Όσο πιο διεφθαρμένο είναι το κράτος,
τόσο περισσότεροι
νόμοι υπάρχουν.
Τάκιτος, 55-120 μ.Χ., Ρωμαίος ιστορικός

Nομοταγείς
ή υποτελείς
Mια “λογοδοσία” για την ορκωμοσία της Δούρου
Τα σχόλια και οι κριτικές στα άρθρα μου - που πλησιάζουν αισίως τα χίλια - είναι συνήθως θετικά,
ακόμα και εγκωμιαστικά, γεγονός που με κάνει να
αισθάνομαι ότι εκφράζω τους αναγνώστες μου. Οτι
αποτελώ εν πολλοίς τη συνισταμένη τους.
Ομως, ένα απ’ τα τελευταία άρθρα μου, αυτό που
αναφερόταν στην ορκωμοσία της Ρένας Δούρου
και στην ιδιαιτερότητα του περιεχομένου του όρκου
της, σήκωσε μια ευχάριστη, για μένα, αντίδραση.
Κι όταν αντιδρούν έμπρακτα, είτε
μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύπωσης, είτε πιο κλασικά, μ’ επιστολή, δυο - τρεις αναγνώστες, αυτό
πρέπει να το πολλαπλασιάζεις επί
εκατό, πολλές φορές και επί χίλια.
Δεν είναι δυο- τρεις· είναι δυο - τρεις
χιλιάδες!
του Κώστα Και με χαροποιεί το γεγονός, γιατί
Βενετσάνου
αποκαλύπτει την ύπαρξη δημοκρατικής συνείδησης. Αφού, χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η θαρραλέα έκφραση διαφορετικών
απόψεων - πηγή διαλεκτικής σύνθεσης.
Θα προτιμούσα μόνο, αυτό το “θάρρος” της διαφορετικής έκφρασης να μην εκδηλώνεται μόνον όταν
ταυτίζεται με την άποψη της εξουσίας και της αντίδρασης, αλλά κόντρα σ’ αυτήν. Με σοβαρότητα και
επιχειρήματα και ει δυνατόν, με επιστημονική προσέγγιση και τεκμηρίωση και όχι φτηνά ευφυολογήματα!
Η κριτική λοιπόν επικεντρώθηκε με τον ένα ή άλλο
τρόπο αφενός στο τυπικό μέρος, της πιστής εκφώνησης του όρκου όπως έχει διατυπωθεί από τον
“καλλικρατικό” νόμο και στην ουσιαστική παράλειψη
της δήλωσης “υπακοής στους νόμους”, αντί της δήλωσης πίστης στην πατρίδα, στο Σύνταγμα και σεβασμό στη λαϊκή κυριαρχία, που δήλωσε η Δούρου.
Στο δεύτερο που επικεντρώθηκαν αρκετοί, είναι ότι
δεν έδωσε θρησκευτικό όρκο και με έψεξαν γιατί
“στα Συντάγματα του Ρήγα και της Τροιζήνας - που
αναφέρομαι - ορκίζονταν στο όνομα της Αγίας και
Αδιαιρέτου Τριάδος”.
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαπλοκή στο Μαραθώνα; Σελ. 7

Μας οδηγούν στο θάνατο
καταργούν την προληπτική ιατρική
Καταργούν:
― Παπ τεστ για πολύ
νέους και ηλικιωμένους.
― Μαστογραφίες το ίδιο.
― Eλεγχο προστάτη
το αυτό.
― Καταργούν τις παραπάνω εξετάσεις και σε
ασθενείς που πάσχουν
από άλλες χρόνιες
παθήσεις.
Μας οδηγούν δηλαδή στο
θάνατο.
Μόνο ο Καιάδας λείπει...

Σελίδες 21, 24

“Ελληνογερμανική Συμμαχία”: γερμανική,
ωμή παρέμβαση στην
αιρετή Αυτοδιοίκηση
Σελίδα 6

Καλή σχολική χρονιά
Προεδρεία & νέοι Αντιδήμαρχοι στους ΟΤΑ Σελ. 12, 13
Παραγωγικός συνεταιρισμός
στο Μαρκόπουλο
Σελίδα 14
Παράταση αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων Σελίδα 23

ΕΒΔΟΜΗ
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Nομοταγείς ή υποτελείς
Συνέχεια από τη σελ. 1

Είναι αλήθεια ότι στο σχετικό άρθρο μου απέφυγα να
επεκταθώ στο θέμα του πολιτικού αντί του θρησκευτικού όρκου, για λόγους σεβασμού προς το θρησκευτικό αίσθημα και τις ευαισθησίες των
θρησκευομένων. Σεβασμό τον οποίο προσδοκώ κι
από εκείνους, προς τους μη θρησκευόμενους. Τώρα
όμως είμαι υποχρεωμένος ν’ απαντήσω συνοπτικά.
Πρώτα - πρώτα, τον όρκο τον θρησκευτικό, έπρεπε
να τον αποτρέπει, αν όχι να τον αποκλείει η ίδια η εκκλησία. Το ιερατείο και το εκκλησίασμα.
«...Εγω δε λέγω υμίν μή ομόσαι όλως [...] μήτε εν τη κεφαλή σου ομόσης (Εγώ σας λέω, λέει ο Ιησούς, να μην
ορκίζεστε όλως διόλου...) [...] Εστω δε ο λόγος υμών
ναι, ναι, ου, ου. Το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού
εστίν» (Ματθαίος κεφ. ε’ 34-37, Ιησούς, επί του όρους
ομιλία).
Ο δε Ρήγας και τα Συντάγματα της επανάστασης και
η ίδια η επανάσταση, εκτός της γενικότερης κοινωνικής συνείδησης της εποχής - καθολικής θρησκευτικής πίστης - επιβάλλετο η πρόταξη της θρησκευτικής
πίστης, όχι μόνον για την τόνωση και ενίσχυση του
επαναστατικού φρονήματος, αλλά για τον επιπλέον
λόγο, ότι οι δυνάστες ήταν αλλόθρησκοι.
Αρκετά. Ας μην ανοίξουμε άλλο το θέμα, όσοι θέλουν
να ορκίζονται, να ορκίζονται. Αρκεί να τηρούν τους
όρκους τους, όπως κι αν τους δίνουν, γιατί πολλοί
μου μοιάζουν “υποκριτές” και “τάφοι κεκονιαμένοι”.

Η υπακοή στους νόμους
Με το θέμα έχω ασχοληθεί στην αθρογραφία μου
επανειλημμένα, τουλάχιστον από το καλοκαίρι του
2010 (από το πρώτο μνημόνιο). Εχω αναφερθεί στις
9 Δεκεμβρίου 2010 με έναυσμα τη “Σπίθα” του Μίκη
Θεοδωράκη, όταν στην πρώτη του συγκέντρωση και
στην πρώτη του διακήρυξη είχε καλέσει το λαό σε
ανυπακοή στην κατοχική κυβέρνηση και στην τρόικα.
Σε ανυπακοή στα κελεύσματα και τους “νόμους” της.
Θεωρούσα και θεωρώ Συνταγματικό καθήκον αυτή
την ανυπακοή. Είναι νόμοι καθ’ υπαγόρευση των “επιτρόπων” των δανειστών και των αρπακτικών. Είναι
Νόμοι άδικοι, εκβιαστικοί, αντίθετοι προς το εθνικό
και κοινωνικό συμφέρον.
Κι επειδή κάποιοι μου ‘γραψαν ότι τους νόμους τους
κρίνουν τα δικαστήρια, πρέπει να πούμε ότι τα “δικαστήρια” δεν είναι μια ενιαία μεταφυσική έννοια, με
υπερβατική υπόσταση. Καθρέφτης της κοινωνίας μας
είναι και της μοιάζουν. Υπάρχουν θαρραλέοι και ευσυνείδητοι δικαστές. Υπάρχουν και δικαστές συμβιβασμένοι, ενδοτικοί στο σύστημα, πειθήνιοι...
Το σύστημα έχει φροντίσει να εμπιστευτεί την αυθεντική ερμηνεία των νόμων στη Βουλή. Σ’ αυτή τη

Βουλή, που ψηφίζει αυτούς τους νόμους, όπως τους
ψηφίζει!!!
Εχω αναλύσει το θέμα επανειλημμένα. Σας παραπέμπω στην ΕΒΔΟΜΗ της 10ης Οκτωβρίου 2011 “Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών Σπίθα, “Ανυπακοή|”, στις
10 Ιανουαρίου 2014 “Νόμοι και Δίκαιο” (άρθρο μου)
και προσυπογράφω τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και
συμφωνώ κι εγώ με τον Αγιο Αυγουστίνο ότι «ένας
νόμος άδικος, δεν είναι καν νόμος». Και με το Θωμά
Ακινάτη ότι «κάθε νόμος που καταρρακώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα είναι ένας άδικος νόμος».
Αρα δεν είναι καν νόμος, για να “υπακούσω”.
Σε τέτοιους νόμους υπακούουν μόνο υποτελείς. Και
μόνο καταναγκαστικά, με τη βία, το φόβο, την απάτη
και την τρομοκρατία.
«Η υπακοή σε κακούς νόμους σαν τρόπος ενστάλαξης κάποιας αφηρημένης υπακοής στο “κράτος δικαίου”, στη “νομοκρατία”, το μόνο που μπορεί να
πετύχει είναι να ενθαρρύνει την ήδη ισχυρή έφεση
των πολιτών να υποκύπτουν στην εξουσία των
αρχών και να εγκαταλείπουν την αμφισβήτηση της
καθεστηκυίας τάξης. Η εξύμνηση του “κράτους δικαίου” ως απόλυτης αρχής είναι σημάδι ολοκληρωτισμού και είναι δυνατόν να υπάρχει ατμόσφαιρια
ολοκληρωτισμού σε μια κοινωνία που έχει πολλά από
τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Η παρότρυνση
προς τους πολίτες να μην υπακούν άδικους νόμους,
και το καθήκον των πολιτών να μην υπακούουν επικίνδυνους νόμους αποτελεί μέρος της ίδιας της ουσίας της δημοκρατίας, που δέχεται πως η κυβέρνηση
και οι νόμοι της δεν είναι ιεροί, αλλά εργαλεία που
υπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς: τη ζωή, την
ελευθερία, την ευτυχία. Τα εργαλεία μπορεί να απορρίπτονται. Οι σκοποί όχι»1
Οι νομοταγείς σέβονται και τηρούν τους δίκαιους και
πραγματικά δημοκρατικούς νόμους.
Νομοταγείς λοιπόν, ή υποτελείς. Είναι θέμα επιλογής και αξιοπρέπειας.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης Σελ. 4 -5

Eκθέσεις τέχνης στην Παλλήνη “Διάλογοι”
Σελ. 6
Συνάντηση δημάρχων για το
παραλιακό μέτωπο
Σελ. 7
Οχι στο “Ελληνογερμανικό ΤαΣελ. 8
μείο” λέει το Δίστομο
Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν γ’ μέρος γιάννης κορναράκης Σελ. 8
Ενα χαμόγελο... Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Βενιζέλειος δάκτυλος...

Σελ. 9

Ατομα με ειδικές ικανότητες
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Κοινωνικό φροντιστήριο στο
Μαρκόπουλο
Σελ. 14

――――――
1. Howard Zinn Αμερικανός ιστορικός και πολιτικός ακτιβιστής. Από
ομιλία του στο Πανεπιστήμιο S. Hopkins της Βοστώνης (“Αυγή”
23.11.2013).

Επιτυχία του Αστυνομικού
Τμήματος Βουλιαγμένης
Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τάξεως Βουλιαγμένης, Μάκης Κωστάζος, εκτελώντας χρέη επόπτη μαζί
με έναν άνδρα του Τμήματος συνέλαβαν τη νύχτα 7/9/14,
ύστερα από καταδίωξη δύο ένοπλούς ληστές που λίγη
ώρα πριν είχαν - με την απειλή όπλων - αφαιρέσει από περίπτερο, κοντά στο παλιό αεροδρόμιο, χρήματα, κινητό και
τσιγάρα.
Γρηγόρης Ρώντας
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20 χρόνια Μουσικό Λύκειο Σελ. 15

Επιτροπή Ανταγωνισμού - δώρο
Σελ. 16
για τα καρτέλ...
20 χρόνια Μουσικό Λύκειο Σελ. 15
Πούλησε 28 ακίνητα το ελληνικό
δημόσιο και τώρα τα νοικιάζει
Ερώτηση της Νάντιας Βαλαβάνη

Σελ. 17

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Με “κόντρες” η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
για εκλογή Προεδρείου στην Περιφέρεια Αττικής
Τις εργασίες, με σύντομη παρέμβασή της άνοιξε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στην πρώτη συνεδρίαση
του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Κυριακή 7
Σεπτεμβρίου.
Η συνεδρίαση αφορούσε την εκλογή προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου είπε μεταξύ άλλων: «Σε
αυτή τη νέα εποχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται
να παίξει κεντρικό ρόλο. Γιατί θα
βρεθεί στο κέντρο της λήψης αποφάσεων που θα αλλάξουν τόσο
την ίδια την εσωτερική λειτουργία της Περιφέρειας, όσο και τη
σχέση της Περιφέρειας με τους
πολίτες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει και μπορεί να γίνει
ο κρίσιμος συνδετικός κρίκος της
Περιφέρειας με τους πολίτες και
την κοινωνία. Ανοικτό εργαστήρι
δημοκρατίας. Να αποτυπώνει τα προβλήματα και να κατευθύνει για τη λύση τους, στο πλευρό των πολιτών».
Στη συνέχεια έγινε η εκλογή του Προεδρείου, όπου διαφώνησε με την τακτική, o Γ. Σγουρός και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποχώρησε καταγγέλλοντας την
παράταξη της περιφερειάρχου Ρένας Δούρου «Δύναμη
Ζωής» για μη τήρηση των συμφωνηθέντων, καταθέτοντας
σχετική ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Σήμερα, η παράταξη της κας Δούρου καταπάτησε μια πρακτική και μια δεοντολογία δεκαετιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κατά τη διαδικασία εκλογής του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, η παράταξή της καταψήφισε την
πρόταση της μειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου,
μια θέση που ούτως ή άλλως, εκ του νόμου, ανήκει στην
Αντιπολίτευση.
Μια τυπική ψηφοφορία που κατά παράδοση διενεργείται σε
κλίμα συνεννόησης και συναίνεσης - αν και όπως είπε η κα
Δούρου «δεν είναι υπέρ των συναινέσεων» - εξελίχθηκε
για πρώτη φορά στα χρονικά, από την πλειοψηφούσα παράταξη σε εκλογομαγείρεμα».
σ.σ. Πάντως εμείς στα 25 χρόνια παρακολούθησης των
συμβουλίων των ΟΤΑ, αυτό συμβαίνει (δυστυχώς) στην
τρανταχτή του πλειοψηφία.

«Κατασκευές για σκοπιμότητες»
απάντησε η Ρένα Δούρου
«Στην πρακτική της “προσαρμογής” της πραγματικότητας
στις δικές της πολιτικές σκοπιμότητες επιδόθηκε η παράταξη «Αττική» με την ανακοίνωσή της σχετικά με τη συνεπολυετής παρουσία μου στα κοινά, με έχει κάνει να αναγνωρίζω την αξία και τον συμβολισμό των σημαντικών θεσμικών θέσεων της αυτοδιοίκησης και ειδικά αυτής του
αντιπροέδρου του μεγαλύτερου περιφερειακού συμβουλίου της χώρας.
Ευχαριστώ θερμά τους συμβούλους που
υποστήριξαν την υποψηφιότητά μου και
υπόσχομαι να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των

Η

νέων μου καθηκόντων.
Χάρης Δαμάσκος

δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωστόσο τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και φανερώνουν την έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των δύο πρώτων παρατάξεων της
αντιπολίτευσης, σχετικά με το πρόσωπο για τη θέση του
αντιπροέδρου, που πρότεινε η παράταξη “Αττική”.
Αυτή και μόνο ήταν η αιτία για το αποτέλεσμα της μη εκλογής του κ. Χ. Δαμάσκου στην πρώτη καταμέτρηση. Όλα τα
άλλα έχουν να κάνουν με “κατασκευές” που εξυπηρετούν
αποκλειστικά και μόνο τις μικροκομματικές σκοπιμότητες
των εμπνευστών τους και βεβαίως όχι των πολιτών της Αττικής».

Πρόεδρος: Θεόδωρος Σχινάς
Αντιπρόεδρος:
Χάρης Δαμάσκος
Γραμματέας: Φωτεινή Βρύνα
Οικονομική Επιτροπή
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Μπαλάφας Γεώργιος, Σαπουνά Αγγελική, Στεργίου Ιωάννα, Τζίβα
Αιμιλία, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορομάντζος Βασίλειος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μοίρας Ιωάννης

4 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Γιορτή Αγίου Ευσταθίου
στην Κερατέα

ΕΒΔΟΜΗ

Νύχτες Πρεμιέρας!
20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Αθήνας

Ο Φιλοθηραματικός - Κυνηγετικός Σύλλογος Κερατέας “Η Αρτεμις” οργανώνει μεγάλη εκδήλωση,
στην γιορτή του Αγίου Ευσταθίου, την Τετάρτη 19
Σεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ., στο χώρο του ναού του
Αγ. Ευσταθίου, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Ελένη Δόγκα.

Ανακαλύψτε μέρος των ταινιών που
διεκδικούν τη Χρυσή Αθηνά στο επετειακό 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου
της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας!
Στο φετινό επετειακό 20ο Φεστιβάλ
συμμετέχουν 11 ταινίες από Αμερική,
Ευρώπη και Λατινική Αμερική, με τις
περισσότερες να έχουν ήδη διακριθεί
στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως.

“Κλακέτα και Πάμε”

Η πρεμιέρα της ταινίας «Ιστορίες για
Αγρίους» θα γίνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (μόνο με προσκλήσεις), ενώ θα
υπάρξει επαναληπτική προβολή της ταινίας, ανοιχτή για το κοινό, στο πλαίσιο
του προγράμματος του φεστιβάλ.

(ένα πιάνο, τρεις φωνές)
Ο Πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης
και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσκαλούν στη μουσική παράσταση “Κλακέτα και Πάμε”
(ένα πιάνο, τρεις φωνές) με
τους Μάρω Θεοδωράκη,
Αλίνα Κοτσοβούλου και
Τάσο Αλαντζά, το Σάββατο
27 Σεπτεμβρίου 2014 στις 8
μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο
Βάρης (Δημοτικό Σχολείο,
οδού Άττιδος) με την αρωγή
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Χρήστος Ριφιώτης και Γ.
Γραμματέας η Άρτεμις Σουιτσμέ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

“Για την Ελλάδα και την
Αριστερά”
Κείμενα αυτοκριτικής και ευθύνης
To βιβλίο του Αλέξη Μητρόπουλου, καθηγητή και
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα παρουσιάσει ο εκδοτικός οίκος Λιβάνη,
την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις
7μ.μ. στο Πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη 2 Αθήνα).
Ο τίτλος του βιβλίου είναι: “Για
την Ελλάδα και την Αριστερά”.
Θα μιλήσουν για το βιβλίο:
Ν. Κοτζιάς καθηγητής Πολιτικών
Θεωριών
Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας
και βουλευτής
Γιώργος Σταθάκης καθηγητής πολιτικής οικονομίας
και βουλευτής.

Πέμπτη 18/9, ώρα 18.00, “Δαναός 1” (Λ.
Κηφισίας 109, 11524 Αθήνα, τηλ. 210 69
22 655)
Α’ Διαγωνισμός Ελληνικών ταινιών μικρού
μήκους.
20.00| Γροθιές στους τοίχους. Ατίθασος
19ρονος μεταφέρεται πρόωρα σε φυλακής
ενηλίκων εξαιτίας των υπερβίαιων εκρήξεών του...
22.00| Κυνηγημένοι εραστές.
Το φαινόμενο του εγκλήματος τιμής στις
οικογένειες μεταναστών οδηγεί στο απόλυτο ταξίδι θανάτου...
Πέμπτη 18/9, ώρα 19.00, “Δαναός 2”
Μικρές ιστορίες Α’. Διεθνής επιλογή από

τις καλύτερες μικρού μήκους της χρονιάς.
21.00| Μοναχικά κτήρια. Νεαρός στιχουργός επισκέπτεται για πρώτη φορά τα κτίρια
στα οποία πιάνει δουλειά, κάπου στο
αστικό χάος των βιομηχανικών προαστίων
του Παρισιού...
Ανάμεσα σ’ αυτά που θα προβληθούν όλες
τις ημέρες του φεστιβάλ είναι και:
Το σατιρικό προς τους «χιπ» εικοσάρηδες
κινηματογραφικό ντεμπούτο των Σάρα Βάιολετ Μπλις και Τσαρλς Ρότζερς,
«Οχυρό Τίλντεν» (Fort Tilden) (Μεγάλο
Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του
South by Southwest).
Το συγκλονιστικό «‘71» του Γιαν Ντεμάνζ
μεταφέρει στο Μπέλφαστ του 1971, περιγράφοντας την απεγνωσμένη προσπάθεια
ενός νεαρού Βρετανού στρατιώτη να επιβιώσει μόνος του στους φλεγόμενους δρόμους μιας πόλης που μαίνεται από τις
συγκρούσεις.
Σε παραγωγή του Σπάικ Λι και κουβαλώντας στην πλάτη το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη του
Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, το «Χέρια Βρώμικα» (Manos Sucias) αποτελεί το εκρηκτικό ντεμπούτο του Γιόσεφ Κουμπότα
Βλάντικα. Γυρισμένο σε αυθεντικές τοποθεσίες της Κολομβίας των ναρκωτικών,
στάζοντας αλήθεια από το κάθε πλάνο...
Τί μπορεί να σημαίνουν 10.000km απόσταση σε μία σχέση; Tο ντεμπούτο του
Κάρλος Μαρκέτ – Μαρσέτ, «Η Απόσταση

Μεταξύ Μας» (10,000KM) που έλαμψε στο
Φεστιβάλ SXSW (βραβείο επιτροπής για
τους ηθοποιούς) και στο Φεστιβάλ του
Σιάτλ (βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη) δίνει νέα πνοή στις ερωτικές ιστορίες μακρινών σχέσεων. Μέσα από το
αποστομωτικό 17λεπτο μονοπλάνο που
ανοίγει την ταινία μέχρι τον ασταμάτητα
εφευρετικό και μοντέρνο τρόπο απεικόνισης μιας σχέσης εξ αποστάσεως, η απόσταση ανάμεσα στη Βαρκελώνη και το Λος
Άντζελες εκμηδενίζεται μπροστά στην κάμερα. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες από
τον Μικρόκοσμο.
20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας: www.cinemag.gr & www.aiff.gr
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Αθήνας –
Νύχτες Πρεμιέρας, θα προσφέρει 2.000
προσκλήσεις σε κατόχους κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ για ταινίες που θα προβληθούν
στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης.
Μέχρι 4 προσκλήσεις κάθε άνεργος με την
επίδειξη της ισχύουσας κάρτας.
Η παραλαβή των προσκλήσεων θα γίνει την
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στο Aegean College
Omiros Educational Group (Πανεπιστημίου
17, Αθήνα – τηλ: 2103211228), από τις
11.00 έως τις 18.00.
Προσκλήσεις θα δοθούν μόνο τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίδειξη ισχύουσας
κάρτας ανεργίας και αστυνομικής ταυτότητας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.aiff.gr

Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου
Βραδιές γεμάτες με μουσική και ξεχωριστές θεατρικές ερμηνείες από τις 30
Σε μια γιορτή της μουσικής, της
τέχνης και του πολιτισμού, το Φεστιβάλ Αμαρουσίου είναι πολυσυλλεκτικό και έχει θεάματα για
μικρούς και μεγάλους. Μέσα σε
αυτά, θεατρικές παραστάσεις, βραδιές κωμωδίας και τραγωδίας, συναυλίες
και
χορευτικές
παραστάσεις, κάποιες από τις
οποίες με ελεύθερη είσοδο και οι
περισσότερες με προνομιακό εισιτήριο για φοιτητές και ανέργους,
καθώς και κατόχους της κάρτας
Artemis Club.
Το Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου γίνεται στο Αμαλίειο (Λεωφόρος Κηφισίας 219).
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 13/09 | «Όλο τον Κόσμο
Γύρισες» Γιάννης Κούτρας & Απόστολος Ρίζος (Συναυλία)
Πέμπτη 18/09 | «Bailando Espero»
με την σοπράνο Βιβιάννα ΓιαννάκηΒραδιά τραγουδιών και χορού
Tango (Συναυλία & Χορός)
Παρασκευή 19/09 | «Το μεγάλο μας
τσίρκο» (Θέατρο)
Σάββατο 20/09 | «Maroussi Jazz Festival» με τους Yiannis Kassetas
Group | Yiorgos Psihoyios Trio |
Nomad Tango by Marios Strofalis
Quintet |Depy & Melodies Project |
Alex Drakos Trio | Human Touch |
Crazy People Music. (Συναυλία)
Κυριακή 21 /09 | Νίκος Πορτοκάλογλου & Γεωργία Νταγάκη (Συναυλία)

Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και
χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στο:
www.FestivalAmarousiou.gr
Προπώληση εισιτηρίων:
Στα καταστήματα Παπασωτηρίου, Public,
Seven Spots, IANOS, Reload Stores.
Στο περίπτερο της viva.gr στο The Mall
Athens.
Στο ΤΡΑΜάκι, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Σταθμός ΗΣΑΠ) Μαρούσι.
Στα εκδοτήρια του Αμαλιείου (Λ. Κηφισίας
219) την ημέρα της εκδήλωσης βάσει διαθεσιμότητας.
http://www.viva.gr/ με έκπτωση έως 20% και
τηλεφωνικά στο 11876.
Πληροφορίες για τα εισιτήρια oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη
Γραμμή Δημότη 15321, στο τηλεφ.
κέντρο 213 2038000 του Δήμου.
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Η αυλαία του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη Δήμου Παλλήνης» ανοίγει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει
μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.
Οι εκδηλώσεις όλες είναι ελεύθερες
για το κοινό.
Και όπως σημειώνει ο δήμαρχος: Κόντρα στη τάση της εποχής αναζητούμε
δημιουργικές διεξόδους που θα μας
εξασφαλίσουν πνευματική καλλιέργεια. Θέτουμε ως στόχο όχι την ευκαιριακή διασκέδαση αλλά την
αρμονία ψυχής και σώματος, πράγμα
που μόνο η συμμετοχή σε έργα πολιτισμού μπορεί να προσφέρει απλόχερα.
Ο Δήμος Παλλήνης, στην
αναζήτηση αυτή, ενώνει για ακόμα μια
χρονιά τις δυνάμεις του με τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής,
προωθώντας την εθελοντική πολιτιστική προσφορά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
― Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 21.30:
«ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΓΕΡΑΚΑ στο 2ΟΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 21.00: ΣΥΝΑΥΛΙΑ αλληλεγγΥης – ENCARDIA
ME TON ΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
(ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΡΑΚΑ)
*Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό

Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου).
ΕΙΣΟΔΟΣ: προσφορά τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης
― 17/9, 20.30 – Θεατρική Παράσταση
“Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ” του Μολιέρου

(ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»)
― Σάββατο 20/9 - 20.00: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2014 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ (ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου 3Β, οργανώνει μία μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο “Ηθοποιός
σημαίνει...”, από τη θεατρική εταιρεία “Στοά”.

Τμήμα εφήβων – Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ)
― 19/9 - 20.30 : ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΑΝΤΟ, ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ.
«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ»
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΟΡΟΣ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – «KILESPΑ» , kilespa.wordpress.com

― ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9, 20.00: ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ» του Αργύρη Χιόνη- Θεατρική Ομάδα «ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ)
Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη.

(ΖΑΠΠΕΙΟ, 5-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Φεστιβάλ,
θα
πραγματοποιηθεί
πληθώρα εκδηλώσεων όπως,
αφιερώματα,
θεατρικά
αναλόγια, θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, βιβλιοπαρουσιάσεις
κ.ά.,
το
πλήρες πρόγραμμα των
οποίων θα ανακοινωθεί
σύντομα.
Το 43ο Φεστιβάλ Βι-

Μουσικοχορευτική
παράσταση στη Βούλα

― ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9, 20.00 : ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κωμωδία «ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΛΗΣΤΕΙΑΣ» διασκευή του έργου του
Σάμυ Φαγιάντ «Πως να ληστέψετε
μία τράπεζα» - Θεατρική ομάδα «ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ η ΚΑΝΤΖΑ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ)
(Κλειτάρχου και Αριστείδου).

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο Σύνδεσμος Εκδοτών
Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), οργανώνει το 43ο Φεστιβάλ
βιβλίου στο Ζάππειο μέγαρο και ήδη άνοιξε τις
πύλες του από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 21/9.

Ηθοποιός σημαίνει...

βλίου, που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.)
και ο Οργανισμός Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας του Δήμου

Αθηναίων σε συνεργασία με την Ελληνική
Εθνική Επιτροπή της
UNICEF, είναι αφιερωμένο στο λογοτεχνικό
και εικαστικό έργο του
μεγάλου Eλληνα ποιητή
Νάνου Βαλαωρίτη. Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση εικαστικών
έργων του ποιητή και θα
γίνει παρουσίαση του
συγγραφικού έργου του
με ελεύθερη είσοδο για
το κοινό καθ’ όλη τη
διάρκεια του Φεστιβάλ.
Ωρες λειτουργίας 18.00
- 23.00
Κυριακή 10.30 - 23.00
www.sekb.gr

Η εκδήλωση γίνεται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
στις 9μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα (παραλιακή).
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

120 καλλιτέχνες του Αζερμπαϊτζάν στο Ηρώδειο
Μια παράσταση Αζερικής μουσικής και χορού
Η Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα και το
Ίδρυμα Heydar Aliyev, σε
συνεργασία με το ίδρυμα
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη διοργανώνουν Φιλανθρωπική Καλλιτεχνική
Παράσταση Αζερικής μουσικής και χορού από το
Κρατικό Χορευτικό Συγκρότημα και την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του
Αζερμπαϊτζάν, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και
ώρα 21:00 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
Το ελληνικό κοινό έχει την
ευκαιρία να απολαύσει, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα,
το Κρατικό Χορευτικό Συγκρότημα του Αζερμπαϊτζάν
συνοδευόμενο από την
Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα σε ένα μεγαλειώδες

καλλιτεχνικό γεγονός, με
120 καλλιτέχνες, που συνδυάζει την αέναη χορευτική παράδοση της χώρας
του Καυκάσου με το μοναδικό μουσικό ηχόχρωμα της
που ισορροπεί ανάμεσα στο

θα διατεθούν για την ενίσχυση ελληνικών σχολείων.
Εισιτήρια διατίθενται σε
τιμές 10 ευρώ (κάτω διάζωμα) και 5 ευρώ (άνω διάζωμα) από τα:

κλασικό και το σύγχρονο,
στο παραδοσιακό και το κοσμοπολίτικο.

Τηλεφωνικά & κρατήσεις
για ομαδικά και ΑμεΑ | 210
32 72 000
Ηλεκτρονικά | herodeionevents.gr & viva.gr

Τα έσοδα της εκδήλωσης
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Σειρά εκθέσεων σύγχρονης
τέχνης στην Παλλήνη
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με το Γραφείο
Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, παρουσιάζει τη σειρά ομαδικών εκθέσεων σύγχρονης τέχνης “Διάλογοι” στο “Κέντρο Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πρώην Αποθήκες Καμπά”.
Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή τους δημότες με την σύγχρονη εικαστική σκέψη και δημιουργία. Το
εκθεσιακό πρόγραμμα πλαισιώνεται με παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ξενάγησης για παιδιά.
Η έβδομη έκθεση με τη συμμετοχή καλλιτεχνών - αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τίτλο “Διάλογος θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις
19:00 και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών: Κονταρίνη Κατερίνα, Κωβαίος Θεόδωρος &
Χαβιαρά Ηώ
Συμμετέχοντες φοιτητές του Τμήματος Θεωρίας και Ιστο-

«Ελληνογερμανική Συμμαχία» στους ΟΤΑ!
Απροκάλυπτη επιχείρηση υφαρπαγής
περιουσιακών στοιχείων Περιφερειών & Δήμων
Πριν καλά καλά ορκιστούν Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, τους ήρθε το
“γράμμα”.
Γράμμα με ένα οχτασέλιδο ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να το συμπληρώσουν με όλα τα στοιχεία που
αφορούν το Δήμο: Τι περιουσιακά
στοιχεία διαθέτει, τι υποδομές, ποια η
κοινωνική κατάσταση του Δήμου, τι
απορρίμματα βγάζουν, ποια είναι τα οικονομικά τους και ...την κάλτσα του
παππού τους, εν ολίγοις.
“Ελληνογερμανική Συμμαχία”, λέγεται
αυτή που το έστειλε και ζητάει να
δοθεί κάθε λεπτομέρεια για το προφίλ
ενός εκάστου δήμου.
Α, και αν υπάρχουν σχέσεις με δήμους
από τη Γερμανία και ελληνογερμανικούς συλλόγους.

Ρένα Δούρου: “Οφείλουμε οι
αιρετοί να πάρουμε θέση”

Κονταρίνη Κατερίνα, Χωρίς Τίτλο, Εγκατάσταση, Διαστάσεις Μεταβλητές, 2013

ρίας της Τέχνης:
Ανδριανάκη Εμμανουέλα & Καραδήμας Γιάννης
Εικαστικό Εργαστήριο. Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 11:00,
οι καλλιτέχνες θα οργανώσουν ημερήσιο εργαστήριο για
ενήλικες.
Ομιλίες Καλλιτεχνών. Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 19:00, οι
καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν στο κοινό, τη δουλειά τους,
θα μιλήσουν για την πορεία τους και θα αναπτύξουν τις σκέψεις τους για τις μεθόδους τους, τους τρόπους έρευνας και
παραγωγής του έργου τους.
Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη και Παρασκευή 17:30 – 20:30,
Σάββατο 10:00 – 13:00
Πρόγραμμα ξεναγήσεων για σχολεία, τηλ.: 210 6619937

Robot - Eκθεση
Το Πολιτιστικό Στέκι του προγράμματος απεξάρτησης
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, (Σταυροπούλου 29, Πλατεία Αμερικής)
παρουσιάζει έκθεση κατασκευών με θέμα: «ROBOT» του εικαστικού Γιάννη Δενδρινού.
Ο Γιάννης Δενδρινός παρουσιάζει 15 έργα εμπνευσμένα
από την σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Επιχειρεί να
συνθέσει μια εικαστική έκθεση κατασκευών του μέλλοντος,
έτσι όπως την φαντάζεται.
Εγκαίνια : Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μμ.
Διάρκεια έκθεσης : 19 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου 2014
Ημέρες και Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή 7:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:
Τηλέφωνο: 210 8640943 (εσ. 111),
E-mail: politistiko@kethea-diavasi.gr

αιρετούς να είναι προσεκτικοί στο χειρισμό τέτοιου είδους ερωτηματολογίων και τονίζει μεταξύ άλλων:
«Ο λόγος είναι προφανέστατος. Ο κ.
Φούχτελ και η παρέα του, που υποστηρίζεται από εγχώριους υποτελείς
των δανειστών και των συμφερόντων
που εξυπηρετούν, συμπεριφέρονται
ως σύγχρονοι κατακτητές της Ελλάδας. Θέλουν να γνωρίζουν λεπτομερώς ποια είναι τα περιουσιακά
στοιχεία του κάθε Δήμου και Περιφέρειας, ποιες είναι οι υποδομές που διαθέτει και ποια η τοπική κοινωνική
κατάσταση με στόχο να καταστρώσουν το σχέδιο υφαρπαγής της Δημόσιας περιουσίας.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυβέρνηση τόσο μέσω του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και
μέσω άλλων Υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων έχει στοχοποιήσει
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες της, τις
οποίες θέλει να ξεπουλήσει».

Θυμάστε τον εντεταλμένο της Γερμανικής Καγκελαρίας Φούχτελ που πριν
δύο χρόνο περίπου αλώνιζε ανά τους
Δήμους;
Το 2012 ξεκίνησε η «Ελληνογερμανική
Συνεργασία», που σε πρώτη φάση είχε
ως σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας
από Γερμανούς εμπειρογνώμονες.
Και βέβαια, τότε, βρήκε πολλούς πρόθυμους Δήμους και Περιφέρειες έτοιμους να δεχτούν και να αξιοποιήσουν
τα σχετικά... φώτα, υπογράφοντας
πρωτόκολλα συνεργασίας.
Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της ...μπίζνας.
Και βέβαια προκύπτει σοβαρό πολιτικό
ζήτημα και το Υπουργείο Εσωτερικών
οφείλει να απαντήσει το ποιος και
πότε εκχώρησε τέτοιο δικαίωμα, να
παρακολουθείται και να καταγράφεται η κατάσταση των τοπικών κοινωνιών μας.

Αντιδράσεις από ΠΟΕ-ΟΤΑ
Οι πρώτες αντιδράσεις από πλευράς
εργαζομένων είναι ήδη σφοδρές. Το
ερωτηματόλογιο ήρθε στη δημοσιότητα μέσω ανακοίνωσης της ΠΟΕΟΤΑ, η οποία προειδοποιεί τους

«Με την υπόμνηση ότι η «Ελληνογερμανική Συμμαχία» απέφυγε να αποστείλει το ερωτηματολόγιό της στη
νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής, θέτω
το εξής ερώτημα: Σε τι αποσκοπεί η
αποστολή του Ερωτηματολογίου

όλοι οι αιρετοί οφείλουμε να πάρουμε
θέση. Να διαλέξουμε στρατόπεδο. Να
πούμε ξεκάθαρα αν είμαστε με τα συμφέροντα των πολιτών ή των ολίγων –
εγχώριων ή ξένων».

ποιος είν’ αυτός που λέει
δικά του τα δικά μας
«Θεωρούμε δεδομένο ότι η μοναδική
τύχη που αξίζει να έχει το “ερωτηματολόγιο Φούχτελ”, είναι να επιστραφεί
στον αποστολέα ως απαράδεκτο.
...”Πες του να φύγει και να πάει να…”,
απαντά ο βουλευτής Β’ Αθήνας
Οδυσσέας Βουδούρης με το στίχο του
Παπακωνσταντίνου.

Δήμαρχος Βιάννου
«...την μόνη λίστα που θα λάβει από
τον Δήμο Βιάννου είναι εκείνη με τα
ονόματα των 461 νεκρών* που σφαγιάστηκαν με τον πιο αποτρόπαιο
τρόπο από τα ναζιστικά στρατεύματα
κατοχής και να του υπενθυμίσω τις εκκρεμότητες που έχει η Χώρα του απέναντι στους συγγενείς των Θυμάτων»,
ήταν μερικά απ’ όσα είπε ο δήμαρχος
Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης.
* Οι 461 δολοφονίες πραγματοποιήθηκαν
14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1943 και συνοδεύτηκαν από πυρπόληση των περισσότερων χωριών, λεηλασία και καταστροφή της
συγκομιδής σε αντίποινα για την υποστήριξη και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού
στην αντίσταση της Κρήτης.

Ερώτηση στη Βουλή

αυτού σε Περιφέρειες και Δήμους; Η
απάντηση είναι απλή. Και μόνο η πρωτοβουλία αποστολής του ερωτηματολογίου φανερώνει το πνεύμα της
προσέγγισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκ μέρους των συγκεκριμένων
συμφερόντων τα οποία εκφράζει και
προωθεί η «Ελληνογερμανική Συμμαχία». Πρόκειται για ένα αποικιοκρατικό
πνεύμα απομύζησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους πόρους της και
υποβάθμισής της σε ιμάντα εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών λιτότητας.
Απέναντι σε αυτές τις σαφείς βλέψεις

Ο βουλευτής Νικήτας Κακλαμάνης, με
ερώτησή του στους αρμόδιους Υπουργούς, ζητάει να πληροφορηθεί, αν η
ενέργεια του «απεσταλμένου» της
Γερμανίδας Καγκελαρίου, Άνγκελα
Μέρκελ, έχει πραγματοποιηθεί, και αν
ναι, για ποιο λόγο δεν την ανέλαβε ο
Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών «ως
εκπρόσωπος του Ελληνικού λαού».
Στην αντίθετη περίπτωση γιατί δεν
έχει προχωρήσει σε διάψευση της,
ώστε να μη δίδεται η εντύπωση, «ότι η
πατρίδα μας βρίσκεται υπό τις εντολές
εντεταλμένων της Γερμανικής Κυβέρνησης».

σ.σ. Περιμένουμε να δούμε ποιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες θ’ ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Φούχτελ.
Εμείς τους προκαλούμε να μας απαντήσουν.
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Kαταγγελία για τα οικονομικά του Δήμου Μαραθώνα από το νέο δήμαρχο
Αιφνιδιαστική εφοδος της Αστυνομίας σε σπίτια υπαλλήλων του Δήμου
Ο νέος δήμαρχος, Ηλίας Ψινάκης, του Δήμου Μαραθώνα
έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, αφού με το καλημέρα δέχθηκε επώνυμη καταγγελία δημοτικού υπαλλήλου, όσον
αφορά τα οικονομικά του Δήμου. Οτι δηλαδή μία ημέρα
πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος δήμαρχος ξηλώθηκαν όλοι οι σκληροί δίσκοι από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του οικονομικού τμήματος του δήμου.
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ψηφιακά έγγραφα διαγράφηκαν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διατηρήθηκαν αντίγραφά τους σε USB, αντίγραφα των οποίων
όμως δεν παραδόθηκαν σε υπάλληλο του δήμου.
Ετσι ο Ηλ. Ψινάκης πήγε στη ΓΑΔΑ (8/9), όπου κατέθεσε,
επί τρεις ώρες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για
τους σκληρούς δίσκους των ηλεκτρονικών υπολογιστών
της Οικονομικής Υπηρεσίας Μαραθώνα.

«Όταν κάποιος σου κάνει επώνυμα καταγγελία, εγώ δεν
μπορώ αυτό να το κρατήσω, δεν είναι κουτσομπολιό. Εχω
εμπιστοσύνη στην καλύτερη υπηρεσία της Ελλάδας», δήλωσε ο Ηλίας Ψινάκης.
Ετσι, μετά την καταγγελία, η Αστυνομία έκανε έφοδο
(10/9) σε σπίτια δύο υπαλλήλων του Δήμου και τριών αντιδημάρχων και βρήκε ...λαβράκια.
Κατάσχεσαν έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο και τέσσερα
USB sticks, που θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά ερ-

Εκθέσεις και Δράσεων
στον Νότιο
Eκθέσεις και Δράσεις οργανώνει το Εργαστήριο “Νοτιος”
με διάφορες δραστηριότητες όπως:
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, Εργαστήρι Τεχνών για παιδιά και
το Τμήμα Ζωγραφικής ενηλίκων, έως
και τις 13 Σεπτεμβρίου.
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, Μακραμέ,
Ραπτική, Πλέξιμο, Βελονάκι και Κέντημα, έως και τις 17 Σεπτεμβρίου.
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, Εργαστήρι Αργυροχοϊας και Μικτές Τεχνικές, έως και τις 21 Σεπτεμβρίου.
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Φωτογραφική Ομάδα Νοτίου, έως και τις 28 Σεπτεμβρίου.
Οι Εκθέσεις θα λειτουργούν κάθε απόγευμα στις 18.30-21.30. Είσοδος Ελεύθερη.
Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η Θεατρική
Ομάδα Ενηλίκων παρουσιάζει τον "Κοινό Λόγο" της
Έλλης Παπαδημητρίου, στις 21:00
Notios: Βασ. Παύλου 108 Βούλα, τηλ. 213 025 1001
notios@notios.gr

γαστήρια της αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε σχετικά
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο σχετικής παραγγελίας
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διερευνήθηκε υπόθεση παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων, ψευδούς βεβαίωσης, νόθευσης εγγράφων και λοιπών πράξεων, σε
Δήμο της Αττικής.
Προηγήθηκε πρόσφατη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία
στο πλαίσιο ελέγχου από αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους, διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές) από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και
ενέργειες διαγραφής υπηρεσιακών ψηφιακών εγγράφων
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ψηφιακά έγγραφα διαγράφηκαν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διατηρήθηκαν αντίγραφά τους σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
(USB sticks), αντίγραφα των οποίων όμως δεν παραδόθηκαν σε υπάλληλο του Δήμου.

στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν (10/9) το πρωί
νομότυπες αστυνομικές έρευνες στις οικίες πέντε ημεδαπών.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας εξωτερικός
σκληρός δίσκος και τέσσερις φορητές συσκευές αποθήκευσης (USB sticks), που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας
για περαιτέρω εργαστηριακή εξέτασή τους. Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε θα υποβληθεί στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Δηλώσεις Ηλία Ψινάκη
Οπως δήλωσε ο δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης στο
www.neww.gr, όταν θα διαθέτει κάποια στοιχεία θα καλέσει
τα μέσα ενημέρωσης και θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Επεσήμανε ακόμη ότι οι υπάλληλοι του Δήμου εργάζονται
απίστευτες ώρες, εθελοντικά
και ήδη έκαναν πράγματα σε 5
ημέρες, που σε άλλη περίπτωση θα χρειάζονταν 5
μήνες.

Ενημερώθηκε άμεσα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η
οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,

Ενας μάνατζερ λοιπόν δήμαρχος στο τιμόνι του Μαραθώνα
και τα πρώτα βήματα είναι θετικά.

Συνάντηση Δημάρχων για το παραλιακό μέτωπο
Οι Δήμαρχοι Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάους και Αλίμου
Ανδρέας Κονδύλης είχαν κοινή συνάντηση στο Δημαρχείο του Δήμου ΒάρηςΒούλας- Βουλιαγμένης.
Προσκεκλημένος στη συνάντηση ήταν

δελτίο τύπου, η οποία είναι η πρώτη
μιας σειράς τακτικών επαφών, είχε
σκοπό την έναρξη της συνεργασίας
ανάμεσα στους τέσσερις Δήμους σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως
αυτό της διαχείρισης τους παραλιακού
μετώπου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνεργασίας και ανταλλαγής

και ο Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης ο
οποίος είχε κώλυμα και δεν κατάφερε
να παραβρεθεί.
Η συνάντηση, όπως σημειώνεται στο

απόψεων ώστε να δημιουργηθεί κοινή
και ισχυρή θέση σχετικά με τις διεκδικήσεις του παραλιακού μετώπου.
Οι δήμαρχοι συμφώνησαν ότι υπάρχει
μεγάλο πεδίο συνεργασίας και ανταλ-

λαγής απόψεων σε όλα τα θέματα με
σημαντικότερα τη δυναμική και διεκδικητική στάση τους σε ότι αφορά το
παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα όμως,
έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με
όλα τα θέματα που άπτονται της διοίκησης του Δήμου, τα οικονομικά, τη
διαχείριση απορριμμάτων τα Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.α.
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σαρωνικού,
Γιώργος Σωφρόνης τηρώντας μια από
τις προεκλογικές του δεσμεύσεις σχετικά με τη διαχείριση του παραλιακού
μετώπου και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις
παραλίες, αλλά και τη χρηστή αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης, ξεκίνησε ήδη τις εργασίες με τους
συναδέλφους του και προγραμματίζει
σειρά επαφών με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εδραιώσει τη
θέση του Δήμου στο συγκεκριμένο
θέμα.
Η συνεργασία ανάμεσα στους τέσσερεις Δημάρχους θα συνεχιστεί και σε
άλλα θέματα που αφορούν όλους,
καθώς κρίνεται ότι η πρωτοβουλία
αυτή θα αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητική.
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ΟΧΙ, λέει το Δίστομο, στο «Ελληνογερμανικό Ταμείο»
Η γερμανική κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει τις αντιδράσεις των Ελλήνων απέναντι στην νεοκατοχική παρέμβαση στη χώρα μας, δημιουργεί διάφορες ενώσεις,
Ιδρύματα, ταμεία κλπ. Ετσι λοιπόν στη γραμμή, «στα πλαίσια της «Ελληνογερμανικής Εταιρικής Σχέσης» όπως σημειώνουν δημιούργησαν και το «Ελληνογερμανικό Ταμείο
για το Μέλλον»
Κατά πως είπε ο Γερμανός Πρέσβης στο χαιρετισμό του, «Ένα
ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον, θα έχει ως σκοπό την
αναζήτηση ενδεδειγμένων δράσεων για την επεξεργασία του
παρελθόντος, π.χ. με θεματικές εκθέσεις, τη δημιουργία πανεπιστημιακών εδρών ή ακόμα και τη συνεργασία στην έκδοση
σχολικών βιβλίων. Επίσης, θα χρησιμεύσει και στην στήριξη
του εβραϊκού τρόπου ζωής στην Ελλάδα»!.
Στα πλαίσια λοιπόν της δημιουργίας του ταμείου έστειλαν επιστολές στους μαρτυρικούς Δήμους, ζητώντας “πιεστικά” απάντηση, «εάν θα αποδεχτούν ή όχι τους όρους των ιδρυτικών
πράξεων του “Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον»

“Δούρειος Ιππος” απαντά ο Δήμαρχος Διστόμου
Την αντίθεσή του έστειλε ο δήμαρχος Διστόμου - Αράχωβας
– Αντίκυρας, Ι. Γεωργάκος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «ότι
είναι καθ’ όλα αντίθετος και αρνητικός στη συμμετοχή του
Μαρτυρικού Δήμου στο “Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον”, ή στη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποστήριξη αυτού».
»Αν το Γερμανικό Κράτος πιστεύει πράγματι στην Ελληνογερμανική φιλία, ας σταματήσει να θέτει προσκόμματα
στην εκτέλεση της απόφασης 11/2000 του Αρείου Πάγου
η οποία επικύρωσε και κατέστησε οριστική και αμετάκλητη την απόφαση 137/97 του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς
με την οποία δικαιώνονται οι ενάγοντες επιζήσαντες και οι
συγγενείς των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Διστόμου. Το ίδιο να πράξει και η Ελληνική Κυβέρνηση».
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε ανάλογη προσέγγιση, η
οποία παραπέμπει σε τακτικές «Δούρειου Ίππου» καθώς,
όπως έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν, ο μόνος σκοπός

Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:
Προς αρχαία Ολυμπία...
Εγκαταλείποντας τον ναό του Επικουρίου
Απόλλωνα, κατηφορήσαμε προς τον ποταμό
Νέδα και τους καταρράκτες του. Ο ποταμός
αυτός πηγάζει από το Λυκαίο όρος, διασχίζει
την Αρκαδία, χωρίζει την Ηλεία από τη Μεσσηνία και χύνεται μέσα στον κόλπο της Κυπαρισσίας, αφού μας χαρίσει τους
ονομαστούς καταρράκτες.
Από τον Παυσανία τον περιηγητή, μαθαίνομε
ότι κατά τη μυθολογία η Νέδα ήταν νύμφη και
υπήρξε τροφός του Δία. Προχωρήσαμε προς
ποταμό και καταρράκτες ψάχνοντας τυφλά
και κατά προσέγγιση, γιατί ενδεικτικές πινακίδες· δεν υπήρχαν. Ο δρομίσκος στενός αφιλόξενος και παραμελημένος, δεν έπαυε να
μας φωνάζει «έξω απ΄ εδώ οι ξένοι». Χωρίς
καμιά ζωντανή φωνή στο δρόμο, τελικά μια
καιρικά κουρασμένη και σκουριασμένη πινακίδα μας έδειξε τη Νέδα. Μαντέψαμε.΄Ενα
μικρό στενωπό δρομάκι που γρήγορα εξελίχθηκε σε ατραπό, αιφνίδια μετά από μια “καμπούρα” μας έφερε σε ένα πετρώδες μονοπάτι
το οποίο έγλειφε ηδονιστικά και ρυθμικά τις
μασχάλες του μικρού μας αυτοκινήτου. Αυτό
τώρα πάλευε στο αφιλόξενο οδόστρωμα,
όταν άρχισε να κλυδωνίζεται και να γλυστρά
άτσαλα. Λυπήθηκα λάστιχα και αμορτισέρ
και μίλησα αυστηρά. «Πίσω, δεν πάμε άλλο».
«Φοβάσαι», μου αντιμίλησε η συμβία μου.
«Ναι φοβάμαι και δεν ντρέπομαι».
Γυρίσαμε στο δρόμο, άφωνοι χωρίς να μιλάμε. Έβλεπα το βλέμμα της γεμάτο απογοήτευση, να καρφώνεται επάνω μου με
απαξίωση, αλλά και θαυμασμό. Της είχα τελικά επιβληθεί!
Στο δρόμο για Ζαχάρω, με χείλη σφιγμένα

κρατούσε σταθερά το τιμόνι στα χέρια της.
Άνοιξε το ραδιόφωνο. Μια φωνή ακούστηκε
να με ειρωνεύεται: «Σκληρό μου αγόρι». Ήταν
η Αστεριάδη, τυχαίο εύρημα και το σκληρό
αγόρι στην προκειμένη περίπτωση ήμουν εγώ.
Μυστήριο πώς πέτυχε αυτή την επιλογή. Η
γυναίκα άρχισε να χαίρεται σαν παιδί και να
σιγομουρμουρίζει συνοδευτικά. Εγώ με μάτια
μισόκλειστα, ηδονιστικά χαλάρωνα. Τρυφερά
τη λοξοκοίταζα. Επιτέλους είχα αποκτήσει
τον προσωπικό μου οδηγό. Κάπου κάπου σταματούσαμε για μια γουλιά δροσιστικό νερό.
Τότε έβγαζε τους χάρτες της, και με σπουδή
μού έδειχνε τις τοποθεσίες που είχε επισημάνει με μολύβι. Περάσαμε από το Λέπρεο,
κοντά στον αρχαίο οικισμό. Εδώ είχε συναγωνιστεί ο Λεπρέος ο ιδρυτής της πόλης, με
τον Ηρακλή στο ποιός θα φάει περισσότερο
από το ψημένο βόδι που είχε ο καθένας
μπροστά του και θα καταφέρει να αντέξει στο
δρόμο της οινοποσίας. Και φυσικά νικητής
είχε αναδειχθεί ο Ηρακλής.
Στην όμορφη δροσερή πλατεία του Λεπρέου,
μια επιτύμβια τρίστηλη πλάκα, προκαλεί την
προσοχή σου. Είναι μια μνήμη τιμής για τους
νεκρούς του τόπου, μάχιμους και άμαχους
των τελευταίων πολέμων, αλλά και της μάχης
των Πλαταιών. Κοντά τους και τα ονόματα
των Λεπρεών αθλητών, που είχαν νικήσει σε
αγώνες στην αρχαία Ολυμπία.
Συγκινηθήκαμε. Επιτέλους η πλάση, τουλάχιστον για την Ελλάδα δεν είχε αποπαιδίσει.
Φτάσαμε στη Ζαχάρω.
Ίσως και να υπήρχε κάποια ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση, αλλά εμείς δυσκολευτήκαμε να τη
βρούμε. Άλλωστε τη μια νύχτα παραμονής,

που εξυπηρετούν οι εκάστοτε ανάλογες προσεγγίσεις της
Γερμανίας είναι ο τερματισμός της διεκδίκησης των αποζημιώσεων από τα θύματα του Ναζισμού.
Χαρακτηριστικό άλλωστε παράδειγμα αποτελεί το γεγονός
ότι στην αντίστοιχη συμφωνία με την Τσεχία, η οποία αποτελεί μάλλον το πρότυπο για το «Ελληνογερμανικό Ταμείο
για το Μέλλον», υπάρχει διάταξη η οποία αναφέρει ότι “Οι
δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν θα επιβαρύνουν τις σχέσεις τους με πολιτικά και νομικά ζητήματα που απορρέουν από το παρελθόν”!!!
Η επιλογή της δεδομένης χρονικής στιγμής για την πρόταση
δημιουργίας του «Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον»
δεν είναι τυχαία.
...Θα συνεχίσουμε τον αγώνα της διεκδίκησης των αποζημιώσεων με κάθε τρόπο για τη δικαίωση των θυμάτων μας
και για να γνωρίζουν όσοι έχουν σκοπό να διαπράξουν τα
ίδια εγκλήματα ότι θα τιμωρηθούν με κάθε τρόπο».
πηγή: e-inon.gr

τη θέλαμε όχι μόνο στα μέτρα μας μα και
προσαρμοσμένη στις επιταγές των καιρών.
Στραφήκαμε την περιοχή της παραλίας του
Κακόβατου. Ακαλαίσθητα σπίτια ταγμένα για
εξοχικά ή όχι, ριγμένα άτακτα σε στενά οφιοειδή δρομάκια, που έφερναν προς τη θάλασσα, συναγωνίζονταν στην κακοποίηση της
όμορφης βλάστησης. Σε ένα διασταυρούμενο
στενάκι, μια πινακίδα μας έδειξε το Sea View
hotel. Χωθήκαμε στο στενό.
Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, το ντέσκ ήταν
έρημο. Χτύπησα πατώντας το χειροκίνητο
κουδούνι, που θύμιζε εγγλέζικη πανσιόν “δι΄
οικογενείας”. Στο κεφαλόσκαλο πρόβαλε
ένας έφηβος, νέος της τρίτης ηλικίας: ασπρομάλλης με πλούσιο σχετικά μουστάκι, με
χείλη να σφίγγουνε μασημένο πουράκι, που
με συγκατάβαση επέτρεπε στα φωνήεντα να
διολισθαίνουν από το έρκος των οδόντων. «Ο
Έρως, χρόνια δεν κοιτά και όπου μπορεί...»
σκέφτηκα κακέντρεχα.
Αυτός ευγενικός και ευπροσήγορος μάς υποδέχθηκε. Μάς έδειξε και την πραμάτεια του
δωματίου. Χώρος καθαρός και κλιματιζόμενος. Άνοιξα το παράθυρο. Το Sea View ήταν
παραπειστικό. Το δωμάτιο τουλάχιστον αυτό
δεν έβλεπε θάλασσα. ΄Εβλεπε αυλή η κάτι
τέτοιο. Το αντίτιμο ήταν στα μέτρα μας. Μείναμε.
«Πρωϊνό;» τόλμησα να ρωτήσω διστακτικά.
«Στον απέναντι κήπο. Το κέντρο είναι δικό
μου. Ελάτε τώρα να δροσιστείτε. Κερνώ τις
μπύρες». Αρνηθήκαμε. Στην παραλία πήγαμε
με τα πόδια. Το ‘’οπελάκι’’ το είχα στριμώξει
στο στενό και μάλιστα για ασφάλεια κοντά
στην είσοδο του ξενοδοχείου. Πάντα προνοητικός. Ποιός ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
Η παραλία ήταν μια απέραντη παραδεισένια
αμμουδιά, πλημμυρισμένη από λογής - λογής
κόσμο. Απλωμένη σε 70-80 χιλιόμετρα, λεπτή
άμμος, κρατιώνταν σκόπιμα υποβαθμισμένη,
περιμένοντας το μαυροφορεμένο κοράκι με
τους μπράβους του. Επ΄ αυτού όμως οι ντόπιοι αρμόδιοι προύχοντες; Τα γνωστά. Προσδοκούν στη μοιρασιά.
Την άλλη ημέρα για πρωϊνό, ζωηροί και κεφάτοι τρέξαμε στον απέναντι κήπο. Ο κήπος
απεικόνιζε σε προσωπική επιμέλεια, το μεράκι
του ιδιοκτήτη. Μια μακρόστενη είσοδος με οργιώδη βλάστηση στα πλάγια και όμοιο σκέ-

παστρο, οδηγούσαν σε ένα ξέφωτο αίθριο. Το
αίθριο πλαισιωνόταν, δεξιά από τραπεζάκια
για αργόσχολους “αναψυκτικούς” και καφεπότες, και αριστερά είχε τα καθίσματα μιας
υπαίθριας τραπεζαρίας. Σ’ αυτή καθήσαμε για
πρωινό. Από πάνω μας ο ήλιος χανότανε μέσα
από την πυκνόφυλλη κληματαριά και τα σταφύλια που σχεδόν χάιδευαν από τα κεφάλια
μας. Τα θαύμασα, τα ζήλεψα και το βλέμμα
μου γέμισε μίσος, μπερδεμένο με παράπονο.
«Τι σού συμβαίνει», μού είπε ο ιδιοκτήτης με
οικειότητα . «Νά, τα τόσα σταφύλια, πώς τα
καταφέρνεις; Εγώ φυτεύω, φυτεύω, προκοπή
και καρπό δεν βλέπω». Εκείνος χαμογέλασε
και κράτησε ερμητικά κλειστό το μυστικό του.
Μπροστά από τα τραπέζια, πρασιές με μπανανιές, ντοματιές, αρωματικά φυτά, λειριά του
κόκορα κρεμασμένα από τους μητρικούς τους
βλαστούς, που δεν καταλάβαινες εάν σε χαιρετούν ή σε κοροϊδεύουν. Στα διπλανά μας
τραπεζάκια καθισμένοι τουρίστες. «Δέκα
χρόνια πελάτες μου», μου έγνεψε το αφεντικό, καθώς σιμά μου περνούσε με το πρωινό
τους. Στράφηκα με περιέργεια. Σε κάθε πιάτο,
ροδοψημένες φέτες από μπέικον και ζαμπόν,
να συνωστίζονται και να χάνονται δυστυχισμένες κάτω από αυγά πολλά αυγά μάτια.
Και κοντά, για την εκτόνωση του κόρου, σε
κουστωδία μπύρες, πολλές μπύρες.
Για εμάς το “πρωινό” ήρθε σε άλλο σκηνικό.
Συντροφεμένο με φρέσκο γάλα σε μεγάλα νεροπότηρα, τσάι και καφέ κατά βούληση. Αλλά
και μέλι χρυσό σε μπώλ και αντίστοιχα μαρμελάδα και βούτυρο.
«Όλα δικά μας και της παραγωγής μας, εκτός
από το βούτυρο», δήλωσε η καλοσυνάτη
κόρη του, όταν τα έφερε. «Να φέρω και φέτα;
δική μας παραγωγή και αυτή». Η φέτα σε
αφθονία και λουσμένη στο λάδι, με ρίγανι
σπιτική από πάνω και γαρνιρισμένη γύρωθεν
με τις κίτρινες, πράσινες, κόκκινες μικρές
ντοματούλες, γέννημα οικογενειακό προέλευση. Σε λίγο αχνιστό ζεστό ψωμί. συμπλήρωνε το “ευρωπαϊκό” μας πρωϊνό. Και
όλα για 2,5 ευρώ, το κεφάλι.
Την άλλη εβδομάδα, μαζί στην αρχαία Ολυμπία
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Αν ποτέ βρεθητε στη Ζαχαρω φροντιστε να με διαψεύσετε.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Bενιζέλειος δάκτυλος...
Πριν από δύο μήνες, όπως εμμέσως σημειώνουν οι
Ρώσοι, εμπόδισε ένα ελληνικό άρμα LEO2HEL να συμμετάσχει στο δίαθλο αρμάτων μάχης που διοργανώθηκε
από τον ρωσικό Στρατό, μια διεθνή οργάνωση στην οποία
συμμετείχαν 12 χώρες απ' όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι θα κατέβαλαν τα έξοδα μεταφοράς του
με ένα γιγαντιαίο μεταφορικό αεροσκάφος Αn-225.

H μπαντα της πολεμικής αεροπορίας, στη Μόσχα που
απέσπασε θύελλα χειροκτοτημάτων, το 2012.

Πριν μερικές ημέρες παρά
την πίεση του υπουργού
Εθνικής Αμυνας Δ. Αβραμόπουλου να μεταβεί η
μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Μόσχα για
να συμμετάσχει σε ένα
απλό εορταστικό γεγονός,
το φεστιβάλ «Ο Πύργος
του Σωτήρος» (Σπάσκαγια
Μπάσνια), με στρατιωτικές και παραδοσιακές
μπάντες από όλον τον
κόσμο, στο οποίο συμμετείχαν διάφορες χώρες
του ΝΑΤΟ, πάλι ο Ε.Βενιζέλος, αρνήθηκε να εγκρίνει την μετάβαση και
εισηγήθηκε στον Α.Σαμαρά να μην πάει η μπάντα
στην Μόσχα.
Ο Στρατιωτικός Διοικητής
του Κρεμλίνου, Σεργκέι
Χλέμπνικοφ, προχώρησε
σε μια έμμεση αλλά σαφή
δήλωση κατά του Ε. Βενιζέλου, από αυτές που σίγουρα δεν συνηθίζονται
σε τέτοιο επίπεδο, ειδικά
για ήσσονος σημασίας γε-

γονότα όπως το μπλοκάρισμα της αποστολής της
μπάντας της ΠΑ στην
Μόσχα: "Γνωρίζω ότι το
υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας προσπάθησε ως το
τέλος ώστε η μπάντα της
Αεροπορίας σας να έλθει
στη Μόσχα. Αλλά το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
τήρησε
εντελώς
αντίθετη στάση. Κρίμα. Ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω
από την απόφαση αυτή και
λυπούμαστε πολύ.

Το φεστιβάλ δεν εντάσσεται
στην αμυντική, στρατιωτική
συνεργασία των δύο χωρών,
είναι μια πολιτιστική δραστηριότητα με ανεξάρτητη
οντότητα, όπου συμμετέχουν και στρατιωτικοί, οι
οποίοι είναι επίσης άνθρωποι.
Ήλπιζα ότι θα έρθει τουλάχιστον κάποιος από τους
διοικητές της μπάντας ή
άλλος εκπρόσωπος από την
Ελλάδα.
Τους προσκαλέσαμε και

Ο βουλευτής τόνισε πώς
πρέπει να δοθεί η ονομασία
Ταυρίς ή Ταυρίδα στην Κριμαία (το Κριμαία είναι ονομασία τατάρικης προέλευσης)
καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν
και σύμφωνο με τη μήνυμα
του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωριστούν στη Χερσόνησο τρεις
γλώσσες, η ρωσική, η ουκρανική και αυτή των Τατάρων.
Με την άποψη αυτή συμφώ-

ριέτε. «Το Κριμαία είναι ονομασία των Τατάρων και για
εμάς είναι ένα σύμβολο
σκλαβιάς 300 ετών, όταν οι
Τάταροι εισέβαλαν στη ρωσική γη και εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι αιχμάλωτοι
μεταφέρθηκαν σε απομακρυσμένα μέρη», είπε.
Η Χερσόνησος ονομάστηκε
Ταυρίδα (Ταυρίς ή Ταυρική)
απο τους Έλληνες πολύ πριν
τον 6o π.Χ. αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν συστηματικά
οι αποικίες τους.

Ιφιγένεια εν Ταύροις

Όπως αναφέρει η εφημερίδα
«Ιζβέστια» ο βουλευτής του
Φιλελεύθερου Δημοκρατικούς Κόμματος της Ρωσίας
Μιχαήλ Ντεγκουάρεφ πρότεινε η Χερσόνησος να έχει
και το όνομα Ταυρίς προκειμένου να αποκατασταθεί η
συνέχεια της ιστορίας των
διάφορων περιόδων της Κριμαίας.

νησε και ο βουλευτής της
παράταξης
«Ενωμένη
Ρωσία» στην Κρατική Δούμα,
Αλεξέι Τζουράβλεφ, λέγοντας ωστόσο πώς αυτό πρέπει
να το αποφασίσουν οι κάτοικοι της Κριμαίας.
Υπέρ της ονομασίας Ταυρίς
υπερθεμάτισε ο επικεφαλής
των Κοζάκων της Μαύρης
Θάλασσας, Ανατόλι Μα-

Η Ιφιγένεια ήταν μία από τις
κόρες του Αγαμέμνονα και
της Κλυταιμνήστρας, γνωστή από τη θυσία της στην
Αυλίδα.
Ο Αγαμέμνων θυσίασε την
θυγατέρα του, Ιφιγένεια, στη
θεά Άρτεμι, προκειμένου να
επιτρέψει να φυσήξουν οι
άνεμοι και να κινηθούν τα
πλοία.
Την τελευταία όμως στιγμή η
θεά λυπήθηκε την Ιφιγένεια,
την άρπαξε από τον βωμό
της θυσίας και έβαλε στη
θέση της ένα ελάφι. Μετά
οδήγησε την κόρη στην Ταυρίδα, όπου την έκανε ιέρειά
της.

Δεν θα θέλαμε κάποιοι τρίτοι να μας εμποδίζουν να είμαστε φίλοι, όταν έχουμε
τόσους ταλαντούχους, αξιόλογους και ωραίους ανθρώπους, που μπορούν να πουν
τόσα πολλά. Και πάλι
κρίμα…".

10 λεπτά φτηνότερο το πετρέλαιο φέτος!
O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, με γραπτή του ανακοίνωσή
του, μας λέει ότι η εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή η άνοδος της τιμής του στα ύψη, κρίθηκε «ως οικονομικά αναποτελεσματική και
κοινωνικά άδικη» γι’ αυτό αποφάσισε, ο μεγάλος εφέντης, να την
κατεβάσει.
Ετσι αντί για 1,25 € το λίτρο(!) θα
πουλιέται μόνον 1,15 το λίτρο!!
Προσκυνώ αγά μου, τέτοια διευκόλυνση! 10 λεπτά έκπτωση!
Ε, ρε καρεκλοπόδαρα που θα
καούν κι εφέτος και ας πάει και το
παλιάμπελο.
Το περιβάλλον δεν αφορά κανέναν!!!

H Kριμαία και πάλι Ταυρίδα!
Οι Ρώσοι, με πρόταση της
Δούμας έδωσαν και πάλι
στην Κριμαία το αρχαίο ελληνικό όνομα Ταυρίς ή Ταυρίδα
δράττοντας
τη
μοναδική αυτή ιστορική
στιγμή. Κάνουν δηλαδή αυτό
που έκανε και η Αικατερίνη η
Μεγάλη το 1783 όταν η Χερσόνησος προσαρτήθηκε στη
Ρωσική Αυτοκρατορία. Και ο
συμβολισμός δεν είναι καθόλου τυχαίος.

φανταζόμασταν ότι θα πιούμε μαζί μια ρακή ή κάποιο
αντίστοιχο
παραδοσιακό
ποτό, θα μιλήσουμε φιλικά
και θα συζητήσουμε τα
κοινά μας ενδιαφέροντα.

Ένα χαμόγελο ...
Ένα χαμόγελο, πόσα μπορεί!
Όταν προβάλλει σαν το ξεδιπλωμένο φλάμπουρο
στην έπαλξη τ’ απρόσμενου.
Πόσ’ όμορφο τ’ απόβραδο,
θαρρείς πως ξέχασε ο ήλιος κάτι γιά να πει και ξαναγύρισε.
Ένα χαμόγελο,
του χθες λησμονημένη απαντοχή, του αύριο προσταγή
να προσκυνήσει ο πικρός ωκεανός
σε μιά σταλίτσα μέλι.
Ένα χαμόγελο, τι άλλο θέλει
το ξενύχτι να τραφεί;
πόσο σκληρός ο πόνος γιά ν’ αντισταθεί;
στην ηλιαχτίδα την καυτή που τον μερώνει.
Πάνω σ’ ερείπια κυκλάμινο φυτρώνει,
εφήμερη ζωή στην παγωνιά.
Και στη σφιγμένη την καρδιά
μέχρι να βγεί και να σταθεί το «γειά»
μπροστά στη γη όπου γεννά το γέλιο και τον πόνο,
ένα χαμόγελο, απρόσμενα γλυκό και μόνο,
άστραψε φως και λησμονιά.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

10 ΣΕΛΙΔΑ -
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Άτομα με ειδικές ανάγκες
ή καλυτερα άτομα με ειδικές ικανότητες
Το να ζωγραφίσεις ένα αντικείμενο βλέποντάς το δεν
είναι πάντα εύκολο, πόσο μάλλον να αναπαράγεις εικόνες που έχεις μόνο στην μνήμη σου. Ο 36χρονος
Stephen Wiltshire, ο οποίος αποκαλείται και “the

Άποψη του ορίζοντος του Λονδίνου από τον Stephen Wiltshire

human camera”, δηλαδή η ανθρώπινη κάμερα, ζωγραφίζει πόλεις τις οποίες είχε επισκεφθεί και αποθήκευσε στην μνήμη του… Αυτό που εντυπωσιάζει

Ο αυτιστικός ζωγράφος Stephen Wiltshire

Ο αυτιστικός ζωγράφος Stephen Wiltshire

Η 14χρονη Ελληνίδα μαθήτρια
2 φορές νικήτρια στο διαγωνισμό της NASA
Δεν είναι παρά μόνο 14 χρονών
και όμως ήδη έχει κερδίσει δύο
φορές τον διαγωνισμό της ΝΑΣΑ
και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής
Υπηρεσίας, «Cassini Scientist for a
Day».
Ο λόγος για την Άννα Ζαρωτιάδου
από την Κατερίνη που είναι ένα
από τα 90 χαρισματικά παιδιά του
Κέντρου Χαρισματικών – Ταλαντούχων Παιδιών του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Μιλάει τρεις γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά) και
είναι άριστη μαθήτρια.

Η ίδια δεν θεωρεί τον εαυτό της
ξεχωριστό ενώ πηγή έμπνευσης
αποτελούν οι γονείς της αφού από
μικρή της δίνουν ερεθίσματα που
δεν έπαιρνε από το σχολείο.
Μόλις από την β’ δημοτικού εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για την
αστροφυσική και τα μαθηματικά,
γεγονός που την ώθησε να λαμβάνει μέρος για αρκετά χρόνια σε
μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Η Άννα έμαθε για το Κέντρο Χαρισματικών Παιδιών από μια θεία της

η οποία έμενε χρόνια στην Αμερική και η οικογένειά της την ενθάρρυνε να δοκιμάσει.
Δεν έχει αποφασίσει ωστόσο
ακόμα τι θα σπουδάσει αλλά το
μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγει
στο εξωτερικό για να ανοίξει
όσους περισσότερους δρόμους
μπορεί.
Εκτός από τα μαθηματικά και την
αστροφυσική αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της είναι οι φίλες
της, οι βόλτες, ο χορός και η κιθάρα της.

ακόμα περισσότερο έιναι η πολυπλοκότητα και η
ακρίβειά τους!
Τον Μάιο του 2005 κάλεσαν τον Στίβεν στο Τόκιο για
να ζωγραφίσει τον μεγαλύτερο πανοραμικο πίνακα
της καριέρας του.
Η πόλη του Τόκιο, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για
τον Στίβεν, λόγω της αρχιτεκτονικής της και των πολλών ουρανοξυστών που είναι και η αγάπη του ζωγράφου.
Αφού γύρισαν, μέσα σε 30 λεπτά, όλη την πόλη με ελικόπτερο, ο Στίβεν με την σπάνια ικανότητά του να φωτογραφίζει στην μνήμη του με εκλπληκτική λεπτομέρεια τα
τοπία, απεικόνισε το Τόκιο λεπτομερώς, συμπεριλαμβάνοντας στον καμβά του χιλιάδες κτίρια, ουρανοξύτστες,
αυτοκίνητα λεωφορεία, ακόμα και συγκεκριμένα δέντρα
της πόλης!

Πάει στράφι το
“νους υγιής εν σώματι υγιεί”
Κόβουν τις ώρες γυμναστικής στα σχολεία.
Από το σχολικό έτος 2014-2015 οι ώρες γυμναστικής διαμορφώνονται ως εξής: 2 ώρες την εβδομάδα στις τάξεις
Α',Β',Γ' Γυμνασίου, 2 ώρες στην Α' Λυκείου και μόλις 1
ώρα στις τάξεις, Β', Γ' Λυκείου. Γιατί και η γυμναστική πολυτέλεια είναι...

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 H Amstel στα Γιαπωνέζικα λέγεται Γιατιέτσι Σασαρέσι.
4 Στον ΣΔΟΕ: - Για ποιό λόγο κύριε χρησιμοποιήσατε τις αγροτικές επιδοτήσεις για να αγοράσετε σκάφος 30 μέτρων; - Για να
οργώνω τις θάλασσες.
4 - Τι κάνουν τα παιδιά σου;
Ο ένας δικηγόρος, η άλλη δασκάλα κι ο μικρός κλέφτης.
- Και τον κρατάς στο σπίτι;
- Μόνο αυτός φέρνει λεφτά, οι άλλοι άνεργοι...
4 Μωρό μου, ο γιατρός μου συνέστησε ξεκούραση και διακοπές.
Πού θα με πας; - Σ’ άλλο γιατρό!
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επιστολές - σχόλια...
“Ο όρκος της Ρένας Δούρου
και τι σηματοδοτεί”
Από τον αναγνώστη Δημ. Ματσούκα, ελάβαμε το παρακάτω σχόλιο στο άρθρο του Κώστα Βενετσάνου.
Αγαπητε Κε Βενετσανε,
Αναφορικα προς το αρθρο σας στην “ΕΒΔΟΜΗ” της
30/8/14 με τίτλο: “Ο όρκος της Ρένας Δούρου και τι σηματοδοτεί”, θα ηθελα να κανω καποιες μικρες παρατηρησεις
1. Συμφωνειτε με την απλη ΔΗΛΩΣΗ της κας Δουρου
αντι του παραδοσιακου νενομισμενου ορκου. Δικαίωμά
σας.
2. Συμφωνείτε, ακομη, με την ΠΙΣΤΗ και όχι με την ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. και σας
ερωτω τι θα γινει αν ενας πολιτης καταδικαστει από ένα
δικαστηριο σε καποια ποινη και αντιταξει ότι ΠΙΣΤΕΥΩ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΩ;;;
Ακολουθωντας το παράδειγμα της “αιρετής” κας Δουρου,
η οποια, μαλιστα, παρελειψε να τους αναφερει. Κατά τη
γνωμη σας οι νομοι που ψηφιζει η Βουλη είναι αντισυνταγματικοι; Και το Σ.τ.Ε μηπως παιζει το ρολο της “Τηλεοπτικης Γλαστρας”;;
3. Στα συνταγματα του Ρηγα και της Τροιζήνας, που αναφέρεστε ορκιζόντουσαν στο ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ.
Δεν εκαναν ΔΗΛΩΣΗ στην τιμη και την υποληψή τους
που ο καθενας τις τοποθετεί οπου τον βολευει.
4. Τελος, να κανει τη Δηλωσή της η κα Δουρου, εν ταξει,
αλλα αναρωτιέμαι μηπως θα ηταν καλλιτερα να συμπληρωσει ένα εντυπο δηλωσης που αγοράζεις από καποιο
περιπτερο. Και το λεω αυτό γιατι τοτε θα ηταν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και όχι μια απλη δηλωση.
Και σε περιπτωση παραβίασης της, θα ειχε να δωσει
λογο στον αναφερομενο Νομο περι Υπευθύνου Δηλωσεως.
Λετε γι’ αυτο να παρελειψε να αναφερθεί στην ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ??
Με Εκτιμηση
Δημ. Ματσουκας
Γερακας Αττικής

Για τη Λαϊκή Αγορά
Κύριοι,
Σαν θαύμα μας φάνηκε σήμερα το μεσημέρι, όταν μετά
από ....... πολλούς μήνες τόσους που δεν θυμάμαι πιά
τον αριθμό τους, ήρθε υδροφόρα του Δήμου Βούλας
μετά τη λαϊκή.
Θαύμα του κυρίου Κωνσταντέλλου, που βρήκε υδροφόρα, κάτι που ο κος Πανάς δεν έβρισκε τόσους μήνες.
Ενα θερμό ευχαριστώ στον Κο Κωνσταντέλλο και στον
Κο Σωτηρόπουλο (που άκουγε τα προφορικά μας παράπονα, μια και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να του παραδώσει τα emails που είχαν αποσταλεί υπόψιν του).
Εύχομαι λοιπόν ότι καλλίτερο στον Νέο Δήμαρχο και
συνακόλουθα σε όλους εμάς τους Δημότες της Βούλας, που υποφέραμε αρκετά, από καθαριότητα, ανοιγμένα και ξεχασμένα πεζοδρόμια, κ.α. μέχρι λάμπες
καμένες και σκοτάδι.

“Η Ακαδημία Αθηνών αποτελεί σύστημα που αναπαράγει
τις νοσηρές συνθήκες του νεοελληνικού κράτους”
Με έκπληξη διάβασα στο "Παρόν"
http://www.paron.gr/v3/article_print.php
?id=88460&colid=37&catid=33&dt=201
4-08-24%200:0:0 την εισήγηση-καταπέλτη του Ακαδημαϊκού Μιχάλη Σταθόπουλου για τα προσόντα του
Νικηφόρου Διαμαντούρου, ο οποίος
επελέγη έναντι του Κιτρομηλίδη για
την πλήρωση της έδρας Πολιτικής Επιστήμης στην Ακαδημία Αθηνών.
Η συζήτηση για την εκλογή Διαμαντουρου κρύβει το κεντρικό ζήτημα ότι
οι μείζονες πολιτικοί επιστήμονες της
χώρας δεν υπέβαλαν υποψηφιότητα.
Όπως οι Γ. Κοντογιώργης, ο Α. Μεταξάς και άλλοι.
Αλήθεια, μπήκε κανείς στον κόπο να
διερωτηθεί γιατί κανείς από αυτούς
δεν υπέβαλε υποψηφιότητα;
Ειναι βέβαιο ότι τώρα επαναλαμβάνεται ό,τι και παλαιότερα από την Ακαδημία.
Δεν εισήλθαν κορυφές, όπως στη λογοτεχνία, ποίηση, επιστήμες. Διότι
προφανώς οι ακαδημαϊκοί καλούν ως
υποψήφιους αυτούς που είναι της

αρεσκείας τους.
Τους σημαίνοντες τούς αποτρέπουν.
Η ίδια η Ακαδημία αποτελεί σύστημα
που αναπαράγει τις νοσηρές συνθήκες του νεοελληνικού κράτους.
Πρέπει να ανήκεις στη συντεχνία
τους για να έχεις ελπίδα και να μην
εξευτελισθείς.
Στην περίπτωση μάλιστα της Έδρας
Πολιτικής Επιστήμης υπήρξαν δύο
ομάδες που συγκρούσθηκαν. Και οι
δύο του βαθέος κράτους και αγαπημένοι του συστήματος.
Η μία στήριξε τον Διαμαντούρο (Παπαδήμος κλπ), η άλλη τον Κιτρομηλιδη
(η ομάδα των Κυπρίων και των Θεσσαλονικέων).
Καμμία απο τις δύο δεν είχε προ
οφθαλμών την αξιοκρατία.
Βέβαια για να θέσεις την αξιοκρατία
ως αρχή, πρέπει να έχεις επιστημονική επιφάνεια.
Και αυτή, πλην ελαχίστων, δεν ευδοκιμεί στην πλειοψηφία των ακαδημαϊκών.

Εάν γινόταν επαναξιολόγηση των
ακαδημαϊκών πόσοι θα έμεναν μέλη
σήμερα; Τι εκφράζουν στην επιστήμη
η πλειοψηφία, πλην ελαχίστων; Τι νέο
και πρωτότυπο έφεραν;
Αποτελούν ενα διάχυτο κλίμα συναλλαγής και διαγκωνισμών που απαγορεύει ακόμη και τη σκέψη σε
σοβαρούς και διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες να είναι υποψήφιοι.
Τους αποτρέπουν οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί που συγκροτούν και λειτουργούν
ως κλειστές ομάδες ίδιου συμφέροντος.
Εάν ετίθετο το ερώτημα της αξιοκρατίας στην εκλογή αυτή, η απάντηση
δεν θα ήταν η επιλογή Κιτρομηλιδη
αντί Διαμαντούρου, αλλά η κήρυξη
της θέσης ως άγονης και η επαναπροκήρυξή της με κάλεσμα των σημαινόντων να υποβάλουν υποψηφιότητα.
Αλλά αυτό δεν συνέβη έως τώρα, πως
θα συνέβαινε σε μια έδρα μείζονος
σημασίας όπως αυτή;
Άγγελος Παναγόπουλος
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Άμπελος η οινοφόρος
Το κλήμα, το σταφύλι, ο μούστος, το κρασί.
Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του
τρύγου και του Τρυγητού, o τρυγητής.
Το κλήμα είναι το φυτό – η άμπελος – που
οι καρποί του είναι τα σταφύλια. Λευκά,
κόκκινα, ξυνόμαυρα κ.λ.π.
Η λέξη κλήμα, κατά την αρχαιότητα, σήμαινε τη βέργα που κοβόταν κατά το κλάδεμα. Αργότερα – σήμερα – είναι το φυτό
Άμπελος.
Η άμπελος είναι γένος φυτών, της οικογενείας των αμπελιδών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 230 ποικιλίες
σταφυλιών. Η χρησιμοποίηση των σταφυλιών ως τροφή ανάγεται στην 4η χιλιετία
π.Χ.
Η άμπελος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή
των Eλλήνων, όπως αποδεικνύεται από τα
πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα. Κείμενα, παραστάσεις και πολλά από αυτά
εξυμνούν το θεό Διόνυσο, το θεό της αμπέλου και του κρασιού.
Ο θεός Διόνυσος, κατά την αρχαιότητα,
όπως λέει η ελληνική μυθολογία ήταν γιός
του Δία και της Σεμέλης, κόρης του βασιλιά Κάδμου. Θεός του αμπελιού και του
κρασιού· ονομαζεται και Βάκχος. Θεός επίσης της αναπαραγωγής και της γονιμότητας.
Την έγκυο Σεμέλη κυνήγησε η Ήρα, ζηλιάρα σύζυγος του Δία. Ο Δίας έβαλε το
πρόωρο μωρό στο μηρό του για να το προστατέψει και μετά τη γέννησή του το παρέδωσε στον Ερμή τον αγγελειοφόρο των
θεών να φροντίσει για την ανατροφή του.

Οι νύμφες μεγάλωσαν το μωρό Διόνυσο,
αφού τον έκρυψαν από την Ήρα σε μια
σπηλιά σκεπασμένη με κλήματα. Με το
κρασί της αμπέλου αυτής μεθούσε ο Διόνυσος και οι φίλοι του, Σειληνοί και Σάτυροι.
Από κει έφερε και έμαθε στους ανθρώπους
την καλλιέργεια της αμπέλου και τη μέθη
από το κρασί.
Μια φορά τον ααιχμαλώτισαν Τυρρηνοί πειρατές. Ο Διόνυσος μεταμορφώθηκε σε
λιοντάρι και έκανε να φυτρώσει άμπελος
στο καράβι. Οι πειρατές φοβήθηκαν, πέσανε στη θάλασσα και μεταμορφώθηκαν σε
δελφίνια. Ο Διόνυσος παντρεύτηκε την
Αριάδνη κόρη του Μίνωα, αφού τη χώρισε
από τον Θησέα.
Στις Διονυσιακές γιορτές έπαιρναν μέρος
συνοδοί του Διονύσου. Ήταν οι εορτές
αυτές οργιαστικές και οι Βάκχες και οι Μαινάδες κ.λ.π. τον συνόδευαν στα όργια.
Από τα μεγάλα Διονύσια, με χορούς και
τραγούδια, γεννήθηκε η ελληνική τραγωδία, μια από τις πολύτιμες συνεισφορές
των Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Αργότερα γεννήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο
και η κωμωδία.
Έργα του Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη,
Αριστοφάνη, πρωτοπαίχτηκαν σ' ένα από
τα Διονύσια της αρχαίας Αθήνας.
Σταφύλια υπάρχουν σε πολλές ποικιλίες.
Είναι Σουλτανίνα, Ροδίτης, Μοσχάτο, Κέρινο, Σαββατιανό, Φράουλα κ.λ.π.

Η εθνική οικονομία της Ελλάδας ενισχύεται σημαντικά από τις εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών και των ελληνικών
κρασιών. Καθώς και της αποξηραμένης
ρόγας των σταφυλιών, της σταφίδας.
Στην Ελλάδα η καλλιέργια της αμπέλου καλύπτει 2.230.000 στρέματα περίπου.
Η σταφίδα, η περίφημη σουλτανίνα είναι
καρπός σταφιλοαμπέλου, χλωρός ή ξερός.
Καλειεργείται κυρίως στην Κορινθία.
(94/100 της συνολικής ελληνικής παραγωγής). Η Σουλτανίνα είναι ποικιλία σταφυλιού κιτρινόχρυσου χρώματος.
Το κρασί είναι το αρχαιότερο ποτό που γνώρισε ο άνθρωπος. Η ζύμωση οφείλεται στους
μικροργανισμούς, κυρίως τους ζαχαρομύκητες, που διασπάνε το ζάκχαρο σε οινόπνευμα. Η περιεκτικότητα του κρασιού σε
οινόπνευμα κυμαίνεται από 4% έως 17%.
Τα κρασιά είναι λευκά ή μαύρα ή κόκκινα
ξηρά ή στυφά και επιδόρπια (γλυκά) και
αφρώδη.
Στην Ελλάδα παράγονται ωραία κρασιά στα
νησιά Κεφαλονιά, Θήρα, Πάρο, Κέρκηρα,
Λευκάδα,Κύμη και στη Στεραιά Ελλάδα και
Θεσσαλία. Στη Μακεδονία (Νάουσα), στη
Σάμο και την Αττική.
Ο Σεπτέμβρης μήνας ευνοεί ακόμα τον
καλό καιρό και τους έρωτες που γεννιούνται κατά το καλοκαίρι.
Φάτε λοιπόν σταφύλια, μεθύστε με κρασί,
υμνήστε το Βάκχο.
Άντε και καλά κρασιά!
Κάλλια Κωνσταντινοπούλου

ΕΒΔΟΜΗ
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Προεδρεία στους Δήμους
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Και πάλι πρόεδρος η Μαρία Κόλλια
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η
Μαρία Κόλλια, η οποία ήταν πρόεδρος και στην προηγούμενη δημοτική θητεία, με καλές περγαμηνές.
Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Τζιβίλογλου και Γραμματέας ο Δημήτριος Κατσούλης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν στους ΟΤΑ οι προβλεπόμενες συνεδριάσεις των νέων Δημοτικών Συμβουλίων, όπου
εξελέγησαν, μετά από ψηφοφορίες, τα Προεδρεία των Δήμων και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και η Οικονομική.
Σε όλα τα όργανα συμμετέχουν (υποχρεωτικά) και σύμβουλοι από τις μειοψηφίες.

Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β, για
την εκλογή του Προεδρείου, των επιτροπών Οικονομική και Ποιότητας
Ζωής και εκλογή αντιπροσώπων στην
Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Γιώργος Σωφρόνης (Δήμαρχος – αυτοδίκαια)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτα Γεωργοπούλου (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Σταμάτιος Γκίνης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Βασίλειος Μπούτσης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Εμμανουήλ Χαρίτος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Σωτήριος Μακροδημήτρης (σύμβουλος μειοψηφίας)
Ανδρέας Πέγκας (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος: Γιώργος Σωφρόνης (Δήμαρχος – αυτοδίκαια)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Απόστολος Αποστόλου (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Σάββας Γκέραλης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Δημήτριος Λιοδακάκης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Ηλίας Μπουκοβάλας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Ανδρέας Κωνσταντέλος (σύμβουλος μειοψηφίας)
Γεώργιος Τζιβίλογλου (σύμβουλος μειοψηφίας)
Εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. Αττικής εκλέχθηκαν οι:
Γεώργιος Σωφρόνης (Δήμαρχος)
Αλέξανδρος Αθανασόπουλος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Εμμανουήλ Τσαλικίδης (σύμβουλος μειοψηφίας)

Νέοι Αντιδήμαρχοι
Γκέραλης Σάββας, Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Διεύθυνσης
Οργάνωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης,
και αναπληρωτής Δημάρχου. Χωρίς αντιμισθία.
Ηλίας Μπουκοβάλας: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Χωρίς αντιμισθία.
Σταμάτης Γκίνης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Γκούμα Κατερίνα-Παπασταμέλου: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Δημητρίου Σπύρος: Αντιδήμαρχος Οργάνωσης Λειτουργίας και Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών και Νομικών
Προσώπων, Διαφάνειας, Σχολικών Επιτροπών & Παιδείας.
Αδάμης Μιχάλης: Αντιδήμαρχοw Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και ́Έργων με αυτεπιστασία.

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
έκανε έναν χαιρετισμό στον οποίο
επεσήμανε.
«Θα αναδείξει ότι επικρατεί πλέον
πνεύμα συνεννόησης, πνεύμα σύμπνοιας, παραγωγικό που θα βοηθήσει
να εξελιχθούν οι υποθέσεις του
Δήμου γρήγορα και αποτελεσματικά
και θα λυθούν προβλήματα τα οποία
υπάρχουν».
Εδωσε συγχαρητήρια σε όλες τις παατάξεις για την επίτυχία τους και σε
όλους τους δημοτικούς συμβούλους
για την εκλογή τους.
Ξεκαθάρισε ότι «οι υποθέσεις του
Δήμου είναι πάνω από τις προσωπικές
διαδρομές, ο Δήμος απαιτεί συνεννόηση, ομόνοια, ομοψυχία. Απαιτεί να
βρούμε τα πατήματά μας. Να βρούμε
όλα όσα μας ενώνουν και να κάνουμε
πέρα όσα μας χωρίζουν. Εγώ θα το
κάνω πράξη και για τη δημοτική πλειοψηφία δεσμεύομαι γ’ αυτό».
Προέτρεψε όλες τις πλευρές να εκλέξουν προεδρείο ομόφωνα, ή με πολύ
μεγάλες πλειοψηφίες.
Ωραία όλα αυτά που είπε ο δήμαρχος,
αλλά η εξέλιξη της συνεδρίασης,
μόνο αυτό δεν έδειξε.
Για τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. για
τα επόμενα 2,5 χρόνια αυτοπροτάθηκε η Λυδία Αργυροπούλου. Δεν
υπήρξε άλλη πρόταση και προχώρησαν στην αποδοχή της. Ο δήμαρχος
πρότεινε φανερή ψηφοφορία από την
παράταξή του για την αποδοχή της Λ.
Αργυροπούλου, κάτι που μόνο η Ηλέκτρα Τσιριγώτη δεν αποδέχθηκε με το
σκεπτικό ότι «οι επιλογές προσώπων
είναι ζήτημα δεοντολογίας και όχι
προσωπικές τις οποίες τιμώ εδώ και
δώδεκα χρόνια».
Να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος του
Δ.Σ. υποχρεωτικά προέρχεται μόνο
από την πλειοψηφία.

Το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου
αποτελείται από:
20 συμβούλοι από την παράταξη του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
8 Συμβούλοι από την παράταξη του
Σπύρου Πανά (μαζί με τον Πανά)
2 συμβούλοι από την παράταξη του
Δημ. Δαβάκη (μαζί με τον Δαβάκη)
Οι υπόλοιπες 3 παρατάξεις έβγαλαν
μόνο τον εαυτό τους στο Δ.Σ. (Ματόπουλος, Δόγκας, Πασακυριάκος).
Συνολικά δηλαδή το Δ.Σ. αποτελείται
από 33 συμβούλους συν το δήμαρχο.

Γεν. Γραμματέας Σπύρος Βαλάτας
Οπως αντιληφθήκατε, η ομόνοια, η
σύμπνοια και η ειρήνη που πρότεινε ο
Γρ. Κωνσταντέλλος πήγαν ...περίπατο, αφού από την πρώτη ψηψοφορία ο καθένας ψήφιζε τη δική του
παράταξη, τουλάχιστον από τις δύο
πρώτες παρατάξεις.

Πρόεδρος αναδείχθηκε μετά την ψηφοφορία η Λυδία Αργυροπούλου με
22 ψήφους. Πήρε δηλαδή και δύο ψήφους από τις μειοψηφίες.
Είναι η πρώτη φορά, και στις τρεις πόλεις που ήταν Δήμοι μέχρι που ενώθηκαν με τον Καλλικράτη που
εκλέγεται γυναίκα πρόεδρος.
Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας
προτείνονται υποχρεωτικά από τις
μειοψηφίες. Ο αντιπρόεδρος από τη
μείζοντα αντιπολίτευση και ο Γ. Γραμματέας από τις υπόλοιπες.
Αντιπρόεδρος αυτοπροτάθηκε ο Δημήτρης Κιούκης από το συνδυασμό
του Σπ. Πανά. Ακολούθησαν δύο ψηφοφορίες που συγκέντρωση 23 λευκά
και 10 υπέρ του. Και μόνο στην τρίτη
ψηφοφορία εξελέγη με μόλις 17 ψήφους.
Γενικός Γραμματέας αυτοπροτάθηκε ο
Σπύρος Βαλάτας, σύμβουλος με τον
Δημ. Δαβάκη, ο οποίος εξελέγη με
την πρώτη ψηφοφορία με 21 ναι και
12 λευκά.
Το προεδρείο λοιπόν αποτελείται:
Πρόεδρος Λυδία Αργυροπούλου
Αντιπρόεδρος Δημήτρης Κιούκης

Οικονομική Επιτροπή είναι εννεαμελής μαζί με τον Δήμαρχο που προεδρεύει.
Εξελέγησαν με τη σειρά των σταυρών:
24 Βαδάσης
23 Αγαλιώτης
23 Βαμβασάκης
23 Ανδριόπουλος
22 Μπραϊμνιώτη
10 Μ. Σίνα
9 Σπ. Πανάς
Η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να
συμπληρώσει την πλειοψηφία των 17
ψήφων ούτε στην πρώτη, ούτε στη
δεύτερη ψηφοφορία.

Το Προεδρείο έλαβε τις θέσεις του και
συνεχίστηκε η συνεδρίαση για την
εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής
και της Ποιότητας Ζωής.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Βάσης Ν, Ζυγούρης Ν. , Καραγιάν Ν.,
Κασιδόκωστας Παντ., Μιχαλόπουλος
Βασ., Αργυρουδάκης Ελ., Δόγκας Δημοσθένης & Κασιδόκωστας Νίκος.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
Γρηγόρης Καγεώργης, Βασίλης Μιχαλόπουλος και Σπύρος Πανάς
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

Oι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο 3Β
Τους πέντε αντιδημάρχους και 13 εντεταλμένους
συμβούλους για τον συντονισμό και την εποπτεία
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Συγκεκριμένα, οι πέντε Αντιδήμαρχοι είναι:
― Διονύσιος Γεωργουλόπουλος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης και Οικονομικών
Συνεπικουρούμενος από τους:
Βασίλη Παπαμιχαήλ - Εντεταλμένο Σύμβουλο Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου
Μιχάλη Ανδριόπουλο - Εντεταλμένο Σύμβουλο Πράσινων Εφαρμογών και «έξυπνων εσόδων»
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Σε κλίμα ενότητας οι δημαιρεσίες στο Κορωπί
Διαπαραταξιακή η εκπροσώπηση των οργάνων
Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
(7.09.2014), προέδρευσε ο πρώτος
σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος
της πλειοψηφίας Ανδρέας Ντούνης, για την εκλογή νέου Προεδρείου του Δ.Σ, και μελών των
Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος: Θεοφάνης Μιχαιρίνας.
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γκίκας
του Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ελένη Αδάμ (της
συμπολίτευσης)
Οικονομική Επιτροπή:
Ελένη Αθανάτου-Παπακωνσταντίνου,
Γεώργιος Ν. Γκίκας,

― Δημοσθένης Βαμβασάκης - Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου
και Περιβάλλοντος
Συνεπικουρούμενος από τους:
Ηλέκτρα Τσιριγώτη - Εντεταλμένη Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Γιάννη Αγαλιώτη - Εντεταλμένο Σύμβουλο Συντονισμού
ΚΕΠ και διαχείρισης καθημερινότητας του Πολίτη
Γρηγόρη Καγεώργη - Εντεταλμένο Σύμβουλο Νεολαίας
και Απασχόλησης

Κώστας Κωνσταντάρας,
Αγγελική Λειβαδίτου,
Ανδρέας Ντούνης.
Αθηνά Κιούση,
Μαρούσα Μάκαρη-Χρήστου
Ευάγγελος Ρεμπάπης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Νικόλαος Κ. Γιαννάκος,
Αμαλία Σ. Γκιόκα,
Αγγελική Λειβαδίτου,
Δήμητρα Ν. Μιχαιρίνα,
Παναγιώτης Γ. Πολίτης,
Διονύσιος Α. Κερασιώτης
Παναγιώτης Ι. Τσιμπικτσιόγλου.
Ανδρέας Α. Βράχας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH EΝΩΣΗ ΔHΜΩΝ
ΑΤΤΙΚHΣ (ΠΕΔΑ)
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης και οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Νίκος Γιαννάκος και Παναγιώτης
Τσιμπικτσιόγλου.

Προεδρείο και Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παλλήνης
Ομόφωνο Προεδρείο εξέλεξε ο Δήμος
Παλλήνης.
Πρόεδρος: Λιακόπουλος Αγγελος
Αντιπρόεδρος: Βίτσιος Αριστείδης
Γραμματ.: Μπουλμπασάκος Γεώργιος

― Παναγιώτης Σωτηρόπουλος - Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Πυρασφάλειας
― Ωσανά Καραγιάν - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
― Χρήστος Βαδάσης - Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών
Συνεπικουρούμενος από τους:
Νίκο Ζυγούρη - Εντεταλμένο Σύμβουλο Σχεδιασμού και
Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης
Γιάννη Δήμα - Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολεοδομικού
και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Βασίλη Μιχαλόπουλο - Εντεταλμένο Σύμβουλο Διαχείρισης Ρεμάτων και Σχεδίου Πόλης
Κώστα Σφέτσα - Εντεταλμένο Σύμβουλο Εποπτείας Δημοτικών Εργοταξίων
Φιλάρετο Χατζηστεφάνου - Εντεταλμένο Σύμβουλο
Εποπτείας και Αναβάθμισης Δημοτικών Εγκαταστάσεων
Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν επίσης οι :
Παντελής Κασιδόκωστας - Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Νίκος Ψαλλίδας - Συντονισμού έργου Δημοτικών Κοινοτήτων
Μαρία Μπραϊμνιώτη - Πολιτισμού και Εθελοντισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αβαρκιώτης Φώτης, Πυργιώτης Αλέξανδρος, Δημόπουλος Ιωάννης, Ματζώρος
Ανδρέας, Μερτζάνος Γεώργιος, Μερτύρης Παναγιώτης, Χαλκίδης Ιωάννης, Βολιώτης Απόστολος.

και Δημοτικών Εγκαταστάσεων για τις
Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας-Γέρακα- Παλλήνης και τοπικής ενότητας
Ανθούσας. Εμμισθος
Καρκούλιας Δημήτριος, Διαφάνεια και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Εμμισθος.

Προγραμματισμού Τοπικής Ανάπτυξης,
Τεχνικά Έργα και αναπληρωτής Δημάρχου. Εμμισθος.
Αντώνιος Νομικός εποπτεία υπηρεσιών καθαριότητας, Εμμισθος.
Γεώργιος Μπέκας κίνηση και συντήρηση οχημάτων Δήμου, εποπτεία και
διαχείριση ακίνητης περιουσίας του
Δήμου, ύδρευση. Εμμισθος.

Αντιδήμαρχοι

Δρούγκας Σταύρος, Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης,
προγραμμάτων ανακύκλωσης. Εμμισθος.
Μαντζώρος Ανδρέας, Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων

Κουνενάκη Ειρήνη, Κοινωνική υπηρεσία, Πρόνοια και Αλληλεγγύη.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κουνενάκη Ειρήνη, Ζινέλη Πόπη, Αποστολίδου Ελένη, Δρούγκας Σταύρος,
Καρκούλιας Δημήτριος, Καρατζάς Γεώργιος, Περδίκης Ηλίας, Μπάκας Κωνσταντίνος.

Αβαρκιώτης Φώτης, Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού, Πολιτική Προστασία και
αρμοδιότητες στη δημοτική Ενότητα
Παλλήνης και αναπληρωτής δημάρχου. Εμμισθος.

Μελισσά-Κόλλια Βασιλική, Εποπτεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, άμισθη.

Δημήτρης Μάρκου, δήμαρχος
Πρόεδρος: Σταύρος Κατραμάδος
Αντιπρόεδρος: Πέτρος Πουλάκης
Γραμματέας: Χρίστος Τσαντίλας.
ΠΕΔΑ: Δημήτρης Μάρκου (δήμαρχος), Αντώνης Τούντας, Πέτρος
Πουλάκης.

Αντιδήμαρχοι
Αντώνιος Τούντας, εποπτεία θεμάτων

Νικόλαος Κρόκος: εποπτεία στον
τομέα Παιδείας, Παιδικών σταθμών
και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης,
Παναγιώτης Λάμπρους, Κοινωνική
Προστασία, Πολιτική Προστασία,

σ.σ. Γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο μας, ότι ο νυν δήμαρχος έχει
θητεύσει στη Δημοτική Αρχή του
τότε δημάρχου Αντώνη Τούντα, κάτι
που δεν αληθεύει και ζητούμε συγνώμη.
Αλλά επειδή συνυπάρχουν πολλοί με
το ίδιο επώνυμο έγινε σύγχυση.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο Μαρκοπούλου η
προβλεπόμενη συνεδρίαση, όπου
εξελέγησαν, μετά από ψηφοφορίες, το Προεδρείο του
Δ.Σ. και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και η Οικονομική.
Σε όλα τα όργανα συμμετέχουν (υποχρεωτικά) και σύμβουλοι από τις μειοψηφίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ – ΦΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
- ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
- ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ.
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, της πλειψοηφίας.

Συνεχίζεται το Κοινωνικό Φροντιστήριο
στο Μαρκόπουλο για 3 χρονιά
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί και φέτος τους εκπαιδευτικούς - ιδιοκτήτες φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθώς και τους ιδιώτες εκπαιδευτικούς, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τις υπηρεσίες που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Μαρκοπούλου, δίνοντας σε μαθητές και μαθήτριες οικογενειών που αδυνατούν να καταβάλουν τα
απαιτούμενα δίδακτρα, τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης, στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Χάρη στην ευαισθητοποίηση συνανθρώπων, που απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, έχουν καταφέρει
εδώ και δύο χρόνια, να επεκτείνουν την αρωγή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πέραν της παροχής των απαραίτητων ειδών διατροφής και ρουχισμού σε πολίτες που
έχουν πραγματικά ανάγκη, και στον τομέα παροχής υπηρεσιών.
Σημείο κλειδί, αποτελεί τα γεγονός της ένταξης των
ωφελούμενων παιδιών, σε ήδη υφιστάμενα τμήματα μαθητών, με αποτέλεσμα να αποκλείουν εκ προοιμίου,
κάθε είδους κοινωνικό ρατσισμό που θα μπορούσε να
προκύψει.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απευθύνουν
εκ νέου κάλεσμα, σε ανθρώπους που θέλουν πραγματικά
να προσφέρουν.
Φέτος, θα επιχειρήσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, καλώντας να συμμετάσχουν στο εγχείρημα και εθελοντές
εκπαιδευτικοί, που πραγματοποιούν μαθήματα κατ’ οίκον.
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η προσκόμιση εγγράφων
που αποδεικνύουν τις γνώσεις τους, στο αντικείμενό
τους.
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στα τηλέφωνα: 22990-85095, 2299020174, και 22990-20105.

Ιδρυση Παραγωγικού και Μεταποιητικού Συνεταιρισμού
οργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου
Η Δημοτική Αρχή, πιστή
στις δεσμεύσεις της και μαχόμενη συνεχώς κατά της
οικονομικής κρίσης, προχωράει στην προσπάθεια ίδρυσης ενός Παραγωγικού και
Μεταποιητικού Συνεταιρισμού στον Δήμο Μαρκοπούλου, με απώτερο σκοπό την
υποστήριξη και ανάδειξη
της τοπικής αγροτικής παραγωγής.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου διαπιστώνοντας, ότι αυτή τη
στιγμή υπάρχουν 25.000
ακαλλιέργητα στρέμματα,
στα διοικητικά όριά του,
έχει ως στόχο:
• την ένταξη της περιοχής
του, σε καθεστώς κινήτρων
για νέους αγρότες,
• την σύνδεση της φορολόγησης της αγροτικής γης με
την κερδοφορία της αγροτικής δραστηριότητας,
• την διατήρηση και ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα μας,
• την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επέκταση των
δραστηριοτήτων στη μεταποίηση, συσκευασία – προώθηση των αγροτικών
προϊόντων και την συγκρότηση μικρών συνεταιριστικών επιχειρήσεων,
• την ανάδειξη των τοπικών
προϊόντων, με έμφαση στα
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά,
• την καταβολή προσπάθειας για την κατοχύρωση
ΠΟΠ (Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ

(Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη) για όλα τα τοπικά προϊόντα,
• την στήριξη πρωτοβουλιών
για την επανεκμετάλλευση
της εγκαταλελειμμένης από
τους ιδιοκτήτες αγροτικής
γης, μετά από συνεννόηση
μαζί τους, από άνεργους
συμπολίτες μας, για την παραγωγή τοπικών προϊόντων,
με παροχή κινήτρων σε
νέους αγρότες και σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
• την συνέχιση και ενίσχυση
του θεσμού της Ετήσιας Έκθεσης τοπικών προϊόντων
(φυστίκια, λάδι, σύκα, κρασιά),

• την ανάδειξη τοπικών Οινοποιείων με εκστρατείες
ενημέρωσης και εκδηλώσεις και συνεργασία με τον
Συνεταιρισμό ΜΑΡΚΟ για
την αξιοποίηση του χώρου
του Μουσείου Οίνου και την
διοργάνωση εκδηλώσεων
προώθησης προϊόντων, επιμόρφωσης κλπ,
Η ίδρυση ενός Παραγωγικού και Μεταποιητικού Συνεταιρισμού στον Δήμο

Μαρκοπούλου, θα αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη
μεγάλων
και
ουσιαστικών στόχων.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
από το Δήμο προς αποδέκτες:
Α) Ιδιοκτήτες ακαλλιέργητων εκτάσεων στην ευρύτερη
περιοχή
Μαρκοπούλου, που επιθυμούν να προχωρήσουν στην
αξιοποίησή τους.
Β) Υφιστάμενους παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή Μαρκοπούλου.
Γ) Τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή Μαρκοπού-

λου, που ενδιαφέρονται να
καλλιεργήσουν τις εκτάσεις που θα τους διατεθούν,
κατόπιν συνεννόησης.
Δ) Ιδιοκτήτες αγροτικών μηχανημάτων στην ευρύτερη
περιοχή Μαρκοπούλου, που
επιθυμούν να διαθέσουν τα
μηχανήματά τους στον
Δήμο Μαρκοπούλου, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν
για
την
καλλιέργεια των εκτάσεων

που θα διατεθούν.
Ε) Γεωπόνους και επιχειρήσεις πώλησης γεωργικών
φαρμάκων, εργαλείων, σπόρων κ.λπ. στην ευρύτερη
περιοχή Μαρκοπούλου, που
επιθυμούν να διαθέσουν τα
προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους στον Δήμο, προκειμένου
αυτά
να
χρησιμοποιηθούν για την
καλλιέργεια των εκτάσεων
που θα διατεθούν.
Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες για την
εύρεση χώρου για την συγκέντρωση των προϊόντων
και την εγκατάσταση μεταποιητικής μονάδας για τη
συσκευασία τους.
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα παραπάνω βήματα, θα αποδελτιωθούν και
θα καταχωρηθούν σε βάση
δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα με τον
οποίο θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα.
Οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, παρακαλούνται
να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το υποβάλουν στο Γραφείο Τύπου
του Δήμου Μαρκοπούλου
(υπόγειο Δημαρχείου Μαρκοπούλου).
Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κο Μιχάλη Τσακίρη, τηλ: 6976.936.869, ή
στο Γραφείο Τύπου του
Δήμου Μαρκοπούλου, στο
τηλ: 22990-20104.

Καλύφθηκαν όλα τα παιδιά στους Παιδικούς σταθμούς Μαρκοπούλου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» του Δήμου
Μαρκοπούλου, κατάφερε να καλύψει
το σύνολο των αιτήσεων (100%) που
υποβλήθηκαν από πολίτες, για τους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για 2η
συνεχή χρονιά!
Οπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του
“Βραυρώνιος”, Σπύρος Δράκος, «η
εξαιρετική επιτυχία, είναι ότι κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε 126 πλήρως επιδοτούμενες θέσεις παιδιών,
μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»,
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης)

πρόγραμμα το οποίο ανήκει στο ΕΣΠΑ,
αριθμός αναλογικά (και σε κάποιες πε-

ριπτώσεις και σε απόλυτο νούμερο!)
μεγαλύτερος από όλους τους άλλους
Δήμους της Ανατολικής Αττικής, οι

οποίοι είναι πολυπληθέστεροι.
Πέρυσι εξασφαλίστηκαν 101 θέσεις,
ενώ εφέτος 126, δηλαδή υπάρχει μία
αύξηση επιδοτούμενων θέσεων, της
τάξεως του 25%!
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, που το
αποτέλεσμα δικαιώνει την σκληρή
δουλειά και την προσπάθεια που καταβάλλεται μεθοδικά, τόσο από το διοικητικό προσωπικό του «Βραυρώνιος»,
των υπευθύνων και του συνόλου του
προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών, όσο και της Δημοτικής
Αρχής, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες
οικονομικές συνθήκες».

ΕΒΔΟΜΗ

Προσκυνηματική Εκδρομή
Με τη Μητρόπολη Γλυφάδας & ΒΒΒ
Πλούσιες πνευματικές εμπειρίες απέκτησαν οι 74 συμμετέχοντες στην εκδρομή που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολή
Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β., (Γραφείο Νεότητος), για τους Κατηχητές και Κατηχήτριές της. Η εκδρομή αυτή, διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό προορισμό, «ως ελάχιστο
δείγμα σεβασμού και έμπρακτης αγάπης του Ποιμενάρχη
κ. Παύλου», όπως σημειώνει το δελτίο τύπου.
Στο τριήμερο (5-7/9) επισκέφθηκαν την ιστορική πόλη της
Καλαμπάκας, τα Μετέωρα με τα ιστορικά Μοναστήρια που
βρίσκονται πάνω στους Βράχους σαν αετοφωλιές και την
Λίμνη Πλαστήρα.
Την Προσκυνηματική Εκδρομή συνόδευσαν ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, ο. π. Αλέξανδρος Καραΐσκος και ο
π. Αντώνιος Χρήστου.
Επισκέφθηκαν τα Μετέωρα, Μοναστήρια και κάστρα. Στο
Μ. Μετέωρο ή αλλιώς Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χριστού σταμάτησαν και περιπλανήθηκαν τους χώρους
(Σκευοφυλάκιο, Κειμηλιαρχείο, Μουσείο κ.ά.).
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25 χρόνια Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο
-Λύκειο Παλλήνης
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου κοντά στους μαθητές
Το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Παλλήνης, που φέτος έκλεισε
25 χρόνια λειτουργίας, επισκέφθηκε
(8/9) η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου, συνοδευόμενη από τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,
Πέτρο Φιλίππου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσής της για το φλέγον πρόβλημα
της μεταφοράς των μαθητών του, συναντήθηκε με την Ελένη Φλεβοτόμου,
διευθύντρια του Λυκείου, τον Κώστα
Παπαγεωργίου, διευθυντή του Γυμνασίου, τον Διομήδη Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρου του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων καθώς και με καθηγητές,
γονείς και μαθητές.

ναντιόμαστε εδώ, στο Μουσικό σχολείο Παλλήνης, για να στηρίξουμε
όλοι μαζί το δικαίωμα όλων των μαθητών να μπορούν με ασφάλεια να
πηγαίνουν στα σχολεία τους. Χωρίς
χιλιομετρικά
ή
άλλα
εμπόδια.
Aπαιτείται πλήρης και ριζική αλλαγή
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
(KYA 24001 του Ιουνίου του 2013).
• «Με διαρκείς τροπολογίες – μπαλώματα, όπως κάνει η κυβέρνηση, η κατάσταση δεν βελτιώνεται.
• «Ειδικότερα το νέο νομοθετικό πλαίσιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του
την εξυπηρέτηση των μαθητών των
μουσικών σχολείων κι εν γένει των

Όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεψαν γεμάτοι εμπειρίες,
από τη φύση που είδαν τους ναούς και τα μοναστήρια και
τις απόψεις που αντάλλαξαν για θέματα Κατηχήσεως.
Η Ρένα Δούρου δήλωσε μεταξύ
άλλων:
• «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού, συ-

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί
η επίσημη εκδήλωση της Μητροπόλεως για την Έναρξη
των Κατηχητικών Συνάξεων και ο επίσημος διορισμός των
Κατηχητών για την νέα εκκλησιαστική χρονιά 2014-2015.

υπερτοπικών. Μίας κατηγορίας μαθητών που η ΚΥΑ του 2013 αγνοεί. Ή,
ακριβέστερα, τιμωρεί τα παιδιά αυτά
για την επιλογή τους να ακολουθή-

σουν τα μαθήματα του μουσικού σχολείου».
• «Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που
υπαγορεύεται από μνημονιακές σκοπιμότητες, υποχρεώνεται η εφαρμόσει
η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Η οποία αναγκάζεται, με τις υπηρεσίες
της, να εφαρμόσει μια πολιτική στην
διαμόρφωση της οποίας δεν έχει παίξει κανένα ρόλο!»
• «Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται
άμεσα είναι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη του τα
όσα τονίζει στο Πόρισμά του, φέτος

τον Ιούλιο, ο Συνήγορος του Πολίτη,
δηλαδή την ασφάλεια κατά τη μετακίνηση των μαθητών, την απόσταση της
κατοικίας του μαθητή από το σχολείο
και το βάρος που μεταφέρει, τη διάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών
καθώς και τις πληθυσμιακές, ηλικιακές
και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες».
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4 στα 5 παιδιά
που έχουν γίνει δεκτά
στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου 3Β περιμένουν
στα σπίτια τους...

Ακυρες όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού!
Ποιος είναι ο προστάτης των καρτέλ;
Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Δ.Ε.) Αθηνών, (2938/14) που ακύρωσε παράνομη - τυπικά απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (540/2012), έμενε από τον Ιούνιο στα ...συρτάρια του προέδρου της Επιτροπής, χωρίς να ενημερώνεται το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ισχυρίζεται

Το πρόβλημα με τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους
παιδικούς σταθμούς του δήμου 3B είναι εκρηκτικό.
Ηδη, τα παιδιά θα έπρεπε να φιλοξενούνται από την 1η
Σεπτέμβρη στους παιδικούς σταθμούς.
Ομως, από τα περίπου 500 παιδιά των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί και μοριοδοτηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει μόλις 65
(μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ) και από την επόμενη
Δευτέρα (15/9) όπως μαθαίνουμε σταδιακά θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς άλλα 40 παιδιά. Δηλαδή, περίπου 400 παιδιά και οι οικογένειές τους
βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Ακούγεται έντονα
πως υπάρχει περίπτωση το σύνολο των παιδιών να πάει
στους σταθμούς στο τέλος του 2014 ή στις αρχές του
2015.

Το χειρότερο όμως είναι ότι το σύνολο των παιδιών παραμένει ακόμα άγνωστο πότε θα ξεκινήσει να φιλοξενείται στους παιδικούς σταθμούς του δήμου μας.
Δεκάδες οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα
αφού είναι αναγκασμένοι να βρουν τρόπους και για να
μπορούν να πάνε για δουλειά αλλά και να φροντίσουν τα
παιδιά τους.
Καλούμε τη διοίκηση του δήμου:
- Να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.
- Να μη μείνει κανένα παιδί
εκτός παιδικών σταθμών.
- Να μην επιβληθούν τροφεία
ούτε για τη σχολική χρονιά
2014 – 2015, όπως ακριβώς
έγινε και την προηγούμενη
μετά από αποφάσεις του Δ.Σ.
και ύστερα από πρόταση της
Λαϊκής Συσπείρωσης.
Τέλος, καλούμε τους γονείς να αντιδράσουν και να μην
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ (2013 – 2014) ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. Θυμίζουμε ότι γι αυτό το θέμα το δημοτικό συμβούλιο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει πάρει σχετικές αποφάσεις που απαλλάσσει τους γονείς από την υποχρέωση
να καταβάλλουν τροφεία για την περίοδο Σεπτέμβρης
2013 – Ιούλιος 2014.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης ΒΒΒ

ο καταγγέλων Γ. Φλωράς, οποίος, με σειρά τεκμηριωμένων καταγγελιών, έφτασε μέχρι τα γραφεία
του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων Υπουργών Δένδια και Γιακουμάτου.
Οι οποίοι “τί έκαναν;” διερωτάται ο καταγγέλων, για να καταλήξει αγανακτισμένος, “ΤΙΠΟΤΑ”.
Το αντίθετο, θα μας εξέπληττε ευχάριστα.
Τώρα, για να καταλάβουν οι αναγνώστες μας, πόσο ...βελτιώθηκε η λειτουργία του δημοσίου, μετά τα
παθήματά μας, κοιτάξτε περί τίνος
πρόκειται, μ’ όλες τις επιφυλάξεις,
γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης των καταγγελομένων, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι αμφιβάλουμε για
την ειλικρίνεια του καταγγέλοντος.
Η δικαστική απόφαση, λοιπόν, αφορά
τη νομιμότητα σύνθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Επ.Αντ.) για τα
έτη 2012, 2013 (από το Μάρτιο του ‘12
έως τον Δεκέμβριο του ‘13).
Η συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Ε.
Αθηνών μπορεί ν’ αφορά προσφυγή
της Odeon A.E. (ιδιοκτησίας Βαρδινογιάννη), επί της οποίας το Δ.Ε. απεφάνθη ότι η απόφαση της Επ.Αντ.
είναι άκυρη, γιατί “η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είχε συγκροτηθεί νομίμως”, αλλά κατ’ ουσίαν βγάζει άκυρες,
για τον ίδιο λόγο, όλες τις αποφάσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισμού αυτής
της περιόδου.
Πάρτε μια ιδέα:
«ΑΠΟΦΑΣΗ 555/2012 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ
(ιδιοκτησία Μυτιληναίος) -ΔΕΣΦΑ-ΔΕΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2012 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ (ιδιοκτησία Μυτιληναίος)-ΔΕΣΦΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2012 ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 550/2012 ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2012 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
ΑΠΟΦΑΣΗ 547/2012 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 545/2012 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 563/2013 ΚΑΡΤΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2013 ΈΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Το μεγαλύτερο ΔΩΡΟ
στα ΚΑΡΤΕΛ
Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η ακύρωση και
η κωλυσιεργεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης;
Δώρο στα καρτέλ: Η πρακτική της
Επ.Α. λέει ο καταγγέλων, δίνει τσάμπα
χρόνο στα καρτέλ και παραγραφή ποινικών ευθυνών.
«Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα καταρρεύσουν στο Διοικητικό Εφετείο. H
Επιτροπή Ανταγωνισμού (σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας “Δημοκρατία” 12/8/2014), επειδή πιστεύει ότι
έχει δίκιο, προσφεύγει στο Συμβούλιο
της Επικρατείας κατά των αποφάσεων
του Διοικητικού Εφετείου. Προφανέστατα όμως έχει άδικο».[...]
«Η απαράδεκτη πράξη της Επιτροπής
Ανταγωνισμού να προσφύγει στο ΣτΕ
αντί να εκδικάσει άμεσα και πάλι την
υπόθεση σημαίνει ότι το ΣτΕ θα εξετάσει την κάθε υπόθεση σε 3-4 χρόνια,
προφανέστατα θα αποφασίσει ότι το Διοικητικό Εφετείο έχει δίκιο, θα επιστρέψει τις υποθέσεις στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού για εκ νέου εξέταση,
αυτή θα αποφασίσει μετά από 1-2 χρόνια, θα τιμωρήσει τα καρτέλ. Αυτά θα
προσφύγουν και πάλι στο Διοικητικό
Εφετείο κατά της νέας απόφασης, στην
συνέχεια στο ΣτΕ και θα φτάσουμε αισίως στο 2022-2023 για τελεσίδικη τιμωρία των εγκληματιών.
Απόδειξη του ισχυρισμού μας περί χρονοτριβής αποτελεί η πρόσφατη εξέλιξη

με την υπόθεση της GLAXO. Με την
απόφαση 318/2006 η Επ. Αντ. καταδίκασε την πολυεθνική GLAXO για παραβάσεις των ετών 2000-2002.
Η GLAXO προσέφυγε στο Διοικητικό
Εφετείο το οποίο με σειρά αποφάσεων το 2009 και το 2010 ( 2019/2009,
2100/2009 και 1983/2010) διέταξε την
Επιτροπή Ανταγωνισμού να επανεξετάσει την υπόθεση. Προσέφυγαν και οι
δυο στο ΣτΕ το οποίο στα τέλη σχεδόν του 2014 (14 χρόνια μετά τις παραβάσεις) απέρριψε τις αιτήσεις
αναίρεσης και διατάσει την Επιτροπή
Ανταγωνισμού να επανεξετάσει την
υπόθεση. Η Επ.Αντ. θα την επανεξετάσει τον Νοέμβριο του 2014, θα καταδικάσει ενδεχομένως την GLAXO,
θα προσφύγει αυτή στο Διοικητικό
Εφετείο, μετά στο ΣτΕ και θα τελεσιδικήσει η υπόθεση το 2020, δηλαδή 20
χρόνια μετά το αδίκημα!!!».
Ζαλιστήκατε; Κακώς: είναι μία μικρή
εξάσκηση της πρακτικής του καφκικού
κράτους, που συνθλίβει τον πολίτη και
επιτρέπει στους ισχυρούς ν’ αναπνέουν ελεύθερα και ν’ αποπνέουν όλη τη
δυσοσμία των αρπακτικών, που απολαμβάνουν ανενόχλητα όλων των κοινωνικών αγαθών και κάθε ικμάδας των
απλών συντελεστών της.
Λεπτομέρεια: Πρόεδρος της Επ.Αντ.
είναι ο Δημ. Κυριτσάκης - άγνωστός μας
και μη εξαιρετέος - και εκλεκτός του
τότε Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη.
Ιστότοποι για τεκμηρίωση:
http://adagonismos.blogspot.gr/2014/09/blogpost.html

Προεδρείο και Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παιανίας
Δημαιρεσίες έγιναν και στο Δήμο Παιανίας, όπου
εξελέγη το προεδρείο και οι
Επιτροπές.
Oπως έχουμε γράψει έχει νέο
δήμαρχο τον Σπύρο Στάμου.
Πρόεδρος: Αρτέμης Βαγιωνάκης
Αντιπρόεδρος: Έφη Κρεμμυδά
Γραμματέας: Βάσω Μπαλαούρα (της πλειοψηφίας
γιατί αρνήθηκε η μειοψηφία να συμμετέχει)

Οικονομική Επιτροπή: τακτικά μέλη
Γιώργος Βαληλής, Σταύρος Θανάσης, Κώστας Πρίφτης, Γιάννης Χελιδονόπουλος, Ισίδωρος Μάδης &
Έλενα Αντωνίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Δημήτρης Αλεξίου, Αντώνης Κατσούλης, Γιώργος
Μητροθανάσης, Αγγέλικα Στουραΐτη, Σπύρος Γεωργάκης & Αλέξανδρος Καποδίστριας.
ΠΕΔΑ: Κώστας Πρίφτης & Ισίδωρος Μάδης
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ΕΞΩ Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Γιώργος Νταβρής*
Το μείζον θέμα – πρόβλημα με τα εξοπλιστικά (Α.Ω) κλπ,
δεν είναι ότι χάθηκαν μυθώδη ποσά. Δυστυχώς το μείζον
είναι ότι δεν αντέδρασαν δυναμικά και καθοριστικά οι θεσμοί (επιτελεία, αρχηγοί, στρατιωτική Δικαιοσύνη κλπ),
προφανώς γιατί υπήρξαν δυνάμεις – χρήμα – πιέσεις,
αλλά και κάποιοι επίορκοι, δυστυχώς. Λογικά πρέπει να
υπάρχουν ακόμα και οι παραφυάδες αυτών.
Το AIDS της διαπλοκής, πέρασε και μόλυνε αρκετούς.
Άρα υπάρχει ιερή υποχρέωση ίασης και διαφύλαξης της
ηθικής υγείας του στρατεύματος. Αυτό το τεράστιο θέμα
πρέπει να συζητηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα με «δρακόντειες» διατάξεις στη Βουλή.
Την «παράγκα» στις Ένοπλες
Δυνάμεις, πρέπει να την κάψουμε όλοι μαζί!
Το είπα στην Ολομέλεια (όταν
συζητούσαμε για τα υποβρύχια). Το φωνάζω παρακλητικά –
δυνατά συνεχώς.
Βοηθήστε όλοι. Το χρωστάμε στους νεκρούς μας, στην
ιστορία μας, στην Ελλάδα μας!
Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να είναι «καθαρές» και απόλυτα δημοκρατικές. Υπάρχουν για να υπηρετούν και να
υπερασπίζονται τα όσια, τα ιερά, το Έθνος, την Πατρίδα
και τη Γαλανόλευκη με το Σταυρό!
* Ο Γιώργος Νταβρής είναι Ανεξάρτητος Βουλευτής
Αχαίας, Μέλος της κίνησης «Νόστος»

Επαρχία οι Δήμοι Αχαρνών,
Διονύσου, Ωρωπού για τον ΟΣΕ!!

Το Ελληνικό Δημόσιο πούλησε 28 ακίνητά του και τα μισθώνει
με 30 εκατ.€ ετησίως και δέσμευση για 20 χρόνια!!!
Εισέπραξε 261 εκατομ. € και θα πληρώσει 600 εκατομ. €
Τα χρήματα από τα πωληθέντα πήγαν κατευθείαν στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών

Ερώτηση της βουλευτού Νάντια Βαλαβάνη
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη κατέθεσε 9/9/14 Επίκαιρη
Ερώτηση προς το Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την καταβολή ενοικίων για την εκμίσθωση των 28
ακινήτων του Δημοσίου, που πουλήθηκαν με την μέθοδο sale-and-leaseback τον Νοέμβριο του 2013. Είχε
προηγηθεί την 01.09.2014 αίτηση κατάθεσης εγγράφων των μισθωτηρίων
συμβολαίων, που συνήφθησαν κατά
την πώληση τους.
Υπενθυμίζεται ότι, η πώληση των
δημοσίων κτιρίων εμφανιζόταν ως
ένα «βάρος», από το οποίο θ’ απελευθερωθούν οι φορολογούμενοι
υπέρ της καταβολής μισθών και συντάξεων και της ανάπτυξης, με δημιουργία θέσεων εργασίας για τους
νέους, ενώ με τον καθαρά παραπλανητικό τίτλο «Περί περιστολής των
δημοσίων δαπανών», η κυβέρνηση
διαφήμιζε ότι θα κόψει από τους
τότε ιδιώτες-ιδιοκτήτες κτιρίων, στα
οποία στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες, 15 εκ. ευρώ σε ετήσια μισθώματα.

ειδικό λογαριασμό των δανειστών
στην Τράπεζα Ελλάδας.
Με άλλα λόγια, το Ελληνικό Δημόσιο που μέχρι σήμερα δεν καταβάλλει νοίκι στον εαυτό του,
«φορτώθηκε» με ένα - εγγυημένο
για τους νέους ιδιοκτήτες, που
επένδυσαν χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, χωρίς να διακινδυνεύουν ότι στις συνθήκες της κρίσης
μπορεί να τους μείνουν τα κτίρια
άδεια - «χαράτσι» 600 εκ. ευρώ.

Αντί όλων αυτών, σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης, το Ελληνικό
Δημόσιο δεσμεύτηκε να καταβάλλει
εγγυημένο μίσθωμα 30 εκ. ευρώ
ετησίως επί 20 χρόνια, δηλαδή 600
εκ. ευρώ συνολικά, ενώ το ποσόν
των 261,31 εκατ. ευρώ (δηλ. περίπου 960 ευρώ ανά τ.μ.) που εισέπραξε κατατέθηκε απευθείας στον

Οι νέοι ιδιοκτήτες & μισθωτές έχουν
εμφανισθεί από τον Ιούνιο στους
διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών, διεκδικώντας τα ενοίκια
«τους», ενώ οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
καλούνται να βρουν τρόπο να καλύψουν απαιτήσεις, οι οποίες δεν
έχουν προϋπολογισθεί στον Προϋπολογισμό 2014 και είναι εκτός
προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου
2014-2018.

Eρώτηση του βουλευτή Β. Οικονόμου
Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο
Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου (Αρ. Πρωτ.
761/03.07.2014), για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι των Αχαρνών που χρησιμοποιύν το τρένο για
τη μετακίνησή τους από και προς την Αθήνα, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος τονίζει ότι:
- Τα προβλήματα αυξημένης παραβατικότητας αντιμετωπίζονται με την ανάθεση της φύλαξης σταθμών μεταξύ των οποίων και αυτός των Αχαρνών, καθώς και
άλλων συστημάτων υποδομής και δικτύου σε ιδιωτική
εταιρία ασφαλείας με ανοικτό διαγωνισμό από την ΟΣΕ
ΑΕ, με τη διάθεση ομάδας ειδικών φρουρών (35 άτομα)
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
- Σε ότι αφορά το τιμολογιακό καθεστώς αυτό οφείλεται
στο ότι το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών βρίσκεται
στην γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα. Το ζήτημα της κοινής τιμολόγησης κομίστρου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
και των υπόλοιπων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην περιοχή, εκτός της Αστικής Ζώνης της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά και του επιβάτες του σταθμού «Αχαρναί»
θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο.

Διάσκεψη για τον τουρισμό στο Ζάγκρεμπ
Tην Ελλάδα εκπροσώπησε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος
Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ιδιότητα του
Προέδρου της Επιτροπής Παραγωγής
και Εμπορίου, συμμετέχει σε διάσκεψη
για τον Τουρισμό, που διοργανώνει το
Κοινοβούλιο της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ, με συμμετοχή αντιπροσωπειών
από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Στην ομιλία του ο Γ. Βλάχος, τόνισε ότι
ο τομέας του Τουρισμού, αποτελεί βασικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16,3%
του Ελληνικού Α.Ε.Π και προσφέροντας
άμεσα και έμμεσα περίπου 1 εκ. θέσεις
εργασίας στην Ελλάδα.
Αναφερόμενος στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων, επεσήμανε το γε-

γονός ότι το έτος 2013, αποτέλεσε
έτος ορόσημο για τον Ελληνικό τουρισμό, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει στο υψηλότερο σημείο όλων των
εποχών, ενώ για το έτος 2014 προβλέπεται ετήσια αύξηση περίπου 20%,
απόρροια της αναγνώρισης της Ελλά-

δας ως ασφαλής προορισμός, αλλά
και των σημαντικών πρωτοβουλιών για

ενσωμάτωση βιώσιμων μορφών τουρισμού στο βασικό προϊόν της.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Γ. Βλάχος, συνεχάρη το Κοινοβούλιο της
Κροατίας για την άρτια διοργάνωση
και για τη θερμή φιλοξενία, ενώ ανακοίνωσε ότι το Ελληνικό κοινοβούλιο
προτίθεται να διοργανώσει του χρόνου την επόμενη διάσκεψη για τον
Τουρισμό.
Την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού, εκπροσώπησε ο Γ.Γ του
Ε.Ο.Τ, Πάνος Λειβαδάς, ο οποίος απέδωσε αναλυτικά την εικόνα και ανέπτυξε τους βασικούς άξονες της
Στρατηγικής του Ελληνικού Τουρισμού σε ζητήματα ανάπτυξης και επικοινωνιακών τακτικών.

18 ΣΕΛΙΔΑ -

ΕΒΔΟΜΗ

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ
«Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη»
Κρατικές Ενισχύσεις και
Ανάπτυξη είναι το θέμα της
ημερίδας που διοργανώνει
ο ΕΦΕΠΑΕ, ο Ενδιάμεσος
Φορέας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», την Πέμπτη 18
Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα
10:00 πμ στο ξενοδοχείο
Divani Caravel στην Αθήνα.
Σκοπός της ημερίδας είναι η
κοινοποίηση δράσεων που
διαχειρίσθηκε ο ΕΦΕΠΑΕ
κατά την προγραμματική
περίοδο 2007-2013, η ανάλυση των αποτελεσμάτων
τους, καθώς και η παρουσίαση των βασικών προγραμματικών στοιχείων της
περιόδου 2014 – 2020 (νέο
ΕΣΠΑ).
Μεταξύ άλλων, η ημερίδα
θα αναδείξει το ρόλο της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο επιχειρείν
και θα προβάλει τη σχέση
τους, τόσο με το ελληνικό
επιχειρηματικό γίγνεσθαι,
όσο και με τα προγράμματα

των κρατικών ενισχύσεων.
Παράλληλα, εκπρόσωποι
επιχειρήσεων – δικαιούχων
προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα εισηγηθούν καλές πρακτικές
και ιστορίες επιτυχίας.
Το απόγευμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
workshops σχετικά με την
αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων και τη
συμβολή των αναπτυξιακών
προγραμμάτων σε καιρό
κρίσης.
Στην εκδήλωση αναμένεται
να παρευρεθούν εκπρόσωποι κρατικών και κυβερνητικών φορέων, συλλογικών
επιχειρηματικών φορέων,
της Task Force Greece
καθώς και επιστήμονες με
εξειδίκευση σε κοινωνικοοικονομικά θέματα.
Η ημερίδα υλοποιείται με
τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 9/9/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.31470
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2014, Συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας
587.560,67€ ως κατωτέρω:
ΤΜΗΜΑ 1. ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βενζίνη Αμόλυβδη
Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Μ.Μ.
LT
LT
LT

και
Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα
και για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον
ΕΦΕΠΑΕ στο 210 6985210,
ή/και στο 2310 257816 (ARTION
Conferences
&
Events).
Ο ΕΦΕΠΑΕ, ως Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία πανελλαδικής κάλυψης, στο
μετοχικό σχήμα της οποίας
εκπροσωπείται η πλειοψηφία των συλλογικών επιχειρηματικών
οργανώσεων
της χώρας, έχει ως πάγιο
στόχο την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) στα Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την
24/10/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους
του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με
την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 9.553,83€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.spata-artemis.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.213-2007397).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
39.600
265.000
59.000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1,386
1,100
1,100

ΣΥΝΟΛΟ
54.885,60
291.500,00
64.900,00

ΤΜΗΜΑ 2. ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1
Βενζίνη Αμόλυβδη
LT
293
1,386

ΣΥΝΟΛΟ
406,00

ΤΜΗΜΑ 3. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1
Πετρέλαιο Θέρμανσης
LT
40.000
1,100

ΣΥΝΟΛΟ
44.000,00

ΤΜΗΜΑ 4. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Πετρέλαιο Θέρμανσης
LT
20.000
1,100
22.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 477.691,60
ΦΠΑ 23% 109.869,07
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 587.560,67
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου & Δημ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε μας καθημερινά στο
www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 9/9/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.31467
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Ανοικτό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ

ΑΔΑ: 7ΞΗΘΩΞΚ-ΕΓΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 04-09-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 31322
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού Προμήθειας
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 19.000,00 ευρώ, συμπεριλαμ-

ΑΔΑ: ΩΟΨΙΩΛ6-ΝΚ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικ. Μωραΐτη – Μ.
Δημότση
Τηλέφ.: 210 6626294 εσ. 156, 311
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού κλπ.».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των τμημάτων της μελέτης ή για μέρος των εννέα (9) τμημάτων αυτής ή για κατηγορίες των
επιμέρους τμημάτων των ειδών.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης της προμή-

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΥ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 104.906,22 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
& Δημ. Χρ. Μπέκα(3ος όροφος) στα
Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
την 6/10/2014 ημέρα Δευτέρα και
από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ
ήτοι 1.840,84€ ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που θα προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Δήμου
www.spata-artemis.gr .
(Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

βανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 22α Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 950,00 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου
Τηλ: 2106604682, Fax: 210
6604615
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

θειας δε θα υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα των δεκαοκτώ μηνών (18)
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου μέχρι και μία (1)
ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014
ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ, στο
σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Τρίτη 07 Οκτωβρίου
2014 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο
30 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 206.048,27€,
δηλ. 233.223,14€ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας:
«ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Iδιωτικό Σχολείο Νοτίων Προαστίων ανα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ζητά καθηγητή οικιακής οικονομίας για συνεργασία.
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό σας σημείωμα στhν Τ. Θ. 74220, Τ.Κ. 16602

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολόγυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση
πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για
το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.
Πληροφορίες: 6931 543666.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

με πολυετή

φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα
επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας
και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου, παραδίδει μαθήματα κατ’
οίκον με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα σε προσιτές
τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και συστάσεις! Tηλέφωνο 6947736136

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στo ΚΙΤΣΙ, διόροφο κτίσμα

110 τ.μ. και 120 τ.μ. αντίστοιχα σε ένα στρέμμα οικόπεδο. Με διαφορετικές εισόδους. Διαθέτει φως,
ηλιακό, αιρκοντίσιον, καλοριφέρ, τζάκι.
Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις, κατά προτίμηση
γιατροί.
Πληροφορίες 69322 18 255 κ. Παναγιώτη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει
κατ’ οίκον μαθηματικά Γυμνασίου – Λυκείου στις
περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρη.
Πολυετής πείρα, προετοιμασία για πανελλήνιες
εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία του ιδίου
για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδόσεις
Μεταίχμιο και επί πλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.
Τιμές ανά ώρα 20 – 30 ευρώ για Γυμνάσιο – Λύκειο
αντίστοιχα. Τηλ. 6984242123

ΖΗΤAΕΙ:

εργασία, ως εξωτερική, σε φύλαξη
παιδιών ή γοροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209

ΓΑΜΟΙ

στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

υπόδησης 25
ετών, εν λειτουργία, σε κεντρικό σημείο της
Βάρης λόγω συνταξιοδότησης. Tηλ. επικοι-

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
της ΦΙΛΙΩΣ το γένος Κομπολίτη, που γεννήθηκε
στην Κεφαλλονιά και κατοικεί στην Μάντρα Αττικής
και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΝΙ του ΣΕΛΙΜ και της ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΑ, το γένος Κορέτση, που γεννήθηκε στην
Ελμπασάν Αλβανίας και κατοικεί στη Μάντρα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Κορωπί.

Ο ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
της ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος Σιδέρη, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Δήμο Σαρωνικού
και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, το γένος Καρκαντέλου, που γεννήθηκε
στην Αθήνα
και κατοικεί στο Δήμο
Σαρωνικού, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στα Καλύβια.

νωνίας 6946 602918.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζικής Εστίασης, Αναυψκτήριο με παρασκευαστήριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην
περιοχή Γέρακα.
Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας 210 6030.655 - 210 8959.004 -6937153052 ― www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

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

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

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

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

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

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

Specia-

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

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

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

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

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

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

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

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

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

Εξαφανίζουν την πρόληψη υγείας
Κόβονται οι εξετάσεις σε μία σειρά περιπτώσεων, και οι δικαιούχοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, εξαιτίας της εφαρμογής του “πλαφόν” ανά περιοχή και ιδιώτη πάροχο.
Σε σημαντικές περικοπές εξετάσεων οδηγεί η εφαρμογή των
συνταγογραφικών οδηγιών που απευθύνει το υπουργείο
Υγείας στους γιατρούς, όπως μεταδίδει το iatronet.gr.
Για να χορηγηθεί παραπεμπτικό, ο ασφαλισμένος θα περνά
από... ψιλό κόσκινο. Σε περίπτωση που η περίπτωσή του δεν
περιλαμβάνεται στις οδηγίες του υπουργείου Υγείας, δεν θα
καλύπτεται η εξέτασή του, την οποία θα καλείται να πληρώσει
ο ίδιος.
Οι οδηγίες του οργανισμού προς τους γιατρούς για τη συνταγογράφηση εξετάσεων είναι σαφείς:
Το τεστ Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ) για την πρόληψη του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας δεν δικαιολογείται σε γυναίκες κάτω των 21 ετών ή άνω των 65. Η εξέταση μπορεί να
επαναλαμβάνεται ανά τριετία, και όχι κάθε χρόνο.
Οι εξετάσεις προστάτη δεν δικαιολογούνται σε άνδρες κάτω
των 40 ετών και άνω των 75 ετών, καθώς και σε όσους πάσχουν από βαριές συνυπάρχουσες νόσους. Θα δικαιολογείται
σε άνδρες άνω των 50 ετών, σε άνδρες 40-45 ετών εφόσον
έχουν πολλούς συγγενείς που εμφάνισαν καρκίνο του προστάτη πριν από την ηλικία των 65 ετών, καθώς και σε άνδρες
45-50 ετών εφόσον έχουν πατέρα ή αδελφό που προσβλήθηκε
από καρκίνο του προστάτη πριν τα 65.
Η μαστογραφία καλύπτεται σε γυναίκες άνω των 40 ετών
μία φορά το χρόνο και εφόσον δεν πάσχουν από βαρέα και
χρόνια νοσήματος.
Σε περιστατικά χρόνιου πόνου στον αυχένα, η πρώτη εξέταση θα είναι η ακτινογραφία και όχι η μαγνητική τομογραφία, ακόμα και αν έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση ή
κακοήθεια! (30 χρόνια πίσω ολοταχώς)...

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

Πλαφόν ανά περιοχή και πάροχο
Αλλά ακόμη και οι δικαιούχοι των εξετάσεων αυτών, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, εξαιτίας της εφαρμογής του «πλαφόν»
ανά περιοχή και ιδιώτη πάροχο.
Πρόκειται για συγκεκριμένο ποσό εξετάσεων τις οποίες θα
μπορεί να διενεργεί μηνιαίως κάθε ιδιωτικό εργαστήριο ή διαγνωστικό κέντρο, ανάλογα με τον πληθυσμό, τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις που είχε το προηγούμενο έτος.

γυναίκες κάτω των 21 και άνω των 65) έχουν ως συνέπεια από
τη μία, την αδυναμία των γιατρών να ασκήσουν απρόσκοπτα το
ιατρικό τους έργο και ταυτόχρονα, την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασφαλισμένων, αφού πολλοί από αυτούς θα
αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη αν δεν πληρούν
τα κριτήρια.
Τέτοιου είδους πρακτικές, όταν μάλιστα λαμβάνονται βεβιασμένα και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από την ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας, όχι μόνο δεν προσφέρουν ασφαλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία των πολιτών και της δημόσιας υγείας".

Η “Δημοκρατική Αριστερά σημειώνει:
Στο όνομα του εξορθολογισμού του Συστήματος, γίνονται
τυφλές και οριζόντιες περικοπές στις κλινικές και εργαστηριακές δυνατότητες διάγνωσης, οδηγώντας στην περαιτέρω επιδείνωση του επιπέδου υγείας των Ελλήνων
πολιτών.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να ρωτούν τα διαγνωστικά κέντρα, αν μπορούν να τους δεχτούν ή αν έχουν συμπληρώσει το πλαφόν.
Η συχνότητα κάποιων εξετάσεων, διευκρίνισε ο πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Όταν υπάρχουν επανειλημμένες παραβάσεις οι γιατροί θα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Διάλυση της δημόσιας υγείας
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων:
"Το Υπουργείο Υγείας, συνεχίζοντας το καταστροφικό του
έργο που διαλύει τη δημόσια υγεία και οδηγεί χιλιάδες πολίτες
σε αποκλεισμό, για μια ακόμη φορά επιχειρεί να «βάλει τάξη»
με βραχυπρόθεσμα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, χωρίς
να κάνει προσπάθεια επιστημονικού εξορθολογισμού των σύγχρονων διαγνωστικών εξετάσεων.
...
Τα αυστηρά και αυθαίρετα κριτήρια που επιβάλλει το Υπουργείο Υγείας στο σύστημα συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων (πχ το τεστ ΠΑΠ δε θα συνταγογραφείται για

Η Δημοκρατική Αριστερά υπογραμμίζει ότι η αναγκαία πάταξη της σπατάλης και τα απαραίτητα τολμηρά βήματα εξυγίανσης του συστήματος υγείας, πρέπει να συνδυαστούν
με την ενίσχυση κρίσιμων πλευρών της περίθαλψης του
ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, και όχι με προχειρότητες
σχεδιασμού, βίαιες περικοπές και απορρυθμίσεις των
οποίων το τίμημα πληρώνει πάντα η κοινωνία και ειδικά οι
ευπαθείς ομάδες.

Επανδρώθηκε το Κέντρο Υγείας
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Κερατέας
Μετά από συνεργασία του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά με το επιτελείο του Υπουργού Υγείας Μάκη
Βορίδη αποφασίστηκε, η τοποθέτηση τριών επιπλέον ιατρών κατάλληλων ειδικοτήτων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας Κερατέας.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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Χρυσός βαλκανιονίκης ο Αλέξης
Κάτσιος του ΝΟΚΒ
Με θρίαμβο των Ελλήνων
ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε
το Βαλκανικό Πρωτάθλημα
της Ρουμανίας (Κονστάντζα) με την συμμετοχή 8
χωρών. Σε σύνολο 7 κατηγοριών οι Ελληνες αθλητές
σάρωσαν
και
κατέκτησαν 13 μετάλλια,
όλα τα χρυσά, ένα αργυρό
και πέντε χάλκινα.
Χρυσό μετάλλιο πήρε και ο
αθλητής του Ναυτικού
Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης, Κάτσιος Αλέξης
στην
κατηγορία
LASER STD.
O Nαυτικός Ομιλος Κατοίκων (ΝΟΚΒ) βρίσκεται

στον κόλπο της Βουλιαγμένης και ασχολείται με το
άθλημα ιστιοπλοΐας.
Από 6 μόλις ετών ένα
παιδί κι εφ όσον γνωρίζει
κολύμπι μπορεί να πάρει
το βάπτισμα σε ένα σκά-

φος τύπου οπτιμιστ.
Με αυτή την κατηγορία το
παιδί θα ασχοληθεί μέχρι
τα 15 του χρόνια και μετά
αναγκαστικά θα την αφήσει για κάποια μεγαλύτερη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Χρήστος Βολικάκης, Αργυρώ Μηλάκη
Oι μεγάλοι νικητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας πίστας
Ο Χρήστος Βολικάκης του
Π.Ο.Η. Κάστρο, η Αργυρώ
Μηλάκη του Π.Ο. Τρίπολης
και ο Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας
ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις τρεις ημέρες του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ποδηλασίας πίστας Ανδρών – Γυναικών, που
πραγματοποιήθηκε
στο
Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.

Ο 26χρονος Χρ. Βολικάκης
κατέκτησε την πρώτη θέση
στο αγώνισμα της ταχύτητας 200 μ. στο κέιριν και
στην ατομική χρονομέ-

τρηση 1.000 μ. Η Μηλάκη
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο κέιριν και στο
σκρατς, ενώ ο Π.Σ. Κρόνος
Νίκαιας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα τόσο
στους Άντρες όσο και στις
Γυναίκες.
Αναλυτικά οι νικητές και μεγάλοι πρωταγωνιστές ανά
αγώνισμα:

Άνδρες
Βαθμολογία Ομάδων Ανδρών:
1) Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας
2) Α.Σ. Άκρατος Βόλου

Τουρνουά μπάσκετ γυναικών
στον Πρωτέα Βούλας
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας διοργανώνει pre-season τουρνουά μπάσκετ γυναικών στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς της
Βούλας, το διήμερο (20-21 Σεπτέμβρη), με την συμμετοχή

των ομάδων του Πρωτέα Βούλας, του Παναθηναϊκού, του
Αθηναϊκού και της Τερψιθέας.
Το εφετινό τουρνουά ο Πρωτέας το αφιερώσει στη μνήμη
του εκλιπόντος Γεωργίου Στάντζου για να τιμήσει με αυτό
τον τρόπο έναν εκ των βασικών ιδρυτών του, ο οποίος
αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στον Πρωτέα
βοηθώντας τον σύλλογο από όποια θέση μπορούσε επί 34
συναπτά έτη.
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
(Α)18:00 Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός
(Β)20:15 Πρωτέας Βούλας – Τερψιθέα
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
18:00 Ηττημένος (Α) – Ηττημένος (Β)
20:15 Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

3) Πελοτόν Π.Ο.Η.Α.Τ.
Γυναίκες
Βαθμολογία ομάδων
1) Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας
2) Π.Ο. Τρίπολης
3) Α.Ο. Ολυμπιακός Περιστερίου
Κέιριν (8 συμμετοχές)
1) Μηλάκη Αργυρώ (Π.Ο.
Τρίπολης)

2) Λεπενιώτη Κωνσταντίνα
Ειρήνη (Α.Ο Θησέας)
3) Κλαπανάρα Έλενα (Π.Σ.
Κρόνος Νίκαιας)
Σκρατς (9 συμμετοχές)
1) Μηλάκη Αργυρώ
2) Φασόη Βαρβάρα (Α.Ο.
Ολυμπιακός Περιστερίου)
3) Τσαβαρή Ελένη-Μιχαλίτσα (Μεσόγειος Α.Ο.)

Δόθηκε παράταση για
την αδειοδότηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων
παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2015

Οπως γράφαμε στη προηγούμενο φύλλο μας, η καταληκτική ημερομηνία για την νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους ΟΤΑ, έληγε και σε πάρα
πολλούς Δήμους, όπως στην Παλλήνη, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Ο ίδιος ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, με επιστολή του στον Πρωθυπουργό ζητούσε
να δοθεί παράταση.
Ετσι με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η προθεσμία για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2015.

Ποδηλατοπορεία στο Ελληνικό

Πέρα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρατηρήθηκαν και φαινόμενα αδράνειας ή κωλυσιεργίας
από πλευράς των ΟΓΤΑ, γι’ αυτό η ΚΥΑ ορίζει, πως οι
διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις
οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι Φορείς στους
οποίους αυτές ανήκουν, υποχρεούνται να αποστείλουν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου στον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κατάσταση, σχετική με τις εκκρεμότητες που έχουν
ως προς την αδειοδότηση, και στο τέλος κάθε μήνα
μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση προόδου
αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες.

Με σύνθημα “το Ελληνικό ανήκει σε όλους” οργανώνεται
ποδηλατοπορεία στο Ελληνικό το Σάββατο 13/9 στις 5μ.μ.
Ξεκινάει από τη στάση Μετρό Ελληνικό, κάνει τον κύκλο
του πρώην αεροδρομίου καταλήγει στην πλατεία Σουρμένων, όπου στις 6μ.μ. θα δοθεί συναυλία.

Η ΚΥΑ υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αργύρη
Ντινόπουλο, τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανό.

Οργανώνεται από τη Συνέλευση Δράσεων για το Ελληνικό.

Ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης λειτουργεί
και φέτος αθλητικές σχολές!
Παιδιά από 3ων ετών και άνω
έχουν την δυνατότητα να κάνουν
τα πρώτα τους βήματα στον ναυταθλητισμό· ιστιοπλοΐα, wind surf,
water polo, κολύμβηση, συγχρονισμένη κολύμβηση, θαλάσσιο σκι,
τεχνική κολύμβηση με σωστή καθοδήγηση από τους επιλεγμένους
προπονητές του Ναυτικού Ομίλου
Βουλιαγμένης.
Ο Ν.Ο.Β έχει ιστορική πορεία και
παράδοση στην καλλιέργεια όλων
των αθλημάτων του υγρού στίβου.
Έτσι τα παιδιά, στον ίδιο χώρο,
μπορούν να επιλέξουν ένα από
όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου, και να αγαπήσουν τον αθλη-

τισμό με πρότυπα τους Ολυμπιονίκες που έχει αναδείξει ο Ν.Ο.Β.,
αλλά και τα μετάλλια που κατακτούν συνεχώς οι αθλητές του σε
μικρές και μεγάλες ηλικίες!

Περισσότερες πληροφορίες στα
210 8962416 και 210 8962142,
Δευτέρα – Παρασκευή 16:00 –
19:00 και Σάββατο 10:00 – 13:00 ή
www.facebook.com/novouliagmenis).

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Παπ τεστ, μαστογραφίες, καταργούνται για πολύ νέους και ηλικιωμένους!!
Mας οδηγούν στο θάνατο
«Στην Ελλάδα, 24.000 ζωές χάνονται κάθε χρόνο από καρκίνο και 37.000 άνθρωποι προσβάλλονται από κάποια
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
μορφή της νόσου»
Σ’ αυτή την Ελλάδα λοιπόν που στενάζει κάτω από την οικονομική κρίση, σ’ αυτή την Ελλάδα που εξαφανίστηκε η
μεσαία τάξη, έρχεται ο Υπουργός Υγείας και καταργεί την
προληπτική ιατρική για λόγους ...οικονομίας.
Αυξήθηκαν λέει μέσα στην τελευταία διετία ιδιαίτερα οι
εξετάσεις που κόβει. Και αυτό το θεωρεί ότι οι εξετάσεις γίνονται για ...πλάκα ή για κονόμα.
Κανένας νους δεν σκέφτηκε ότι οι πολίτες έχουν στραγγίξει οικονομικά και στρέφονται πλέον στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς, αντί να πάνε με “άνεση” στα ιδιωτικά κέντρα
πληρώνοντας για να μην καθυστερούν.
Οτι λόγω της κρίσης και της ψυχολογικής, βαρειάς, κατά-

στασης που έχει περιέλθει ο πολίτης, έχουν αυξηθεί και τα
κρούσματα των ασθενειών.
Φαίνεται όμως καταφανώς ότι εκείνο που τους ενδιαφέρει
είναι να ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Μας οδηγούν στο θάνατο με μαθηματική ακρίβεια.
Στον κοντινό μου κύκλο γνωριμιών έχω δει κρούσματα καρκίνου σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά και σε ηλικία άνω των 70
σε προχωρημένο στάδιο και οι δύο γιατί δεν είχαν ποτέ
εξεταστεί προληπτικά. Κι αν ανατρέξετε στο περιβάλλον
σας, είναι βέβαιο ότι θα βρείτε τέτοια περιστατικά.
«Δεν τιμωρούμε τον ασθενή γιατί ο περιορισμός αφορά
όταν δεν έχει διαγνωστεί κάτι»! ακούσαμε να λέει ο
Υπουργός. Δηλαδή πρέπει να έχει διαγνωστεί ο καρκίνος
να για να επιτρέψουμε να εξεταστεί. Μα πώς θα διαγνωστεί όταν δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει προληπτικό
έλεγχο; Θα διαγνωστεί βεβαίως όταν θα αρχίσει να δίνει

τα πρώτα προβλήματα υγείας, οπότε ο ασθενής έχει “χάσει
το τρένο” και το κράτος θα πληρώσει εκατονταπλάσια τη
θεραπεία... Εκτός βέβαια και καταργήσει την δημόσια

υγεία!
«Αυτό το οποίο δημιουργεί το υπουργείο Υγείας είναι “ένα
ελεγκτικό πεδίο, όχι ένα ελεγκτικό δικαίωμα”, που σημαίνει
ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να φωνάξει τον γιατρό και να του ζητήσει να δώσει εξηγήσεις και εάν “δεν είναι ικανοποιητικές τότε ενδέχεται να υπάρξει κάποια κυρωτική
διαδικασία κατά του γιατρού, που θα την επιβάλλουν τα
ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ και ο μηχανισμός του
ΕΟΠΥΥ”, είπε επίσης ο Βορίδης.
Και ποιος γιατρός θα βάλει το “κεφάλι του ντορβά” να τρέχει να δίνει εξηγήσεις στο κάθε γραφιά του ΕΟΠΠΥ γιατί
έγραψε αυτή την εξέταση;;;;

Αντιεπιστημονικές - απάνθρωπες και ασύμφορες
οικονομικά οι εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας

Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα*
Αντιεπιστημονικές, απάνθρωπες, αλλά και
ασύμφορες οικονομικά, είναι οι νέες εξαγγελίες του ΕΟΠΥΥ για την κατάργηση συγκεκριμένων προληπτικών διαγνωστικών
εξετάσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Αντιεπιστημονικές, επειδή πάνε να εφαρμόσουν μέτρα και σταθμά άλλων προηγμένων χωρών (ΗΠΑ,& Μεγάλης Βρετανίας),
στις οποίες έχει αυξηθεί το μεσοδιάστημα
των ελέγχων του πληθυσμού. Αυτό φυσικά
έγινε μετά από μακροχρόνια συμμετοχή
των γυναικών, οι οποίες για δεκαετίες συμμετείχαν σε προληπτικά προγράμματα για
την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και
του καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και
δεν αντιμετωπίζουν τη σημερινή οικονομική
κατάσταση των Ελλήνων.
Απάνθρωπες: Eπειδή μάλλον στοχεύουν
στην εξόντωση των ασθενέστερων οικονομικά και σωματικά, αλλά και μεγαλύτερων
σε ηλικία συνανθρώπων μας. Κι αυτό γιατί
οι εξετάσεις που δεν θα χορηγούνται για
την πρόληψη παθήσεων όπως του καρκίνου
του μαστού, προστάτη, ωοθηκών και τραχήλου της μήτρας, είναι καρκίνοι που σκοτώνουν χιλιάδες συνανθρώπους μας κάθε
χρόνο. Επίσης και για πολλές άλλες παθήσεις όπως π.χ καρδιοπάθειες.
Είναι αδιανόητο για έναν θεράποντα ιατρό
να μη μπορεί να γράψει ένα τρίπλεξ καρδιάς

σε καρδιοπαθή ή χειρουργημένο στην καρδιά ασθενή όταν εκείνος το κρίνει.
Ασύμφορες οικονομικά, αφού η πρόληψη
του καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών,
του προστάτη κ.ά. είναι 10 φορές τουλάχιστον φθηνότερη από ότι κοστίζει η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση
εμφάνισης καρκίνου.
Με γνώμονα μόνον τη μείωση του κόστους,
δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας εκδίδει και
εφαρμόζει οδηγίες, που συμβουλεύτηκε
από άλλα συστήματα υγείας, βασιζόμενα
σε αλλότρια και ξένα προς εμάς δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία αλλά και
νομικά πλαίσια, αφού η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
δεν διαθέτει Αρχείο Καταγραφής Νεοπλασιών (καρκίνων), για να γνωρίζουμε τα
πλήρη επιδημιολογικά στοιχεία και τον επιπολασμό των νοσημάτων αυτών. Δηλ.
χωρίς να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση
ή μεθοδολογία που να βασίζεται στα Ελληνικά δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία.
Συμφωνούμε απόλυτα στο να εξυγιανθεί ο
χώρος της Υγείας, να ελέγχονται η συνταγογράφηση και οι παρακλινικές εξετάσεις
και μάλιστα σε Ιατρικά Κέντρα που διαθέτουν «προστάτες» αλλά όχι να στερούμε
από τους πολίτες το δικαίωμα τους για
πρόληψη.
Επιστημονικά είναι τεκμηριωμένο ότι η νεα
κοπέλα θα πρέπει να υποβάλλεται σε τεστ
Παπανικολάου ένα χρόνο μετά την έναρξη
της σεξουαλικής της δραστηριότητας. Δυστυχώς στην εποχή μας οι κοπέλες αρχίζουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα
πολύ νωρίς, από τα 14 ή 15 τους χρόνια και
μάλιστα δεν έχουν μόνον έναν σύντροφο
(επιβαρυντικός παράγοντας για την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας).
Σήμερα έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις νέες γυναίκες στην Ελλάδα,
χάρη στο τεστ Παπανικολάου και στις πο-

λύχρονες προσπάθειες της Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας.
Αν το Υπουργείο προωθήσει την άποψη ότι
το τεστ Παπανικολάου θα ξεκινάει στα 21
έτη τότε σίγουρα θα αρχίζουν να χάνονται
περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Σε μια τέτοια εξέλιξη ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; Μέχρι σήμερα κάναμε αγώνα
με την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας για
να μπει στα Λύκεια το μάθημα προαγωγής
της Υγείας για να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι
και νέες στον τομέα της πρόληψης και τώρα
θα καταργήσουμε τις προληπτικές εξετάσεις;
Μέχρι σήμερα ο γιατρός είχε την πλήρη ευθύνη για τον ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι
αποφάσιζε για τα πάντα και είχε και τη νομική ευθύνη. Όταν ο γιατρός υποχρεούται
πλέον να ακολουθήσει τις εισαγόμενες
οδηγίες του ΕΟΠΥΥ, ποιος θα έχει την ευθύνη για τον καρκίνο που δεν θα διαγνωστεί έγκαιρα ή για τις συνέπειες σε έναν
καρδιολογικό ασθενή; Το Βρετανικό και το
Αμερικανικό σύστημα υγείας ή ο ίδιος ο
Υπουργός;
Διάβασα ότι στο Υπουργείο Υγείας «υπολογίζουν στο ότι ένας καρκίνος θέλει τρία
χρόνια για να εμφανιστεί». Εγώ θα τους πω
ότι μπορεί να χρειαστεί και 5 χρόνια, άλλος
όμως να χρειάζεται μόνον έναν χρόνο,
αφού η εξέλιξη του κάθε καρκίνου είναι
συνδεδεμένη με τη βιολογική του συμπεριφορά και πάντοτε είναι πιο επιθετική στις
νεώτερες ηλικίες.
Την δεκαετία του 1980 στο Διαγνωστικό
Κέντρο Μαστού του ΙΚΑ, σε κάθε 3 καρκίνους του μαστού, ο ένας ήταν σε ανεγχείρητο Στάδιο δηλ. πολύ προχωρημένος και
οι καρκίνοι Σταδίου Ο και Ι ήταν ελάχιστες
οι περιπτώσεις.
Σταδιακά και με τις άοκνες προσπάθειες της
Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, -που
σχετίζονται με τις ενημερωτικές Ημερίδες
που διοργάνωσε όλα αυτά τα χρόνια για το
κοινό, τις δωρεάν εξετάσεις μαστού ανά

την Επικράτεια που πραγματοποίησε,- είχαν
ως αποτέλεσμα οι ανεγχείρητοι καρκίνοι
μαστού να περιοριστούν σημαντικά. Ταυτόχρονα βοηθήσαμε να αυξηθεί η έγκαιρη
διάγνωση, δηλ. καρκίνοι μαστού Στάδιο Ι
που σημαίνει, ιάσιμο καρκίνο κατά 90%.
Στις αρχές της δεκαετίας του 21ου αιώνα
το Στάδιο Ι έφθασε στο 25%. Πολύ σημαντική βελτίωση για την Ελλάδα. Το αντίστοιχο όμως ποσοστό για το Στάδιο Ι στις
ΗΠΑ, -που θέλουμε δήθεν να αντιγράψουμε-, την ίδια περίοδο ήταν 67%. Καταλαβαίνετε τι προσπάθεια πρέπει να γίνει για
να ανεβάσουμε τα ποσοστά του πρώιμου
καρκίνου μαστού Σταδίου Ι στην Ελλάδα
στα επίπεδα της Αμερικής; Σίγουρα η λύση
δεν είναι η κατάργηση του ετήσιου ελέγχου
των μαστών…
Δυστυχώς την τελευταία τριετία, με την δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όλο και συχνότερα
διαπιστώνουμε καρκίνους του μαστού προχωρημένων Σταδίων, γεγονός που έρχεται
σε απόλυτη συμφωνία με την έρευνα του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και σχετίζεται
με την υποβάθμιση του επιπέδου υγειονομικής γενικότερα φροντίδας των κατοίκων
της Πρωτεύουσας.
Το χειρότερο όμως είναι ότι θα περάσει
στον κόσμο το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται η
γυναίκα να εξετάζεται μια φορά το χρόνο
επειδή το προτείνει το Υπουργείο και όχι
ότι το Υπουργείο το εφαρμόζει για να κάνει
“δήθεν” οικονομία. Λέω το “δήθεν” επειδή η
θεραπεία στη συνέχεια θα κοστίσει πολύ
περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό.
Εκτός εάν, λέω εκτός εάν, εκτελούμε εντολές προς εξαφάνιση των Ελλήνων.
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