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H ΕΛΛΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
14 ζωτικά αεροδρόμια της
χώρας βορά σε γερμανικά
χέρια!
Τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας,
Χανίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθου περνάνε σε
γερμανικά χέρια με την κυβέρνηση της
“πρώτης φοράς αριστερά”!!!
Κύριος μέτοχος της εισηγμένης Fraport
είναι το γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της
Έσης! Δηλαδή το γερμανικό δημόσιο!
Σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο
αριθμός των πτήσεων σ’ αυτά τα αεροδρόμια αυξήθηκε, μόνο πέρυσι, στις πάνω από
188.000· μια αύξηση της τάξης του 13,8%, ο
δε αριθμός των επιβατών αυξήθηκε σε περισσότερο από 22 εκατομμύρια, μια αύξηση
της τάξης του 19%.
Ξέρει η Fraport, τι παίρνει...
Σελ. 24
Oι Περιφερειάρχες αντιδρούν.

Λύματα στις θάλασσες της
Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης
Σελίδα 3

Σφραγίστηκαν οι εγκαταστάσεις
στη νήσο Υδρούσα
Σελίδα 3

Αρον άρον εκλογές για να
προλάβει τη φοροκαταιγίδα
προκάλεσε
ο Τσίπρας Σελίδα 2
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Aρον - άρον εκλογές!!!
Μεσούντος του Αυγούστου και εν όψει της απόλυτης
φοροκαταιγίδας που θα πλήξει το λαό από τα μέσα
του Σεπτέμβρη, ο αναξιόπιστος πλέον Τσίπρας προκάλεσε εκλογές προκειμένου να υποκλέψει για άλλη
μια φορά την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμόσει το 3ο και φαρμακερό μνημόνιο.
Ενα μνημόνιο που φέρνει όσα υπέγραψαν και δεν
εφάρμοσαν οι προηγούμενοι στα δύο πρώτα μνημόνιο και ακόμη πιο σκληρά και δυσβάσταχτα μέτρα.
Αραγε αυτό ήταν το “κοστολογημένο” πρόγραμμα
που μας δήλωνε προεκλογικά;;
Τι μας φέρνει το 3ο μνημόνιο;
― ΕΝΦΙΑ για πάντα...
― Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης και στα φυσικά
πρόσωπα
― Αυξήσεις ΦΠΑ με αναδρομική ισχύ!

― Κρυφό φόρο στα ενοίκια
― Κατώτατη σύνταξη 392 ευρώ
― Συνταξιοδότηση για όλους στα 67
― Εξαφάνιση των αγροτών με διπλασιασμό του
φόρου, με αύξηση της μπροστάτζας φόρου, με περικοπή επιστροφής ΦΠΑ, με μείωση του πετρελαίου κίνησης, και... και...
― 23% ΦΠΑ στην Παιδεία (φροντιστήρια, ιδιωτικά
κλπ.)
Είναι τραγικό να πληρώνει ο ελληνικός λαός τις Τράπεζες, τα κομματικά τραπεζώματα δεκαετιών και την
τιμωρητική νεοφιλελεύθερη νοοτροπία της ΕΕ. που
μόνο εποχές του Ράιχ θυμίζουν.
H Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον επίσημα ως αποικία. Τα αεροδρόμιά της περνάνε στο γερμανικό δημόσιο, κληροδοτήματα υπέρ του δημοσίου στο
εξωτερικό δίνονται αντί πινακίου φακής στους επιτήδιους. Ακολουθούν λιμάνια, ενέργεια και να περιμένουμε και το νερό.

Ο λαός μίλησε με το δημοψήφισμα που πέταξε στο
καλαθο των αχρήστων ο Τσίπρας. “Οχι άλλα μέτρα”,
αλλά οι στόχοι του Τσίπρα ήταν άλλοι...
Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται.
Οι βουλευτές που δεν ψήφισαν τα μέτρα και αντιστάθηκαν στον εκμαυλισμό της “καρέκλας” συγκρότησαν νέα κοινοβουλευτική ομάδα και κατέρχονται
στις εκλογές με το όνομα “Λαϊκή Ενότητα”.
Οι εκλογές πλέον δεν δίνουν λύση. Εκφυλίστηκαν
όλα τα κόμματα, αυτοδιαλύθηκαν μέσα στην αναξιοπιστία τους και την κληρονομική τους συνέχεια...
Χρέος λοιπόν του κάθε Ελληνα πολίτη, να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Μας κορόιδεψε ο Τσίπρας· να μην αφήσουμε να μας κοροϊδέψει ξανά!
Συσπείρωση σε ένα νέο Ενιαίο Απελευθερωτικό Μέτωπο για την αντιμετώπιση της εξαφάνισης της Ελλάδας και του λαού της.
Αννα Μπουζιάνη

25 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ “ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ” Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Τα γεγονότα τρέχουν παρά τον ράθυμο Αύγουστο. Ο
Τσίπρας παραιτήθηκε προχωρώντας σε εκλογές, προκειμένου να ξεκαθαρίσει από τους “αντέρτες” που σεβάστηκαν τις αρχές και τις αξίες του κόμματος που
συμμετέχουν, κάτι που δεν έκανε ο αρχηγός τους.
Ετσι μέσα στο Σεπτέμβρη πάμε σε εκλογές με τα
κόμματα διαλυμένα και το λαό πονεμένο, πικραμένο
και αδιάφορο.
Οι βουλευτές που αρνήθηκαν να υπογράψουν το 3ο
μνημόνιο, που τους έφερε ο Τσίπρας αποχώρησαν
από τον ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα με τίτλο “Λαϊκή Ενότητα”.
Γράφουν συγκεκριμένα:
Οι υπογραφόμενοι, που έχουμε εκλεγεί βουλευτές,
με τους συνδυασμούς του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ κατά τις εθνικές εκλογές της
25ης Ιανουαρίου 2015, από τις οποίες προήλθε η παρούσα Bουλή, γνωστοποιούμε και δηλώνουμε προς
την κυρία Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ότι συνεπείς με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αποχωρούμε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος
στην οποία ανήκαμε και συγκροτούμε ενιαία ανεξάρτητη Κοινοβουλευτική Ομάδα, κατά τις διατάξεις των
άρθρων του Κανονισμού της Βουλής, ιδία των άρθρων 15 και 16 αυτού, και των διατάξεων του Τμήματος Γ.' Μέρος Τρίτο του Συντάγματος της Ελλάδας.

Επιθυμούμε και δηλώνουμε ότι η επωνυμία
της συγκροτούμενης Κοινοβουλευτικής
Ομάδας είναι «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».

Αρχηγός και Πρόεδρος της συγκροτούμενης Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, βουλευτής Β' Περιφέρειας Πειραιώς.
Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτές και
υπογράφοντες την παρούσα δήλωση είναι οι εν συνεχεία
αναφερόμενοι:
1. Λαφαζάνης Παναγιώτης, βουλ. Β' Περιφέρ. Πειραιώς
2. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία, βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
3. Γαϊτάνη Ιωάννα, βουλευτής Α' Περιφέρειας Θεσσ/νίκης
4. Δελημήτρος Κων/νος, βουλευτής Νομού Μαγνησίας
5. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, βουλευτής Νομού Καστοριάς
6. Ζάννας Ζήσης, βουλευτής Νομού Πιερίας
7. Ζερδελής Ιωάννης, βουλευτής Νομού Λέσβου
8. Ήσυχος Κων/νος-Ηρακλής, βουλ. Β' Περιφέρ. Αθηνών
9. Ιωαννίδης Ηλίας, βουλευτής Νομού Καβάλας
10. Κριτσωτάκης Μιχαήλ, βουλευτής Νομού Ηρακλείου
11. Κυρίτση Αγλαΐα, βουλευτής Επικρατείας
12. Κώτσιας Θωμάς, βουλευτής Νομού Ευρυτανίας
13. Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος, βουλευτής Νομού Ημαθίας
14. Λεουτσάκος Ευστάθιος, βουλευτής Α' Περιφ. Πειραιώς
15. Μακρή Ραχήλ ,βουλευτής Κοζάνης
16. Ουζουνίδου Ευγενία, βουλευτής Νομού Κοζάνης
17. Πετράκος Αθανάσιος, βουλευτής Νομού Μεσσηνίας
18. Σαμοΐλης Στέφανος, βουλευτής Νομού Κέρκυρας
19. Σκούμας Αθανάσιος, βουλευτής Νομού Βοιωτίας
20. Σταθάς Ιωάννης, βουλευτής Νομού Βοιωτίας
21. Στρατούλης Δημήτρης, βουλευτής Β' Περιφέρ. Αθηνών
22. Τσανάκα Αλεξάνδρα, βουλευτής Νομού Καβάλας
23. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, βουλ.Α' Περιφέρ. Θεσ/νίκης
24. Ψαρρέα Ελένη, βουλευτής Νομού Μεσσηνίας.
25. Κυριακάκης Βασίλειος, βουλευτής Νομού Φθιώτιδος.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στο νέο ΕΣΠΑ ο προαστιακός
Λαυρίου
Σελ. 6
Αποκατάσταση παλαιών χωματερών σε Κερατέα και..Σελ. 7
Οχι στο νέο ηγεμόνα Τσίπρα,
Σελ. 8
όχι στη νέα εξάρτηση

Στρατόπεδο λαθρομεταναστών
η Ελλάδα μας Γιάννης Πρεβενιός Σελ. 9
Παραίτησαν το Γεν. Γραμματέα ΔηΣελ. 10
μόσιας Διοίκησης

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
απαντά για τις ομπρέλες Σελ. 17

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω. Άπιτε
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

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.

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΣΕΛΙΔΑ 3

Σφραγίστηκαν από το Δήμο 3Β, οι εγκαταστάσεις στην Υδρούσα
Απόφαση προσωρινής σφράγισης της εγκατάστασης στην
Υδρούσα για ένα χρόνο, επέδωσε 7.8, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με δικαστικό επιμελητή στο Αστυνομικό
Τμήμα Βούλας, στους φερόμενους ιδιοκτήτες και τους φερόμενους ενοικιαστές της νησίδας. Ο κύριος λόγος της
σφράγισης είναι το γεγονός ότι μετά από αυτοψία της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου, η οποία διενεργήθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου, διαπιστώθηκε, εκτός των άλλων, ότι έχει
δημιουργηθεί υποδομή για ακτή κολύμβησης με την τοποθέτηση σε χώρο εκτός ζώνης αιγιαλού 78 ξύλινων ομπρελών πλησίον των οποίων είναι στοιβαγμένες ξύλινες
ξαπλώστρες, ενώ υφίστανται και χώρος τουαλετών. Επειδή
η διαπιστωθείσα χρήση αντίκειται των διατάξεων περί χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή, η οποία είναι περιοχή
απόλυτης προστασίας με το ΠΔ 254/04 αλλά και σχετικής
απόφασης του ΣτΕ, αποφασίστηκε η σφράγιση της εγκατάστασης.
Η τελευταία εξέλιξη, όπως ξαναγράψαμε, στην υπόθεση
της Υδρούσας ξεκίνησε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (5 Αυγούστου), όταν το σώμα αποφάσισε ομόφωνα, με την υπ’ αριθμ. 567/2015 απόφασή του να δώσει
εντολή στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου να προβεί σε
αυτοψία στην Υδρούσα ελέγχοντας τη νομιμότητα των
υφιστάμενων χρήσεων και να εφαρμόσει τα οριζόμενα του
ν. 1650/86 και της σχετικής ΚΥΑ.
Στη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις μέχρι τώρα
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, καθώς και ότι οι δύο, τεραστίων διαστάσεων, φάκελοι που περιέχουν όλα τα σχετικά έγγραφα με τα «έργα και τις ημέρες» των φερόμενων
ιδιοκτητών και διαχειριστών, καθώς και λίγων ευτυχώς
επίορκων κρατικών λειτουργών, στην υπόθεσης της Υδρού-

σας, βρίσκονται στα χέρια των Ανωτάτων Εισαγγελικών
Αρχών της χώρας για έλεγχο σχετικά με ποινικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές ευθύνες.

Αυτοί είναι οι «επενδυτές»
του περιβαλλοντικού πάρκου!!!

Αγωγή κατά του Δημάρχου κατέθεσαν
οι επιχειρηματίες της Υδρούσας

Αναγνώστης μας απέστειλε ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από την Υδρούσα, όπου απεικονίζουν νεκρά περιστέρια και κουνέλια καθώς και φάκες. Γράφει στο σημείωμά
του που τις συνοδεύει!

Αγωγή ύψους 300 000 € κατά του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, κατέθεσαν οι
επιχειρηματίες Νεκτάριος Νικολόπουλος και Κωνσταντίνος
Σελίμης, ιδιοκτήτες της εταιρείας «Υδρούσα Αναπτυξιακή
ΙΚΕ», για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία εισάγεται στο
πρωτοδικείο για συζήτηση στις 19/10/2017!!!
Στο κείμενο της αγωγής παρουσιάζουν μια εικόνα κατά την
οποία η εταιρεία «Υδρούσα Αναπτυξιακή ΙΚΕ» έχει κάνει
μια σειρά από «νόμιμες ενέργειες», και ο δήμαρχος προσπαθεί να τους πλήξει κοινωνικά και ηθικά!!!».
Βέβαια όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν συμβεί στο νησί μόνο
αυτό δεν καταμαρτυρούν. Και βέβαια το τελευταίο εύρημα
στην αυτοψία της 10/8/15 η πλωτή εξέδρα που είχε τοποθετηθεί στο νησί, την οποία όπως σημειώνει ο Δήμος στο
δ.τ. είχαν φροντίσει να κρύψουν!
Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
δήλωσε: «Φαίνεται τελικά ότι με τους κ.κ. Νικολόπουλο και
Σελίμη, στο μόνο πράγμα που συμφωνούμε είναι ότι κανείς
δεν είναι υπεράνω του νόμου, όπως αναφέρουν στην
αγωγή τους και στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν, και θα συναντηθούμε στις αίθουσες των αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων όπου είμαι σίγουρος πως, προς
μεγάλη τους απογοήτευση τελικά, θα λάμψει όλη η αλήθεια».

«Αγαπητοί,
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη νήσο Υδρούσα λάβετε
υπόψιν τα παρακάτω θλιβερά.
Έχω κάνει επιτόπια έρευνα όπου τράβηξα αρκετές φωτογραφίες από την νήσο Υδρούσα πριν από την τοποθέτηση
ομπρελών και "ξαπλωστρών"- δηλαδή πριν από 2 μήνες περίπου.
Εκτός από αυτά που έχουν κτίσει, θα δείτε και νεκρά ζώα
(κουνέλια, γλάρους), φωλιές με αυγά και νεογνά, κουνέλια
αλλά και (δυστυχώς) παγίδες...
Και υπόψιν ότι αυτά είναι τα "ορατά" δηλ. όσα μπορεί να
προσεγγίσει κανείς και υπό το φως της ημέρας. Ποιος ξέρει
τί γίνεται μόλις πέσει το σκοτάδι...”
Αυτοί είναι οι «επενδυτές» του περιβαλλοντικού πάρκου;;;
Αποκαλύφθηκαν τα σχέδιά τους τα οποία βεβαίως δεν τα
έκρυβαν στα τηλεπαράθυρα, ενώ στα χαρτιά τους δείχνουν
τις πιο «αγαθές προθέσεις» για πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μελέτη των ...αστεριών.
Ομως οι εικόνες και οι πράξεις τους βεβαίως τους αυτοδιαψεύδουν.
A.Mπουζιάνη

Λύματα στις θάλασσες της Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης
Γράφαμε στις αρχές του μήνα Αυγούστου
ότι λύματα έπεσαν στη θάλασσα της Βούλας μεταξύ του ΠΙΚΠΑ και της Α’ πλαζ.
Λύματα που έβγαινε από ένα κανάλι που
βρίσκεται μέσα στο πρ. Κάμπινγκ σαν χείμαρρος όπως μας περιέγραψε αυτόπτης
μάρτυρας.
Βέβαια η περιοχή είχε για πολλές πολλές
ημέρες μία όζουσα οσμή και το ΠΙΚΠΑ
έκλεισε τις εγκαταστάσεις κολύμβησης
για τα παιδιά του, που έχουν τόσο μεγάλη
ανάγκη της κίνησης μέσα στο νερό.
Το θέμα το ψάξαμε αρκετά και συνεχώς
αποκαλύπτονται καινούργια στοιχεία.
Στην πλατεία Κρήτης απέναντι από το
ΠΙΚΠΑ βρίσκεται ένα μεγάλο αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ που πρεσσάρει λύματα.
Οπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν
πράγματα, όταν συμβεί κάποια βλάβη ή
κακή συντήρηση έχουν κάνει διαφυγή
προς τη θάλασσα! Ετσι εξηγείται και ο
“χείμαρρος” που περιέγραφε πολίτης,
γιατί πέφτουν με πίεση.
Βέβαια με την ΕΥΔΑΠ που μιλήσαμε αρνήθηκε ότι μπορεί να προέρχονται από
εκεί. Ομως η επανάληψη του φαινομένου
και στη Καβούρι και στον κόλπο της Βουλιαγμένης, έναντι του Αστέρα και στο
Ομιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης, αλλά και
στη Βάρκιζα, όπου δηλαδή υπάρχουν αντ-

λιοστάσια δεν αφήνει κανένα περιθώριο
παρερμηνείας.
Ετσι εξηγείται και ο μολυσμένη θάλασσα
που το ΠΑΚΟΕ έκρινε τα νερά του Δήμου
3Β ακατάλληλα για κολύμβηση.
Εύγλωττες δύο επιστολές αναγνωστών
στην σελ.11 αλλά και η ανακοίνωση του
δημοτικού συμβούλου Δημοσθένη Δόγκα.
Αμεσα θα πρέπει ο Δήμο 3Β με εισαγγελική παρέμβαση να ζητήσει αναβάθμιση
των αντλιοστασίων και καλύτερη συντήρηση γιατί οι θάλασσες σε λίγο θα γίνουν
...χαβούζες.
Σημειώνοντας μάλιστα ότι σε λίγο θα συνδεθούν στο δίκτυο και άλλες πόλεις, το δίκτυο ως πεπαλαιωμένο δεν θα αντέξει να
σηκώσει επιπλέον βάρη. Είναι κάτι που το
είχε θίξει ο αντιδήμαρχος Δημοσθένης
Βαμβασάκης, ζητώντας ανταποδοτικά από
τους Δήμους που θα συνδεθούν.
Αλλά αντί ανταποδοτικών, που δεν νοείται, γιατί τότε από τη Βούλα μέχρι το Πέραμα όλοι οι Δήμοι θα έπρεπε ο κάθε
Δήμος να πληρώνει ανταποδοτικά στον
επόμενο Δήμο, προέχει η υγεία των πολιτών και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Η λύση είναι να απαιτήσουν αναβάθμιση
και σωστή συντήρηση.
Αννα Μπουζιάνη

"Η αδιαφορία χρόνων έφερε τα λύματα στις ακτές μας"
Αρνητικός πρωταγωνιστής στις
ειδήσεις έχει γίνει το τελευταίο
διάστημα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την καθαρότητα των υδάτων.
Δύο σοβαρά περιστατικά, ένα
στην παραλία του ΚΑΑΠ Βούλας, η οποία έκλεισε εσπευσμένα λόγω μεγάλης μόλυνσης
από λύματα, και ένα ακόμα
στην πλαζ της Βουλιαγμένης,
όπου διαπιστώθηκε ότι διέρρευσαν στη θάλασσα λύματα
από αποχετεύσεις, έθεσαν σε
κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας και βέβαια δυσφήμισαν
την
περιοχή
ανεπανόρθωτα.
Δίπλα στα έκτακτα αυτά συμβάντα, πρέπει να προστεθεί και
το μόνιμο πρόβλημα στο Λαιμό
Βουλιαγμένης, από τη συνεχή
υπερχείλιση του αγωγού λυμάτων του Αστέρα, για να κατανοήσει κανείς συνολικά το
μέγεθος του ζητήματος.
Δήμος και ΕΥΔΑΠ δυστυχώς
κάνουν τις ευθύνες μπαλάκι
του τένις, με αποτέλεσμα να
λείπει από τους δημότες, τους
κατοίκους και τους επισκέπτες
του Δήμου μας η εμπεριστατωμένη, υπεύθυνη και πλήρης

ενημέρωση για το κάθε συμβάν
και την επικινδυνότητά του.
Η τελευταία ανακοίνωση της
δημοτικής αρχής, με τίτλο "δεν
υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την καθαρότητα των
υδάτων" ενώ δημοσιοποιήθηκε
από έγκριτο μέσο ενημέρωσης
βίντεο ντοκουμέντο με τα καφέ
νερά των αποχετεύσεων που
τρέχουν στη θάλασσα, μόνο
προβληματισμό και ανησυχία
προκαλεί.
Η κατάσταση αυτή δεν είναι
καινούργια. Επί χρόνια αδρανούν και αδιαφορούν οι δημοτικές διοικήσεις του τόπου και
είναι αυτή η αδιαφορία που
έφερε τα λύματα στις ακτές
μας. Τόσο στη Βουλιαγμένη οι
διοικήσεις Κασιδόκωστα Πανά, όσο και στη Βούλα οι διοικήσεις Μάντεση - Κωνσταντέλλου, δεν έπραξαν τα
δέοντα: Δεν διαμαρτυρήθηκαν
στην ΕΥΔΑΠ, δεν διεκδίκησαν
λύσεις, δεν δρομολόγησαν τα
αναγκαία έργα.
Μας αξίζει αυτή η υποβάθμιση;
Περαιτέρω, διαπιστώνουμε ότι
και σήμερα η δημοτική αρχή
Κωνσταντέλλου δεν έχει κανέ-

ναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
για την οριστική αντιμετώπιση
των προβλημάτων που σχετίζονται με τους αγωγούς ομβρίων του Δήμου μας αλλά και
τα προβληματικά αντλιοστάσια
του αποχετευτικού δικτύου της
ΕΥΔΑΠ που συχνά προκαλούν
τέτοια προβλήματα.
Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τη διοίκηση Κωνσταντέλλου:
● Να δώσει αναλυτική ενημέρωση για την έκταση του προβλήματος των αγωγών στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
● Να παρέμβει στο εξής ακαριαία σε κάθε περίπτωση όπου
διαπιστώνεται μόλυνση των
υδάτων, σφραγίζοντας τους
χώρους και ενημερώνοντας
υπεύθυνα τους πολίτες.
● Να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα στρατηγικό
σχέδιο επίλυσης του προβλήματος, ώστε να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε αυτή την
ντροπιαστική κατάσταση που
εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Δημοσθένης Δόγκας
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Καλοκαιρινό Φεστιβάλ στη Λαυρεωτική
Συνεχίζεται και τον Αύγουστο
το Πρόγραμμα Καλοκαιρινού
Φεστιβάλ του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο “Θορικά”, πλούσιες εκδηλώσεις, θεατρικές
παραστάσεις και εκθέσεις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00
- Τ.Π.Π.Λ

“ΑΛΛΙΩΣ” ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΑΛΑΝΗ

Μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό live μας δίνεται μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε
την Δήμητρα Γαλάνη που έχουμε αγαπήσει
μέσα από μια πορεία 43 χρόνων, να ακούσουμε τα πιο αγαπημένα τραγούδια της σε
ένα πλούσιο και ουσιαστικό πρόγραμμα,
αυτά που ήδη γνωρίζουμε και αυτά που
αγαπάει η ίδια και παρουσιάζει αλλιώς.
Είσοδος: 10€

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00
- Τ.Π.Π.Λ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Κώστας Λειβαδάς θα βρεθούν μαζί στη σκηνή καθώς
συμπληρώνονται και τα 15 χρόνια της συνεργασίας τους στη δισκογραφία.

«ΑΧΑΡΝΗΣ» TOY ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ
21:00 - Τ.Π.Π.Λ
Η Φιλοθέατον παρουσιάζει την πολιτική
κωμωδία του Αριστοφάνη «Αχαρνής», σε
σκηνοθεσία και απόδοση Γιάννη Κακλέα με
τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο
Χατζηπαναγιώτη, τον Άρη Σερβετάλη και
τον Φάνη Μουρατίδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Είσοδος: 18 ευρώ κανονικό, 15 ευρώ μειωμένο (φοιτητικό, πολυτέκνων, άνω των
65, ΑΜΕΑ), 12 ευρώ ανέργων.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 19:00
- ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΝΗΣΙΜAΧΗ
Αναβίωση του εθίμου του Αη Γιάννη
με ζωντανή μουσική και χορούς γύρω
από τις φωτιές .
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ
20:00 - ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ
“Παραμυθάς επέρασε ένας τον εκέ-

ρασε, εδωνά καθότανε κόσμος μαζευότανε”…
H Zωή Νικητάκη γεννήθηκε στην Κερατέα, είναι αφηγήτρια παραμυθιών,
εικαστικός καλλιτέχνης και εικονογράφος, που ζει και δημιουργεί στην
Αθήνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ
20:00 - ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΜΑΧΑΙΡΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ
“Ένα πουλάκι λαλεί, παραμύθια για
της καρδιάς μας την αλήθεια να
πει”…
H Zωή Νικητάκη γεννήθηκε στην Κερατέα, είναι αφηγήτρια παραμυθιών,
εικαστικός καλλιτέχνης και εικονογράφος, που ζει και δημιουργεί στην
Αθήνα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ:
19:00 - ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ ΦΩΤΗ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη
συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΘΕΣΠΙΣ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΓΚΟΛΦΩ
FOREVER” TOY ΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η μετατροπή του γνωστού δραματικού ειδυλλίου του Περεσιάδη σε ξεκαρδιστική καταιγιστική κωμωδία από
τον Σπυρόπουλο κάνει τον θεατή μέτοχο των παθών των ανεκδιήγητων
ηρώων. Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρινόλης Μουσική: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 - ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ
27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΘΕΣΠΙΣ” ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΡΑΒΕ…ΞΗΛΩΝΕ” ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ
Μια σύγχρονη και δροσερή κωμωδία
που μας ταξιδεύει πίσω, στον παλιό,

καλό ελληνικό κινηματογράφο, φέρνοντας στις μνήμες μας αξέχαστους
μεγάλους ηθοποιούς και αλησμόνητες
ατάκες!
Σενάριο:
Ζωή
Καραβίδα
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρινόλης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ -ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ - 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
ΩΡΕΣ 20:00-22:00
ΛΙΜΑΝΙ - ΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΈΟ ΛΑΥΡΙΟ”
ΩΡΕΣ 20:00-22:00
ΛΙΜΑΝΙ - ΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΩΡΕΣ 20:00-22:00
ΛΙΜΑΝΙ - ΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ

Αυγουστιάτικες
εκδηλώσεις στο
Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού και το νομικό του πρόσωπο “Αριστόδικος” συνεχίζουν τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
που καλύπτουν τους μήνες του καλοκαιριού σε συνεργασία με τους φορείς του Δήμου.
Μουσική, χορός, θέατρο, παράδοση και, και...
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Πρόγραμμα
Σάββατο 22, 9μ.μ. Μουσική εκδήλωση “Αυγουστιάτικο φεγγάρι”, στο Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.
Σάββατο 29 Αυγούστου, 9μ.μ. Γιορτή Σαρδέλας στο
Κιόσκι Λαγονησίου
Κυριακή 30 Αυγούστου, 9μ.μ. Γλυκερία, Δήμητρα Γαλάνη, Μουσική εκδήλωση στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Σαρωνικού - Αναβύσσου.

Συναυλία με τη Δήμητρα
Γαλάνη στο Λαύριο

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”
ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
ΩΡΕΣ 20:00-22:00
ΛΙΜΑΝΙ - ΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΕΝ ΛΑΥΡΙΩ
ΩΡΕΣ 18:00-22:00
ΛΙΜΑΝΙ – ΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
Οι καλλιτέχνες του Συλλόγου Εικαστικών Μεσογαίας εμπνευσμένοι από
την ιστορία, την φύση και την ιδιαιτερότητα του χώρου του Λαυρίου δημιούργησαν μία έκθεση με έργα
ζωγραφικής , γλυπτικής, φωτογραφίας και κεραμικών με σκοπό να συμβάλλουν
στον
πολιτισμό
της
περιοχής.
Εγκαίνια 27 Αυγούστου & ώρα 20.00
Το Σάββατο 28 Αυγούστου και ώρα
19.30 ο κ. Ι. Ηλιόπουλος επίκουρος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πα-

Το Σάββατο 22 Αυγούστου και ώρα 21:00 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, θα δοθεί συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη.
Τιμή Εισιτηρίου 10 ευρώ.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Ο ΑΙΣΩΠΟΣ» στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν την Παρασκευή, 28 Αυγούστου και ώρα
9:00 το βράδυ, στην θεατρική παράσταση «Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Ο ΑΙΣΩΠΟΣ», από το «Διάχρονο Θέατρο»
της Μαίρης Βιδάλη, στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.
Ένα δέντρο που μιλάει, τα ζώα του δάσους, η

φίλη μας η Ελενίτσα και ο παππούς ο Αίσωπος,
σ’ ένα παραμύθι γεμάτο τραγούδια και με την
συμμετοχή των μικρών θεατών, υπόσχονται ένα
διασκεδαστικό βράδυ για τους μικρούς μας φίλους.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Drops of Breath:
Μια υποθαλάσσια χορογραφία στο Σούνιο
Μια πολυσυλλεκτική ομάδα υποβρύχιων χορευτών,
μεταξύ αυτών και χορευτές με αναπηρία, μάς μεταφέρουν σε έναν υδάτινο κόσμο, όπου η μαγική αίσθηση της απουσίας της βαρύτητας και της απόλυτης
ελευθερίας κινήσεων αναδεικνύουν την ισότητα
μέσα από την ετερότητα, την κατανόηση του ίσου δικαιώματος στην αναπνοή, ως το ύψιστο μέσο διατήρησης και εξέλιξης της ζωής .

στολή σε βάθος 6 μέτρων), στην επιφάνεια της θάλασσας (με εξοπλισμό snorkeling) και τέλος, από την
ακτή μέσω γιγαντο-οθόνης.
* (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Κύ-

Το σύνολο του έργου επιλέχθηκε από το Πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη» (Ορίζοντας 2020), της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ΕΕ.
Στις τρεις υποθαλάσσιες παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στο
Ακρωτήριο Σουνίου, κάτω από τον αρχαίο ναό του
Ποσειδώνα, σε ένα υποθαλάσσιο «αμφιθέατρο», δεκατέσσερις επαγγελματίες χορευτές, μεταξύ αυτών
και τρείς χορευτές με αναπηρία από τη Γαλλία, την
Ελλάδα και την Κύπρο, θα ερμηνεύσουν μια υποθαλάσσια χορογραφία υπό την πρωτότυπη μουσική
σύνθεση του Τρύφωνα Κουτσουρέλη. Μια καθηλωτική οπτική και ακουστική εμπειρία, ένα μοναδικό
dance & visual θέαμα που το κοινό θα παρακολουθήσει με τρεις τρόπους: υποβρυχίως (με καταδυτική

“Η Φιλία μέσα από την Τέχνη
μπορεί ν’ αλλάξει τον Κόσμο”
Το Κέντρο Τεχνών 4_Εποχές & ο Δήμος Ωρωπού προσκαλούν στα Εγκαίνια του Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνών “Αthens Art”, στο Ωδείο Ωρωπού στις 16/8 και
ώρα 19:00, με τίτλο “Η Φιλία μέσα από την Τέχνη
μπορεί ν’ αλλάξει τον Κόσμο”, με την συμμετοχή 58
καλλιτεχνών από 32 χώρες.

Για πρώτη φορά στον κόσμο, οι χορογράφοι Sophie
Bulbulyan (DK-BEL/Γαλλία) και Αποστολία Παπαδαμάκη (Quasi Stellar/Ελλάδα), σε συνεργασία με τη Λία
Χαράκη (Pelma/Κύπρος) και μια ομάδα καλλιτεχνών
από δώδεκα συνεργαζόμενες χώρες* παρουσιάζουν
μια υποθαλάσσια χορευτική-εικαστική παράσταση με
υποβρύχιο κοινό.
Η παράσταση με τίτλο «Drops of Breath» και δυναμικό μήνυμα «είμαστε όλοι ίσοι κάτω από το νερό»,
αποτελεί την κύρια δράση-κορύφωση του καινοτόμου
project «Η Υποβρύχια Καρδιά της Μεσογείου» (The
Underwater Heart of the Mediterranean). Πρόκειται
για ένα έργο πολλαπλών δράσεων οι οποίες συνυφαίνουν μια πολυεπίπεδη πλατφόρμα, αγγίζοντας σε
βάθος κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές αξίες.

Πολιτιστικός Αύγουστος
στο Δήμο Ωρωπού

Παράλληλες εκδηλώσεις
Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00

προς, Λίβανος, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία)
Σύλληψη/Χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη - Sophie Bulbulyan
Εκπαίδευση τεχνικών πλευστότητας: Τάσος Παπαπάνος
Υποβρύχια μουσική: Τρύφων Κουτσουρέλης
Υποβρύχια σκηνογραφία, κοστούμια: Γιώργος Γεωργίου
Υποβρύχια φιλμογραφία: Στέλιος Αποστολόπουλος
Διάρκεια υποθαλάσσιας χορογραφίας: 40’ (συνολική
διάρκεια παράστασης: 1½ ώρα)
Χορευτές: Alexandre Bathily-Alvès, Thierry Maboang,
Jules Bulbulyan, Souad Daoudi, Michée Quenum, Ειρήνη Κουρούβανη, Αντώνης Στρούζας, Τάσος Παπαπάνος, Ελένη Διαμαντή, Χριστίνα Πατσάλη, Δήμητρα
Σβίγγου, Νεφέλη Μποσκοΐτη, Βασίλης Βασιλείου,
Αριστοτέλης Μαρινόπουλος.
Περισσότερα: Drops of Breath: Μια υποθαλάσσια χορογραφία στο Σούνιο | E-Radio.gr Agenda

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 7μ.μ.
Κιθάρα και τραγούδι από τον Νάσο Κατσίνα, αυτοδίδακτο μουσικό, με έντεχνη ελληνική μουσική
ΤΕΤΑΡΤΗ 26_ ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ, 7μ.μ.
Ημερίδα με θέμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Από τη βαρβαρότητα των αγορών στην Κοινωνία των Πολιτών». Καθ.
Δρ. Τάκις Αλεξίου, Συντονιστής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 7μ.μ.
Η κ. Βιργινία Κοκκίνου, αφηγήτρια, θα παρουσιάσει
παραμύθια από την Ελλάδα, την Αφρική και την
Κίνα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 7μ.μ.
Η Χορωδία Ενηλίκων Καπανδριτίου, υπό τις οδηγίες
της χορωδού Χαράς Δέδε, θα παρουσιάσει παραδοσιακά και λαϊκά ελληνικά τραγούδια.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ7μ.μ.
Το χορευτικό Τμήμα του Πνευματικού Κέντρου Αυλώνας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τη Μικρά Ασία, Ήπειρο,_Νησιά του
Αιγαίου και άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση της χορογράφου Βιβής Καλλίνη. Ακολουθεί Μπουφές.

ΕΒΔΟΜΗ
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Δημοπρατείται
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ
η αποκατάσταση της
ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
παλιάς χωματερής
ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Κερατέας
Με αφορμή τις αλλεπάλληλες μη είναι η προώθηση της ολοκλήρωσης υποβοηθήσει την λειτουργία και την
Ολοκληρώθηκε στις 5/8/15 ο διαγωνισμός για την
αποκατάσταση των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ)
Κερατέας, Καλυβίων, Παλαιάς Φωκαίας και Μεγάρων.
Έπειτα από συνεχείς διαγωνισμούς που είχαν αποβεί
άκαρποι επανειλημμένα, οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αποκατάσταση της χωματερής Κερατέας
επανήλθαν με συστηματικές ενέργειες τόσο από τη
διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας, όσο και
από προσωπική προσπάθεια και διεκδικήσεις του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά με συχνή επικοινωνία με την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου.
Μαζί με τη Κερατέα υπήρξαν ανάλογες αποφάσεις
για τις παλαιές χωματερές των Καλυβίων, της Παλαιάς Φωκαίας και των Μεγάρων. Όλα τα έργα ανατέθηκαν στην Εταιρεία «ΥΡΙΑ», που πρόσφερε
εκπτώσεις από 52% έως 57%, έπειτα από ανοιχτό
διαγωνισμό.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την υλοποίηση τους, ημερομηνία ορόσημο είναι η 31/12/2015,
ώστε να ολοκληρωθεί και να μπορέσει να γίνει η χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Κονδύλια.
Θα υπάρχει επαγρύπνηση για την σωστή ανάπλαση του
τοπίου της παλαιάς χωματερής Κερατέας και είναι η
απάντησή μας σε όλους όσους επιβουλεύονται την αειφόρο ανάπτυξη της Λαυρεωτικής γης.

αληθείς δημοσιεύσεις σε διάφορα
τοπικά ενημερωτικά blogs και ιστοτόπους, σχετικά με τον αποκλεισμό
της επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής μέχρι το Λαύριο
από το ΕΣΠΑ και έπειτα και από την
αναφορά σε φήμες περί ακύρωσης
του εν λόγω έργου κατά τη διάρκεια
του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης
Ιουλίου, ο Δήμος Λαυρεωτικής διαψεύδει κάθε τέτοιο ισχυρισμό.
Πιο συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του νέου ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει
είκοσι τρία μεγάλα έργα υποδομής
σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα
της επιτροπής παρακολούθησης του
προγράμματος, προϋπολογισμού 5,2
δισ. ευρώ, μέσα στα οποία ξεκάθαρα
αναφέρεται και η Επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από
Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση
του λιμένα Λαυρίου.
Βασική προτεραιότητα και μέλημα
του Δήμου και προσωπικά του ίδιου
του Δημάρχου κ. Δημήτρη Λουκά,

των απαραίτητων υποδομών, καθώς
ο ίδιος στο πρόσφατο παρελθόν έχει
επισκεφθεί την ΟΣΕ- ΕΡΓΟΣΕ και
έχει ζητήσει την άμεση χρηματοδότηση του έργου, δεδομένων και των
μελετών που έχουν εκπονηθεί κάτω
από τη δική του επίβλεψη και παρότρυνση και έπειτα από συνεχείς επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία.

ανάπτυξη του λιμανιού, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας έτσι την ανεργία και θα
αποτελέσει πόλο έλξης για την
έλευση εταιρειών. Η υλοποίηση του
έργου θα γίνει κάτω από την άγρυπνη επίβλεψη του Δήμου, ώστε να
ολοκληρωθεί με τρόπο τέτοιο που να
σέβεται το περιβάλλον και να μην

Η έλευση του Προαστιακού στο Λαύριο είναι ένα ενταγμένο έργο στο
νέο ΕΣΠΑ και θα αποτελέσει μοχλό
ανάπτυξης για την πόλη, καθώς θα

παρεμβαίνει στην αισθητική του
τόπου και την εύρυθμη λειτουργία
του.

Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία
Μουσείου Κεραμικής - ΑΚΕΛ "Πάνος Βαλσαμάκης"
Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για την
αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου ΑΒΚ 710 με την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος
για τη δημιουργία Μουσείου Κεραμικής - ΑΚΕΛ "Πάνος
Βαλσαμάκης" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο
Λαύριο Αττικής, υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής, το
υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο
Δήμος Λαυρεωτικής και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
Α.Ε.. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 846.945,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση κρίθηκε απαραίτητη
για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου που είχε διακοπεί από τον Ιούνιο του 2012. Το έργο αφορά στη μετατροπή του διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου - μνημείου
που βρίσκεται εντός του Δημοσίου Ακινήτου με ΑΒΚ 710,
αρμοδιότητας Κ.Υ. Αν. Αττικής σε Μουσείο Κεραμικής. Το
έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση - εκμετάλλευση των
δύο κενών δεξαμενών καθίζησης και την κάλυψή τους με
μια στατικά ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή.
Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης παρατήρησε ότι
τέτοιου είδους έργα πολιτιστικής υποδομής βάζουν τις βάσεις «για μια νέου τύπου ανάπτυξη που δίνει έμφαση στον
πολιτισμό, αναβαθμίζοντας όλους τους δήμους της Αττικής, καθιστώντας τους συμμέτοχους στη συλλογική προ-

σπάθεια ανάταξης του τόπου». «Το έργο αυτό είναι ένα
από σειρά έργων που σχεδιάζουμε, στο πλαίσιο των συνεργειών με το υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Λαυρεωτικής, και τα οποία αποσκοπούν στο να καταστεί το
Λαύριο σοβαρός πόλος πολιτιστικής δραστηριότητας»,
υπογράμμισε η Περιφερειάρχης.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει:
1. Τη γενική επίβλεψη του έργου που θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3669/2008.
2. Τη διενέργεια των τυχόν διαγωνιστικών διαδικασιών που θα
απαιτηθούν για την ανάθεση του έργου και την εν γένει κάλυψη
των σχετικών αναγκών.
3. Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου,
σύμφωνα με την πρόοδό του και τις εντολές πληρωμής που θα
κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας και μέχρι
του ποσού των 846.945,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Τον έλεγχο των πιστοποιημένων λογαριασμών από τη Δ/νση
Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής και τη μέριμνα για την αποστολή τους στην αρμόδια ΥΔΕ προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
5. Τη μέριμνα για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όσων προβλέπονται στην πα-

ρούσα Προγραμματική σύμβαση.
6. Τη διοικητική παράδοση του έργου στο Δήμο Λαυρεωτικής
μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.
7. Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
8. Την ενημέρωση των λοιπών συμβαλλομένων μερών σχετικά με
την πορεία υλοποίησης του έργου ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση της Δ/νσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων για τυχόν βιομηχανικά κατάλοιπα κατά τις εκσκαφικές εργασίες.
9. Την υποβολή δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Δ/νση Νεώτερης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφού τεθεί προηγουμένως υπόψη των
συμβαλλομένων μερών, καθώς και στην Κοινή Επιτροπή.
10. Τη συμμετοχή δια των εκπροσώπων της, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσας και την παροχή
κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση
όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
11. Τη μέριμνα για τη συνεχή και αδιάλειπτη ασφάλιση του
έργου στο σύνολό του, κατά παντός ασφαλιζόμενου κινδύνου, ζημίας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

ΕΒΔΟΜΗ

Στρογγυλό τραπέζι
δικτύωσης εργαζομένων
στο Λαύριο
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, 11:00 π.μ.,
Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου
Ο Δήμος Λαυρεωτικής και η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Ευάλωτων Κοινωνικών Μονάδων Δήμων Μαρκοπούλου και
Λαυρεωτικής προσκαλούν τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις,
που εργάζονται σε θέματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, να συμμετέχουν σε στρογγυλό τραπέζι εργασίας
με θέμα τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ
Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Στη συνάντηση προσκαλούνται επίσης εκπρόσωποι της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτικών
κομμάτων καθώς και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. Το στρογγυλό τραπέζι εργασίας
πραγματοποιείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, ώρα
11:00 π.μ στην αίθουσα του Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου.
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Δωρεάν διανομή ροδακίνων
σε Λαύριο & Κερατέα
σε μη προνομιούχες οικογένειες
Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι
την Τρίτη 25/8/2015, στα πλαίσια της
κοινωνικής πολιτικής του, θα διανείμει
ΔΩΡΕΑΝ ποσότητες ροδακίνων σε μη
προνομιούχες οικογένειες.
Η διανομή θα γίνει στους ωφελούμενους μετά τις 10:00 το πρωί στην Πλατεία Ηρώων του Λαυρίου και στην
Πλατεία Ηρώων της Κερατέας, μοιράζοντας συνολικά 544 τελάρα, σε όλους
τους δημότες.

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και Δήμου
Κρωπίας για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου
Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος
Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, με
αντικείμενο το έργο "Συντήρηση
οδικού δικτύου Δήμου Κρωπίας",
συνολικού
προϋπολογισμού
300.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και εργασίες εξυγίανσης σε όποια
τμήματα των δρόμων απαιτηθεί
και καθίσταται απαραίτητο, καθώς

Η συνάντηση εργασίας, αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών, την παρουσίαση τεχνικών και επιτυχημένων case
studies καθώς και την περαιτέρω δικτύωση των συνεργαζόμενων φορέων με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για
την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν από
την Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ οι στόχοι και η
στρατηγική του προγράμματος, ενώ οι εκπρόσωποι των
Αναπτυξιακών Συμπράξεων και των λοιπών φορέων θα
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν επιτυχημένες παρεμβάσεις, χαρακτηριστικές περιπτώσεις δράσεων που
χρήζουν μελέτης από φορείς που υλοποιούν παρόμοια προγράμματα καθώς και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που
παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με τη διατύπωση
συμπερασμάτων και προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση
των αποτελεσμάτων του έργου και τη διάχυση των πληροφοριών σε επίπεδο δικτύωσης μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων

το μεγαλύτερο μέρος του αστικού
οδικού δικτύου του Δήμου χρήζει
άμεσης συντήρησης, λόγω των
σημαντικών φθορών που έχει υποστεί από την καθημερινή του
χρήση και τα τεχνικά έργα που
υλοποιούνται, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο δείκτης επικινδυνότητάς του. Στόχος του έργου είναι
να συμβάλλει στη βελτίωση του
οδικού δικτύου των Δήμων της
Δυτικής Αθήνας και ως εκ τούτου
στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση πεζών και οχημάτων.

Το έργο θα εκτελεστεί σε 3 οδούς
του δημοτικού οδικού δικτύου του
Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές
Προδιαγραφές της μελέτης του
έργου.
Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία
των απαραίτητων έργων υποδομής, και ειδικά εκείνων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
πολιτών και συμβάλλουν στην
οδική ασφάλεια και την προστασία πεζών και εποχούμενων.

Δημοπρατείται η αποκατάσταση της παλιάς
χωματερής Κερατέας
Καθώς και οι χωματερές Καλυβίων,
Παλαιάς Φωκαίας και Μεγάρων
Ολοκληρώθηκε στις 5/8/15 ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση
των παράνομων χωματερών
(ΧΑΔΑ) Κερατέας, Καλυβίων, Παλαιάς Φωκαίας και Μεγάρων.
Έπειτα από συνεχείς διαγωνισμούς που είχαν αποβεί άκαρποι
επανειλημμένα, οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αποκατάσταση της χωματερής Κερατέας
επανήλθαν
με συστηματικές
ενέργειες τόσο από τη διοίκηση
του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας,
όσο και από προσωπική προσπά-

θεια και διεκδικήσεις του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά
με συχνή επικοινωνία με την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου.
Μαζί με τη Κερατέα υπήρξαν ανάλογες αποφάσεις για τις παλαιές
χωματερές των Καλυβίων, της Παλαιάς Φωκαίας και των Μεγάρων. Όλα τα έργα ανατέθηκαν
στην Εταιρεία «ΥΡΙΑ», που πρόσφερε εκπτώσεις από 52% έως
57%, έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τον προγραμματισμό για
την υλοποίηση τους, ημερομηνία
ορόσημο είναι η 31/12/2015, ώστε
να ολοκληρωθεί και να μπορέσει
να γίνει η χρηματοδότηση από τα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Κονδύλια.
Θα υπάρχει επαγρύπνηση για την
σωστή ανάπλαση του τοπίου της
παλαιάς χωματερής Κερατέας και
είναι η απάντησή μας σε όλους
όσους επιβουλεύονται την αειφόρο ανάπτυξη της Λαυρεωτικής
γης.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΗΓΕΜΟΝΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ – ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
Νέες εθνικές εκλογές στις 20 του Σεπτέμβρη αποφάσισε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Πρόκειται για την τέταρτη φορά που γίνονται εθνικές
εκλογές από τότε που εισήλθε η χώρα σε καθεστώς μνημονίων.
Πρώτες μνημονιακές εκλογές τον Μάιο του 2012.
Δεύτερες μνημονιακές εκλογές τον Ιούνιο του 2012.
Τρίτες μνημονιακές εκλογές τον Γενάρη του 2015.
Τέταρτες μνημονιακές εκλογές αυτές που ακολουθούν,
τον Σεπτέμβρη του 2015.
Μέσα σε πέντε δηλαδή χρόνια, απ' το 2010 που μπήκε
στην ζωή μας το μνημόνιο Ι, γίνονται 4 φορές εθνικές
εκλογές, παρόλο που το σύνταγμα ορίζει ότι η κάθε κυβερνητική θητεία είναι 4ετης.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ότι κάθε μνημόνιο είναι χειρότερο απ' το προηγούμενο! Ότι η ξένη εξάρτηση παραμένει και εντείνεται! Ότι η φτωχοποίηση του Ελληνικού
λαού γιγαντώνεται! Ότι το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται
(απ' την στιγμή που υπογράφονται διαρκώς νέες δανειακές συμβάσεις δισεκατομμυρίων) και ότι η δημόσια περιουσία φεύγει σταδιακά απ' τα χέρια του δημοσίου και
περνάει στα χέρια ιδιωτών και ξένων. Αυτό είναι το
μείγμα της πολιτικής των μνημονίων σε συνδυασμό με τις
δανειακές συμβάσεις, με δύό λόγια...
Αυτό από μόνο του καταδεικνύει το πολιτικό, κοινωνικό
και εθνικό αδιέξοδο της πατρίδας μας, η οποία από τότε
που εισήλθε σε καθεστώς μνημονίων έχασε πλήρως την
εθνική της κυριαρχία, την κοινωνική της συνοχή και την
συνταγματική της κανονικότητα.
Ας το καταλάβουν: Όσες εκλογές και να κάνουν, όσες
φορές και να πάρουν την μνημονιακή τους εντολή, όσα
ψέμματα και να πουν, αν δεν καταργηθούν τα μνημόνια
και αν δεν ανακτηθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, θα
βρισκόμαστε διαρκώς στο σημείο μηδέν!
Τα μνημόνια έχουν ρίξει ήδη τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις. Έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, έπεσε η κυβέρνηση Παπαδήμου, έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά, ΘΑ πέσει
και η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα απλώς
πολιτικού χρόνου. Και αυτό διότι ουδέποτε τα μνημόνια

δεν πρόκειται να επιτύχουν στην πράξη, διότι ουδέποτε ο
λαός δεν πρόκειται να συναινέσει στην αυτοκαταστροφή
του!
Οι λαοί έχουν την ιστορική και κοινωνική τάση να πηγαίνουν προς τα εμπρός, ΟΧΙ προς τα πίσω. Οι λαοί επιθυμούν την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, όχι την
χειροτέρευση. Οι λαοί επιθυμούν την αύξηση του ελεύθερου χρόνου της εργασίας τους, όχι την μείωση. Οι λαοί
επιθυμούν να έχουν κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, όχι να δουλεύουν σε μια εργασιακή ζούγκλα. Οι
λαοί έχουν την κοινωνική και ιστορική τάση να αντιστέκονται σε κάθε τι που τους προσβάλει και τσακίζει τη ζωή
τους, όχι να υποτάσσονται.
Γι’ αυτούς τους λόγους το μνημόνιο ΙΙΙ (και τα μνημόνια
γενικότερα) δεν πρόκειται να “πετύχει”, όπως δεν “πέτυχαν” και τα δύο προηγούμενα. Το ξέρουν όλοι. Και οι Ευρωπαίοι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και η ίδια
η κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά η νέα κυβέρνηση – φάρσα
της “αριστεράς” ακολουθεί την ίδια πολιτική, με αποκλειστικό στόχο να επωφελούνται τα κράτη που μας δανείζουν, οι τράπεζες, οι τραπεζίτες, τα μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα
πάσης φύσεως μονοπώλια.
Έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε αποικία χρέους και
έχουν εξαθλιώσει τον Ελληνικό λαό στον βωμό των μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Τα χρήματα
των δόσεων έρχονται στην Ελλάδα, εισρέουν στις Ελληνικές τράπεζες, μένουν κάποιο διάστημα μέσα, τοκίζονται
και... επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν... Κερδίζουν
δηλαδή οι ξένες τράπεζες και τα κράτη που μας δανείζουν δισεκατομμύρια ευρώ και εμείς αυξάνουμε κατακόρυφα το χρέος μας, αφού προηγουμένως φυσικά
φτωχοποιήσουν τον Ελληνικό λαό, ξεπουλήσουν την περιουσία του και ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και την μάνα που
μας γέννησε.
Ο πολιτικός απατεώνας Α.Τσίπρας, εκλέχθηκε με αντιμνημονιακή ρητορική και πρόγραμμα και έπειτα έφερε το
χειρότερο μνημόνιο! Αφού πρώτα δηλαδή μας έψηνε επί

Οι συντελεστές του Θεοδωρακισμού
http://theodorakism.blogspot.gr/2015/08/blog-post_20.html

Ὁ προδότης

ρακμὴ τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1924-1935 ἐπέρασε, ὄχι στὴν εὐημερία, ἀλλὰ στὴν μεταξικὴ λαϊκὴ
κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ ἀμέσως μετὰ στὴν πείνα
τῆς Κατοχῆς μὲ πατριωτικὴ ἀξιοπρέπεια, μὲ ὅπλα
καὶ ἄπειρες ἡρωϊκὲς θυσίες. Ἐθνικιστὲς καὶ διεθνιστὲς ἥνωσαν τὰ χέρια τους καὶ ἐκράτησαν μαζὶ
τὸ ἱερὸ ὅπλο τῆς Ἀντιστάσεως ἕως ποὺ καὶ πάλι τὸ
1944, ὡς νέοι κατακτητἐς, οἱ Ἄγγλοι ἀντεκατέστησαν τοὺς Γερμανοὺς καὶ αἱματοκύλησαν τὴν πατρίδα.
Σήμερα οἱ Ῥάλληδες ἀντεκατεστάθησαν ἀπὸ τοὺς
Τσίπρηδες. Παραμερίζοντας κάθε ἰδεολογία, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐβυθίσθη στὴν συνεργασία μὲ τὸν ξένο
κατακτητή καὶ φυσικά, ὅπως καὶ τὸ 1941, μὲ τὸν
Πλαστήρα καὶ τὸν Γονατᾶ, τὸ κατεστημένο τὸν ἀκολουθεῖ .
Φασιστὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κομμουνιστὲς τοῦ
ΚΚΕ, ἐθνικιστὲς καὶ διεθνιστές, ἐτοιμάζουν πατριωτικὴ ἀντίσταση καὶ ἀπευθύνονται γιὰ βοήθεια, στοὺς
συμμάχους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν Ῥωσία καὶ τὴν
Κούβα-Βενεζουέλα. Καὶ τὰ ἱερὰ ὅπλα δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ ἐμφανισθοῦν. Τὰ συνθήματα, ὅπως καὶ στὴν

πρότερη Κατοχή, «Οἱ προδότες στὴν κρεμάλα» θὰ
ἠχήσουν καὶ πάλι. Ἡ ΟΠΛΑ καὶ οἱ παραστρατιωτικὲς
πατριωτικὲς ὁμάδες θὰ ἐκτελοῦν καὶ πάλι τοὺς δωσιλόγους. Βασιλικοὶ καὶ ἀντιβασιλικοί, Ἀμερικανόφιλοι καὶ Ῥωσόφιλοι, ὅλοι μαζἰ ἑνωμένοι κατὰ τοῦ Δ΄
Ῥάιχ καὶ τοῦ κατοχικοῦ εὐροῦ, ἔτοιμοι νὰ κάνουν τὸ
πήδημα πρὸς τὸν γκρεμὸ τῆς δραχμῆς, ἔναντι τῶν
φοβισμένων ἀνθρωπάκηδων τῆς συνταξιούλας τῶν
γηρασμένων Γραικύλων, ἔτοιμοι νὰ πεινάσουν μὲ λάβαρο τὸ νέο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ἔτοιμοι νὰ ἀπομακρύνουν
ὅλους τοὺς φοβισμένους ἕρποντες κατ’ὄνομα καὶ
μόνον Ἕλληνες.
Τὸ καρυοφύλλι τῆς ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως θὰ
ἠχήσῃ καὶ πάλι. «Τὸ σφυρὶ καὶ τὸ δρεπάνι στὴν κόκκινη σημαία τοῦ Βυζαντίου ἐπάνω, μὲ τὰ ἐμβλήματα
τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, τοὺς προδότες θὰ ξεκάνουν». Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ πατὴρ Ῥωμανίδης, στὸ βιβλίο του «Ῥωμηοσύνη», τὸ αἶμα ἄφθονο θὰ χυθῇ
γιὰ νὰ βάψῃ τὰ ροῦχα καὶ τὰ μαλλιὰ ὁλοκόκκινα
τῶν ἑλληνίδων γυναικῶν, διότι μόνον μὲ τὸ αἷμα δύναται ἡ Πατρίδα νὰ ἀναγεννηθῇ.
ΔημήτρηςΚιτσίκης

Ἡ Ἑλλὰς εἰσῆλθε στὴν τροχιὰ τῆς ξένης κατοχῆς.
Ἀκριβῶς ὅπως τὸ 1941. Πλέον, οἱ ἰδεολογικὲς διαφορὲς ἔχουν σιγήσει. Οἱ προτιμήσεις συνεργασίας
μὲ ξένες δυνάμεις ἔχουν περάσει σὲ δεύτερη μοῖρα.
Ῥωσικὸ κόμμα, ἀγγλικὸ κόμμα, γερμανικὸ κόμμα, τὸ
1941 παρεμερίσθησαν ὑπὲρ τῆς ἐπιβιώσεως τῆς πατρίδος. Τὸ γερμανικὸ κόμμα τοῦ Μεταξᾶ ἐπέρασε
στὴν ἀντίσταση στὸν γερμανὸ κατακτητὴ καὶ ὑπεστήριξε τὸν Ἄγγλο σύμμαχο, ἐνῶ ἡ μεταξικὴ νεολαία τῆς ΕΟΝ μετουσιώθη σὲ κομμουνιστικὴ ΕΠΟΝ.
Δύο στρατόπεδα παρέμειναν. Ἀπὸ τὴν μιὰ οἱ Ῥάλληδες χωρὶς καμμία ἰδεολογία, πλὴν τοῦ βᾶστα
Ῥόμμελ τῶν μαυραγοριτῶν, μὲ τοὺς γερμανοτσολιάδες ποὺ ἔδιδαν ὅρκο στὸν ἡγέτη τῶν Γερμανῶν
κατακτητῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, φιλελεύθεροι, φασιστὲς
καὶ κομμουνιστές, μὲ μόνο σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν
πατρίδα, πολεμῶντας στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων,
Ἄγγλων καὶ Σοβιετικῶν.
Ἡ πατρίδα στὴν Κατοχὴ ἀνεγεννήθη. Ἀπὸ τὴν πα-

πέντε συναπτά χρόνια το αντιμνημονιακό ψάρι στα χείλη,
ξαφνικά άλλαξε! Έχει πλέον προφίλ σοσιαλδημοκράτη
και όσο περνούν οι μέρες στρέφεται όλο λίγο και δεξιότερα! Έγινε "μετριοπαθής", "ρεαλιστής"! Αφού εξέθεσε
την Ελληνική αριστερά παγκοσμίως (μέχρι και οι αδελφοί
Κάστρο απ' την Κούβα έσπευσαν να τον συγχαρούν μετά
το μεγάλο ΟΧΙ του Δημοψηφίσματος, δίχως να περιμένουν να δουν την τραγική κατάληξη της μετατροπής απ'
τον Τσίπρα του ΟΧΙ σε ΝΑΙ), έρχεται τώρα και χωρίς
ντροπή ζητάει ξανά την ψήφο του Ελληνικού λαού για να
αρχίσει πλέον να εφαρμόζει στην πράξη την ολοκληρωτική διάλυση του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και κράτους! Σου λέει, δεν αρκεί που σας έφερα το μνημόνιο,
θέλω και να κυβερνήσω 4 χρόνια αυτοδύναμος ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!
Πρόκειται για την απόλυτη πολιτική και ιστορική φάρσα
και καρικατούρα, που σε καμία περίπτωση η αριστερή ιδεολογία και η πραγματική Ελληνική αριστερά δεν πρέπει
να χρεωθεί!
Είναι προφανές ότι ο ηγέτης μας Μίκης Θεοδωράκης δικαιώθηκε και επαληθεύτηκε σε όλες του τις πολιτικές
προβλέψεις απ' το 2010 έως σήμερα. Είναι προφανές ότι
ο Θεοδωράκης είναι ο μοναδικός που εκφράζει της πραγματική Ελληνική αριστερά, την αριστερά των αγώνων, της
προόδου και του ριζοσπαστισμού. Και είναι προφανές (και
τεκμηριωμένο για μας ιστορικά), ότι ο Θεοδωράκης είναι
ο φυσικός ηγέτης της.
Στο πλαίσιο αυτό θα πορευθούμε. Έξω απ' το πολιτικό κοινοβουλευτικό σύστημα.
Και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και θα χαράξουμε την στρατηγική μας, μαζί
με τις ΣΠΙΘΕΣ και μαζί με όποια άλλη συλλογικότητα επιθυμεί να αντισταθεί πραγματικά και οργανωμένα σε αυτό
το εθνικό ανοσιούργημα που δημιούργησε, η κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και οι προηγούμενοι εκπρόσωποι και
θιασώτες των μνημονιακων πολιτικών.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

‘Νίπτω τας χείρας μου”...
από τον Χαϊκάλη!
Ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Παύλος Χαϊκάλης που ορίστηκε
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την
ώρα που έκανε την κωλοτούμπα η κυβέρνηση, υπέγραψε
εγκύκλιο για τη μείωση των συντάξεων στα 392,7 ευρώ μηνιαίως.
Βέβαια ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν υπέγραψε αυτός τον
Νόμο (Ν. 3863/2010, αρ. 3 παρ. 3) που προβλέπει τη μείωση των συντάξεων από 1ης, 1ου 2015 με αναδρομική μάλιστα ισχύ για ορισμένους που θα κληθούν να καταβάλουν
τα ...παραπανίσια!!!

Και επειδή βρήκες το νόμο δεν μπορούσες να τον αλλάξεις κύριε Χαϊκάλη; Κι αν δεν μπορούσες να τον αλλάξεις
μπορούσες κάλιστα να μην υπογράψεις την συγκεκριμένη
εγκύκλιο σεβόμενος αυτά που έλεγες κι εσύ και όλοι εσείς
που πέσατε στα τέσσερα μπροστά στους βορειοευρωπαίους. Αλλά η καρέκλα έχει γλύκα βλέπεις... και από θιάσους
γνωρίζεις πολύ καλά...
Ντροπή!
26 ευρώ ορίστηκε το μεροκάματο του ανιδείκευτου εργάτη. Ενα μεροκάματο τρόμου και απελπισίας με την ίδια
εγκύκλιο.
Εδώ θα μου πείτε νέοι άνθρωποι με τρία και πέντε μάστερ
παίρνουν 500 και 800 ευρώ το μήνα.
Ηρθε η ώρα, νομίζω, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς
θα αντισταθούμε σ’ αυτά τα πλουμιστά κοράκια με τα μπλε,
πράσινα, πορτοκαλιά χρώματα. Δεν πάει άλλο.

Πάνε και τα αεροδρόμια
Τα κροκοδείλια δάκρυα του Τσίπρα για την απώλεια της
εθνικής μας κυριαρχίας από τους Παπανδρέου-Σαμαρά,
ήρθε πλέον με Νόμο και την επισημοποιεί, αφού άρχισε
ήδη να ξεπουλάει τα πιο καίρια αεροδρόμια της χώρας και
βέβαια ποιος ξέρει πόσα και ποια άλλα θα ακολουθήσουν.

Γιατί όχι και την Ακρόπολη; Εχει μεγάλο τζίρο εισιτηρίων
καθημερινά.
Ξευτίλες...

Σύνταξη στα 67
με “παράθυρο” για τους
δημοσίους υπαλλήλους
Αλλη μια ξεφτίλα της παρούσας “πρώτης φοράς αριστερής κυβέρνησης” είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας
από τα 65 στα 67 χρόνια. Είναι βλέπεις που δεν πεθαίνουμε και νωρίς, όπως είπε, το άλλο κνόδαλο, ο Λοβέρδος. Ετσι λοιπόν μας πρόσθεσαν άλλα δύο χρόνια
εργασίας, μπας και πεθάνουμε και δεν πάρουμε τη σύνταξη. Και μάλιστα τη σύνταξη των 390 ευρώ!
Και σ’ όλη αυτή την αθλιότητα πρόσθεσαν και άλλη μία
για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες.
Μόνο οι δημόσιο υπάλληλοι μπορούν μέχρι 31/8/15 να
καταθέσουν χαρτιά εμπρόθεσμα για σύνταξη. Ολοι ο
υπόλοιποι εργαζόμενοι στα ...σκουπίδια.

Στρατόπεδο λαθρομεταναστών η Ελλάδα μας!
Τους τελευταίους μήνες με την άνοδο στην εξουσία του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α παρακολουθούμε καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους να εισβάλουν στην χώρα μας η οποία πλέον μοιάζει να
μην έχει σύνορα, νόμους και “αστυνόμους” και φαίνεται ολοκάθαρα πως φαντάζει στα μάτια όλων αυτών σαν ένα απέραντο κωλοχανείο που ο καθένας μπαίνει όποτε θέλει και
κάνει ότι θέλει.
Σίγουρα αυτή έξαρση του φαινόμενου δεν είναι τυχαία και
έχει να κάνει με τις “περίεργες” ιδέες και θέσεις του κυβερνώντος κόμματος για την πολιτισμικότητα και οι οποίες μάλλον παρότρυναν τους επιτηδείους να κουβαλούν καραβιές
ολόκληρες στα Ελληνικά νησιά αφού οι μόνες ενέργειες του
επίσημου κράτους ήταν το κλείσιμο της Αμυγδαλέζας και το
ξαμόλλημα όλων αυτών στα πέριξ της Ομόνοιας. Α! ξέχασα
τους έδωσε και άλλο όνομα δηλ. από ΛαθροΜετανάστες
τους βάφτισε Παράτυπους Μετανάστες! Προσωπικά θεωρώ
ότι το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο εμάς αλλά αφορά
και όλη την Ευρώπη η οποία μάλλον έχει μπει στο στόχαστρο
των πέρα του Ατλαντικού φίλων της!
Η Αμερική όπως είναι γνωστό από τις αρχές του 1900 αλλά
και ίσως και λίγο νωρίτερα έγινε η γη της επαγγελίας για
τους μετανάστες από όλα τα μέρη της γης με αποτέλεσμα
αυτή την στιγμή να αποτελείτε από πολλές εθνικότητες και
ομάδες οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν μεταξύ τους σε πολιτισμικό και θρησκευτικό επίπεδο.
Η μαεστρία των ηγεσιών της στο πέρασμα του χρόνου είναι
ότι κατάφεραν όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ενώσουν με το MADE USΑ το οποίο πάντα υπερτερεί έναντι
όλων των άλλων χαρακτηριστικών τους.
Ένα άλλο στοιχείο που έδωσε την σημερινή της υπεροχή
είναι ότι μάζεψε και μαζεύει όλα τα μεγάλα μυαλά του πλανήτη τα οποία ερευνούν και παράγουν όλες τις νέες τεχνολογίες που φυσικά την καθιστούν ακόμη ισχυρότερη.
Αυτή λοιπόν την πασπαρτού χώρα που βρίσκεται μακριά από
τις εύφλεκτες περιοχές της Ευρώ-Ασίας διάλεξε το διεθνές
κεφάλαιο (πολλοί το επικεντρώνουν στους Εβραίους) σαν
βάση για την δημιουργία της παγκόσμιας κυριαρχίας που
οραματίζονται τα μέλη της.

Με τον ίδιο τον Αμερικάνικο λαό έχουν ξεμπερδέψει μια και
τον έχουν αποχαύνωση τόσο που χρειάζεται playback γέλια
για να καταλάβει το αστείο στις τηλεοπτικές τους κωμωδίες.
Στις υποτίθεται δημοκρατικές εκλογές τους όλα δρομολογούνται και εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσχεδιασμένες
επιλογές τους που πάντα εξυπηρετούν τους πραγματικούς
ηγέτες της και όχι τις μαριονέτες τύπου Ρήγκαν, Μπους κ.α.

Ανέφερα τα παραπάνω για να καταλήξω στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι των τελευταίων χρόνων το οποίο έχει να κάνει με
την πρόθεση αυτών των σκοτεινών τύπων να σβήσουν την
Ευρωπαϊκή κουλτούρα που κτίστηκε πάνω στην αρχαία Ελληνική γραμματεία στην οποία όπως είναι γνωστό πρωτεύον
ρόλο είχε η ανθρώπινη διανόηση με ζητούμενο την πνευματική ανέλιξη και εξέλιξη του ανθρώπου και όχι στην υλιστική
του ανάγκη και υπερβολή!
Έτσι λοιπόν σε πολλές χώρες με δολοπλοκίες, με εξαγορά ή
επιβολή αχυρανθρώπων στην εξουσία, χούντες, ανατροπές
εκλεγμένων κυβερνήσεων, ακόμα και με πολεμικές συρράξεις κατόρθωσαν στο τέλος να τις κάνουν υποχείρια τους με
βραχυπρόθεσμα ωφέλει όπως τα ενεργειακά και τα ορυκτά
αποθέματα τους αλλά και με μακροπρόθεσμο σχέδιο την
άλωση της ίδιας της Ευρώπης χωρίς πόλεμο!!!
Η Ευρώπη είναι προσβάσιμη και από την Αφρική και από την
Ασία (φανταστείτε … θα μπορούσαν ας πούμε ποτέ Αφρικανοί λαθρομετανάστες να διασχίσουν τον Ατλαντικό για να
βρεθούν στην Αμερική;)

Τα τελευταία χρόνια οι εμπόλεμες περιοχές εγγύς στην Ευρώπη είναι πάμπολλες και πολλοί απελπισμένοι αλλά και καθοδηγούμενοι άνθρωποι ξεκινούν και φτάνουν από τα
Αφρικανικά Μεσογειακά παράλια στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία
και Ελλάδα η οποία επιβαρύνεται περισσότερο και από τα Μικρασιατικά παράλια καθώς και από τον Έβρο μια και η φίλη
και σύμμαχος Τουρκία θέλοντας να έχει μερίδιο από το μελλοντικό μοίρασμα της πίτας επιτρέπει σε καραβάνια ολόκληρα από το Πακιστάν την Ινδία κ.α να διασχίζουν όλη της
την επικράτεια και στο τέλος να μας τους φέρνουν με τα καράβια τους (υποτίθεται) οι δουλέμποροι (για μένα σίγουρα
είναι πράκτορες επ’ αμοιβή) αφιερωμένοι στο μεγάλο σκοπό
δηλ. του να δημιουργήσουν ξανά την παλιά τους αυτοκρατορία!!!
Τα σκοτεινά μυαλά γνωρίζουν ότι ειδικά οι Μουσουλμάνοι
λόγω θρησκευτικού φανατισμού δεν αφομοιώνονται και δεν
προσαρμόζονται εύκολα όπως επίσης ξέρουν για την πολυγαμία και την ταχύτατη πληθυσμιακή τους ανάπτυξη και αυτό
είναι που τους κάνει να ευελπιστούν ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν
αντιληφθούν εγκαίρως τον κίνδυνο για να αντιδράσουν και
συνεχίσουν να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου σε λίγα χρόνια θα αποτελούν μια απλή αναφορά στην παγκόσμια ιστορία.
Ας πάψουν λοιπόν οι ύποπτοι εγχώριοι θιασώτες της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης να θεωρούν το πρόβλημα απλό και
να το θέτουν στην βάση της ρατσιστικής υπερβολής.
Ας δούνε τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στις διάφορες
γειτονιές της Αθήνας και τα οποία μέρα με την ημέρα γίνονται πιο πολλά και πιο δυσεπίλυτα!!!
Δεν θεωρούμε υπεύθυνους αυτούς τους ανθρώπους που
είναι εδώ αλλά το σίγουρο είναι ότι μέσω αυτών έχουν δρομολογηθεί μακροχρόνια σχέδια που θα σβήσουν από το
χάρτη και εμάς αλλά πιθανόν και όλη την Ευρώπη.
Ας δούμε όλοι πιο μακριά γιατί το οφείλουμε στις χιλιετίες
που υπάρχουμε σαν λαός αλλά και στις επόμενες γενιές που
θα μας ακολουθήσουν!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: johnpreve@gmail.com
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Παραίτησαν τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, Δημήτρη Κλούρα
“Φωτιά” η επιστολή που έχει καταθέσει
Την παραίτηση του, συνοδευμένη με επιστολή
“φωτιά”, υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Περιουσίας Δημήτρης Κλούρας, πέντε μήνες μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του μετά από απαίτηση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη.
Όπως σημειώνει στην επιστολή του, ο Δημ. Κλούρας, του ζητήθηκε να παραιτηθεί σε μια στιγμή που
διερευνούσε μεταξύ άλλων την υπόθεση των 28 ακινήτων που ανήκαν στο Δημόσιο και στη συνέχεια,
αφού πωλήθηκαν σε ιδιώτες με αξία πολύ κατώτερη
της αντικειμενικής, μισθώθηκαν από το Δημόσιο με
άκρως ετεροβαρείς γι’ αυτό όρους.
Ο Δ. Κλούρας είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ενότητα
Σαρωνικού.

μέσω της προστασίας και της ορθής αξιοποίησης της περιουσίας του
Δημοσίου, αλλά και θα αποτελέσει μία ηθική ανταμοιβή στη μεγάλη
πλειοψηφία των εργαζόμενων και αγωνιζόμενων, υπό αντίξοες συνθήκες, υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
Σε αντίθετη περίπτωση, η πλήρης διάλυση των υπηρεσιών θα συντελεσθεί εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, η περιουσία του Δημοσίου θα μείνει πλήρως απροστάτευτη και απαξιωμένη, βορά των
κάθε είδους συμφερόντων, έσοδα εκατομμυρίων θα απολεσθούν,
αλλά και τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς θα ενταθούν. Εάν

Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή παραίτησης
Με την παραίτησή μου αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα ακόλουθα:
1. Επελέγην για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, λόγω των νομικών γνώσεών μου επί του αντικειμένου, το οποίο
μού ανετέθη, αλλά και λόγω των αγώνων μου για την τήρηση της νομιμότητας, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας – κοινόχρηστης περιουσίας.
2. Σ’ αυτούς τους πέντε μήνες εργαζόμουν στο Υπουργείο, σε καθημερινή βάση, από το πρωϊ μέχρι αργά το βράδυ, ενίοτε και Σαββατοκύριακα, προκειμένου να μελετώ τις υποθέσεις, που απασχολούσαν
τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, να επιλύω σοβαρότατα προβλήματα, πολλά εκ των οποίων και των ιδίων των υπαλλήλων, να αντιμετωπίζω διοικητικές δυσλειτουργίες και χρόνιες παθογένειες του
Δημοσίου και να αποκαλύπτω – αναδεικνύω υποθέσεις κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήματος και ενδεχόμενης διαφθοράς. Όλα αυτά
«αθόρυβα» και συστηματικά. Προτίμησα τη σκληρή και ουσιαστική εργασία από τη δημοσιότητα, όπως, ευτυχώς, και άλλοι ομόλογοί μου
στο Υπουργείο Οικονομικών, με τους οποίους είχα αγαστή συνεργασία.
Απέφυγα συνειδητά και να αξιοποιήσω τα προνόμια της θέσεως του
Γενικού Γραμματέα. Ενδεικτικώς επισημαίνω, ότι, λαμβάνοντας υπόψη
τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδίωξα τον διορισμό
μόνο ενός συνεργάτη – συμβούλου (μη συγγενικού προσώπου), ενώ
είχα εκ του νόμου δικαίωμα να ζητήσω το διορισμό δύο συνεργατών
– συμβούλων και δύο μετακλητών υπαλλήλων.
Παράλληλα, στηρίχθηκα αποκλειστικώς στη συνδρομή των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, δεν επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του
Υπουργείου από την καταβολή έστω και μίας ώρας υπερωρίας, τόσο
του ειδικού συνεργάτη μου, όσο και των υπαλλήλων του Γραφείου της
Γ.Γ.Δ.Π., λόγω του υπέρμετρου ζήλου τους, των οποίων είχα την αμέριστη συμπαράσταση στην προσπάθειά μου.
3. Παρέλαβα μία Γενική Γραμματεία υπό διάλυση, λόγω, τόσο της υποστελεχώσεώς της και της διαρκούς «φυγής» εμπείρου προσωπικού,
όσο και της πρόσφατης οργανωτικής αποδομήσεώς της με την εφαρμογή του Π.Δ/τος 111/2014 (Υπηρεσίες, χωρίς θέση προϊσταμένου,
χωρίς τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς, χωρίς οχήματα για αυτοψίες, Υπηρεσίες αιχμής με δύο άτομα ή και ένα μόνο
άτομο ως προσωπικό, κλπ). Το δε ηθικό του προσωπικού ήταν δικαιολογημένα πεσμένο, διότι επί σειρά ετών, βίωσε την πλήρη εγκατάλειψη και απαξίωση.
[...]Σ’ αυτά τα πλαίσια, πέραν των πολλών άλλων ενεργειών μας, με τη
σύμφωνη γνώμη της τέως Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών,
κας Όλγας – Νάντιας Βαλαβάνη, συνέστησα Επιτροπή, η οποία, με τη
συνδρομή των προτάσεων και των ιδίων των εργαζομένων, επεξεργάσθηκε και συνέταξε ολοκληρωμένο σχέδιο οργανωτικής ανάταξης
όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας,
διά της τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 111/2014, αλλά και ολοκληρωμένο σχέδιο σταδιακής ενίσχυσής τους με το αναγκαίο προσωπικό
(μηχανικούς και νομικούς).
Το νομοσχέδιο, όπως αρμοδίως έχω ενημερώσει τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών είναι έτοιμο και
απομένει η προώθησή του στη Βουλή. Η προώθησή του και η ψήφισή
του, ως έχει, θα δώσει πνοή στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας, θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη της χώρας,

οι δικές μου προειδοποιήσεις δεν κρίνονται αρκετές, τότε παραπέμπω
στις σχετικές προειδοποιήσεις όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του
Δημοσίου, αλλά ακόμη και των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.
Είναι απολύτως βέβαιο, ότι εάν σταματήσει η διαχρονικά κακή και
σκανδαλώδης διαχείριση – εκποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και
γίνει ορθή η διαχείριση- αξιοποίησή της, τότε, τα μεν έσοδα του Δημοσίου θα αυξηθούν αλματωδώς και θα εισπραχθούν ποσά πολύ περισσότερα από τα προβλεπόμενα από την πάταξη της φοροδιαφυγής,
το δε όφελος για το λαό θα είναι τεράστιο (ποσοτικά/οικονομικά και
ποιοτικά).
[...]
5. Στο μείζον ζήτημα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών
η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, με τη σύμφωνη γνώμη της
τέως Αναπληρωτού Υπουργού Οικονομικών, κας Όλγας – Νάντιας Βαλαβάνη, επεξεργάσθηκε, εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων, που
είχαν τεθεί, και υπό δυσμενείς συνθήκες, δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της, με τη συνδρομή και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχέδιο τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και
αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών (ο γενικός δείκτης των αντικειμενικών αξιών προέκυπτε από την έρευνα καθοδικός
– μειούμενος).
Πλην όμως, η προώθηση των σχετικών τροποποιήσεων «πάγωσε»,
λόγω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας, οι οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.
Σε κάθε περίπτωση, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, με την προώθηση του ήδη επεξεργασμένου νομοσχεδίου, προκειμένου να ανακουφισθούν οι
χειμαζόμενοι συμπολίτες μας, να αρθούν οι όποιες τυχόν υφιστάμενες
αδικίες και να αποφευχθούν οι όποιες δυσμενείς συνέπειες σε βάρος
του Δημοσίου.
6. Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα των πέντε μηνών η Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας κατόρθωσε να επεξεργασθεί και να
ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος μεταστέγασης δημοσίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα του
Δημοσίου, είτε σε ακίνητα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
καθώς και συστέγασης Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτύχει τη μείωση των εξόδων του Δημοσίου. Ανέδειξε δε την υποχρέωση της
Ε.Τ.Α.Δ. να καλύπτει το κόστος συντήρησης των κτιρίων του Δημοσίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Για πρώτη φορά, με την αριθ. ΔΔΠ0005159/568Β΄ ΕΞ 2015/7-4-2015
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει τροποποιημένη, τέθηκαν οι θεσμικές βάσεις
μίας μεγαλύτερης προστασίας της κοινοχρησίας των παραλιών και
αιγιαλών της χώρας και εν γένει του παράκτιου και παρόχθιου φυσικού περιβάλλοντός της, καθώς και της εξασφάλισης μεγαλύτερων
εσόδων για το Δημόσιο, μέσω μίας πιο ορθολογικής και ασφαλούς διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης τους στους Δήμους της χώρας,
λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επισημαίνω, ότι το παράκτιο και παρόχθιο περιβάλλον της χώρας αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και για το λόγο αυτό
πρέπει να προστατευθεί από αυθαίρετες παρεμβάσεις και χρήσεις. Η
προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχισθεί με την τροποποίηση, στο ίδιο

πάντα πνεύμα της ως άνω ΚΥΑ, των διατάξεων του Ν. 2971/2001 περί
αιγιαλού και παραλίας.
8. Επέστησα αρμοδίως την προσοχή στο μείζον ζήτημα της ετήσιας
απώλειας εσόδων και ρευστότητας για το ελληνικό Δημόσιο πολλών
εκατομμυρίων ευρώ, όταν, από παρεμπίπτουσα έρευνα, διεπίστωσα,
ότι, από ενδεχόμενη κακή ή καθυστερημένη ενημέρωση αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, συνεχίζονται να καταβάλλονται επί έτη σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονομικών, πέραν της συντάξεώς τους, οι μισθοί, τους οποίους
ελάμβαναν, όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία υπάλληλοι! Η απώλεια εσόδων ήταν τρομακτική και ξεπερνούσε τα τρία εκατομμύρια ευρώ για το
έτος 2014 μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών.
Για δε το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 η απώλεια εσόδων ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Η ίδια κατάσταση πιθανόν να ισχύει
και σε άλλα Υπουργεία. Ελπίζω το ζήτημα αυτό να έχει πλέον διευθετηθεί.
9. Ξεκινήσαμε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας έρευνα
για πλείστες όσες περιπτώσεις, οι οποίες απασχόλησαν ή απασχολούν τις Υπηρεσίες της, είτε με την αξιοποίηση επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών, πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών και
εισαγγελικών παραγγελιών, είτε και αυτεπαγγέλτως, όταν γίνονταν
αντιληπτές ύποπτες ενέργειες και παραλείψεις.
Ήδη έχουμε αποστείλει σε αρμόδιες ελεγκτικές και εισαγγελικές
αρχές στοιχεία προς περαιτέρω διερεύνηση, τυχόν απόδοση ευθυνών
και επιβολή ποινών, αλλά και, έχουμε συμβάλλει στη διασφάλιση υπέρ
του Δημοσίου πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Μεγάλο μέρος αυτής της συστηματικής έρευνας γίνεται με τη συνδρομή των υπαλλήλων κυρίως της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και
Κινητών Αξιών, που υπάγεται σ’ αυτήν.
Μεταξύ των διερευνούμενων υποθέσεων, είναι και η γνωστή πλέον
υπόθεση των 28 ακινήτων, που ανήκαν στο Δημόσιο και στη συνέχεια, αφού πωλήθηκαν σε ιδιώτες με αξία πολύ κατώτερη της αντικειμενικής, μισθώθηκαν από το Δημόσιο με άκρως ετεροβαρείς γι’
αυτό όρους (υπόθεση “sales and lease back”).
Σ’ αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθύτατη
λύπη μου, διότι εντός των επόμενων ολίγων ημερών θα ολοκληρωνόταν, όπως είχα αρμοδίως (προφορικώς και εγγράφως) ενημερώσει τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη, η έρευνά μας σε
σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση των 28 ακινήτων, καθώς και η σύνταξη σχετικού γνωμοδοτικού πορίσματος, με καταγραφή σημαντικότατων ευρημάτων, τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στη
Δικαιοσύνη και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Δυστυχώς, και
όλως περιέργως, το αιφνίδιο και επιτακτικό αίτημα για υποβολή της
παραίτησής μου, οδηγεί στην αδυναμία ολοκλήρωσης του όλου εγχειρήματος. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από το νέο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
10. Με αφορμή, τέλος, τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας και ιδίως σ’ ό,τι αφορά στο
κεφάλαιο της Δημόσιας Περιουσίας οφείλω να επισημάνω τον κίνδυνο να επαναληφθούν και μάλιστα σε χειρότερο βαθμό τα λάθη του
παρελθόντος.
Η ανησυχία μου ενισχύεται από το γεγονός, ότι γίνονται οι σχετικές
διαπραγματεύσεις, ερήμην της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των εμπειρότατων στελεχών – υπαλλήλων της. Οι όποιες
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία εμπλέκουν αποκλειστικά το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Πλην όμως, εάν είναι να επαναληφθούν φαινόμενα ετεροβαρών για το Δημόσιο συμβάσεων, όπως αυτές των 28
ακινήτων, που ανήκαν στο Δημόσιο, καθώς και άλλων, που δεν έχει
νόημα να τις απαριθμήσω, τότε η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο θα
είναι μεγίστη και ενδεχομένως μη αναστρέψιμη.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφευχθεί η υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, πολλώ δε μάλλον, όταν έχει ομολογηθεί, ότι τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται ενδέχεται να μην
αποδώσουν τα αναμενόμενα. Πρέπει, επίσης, να μην αντιμετωπίζονται
με τον ίδιο τρόπο τα αστικά ακίνητα με τις παράκτιες – παρόχθιες και
δασικές εκτάσεις της χώρας (υγρότοποι, δασικές εκτάσεις, κλπ),
καθώς και με τις κατάλληλες για αγροτικές καλλιέργειες εκτάσεις του
Δημοσίου. Αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες διέπονται από ειδικό προστατευτικό καθεστώς και παράλληλα αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, πρέπει να εξαιρούνται από κάθε είδους εκποίησης
και να επιλέγεται η μορφή της ήπιας ανάπτυξης.
Ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό, αλλά η Δημόσια Περιουσία, δύναται να
αποτελέσει μοχλό μεγάλης ανάπτυξης για τη χώρα μας, χωρίς καν να
επιλεγεί η άρον άρον εκποίησή της. Το δε μεγάλο πλεονέκτημα των
εσόδων, που προέρχονται από την προστασία, ανάδειξη και ορθή αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, είναι, ότι αυτά δεν θα προέρχονται
από τη φορολογία των πολιτών.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Λύματα σε όλες τις θάλασσες του Δήμου 3Β!
Πολλά τα τηλεφωνήματα και οι καταγγελίες για λύματα που πέφτουν στη θάλασσα στο Δήμο 3Β
και στις τρεις πόλεις μάλιστα! Και στη Βούλα (Κάμπινγκ - Α’ πλαζ) και στο Μεγάλο Καβούρι και
στον κόλπο της Βουλιαγμένης (έναντι Αστέρα και στον Ομιλο Κατοίκων) και στη Βάρκιζα (περίπου
στην Ωκεανίδα).
Εύγλωττες οι δύο διαφορετικές, αλλά με το ίδιο θέμα επιστολές.
Κατοικώ απέναντι από την 1η Πλαζ Βούλας και τα τελευταία χρόνια κολυμπώ σχεδόν μόνιμα εκει. Επειδή η κατάσταση αυτής της πλαζ εχει υποβιβαστεί υπερβολικά φέτος
(πως διατηρούν την Γαλάζια Σημαία😉), χωρίς να αναφέρομαι στην φετεινή κατάσταση του νερού και της μυρωδιάς
βόθρου που συνεχίζει να υπάρχει σε όποιον κολυμπά,
επήγα σήμερα στην Πλαζ της Βουλιαγμένης, μετά από
πολλά χρόνια. Φοβερή η διαφορά! Πέντε σκαλοπάτια πιο
πάνω η κατάσταση της παραλίας (και του νερού) και συγχαρητήρια σε όσους διατηρούν αυτό το υψηλό επίπεδο καθαριότητας, εμφάνισης, επιμέλειας των χώρων, και -πολύ
βασικό- της ελλειψης διαφημίσεων!!! Πως είναι δυνατόν
μέσα στον ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ να λειτουργούν δύο πλαζ με τόσο
μεγάλες διαφορές; Tι μας απαντά η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου μας για αυτό το θέμα; Ποιος επέλεξε αυτόν τόν
τόσο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας; Τι σκέφτεται ο
Δήμος ΒΒΒ να κάνει, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο;
Και φυσικά δεν εννοώ να…. υποβιβάσουμε την Πλαζ Βουλιαγμένης, αλλά να αναβαθμίσουμε (όπως ήταν παλαιότερα τουλάχιστον) την Α΄Πλαζ Βούλας. Θα ήθελα να έχω
και την άποψη της ΕΒΔΟΜΗΣ για το θέμα αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Τίνα Τ.

S O S ......
Η ΕΥΔΑΠ δολοφονεί την θάλασσα μας και
ο δήμος μας σφυρίζει αδιάφορα...
Aπόρριψη βοθρολυμάτων γίνεται και στην Βάρκιζα (μέσα
στο αλιευτικό καταφύγιο) και μάλιστα κάθε χρόνο!
Η ΕΥΔΑΠ αρνείται το συμβάν εκθέτοντας τους λουόμενους της περιοχής σε μεγάλο κίνδυνο.
Δημοτικές αρχές (τωρινές και παλιές) γνωρίζουν το γεγονός αλλα όπως φαίνεται φοβούνται να τα βάλουν με το
"θηρίο" = ΕΥΔΑΠ, είναι πλέον γνωστό σε πολλούς ότι
υπάρχουν "βαλβίδες εκτόνωσης" στην λεωφόρο Σουνίου
και Ωκεανίδων και οποτε παθαίνουν βλάβη οι τρόμπες που
βρίσκονται στην πλαζ "Yabanaki" ανοίγουν της βαλβίδες
και πέφτουν τα απόβλητα στο λιμάνι όπου και μολύνεται η
θάλασσα, μετά από λίγο τα απόβλητα κατακάθονται στον
βυθό του λιμανιού και το καταντούν πραγματικό βόθρο.
Η ΕΥΔΑΠ, ο δήμος 3B και το κράτος κάνουν το κορόιδο
και ρίχνουν τα βάρη ο ένας στον άλλον, οι λουόμενοι κινδυνεύουν να αρρωστήσουν από διαφορες λοιμώξεις, αλλεργίες, δηλητηριάσεις, ιώσεις κτλ...
Στ.Κ.

Ανεξέλεγκτα λύματα στους δρόμους του
Μαραθώνα!
Η δημοτική παράταξη του Δήμου Μαραθώνα “Δύναμη Πολιτών”, με ανοιχτή επιστολή της, επισημαίνει τα λύματα
που τρέχουν στους δρόμους και υπάρχει κίνδυνος για την
υγεία των πολιτών, κάτι που έκανε και στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά απάντηση, όπως σημειώνει, δεν πήρε.
Γράφει:

H Δύναμη Πολιτών προτείνει:
Να προειδοποιήσει ο Δήμος τους παρανομούντες και το
λαό εξηγώντας τον κίνδυνο επιδημιών, τύφου, γαστρεντερίτιδων και άλλων παθήσεων.

Aναφορά στον εισαγγελέα για τα
έγγραφα των Σχολικών Επιτροπών
Η δημοτική κίνηση "Νέα Πνοή για τον Διόνυσο", από κοινού
με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης "Ενωτική Πρωτοβουλία" και "Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου", συνέταξε, συνυπέγραψε και κατέθεσε αναφορά προς την
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, καταγγέλοντας την
αδράνεια και την εγκληματική αμέλεια που επέδειξε η δημοτική αρχή στον έλεγχο και τη φύλαξη των διασωθέντων
εγγράφων από την πυρκαγιά στα γραφεία των δύο Σχολικών Επιτροπών, τα οποία βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε
ανοιχτές σακούλες σκουπιδιών, σε παρακείμενο του Δημαρχείου, ξεκλείδωτο, ενοικιαζόμενο ακίνητο.
Τονίζοντας το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Διονύσης Ζαμάνης
είχε καταθέσει δημοσίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το
υλικό αυτό φυλασσόταν μετά τη πυρκαγιά σε κλειδωμένο
χώρο εντός του Δημαρχείου, τα κλειδιά του οποίου μάλιστα κατείχε μόνο ο ίδιος κι επειδή πλέον δημιουργούνται
σοβαρές και εύλογες αμφιβολίες για την απρόσκοπτη διενέργεια της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το
συγκεκριμένο διασωθέν υλικό αποτελεί - σύμφωνα με τις
έως τώρα ενδείξεις- προϊόν εγκληματικής ενέργειας, η Νέα
Πνοή, εξαντλώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά της και στο
όνομα της διαφάνειας της νομιμότητας και του δημοσίου
συμφέροντος, δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα παρακολουθει στενά την εξέλιξη της περίεργης αυτής "σκοτεινής"υπόθεσης και θα επιδιώξει την απόδοση πειθαρχικών ή
ποινικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου της δημοτικής
αρχής ή της δημόσιας διοίκησης για την ελλιπή άσκηση των
καθηκόντων τους.
«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»
Τηλ: 2132139816
Web Site: www.neapnoidionisos.gr

O Δήμος απαντά
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Καλημέρα Κε Δήμαρχε,
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ετέθει από Δημοτικό
σύμβουλο της παράταξής μας “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”, το θέμα των ανεξέλεγκτων λυμάτων στους δρόμους του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης.
Τελικά από όλη τη συζήτηση δεν καταλάβαμε τι ενέργειες
θα κάνει η δημοτική αρχή. Εκτός από τους κινδύνους για
την υγεία των δημοτών ( αλήθεια επαφιεμεθα στην προστασία της θείας δύναμης για να μην έχουμε ασθένειες;;)
η όλη εικόνα, νομίζετε ότι βοηθά την τουριστική ανάπτυξη
του τόπου;
Αν το βεβαρημένο σας πρόγραμμα σας αφήσει χρόνο,
πολύ θα μας ενδιέφερε να μάθουμε τις ενέργειες σας για
την βελτίωση αυτής της κατάστασης.
Tο πρόβλημα είναι σοβαρό για να περιμένει την αλλαγή
ηγεσίας στο Δήμο για να λυθεί.

«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»

Να ελεγχτούν όλοι οι παράνομοι αγωγοί από και προς την
θάλασσα.
Να δραστηριοποιηθεί για το θέμα η Δημοτική Αστυνομία.
Να ζητηθεί εγγράφως η συνδρομή της Δ/σης Δημόσιας
Υγιεινής της Περιφέρειας και της ΕΛ.ΑΣ.
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
<dynamipm@gmail.com>

Σε απάντηση του κοινού δελτίου Τύπου παρατάξεων της
μειοψηφίας καθώς και του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Δ. Ράικου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
1. Οι κατηγορίες για «πραξικοπηματικές, παράνομες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες» είναι παντελώς ανυπόστατες
δεδομένου ότι υπάρχει γραπτή γνωμοδότηση του αρμοδίου
Νομικού Συμβούλου του Δήμου (αρ. πρωτ. 21606) με βάση
την οποία η συμμετοχή στη συζήτηση και στην ψηφοφορία
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ «Ο
Θέσπις» θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ακυρότητας της
σύνολης διαδικασίας.
2. Η αποφυγή του διαλόγου και η αντιδημοκρατική συμπεριφορά χρεώνονται αποκλειστικά στις παρατάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες επέλεξαν να απόσχουν από τη
διαδικασία και να στερήσουν τη δυνατότητα διατύπωσης
κριτικής, προτάσεων και επιχειρημάτων στο θεσμοθετημένο πεδίο, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Το ζήτημα της διατήρησης ή κατάργησης του ΝΠΔΔ
ΟΝΑΠ «Ο Θέσπις» έχει ανοίξει με πρωτοβουλία και ευθύνη
της δημοτικής αρχής και μάλιστα επίσημα όταν ο Δήμαρχος ζήτησε την άποψη του Προέδρου και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Η δημοτική αρχή δεν
έχει λάβει ούτε καν έως τώρα (!) τις τεκμηριωμένες προτάσεις είτε για τη διατήρηση και εξυγίανση του Νομικού Προσώπου είτε για την κατάργηση και το διάδοχο σχήμα αυτού.
Γραφείο Τύπου Δήμου Διονύσου
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Δεκαπενταύγουστος· η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Δεκαπενταύγουστος· η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. To Πάσχα του καλοκαιριού,
όπως το ονομάζει ο λαός μας, γι’ αυτό και γιορτάζεται με ιδιαίτερη κατάνυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σε βουνό και σε θάλασσα χιλιάδες εκκλησίες
αφιερωμένες στην Παναγιά τη Δέσποινα, προστάτιδα
των ναυτικών και ενσάρκωση της Μητέρας των μητέρων. Είναι μια γιορτή χαρμολύπης, χαράς και θλίψης
για την Κοίμηση της μητέρας των μητέρων.
Οι πάμπολαιες εκκλησίες της Παναγίας γιορτάζουν
σε κάθε τόπο με διαφορετικό τρόπο. Με μουσικές και
χορούς, με γεύσεις και αφιερώματα.

Πολλά, ατελείωτα τα ονόματα της Παναγιάς που
προσδίδει ο λαός· Μεγαλόχαρη, βρεφοκρατούσα,
ελεούσα, Θαλασσινή, Εκατονταπυλιανή, Γιάτρισσα,
Μυρτιδιώτισσα, Σουμελά, Χοζοβιώτισσα...

Μετά τα μέσα Σεπτέμβρη τα
αποτελέσματα στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς
Μετα τις 13 Σεπτεμβριου 2015 τα αποτελεσματα
για τους Βρεφονηπιακους Σταθμους
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015
Τα αποτελέσματα των Δήμων για τα νήπια και τα
βρέφη που θα γίνουν δεκτά στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς, θα ανακοινωθούν μετά τα αποτελέσματα
με τους δικαιούχους μέσω ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., αυτό
θα συμβεί στις 13 Σεπτεμβρίου.
ΑΜΕΣΩΣ μετά θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των
δικαιούχων μέσω εκάστου Δήμου.
Για το Δήμο Παλλήνης απευθυνθείτε μετά την 1η
Σεπτεμβρίου 2015 στον Οργανισμό Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης,
Ιθάκης 12, Γέρακας (στο ισόγειο του Δημαρχείου
Παλλήνης, γραφ. 6). Τηλ.: 210 6604726 - 711 – 633

Και στην Ανατολική Αττική, η γιορτή της Παναγιάς σε
κάθε πόλη δίνει ξεχωριστό χρώμα, με μουσικές, πανηγύρια παραδοσιακά και φαγητό.
Μεγαλύτερο, βέβαια, προσκύνημα όλων αυτό της Μεγαλόχαρης της Τήνου, που ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί τη λαμπρότερη γιορτή.
Χιλιάδες πιστών, κάθε χρόνο ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς το Ναό της Ευαγγελίστριας
για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της
Παναγίας. Η περιφορά του Επιταφίου και η μεγαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας σε ολόκληρη τη πόλη
δημιουργούν θρησκευτικό δέος και συγκίνηση.
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Oπερα στο θέατρο Σάρας στο Μαρκόπουλο!
Μαρκοπουλιώτες καλλιτέχνες εντυπωσίασαν
στον “Προμηθέα Δεσμώτη”
Την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, το ανοιχτό θέατρο Σάρας του Δήμου Μαρκοπούλου, γέμισε από κόσμο που
ήρθε να παρακολουθήσει για πρώτη φορά όπερα στο θέατρο Σάρας και συγκεκριμένα, την μεγάλη θεατρική επιτυχία, ο «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Ασημακόπουλου.
Όπως είπε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, Μαρία
Κιμπιζή, καλωσορίζοντας τους καλλιτέχνες και το κοινό, ήταν πραγματική πρόκληση να συμπεριληφθεί
όπερα, στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2015 του Δήμου μας, δίνοντας την ευκαιρία να την απολαύσουν οι λάτρεις του είδους και να τη γνωρίσουν εκείνοι που δεν είχαν
παρακολουθήσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.
Ο Ελληνοκαναδός συνθέτης Παναγιώτης Καρούσος, παραλληλίζοντας τον μύθο του Προμηθέα με την
σημερινή κατάσταση της χώρας, είπε: «ο επαναστάτης Προμηθέας αντιστάθηκε στην εξουσία και δεν
λύγισε μπροστά σε κανένα μνημόνιο, το Όχι του Προμηθέα μπροστά στους Τυράννους, τώρα είναι
πιο συμβολικό και μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ».
Οι καλλιτέχνες, με επικεφαλής τον Βασίλη Ασημακόπουλο, εντυπωσίασαν τόσο πολύ με την εξαιρετική ερμηνεία τους, που μάγεψαν το κοινό. Όλοι έμειναν προσηλωμένοι στην παράσταση, με απόλυτη ησυχία. Ακόμα και τα τόσα πολλά παιδιά που έφεραν οι γονείς τους, για να γνωρίσουν την όπερα, που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο θέατρο Σάρας, ενθουσιασμένα, θαύμαζαν τους καλλιτέχνες, τόσο για τον τρόπο ερμηνείας τους, όσο και για τις
εντυπωσιακές στολές τους, μεταφέροντάς μας, στην …μυθολογία.
Οι εκπληκτικοί λυρικοί καλλιτέχνες με τις μαγευτικές φωνές, που ερμήνευσαν το έργο ήταν:
Προμηθέας: Βασίλειος Ασημακόπουλος,

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”
- Μέρος 8ο

Ο Εξελληνισμός του Ανατολισμού
(=ανατολικού πολιτισμού) και OXI
ο Εξ-ανατολισμός του Ελληνισμού
(=ελληνικού πολιτισμού)
Ἀλλά πᾶσαν τήν γῆν τύχη τινί θείᾳ ζῆλος ἐπέρχεται
τῆς ὑμετέρας σοφίας καί συνηθείας, καί ταύτην μίαν
φωνήν κοινήν ἅπαντες τοῦ γένους ἐνόμισαν, καί
δι᾽ὑµῶν ὁ µ ό φ ω ν ο ς µέν πᾶσα γέγονεν ἡ
οἰκουµένη».
(Πόπλιος Αἴλιος Ἀριστείδης ὁ Ἀδριανός ὁ
ρήτωρ 129_189, «Παναθηναϊκός» 180).
Ο σπουδαίος ρήτορας Αίλιος Αριστείδης ο επονομαζόμενος Θεόδωρος, διότι αποκαταστάθηκε η κλονισμένη υγεία του από τον “θεό” της ιατρικής
Ασκληπιό στην Πέργαμο που είχε το περίφημο ιερόν
του και γι’ αυτό έγινε και ιερέας του. Μετά τη θεραπεία του συνέγραψε τον “Παναθηναϊκό”, ο οποίος
ήταν ένα είδος εγχειριδίου, κυριολεκτικά και μεταφορικά, της Ελληνικής Ιστορίας. Κατά την άποψή
μας θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, αλλά
είναι πολύ εθνικιστικός και θα βλάψει την υγεία των
μαθητών μεταδίδοντάς τους μεγάλη περηφάνεια για
την πατρίδα τους.
“Ολάκερη τη γη (ολόκληρο τον κόσμο) σύμφωνα με
κάποια θεϊκή μοίρα την καταλαμβάνει ο ζήλος, η
μανία, ο θαυμασμός της δικής σας σοφίας (αθηναϊκής) και του κοινού ιδιώματος του λόγου (αττικού),
και αυτήν την θεώρησαν όλοι ανεξαιρέτως, συνολικώς ως μια κοινή φωνή όλου του γένους και από
εσάς (= Αθηναίους) ολάκερη η οικουμένη έγινε ομόγλωσσος/ομόφθογγος, μίλησε μία και την αυτήν
γλώσσα, ήτοι ομο-γλώσσησε και μονο-γλώσσησε.
Η αναφορά του ρήτορα είναι βέβαια για την Αθήνα,
αλλά η Αθήνα ως πνευματικό κέντρο (=παίδευσις)
της Ελλάδος αφορά σ’ όλο τον κόσμον. Δια-φωτίζει
όλη την οικουμένη.
Η Ελλάς δεν ανήκει ούτε στη Δυτική ούτε στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά ούτε και στην Ασία.
Όλος ο κόσμος, ο πλανήτης ανήκει στην Ελλάδα και
θα διακινδυνεύαμε να θεωρηθούμε άκρως υπερβολικοί, αν αυτά δεν τα διαβάζαμε στα “Πολιτικά” του
Αριστοτέλη 1327b, του πατέρα του ορθολογισμού,
του μέτρου και της χρυσής μεσότητας, τα οποία και
σας τα μεταφέρουμε πάντοτε αυτολεξεί, για να μην
υπάρχει σύγχυση και παρερμηνεία, φαινόμενο σύνηθες της εποχής μας.
«Τά μέν γάρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη και τά περί
τήν Ευρώπην θυμοῦ μέν ἔστι πλήρη, διανοίας δέ
ἐνδεέστερα και τέχνης, διόπερ ἐλεύθερα μέν διατελεῖ μᾶλλον, ἀπολίτευτα δέ καί τῶν πλησίον ἄρχειν
οὐ δυνάµενα· τά δέ περί τήν Ἀσίαν διανοητικά
µέν καί τεχνικά τήν ψυχήν, ἄθυµα δέ, διόπερ
ἀρχόµενα καί δουλεύοντα διατελεῖ· τό δέ τῶν

Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ µ ε σ ε ύ ε ι κατά τούς
τόπους, οὕτως ἀµφοῖν µετέχει.
Καί γάρ ἔνθυµον καί διανοητικόν ἐστιν, διόπερ ἐλεύθερον τε διατελεῖ καί βέλτιστα πoλιτευόµενον καί δυνάµενον ἄρχειν πάντων,
µιᾶς τυγχάνον πολιτείας».
«Διότι τα διαβιούντα στα ψυχρά μέρη έθνη και τα ευρισκόμενα στην Ευρώπη (=ευρωπαϊκά) έχουν μεν
ζωηρότατο το θυμικόν (=συναισθηματικόν), είναι
όμως υποδεέστερα (=κατώτερα) κατά το νουν και
τις δεξιότητες τις σχετικές με τις τέχνες, γι’ αυτό και
ελεύθερα μάλλον διατελούν, άμοιρα (=αμέτοχα)
όμως πολιτικού βίου και ανίκανα να άρχουν των γειτόνων· ενώ τα ασιατικά έθνη και οξύτητα (=διαύγεια)
πνεύματος έχουν και ροπή/κλίση στις τεχνικές δεξιότητες, αλλά έχουν άτονο (=υποτονικό - χαλαρό)
το θυμικόν, γι’ αυτό και διατελούν κάτω από την κυριαρχία δεσποτών και διάγουν δουλικό, ανελεύθερο
βίο· το Ελληνικό όμως γένος, όπως κατέχει μεσαία/μεσάζουσα μεταξύ αυτών (Ευρωπαϊκού - Ασιατικού χώρου) γεωγραφική θέση, έτσι διαθέτει υπό
την κατοχή του (έχει ως κτήμα του) τις αρετές και
των δύο (ιδιότητες - δεξιότητες), διότι και θυμικόν
έντονον έχει, ήτοι είναι θαρραλέο, τολμηρό, και έχει
οξεία τη διάνοιαν/το πνεύμα του ήτοι είναι διανοητικό, στοχαστικό, πνευματώδες, εύστοχο, εύστροφο,
ευφυές, γι’ αυτό ακριβώς και διατελεί ελεύθερον και
καλύτερα πολιτεύεται και, αν τύχαινε ενιαίου πολιτικού βίου (=ενιαίας, εθνικής πολιτικής) θα μπορούσε να άρχει ολόκληρου του ανθρωπίνου
γένους».
Ο Παν-επιστήμονας - Ορθολογιστής Αριστοτέλης
εξετάζοντας - διερευνώντας τις φυσικές κλίσεις προδιαθέσεις των ανθρώπων ανά πάσα την οικουμένη, όπως αυτή διαχωρίζεται κατά τα έθνη, καταλήγει
στις
παρακάτω
αξιομνημόνευτες
διαπιστώσεις/παρατηρήσεις, ψυχολογικές που κατά
“περίεργο τρόπο” ισχύουν ακόμη και στις μέρες μας.
«Ἑλλάς μέν ἐστι μία, πόλεις δέ πλείονες· σύ μέν
ἀττικίζεις, ἡνικ᾽ἄν φωνήν λέγῃς αὑτοῦ τίν᾽, οἱ
δ᾽Ἕλληνες ἑλληνίζοµεν».
(=ομιλώ ελληνιστί, είμαι ελληνόφρων).
Ποσείδιππος (Fragment 28), κωμωδιογράφος (της
νέας κωμωδίας) 3ος αιών, ο σπουδαιότερος μετά το
θάνατο του Μενάνδρου, συνέθεσε 40 κωμωδίες απ’
τις οποίες έχουν σωθεί μερικά αποσπάσματα, ως συνήθως!
«Ἕλλην µέν έστι καί ἑλληνίζει» (Πλάτων,
Μένων 82b)
Σοῦ γάρ λέγοντος οὐκέτ᾽ἄν μάθοιμ᾽ἐγώ· τήν βάρβαρον γάρ γλῶσσαν οὐκ ἐπαΐω (Σοφοκλής,
Αἴας 1263)
(=βάναυση, απολίτευτη, απαίδευτη, άξεστη γλώσσα
δεν την εννοώ, καταλαβαίνω)
«ἠλᾶτο ξύν νηυσί κατ᾽ἀλλοθρόους ἀνθρώπους»
(Οδύσσεια Ομήρου γ302)
Το μεγαλύτερο παράπονο, βάσανο και ταλαιπωρία
του Οδυσσέα ήταν όχι οι κακουχίες που υπέστη,
αλλά το ότι στα μέρη που επισκεπτόταν άκουγε να
μιλούν βαρβαρικά. Μια κακόφωνη, κακόηχη, δυσάρεστη στην ακοή γλώσσα και όχι τη γλυκόλαη, καλλικέλαδη μελωδική και τραγουδιστή ελληνική.
«Περιπλανιόταν (ο Οδυσσέας), ταξίδευε με τα πλοία
του σε αλλόγλωσσους, αλλόφωνους, ξενόγλωσσους

λαούς, βαρβαρόστομους, βαρβαρόμυθους, βαρβαρώνους και βορβορώνυμους».
«Onomatopoeia quidem, id est fictio nomimis, Graecis
inter maximas habita virtutes, nobis vix permittitur. Et
sunt plurima ita posita ab iis qui sermonem primi fecerunt».
(Marcus Fabius Quintilianus 35/40-96, Institutio oratoria 8.6.31).
O μεγάλος δάσκαλος της Ρητορικής Κουϊντιλιανός
είναι και ο πρώτος έμμισθος καθηγητής δημόσιας
σχολής στη Ρώμη, την οποία εγκαινίασε ο όδιος το
68. Στο έργο του “Ρητορική τέχνη”, από 12 βιβλία καταγράφει τα πορίσματα της μακράς του διδασκαλικής πείρας. Είναι ο πρώτος και ο μόνος που
συνέθεσε ρητορικό έργο για διδακτική χρήση. Κρίνει
επιγραμματικότατα και με θαυμάσια δεξιότητα τα λογοτεχνικά προϊόντα της ελληνικής και ρωμαϊκής
γραμματείας, τα οποία θεωρεί απαραίτητα για τους
σπουδαστές της ρητορικής. Είναι έγκυρο, αξιόπιστο,
σοβαρό σύγγραμμα για μελέτη.
“Ονοματοποιΐα πράγματι, αυτό είναι σχηματισμός
ονόματος, από τους Έλληνες κατασκευασμένη ανάμεσα σε πάρα πολλές αρετές τους, σ’ εμάς μόλις και
μετά βίας επιτρέπεται η χρήση της. Ακόμη έχουν απ’
αυτούς (=τους Ελληνες) έτσι διευθετηθεί/εφευρεθεί
πάρα πολλά (επιτεύγματα), οι οποίοι (= Ελληνες)
πρώτοι δημιούργησαν το λόγο, το διάλογο, την ομιλία, τη γλώσσα».
Τι ωραία που ήχουν στα αυτιά μας αυτά που βγαίνουν
από τα χείλη (=πέννα) του Ρωμαίου ρήτορα σχετικά
με την πρωτο-δημιουργία της ελληνικής γλώσσας
από τους Πρωτο-Ελληνες/Αιγαιο-πελασγούς.
Μακάρι να είχαν το σθένος και τη δύναμη και Ελληνες επιστήμονες ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί
καθώς και εμπνευσμένοι δάσκαλοι και καθηγητές να
ομολογήσουν τέτοιες αληθινές επισημάνσεις και να
τις διδάξουν στους σπουδαστές/μαθητές τους.
Απλώς ψιττακίζουν1 αυτό που τους έμαθαν να λένε
καλά, ψιμυθιώνονται2 με την τήβεννο της επιστημονικής τους ανεπάρκειας και της επίπλαστης αναγνωρισιμότητας τους, ψευδολογούν ασυστόλως και
ανερυθριάστως, ψευδοδιδάσκουν, ψευδοϊστορούν
αντί να ψηλαφούν (=ερευνούν, εξετάζουν, ψάω,
ψαύουν δια της αφής τους, με τα δάχτυλά τους την
αντικειμενική αλήθεια) και να ψέγουν (= μέμφονται,
καταδικάζουν αποκηρύττουν το ψεύδος, τον δόλο,
την απάτη και τη νόθευση/νοθεία).

―――
* ἐπαΐω καί ἐπᾴω = αισθάνοµαι, αντιλαµβάνοµαι, εννοώ, καταλαβαίνω. Ο ἐπαΐων = ο εννοών, ο ειδήµων, ο εξειδικευµένος.
1. ψιττακίζω = παπαγαλίζω, αποστηθίζω
2. ψιµυθιώνοµαι = φτιασιδώνοµαι, µασκαρεύοµαι

Εύχοµαι ἐρσήεντα Βαλανεῖα, Έρρωσθε,
εὐδαιµονείτε, ἀλλά προπαντός µελετάτε!!!

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Οι αλλαγές με το νέο νόμο (ερμηνευτική εγκύκλιος) Κατσέλη
Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εξέδωσε, ερμηνευτική εγκύκλιο, σχετικά με τις μεταβολές που επιφέρουν στον νόμο 3869/2010 (γνωστό ως
«νόμο Κατσέλη») διατάξεις που περιλαμβάνει ο πρόσφατος νόμος 4336/2015.
Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων διευκρινίζει ότι:
1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του
"νόμου Κατσέλη" και σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών
προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι οφειλές αυτές πρέπει
όμως υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες.
2. Σε περίπτωση προηγούμενης υπαγωγής των οφειλών
προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης
επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις
διατάξεις του "νόμου Κατσέλη", αλλά σε κάθε περίπτωση
δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.
3. Καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη
ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο
αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται η παραγραφή
των απαιτήσεων των πιστωτών.
4. Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων
είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια
(αδικοπραξία) ή σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που
προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ), καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα. Επίσης, αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.
5. Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται
όσες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.
6. Οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί
κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του "νόμου Κατσέλη".
7. Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής,

αλλά κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει επέλθει
δικαστικός συμβιβασμός αυτών, δύνανται να επανυποβάλουν αιτήσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την
προηγούμενη αίτηση.
8. Η προστασία της κύριας κατοικίας εκτείνεται σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν
50%. Στο μέλλον θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση,
που θα καθορίζει πρόσθετα κριτήρια, σχετικά με το εισόδημα του οφειλέτη και το ύψος του συνόλου των οφειλών.
9. Διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικρο-οφειλών. Η διάταξη αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία
συντρέχουν σωρευτικά:
α. Σύνολο οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ
β. Μηδενικό εισόδημα
γ. Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία
δ. Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία
τον τελευταίο χρόνο
ε. Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ
στ. Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια
προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.
Η προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτήσεις που θα
υποβληθούν από το 2016, δεδομένου ότι, ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά.
Γι’ αυτούς προβλέπεται:
- Άμεση διαγραφή οφειλών.
- Περίοδος επιτήρησης 18 μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και
το δικαστήριο. Επίσης κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για
οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του
οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους.
- Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης,

οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση
της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του "νόμου Κατσέλη", προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής.
- Τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις
σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας.
- Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.
10. Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του (προσδιορίζεται
από την ΕΛΣΤΑΤ) ως εξαιρούμενες από το εισόδημα του
οφειλέτη και της οικογένειάς του, προκειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές του. Ταυτόχρονα, όμως, προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το τυχόν
υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αποδίδεται
στους πιστωτές του οφειλέτη, μέσω των μηνιαίων καταβολών.
11. Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει
αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του "νόμου Κατσέλη" και η
υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από
την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να
έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν
επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή
της αίτησης. Τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή
επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη
τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.
12. Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει
αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του "νόμου Κατσέλη", που
η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν
μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος,
να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής
τους σε συντομότερη δικάσιμο.

Aνώτατες τιμές προϊόντων σε κυλικεία μαζικών χώρων
Μετά τις αλλαγές στον Φ.Π.Α. και την αισχροκέρδεια που ακολούθησεξ σε μεγάλη μερίδα της
αγοράς, ο Υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, εξέδωσε εγκύκλιο η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που καθορίζει τις ανώτατες τιμές σε προϊόντα που διατίθενται κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης
(κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια), άλλα
και καταστήματα, που δραστηριοποιούνται σε
κλειστούς χώρους, όπως λιμάνια, αεροδρόμια,
σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, δικαστήρια, νοσοκομεία,
πλοία κ.ά.
Ενδεικτικά:
- Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου 0,35 ευρώ.
- Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και
τυρί, ψημένο ή άψητο – 1,45 ευρώ.
- Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο –
1,25 ευρώ.
- Καφές ρόφημα ελληνικός μονός – 1,20 ευρώ.
- Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) μονός –
1,30 ευρώ.
- Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος
(φρέντο) – 1,45 ευρώ.
- Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου
φραπέ κ.λπ.) μονός – 1,30 ευρώ.
- Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) – 1,30 ευρώ.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από
σερβιτόρους).
β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως
(οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και
μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις
διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διαθέτονται
δύο κατηγορίες θέσεων επιβατών ήτοι «Διακεκριμένη»
και «Οικονομική», οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.
γ) Καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 και ειδικότερα καθ' όλη την
διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:
γα. Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ml.
γβ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η
υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή
των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση
ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών
καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των
δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των
δύο αυτών ειδών.
γγ. Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον κατανα-

λωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός», «φίλτρου»,
«στιγμιαίος» και του ροφήματος τσάι.
γδ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ «εσπρέσο». Η υποχρέωση
αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό
με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.
γε. Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν
των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και των ειδών της
παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους
σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:
- «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ
ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - “FOR CUSTOMERS
THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".

μουσείο (προϊστορικών, κλασικών, βυζαντινών) αρχαιοτήτων.
δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο
πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων).
ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και
εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.
στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων,
καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου (πλαζ).
ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων,
Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων.
η) Εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.
θ) Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

- Τα είδη με τις αντίστοιχες τιμές.
Τα κυριότερα σημεία εφαρμογής της ανωτέρω
απόφασης

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δέχονται καταγγελίες καταναλωτών με τη συμπλήρωση
ειδικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.1520.gov.gr ή με φαξ στο 210 3843549.

Πού μπορούν να γίνουν καταγγελίες

α) Εντός Αεροδρομίων της Χώρας.
β) Εντός αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κ.λπ.),
έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για
άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων.
γ) Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς, λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι εντός των οποίων λειτουργεί

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την
«Γραμμή Καταναλωτή» στο 1520 τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 15:00.
epoli.gr
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Τ Ο Μ Ε Ι Σ:
MHXANOΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ:
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση
Κολοκοτρώνη 101 Κορωπί, 19400
Τηλέφωνο +30 210 6624267
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ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΝΕΣΗ

Εκλογές εξπρές εξήγγειλε Aυγουστιάτικα και σε
χρόνο λίγων εβδομάδων η κυβέρνηση. Ουδέποτε
έχει συμβεί στα χρονικά της χώρας προηγούμενο
εκλογών με τέτοιες διαδικασίες εξπρές και μάλιστα
μέσα σε θερινή περίοδο.
Γιατί εκλογές; Και γιατί εκλογές Αυγουστιάτικα με
τέτοια επίσπευση των προθεσμιών, στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας;
Ο λόγος είναι απλός και αυτονόητος.
Η κυβέρνηση διακατέχεται από βαθιά αμηχανία και
ανησυχία. Ξέρει ότι υπογράφοντας και ψηφίζοντας
Μνημόνια έχει ακυρώσει την διπλή λαϊκή εντολή των
εκλογών του Ιανουαρίου και του δημοψηφίσματος
της 5 Ιουλίου. Ξέρει ότι όταν διαβεβαιώνει σε όλους
τους τόνους ότι "δεν υπήρχε εναλλακτική" αναιρεί
με πρωτοφανή κυνισμό τις βασικές αρχές και τον ίδιο
λόγο ύπαρξης του Σύριζα.
Η εσπευσμένη κίνησή της δείχνει ότι τελεί πλέον
υπό καθεστώς πανικού και φόβου. Κάθε μέρα που
περνάει, η κυβέρνηση τρέμει τις βαρύτατες συνέπειες των μνημονίων, που γίνονται όλο και πιο αισθητές από το λαό. Η κυβέρνηση θέλει να πάνε στις
κάλπες οι πολίτες πριν προλάβουν να ενημερωθούν

Eγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής
Ρένα Δούρου: «Σήμερα ξεκινάμε από μια νέα, στέρεα αφετηρία, για μια οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής»
Ομόφωνα αποφάσισε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, κατά τη συνεδρίασή της υπό την προεδρία της
Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου
του Συνδέσμου, Ρένας Δούρου, το κείμενο της αναθεώρησης του Περιφερειακού
Σχεδιασμού
Διαχείρισης
Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ), βάσει
του άρθρου 35 του Νόμου 4042/12. Η τελική έγκριση του ΠΕΣΔΑ, που πρόκειται
να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης, θα
γίνει με απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου ενώ προηγουμένως θα υποβληθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου.
Τα χαρακτηριστικά του νέου ΠΕΣΔΑ,
που είναι απόλυτα συμβατός με τις
αρχές και τους στόχους του νέου
Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), συνοψίζονται
στην έμφαση που δίνεται στη Διαλογή
στην Πηγή (ΔσΠ), στην αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων με μικρής
κλίμακας μονάδες επεξεργασίας, σύμ-

φωνα με την αρχή της εγγύτητας, με
αναβαθμισμένο το ρόλο και τη συμμετοχή των Δήμων (μέσα από τα Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης των Απορριμμάτων) διασφαλίζοντας την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας. Ο ριζικά αναθεωρημένος
ΠΕΣΔΑ, υλοποιώντας τη δέσμευση
της νέας Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για
πλήρη αλλαγή της φιλοσοφίας στη
διαχείριση των απορριμμάτων, βάζει
τέλος στο σημερινό, πολλαπλά αποτυχημένο μοντέλο του μοναδικού
χώρου εναπόθεσης στην ΟΕΔΑ
Φυλής, προωθώντας ένα νέο, ορθολογικό μοντέλο διαχείρισης στη βάση
της ευρωπαϊκής (της Οδηγίας – πλαίσιο2008/98/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4042/2012). Σκιαγραφεί
παράλληλα, για πρώτη φορά, τις συνέργειες με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα
αποκατάστασης των λατομείων Αττικής, το πρόγραμμα αναδάσωσης ορεινών όγκων / καταπολέμησης της

για το σύνολο των μέτρων του τρίτου μνημονίου και,
κυρίως, πριν νιώσουν στην καθημερινότητα τους τα
νέα επαχθή βάρη.
Υπάρχει, όμως, και ένας πρόσθετος και καθόλου
αμελητέος λόγος. Ίσως ο κύριος και καθοριστικός!
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να πάει άρον- άρον σε εκλογές για να απαλλαγεί από τα βαρίδια του «ΟΧΙ» και
για να αιφνιδιάσει την «Αριστερή Πλατφόρμα», έτσι
ώστε να μην προλάβει να ετοιμαστεί για εκλογική
αναμέτρηση.
Η κυβέρνηση θέλει να σβήσει άρον –άρον το «ΟΧΙ»
από τον πολιτικό χάρτη. Το «ΟΧΙ» του δημοψηφίσματος και το «ΟΧΙ» στα μνημόνια, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο συνεπής αριστερός, προοδευτικός, πατριωτικός ,
δημοκρατικός κόσμος έχουν εξελιχθεί σε εφιάλτη
για την κυβέρνηση.
Κάποιοι στου Μαξίμου ίσως να λογαριάζουν χωρίς
τον ξενοδόχο.
Ο ελληνικός λαός δεν ξέχασε το «ΟΧΙ». Δεν είναι
διατεθειμένος να ζει εξανδραποδισμένος σε μια
χώρα που θα βρίσκεται κάτω από τη μπότα ενός νεοαποικιακού καθεστώτος. Το «ΟΧΙ» δεν ηττήθηκε. Θα
έχει πολιτική έκφραση στις εκλογές και θα νικήσει.
Ο αγώνας συνεχίζεται και οι επερχόμενες εκλογές,
έστω και με αυτούς τους πραξικοπηματικούς όρους,
θα γυρίσουν μπούμερανγκ για τους κυβερνητικούς
χειρισμούς.
Οι εκλογές αυτές θα είναι ένας πρώτος σταθμός για
την ανεξάρτητη, προοδευτική και δημοκρατική Ελλάδα που ονειρευόμαστε.
iskra.gr

ερημοποίησης και το πρόγραμμα για
την ανάπτυξη της απασχόλησης, στο
πλαίσιο μίας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, με όρους αειφορίας, προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Η Ρένα Δούρου αφού υπογράμμισε τη
συμβολή στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ
του επιστημονικού προσωπικού του
ΕΔΣΝΑ με τη σχετική Μελέτη της Ομάδας Εργασίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στην κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης και στην ανάγκη
κοινωνικής αποδοχής ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την αποτελεσματική
εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ.
«Σήμερα ξεκινάμε από μια νέα, στέρεα
αφετηρία, για μια οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη
διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Στο χέρι μας είναι η υλοποίησή
της με σοβαρότητα, σύστημα και πολύ
δουλειά, στα βέλτιστα χρονικά περιθώρια, προς όφελος της Αττικής και
των πολιτών της», τόνισε η Περιφερειάρχης.

Η Ε.Ε. τις περίμενε, αν δεν τις προκάλεσε!
Ο επικεφαλής το επιτελείου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εκτίμησε ως έτοιμος
από καιρό και επεμβαίνοντας ωμά στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα,την Πέμπτη 20/8, ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα μπορούσαν να διευρύνουν την υποστήριξη των
πολιτών στο πρόγραμμα στήριξης (βλ. τρίτο μνημόνιο) που
υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.
Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση από πλευράς ΕΕ που
ήρθε πριν ακόμα ανακοινωθεί η προσφυγή στις κάλπες,
πράγμα που βάζει σε υπόνοιες ότι οι εκλογές ηταν προσυμφωνημένες ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΕΕ.!
Η Άνγκελα Μέρκελ, δήλωσε στο περιθώριο της επίσκεψης
της στη Βραζιλία, ότι η παραίτηση Τσίπρα και η προσφυγή
στις εκλογές «αποτελούν μέρος της λύσης και όχι μέρος
της κρίσης».
Ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε σε ανακοίνωσή του στην ευρεία συναίνεση που
είχε η συμφωνία στο ελληνικό Κοινοβούλιο και εξέφρασε
την ελπίδα του «να οδηγήσουν οι εκλογές σε μεγαλύτερη
στήριξη της συμφωνίας». «Είναι κρίσιμο να διατηρήσει η
Ελλάδα τις δεσμεύσεις της προς την Ευρωζώνη» σημείωσε με νόημα αποκαλύπτοντας το επίδικο των εκλογών εξπρές.
«Η ευρεία στήριξη στο Μνημόνιο Συνεννόησης και η προσήλωση στις δεσμεύσεις θα είναι το κλειδί για την επιτυχία», επισημαίνει μέσω twitter o επίτροπος Οικονομίας Πιερ
Μοσκοβισί.
Όπως, δήλωσαν πηγές της ΕΕ στο Mega, η προκήρυξη
πρόωρων εκλογών υπήρξε αναμενόμενη. Οι εν λόγω πηγές
σχολίαζαν ότι οι εκλογές ίσως θέσουν τέλος στην αβεβαιότητα για την εφαρμογή του νέου μνημονίου !
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To φαγοπότι του ξεπουλήματος είναι ατελείωτο!
Δεκαπέντε περιοχές στη Χαλκιδική, ανάμεσά τους
παραλίες εκπληκτικής ομορφιάς, όπως το Αζάπικο, η
Χρυσή Αμμουδία, το Καλαμίτσι, η Κρυοπηγή και το
Ποσείδι περιλαμβάνονται στην περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία μεταβιβάζεται στο νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και ξαναμπαίνουν σε τροχιά… πώλησης,
εκτός αν υπάρξει διαφορετική πολιτική απόφαση.
Οπως κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ, τα πρωτεία κρατά η
Χαλκιδική με 14 παραλίες προς πώληση: Άγιος
Μάμας, Νέος Μαρμαράς, Βουρβουρού, Κριαρίτσι,
Συκιά, Κρυοποηγή, Ποσείδι, Μονοδέντρι – Αζάπικο,
Καλαμίτσι, Νέα Ηρακλειά, Πόρτο Κουφό, Χρυσή Αμμουδιά, Νέα Καλλικράτεια και Ιερισσός.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μέσα στα ακίνητα
εμφανίζεται και η έκταση 915 στρμ. στην περιοχή
Σάνη της Ν.Φώκαιας, για την οποία είχαν εκφράσει
στο παρελθόν έντονη διαμαρτυρία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι ακόμη δεν έχουν… μιλήσει. Πάν-

τως ο δήμος Σιθωνίας εξέφρασε τις αντιρρήσεις του
και ζητά από το νέο Ταμείο να εισακουστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι προτάσεις του δήμου πριν προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων.
Στο μεταξύ, αρκετοί είναι αυτοί που καλοβλέπουν να
πάρουν υπό την ιδιοκτησία τους μία από τις πανέμορφες παραλίες της χώρας μας και μάλιστα δύο
γερμανικά δημοσιεύματα, ένα στην Bild κι ένα στην
Handelsblatt έδωσαν τον τόνο, παρουσιάζοντας τα
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση με έμφαση στις παραλίες.
Μάλιστα η τρόικα ήδη από το 2011 είχε θέσει θέμα
για παραχώρηση της χρήσης των ελληνικών παραλιών σε ιδιώτες κάτι που πέρασε από τη Βουλή με
τους εφαρμοστικούς νόμους του δεύτερου Μνημονίου. Στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνονται πολλές
όμορφες παραλίες ανά η χώρα.
Οχτώ παραλίες στο νομό Ηλείας (Νεοχώρι, Λουτρά

Κυλλήνης, Βώλακας, Κάτω Σαμικό, Ζαχάρω, Αλυκές
Λεχαινών, Γαλατάς και Αρκούδι Κυλλήνης).
Επίσης την τιμητική της έχει η Αργολίδα με επτά παραλίες (Θεμησσία, παραλία Κίου, Καραθώνας, Κανδύλι, Σαμπάριζα, Σαλαντί).
Η Ρόδος με πέντε (Αφάντου, Τσαμπίκα, Κουκούμια
Λίνδου, Αγία Αγαθή, Κάλαθος).
Στις γνωστές παραλίες που βρίσκονται ακόμα στη
λίστα είναι οι Αμμόλοφοι της Καβάλας, το Μαστιχάρι
της Κω, η Παλαιόπολη στα Κύθηρα, η Αλυκή και ο
Άγιος Αρσένιος στη Νάξο και η Χρυσή Αμμουδιά στη
Θάσο.
Ουσιαστικά πρόκειται για δημόσια παραλιακά ακίνητα
που διαθέτουν ακτογραμμή και τα οποία είτε καλύπτουν όλο το παραλιακό μέτωπο, είτε μέρος αυτούς.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τεμαχισμό παραλιών με
κάποια κομμάτια να είναι ελεύθερα και κάποια άλλα
κλειστά.

O Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος απαντά
για τα ομπρελοκαθίσματα στην Αρτέμιδα
Καθήκον της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος είναι
η υπεράσπιση της νομιμότητας στη δημόσια και δημοτική
περιουσία της παραλίας και του αιγιαλού στην Αρτέμιδα,
χωρίς αυθαίρετες παρεμβάσεις, με κανονική είσπραξη των
οφειλομένων τελών από όλους τους επαγγελματίες και
διασφάλιση ελεύθερης δυνατότητας πρόσβασης όλων των
πολιτών.
Η Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος ενημερώνει τους
δημότες ότι παρά τις συστάσεις που έγιναν πριν την
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, στα πλαίσια επανειλημμένων συσκέψεων με όλους τους επαγγελματίες των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) της παραλίας Αρτέμιδος, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων της παραλίας συνεχίζει απροκάλυπτα να παρανομεί σε βάρος
του Δήμου, του Δημοσίου και συνολικά του κοινωνικού
συνόλου.
Ήδη η Δημοτική Αστυνομία στις Εκθέσεις Αυτοψίας που
συνέταξε το τελευταίο διάστημα περιγράφει 25 επιχειρήσεις της παραλίας οι οποίες προχώρησαν σε αυθαίρετη κατάληψη παραλίας, συνολικής επιφάνειας 6.753 τ.μ.,
αυθαίρετης τοποθέτησης 918 ομπρελών και 2.611 ξαπλωστρών και καθισμάτων.
Μπροστά σ’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που δυστυχώς διαιωνίζεται εδώ και πολλά χρόνια, προκαλώντας την
δικαιολογημένη αγανάκτηση τόσο των συνετών – νομοταγών επαγγελματιών της παραλίας, όσο και των φορολογούμενων συμπολιτών μας (που σε πολλές περιπτώσεις
στερούνται το νόμιμο δικαίωμά τους για ελεύθερη πρόσβαση στην κοινόχρηστη για όλους τους πολίτες παραλία
και αιγιαλό), η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε πλέον να μείνει αδρανής.
Σε σύσκεψη που έγινε στις 11.8.2015 στο Δημαρχείο, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος,
στην οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπι-

κών φορέων που δραστηριοποιούνται στα θέματα της παραλίας και εκπρόσωποι τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (ενώ παραβρέθηκαν και συμμετείχαν επίσης ο
υποδιοικητής του Α.Τ. Αρτέμιδος, δημοτικοί και τοπικοί
σύμβουλοι και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης), έγινε πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση και
τις έως τότε ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εκφράσθηκαν οι διαμαρτυρίες των εκπροσώπων των φορέων για την
επικρατούσα και φέτος κατάσταση και συμφωνήθηκε ένα
πλαίσιο άμεσων ενεργειών, μεταξύ των οποίων και η επαναδιατύπωση αιτήματος του Δήμου, για κατά νόμο συνδρομή στις ενέργειές του από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα τα στοιχεία ελέγχων
που προέκυψαν από τις Εκθέσεις Αυτοψίας της Δημοτικής
Αστυνομίας, το περιεχόμενο ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που υπέβαλαν
οι συμμετέχοντες στη συνάντηση της 11.8.2015 τοπικοί
φορείς και το κείμενο αιτήματος που προτάθηκε από τον
«Συμπαραστάτη» στον οποίο έχουν απευθυνθεί διαμαρτυρόμενοι πολίτες για την κατάσταση στην παραλία, ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, μη έχοντας επί του θέματος
άλλη κατά νόμο δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, προσήλθε στις 14.8.2015 ενώπιον του Εισαγγελέα (συνοδευόμενος από τη δικηγόρο και δημοτική σύμβουλο της
αντιπολίτευσης, κα Λ. Ντελάκη, καθώς και από τον Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Χρ. Ποθουλάκη), ζητώντας την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προς το Αστυνομικό
Τμήμα Αρτέμιδος, προκειμένου να γίνουν οι παρακάτω
ενέργειες :
1. Να κληθούν οι ιδιοκτήτες όλων των επιχειρήσεων (Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – ΚΥΕ), που
δραστηριοποιούνται στην παραλία της Αρτέμιδος και οι
οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα (παραβάσεων), ώστε να επιδείξουν στα αστυνομικά όργανα την
άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που τυχόν διαθέτουν,
με έγκριση αρμόδιας Αρχής (π.χ. Κτηματικής Υπηρεσίας)

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται τέτοια
άδεια ή ότι έχουν γίνει υπερβάσεις σε σχέση με την τυχόν
εκδοθείσα, να γίνει η σχετική σύσταση και να κληθούν οι
παραβάτες (ΚΥΕ) να απομακρύνουν από τον αιγιαλό και
την παραλία όλες τις παράνομες εγκαταστάσεις και πράγματα και 3. Στην περίπτωση που οι παραβάτες (ΚΥΕ) δεν
συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, το Αστυνομικό Τμήμα Αρτέμιδος να συνδράμει τα συνεργεία του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος, με τήρηση της τάξης και προς αποφυγή επεισοδίων, ώστε αυτά να απελευθερώσουν τους χώρους της
παραλίας και του αιγιαλού, από ομπρέλες, ξαπλώστρες ή
εγκαταστάσεις, για ελεύθερη πρόσβαση του κοινού, ως ο
νόμος ορίζει.
Με βάση το περιεχόμενο της συνολικής αίτησης – αναφοράς (με τα συνημμένα σ’ αυτήν στοιχεία) και των ειδικότερων ανωτέρω ενεργειών που ζητήθηκαν από το Δήμο
Σπάτων – Αρτέμιδος, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, απεφάνθη παραγγέλλοντας δυο (2) ενέργειες :
α) Τη διαβίβαση της υπόθεσης στον κ. Εισαγγελέα Εσωτερικής Ποινικής δίωξης για τις κατά νόμο ενέργειές του και
β) Την εξαγωγή φωτοαντιγράφων (που θα διαβιβασθούν)
στο Αστυνομικό Τμήμα Αρτέμιδος προς εκτίμηση των διαλαμβανομένων και για τις κατεπείγουσες ενέργειές του
Μετά από όλα αυτά η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, καθώς και όλους τους τοπικούς
φορείς και όσους άλλους συνέδραμαν ειλικρινά και θα συνεχίσουν (όπως δήλωσαν) να συνδράμουν στην υπόθεση
της εξυγίανσης της κατάστασης στην παραλία Αρτέμιδος,
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, του δημοσίου και
δημοτικού συμφέροντος, αλλά και των συνετών και νόμιμων επαγγελματιών της παραλιακής ζώνης, καλώντας τις
καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν τις δικές τους
ευθύνες.

ΕΒΔΟΜΗ
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Μπλόκο από το ΙΚΑ
στην έκδοση νέων συντάξεων!
Πρωτοφανή απόφαση, με την οποία αναστέλλει από 1/1/2015, την έκδοση νέων συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, πήρε το ΙΚΑ, εκδίδοντας σχετική οδηγία
στις 12 Αυγούστου, δηλαδή λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του νέου συνταξιοδοτικού μνημονιακού νόμου 4336/15, σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Διοίκησης
του Ιδρύματος, που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος.
Η έκδοση συντάξεων μόνο για περιπτώσεις γήρατος και μόνο προσωρινών, θα επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και εφόσον οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι δηλώνουν υπ’ ευθύνη τους ότι έχουν τουλάχιστον τις 4.500 ημέρες
ασφάλισης, οπότε και θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
Σε όλες τις άλλες κατηγορίες και κυρίως σε όσους είναι κάτω των 67 ετών, το ΙΚΑ
δεν θα δίδει ούτε κανονική, ούτε προσωρινή σύνταξη!
Ωστόσο, αν συντρέχουν «εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι», όπως οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας, τότε οι ασφαλισμένοι θα καλούνται να αποδείξουν, ότι έχουν
οικονομικά προβλήματα ή ανάγκη χρημάτων λόγω ασθένειας και στη συνέχεια θα
αξιολογούνται από τους αρμόδιους διευθυντές για το αν μπορεί ή όχι να προχωρήσει η έκδοση προσωρινής σύνταξης. Αν δηλαδή, οι ασφαλισμένοι δεν έχουν κλείσει
το 67ο έτος ή αν δεν έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, αλλά δικαιούνται σύνταξη με
λιγότερα ένσημα και σε μικρότερη ηλικία (λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου), τότε θα
πρέπει να αποδείξουν ότι βρίσκονται είτε σε οικονομική αδυναμία, είτε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας πριν υποβάλουν αίτηση για σύνταξη!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχάτο, 19/8/2015
Αρ. Πρωτ: 21013
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων
ασφάλειας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.999,60 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου
Μοσχάτο, 19/8 /2015
Αρ. Πρωτ:21046
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, και
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Πλαστικών
Κυλιόμενων
Κάδων,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Μοσχάτου – Ταύρου (οδός Κοραή

Μοσχάτου – Ταύρου (οδός Κοραή
36 & Αγ. Γερασίμου) στις 4 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
στον 2ο όροφο.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο και να παραλαμβάνονται
με
απόδειξη
(αρ.
πρωτοκόλλου) από την επόμενη
της δημοσίευσης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο Δήμο μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι
ώρα 14:00 μ.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
θα πρέπει να προσκομίσουν, επί
ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 2%
της δαπάνης του προϋπολογισμού,

μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό συντάσσεται κατά
τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο
και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου –Τηλ. 2132019632-37,
FAX 210-9416154, κα Κατσαντώνη κα Γρηγοροπούλου.
Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΝΔΡΕΑΣ Γ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

36 & Αγ. Γερασίμου) στις 4 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα
11 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στον 2ο
όροφο.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο και να παραλαμβάνονται
με
απόδειξη
(αρ.
πρωτοκόλλου) από την επόμενη
της δημοσίευσης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο Δήμο μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι
ώρα 14:00 μ.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν,
επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 2%
της δαπάνης του προϋπολογισμού
στο σύνολο της προμήθειας, μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό συντάσσεται κατά
τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο
και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό
παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών
του
Δήμου
–Τηλ.
2132019632-37, FAX 210-9416154,
κα Κατσαντώνη - κα Γρηγοροπούλου
Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Διαβάστε μας καθημερινά στο www.ebdomi.com

Δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σας ενημερώνει
ότι σε συνέχεια του από 14/8/2015 δελτίου
τύπου και λόγω της ύπαρξης τεχνικών προβλημάτων, ο γενικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις
ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Σαρωνικού, Μαραθώνα, Ωρωπού, Παιανίας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Γραμματικού, Καλάμου,
Ωρωπού, Συκάμινου, Καπανδριτίου, Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Παιανίας, θα ξεκινήσει στις 24/8/2015 ημέρα
Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί το αργότερο
σε οκτώ (8) ημέρες.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 11741
Πληροφορίες : Ε. Πλιάκα
Τηλέφωνο : 2132065044
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές , με σύστημα «των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» του
άρθρου 6 του ΚΔΕ, η εκτέλεση του
έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ.Κ.
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 412.419,00 € (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.).
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,
με
προϋπολογισμό 412.419,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%,
απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. 23%).
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
4. Η δημοπρασία θα γίνει την
8/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88
, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία
ή
αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου
Μοσχάτο, 19/8 /2015
Αρ. Πρωτ:21038
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο της Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
39.981,15 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Μοσχάτου – Ταύρου (οδός Κοραή

Παρακαλούνται:
1. Οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν περιφραγμένα κτήματα, να βρίσκονται τις ημέρες του ψεκασμού στα κτήματα τους
προκειμένου να τα ανοίξουν ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.
2. Οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι των
ανωτέρω περιοχών.
3. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων να
τοποθετήσουν σήμανση περιμετρικά των
κτημάτων τους προκειμένου να μην ψεκαστούν.

και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές
ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν
και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν
ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη
φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη
μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν
προσμετράται).
5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 1η και
άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ)
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη,
δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην

τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(αρ. ενάρ. Έργου κωδ.
ΠΔΕ
ΕΠ0858/ 2009ΕΠ08580066) και από
Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και από τον
Δήμο Ωρωπού, με πίστωση για το
2015 262.087,74 ευρώ.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 6.706,00 ΕΥΡΩ (έξι χιλιάδες
επτακόσια έξι ευρώ) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του
Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27,
απευθύνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1
της διακήρυξης δημοπρασίας και
ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και
τριάντα ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες.
8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου
κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής ,
Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος,
γραφείο 500, τηλ. 2132065313,
μέχρι και την 3/9/2015 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους
στην τιμή κόστους αναπαραγωγής
τους.
9 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

36 & Αγ. Γερασίμου) στις 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
στον 2ο όροφο.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο και να παραλαμβάνονται
με
απόδειξη
(αρ.
πρωτοκόλλου) από την επόμενη
της δημοσίευσης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο Δήμο μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι
ώρα 14:00 μ.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
θα πρέπει να προσκομίσουν, επί
ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 2%
της δαπάνης του προϋπολογισμού
στο σύνολο της προμήθειας, μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό συντάσσεται κατά
τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο
και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό
παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών
του
Δήμου
–Τηλ.
2132019632-37, FAX 210-9416154,
κα Κατσαντώνη - κα Γρηγοροπούλου
Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
Χρήστος Καραμάνος
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Καλύτερα φτωχός αλλά Υπερήφανος και Αξιοπρεπής παρά χορτάτος αλλά
υπόδουλος και ταπεινωμένος
Παρακολούθησα την αισχρή επίθεση
που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός της
Χώρας μου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από μέρους συγκεκριμένων
Ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων παρατάξεων και συγκεκριμένων Χωρών.
Και ξέρετε δεν είναι αυτά που λέει κάποιος αλλά ο τρόπος που τα λέει. Και
ο τρόπος που τα είπαν στον Έλληνα
πρωθυπουργό και κατ’ επέκταση σε
μας τους Έλληνες, ήταν αλαζονικός,
εκδικητικός και πάνω απ’ όλα πλημυρισμένος με μίσος. Αισθάνθηκα τόσο
άσχημα που κάθισα και σκέφθηκα …
Σκέφτηκα τους χιλιάδες χαμένους
αξιοπρεπείς Έλληνες συμπατριώτες
μου που δεν άντεξαν στην πίεση της
ταπείνωσης, της αναξιοπρέπειας, της
πείνας και της ανέχειας και έδωσαν
τέλος στη ζωή τους.
Σκέφτηκα τους εκατοντάδες χιλιάδες
πεινασμένους Έλληνες συμπατριώτες
μου, που ξυπνάνε το πρωί και δεν
έχουν ένα Ευρώ στην τσέπη τους και
συνωστίζονται στις ουρές των κοινωνικών συσσιτίων για ένα πιάτο φαγητό.
Σκέφτηκα τους εκατοντάδες χιλιάδες

άνεργους Έλληνες συμπατριώτες μου
που τους στέρησαν τη δυνατότητα
συμμετοχής στην εργασία και στην δημιουργία και συνωστίζονται στις
ουρές του ΟΑΕΔ για να λάβουν το πενιχρό επίδομα της ανεργίας.
Σκέφτηκα τους εκατοντάδες χιλιάδες
άνεργους Έλληνες συμπατριώτες, νεαρούς επιστήμονες, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα
μας για να ζητήσουν αλλού ευκαιρίες
να αξιοποιήσουν τις επιστημονικές
τους δυνατότητες.
Σκέφτηκα τα εκατομμύρια συνταξιούχους, στην πλειοψηφία τους γέροντες
και ανήμπορους, Έλληνες συμπατριώτες μου, να συνωστίζονται καθημερινώς στις ουρές των ΑΤΜ, για να
πάρουν ελάχιστο μέρος από την έτσι
κι’ αλλιώς πενιχρή σύνταξή τους.
Σκέφτηκα τα εκατομμύρια εργαζόμενους Έλληνες συμπατριώτες μου
που δουλεύουν κάτω από άθλιες εργασιακές συνθήκες, χωρίς ωράρια και
στοιχειώδεις κανόνες εργασίας και
πληρώνονται όποτε ο εργοδότης τους
αποφασίσει και αφού θα του περισσέψουν από τη χλιδάτη ζωή του στις

διάφορες Μυκόνους.
Σκέφτηκα …….. Σκέφτηκα ………
Σκέφτηκα ………..
Σκέφτηκα τους προγόνους μου, αυτούς που έχτισαν Παρθενώνες και δίδαξαν τον πολιτισμό σ’ αυτούς όλους
που τώρα μας κουνάνε επιδεικτικά και
επικριτικά το δάκτυλο.
Σκέφτηκα τους Ήρωες νεκρούς μας,
στον Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες,
στο Μεσολόγγι, στην Τριπολιτσά, στο
Αφιόν Καραχισάρ, στο Σαραντάπορο,
στο Τεπελένι, στα οχυρά του Ρούπελ… που έδωσαν τη ζωή τους για την
αξιοπρέπεια, για την Ελευθερία.
Σκέφτηκα πως στο DNA μας σαν Έλληνες έχουμε το Θούριο του Ρήγα Φε«Καλύτερα μιας ώρας
ραίου:
ελεύθερη ζωή / παρά σαράντα χρόνια
σκλαβιά και φυλακή»
Και αποφάσισα

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων, ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ. τυπωμένα
σε μπλουζάκια και κούπες.
Τηλ. 6983193536

Καλύτερα φτωχός αλλά Υπερήφανος
και Αξιοπρεπής παρά χορτάτος αλλά
υπόδουλος και ταπεινωμένος.
Αργύριος Ανδριώτης
Απόστρατος Αξιωματικός

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Ο κολιός και η μεγάλη διατροφική του αξία
O κολιός είναι ψάρι που το καλοκαίρι αφθονεί στην
χώρα μας και αξίζει να το απολαμβάνουμε όσο διάστημα βρίσκεται στην αγορά.
Ο Κολιός είναι μεταναστευτικό ψάρι. Τον Αύγουστο
κολυμπάει σε μικρότερα βάθη για να βρει ευκολότερα
τροφή.
Έχει γαλαζοπράσινη ράχη με μαύρες ρίγες και άσπρη
κοιλιά. Επίσης, έχει πολύ σκούρα γαλάζια μάτια.
Όπως λέει η παροιμία «Κάθε πράμα στον καιρό του
και ο κολιός τον Αύγουστο» η εποχή του είναι ο Αύγουστος. Είναι ιδιαίτερα λιπαρό ψάρι. Τα λιπαρά
ψάρια θεωρούνται καλύτερα σε αντίθεση με τα κρέατα όπου προτιμάμε τα μη λιπαρά και αυτό γιατί τα
ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που περιέχουν τα ψάρια είναι
πολύ ωφέλιμα.
Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
Τα μακράς αλύσου και πολυακόρεστα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που περιέχονται μέσα στα ψάρια, έχουν
τις ακόλουθες, ευεργετικές για την υγεία, δράσεις:
Μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας αθηρωματικής
πλάκας και απόφραξης στο στεφανιαίο αγγειακό σύστημα της καρδίας. Με τον τρόπο αυτό και χάρις σε
αντιπηκτικές ιδιότητες που έχουν, απομακρύνουν τον
κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Μειώνουν τον
κίνδυνο θανάτου από καρδιακές αρρυθμίες. Μειώνουν τον κίνδυνο απόφραξης των εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων που είναι η αιτία των ισχαιμικών
εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα εγκεφαλικά επεισόδια
αποτελούν την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου και
ένα από τους κυριότερους λόγους μόνιμης σοβαρής
αναπηρίας. Απομακρύνουν τον κίνδυνο εκφυλισμού
των πνευματικών ικανοτήτων, γεροντικής άνοιας και
της ασθένειας Αλτσχάϊμερ σε ηλικιωμένους. Εκείνο
το οποίο είναι αξιοσημείωτο, είναι ότι ακόμη και μικρές ποσότητες ψαριού, έχουν προστατευτική δράση
τουλάχιστο όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου για
αποφρακτικά εγκεφαλικά επεισόδια.

Φαρμακείο
Pharmacy

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou

Σκουμπρί
Ο κολιός
Συγγενεύει με το σκουμπρί, πολλοί δεν τους ξεχωρίζουν.
Μήκος: 45-50 εκ. και τα δύο είδη.
Χρώμα: γαλαζοπράσινη ράχη, πολύ γυαλιστερή με
σκόρπιες, λεπτές μισοκυκλικές γραμμές καθώς και
μια πιτσιλωτή σ’ όλο το μάκρος του σε πλευρό· μάτια
γαλάζια πολύ σκούρα, η κοιλιά του ασπρουδερή.
Το σώμα του έχει σχεδόν κυκλική τομή, ανάμεσα στα
μάτια μια στενή λουρίδα στην περιοχή του κρανίου
είναι διάφανη, φαίνονται από μέσα τα οπτικά νεύρα.
Τα λέπια του είναι πιο μεγάλα στο θώρακα παρά στο

Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5
Vouliagmeni
Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341
Fax: 210 9671 432
E-mail: elrig@otenet.gr

Γίνεται πολύ ωραίο στη σχάρα, διότι στραγγίζει το
λίπος του.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το ψάρι θα πρέπει να μαγειρεύεται κυρίως ψητό στον
φούρνο ή στη σχάρα και όχι στο τηγάνι, καθώς έτσι
προστίθενται πολλές θερμίδες και αυξάνεται η περιεκτικότητά του σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Θα πρέπει να μην ψήνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
για να μη χάνουν τη θρεπτική τους αξία, αλλά ούτε
και σε πολύ χαμηλές, προκειμένου να σκοτώνονται
όλοι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που πιθανότατα
αυτά περιέχουν. Η ποιότητα των μαγειρεμένων ψαριών εξαρτάται από το είδος τους και τον χρόνο μαγειρέματός τους. Η καλύτερη θερμοκρασία για να
μαγειρευτούν είναι 80-85°C.

υπόλοιπο σώμα του. Μέσα στη σωματική του κοιλότητα έχει νηκτική κύστη αρκετά μεγάλη που συνδέεται με το πεπτικό του σύστημα.
Διαφορές με το σκουμπρί που διακρίνονται αμέσως:
Οι γραμμές στη ράχη του σκουμπριού είναι πολύ έντονες, σκούρες και κυματιστές, όχι πιτσιλωτές. Η
λουρίδα του κρανίου είναι σκούρα, καθόλου διάφανη.
Δεν έχει νηκτική κύστη.
Έχουν ίδιες συνήθειες, είναι ψάρια πελαγίσια, κυνηγούν κοπαδιαστά μικρόψαρα καθώς και τα κοπάδια
της σαρδέλας που είναι η καλύτερή τους τροφή.
Είναι άφθονοι στην Ανατολική Μεσόγειο, τους ψαρεύουν τα γρι-γριά, οι ανεμότρατες, πιάνονται και με

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5
Βουλιαγμένη

συρτή και με τσαπαρί, κάπως ανοιχτά απ’ την ακτή.
Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο είναι αυγωμένοι και
ολόπαχοι, τους λένε τότε και λιπαρίτες, τους παστώνουνε, οι άπαχοι ανοιξιάτικοι ξεραίνονται όπως και τα
σκουμπριά, είναι οι γνωστοί τσίροι. Ο κολιός ανοιγμένος στα δύο, αλατισμένος και μερικώς αποξηραμένος στον ήλιο, είναι γνωστός ως λιόκαυτο ή γούνα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

Αγγελική Μήλιου
βιολόγος, medlabnews.gr

Νοσιλεύτρια στα
ΚΑΠΗ των 3Β
Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας
των μελών των ΚΑΠΗ, η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει
ότι από την Τρίτη 04/08/15 θα βρίσκεται στα ΚΑΠΗ
νοσηλεύτρια τρεις φορές την εβδομάδα προκειμένου να πραγματοποιούνται μετρήσεις σακχάρου και
εκπαίδευση μέτρησης αρτηριακής πίεσης καθώς και
άλλες παροχές – εξετάσεις κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα, οι νοσηλεύτριες θα βρίσκονται:
κάθε Τρίτη 09.00-12.00 στο ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψιχόρης 4
κάθε Τετάρτη 09.00-12.00 ΚΑΠΗ Βούλας, Ζεφύρου
2&
κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης,
Αφροδίτης 2.

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Revolution Cup ποδηλασίας πίστας
σμα του σπριντ, δείχνοντας ότι δικαίως βρίσκεται
ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος.

5ος ο Χρήστος Βολικάκης,
στο σπριντ των κορυφαίων

Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ζαφείρη Βολικάκη
(σ.σ. αδελφό του Χρήστου) που κατέλαβε την 11η
θέση στο σπριντ.

10ος ο Ζαφείρης Βολικάκης
στην Αγγλία
Ο Χρήστος Βολικάκης συνεχίζοντας τις πολύ καλές
εμφανίσεις του κατέλαβε την 5η θέση στο σπριντ, τη
δεύτερη μέρα του Revolution Cup ποδηλασίας πίστας που γίνεται στο Ντέρμπι της Αγγλίας με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων πρωταθλητών.
Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του παγκόσμιου πρωταθλητή
Γάλλου Φρανσουά Περβί και να προκριθεί στην 8άδα.
Εκεί βρέθηκε απέναντι στον χρυσό Ολυμπιονίκη του
Λονδίνου Άγγλο Τζέισον Κένι, από τον οποίο έχασε

μεν, αλλά για λίγα μόνο χιλιοστά, και μαζί και την δυνατότητα να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.
Ο Χρήστος Βολικάκης αγωνίσθηκε στη συνέχεια για
τις θέσεις 5-8 απέναντι στους Γάλλους παγκόσμιους
πρωταθλητές Περβί, Λαφάργκ και τον Ολλανδό Χαγκ
τους οποίους και νίκησε και κατετάγη 5ος στο αγώνι-

ΧΙV Παγκόσμιοι Αγώνες των
SpecialOlympics 2015
Οι αθλήτριες των προγραμμάτων Ρυθμικής Γυμναστικής του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος
Λέρα Θεοδώρα και Θεοδωρίδου Νατάσα ανέβηκαν
στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου αποκτώντας χρυσά
και ασημένια μετάλλια συμμετέχοντας στους ΧΙV
Παγκόσμιους Αγώνες των SpecialOlympics 2015 στο
Los Angeles.

Και οι δύο αθλήτριες αγωνίστηκαν στη Ρυθμική Γυμναστική: Η Θεοδωρίδου Νατάσα πήρε χάλκινο, ένα

στην κορδέλα και ένα στο στεφάνι και από ένα ασημένιο στην μπάλα και στην κατηγορία της. Σύνολο 2
ασημένια και δύο χάλκινα.
Η Θεοδώρα Λέρα πήρε από ένα χρυσό στο στεφάνι,
στη μπάλα, στην κορδέλα και στην κατηγορία της
και ένα ασημένιο στο σχοινάκι. Σύνολο 4 χρυσά και

ένα ασημένιο.
πεύθυνη των προγραμμάτων του Συλλόγου Συνδρόμου Down Eλλάδος είναι η Dr Κοινωνιολογίας διδάσκουσα των ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Γιαγκουδάκη Φανή και
προπονήτρια - γυμνάστρια η Σοφία Βουκάντση
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Συνένωση
των δύο αθλητικών
Σωματείων
του Κορωπίου
Το Δ.Σ του Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ όπως είχε προαναγγείλει
ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο του Κορωπίου ότι
μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ η Έκτακτη Γεν.
Συνέλευση για την συνένωση των δύο σωματείων
της πόλις θα γίνει στις 02 Νοεμβρίου και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 09 Νοεμβρίου. Σίγουρα θα επανέλθουν με νέα ανακοίνωση
δέκα ημέρες νωρίτερα από την ορισθείσα ημερομηνία
για να ενημερώσουνγια τον χώρο και την ώρα που θα
γίνει η Γεν. Συνέλευση.
Στο μεταξύ στις 20 Αυγούσου έγινε ο καθιερωμένος
αγιασμός της Ομάδας στο Γήπεδο Αντώνης Πρίφτης.

Ξεκίνησαν τα τμήματα του Πρωτέα Βούλας
για τη νέα αθλητική περίοδο
Το αγωνιστικό
γυναικείο τμήμα
Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 10:00 π.μ. έχει οριστεί
η πρώτη συνάντηση για την αγωνιστική περίοδο 20152016, του γυναικείου τμήματος του Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας, στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς της Βούλας.
Την ίδια ημέρα το απόγευμα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στο Κλειστό.

Και το αντρικό τμήμα

Τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα θα μπορέσει να
βγάλει ο Σπύρος Κερκύρας, το Σαββατοκύριακο,
όπου θα δώσει τα δυο πρώτα του φιλικά παιχνίδια.
Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο 22/08 και ώρα 18:00
στο Αντώνης Πρίφτης ο ΑΟ Κορωπίου, θα αντιμετωπίσει την Ατλαντίδα και την Κυριακή στο ίδιο γήπεδο
και την ίδια ώρα την Μάχη Μαραθώνα.

Νέες κάρτες διαρκείας

Ο Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ έθεσε σε κυκλοφορία τις Νέες Κάρτες Διαρκείας για το πρωτάθλημα της Α΄ ΕΠΣΑΝΑ
και ζητάει τη στήριξη της από τους φιλάθλους.

Το ανδρικό τμήμα του Πρωτέα ξεκίνησε την Τρίτη (18/8) την προετοιμασία του ενόψει της αγωνιστικής περιόδου
2015-2016, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Γ' Εθνική Κατηγορία (2ος όμιλος).
Οι άνδρες του Πρωτέα ξεκίνησαν την προετοιμασία τους το πρωί της Τρίτης (18/8- 07:00-09:00) με στίβο στο
Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, ενώ το απόγευμα ακολούθησε προπόνηση στο Κλειστό Γ. Γεννηματάς της
Βούλας. Η ομάδα θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες δίχως ρεπό με πρωινές και απογευματινές προπονήσεις το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της.
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας ευχαριστεί τον ΟΑΠΠΑ για την παραχώρηση του στίβου Βουλιαγμένης.

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
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H Ελλάς πωλείται στη Γερμανία
Στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως δημοσιεύθηκε (18-82015) η απόφαση με την οποία εγκρίνεται από τη διοίκηση
του ΤΑΙΠΕΔ, η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης των
14 περιφερειακών αεροδρομίων, στην κοινοπραξία Fraport
AG − Slentel Ltd.
Τα αεροδρόμια αυτά είναι Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Ρόδου,
Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθου.
Η… »Πρώτη φορά Αριστερά», ακολουθεί επάξια τις τακτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και έναντι πινακίου
φακής ξεπουλά τα… ασημικά της χώρας. Ολες οι ιδιωτικοποιήσεις και οι πωλήσεις δημοσίων οργανισμών γίνονται
στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και είναι απορίας
άξιον ποιος καθορίζει και με ποιους όρους ποιο είναι αυτό
το συμφέρον.
Το βασικό επιχείρημα των κυβερνώντων είναι ότι η χώρα
θα ξεχρεώσει και παράλληλα θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη! Μόνο που η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με το ξεπούλημα. Είναι πασιφανές πως «παιχνίδι» στήθηκε με
προσεκτικά βήματα. Πρώτα υποβαθμίζουν και εξαθλιώνουν
υγιείς δημόσιες επιχειρήσεις, στην συνέχεια τις παραχωρούν σε ιδιώτες με ευτελή τιμήματα και σε πολλές περιπτώσεις με θολές και αμφισβητούμενης διαφάνειας
συμβάσεις.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το καταβαλλόμενο τίμημα από πλευράς Fraport, ανέρχεται στα 1,23 δισ. ευρώ. Η
απόφαση υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη και τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλ.
Τσακαλώτο, Οικονομίας Γ. Σταθάκη και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Π. Σκουρλέτη, προχωρώντας στην υλοποίηση
του σχετικού διαγωνισμού με τον οποίο προτιμητέος επενδυτής είχε ανακηρυχθεί η κοινοπραξία Fraport AG − Slentel Ltd.
Κύριος μέτοχος της εισηγμένης Fraport είναι το γερμανικό
ομόσπονδο κρατίδιο της Έσης (31,35%), ενώ ακολουθούν
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Έσης
(20,2%), η αεροπορική εταιρεία Lufthansa (8,45%) και η αυστραλιανή επενδυτική εταιρεία Rare Infrastructure Limited.
Η Fraport δεν εξαγοράζει τυχαία τα εν λόγω αεροδρόμια.
Σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο αριθμός των πτήσεων αυξήθηκε, στα 14 αεροδρόμια που εποφθαλμιά η Fraport, μόνο
πέρυσι, στις πάνω από 188.000, μια αύξηση της τάξης του
13,8%, ο δε αριθμός των επιβατών αυξήθηκε σε περισσότερο από 22 εκατομμύρια, μια αύξηση της τάξης του 19%.
Η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι αυτό μπορεί να είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρος κίνηση για την Fraport. Η Lufthansa
Consulting γνωρίζει καλά τα οικονομικά στοιχεία των 14 αεροδρομίων, αφού είναι «σύμβουλος» του Ελληνικού Δημοσίου σε ότι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Η Lufthansa, μια
εταιρία παγκόσμιος κολοσσός στις αερομεταφορές,
εδρεύει στην Φρανκφούρτη , όπως άλλωστε και η Fraport….
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε οτι τα σημαντικά κέρδη
που εμφανίζουν αυτά τα 14 αεροδρόμια, στην ουσία αντί
να διοχετεύονται στα ελληνικά δημόσια, θα πηγαίνουν κατευθείαν σε Γερμανικά δημόσια ταμεία.
Την αντίθεση τους στη δρομολογούμενη εκποίηση των 14
Περιφερειακών Αερολιμένων εκφράζουν, με ερώτηση τους,
στις 27 Ιουλίου, προς τους αρμόδιους υπουργούς, 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «η Fraport AG –
Slentel Ltd για τη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, θα πληρώσει εφάπαξ στο ελληνικό δημόσιο 1,234 δισ. ευρώ, τη
στιγμή που η γερμανική εταιρεία διαχείρισης του αερολιμένα Αθηνών (Hochtief), χρωστάει 1,4 δισ. ΦΠΑ στο κράτος. Τα 1,234 δισ. ευρώ ισοδυναμούν με τα τριετή καθαρά

έσοδα του κράτους από τα αεροδρόμια».
«Ο ιδιώτης, ενώ στη σαρανταετία θα εισπράξει πάνω από
22 δισ. ευρώ, θα αποδώσει στο κράτος μόνο 3,85 δισ., την
ίδια στιγμή που το δημόσιο μόνο από το «σπατόσημο» θα
έχει στη σαρανταετία έσοδα 8 δισ. ευρώ».
Ανδρέας Μουντζουρούλιας
http://www.huffingtonpost.gr
ithesis.gr

πραξία της γερμανικής Fraport αποτελεί μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για τα Ιόνια Νησιά», δήλωσε ο κ. Γαλατσιάτος, ενώ πρόσθεσε «όπως είναι γνωστό τέσσερα από τα
προς πώληση αεροδρόμια, αυτά της Κερκύρας, του Ακτίου,
της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου εξυπηρετούν την αεροπορική επικοινωνία της Περιφέρειας και κυρίως συμβάλλουν καθοριστικά στο επίπεδο της τοπικής τουριστικής
οικονομίας. Τόσο με την συμμετοχή μας στην Πανελλαδική
Πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, όσο και με αποφάσεις του ΠΣ Ιονίων έχουμε διατρανώσει επανειλημμένα την αντίθεση μας θεωρώντας ότι
αντίκειται στα τοπικά αλλά και εθνικά συμφέροντα.
Θα προτείνουμε στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο,
που θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου αφ' ενός να ζητηθεί
η γνώμη των συμπολιτών μας μέσω δημοψηφίσματος σε
όλη την Περιφέρεια Ιονίων και αφ' ετέρου η νομική προσβολή της συγκεκριμένης απόφασης» δήλωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος
Γαλατσιάτος.

«Κόκκινη κάρτα» και από τον δήμαρχο
Κέρκυρας, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
αντιδρά
Την αντίδραση του Περιφερειάρχη Ιονίων νήσων, Θόδωρου
Γαλατσιάτου, του δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, αλλά και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου
Σαμοϊλη, προκάλεσε η απόφαση της ιδιωτικοποίησης των
τεσσάρων αεροδρομίων του Ιονίου, της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και του Ακτίου.
Στη δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, επισημαίνει πως θα καταβληθεί η προσπάθεια να μην εφαρμοστεί
στην πράξη η συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, ενώ στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο πρόκειται να προταθεί η νομική προσβολή της απόφασης, αλλά και δημοψήφισμα
μέσω του οποίου θα ζητηθεί η γνώμη των πολιτών των Ιόνιων Νήσων.
«Η εσπευσμένη απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) της 13ης Αυγούστου για την
παραχώρηση των 14 ελληνικών αεροδρομίων στην κοινο-

Aλλιώς μας τ’ λεγες κύριε Αλέξη
Ο Α.Τσίπρας, ο οποίος πριν τις εκλογές έταζε λαγούς με
πετραχείλια, είχε πει ουκ ολίγα για το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας, όπως:
― «Με το ξεπούλημα των υποδομών: λιμάνια, αεροδρόμια, βουνά και παραλίες, δεν έχετε σκοπό φεύγοντας να
παραδώσετε κράτος»
― «Παραλάβατε κράτος, θα παραδώσετε αποικία των μεγάλων συμφερόντων και της διαπλοκής που καιροφυλακτεί και βιάζεται να ξεκοκαλίσει έναντι πινακίου φακής,
πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δημόσιες επιχειρήσεις και
υποδομές».
― «Μη θεωρείτε ότι εμείς σ’ αυτή την ιστορία θα είμαστε
οι χρήσιμοι ηλίθιοι και θα σπεύσουμε να επωμιστούμε το
βάρος μιας κατεστραμμένης οικονομίας και χώρας, θεωρώντας αυτά τα εγκλήματα τετελεσμένα. Να σας αφήσουμε να παίξετε το τελευταίο χαρτί -όπως λένε τζιμάνια
σύμβουλοι πρωθυπουργού- το χαρτί της αριστερής παρένθεσης».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου. «Η παραχώρηση των 14
αεροδρομίων μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της
Κέρκυρας, στην γερμανική κοινοπραξία, αποτελεί πολύ αρνητική εξέλιξη, που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.
Έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν την αντίθεσή μας στην
εκποίηση δημοσίων υποδομών σε ιδιώτες και εν προκειμένω σε εταιρεία ξένων συμφερόντων. Παραμένουμε αμετακίνητοι σε αυτή τη θέση. Πρόκειται για ακραίο
παράδειγμα ιδιωτικοποίησης του εθνικού πλούτου και των
υποδομών της χώρας μας, με την οποία παραχωρείται ο
έλεγχος των αερομεταφορών περιοχών γεωστρατηγικής
και οικονομικής σημασίας. Η ανάγκη κάλυψης του δημοσίου
χρέους δεν είναι δυνατόν να ικανοποιείται με την παραχώρηση υποδομών που συνδέονται όχι μόνο με την ανεξαρτησία και την άμυνα μιας χώρας, αλλά και με την ανάπτυξη
και εξέλιξή της. Το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας είναι
ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο προσοδοφόρα της χώρας
που κατέχει την 5η θέση στη συνολική κίνηση επιβατών, μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, παρά τη
σταδιακή και συνειδητή απαξίωση του, καθώς τα τελευταία
δέκα χρόνια δεν έχουν γίνει έργα εκσυγχρονισμού του. Σε
κάθε περίπτωση ο δήμος της Κέρκυρας θα αντιδράσει στην
παραχώρηση με κάθε πρόσφορο μέσο και θα συμπαραταχτεί με όποια κινητοποίηση απαιτείται ανάλογα με τις εξελίξεις» δήλωσε ο κ. Νικολούζος.

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σ. Σαμοΐλης:
Μαύρος κύκλος ξεπουλήματος
Την ίδια ώρα καυστικός στις δηλώσεις του, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
για το θέμα είναι και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα Στέφανος Σαμοϊλης που μεταξύ άλλων τονίζει πως
«με την ιδιωτικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών
αεροδρομίων ξεκινά ο «μαύρος» κύκλος του ξεπουλήματος».
«Αυτοί που βάλανε την υπογραφή τους για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες, γιατί είναι εις βάρους του ελληνικού
δημοσίου» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σαμοϊλης και πρόσθεσε
«ξεκινά μια ενέργεια που βλάπτει το ελληνικό δημόσιο,
διότι τα 40-50 έτη που θα διαρκέσει η παραχώρηση στην
γερμανική εταιρεία, το ελληνικό δημόσιο θα ζημιωθεί κατά
20 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκινά ο «μαύρος κύκλος του ξεπουλήματος, μετά τα αεροδρόμια, έπονται τα λιμάνια και

