδο της
σφαιριδιοβολής», με προϋπολογι-
σμό 1.000.000,00€ με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
02 / 09 / 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν
στην 2η, 3η και 4η (υπό τις προϋπο-
θέσεις του Νόμου) τάξη για έργα

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Κοινο-
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας). 
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την
τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Αττικής ΣΑΕΠ 085 Κωδικός έργου
2013ΕΠ08500068. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 15.960,00€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνε-
ται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κα-
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 588.000,00€, με
ΓΕ & ΟΕ 18% 105.840,00€, απρό-
βλεπτα 15% 104.076,00€, αναθεώ-
ρηση 15.092,13 € και Φ.Π.Α.

186.991,87€. 
9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε πέντε (5)
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη (2ος
όροφος) πληροφορίες στα  τηλέ-
φωνα 213 2005333, FAX επικοινω-
νίας 210 6032993, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ.
Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν τα τεύχη της δημο-
πράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 28-08-2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμο
98.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου
του ποσού για αναθεώρηση και
ΦΠΑ) και αναλύεται σε:
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και
απρόβλεπτα : 80.000,00  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 18.400,00 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα ενιαίου  ποσοστού έκ-
πτωσης, (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανή-
κουν στην Α1, Α2 ή 1η  τάξη για
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Στην περί-
πτωση που ο τόπος του έργου βρί-
σκεται μέσα στην περιφέρεια της
έδρας της εργοληπτικής επιχείρη-
σης ή βρίσκεται στο δεύτερο νομό
που αναφέρεται στο πτυχίο της, γί-
νονται δεκτές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ
στην Α1, Α2 ή 1η  τάξη για έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες σε αυτούς  και σε τάξη

και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων (α), (β) και (γ) σε
οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετο-
χής όχι μικρότερο από 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγο-
ρίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1,
Α2 ή 1η (και για εντός νομού έδρας)
τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις
προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρ.16
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως
ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νό-
μιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12
/ 08 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ.18 της διακήρυξης και το
άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Ατ-
τικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων
Αττικής στην οποία και μόνο θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις και τις απαιτή-
σεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ.
137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κρά-
τησης ύψους 0,10% υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε ενενήντα
(90) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη
δημοπρασία ορίζεται σε χίλια εξα-
κόσια ευρώ  (1.600,00 €) δηλ. 2%
επί του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγ-
γυητική επιστολή, γραμμένη στα
Ελληνικά, κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους
όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύ-
νεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α.
(πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προ-
σφοράς που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη
δημοπράτησης που αναφέρονται
στο άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης
με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) δια-
τίθενται από τα γραφεία του Δήμου
που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθη-
νών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες
κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον
αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προ-
ηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη,
και αν αυτή είναι αργία, την προ-
ηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητη-
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης ερ-
γάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χο-
ρήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΔΑ:ΩΚΤ2ΩΛ6-ΞΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 21-07-2014
Αρ. Πρωτ.: 16346
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 εσ. 156
Φαξ : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει επαναληπτικός ανοικτός
διεθνής διαγωνισμός για την «Προ-
μήθεια  καυσίμων κίνησης, πετρε-
λαίου θέρμανσης 2014»  για τα
τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 όπως αναφέ-
ρεται στην ΤΥ/8/2014 μελέτη.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας. 
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι
η προμήθεια καυσίμων, δηλ. πετρε-
λαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζί-
νης, για κινητήρες εσωτερικής
καύσης, πετρελαίου θέρμανσης για
τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης
των κτιρίων που στεγάζονται Υπη-
ρεσίες του Δήμου, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤ-
ΤΟΣ, η Α' Βάθμια και Β' Βάθμια
Σχολική Επιτροπή και το ΝΠΙΔ
ΚΕΔΚ. Τα προϊόντα που ζητούνται
είναι: 
ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Δήμου Κρω-
πίας: Πετρέλαιο κίνησης, 346.000
λίτρα, 387.866,00€ πλέον ΦΠΑ
23%, Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000
λίτρα, 12.456,00€  πλέον ΦΠΑ 23%
και Αμόλυβδη βενζίνη 26.000 λίτρα,
34.814,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα ΝΠΔΔ ΣΦΗΤ-
ΤΟΥ: Πετρέλαιο θέρμανσης, 17.000
λίτρα, 17.646,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.  
ΤΜΗΜΑ 3 - Καύσιμα  ΚΕΔΚ: Πετρέ-
λαιο θέρμανσης, 1.566 λίτρα,
1.625,508 € πλέον ΦΠΑ 23% και

Αμόλυβδη βενζίνη 6.071 λίτρα,
8.129,069 € πλέον ΦΠΑ 23%.  
ΤΜΗΜΑ 4 – Καύσιμα Α’ Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής: Πετρέλαιο
θέρμανσης, 54.000 λίτρα,
56.571,00€ πλέον ΦΠΑ 23%. 
ΤΜΗΜΑ 5 - Καύσιμα Β’ Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής: Πετρέλαιο
θέρμανσης, 45.500 λίτρα,
47.229,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.  
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα πέντε (5) τμήματα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γί-
νονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των αν-
τίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαί-
νει τη χρονική διάρκεια των δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου έως και την
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014
και ώρα 14:00.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
2014 από ώρα 10:00 έως και 10:30,
στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγρά-
φου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

2014 ώρα 10:30 στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 12 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 566.336,56 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 696.593,96€. Η
χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου Κρω-
πίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας:
«ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμ-
μετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 5
και 7 των αναλυτικών όρων Διακή-
ρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέ-
ρες από την επομένη της ημέρας
του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η με-
γαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί
της μέσης τιμής λιανικής πώλησης
του είδους. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικα-
σίες προσφυγής είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας 
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 21/07/2014
Ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης στον Ελληνικό τύπο
22/07/2014

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Tο Επαγγελματικό Επιμελητήριο απέκτησε ιστοσελίδα για τα μέλη του:  e- epimelitirio.

«Ξεπεράστε τη γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία και τις χαμένες εργατοώρες» είναι το κεντρικό μή-

νυμα.

«Αυτή τη στιγμή έχουν ηλεκτρονική  σύνδεση και εξυπηρέτηση 7.500 χρήστες και ελπίζουμε να

γίνουν πολλοί περισσότεροι ώστε να απαλλαγούν από περιττή ταλαιπωρία», τόνισε το  στέλεχος

της Υπηρεσίας του ΕΕΑ, Μηνάς Βακαλόπουλος. 

e- epimelitirio
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Nομιμοποιήσεις

αυθαιρέτων

με τον Ν. 4178/2013 και

Βεβαιώσεις για μεταβί-

βαση ακινήτων από έμ-

πειρο πολιτικό μηχανικό

- πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 

Αγγ. Βήχος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤ’

ΟΙΚΟΝ. ΤΗΛ. 2106623932 / 6944919230. 

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργει-
ακής Απόδοσης από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή του

Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστη-

ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Κων/νου  Καραμανλή, 18, 
16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ.: 213.2019916
Fax:  210.8950421
Πληροφορίες: Κ. Κίτσιος
Βούλα, 22/7/2014
Αρ. Πρωτ. 222           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του Λυκείου 

Βουλιαγμένης)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προ-
κηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την εκμίσθωση του

σχολικού κυλικείου του  Λυκείου
Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δ/νσης Κοινωνικής Πολι-
τικής, Παιδείας Αθλητισμού &
Πολιτισμο, επί της οδού Ζεφύρου 2
στη Βούλα, στις 27 Αυγούστου
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
27η Αυγούστου 2014 και ώρα
10:00.
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης (τηλ. 213-2019916).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΟΒΡΗ ΣΙΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289                                                              
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                             
ΚΑΛΥΒΙΑ   25/07/2014
Αρ. Πρωτ. 16321

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει τη διενέργεια με συνοπτική
διαδικασία του επαναληπτικού πρό-
χειρου διαγωνισμού και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ –
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜ-
ΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ», συνολι-
κής προϋπολογιζόμενης αξίας
«64.911,65€ με ΦΠΑ 23%».
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις:   Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95,  Β) το αρθ. 23
παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),  Γ) του Ν.3463/06,  Δ) την
απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. &

Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010,  Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμή-
θειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, Στ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, η πί-
στωση του ποσού 17.994,90€ συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε
βάρος του Κ.Α. 20-6662.001,ποσού
42.931,55€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 20-
6662.002 και ποσού 3.985,20€ συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε
βάρος του Κ.Α. 10-6691.003,τα ποσά
είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολο-
γισμό του έτους 2014.  Η) Την υπ’
αριθ. 46/14 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει
την διενέργεια της προμήθειας, Θ)
την 109/2014 απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης
και ψήφιση πίστωσης,  Ι) τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (αρ. μελ. 7/14),  Κ)
Την ανάγκη του Δήμου για τη σχε-
τική προμήθεια, Λ) την 247/25-07-
2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την επανά-
ληψη του διαγωνισμού με τους ίδι-

ους όρους που αναφέρονται στην
υπ’ αριθ. 109/2014 απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Πέμπτη
7 Αυγούστου  2014 και ώρα
11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό για ποσό «3.245,58€»
που αντιστοιχεί στο 5% επί της συ-
νολικής προϋπολογισθείσας δαπά-
νης με τον ΦΠΑ 23%. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥ-
ΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την πα-
ραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επι-
τροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ   

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη

στην εργασια της εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμ-

βανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λοιπες εργα-

σιες. Ελπιδα τηλ 6974076884. 

ΖΗΤAΕΙ: κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη

μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέ-

ριοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.

Τηλ. 6938653701.

ΖΗΤAΕΙ: κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει ερ-

γασία ως μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φρον-

τίδα ηλικιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο.

Τηλ.  6972 164447

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Aριστούχος, 

απόφοιτος 

πανεπιστημίου 

Derby Αγγλιας και  

σχολής Βακαλό, 

αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις

Σχεδιασμούς

Αναδιαμορφώσεις

εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία

Ελένη Βρη     

Τηλ.  6932900353ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Κων/νου  Καραμανλή, 18, 
16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ.: 213.2019916
Fax:  210.8950421
Πληροφορίες: Κ. Κίτσιος
Βούλα, 22/7/2014
Αρ. Πρωτ. 224

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του Γυμνασίου Βουλιαγ-
μένης)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση του
σχολικού κυλικείου του  Λυκείου
Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δ/νσης Κοινωνικής Πολι-
τικής, Παιδείας Αθλητισμού &
Πολιτισμο, επί της οδού Ζεφύρου
2 στη Βούλα, στις 27 Αυγούστου
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
27η Αυγούστου 2014 και ώρα
10:00.
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης (τηλ. 213-2019916).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΟΒΡΗ ΣΙΝΑ

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπτερα 

ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com
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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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Η σοβαρή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος είναι από

τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ρινοχειρουργό. Το

πρόβλημα μπορεί να υπήρχε εκ κατασκευής ή να προ-

κλήθηκε από σοβαρό τραυματισμό. Έτσι υπάρχει σοβαρή

απόκλιση του διαφράγματος προς τη μία ή και τις δύο

πλευρές (σαν «s») και τσακίσματα του χόνδρου σε πολλά

επίπεδα. 

Στις σοβαρές περιπτώσεις με πολύ στραβό διάφραγμα η

κλασική επέμβαση του διαφράγματος αποτυγχάνει στο

να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι είτε θα παραμεί-

νουν κάποια τμήματα στραβά και θα δυσκολεύουν την

αναπνοή, είτε ακόμη χειρότερα, θα αφαιρεθούν σημαν-

τικά και πολλά τμήματα του διαφράγματος και τότε θα κα-

ταλήξουμε σε διατρήσεις και «βούλιαγμα» στο μέσο και

κάτω τμήμα της μύτης. 

Θα έχουμε δηλαδή σοβαρές αλλοιώσεις στο σχήμα της

μύτης και αφού τελικά το διάφραγμα θα λείπει σχεδόν

όλο.  

Το δύσκολο ρινικό διάφραγμα απαιτεί εξειδικευμένο ρι-

νοχειρουργό και διαφορετική χειρουργική προσέγ-

γιση!  Όλη η τεχνική όπως και η εξειδικευμένη ρινοπλα-

στική γίνεται με το ανθρώπινο χέρι καθώς απαιτούνται λε-

πτοί χειρισμοί και πολύ λεπτές ραφές.  Κατά την τεχνική

της εξωσωματικής διαφραγματοπλαστικής το στραβό διά-

φραγμα αφαιρείται εκτός σώματος και προετοιμάζεται.

Τα τσακισμένα τμήματα διαχωρίζονται μεταξύ τους και

στη συνέχεια συναρμολογούνται πάλι με διαφορετικό

τρόπο ώστε να δημιουργήσουν ένα ολόισιο διάφραγμα. 

Αυτό το νέο διάφραγμα «μωσαϊκό» που φτιάχτηκε στο

χειρουργικό τραπέζι, τοποθετείται πάλι μέσα στη μύτη και

στηρίζεται στην οστέινη βάση της και στα κόκκαλα της

ράχης ώστε να είναι σταθερό. 

Έτσι δεν πετάχτηκε κανένα τμήμα διαφράγματος, η στή-

ριξη και το σχήμα της μύτης διαφυλάχθηκε και σε μερικά

περιστατικά βελτιώθηκε, η αναπνοή είναι τέλεια. Τα απο-

τελέσματα είναι μόνιμα ενώ η μέθοδος είναι ανώδυνη

για τον ασθενή. Απαιτεί ειδικές γνώσεις, εξειδίκευση και

εμπειρία από τον χειρουργό, και είναι η μοναδική μέθοδος

που προτείνεται διεθνώς για τα πολύ στραβά διαφράγ-

ματα. Γάζες και πωματισμός μετά το συγκεκριμένο χει-

ρουργείο δεν είναι απαραίτητα.  

Αργυρώ Κυπραίου

Χειρουργός ΩΡΛ
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου

kypraiou@faceanatomy.gr

Εξωσωματική διαφραγματοπλαστική

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

Το πρόγραμμα «Προσέχω το Διαβήτη

μου», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα

της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εται-

ρείας και της Ελληνικής Νεφρολογι-

κής Εταιρείας, έχει ήδη  ξεκινήσει από

τον Ιούνιο  και αναμένεται να διαρκέ-

σει έως και τον Δεκέμβριο του 2014.

Στοχεύει στην πρόληψη και την έγ-

καιρη διάγνωση πιθανών επιπλοκών σε

ανασφάλιστους ασθενείς με Σακχα-

ρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Γι’ αυτό το

λόγο προσφέρονται 5.000 δωρεάν Ερ-

γαστηριακές  Εξετάσεις πλήρους αι-

ματολογικού ελέγχου.

Συνεργάτες για την υλοποίηση του προ-

γράμματος είναι επιλεγμένα Κοινωνικά

Ιατρεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη  και

Βόλο όπου οι ασθενείς θα ενημερώνον-

ται σχετικά και θα λαμβάνουν τις εξετά-

σεις τους από τούς  αρμόδιους γιατρούς,

καθώς και η Βιοϊατρική στις μονάδες της

οποίας θα πραγματοποιούνται οι δια-

γνωστικές εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στα κοινωνικά ιατρεία:

- Γιατροί του Κόσμου Πολυϊατρείο

Αθήνας: – Σαπφούς 12, 2103213150

- Γιατροί του Κόσμου Πολυϊατρείο Πε-

ράματος: Αριστείδου 5 και Ξενοφών-

τος, 2104414788

- Δημοτικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρ-

μακείο Δήμου Δάφνης-Υμηττού:

Ελευθερίου Βενιζέλου 5 & Αβέρωφ,

2109769598, 2155508676

- Δημοτικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρ-

μακείο Δήμου Νίκαιας Ρέντη: Βοσπό-

ρου 2 και Αμερικανίδων Κυρίων,

2104923734

- Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής: Σε-

βαστουπόλεως 113, Αμπελόκηποι,

2103847374

- Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

Δήμου Ηλιούπολης: Μαρίνου Αντύπα

81, 2109970055 Κοινωνικό Ιατρείου

Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου: Μα-

κρυγιάννη 141, Κηπούπολη,

2105022786

- Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλ-

ληλεγγύης Δ. Σαλαμίνας «Στάση

Ζωής»: Γ. Λουκά 36, Σαλαμίνα,

211411095, 2104650212

- Κοινωνικό Ιατρείο  Φαρμακείο Βύ-

ρωνα: Ελλησπόντου 12, 2107628209,

6941425303, 6977747431

- Praksis: Πολυϊατρείο Αθήνας - Παι-

ωνίου 5, 2108213704

«Προσέχω το Διαβήτη μου»
Πρόγραμμα Στήριξης ανασφάλιστων διαβητικών από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολίτικης,

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού  Τμήμα Δημόσιας Υγείας



22 ΣΕΛΙΔΑ - 26  IOYΛIOY 2014 ΕΒΔΟΜΗ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας
Πρωταθλητές Ελλάδας οι: Ιακωβάκης, Χατζηιωάννου, Κουμερτάς, Χρονοπούλου 

Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιουλίου

στο στάδιο Αλκαζάρ στη Λάρισα

πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο

πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων

(ηλικίες 16 και 17 χρόνων). Η συμμε-

τοχή έσπασε κάθε ρεκόρ αφού η θεσ-

σαλική πρωτεύουσα κατακλύστηκε με

πάνω από 1.200 αθλητές και αθλή-

τριες από όλη την Ελλάδα.

Το πρωί του Σαββάτου άρχισε την τε-

ράστια προσπάθειά του στον αγώνα

των υπεραθλητών-δέκαθλο ο Μιχάλης

Αξαρλής, ο οποίος μετά από αγώνα 2

ημερών κατέκτησε την 3 θέση στο σύ-

νολο, έχοντας πετυχει 5.784 βαθμούς

και την καλύτερη επίδοση στα 400μ

και μήκος.

Στον προκριματικό του άλματος τρι-

πλούν, η Μυρτώ Πάτση έδειξε ότι

ήταν σε καλή κατάσταση και με άλμα

στα 11,39 προκρίθηκε στο τελικό. Το

απόγευμα όμως ο τελικός αποδείχ-

θηκε πολύ δυσκολότερος και η

Μυρτώ, λόγω απειρίας, ως πρώτη

χρονιά κορασίδα, έμεινε   στο 11,24μ

μακριά από τον καλό της εαυτό και

αρκέστηκε στη 8η θέση. Επίσης, προ-

κρίθηκε την Κυριακή και στο τελικό

του άλματος εις μήκος, αλλά λόγω

ενοχλήσεων στο πόδι δεν συνέχισε

την προσπάθεια το απόγευμα.

Σάββατο πρωί, έλαβε μέρος στο προ-

κριματικό του τριπλούν και ο Νίκος

Κύρκος, αλλά με άλμα στα 12,22μ δεν

προχώρησε στο τελικό του αγωνίσμα-

τος.

Την  Κυριακή, το πρωί, ρίχτηκαν στη

«μάχη» και οι ακοντιστές Αρης Περι-

στέρης, Αριστοτέλης Δαβουλος και ο

Κώστας Αντωνίου. Προκρίθηκε στον

τελικό του ακόντιου μόνο ο Αρης Πε-

ριστέρης, οπου με 53,26μ κατέκτησε

την 8η θέση.

Η συμμετοχή και μόνο σε έναν τελικό

πανελληνίου πρωταθλήματος είναι

σημαντική. Τα παιδιά είναι γεννημένα

το 1998 και θα αγωνίζονται και του

χρόνου στην κατηγορία παίδων-κορα-

σίδων, όπου έχουν περιθώρια να ανε-

βάσουν κι άλλο τις επιδόσεις τους. 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων στο στίβο
Καλές οι επιδόσεις των αθλητών του ΓΑΣ Παιανίας

Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα (στο γήπεδο του Πανεπιστη-

μίου Πατρών), το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τοξοβολίας

ανοιχτού χώρου, με τον αέρα να δημιουργεί αρκετά προ-

βλήματα και να μην επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κά-

νουν μεγάλες επιδόσεις. 

Ο Χαράλαμπος Ιακωβάκης με την Ιωάννα Χατζηιωάννου

στο Ολυμπιακό τόξο και ο Σταύρος Κουμερτάς με την Αι-

κατερίνη Χρονοπούλου στο Σύνθετο τόξο, αναδείχθηκαν

Πρωταθλητές Ελλάδας στα ατομικά. 

Αξιοσημείωτη είναι και η 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο

που πήρε η μικρότερη αθλήτρια που αγωνίσθηκε, η 15χρονη

Αργυρώ Ανδρούτσου.

Στα ομαδικά τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Τετραπτε-

ρυλλίς και ΣΚΟΑΑΠΘ στο Ολυμπιακό τόξο και η ΠΣΕ με τον

ΓΑΣ Χολαργού στο Σύνθετο τόξο, ενώ στα Μεικτά ομαδικά

επικράτησαν αντίστοιχα ο ΣΚΟΑΑΠΘ και η ΠΣΕ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα:  

Ολυμπιακό Τόξο 

Ατομικά Άνδρες: 1) Ιακωβίδης Χαράλαμπος (Φοίβος Θεσ/κης), 2) Αλμ-

πανέλλης Ιωάννης (Κάστωρ), 3) Ξιαρχογιαννόπουλος Παν. (ΓΑΣ Χο-

λαργού) 

Γυναίκες: 1) Χατζηιωάννου Ιωάννα (ΣΚΟΑΑΠΘ), 2) Ανδρούτσου Αρ-

γυρώ (Δόξα Πεύκης), 3) Χόρτη Αριάδνη (ΣΟΑΑΣΣΟΕ)

Ομαδικά Άνδρες: 1) Τετραπτερυλλίς (Γιάντσιος Κωνσταντίνος, Υφαν-

τής Ανδρέας, Αλέπης Ευθύμιος), 2) ΣΚΟΑΑΠΘ (Καραγεωργίου

Αλέξανδρος, Ιακωβίδης  Χαράλαμπος, Παπαβασιλείου Μιχαήλ), 3) Φι-

λοκτήτης (Δρόσος Αναστάσιος, Χριστόπουλος Σταύρος-Ρίτσαρντ,

Μουντογιαννάκης Νικ.) 

Γυναίκες: 1) ΣΚΟΑΑΠΘ (Χατζηιωάννου Ιωάννα, Ρωμάντζη Ελπίδα,

Μπουσγούνη Μαρία), 2) ΑΟ Στόχος (Μπαρούνη Πολυξένη, Τσουκνάκη

Γεωργία, Κυριλλοπούλου Μαρία), 3) Πανελλήνιος ΓΣ (Συναδινού Φοίβη,

Κουλούρη Δήμητρα-Μαρία, Παπαλουκά Δανάη)

Μεικτά Ομαδικά  1) ΣΚΟΑΑΠΘ (Χατζηιωάννου Ιωάννα, Καραγεωργίου

Αλέξ.), 2) Τετραπτερυλλίς (Ματιάτου Ελευθερία, Γιάντσιος Κωνσταντί-

νος), 3) ΑΟΤ Αχαιοί (Γκορίλα Ανατολή-Μάρθα, Καλογιάννης Βασ.)

Σύνθετο Τόξο 
Ατομικά  Άνδρες: 1) Κουμερτάς Σταύρος (ΠΣΕ), 2) Αερικός Χρήστος

(Απόλλωνας Περάματος), 3) Κωστόπουλος Αθανάσιος (ΠΣΕ) 

Γυναίκες: 1) Χρονοπούλου Αικατερίνη (ΓΑΣ Χολαργού), 2) Τσακίρη Ανα-

στασία (ΣΟΕΛ), 3) Ορφανίδου Αικατερίνη (ΓΑΣ Χολαργού))

Ομαδικά Άνδρες: 1) ΠΣΕ (Κουμερτάς Σταύρος, Κωστόπουλος Αθανά-

σιος, Κροαζιέ Κυριάκος), 2) ΓΑΣ Χολαργού (Λαμπράκης Δημήτριος,

Λαμπράκης Ιωάννης, Κουτεντάκης Νικόλαος), 3) Απόλλων Περάματος

(Αερικός Χρήστος, Λύρας Δημοσθένης, Λεκκάτης Ιωάννης) 

Γυναίκες: 1) ΓΑΣ Χολαργού (Χρονοπούλου Αικατερίνη, Ορφανίδου Αι-

κατερίνη, Κέκκα Άννα)

Μεικτά Ομαδικά

1) ΠΣΕ (Τζάνογλου Πολύμνια, Κουμερτάς Σταύρος), 2) ΓΑΣ Χο-

λαργού (Χρονοπούλου Αικατερίνη, Λαμπράκης Δημήτριος), 3)

Απόλλων Περάματος (Λεκκάτη Πολυχρονία, Αερικός Χρήστος)Ο Χαράλαμπος Ιακωβάκης σηκώνει το κύπελο.
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
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Η 5η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Re-

gatta, μια παραθαλάσσια Προσκοπική κατα-

σκήνωση με εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό

και πολιτιστικό χαρακτήρα, θα πραγματο-

ποιηθεί από τις 26 Ιουλίου έως τις 3 Αυ-

γούστου 2014 στα Καλά Νερά του δήμου Ν.

Πηλίου και τον Παγασητικό κόλπο. 

Στη δράση θα συμμετέχουν συνολικά

1.600 άτομα, 1.300 Πρόσκοποι (έφηβοι

ηλικίας 11 έως 14 ετών) και 300 Ενήλικα

Στελέχη του Σ.Ε.Π. από όλη την Ελλάδα,

καθώς και από τον απόδημο ελληνισμό

της Αιγύπτου. 

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και

διοργανώνεται με τη συνεργασία της Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Νο-

τίου Πηλίου. 

Η δράση περιλαμβάνει ένα 8ήμερο ταξίδι

με παραδοσιακές Ναυτοπροσκοπικές

λέμβους στον Κόλπο του Παγασητικού με

κατάληξη το νησί Παλαιό Τρίκερι και τη

Μηλίνα, που θα προσφέρει την ευκαιρία

για βιωματική εκπαίδευση, ομαδική ζωή

και παιχνίδι και ταυτόχρονα θα συμβάλλει

στη διατήρηση και ανάδειξη της ναυτικής

τέχνης της πατρίδας μας. 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δια-

δρομές με το τραινάκι του Πηλίου αλλά

και επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού και

ιστορικού ενδιαφέροντος όπως οι Μηλιές

και η ΑΡΓΩ (αναπαράσταση υπό κλίμακα

τριήρους του 5ου αιώνα π.Χ.) στο Βόλο,

προκειμένου οι συμμετέχοντες να έρθουν

σε επαφή με την παράδοση και τον πολι-

τισμό. Στόχος της δράσης είναι επίσης η

ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα

σχετικά με την προστασία των ακτών και

του θαλάσσιου πλούτου, καθώς και η ανά-

δειξη της έννοιας και πρακτικής του εθε-

λοντισμού, κάτι που θα επιτευχθεί με

δράσεις προσφοράς στο φυσικό περιβάλ-

λον.

5η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta στο Πήλιο
Ετοιμοι οι Πρόσκοποι να πραγματοποιήσουν το πιο συναρπαστικό ναυτικό ταξίδι της ζωής τους! 

ΠΡΩΤΗ η 4άδα ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ, 

ΣΥΝΑΤΖΑΚΗ, ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ

Η ομάδα του Π.Ο. Τάλως Χανίων Ν.Κ. κέρδισε το πρώτο

χρυσό, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής ποδη-

λασίας, που γίνεται στο Καρπενήσι. Η 4άδα των Γιώργου

Σταυρακάκη, Δημήτρη Καλλιβρετάκη, Κωνσταντίνας Συν-

τζανάκη και Γιάννη Κακαβελάκη κατέκτησαν την πρώτη

θέση στην σκυταλοδρομία (Team Relay), με χρόνο 1:17:57. 

Ακολούθησε στην δεύτερη θέση η 4άδα του Β.Α.Ο.

(1:18:22), ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Α.Σ.Ο.

Ποδηλάτης (1:18:56).   

Αναλυτικά η τελική κατάταξη των 12 ομάδων, της Σκυτα-

λοδρομίας (Team Relay):
1) ΠΟΧ Τάλως Ν.Κ. 1:17:57 (Σταυρακάκης Γιώργος 18:27:00, Καλ-

λιβρετάκης Δημήτρης 17:50:00, Συντζανάκη Κωνσταντίνα

24:57:00, Κακαβελάκης Γιάννης 16:43:00) 

2) ΒΑΟ 1:18:22 (Λουτζίδης Ανδρέας 18:59:00, Τσορτουκτσίδης

Ηλίας 18:11:00, Δαγκοπούλου Δανάη 24:04:00, Μπουκουβάλας

Παναγιώτης 17:08:00) 

3) ΑΣΟ Ποδηλάτης 1:18:56 (Πάσχος Σταύρος 18:29:00, Πλεσιώτη

Δήμητρα 21:33:00, Λινάρδος Νικόλαος 19:38:00, Γεωργιάδης Γιώρ-

γος 19:16:00)

4) ΠΟ Βέλος 1:21:48 (Κουρπέτης Δημήτρης 18:25:00, Ελευθεριά-

δου Αικατερίνη 24:48:00, Παπάζογλου Ιορδάνης 21:23:00, Μεταλ-

λίδης Χρήστος 17:12:00) 

5) ΑΟ Θησέας 1:25:26, 6) ΑΓΣ Σίθων Θεσσαλονίκης 1:26:17, 7)

ΠΟΗ Κάστρο 1:31:35, 8) ΑΠΣ Μαχητής Σερρών 1:31:41, 9) ΑΟ

Ολυμπιακός ΠΧ 1:33:27, 10) ΑΣ Πρωτέας 1:36:17, 11) ΠΟ Καρδί-

τσας 1:39:58, 12) ΠΑΣ Ερμής Μαρκοπούλου 2:03:58.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής ποδηλασίας στο

Καρπενήσι, συμμετείχαν 184 αθλητές και αθλήτριες (70 άν-

δρες, 16 γυναίκες, 30 έφηβοι, 60 παίδες, 8 κορασίδες), από

41 συλλόγους.  

Ο Περικλής Ηλίας  πρωταθλητής ανδρών,

στο Cross Country

Ο Περικλής Ηλίας αναδείχθηκε για μια ακόμα χρονιά πρω-

ταθλητής Ελλάδος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην

κατηγορία ανδρών, στο αγώνισμα του Cross Country, στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής ποδηλασίας, που ολο-

κληρώθηκε στο Καρπενήσι, στην περιοχή Κεφαλόβρυσο . 

Ο ποδηλάτης του Π.Σ. Κρόνου Νίκαιας πήρε εύκολα την

πρωτιά αφήνοντας στην 2η και 3η θέση δύο συναθλητές του,

τους Δημήτρη Αντωνιάδη και Βασίλειο Σημαντηράκη, επί-

σης ποδηλάτες του Κρόνου Νίκαιας, στον αγώνα των 6

γύρων των 6 χλμ.    

Ένα ακόμα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με

απόλυτη επιτυχία, με διοργανώτρια την Ελληνική Ομο-

σπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και την πολύτιμη βοήθεια του

Δήμου Καρπενησίου και προσωπικά του Δημάρχου και νέου

περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Κώστα Μπακογιάννη. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας και Cross Country
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Η οικονομική αναταραχή στην Ελλάδα

έχει καταστροφικές συνέπειες για την

πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της

χώρας. Ο προϋπολογισμός του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού έχει περικοπεί κατά 50%

τα τελευταία 3 χρόνια. Η Ελλάδα έχει 210

αρχαιολογικά μουσεία, 250 οργανωμέ-

νους αρχαιολογικούς χώρους και 19.000

κηρυγμένα μνημεία και χώρους.

Σαν αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός

εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού

έχει απολυθεί. Οι κρατικές υπηρεσίες αδυ-

νατούν να υλοποιήσουν προγράμματα που

αφορούν στην αποτελεσματική προστα-

σία, συντήρηση και ανάδειξη των μνη-

μείων και των αρχαιολογικών χώρων. Η

έρευνα και οι ανασκαφές εγκαταλείφθη-

καν. Μουσεία είναι κλειστά ή υπολειτουρ-

γούν λόγω έλλειψης φυλακτικού

προσωπικού. Οι παράνομες ανασκαφές, οι

λεηλασίες και η παράνομη διακίνηση της

πολιτιστικής κληρονομιάς αυξήθηκαν

κατά 25% την τελευταία τριετία.

Το «Μνημόνιο» περιλαμβάνει διατάξεις

που αφορούν στην ιδιωτικοποίηση της δη-

μόσιας περιουσίας, Οργανισμών και επι-

χειρήσεων.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας και

τον ισχύοντα Αρχαιολογικό Νόμο, η αρ-

χαιολογική κινητή και ακίνητη κληρονομιά

θεωρείται εθνική περιουσία που ανήκει σε

όλους τους Έλληνες. Η ιδιωτικοποίηση

και εμπορευματοποίηση της δημόσιας πε-

ριουσίας επηρεάζει δραματικά αυτή την

κληρονομιά και αποδυναμώσει την προ-

στασία και διατήρησή της λόγω έλλειψης

των αναγκαίων κονδυλίων.

Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η ΟΥ-

ΝΕΣΚΟ έχει μία μοναδική αποστολή και

εμπειρία στο να προάγει τον πολιτισμό ως

κινητήρια δύναμη για την ειρήνη και την

αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με τους Ανα-

πτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και το

Πρόγραμμα των Ο.Η.Ε. για την ανάπτυξη

μετά το 2015.

Οι Συμβάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ για τον πολι-

τισμό αποτελούν μία μοναδική παγκόσμια

βάση για διεθνή συνεργασία και συνι-

στούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δια-

χείρισης βασισμένο στα ανθρώπινα δι-

καιώματα και τις κοινές αξίες. Αυτές οι

διεθνείς συμβάσεις στοχεύουν στην προ-

στασία και διαφύλαξη της παγκόσμιας πο-

λιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της

άυλης κληρονομιάς, των μουσειακών συλ-

λογών και στην υποστήριξη της δημιουρ-

γικότητας και της καινοτομίας. Κάθε

Κράτος - Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέ-

ωση να λάβει τα κατάλληλα νομικά, επι-

στημονικά και οικονομικά μέτρα που είναι

αναγκαία για την προστασία, την διατή-

ρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής

κληρονομιάς.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ

Όλοι εμείς, που υπογράφουμε,

- Έχοντας υπόψη ότι η αποστολή της UN-

ESCO σύμφωνα με το ιδρυτικό της Κατα-

στατικό είναι η διατήρηση της ειρήνης και

της ασφάλειας με την προώθηση της συ-

νεργασίας μεταξύ των λαών μέσω της εκ-

παίδευσης, της επιστήμης και του

πολιτισμού, ώστε να επιτευχθεί η καθο-

λική αποδοχή των θεμελιωδών ελευθε-

ριών. όλων των λαών, χωρίς διάκριση

φυλής, φύλου, γλώσσας η θρησκείας σύμ-

φωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

- Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα της

Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών

(2012)για την αειφόρο ανάπτυξη (RIO+20)

και της ετησίας Υπουργικής συνόδου

(2013)του Οικονομικού και Κοινωνικού

Συμβουλίου για την επίτευξη των αναπτυ-

ξιακών στόχων της Χιλιετίας.

- Έχοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρο-

νομιά συνδέεται με τις πιο πιεστικές προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα

και συνεπώς είναι απαραίτητη για την προ-

ώθηση της ειρήνης και της κοινωνικής, πε-

ριβαλλοντολογικής και οικονομικής

αειφόρου ανάπτυξης.

- Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία για

τις σοβαρές περικοπές των πολιτιστικών

προϋπολογισμών στην Ελλάδα και σε

πολλές άλλες χώρες.

- Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Κράτη-Μέλη

στις πολιτιστικές Συμβάσεις αναγνωρί-

ζουν ότι το καθήκον για τη διασφάλιση της

προστασίας,της διατήρησης και της μετα-

βίβασης της πολιτιστικής κληρονομιάς

στις μελλοντικές γενεές, ανήκει πρωταρ-

χικά σε κάθε Κράτος.

Παρακαλείται η Γενική Διευθύντρια:

1. να αναλάβει πρωτοβουλία μεταξύ των

Κρατών - Μελών σχετικά με τα μέτρα που

λαμβάνονται για τη διαφύλαξη των πολι-

τιστικών προϋπολογισμών σε περιόδους

κρίσης.

2. να παρέχει υποστήριξη στα Κράτη-

Μέλη για τη δημιουργία κατάλληλων πλαι-

σίων στα οποία ενσωματώνεται πλήρως η

πολιτιστική κληρονομιά στις εθνικές πολι-

τικές ανάπτυξης με την κινητοποίηση του

δικτύου της UNESCO και των στρατηγι-

κών της εταίρων.

3. να ζητήσει από τα Κράτη-Μέλη να ενι-

σχύσουν τις πολιτικές για την αποτελε-

σματική εφαρμογή των Διεθνών

Συμβάσεων για τον πολιτισμό.

4. να εξετάσει τη δυνατότητα διεξαγω-

γής διεθνούς εκστρατείας συγκέντρωσης

κονδυλίων για το ταμείο παγκόσμιας κλη-

ρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της

Σύμβασης του 1972.

5. να υπενθυμίσει στα Κράτη-Μέλη και

στους Διεθνείς (Οικονομικούς) Οργανι-

σμούς ότι η πολιτιστική κληρονομιά, τα

αγαθά και οι υπηρεσίες είναι φορείς της

ταυτότητας, αξιών και νοημάτων και ως

εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρούνται ότι

έχουν εμπορική αξία, ούτε προσφέρονται

για ιδιωτικοποίηση. Επιπλέον, τα Κράτη-

Μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να δια-

τυπώνουν και να εφαρμόζουν πολιτικές

που στοχεύουν στην προστασία και ανά-

δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς εντός

της επικράτειάς τους σύμφωνα με τις θε-

μελιώδεις αρχές και κανόνες των σχετι-

κών διεθνών Συμβάσεων της UNESCO

που αποτελούν γενικές αρχές Δικαίου

αναγνωρισμένες από πολιτισμένα Έθνη.

Η πολιτική των αυστηρών περικοπών που

επηρεάζει τους προϋπολογισμούς για τον

πολιτισμό στην Ελλάδα και σε άλλες

χώρες δεν συνάδει με τις σχετικές συμ-

βάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ. Για παράδειγμα, τα

Κράτη - Μέλη στη σύμβαση για την προ-

στασία και την προώθηση της πολυμορ-

φίας της πολιτιστικής έκφρασης (2005),

θα διατυπώσουν και θα εφαρμόσουν πολι-

τιστικές πολιτικές που περιλαμβάνουν κυ-

ρίως «μέτρα που αφορούν στη χορήγηση

δημόσιας οικονομικής βοήθειας» και στη

«δημιουργία και την υποστήριξη την ιδρυ-

μάτων του δημόσιου τομέα». (Άρθρο

6.2).Η εφαρμογή αυτών των Συμβάσεων

χωρίς ανάληψη οικονομικής δράσης ή εμ-

πλοκής από την πλευρά των φορέων του

δημοσίου, είναι αδύνατη αν δεν ενισχυθεί

από αντίστοιχες πρακτικές.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση δεν

μπορεί να εκληφθεί ως δικαιολογία για

περικοπές στον πολιτισμό. Ένα ποικίλο

και παραγωγικό πολιτιστικό περιβάλλον

δύναται να συνεισφέρει με απτά αποτελέ-

σματα στην αντιμετώπιση των σημερινών

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κυβερ-

νήσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι οι-

κονομικοί παράγοντες.

Η προστασία, η διατήρηση και ανάδειξη

της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αυτό

που ενδιαφέρει τη Διεθνή Κοινότητα και

θα πρέπει να θεωρείται ως μια ηθική υπο-

χρέωση όλων των ανθρώπων.

www.greekcultureprotection.com

Η πρωτοβουλία οµάδας Ελλήνων, µέσω της

δηµιουργίας του ιστότοπου www.greekcul-

tureprotection.com, µε σκοπό την ευαισθη-

τοποίηση για την προστασία της

πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, βρήκε διε-

θνή απήχηση.

Οι νοµπελίστες Νadine Gordimer, Dario Fo

και Gunter Grass προσφεύγουν -µαζί µας-

στην Unesco για να ληφθούν µέτρα, ώστε

να σωθούν τα αρχαία µνηµεία της Ελλάδας,

αλλά και όλων των χωρών που πλήττονται

από την οικονοµική κρίση. 

Παγκόσμια οικονομική κρίση: Η αχίλλειος πτέρνα του πολιτισμού

Μια πρωτοβουλία ομάδας Ελλήνων μέσα από τον

ιστότοπο www.greekcultureprotection.com ευαισθη-

τοποιεί Ελλήνες και ξένους για την προστασία της

πολιτιστικής μας κληρονομίας που κινδυνεύει να

αφελληνιστεί με τα μνημόνια και τις ιδιωτικοποι-

ήσεις! Απευθύνουν διεθνή έκκληση προς την Unesco.

Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο, διαβάστε και υπο-

γράψτε, www.greekcultureprotection.com,

Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.


