
Οταν κλείνεις ένα σχολείο,
ανοίγεις μια φυλακή!

Kαταργούνται 31 Δημοτικά
και 87 νηπιαγωγεία 

Διάκριση για το Μαραθώνα

Σελίδα 10

Η Τεχνική Εκπαίδευση 
διαλύεται

Σελίδα 18

Ο κοινόχρηστος χώρος
του Ορφανοτροφείου

κινδυνεύει
με τσιμεντοποίηση

Αθωώθηκε ο δήμαρχος 
Δημήτρης Κιούσης

Οχι στο άνοιγμα της Κυριακής

από τους Επαγγελματίες 
Σελίδα 6

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

Oι υπογραφές μπήκαν

παρουσία των Δημάρχων

Το έργο ξεκινάει

Ανάσα για την περιοχή

των Μεσογείων
Σελίδα 3

Σελίδα 14
...στον Αγιο Δομίνικο

Σελίδες 12,13

Σελίδα 24
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Κινητή θεατρική παράσταση
στο κέντρο της Αθήνας Σελ. 4

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Μαρ-
κόπουλο και Κορωπί Σελ. 5

Πρόταση τακτοποίησης αυθαι-
ρέτων στις εργατικές κατοικίες
Παλλήνης Σελ. 6

Διαπιστώσεις στο Δήμο 3Β Σελ. 7

Η Ελλάδα και οι Ελληνες υπο-
φέρουν σιωπηλά J.M Lamarque Σελ. 8

Αντε πάλι νάνι... κι όνειρα
γλυκά Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

“Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτι-
κής” - Ανακοίνωση Σελ. 16

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για αποτέφρωση
νεκρών Σελ. 17

Αναβλήθηκε η προσκύρωση της
Λάτση στο Καβούρι Σελ. 242

Ανάπλαση στην πλατεία Πανορά-
ματος Βούλας Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ 

για την αντιμετώπιση 

της κρίσης χρέους

«Η αύξηση του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ελλάδα δείχνει το αδιέξοδο της εφαρμοζόμενης πολιτι-
κής. Μόνο αν δοθεί τέλος στην πολιτική λιτότητας και
αναληφθούν μεγάλες πρωτοβουλίες κοινής διαχείρισης
του χρέους και υπάρξει μια νέα οικονομική πολιτική με
αναπτυξιακή λογική,  μπορεί να υπάρξει βιώσιμη προ-
οπτική. Διαφορετικά το χρέος θα πνίγει την πραγματική
οικονομία και θα αναπαράγεται διαρκώς σε μια υφεσιακή
πορεία, επιτείνοντας τα αδιέξοδα».

Ανοιξαν τα μάτια της ΔΗΜ.ΑΡ!
Οσο ήταν το τρίτο σκέλος στη μνημονιακή, κατοχική κυβέρ-

νηση δεν έβλεπε ούτε άκουγε τίποτα. Τώρα άνοιξαν τα μάτια

της και βλέπει το χάος και το αδιέξοδο που υπάρχει...

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σας καλεί

σε δημόσια συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Κο-

ρωπίου, την Τρίτη 30 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ για

ενημέρωση επί των έργων του Δήμου.

Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τέρενς Κουίκ έκανε την εξής δήλωση:

«Τα πρωτοσέλιδα και μόνο των σημερινών οικονομικών
εφημερίδων (26/7), δείχνουν για μία ακόμα φορά τη
δραματική και αδιέξοδη κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. 
Ανάμεσα στους τίτλους και η από-
λυτη γελοιότητα. Το ΔΝΤ να καλεί
την ευρωζώνη και την ΕΚΤ (δηλαδή
τους άλλους δύο εταίρους της στην
τρόικα) να χαλαρώσουν τη λιτότητα!
Ασφαλώς, αυτή η περίπτωση στην
οποία πρωταγωνιστεί o εκπρόσωπος
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Πωλ Τόμσεν, χρήζει ψυχιατρικής πα-
ρέμβασης. 

Είναι ο Τόμσεν ο οποίος απαγορεύει τη μείωση ΦΠΑ και
φόρων, ο οποίος υπαγορεύει τις ανθρωποκτόνες ρυθμίσεις
για τους οφειλέτες του Δημοσίου και διατάσσει τις κατα-

σχέσεις σπιτιών και κάθε περιουσιακού
στοιχείου των Ελλή-
νων που αδυνατούν
εκ των πραγμάτων να
φοροδοτήσουν. 

Επιτέλους, η Ελλάδα
οφείλει να τελειώνει
μια και καλή με αυτή
την αρρωστημένη και
επικίνδυνη παρέα της
τρόικας».

Aνεξάρτητοι Ελληνες

Το ΔΝΤ και ο Τόμσεν χρήζουν ψυχιατρικής παρέμβασης

Αφού ολοκλήρωσε η μνημο-

νιακή κυβέρνηση της Ελλά-

δας, την απαίτηση της Ε.Ε.

για 22  προαπαιτούμενες

δράσεις προκειμένου να πά-

ρουν την καινούργια δόση

και περίμεναν την εκταμί-

ευση, πήραν την απάντηση

νάιν.

Ανάμεσα στις απαιτήσεις

των δανειστών ήταν και τα

ονοματεπώνυμα(!!!) 4.200

δημοσίων υπαλλήλων, που

βλέπουν την πόρτα εξόδου

από το δημόσιο.

Αφού τους μέτρησαν, είδαν

ότι τους λείπουν 80 ονομα-

τετώνυμα και έστειλαν το

μήνυμα ότι αν δεν έρθουν

τα ονόματα δεν έχει δόση... 

Απόψε θέλω διευθύνσεις

και ονόματα...

Θα τους περιμένουν μέχρι

σήμερα Παρασκευή 26/7, να

τους καταθέσουν τη λίστα

του ...Σίντλερ.

Ο επικεφαλής του Eu-

rogroup, Γερούν Ντάισελμ-

πλουμ, τόνισε: «Όταν όλη η
διαδικασία ολοκληρωθεί ικα-
νοποιητικά, ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας (EFSF)

θα είναι σε θέση να εκταμι-
εύσει την πρώτη υπο-δόση
της επόμενης δόσης των
δανείων, ύψους 2,5 δισ.
ευρώ».

Την ίδια ώρα η Γερμανία διε-

μήνυσε πως χωρίς τα 80

ονόματα, δεν θα υπάρξουν

χρήματα.

Eurogroup: "Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην Ελλάδα"
Μας λειπουν 80 ονοματεπώνυμα!

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Δεν θα πραγματοποιηθούν 

τον Αύγουστο συναντήσεις,

στο πλαίσιο της «Ημέρας Δημότη» 

Ενημερώνουμε τους πολίτες του

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης, ότι λόγω των καλοκαι-

ρινών αδειών που χορηγούνται

στο προσωπικό του Δήμου, κατά

τη διάρκεια του Αυγούστου δεν θα

πραγματοποιηθούν επαφές και

συναντήσεις στο πλαίσιο της

«Ημέρας Δημότη».

Ο Δήμαρχος,  Σπύρος Πανάς, θα

δέχεται τους πολίτες και Συλλόγους της πόλης από την

πρώτη Πέμπτη του Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη από τις

09:00 - 14:00, στο Δημαρχείο (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Όσοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού, παρακαλούμε να

επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δημάρχου, καθημε-

ρινά από 08:00- 14:00, στο 2132020150 και 2132020151.

Το Δ. Σ. των 3Β συνεδριαζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, συνεδριάζει την Τετάρτη 30

Ιουλίου, 7μ.μ. Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com-προσεχή
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Η Περιφέρεια Αττικής με επικεφαλής τον

αιρετό περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό και η

κοινοπραξία εταιρειών «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.

ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ

ΑΕ.», δια των εκπροσώπων της, υπέγρα-

ψαν, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη

και των δημάρχων Κρωπίας Δημητρίου

Κιούση, Παιανίας Δημητρίου Δάβαρη και

Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτηρίου Μεθε-

νίτη, καθώς και σημαντικών πολιτικών και

υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας,

τη σύμβαση για  το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ –

ΠΑΙΑΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού

124.900.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του

γίνεται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της

διαδικασίας των υπογραφών, 25 Ιουλίου, μί-

λησαν,  ο περιφερειάρχης Γιάννης Σγου-

ρός, ο Υπουργός Α&Α Κωστής

Χατζηδάκης, η αντιπεριφερειάρχης Αν.Ατ-

τικής Χρυσάνθη Κισκήρα, οι δήμαρχοι Κρω-

πίας Δημήτριος Ν. Κιούσης, Παιανίας, Δημ.

Δάβαρης, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτή-

ριος Μεθενίτης, η αντιπεριφερειάρχης

Αν.Αττικής και μια σειρά άλλοι εκπρόσωποι

θεσμικών οργάνων.

“Είχα πει πως σε δυο χρόνια
θα έχουμε αποτελέσματα.

Έπεσα έξω 25 ημέρες” 

Ο Περιφερειάρχης, παίρνοντας το λόγο και

αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Ανάπτυ-

ξης, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,

τους Δημάρχους, τους Δικαστές του ΣτΕ

και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την τα-

χύτητα εκδίκασης των ενστάσεων, αλλά και

όλους όσοι συνέβαλλαν στο έργο αυτό με

την πολύτιμη βοήθεια και την αποτελεσμα-

τική συνεργασία τους, τόνισε μεταξύ

άλλων: «Είναι ένα έργο του Δεύτερου Βαθμού

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που όμοιό του δεν

έχει υπάρξει στα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα

έργο 100% χρηματοδοτούμενο από πόρους του

ΕΣΠΑ. Η κατασκευή των έργων υποδομής για τη

διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων

στην Αττική ήταν η βασική προεκλογική δέ-

σμευσή μας. Όταν η Περιφέρεια Αττικής ανέ-

λαβε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ΕΣΠΑ,

τον Ιούλιο του 2011, είχα πει πως σε δυο χρόνια

θα έχουμε αποτελέσματα. Έπεσα έξω 25 ημέ-

ρες. Δεν ήταν προφητεία, αλλά αποτέλεσμα

σκληρής και μεθοδικής δουλειάς. Μόνο με δου-

λειά έρχονται αποτελέσματα. Μόνο με δουλειά

δημιουργούνται τα αποθέματα. Η Πολιτεία

έδειξε εμπιστοσύνη στην Αυτοδιοίκηση με τη με-

ταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης του ΕΣΠΑ

και τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν απόλυτα

για αυτό άλλωστε είμαστε σήμερα εδώ και υπο-

γράφουμε αυτό το έργο. Είναι ένα έργο για το

αύριο, για την επόμενη γενιά και τους νέους που

θα δουν να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής

τους». Στη συνέχεια, ο Γ. Σγουρός, αναφέρθηκε

σε ένα ιστορικό του έργου,  στις  δυσκολίες της

διαγωνιστικής διαδικασίας και σε ένα ρεκόρ προ-

σφυγών. (Συνολικά, μόνο για το συγκεκριμένο

έργο, έχουν κατατεθεί και εκδικαστεί από το

Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέ-

δριο 37 Αιτήσεις Ακυρώσεως και Ασφαλιστικών

Μέτρων ενώπιον των δύο Ανωτάτων Δικαστη-

ρίων της χώρας. Ολες απορρίφθηκαν).

«Πρόκειται, πιθανόν, για παγκόσμιο ρεκόρ προ-

σφυγών, για ένα έργο. Πιστεύω πως, αν κάποιος

θελήσει να κάνει μια ανάλυση, για τα αίτια της

κρίσης, και να αναδείξει τις παθογένειες του

γραφειοκρατικού συστήματος λειτουργίας του

Δημοσίου,  δεν έχει παρά να ασχοληθεί με το

έργο αυτό, τη νομοθεσία που υπάρχει για δε-

καετίες  σχετικά με την ωρίμανση και κατασκευή

δημοσίων έργων και τις δυνατότητες προσφυ-

γών που δίνει στον καθένα, για να καταλάβει

γιατί φτάσαμε ως εδώ…», σημείωσε ο Γ. Σγου-

ρός.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μία από

τις προσφυγές ήταν και του Δήμου Μαρκο-

πούλου, που αργότερα όμως, με προσωπική

ευθύνη του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη

και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

(31/10/12) η οποία ψηφίστηκε με μεγάλη

πλειοψηφία, απεσύρθη γιατί όπως είχε πει:

Πρόκειται για την τελευταία μας ελπίδα, δε-
δομένων των οικονομικών συγκυριών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά
και ολόκληρης της χώρας, να δούμε να υλο-

ποιείται το τεράστιο και απαραίτητο αυτό
έργο υποδομής, της Αποχέτευσης, μέσω
των χρημάτων του ΕΣΠΑ!
Είχε δε κατηγορηθεί γι’ αυτό από την πα-

ράταξη της μείζονος μειοψηφίας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης

υποστήριξε: «Σήμερα, περνάμε σε μια νέα

φάση: από τη φάση της θεωρίας, στη φάση
της πράξης. Το έργο που θα είναι έτοιμο το
2015, θα αλλάξει τη ζωή δεκάδων χιλιάδων
κατοίκων στα Μεσόγαια. Το έργο όμως αυτό
φέρνει και ένα ευρύτερο μήνυμα: ένα μήνυμα
εκσυγχρονισμού και αλλαγής της νοοτροπίας
των πολιτών και του Κράτους για το περιβάλ-
λον.

“Το έργο πάνω απ’ όλα 
θωρακίζει τη δημόσια υγεία”

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιού-

σης στην ομιλία του επεσήμανε μεταξύ

άλλων: «Το έργο έχει μεγάλη περιβαλλοντική

και αναπτυξιακή σημασία. Σηματοδοτεί την
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων της Ανατολικής Αττικής. Πάνω απ’ όλα
όμως  θωρακίζει τη δημόσια υγεία ενώ ευελ-
πιστούμε να απασχοληθεί και ένα τμήμα από
τους 8 χιλιάδες και πλέον ανέργους». Ανα-

φέρθηκε επίσης στον μεγάλο αγώνα που έδω-

σαν συλλογικά οι δήμαρχοι και η Περιφέρεια

Αττικής μαζί με τα δεκάδες στελέχη και συ-

νεργάτες από το 2011 από την έναρξη της

διαγωνιστικής διαδικασίας και μετά την ολο-

κλήρωσή της. Από «40 κύματα» πέρασε το
έργο είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις

πάνω από 40 προσφυγές και ενστάσεις που

κατατέθηκαν και κατέληξε: «Είχαμε όμως
αίσιο αποτέλεσμα!» Ευχαρίστησε τέλος τον

περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, την κεντρική

διοίκηση και κάθε στέλεχος που συνεισέφερε

σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. 

Τι περιλαμβάνει το έργο 

Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του Κορω-

πίου, μήκους 82 χλμ. 

Κατασκευή των κεντρικών αγωγών μεταφοράς

από Κορωπί (συμπεριλαμβανομένου του οικι-

σμού Καρελά) και Παιανία, μήκους  16,8 χλμ.

Κατασκευή του ΚΕΛ με δυναμικότητα επεξερ-

γασίας λυμάτων 135.000 κατοίκων καθώς και

δυνατότητα επέκτασης για την κάλυψη συνο-

λικά 200.000 κατοίκων 

Κατασκευή του αγωγού διάθεσης του επεξεργα-

σμένου προϊόντος στον Ευβοϊκό Κόλπο συνολ.

μήκους  11,9  χλμ  (9,55 χλμ στο χερσαίο τμήμα,

1,35  χλμ σε σήραγγα και 1 χλμ υποθαλάσσιου

αγωγού που καταλήγει σε βάθος 50 μ.)

Κατασκευή του αγωγού διάθεσης του επεξερ-

γασμένου προϊόντος από το ΚΕΛ Μαρκόπου-

λου, (μήκους 9,3 χλμ.) με την οποία το

τελευταίο αποκτά πλήρη λειτουργικότητα και

εξυπηρετεί 40.000 επιπλέον κατοίκους των πε-

ριοχών Μαρκόπουλου, Καλυβίων, Κουβαρά και

Πόρτο – Ράφτη.

Χρονοδιάγραμμα: 3 έτη (2014 έως αρχές 2016).

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιάννη

Σγουρό: Κατά την ολοκλήρωση του έργου και

στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, θα υπάρξει

η κατάργηση 12.000 βόθρων από την πόλη της

Κρωπίας. Με την ολοκλήρωση δε και του εσω-

τερικού δικτύου της Παιανίας (έργο του οποίου

η δημοπράτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ανα-

μένεται η υλοποίησή του να ολοκληρωθεί έως

το 2015) θα υπάρξει η κατάργηση άλλων 10.000

βόθρων και η ωφέλεια σε περισσότερους από

25.000 κατοίκους. Με την  ολοκλήρωση όλου

του έργου και τη σύνδεση με το αντίστοιχο

έργο του Μαρκόπουλου και τις περιφερειακές

συνδέσεις (Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη, Χαμολιά Κα-

λύβια, Κουβαρας, κ.λπ.) μέχρι το 2018, η ωφέ-

λεια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι

περιοχές αυτές (περίπου 40.000 βόθροι) κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες ξεπερνούν τις

100.000 κατοίκους. 

Yπεγράφη η σύμβαση για το Κέντρο Επεξεργασίας

Λυμάτων Κρωπίας - Παιανίας

O Δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης και δίπλα του η αν-
τιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα.

O Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης με το
Δήμαρχο Κρωπίας

O Υπουργός Κ. Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Κρωπίας και
ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός.
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«Τρωάδες» του Ευριπίδη

Μια σημαντική εκδήλωση πολιτισμού διοργανώνει η Πε-

ριφέρεια Αττικής, την Κυριακή 28 Ιουλίου και ώρα 21:00

στο ανοιχτό Θέατρο του Αττικού Άλσους (Περιφερειακός

Γαλατσίου), με το έργο «Τρωάδες» του Ευριπίδη. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Οι «Τρωάδες», η πιο δημοφιλής από τις σωζόμενες τρα-

γωδίες του Ευριπίδη αποτυπώνει την αλαζονεία της εξου-

σίας και τις ολέθριες συνέπειές της. Αποτελεί το

κατεξοχήν αντιπολεμικό κείμενο του ποιητή, διαχρονικό

όσο ποτέ, αγγίζει την ψυχή μέσα στους αιώνες. Η παρά-

σταση ανεβαίνει με μια πρωτότυπη σύλληψη που εστιάζει

στις πολλαπλές ερμηνείες, στο συγκερασμό της πρόζας

και μέλους, καθώς και σε εντυπωσιακά χορευτικά μέρη.

Η μουσική είναι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και πρωταγω-

νιστούν: Μαίρη Βιδάλη, Οδυσσέας Σταμούλης, Νίτα Πα-

γώνη και Ελένη Ροδά. 

Η απόδοση του κειμένου είναι του Αλέξη Μίγκα.

Νο 38/43
(εμπνευσμένη από την ταινία ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ)

Για  4 ακόμη παραστάσεις:  

27, 28, 29 & 30 Ιουλίου

Η Υπόθεση:

Ένας άντρας, μία γυναίκα και μία ιστο-

ρία αγάπης που ετοιμάζεται να ξεκινή-

σει...  μόλις αυτοί οι δύο συναντηθούν.

Το 38:43 μ.μ. είναι μία σουρεαλιστική

ξενάγηση σε χώρους στο ιστορικό

κέντρο της Αθήνας, από την Πλάκα

έως το Σύνταγμα, όπου και οι δύο μας

ήρωες κατοικούν, εργάζονται,  ασφυ-

κτιούν, (από-) γοητεύονται και... ερω-

τεύονται. Επίκεντρο... οι δύο

αντικρινές βιτρίνες στην οδό Βουλής:

38/43.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Από τη μία είναι μία ερωτική ιστορία.

Από την άλλη είναι μία ιστορία για

τους ανθρώπους σε μία πόλη, απομο-

νωμένους σε τέτοιο βαθμό, που δυ-

σκολεύονται να δουν την ευκαιρία που

υπάρχει τόσο δίπλα τους όσο μία τζα-

μαρία. Είναι μία ιστορία μέσα στην

πόλη με τις εκατοντάδες άδειες βιτρί-

νες και αυτές που εκτίθενται αλλά φο-

βούνται να κοιτάξουν προς τα έξω.

Είναι ακόμη μία ιστορία για το χρόνο,

που θέλει το χρόνο του και τη στιγμή

του. Είναι ο δρόμος ανάμεσα σε δύο

πολυκατοικίες.

Λίγα λόγια για το έργο
Εκείνη τη λένε Δάφνη - που έχει το αγα-
πημενο της χρώμα - είναι διακοσμήτρια
εσωτερικών χώρων και μένει προσωρινά
στο έξτρα δωμάτιο του έξτρα χώρου του
καταστήματος της αδερφής της, στο νού-
μερο 38 της οδού Βουλής.  Εκείνον τον
φωνάζουν Πέμπτη, από το βιβλίο “Ο Άν-
θρωπος που τον Έλεγαν Πέμπτη,” είναι
γραφίστας και παρόλο που η μητέρα του
μένει λίγα στενά πιο κάτω, εκείνος συνή-
θως καταλήγει να κοιμάται στο υπόγειο της
εταιρείας που εργάζεται, στο νούμερο 43
της οδού Βουλής.
Τους χωρίζουν δύο τζαμαρίες, δύο πεζο-
δρόμια, ένα κομμάτι άσφαλτος και ένα παρ-
καρισμένο αυτοκίνητο. Παρόλα αυτά,
ακόμα δεν έχουν συναντηθεί, γιατί κατά
πάσα πιθανότητα δεν έχει έρθει η σωστή
στιγμή.   Η παράσταση παρακολουθεί τις
παράλληλες διαδρομές τους, το τελευταίο
βράδυ πριν από εκείνη τη στιγμή.

Η παράσταση έχει ως σημείο εκκίνη-

σης το Βρυσάκι (Χώρος Τέχνης και

Δράσης) – οδός Βρυσακίου 17. Ακο-

λουθεί «ξενάγηση» στην Πλάκα, η

οποία καταλήγει στις βιτρίνες στην

οδό Βουλής: Νο 38 / 43.

Στάσεις «ξενάγησης»: Βιβλιοθήκη

του Πανταίνου – Ρωμαϊκή Αγορά-

Φετιχέ Τζαμί – Αέρηδες – Οθωμα-

νικό Ιεροδιδασκαλείο – οδός Κυρ-

ρήστου (Δ/νση Τεχνικών Έργων

Αναστήλωσης – Λουτρό Αέρηδων-

Σκαλωσιά) – οδός Ναυάρχου Νικό-

δημου (Γκαράζ) – Οδός Θουκυδί-

δου (Πάρκινγκ) – Οδός

Απόλλωνος 20-12 (Ταξιδιωτικό

Γραφείο, Καθαριστήριο National

Dry Cleaner-Laundry, Κουρείον)

Ημερομηνίες Παράστασης:

27 - Κυριακή, 28 - Δευτέρα, 29 -

Τρίτη, 30 Ιουλίου.

Ώρα έναρξης παράστασης: 20.30

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Τιμή Εισιτηρίου: προαιρε-

τική συμμετοχή των θεατών στο

τέλος της παράστασης

Οδηγίες... χρήσης: να είστε

στο σημείο εκκίνησης στην ώρα

σας (διαφορετικά... θα πρέπει να

μας προλάβετε σε κάποια από τις

στάσεις!). Να χαλαρώσετε για να

απολαύσετε τη διαδρομή. Επιτρέ-

πεται κάθε είδους ένδυμα και ...

υπόδημα, αρκεί να σας κάνουν να

νιώθουν άνετα για μία... θεατρική

ξενάγηση εβδομήντα λεπτών! Να

έχετε τα μάτια και ... τα αυτιά σας

ανοιχτά. Ο Έρωτας μπορεί να είναι

απέναντί σας....

Ομάδα Projector
Επίδαυρος - Ένα ντοκιμαντέρ

27-28 Ιουλίου, 21:30 

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Μια παράσταση οδοιπορικό στην ιστορία του θεσμού των

Επιδαυρίων και μέσα από αυτό μια εξερεύνηση του τόπου

της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου ως ένα κύτταρο

που περικλείει με έναν συνεκτικό τρόπο όλα τα «συστα-

τικά» της  σύγχρονης Ελλάδας:  

Από το 1938 που γίνεται η πρώτη παράσταση μέχρι τις

μέρες μας, ο τόπος της Επιδαύρου μετατρέπεται σε θέα-

τρο 70 χρόνων Ιστορίας της χώρας και το θέατρό της σε

επίκεντρο παραγωγής της εθνικής μας αφήγησης, έτσι

όπως αυτή εξιστορήθηκε από τους καλλιτέχνες του θεά-

τρου με όχημα τον λόγο των αρχαίων τραγικών ποιητών.

Η Aλκηστις 

Πρωτοψάλτη 

στο Λαύριο

Με “μία αγκαλιά τραγούδια” η μονα-

δική Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα ταξι-

δέψει μουσικά μέσα από αγαπημένα

τραγούδια από την πρόσφατη και

την διαχρονική της δισκογραφία.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα γί-

νεται από το Δημαρχείο Λαυρεωτι-

κής, από το ΝΠΔΔ “Θορικός” , Αγ.

Παρασκευής 1 και από το Δημοτικό

Κατάστημα Κερατέας, Σουνίου 37.

Τιμή 12 ευρώ στην προπώληση και

15 ευρώ στην είσοδο.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου, 21:00
Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο

Λαυρίου

Αλλες εκδηλώσεις

Την 1η Αυγούστου, η Ορχήστρα

Νέων του Δήμου Λαυρεωτικής και η

Δημοτική Παιδική Χορωδία θα πα-

ρουσιάσουν ένα μουσικό πρό-

γραμμα.

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου θα

δοθεί Συναυλία Δημοτικής Φιλαρ-

μονικής της Κερατέας 

Στις 17 Αυγούστου θα δοθεί η  Θε-

ατρική παράσταση «Περλιμπλιν και

Μπελίσα» ένα σύγχρονο αλλά και

διαχρονικό παραμύθι του Γκαρθία

Λόρκα.

Ο Δήμος Γλυφάδας και ο πολιτιστικός τομέας του

Κ.Α.Π.ΠΑ διοργανώνουν κινηματογραφικές προβολές

με ελεύθερη είσοδο. 

Για μικρούς… με αγαπημένους παιδικούς ήρωες από

28 Ιουλίου - 1 Αυγούστου, ώρα 9 μ.μ στην Γ’ Μαρίνα

• 28/7 Η Αθήνα τη Νύχτα 

• 29/7 Γαμπροί της Ευτυχίας

• 30/7 Ησαΐα Χόρευε

• 31/7 Μια λατέρνα μια ζωή

• 1/8 Συνοικία το όνειρο

Μια ...κινητή θεατρική παράσταση 

στο κέντρο της Αθήνας Νο 38 / 43
Καλοκαιρινό σινεμά για πάντα!

Προβολές για μικρούς και μεγάλους 

με ελεύθερη είσοδο στη Γλυφάδα

Εκδηλώσεις στο Δήμο Λαυρεωτικής
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), στα πλαίσια

των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διορ-

γανώΝουν και φέτος, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδη-

λώσεων ποικίλου περιεχομένου, στο Μαρκόπουλο

και στο Πόρτο Ράφτη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από θεατρικές παραστά-

σεις για μικρούς και μεγάλους (αρχαία τραγωδία,

σύγχρονο θέατρο, μονόλογος, παιδικές παραστά-

σεις), έως μουσικές εκδηλώσεις με καλλιτέχνες που

ικανοποιούν τα ακούσματα όλων των ηλικιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατά-

σταση που βιώνει γενικότερα η χώρα μας, το 90%

των εκδηλώσεων, είναι με ελεύθερη είσοδο για το

κοινό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

2ος Κύκλος πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στο Κορωπί “Σφήτεια 2013”

Μετά το πρώτο επιτυχημένο πολιτιστικό μέρος των Σφηττείων 2013, το Κο-

ρωπί συνεχίζει με το δεύτερο μέρος, με μια σειρά πλούσιων εκδηλώσεων μέχρι

το τέλος Σεπτεμβρίου.

Kύκλωψ
Ευριπίδη

Αρχαίο Θέατρο

Επιδαύρου

2-3 Αυγούστου

ώρα 21:00

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου

σκηνοθετεί τον Κύκλωπα του

Ευριπίδη, το μοναδικό σατυ-

ρικό δράμα που έφτασε ακέ-

ραιο ως τις μέρες μας. Το

έργο πραγματεύεται τις πε-

ριπέτειες του Οδυσσέα και

των συντρόφων του στα

χέρια του Πολύφημου.

Όταν ο Οδυσσέας, πολυμή-

χανος και επινοητικός

ήρωας, φτάνει καταταλαιπω-

ρημένος στο νησί των Κυ-

κλώπων, θα βρεθεί

αντιμέτωπος με μια κοινωνία

που βασίζεται σε πρωτόγονα

ένστικτα. Ο χορός των σατύ-

ρων δίνει τον τόνο σε μια

ιστορία γεμάτη κωμικά στοι-

χεία, όπου η ανθρώπινη ευ-

φυΐα, η ευστροφία και η

επινοητικότητα κατατροπώ-
νουν την κτηνώδη δύναμη
και τη στυγνή βία.

Μια συγκλονιστική τραγωδία

με θέμα το απόλυτο πάθος της

Δηιάνειρας για τον Ηρακλή

και τις ακραίες συνέπειές του.

Ένας κόσμος όπου ο έρωτας

κινεί ορμητικά και ανεξέλεγ-

κτα τις πράξεις των ηρώων,

αλλά αναδεικνύεται δηλητη-

ριώδης και καταστροφικός,

καθώς οι θεοί εκδικούνται και

η γνώση δεν οδηγεί στο φως.

Η Δηιάνειρα, παράφορα ερω-

τευμένη και απελπισμένη, θα

προσπαθήσει να κερδίσει ξανά

την αγάπη του Ηρακλή με ένα

ερωτικό φίλτρο από το αίμα

του Κένταυρου Νέσσου• όμως

στην προσπάθειά της να απο-

τρέψει το αναπόφευκτο, θα

προκαλέσει άθελά της το θά-

νατο του αγαπημένου της.

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος επι-

στρέφει στο Εθνικό Θέατρο

μετά την επιτυχημένη Άλκη-

στη και σκηνοθετεί έναν

26μελή θίασο σε μία από τις

σπουδαιότερες τραγωδίες του

Σοφοκλή.

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη ζώνη 50€ - Ζώνη

Α: 40€ - Ζώνη Β: 20€

Φοιτητικό: 13€ - Άνω διάζωμα

- ΑμεΑ: 13€  

Τραχίνιες Σοφοκλή
9-10 Αυγούστου, ώρα 21:00 - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
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Με ομόφωνη απόφαση του Δημο-

τικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλή-

νης κατά τη συνεδρίαση του στις

23 Ιουλίου, αποφασίστηκε η υπο-

βολή πρότασης στη νομοπαρα-

σκευαστική επιτροπή της Βουλής

περί τροποποίησης και επαναδια-

τύπωσης του άρθρου 23 παρ.15

στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Αντιμετώ-
πιση της αυθαίρετης δόμησης-πε-
ριβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις»

Tην πρόταση εισηγήθηκε στο Δημο-

τικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος ο οποίος παρου-

σίασε την πρόταση του Δήμου ενημε-

ρώνοντας ότι: «Σύμφωνα με το

προτεινόμενο νομοσχέδιο που αφορά

τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατα-

σκευών προβλέπεται στην παρ.15Α &

15Β του άρθρου 23 η τακτοποίηση αυ-

θαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων

αλλαγών χρήσεων επί κτιρίων που

αποδόθηκαν σε δικαιούχους του ΟΕΚ

μόνο με την καταβολή σχετικού παρα-

βόλου και χωρίς την καταβολή του ενι-

αίου ειδικού προστίμου.

Για την ορθότερη αντιμετώπιση του

θέματος των αυθαίρετων κατασκευών

ή αλλαγών χρήσεων που έγιναν κατά

το στάδιο κατασκευής οικισμών από

τον πρώην ΟΕΚ, προτείνεται να συμ-

περιληφθεί η σχετική ρύθμιση στην

παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου

σχεδίου νόμου, ώστε να μην καταβάλ-

λεται ούτε το σχετικό παράβολο, αν-

τίθετα δε, τυχόν πολεοδομικές

παραβάσεις (αυθαίρετες κατασκευές

ή αλλαγή χρήσης) που έλαβαν χώρα

μετά την παραχώρηση των οριζοντίων

ιδιοκτησιών από τον πρώην ΟΕΚ

στους δικαιούχους να υπαχθούν στις

γενικές ρυθμίσεις του νόμου σε ότι

αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρε-

σιών, με την καταβολή και του παρα-

βόλου και του ενιαίου ειδικού

προστίμου.  

Για το λόγο αυτό προτείνεται ειδικό-

τερα τροποποίηση – επαναδιατύπωση

ως εξής:

Α) στην παρ.1 του άρθρου 16 να προ-

στεθεί επιπλέον περίπτωση, με την

εξής διατύπωση: «Των κτιρίων σε οικι-

σμούς του πρώην ΟΕΚ για παραβάσεις

κατά το στάδιο κατασκευής τους και

πριν παραδοθούν στους δικαιούχους». 

Β) να επαναδιατυπωθεί η παρ. 15 του

άρθρου 23 ως εξής: «Στις διατάξεις

του παρόντος νόμου, υπάγονται αυ-

θαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλ-

λαγές χρήσεις επί κτιρίων που

αποδόθηκαν από τον πρώην Οργανι-

σμό Εργατικών Κατοικιών (ΟΕΚ)

στους δικαιούχους και αυτές συνέβη-

σαν μετά την παραλαβή των προσωρι-

νών παραχωρητηρίων από αυτούς».

Η πρόταση κοινοποιήθηκε:

Α) Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Β) Σε όλους τους βουλευτές της περι-

φέρειας Αττικής 

Γ) Στους αρμόδιους Υπουργούς ΠΕΚΑ

και αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ

Δ) Στον πρόεδρο του ΟΑΕΔ, ως καθο-

λικό διάδοχο του ΟΕΚ και στον Τύπο

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών στις

εργατικές κατοικίες της Παλλήνης
Τροποποίηση του σχεδίου νόμου προτείνει 

ο Δήμος Παλλήνης με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε η ανάπλαση 

της πλατείας Χαρίτων 

στη Γλυφάδα

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη

δαπάνη για την ανάπλαση και την αναμόρφωση της πλα-

τείας Χαρίτων στη Γλυφάδα; το γνωστό Παιδότοπο.    

Η ανάπλαση της πλατείας Χαρίτων αποτελεί έργο πνοής

για την περιοχή, βρίσκεται κοντά στο Εμπορικό Κέντρο

της Γλυφάδας (επί της οδού Λαμπράκη) έχει έκταση πε-

ρίπου 5,5 στρεμμάτων και δέχεται επισκέπτες από όλο το

λεκανοπέδιο Αττικής.

Η  πλατεία όταν δημιουργήθηκε υπήρξε πρότυπο, πόλος

έλξης και θαυμασμού των πολιτών και των παιδιών αλλά

για είκοσι χρόνια περίπου δεν είχαν γίνει εργασίες συν-

τήρησης της.

«Μας ανοίγουν Κυριακή για να μας

κλείσουν φυλακή»! Αυτό ήταν το

κεντρικό σύνθημα της ΓΣΕΒΕΕ στις

κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες

κατά του ανοίγματος της Κυριακής.

Με συγκεντρώσεις και πορεία προς

τη Βουλή κινήθηκαν οι μικρομεσαίοι

και οι εργαζόμενοι την ώρα που οι

βουλευτές συζητούσαν στη Βουλή

το νομοσχέδιο του υπουργείου

Ανάπτυξης που ανατρέπει το θε-

σμικό πλαίσιο του ωραρίου για τις

Κυριακές.

Οι οργανώσεις των εργαζόμενων

στα εμπορικά καταστήματα, υπερα-

σπίζονται την Κυριακή ως υποχρε-

ωτική αργία για όλα τα

καταστήματα, ζητούν εθνικό ωρά-

ριο λειτουργίας των καταστημάτων

που δεν θα ξεπερνά τις 48 ώρες την

εβδομάδα με 3 απογεύματα κλει-

στά τα μαγαζιά και με σταθερό

ωράριο.

Την υποστήριξή της στην Ομοσπον-

δία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και στους

υπόλοιπους φορείς του εμπορίου

που αντιδρούν στην κατάργηση της

κυριακάτικης αργίας εκφράζει με

ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ. Η Συνομο-

σπονδία αναφέρει ότι ονόμος

πλέον του υπουργείου Ανάπτυξης,

δίνει «τη χαριστική βολή στους εμ-

πόρους και στους εμποροϋπαλλή-

λους» και υποστηρίζει ότι «το

άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυ-

ριακές σημαίνει λουκέτο των κατα-

στημάτων τις καθημερινές».

«Ποτέ την Κυριακή»! 

Χαρακτηριστική ήταν η  δήλωση του

Δημήτρη Αρμενακη πρώην προ-

έδρου της ΕΣΕΕ στον εκπρόσωπο

του Επαγγελματικού Επιμελητη-

ρίου Αθηνών: ποτέ την Κυριακή

Ψηφίστηκε το άνοιγμα των

καταστημάτων τις Κυριακές

Tέλος ψηφίστηκε το σχέδιο

Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης για τη λειτουργία των κατα-

στημάτων και τις Κυριακές.

Ψήφισαν 96 βουλευτές εκ των

οποίων πολλοί διαφοροποιήθη-

καν κατ’ άρθρο, φτάνοντας να

ψηφίζουν μόλις οι 52.

Οι τελικές ρυθμίσεις προβλέ-

πουν την προαιρετική λειτουργία

όλων των καταστημάτων επτά

Κυριακές τον χρόνο (δύο πριν

από τα Χριστούγεννα, μία πριν

από το Πάσχα και τέσσερις στις

ισάριθμες εκπτωτικές περιόδου)

και τη δυνατότητα προαιρετικής

λειτουργίας των καταστημάτων

μέχρι 250 τ.μ. τις υπόλοιπες 45

Κυριακές του χρόνου. Τα κατα-

στήματα πρέπει να είναι μέχρι

250 τ.μ.,  αλλά όχι σε πολυκατα-

στήματα, εκπτωτικά κέντρα και

mall. Οι αντιπεριφερειάρχες

υποχρεούνται σε διάστημα

τριών μηνών από την ψήφιση

του νόμου να εκδώσουν από-

φαση για τις Κυριακές που θα

λειτουργούν τα καταστήματα

αλλά και για τις περιοχές της εμ-

βέλειάς τους στις οποίες αυτά

θα μπορούν να είναι ανοιχτά. Τις

αποφάσεις τους θα μπορούν να

αναθεωρούν κάθε χρόνο, μια

φορά, αρχής γενομένης από το

2015. Αν δεν εκδώσουν αποφά-

σεις σε τρεις μήνες, οι αντιπερι-

φερειάρχες θα έρχονται

αντιμέτωποι με πειθαρχικές κυ-

ρώσεις.

Το ωράριο λειτουργίας τις Κυ-

ριακές είναι 11 το πρωί έως 8 το

βράδυ.  

Θα ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές 

με απόφαση αντιπεριφερειαρχών
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Εχει γίνει πλέον ...θεσμός, η μακρά διαδι-

κασία των προ ημερησίας ερωτήσεων και

απαντήσεων στο Δήμο 3Β.

Επτά ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου και γύρω στις 11.30 ξεκίνησε η

ημερήσια διάταξη με τα συγκεκριμένα θέ-

ματα.

Βεβαίως είναι χρήσιμη η προ ημερησίας δια-

δικασία, αλλά έτσι όπως τελικά γίνεται είναι

κουραστική και αναποτελεσματική.

Πολλές φορές γίνονται διαπιστώσεις δυσά-

ρεστες για θέματα που αφορούν το Δήμο

και τους πολίτες. Επανέρχονται με ίδιες

ερωτήσεις γιατί δεν πήραν ικανοποιητική

απάντηση ή γιατί δεν έγινε τίποτα με το

θέμα που έθιξαν, αλλά και πάλι δεν λύνεται

το θέμα ή δεν απαντιέται ολοκληρωμένα. 

Και βέβαια προσπερνούν οι σύμβουλοι τον

αρμαγεδόνα που έρχεται στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση με την κατάργηση θεσμοθετη-

μένων οργάνων, τις περικοπές κονδυλίων,

την επιτροπεία, που όλα αυτά μαζί δίνουν

απαντήσεις και σε κάποιες από τις ερωτή-

σεις τους. 

Ναι οι πόλεις των 3Β έχουν βρωμίσει. Είναι

κοινή διαπίστωση και των δημοτικών συμ-

βούλων και των πολιτών που μας βομβαρ-

δίζουν καθημερινά ότι δεν γράφουμε

τίποτα.

H πόλη βρωμάει
Το ότι βρωμάει η πόλη, ευθύνεται και η Κεν-

τρική Διοίκηση, που απαγορεύει τις προσ-

λήψεις μονίμων, και παίρνει διμηνίτες και

πενταμηνίτες εργαζόμενους, με αποτέλε-

σμα να μένουν οι Δήμοι ακάλυπτοι για πολύ

καιρό. Γιατί δεν μπορεί να προκηρύξει

πρσλήψεις αν δεν λήξουν οι προηγούμενες.

Με 30 εργαζόμενους αντί 90 και με το μισό

στόλο των οχημάτων παροπλισμένων από

βλάβες (40 οχήματα!!! κατά τον αντιδή-

μαρχο καθαριότητας Ελ. Αργυρουδάκη),

καθαρή πόλη δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό

είναι ένα παράδειγμα, γιατί το ίδιο θα συμ-

βεί και στις κοινωνικές παροχές.

Βέβαια εδώ είναι η αξιολόγηση προτεραι-

οτήτων και αυτή την ευθύνη την έχει η Δη-

μοτική πλειοψηφία.

Πώς αντιδρούν όμως οι αιρετοί δήμαρχοι και

σύμβουλοι στην κατοχική αντιμετώπιση της

μνημονιακής κυβέρνησης. Κάποιοι Δήμαρχοι

και Δημοτικά Συμβούλια παραιτήθηκαν!

Και για να μην αδικώ κανέναν, για το θέμα

αναφέρθηκε ο Γιάννης Σκουμπούρης και ο

Δήμαρχος Σπύρος Πανάς.

Ο Γ. Σκουμπούρης μίλησε για “ακρωτηρια-
σμό της Τ.Α.” με το πολυνομοσχέδιο που

ψηφίστηκε. Αυτό πάει την Τ.Α. πολλά χρό-

νια πίσω. «Η Δημοτική Αστυνομία φεύγει.
Οι σχολικοί φύλακες επίσης φεύγουν και
στερούν το κοινωνικό κράτος. Πιθανόν θα
ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες κινήσεις. Η
ΚΕΔΕ συμφωνεί με την Επιστημονική Επι-
τροπή της Βουλής, που κρίνει παράνομη την

διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας».

«Μας κόβουν τα ζωτικά μας όργανα ως Το-
πική Αυτοδιοίκηση με την κατάργηση της
Δημοτικής Αστυνομίας. Η πόλη δεν μπορεί
να ελέγχεται και να γίνεται σεβαστή από
τον πολίτη, ιδιαίτερα τον επισκέπτη του
Σαββατοκύριακου», σημείωσε ο Δήμαρχος

Σπ. Πανάς.

Διαπιστώσεις έκανε ο Δήμος Βαμβασάκης,

για την καθαριότητα της πόλης όταν είπε

ότι «οι κάδοι είναι σε κακό χάλι από τις δυ-

σάρεστες οσμές και ντράπηκα έξω από το

Δημαρχείο μπροστά στο πάρκινγκ όταν

άκουσα κάποιους δημότες να λένε αγανα-

κτισμένοι: “ρε δεν πάνε στο διάβολο που

θέλουν να λέγονται ότι είναι και οι καλύτε-

ροι”.

Κάποιος φταίει...
Διαπιστώσεις έκανε και ο Παναγ. Σωτηρό-

πουλος που μίλησε για τα συνεργεία που

μεταφέρθηκαν στη Βάρη. «Δεν έχουν ούτε
την υποδομή, ούτε το χώρο, ούτε το κατάλ-
ληλο κτήριο. Δεν έχουν σημείο να σταθού
οι εργαζόμενοι. Το πλέον οργανωμένο ήταν
το συνεργείο της Βούλας και το διαλύσατε.
Πάρα πολλά οχήματα που αφορούν τον κα-
θαρισμό είναι παροπλισμένα. Ενα τζάμι έχει
σπάσει και το όχημα παραμένει εκεί 3
μήνες! Ενα τζι-σι-μπι 8 μήνες, το άλλο
χωρίς λάστιχα αραγμένα!
Δεν πλένονται οι κάδοι.

Απαξιωμένη η ανακύκλωση.
Τάση διαλύσεως. 
Ενα συνεργειο που δεν  υπάρχει να έχει 7
μηχανικούς που δεν έχουν πού να κάτσουν;
Κάποιος φταίει!»

Διαπιστώσεις έκανε και ο Παν. Καπετανέας

επανερχόμενος σε ερωτήσεις από προ-

ηγούμενες συνεδριάσεις. «Πήγατε κύριε
Δήμαρχε στα πεζοδρόμια της Βάρκιζας που
βρωμάνε;»
«Είχαμε βάλει ως δημοτική αρχή Βάρης,

στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας 50
ομπρέλες, τρία ντους και τουαλέτες. Τι απ’
αυτά έχετε κάνει;»

Δεν εφαρμόζονται 

οι αποφάσεις των Δημοτικών

Συμβουλίων

Παραδείγματα

Ο Δ. Βαμβασάκης αναφέρθηκε στην από-

φαση που έχει πάρει το Δ.Σ. να επανέλθει

το εθνόσημο στα επίσημα έγγραφα του

Δήμου, αλλά τα έγγραφα συνεχίζουν να

φέρουν το δεντράκι.

Ο Δήμαρχος τον παρέπεμψε στις ...υπηρε-

σίες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν την από-

φαση. 

σ.σ. Ποιος πρέπει να τις παρατηρήσει τις

υπηρεσίες κύριε Δήμαρχε, αν δεν εφαρμό-

ζουν αποφάσεις του κυρίαρχου οργάνου

του Δήμου;

Ο Δ. Δαβάκης αναφέρθηκε στην απόφαση

που έχει πάρει το Δ.Σ. τους καλοκαιρινούς

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να σταματάει η

οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη.

Παρ’ όλα αυτά στη στροφή του Λαιμού και

στην παραλιακή του Καβουρίου δουλεύουν

δύο μεγάλες οικοδομές!

H ...ακαθαρσία της ΔΕΑΒ
Για την εκκαθάριση της ΔΕΑΒ (Δημοτική

Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας), που ακόμη

δεν έχει γίνει τίποτα παρ’ ότι έχει δοθεί σε

συγκεκριμένη εταιρεία από τις αρχές του

2012!, επεσήμανε ο Δ. Δαβάκης.

Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο Γ. Νιτε-

ρόπουλος και ζήτησε να καταγγελθεί η

εταιρεία που “κωλυσιεργεί” και δεν προχω-

ρεί στην εκκαθάριση, αφήνοντας εργαζό-

μενους, σ’ αυτήν, μέχρι σήμερα

απλήρωτους!

«Αφήσαμε τους πάντες ανεξέ-
λεγκτους! Απροστάτευτοι οι πολίτες,

παντού. Στην Καθαριότητα, στην ηχορή-
πανση, λύματα στη θάλασσα της Βάρκιζας.
Ελεγχο των θαλασσίων υδάτων, το έχουμε
περάσει στον προϋπολογισμό μας. Γιατί δεν
κάνουμε ελέγχους με διαπιστευμένα κέν-
τρα;» Ηταν οι διαπιστώσεις της Λυδίας Αρ-

γυροπούλου.

Ο Ν. Ζυγούρης παραιτήθηκε από την Επι-

τροπή καταλληλότηρας κτιρίων που είχε

οριστεί ως πρόεδρος, γιατί όπως ανέφερε

στο συμβούλιο «δεν υπήρξε δυνατότητα να
δοθεί γραμματειακή υποστήριξη από τις
υπηρεσίες του Δήμου” όπως ζήτησε, προ-

κειμένου να συγκεντρώσει το υλικό που

χρειάζεται για το αποφανθεί η Επιτροπή για

την καταλληλότητα του κτιρίου που στεγά-

ζει το 6ο Νηπιαγωγείο.

«Να σταματήσουμε να παίζουμε στις πλά-
τες των δημοτών. Το ξέρουμε οκτώ μήνες.
Το κτίριο πρόκειται να εκκενωθεί με παρά-
λογες αποφάσεις, ενώ μπορεί με ελάχιστα

χρήματα (2.500 Ε) να λειτουργήσει. Του-
ναντίον δίνουμε 300.000 Ε για μετεγκατά-
σταση», τόνισε ο Ν. Ζυγούρης.

σ.σ. Νάτο πάλι οι “υπηρεσίες του Δήμου”.

Και ποιος προϊσταται των υπηρεσιών;

Και εκεί που έχουμε φτάσει στην ώρα που

...βγαίνουν τα φαντάσματα συνεχίζοντας τις

ερωτήσεις - διαπιστώσεις, “βγήκε από τα

ρούχα του” ο Παν. Σκουζής, ένας αμίλητος,

πράος άνθρωπος: «Δεν είναι συμβούλιο αυτό.

Είναι ζούγκλα. Σε δύο μήνες τα αυτοκίνητα θα

είναι μπι-ελ-αρ. Τα πυροσβεστικά δεν έχουν

αλλάξει λάδια. Ορισμένοι το έχουν κάνει

επάγγελμα εδώ. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω

στη Βουλιαγμένη, ντρέπομαι». 

Αργησες Παναγιώτη αλλά καλά τα είπες.

Διον. Γεωργουλόπουλος και Γιάννης

Σκουμπούρης αναφέρθηκαν στο δημοσί-

ευμα της “ΕΒΔΟΜΗΣ”  για τον κοινόχρηστο

χώρο του Ορφανοτροφείου που περιτοιχί-

ζεται και έθεσαν το ερώτημα που είναι και

δικό μας: Πώς είναι δυνατόν να αποκλείεται

ένας κοινόχρηστος χώρος που έχει αρχαία

μέσα; Και άλλα στη σελ. 24.

Αννα Μπουζιάνη

Διαπιστώσεις στο Δήμο 3Β από πολίτες 

και δημοτικούς συμβούλους
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Μούγκα στη ...στρούγκα  

Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκάλεσε στο ακροατήριο

το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουλίου, στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β.

Ηταν η ώρα 12η νυχτερινή και το δημοτικό συμβούλιο βρι-

σκόταν σε εξέλιξη, όταν άρχισαν να πέφτουν “βροχή” τα

βεγγαλικά από το   “συγκάτοικο” καφέ Vive Mare.

Ο μόνος που αντέδρασε και το τονίζω, ήταν ο Παναγιώτης

Σωτηρόπουλος, ο οποίος οργισμένος σηκώθηκε και ζήτησε

από το Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να επέμ-

βουν, αφού υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ότι δεν πρέπει να ρίχνουν βεγγαλικά μετά την 11η νυχτε-

ρινή.

Ολοι έμειναν ενεοί...

Κανείς δεν κουνήθηκε από τη θέση του και μετά από πολύ

μικρή διακοπή συνεχίστηκε η συνεδρίαση κάτω από τις

...ομοβροντίες!!!

Στρώνουν το χαλί στη Χρυσή Αυγή  

Διώχνουν τους σχολικούς φύλακες, διώχνουν τη Δημοτική

Αστυνομία, η μνημονιακή κατοχική κυβέρνηση, και η

“Χρυσή Αυγή” ετοιμάζεται να τους αντικαταστήσει.

Ηδη εξήγγειλε ότι οργανώνει περιπολίες που θα βρίσκον-

ται έξω από τα σχολεία...

Στρώνουν το χαλί και χωρίς τσαλακώματα...

Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη;

Γίνεται να έχεις νομικό πρόσωπο, με νομικό πλαίσιο ορ-

γανωμένο για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και να ορί-

ζεις και έναν δεύτερο υπεύθυνο για τα ίδια θέματα.

Αυτό τί σημαίνει; Ή ότι δεν θεωρείς ικανούς τους πρώτους

ή ότι θέλεις να τους ελέγχεις.

Αλλως δεν νοείται. Να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανι-

σμός οργανωμένος, το νομικό πρόσωπο του Δήμου

(ΟΑΠΠΑ) και παράλληλα να ορίζει ο δήμαρχος Αντιδή-

μαρχο τη Μαρία Σίνα, με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες! 

Για περικεφαλαία της κεφαλής δεν μου κάνει, μάλλον για

κράνος με σφιγκτήρες μοιάζει... με αποτέλεσμα να δημι-

ουργείται ένα κομφούζιο. 

Αλλες εκδηλώσεις ανακοινώνει ο ΟΑΠΠΑ, άλλες η αντι-

δήμαρχος, παράλληλες που συμπλέκονται και δημιουρ-

γούν σύγχυση στον κόσμο.

Γιατί εργοστάσια βιομάζας;

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την πρεμούρα να δημιουργή-

σουμε εργοστασιακές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από βιομάζα. Από καλλιεργημένα φυτά δηλαδή,

που και ρύπους δημιουργούν και αποστερούν τη γη από

πρωτογενή παραγωγή που θα έπρεπε να είναι το κύριο μέ-

λημά μας. Αν θέλαμε καθαρή ενέργεια γιατί καταργούμε

τις μονάδες φωτοβολταϊκών και πάμε για βιομάζες; Πολύ

ύποπτο και με πολλά ερωτηματικά όλο το πλαίσιο. Το

έρημο το ατομικό, εγωιστικό, εγωπαθές συμφέρον πάντα.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα είναι δα-

κτυλοδεικτούμενη, οι Έλληνες προσβάλλον-

ται, και η χώρα προβάλλεται σαν να είναι η

μαύρη τρύπα της Ευρώπης. Ίσως αυτό να

συμβαίνει επειδή η Ελλάδα είναι μια μεσο-

γειακή χώρα. Αν η Ελλάδα βρισκόταν βόρεια

της Γερμανίας, μεταξύ της Σουηδίας και της

Φινλανδίας, θα ...της βρίσκαμε σίγουρα κά-

ποια δικαιολογία. Εαν επρόκειτο για μια προ-

τεσταντική χώρα όπου ο ήλιος λάμπει μόνο

για λίγες ώρες το χρόνο, ενώ οι άνθρωποι

συνθλίβονται από το κρύο της νύχτας για με-

γάλο χρονικό διάστημα, τότε θα εφευρί-

σκαμε για την Ελλάδα, κάποια σοβαρή

δικαιολογία και θα αναζητούσαμε έναν άλλο

ένοχο.

Όταν η Ισλανδία αρνείται να πληρώσει το

χρέος της, δεν λέμε τίποτα. Δεν την κατηγο-

ρούμε ούτε την υποστηρίζουμε. Η απόλυτη

σιωπή. Μάλιστα το να διαμαρτύρεται κανείς

στο προαναφερθέν πλαίσιο είναι υγιές,

επειδή είναι 'αγνό' και δεν κάνει θόρυβο. Και

βέβαια μια τέτοια διαμαρτυρία είναι αποδε-

κτή από όλους, γιατί προτιμάμε υποκριτικά

την αισθητική μιας εικόνας όπου διαμαρτύ-

ρονται συναθροιζώμενοι ξανθοί και "άσπιλοι"

άνθρωποι που όταν μιλάνε μένουν ανέκφρα-

στοι κρατώντας ακίνητα τα χέρια τους, μη

κουνώντας ούτε καν το κεφάλι τους. 

Και εν συνεχεία οι διαμαρτυρόμενοι πηγαί-

νουν στη σάουνα. Ο Έλληνας αντίθετα θα

πάει στο Χαμάμ. Γιατί οι Έλληνες είχαν κα-

ταληφθεί από τους Τούρκους πριν πολλά

χρόνια. Και σήμερα που η Τουρκία προσπα-

θεί να εισέλθει στην Ευρώπη, αυτή της κρα-

τάει μεν την πόρτα ανοιχτή ωστόσο την

τελευταία στιγμή χρησιμοποιείται η έννοια

της 'ασφάλειας' για να κλείσει διπλωματικά η

Ευρωπαϊκή της προοπτική. 

Έτσι λοιπόν το να έχεις κατακτηθεί από τους

Τούρκους και το να είσαι μεσογειακή και ορ-

θόδοξη χώρα είναι αρνητικό στα μάτια των

Βορειοευρωπαίων. Όχι, πραγματικά δεν μπο-

ρεί να εμπιστεύεται η Ευρώπη 'τέτοιους αν-

θρώπους'. Η Ελλάδα είναι σαν την Ισπανία.

Οι Ισπανοί είχαν καταληφθεί από τους Μαυ-

ριτανούς, ως εκ τούτου, ο Ισπανός έχει κάτι

το αραβικό στο αίμα του, και για να το κατα-

λάβεις αυτό αρκεί απλά να κοιτάξεις την

Αλάμπρα. Όσον αφορά την Ιταλία, θα μπο-

ρούσαμε να την εμπιστευτούμε, παρ' ότι είναι

κι αυτή χώρα της Μεσογείου, όμως κι αυτοί

έχουν τη μαφία, την nangretta, την Καμόρα,

και το Βατικανό. Εν ολίγοις, αυτό είναι αρ-

κετό για να έχεις επιχειρήματα ώστε να απο-

φασίσεις να μην τους εμπιστευτείς ούτε τους

Ιταλούς. Τέλος, υπάρχει και η Πορτογαλία.

Πενήντα χρόνια φασιστικής δικτατορίας,

στοιχειώνουν το παρελθόν της. 

Η Πορτογαλία είναι, λοιπόν, φασιστική χώρα,

όπως η Ισπανία του Φράνκο και η Ελλάδα

των συνταγματαρχών. Όχι δεν πρέπει να εμ-

πιστευόμαστε τις μεσογειακές χώρες. Δεν

μιλάμε καθόλου βέβαια για τη ναζιστική Γερ-

μανία και τη Φινλανδία, και όποια άλλη χώρα

συνεργάστηκε με τους Ναζί. Όχι, εκεί ξε-

χνάμε το παρελθόν, γιατί αυτές είναι οι περι-

βόητες χώρες του Βορρά και μπορούμε να

τις εμπιστευθούμε έτσι κι αλλιώς. Ας μην ξε-

χνάμε βέβαια ότι και η Γαλλία και το Βέλγιο

αλλά και η Ουγγαρία συνεργάστηκαν επίσης

κατά κάποιο τρόπο με τους ναζί. Και τελικά

αυτός ο μηδενιστικός συλλογισμός καταλή-

γει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη

αληθινή ευρωπαϊκή δημοκρατία. 

Πόσο καιρό όμως θα διαρκέσει αυτή η ανοη-

σία; Πόσο καιρό θα αντέξoυμε να θεωρούν-

ται οι Έλληνες ανόητοι, και κλέφτες; Το ότι η

ελληνική πολιτική σκηνή δεν υλοποίησε ποτέ

την ιδέα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού

κράτους, είναι ένα γεγονός. Ίσως ο μοναδι-

κός Έλληνας πολιτικός που είχε την επιθυμία

να αναπτύξει τη χώρα του πολιτικά να είναι ο

Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει σημαδέψει

την ιστορία της Ελλάδας. 

Αλλά, όταν ο Ρομάνο Πρόντι, πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρότεινε το δημόσιο

εθνικό λογιστικό έλεγχο των κρατών μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003, η Γαλλία,

η Γερμανία και η Ιταλία είχαν αρνηθεί. Αρνή-

θηκαν, γνωρίζοντας ότι τα στοιχεία της Ελ-

λάδας ήταν πειραγμένα. Ήξεραν ότι ο

Ελληνικός λαός δεν ήξερε τίποτα. Εξάλλου

ζήτησε ποτέ κανείς την πολιτική αναδιάρ-

θρωση του Ελληνικού κράτους; Όχι, κανείς

στην Ευρώπη δεν το ζήτησε ποτέ. Δεδομέ-

νου ότι η Ελλάδα αντιμετωπιζόταν ως ένας

τουριστικός προορισμός, και μια χώρα παρα-

γωγής ελαιόλαδου, όλα εθεωρείτο ότι λει-

τουργούν μια χαρά. Οι Έλληνες παρέμεναν

όλο αυτό τον καιρό Ευρωπαίοι δεύτερης κα-

τηγορίας που συνεισφέρουν στο να ολοκλη-

ρώνεται το μεγάλο φαγοπότι. 

Μιλώντας για την ιστορία της Ελλάδας και

την αρχαιότητα ειναι αλήθεια ότι όλοι απο-

δεχόμαστε ότι ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης, ο

Πλάτων, ο Ηρόδοτος και πολλοί άλλοι, έζη-

σαν στην Ελλάδα, αλλά στο μακρινό παρελ-

θόν. Και σήμερα όλοι εμείς κατηγορούμε

τους Έλληνες και αναρωτιόμαστε αν κατα-

σκεύασαν ποτέ αεροσκάφη, πυρηνικά εργο-

στάσια, αυτοκίνητα; Υπήρχε όλο αυτό τον

καιρό ένα προϊόν "made in Greece", εκτός

από τη φέτα; Όχι, γιατί η Ελλάδα παραμένει

όλα αυτά τα χρόνια η χώρα των φτωχών

αγροτών και των μικροαστών που μιλούνε

δυνατά, και περπατάνε με κομπολόγια στο

χέρι, τρώνε περισσότερο λαχανικά παρά

κρέας, ενώ τα γλυκά τους δίνουν στο στόμα

την αίσθηση ενός μελένιου φιλιού. 

Και αν η Ελλάδα τελικά χρεωκοπήσει, εάν

αποχωρήσει από την ευρωζώνη ή την Ευρω-

παϊκή Ένωση τι θα υποστηρίζει η Ευρώπη σε

δέκα χρόνια για αυτήν; ... "Εμείς δεν ξέραμε
τίποτα!'' ... "Είμαστε υπεύθυνοι αλλά δεν εί-
μαστε ένοχοι! ... " κτλ. Η ευθύνη θα επιστρέ-

ψει στους Έλληνες, για άλλη μια φορά.

Τα έχω βαρεθεί πια όλα αυτά τα στερεότυπα!

Δεν μπορώ να ανέχομαι πλέον το γεγονός

ότι το να ανήκεις σε ένα μεσογειακό λαό έχει

καταντήσει συνώνυμο μιας ιδιότυπης σύγ-

χρονη ψυχολογικής δουλείας. Δυστυχώς οι

Έλληνες προς το παρόν είναι σιωπηλοί και

δεν αντιδρούν έντονα. Αυτό είναι το λάθος.

Ξέρω ότι είναι εύκολο να το γράφει αυτό κά-

ποιος που ζει στο Παρίσι. Αλλά εγώ το

γράφω γιατί θέλω μέσα από τα λόγια μου να

εμφυσήσω την εμπιστοσύνη σε όλους τους

Έλληνες, και να τους πω ότι πρέπει να εμπι-

στευτούν τη νεολαία του τόπου και να της

παραδώσουν τα κλειδιά της εξουσίας για

έναν εκσυγχρονισμό της χώρας που συνάμα

θα σέβεται την κληρονομιά και τη διαφορετι-

κότητά της.

Όλα είναι δυνατά, γιατί η αληθινή ζωή δεν

έχει τιμή. Και ακόμα πιο ευτελής είναι η τιμή

του ελληνικού χρέους που έτσι κι αλλιώς οι

Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να απο-

πληρώσουν. Από τη μια η Γερμανία ρυθμίζει

το επιτόκιο του δανεισμού της για εξυπηρέ-

τηση του εθνικού της χρέους στο 2% και από

την άλλη επιβάλλει στην Ελλάδα ένα θεό-

ρατο επιτόκιο ύψους 30%. 

Τέρμα τα ψέματα! Το γράφω λοιπόν και το

φωνάζω δημόσια, οι Έλληνες δεν είναι υπεύ-

θυνοι για τίποτα. Οι Έλληνες είναι ίσοι με

κάθε άλλο λαό στον πλανήτη κι έχουν το δι-

καίωμα να ζήσουν στη χώρα τους, στη γη

τους, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδό-

σεις τους. Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε

απλώς να τους βοηθήσουμε στην οικοδό-

μηση ενός σύγχρονου κράτους που θα δια-

χειρίζεται την Ελλάδα ως μια πραγματική

δημοκρατία, στις βάσεις μιας πραγματικής

ισότιμης κοινωνικής πολιτικής και ενός πα-

ραγωγικού ενθουσιασμού που θα δημιουργή-

σει ανάπτυξη προς όφελος της ίδιας της

χώρας. 

Εξάλλου το να καταστρέψουμε την Ελλάδα

θα έχει πολύ  άσχημο αντίκτυπο και στο μέλ-

λον της Ευρώπης. Είμαι Γάλλος αλλά νιώθω

Έλληνας στην ψυχή, και υποστηρίζω όπου

σταθώ κι όπου βρεθώ την Ελλάδα. Ολόκληρη

την Ελλάδα.

Jose Manuel Lamarque

δια χειρός Διονυσίας Ρώντα

"Το να υποφέρεις δεν σημαίνει ότι πεθαίνεις"!
J.M. Lamarque 

H Ελλάδα και οι Έλληνες υποφέρουν σιωπηλά
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Τό ‘λεγαν να παρηγοριούνται οι πρόγονοί μας στα χρό-

νια της Τουρκοκρατίας: «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι
δικά μας θά ‘ναι». Κι ήρθαν τα χρόνια κι οι καιροί. Τότε

που ανθίζαν με αίμα κι ιδρώτα ποτισμένα τα δίσεκτα χρό-

νια κι οι ανεμοδαρμένοι καιροί του χιλιοχτυπημένου από

δικούς μας κι εχθρούς νεοελληνικού κράτους. Ίσως

κάπου εκεί στης Τουρκιάς τα βάθη, κάποιες Τουρκάλες

μάνες νανουρίζανε τα παιδιά τους με το ίδιο των παλιών

ραγιάδων το τραγούδι της παρηγοριάς, σε τούρκικη πα-

ραλλαγή: «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θά
‘ναι». 

Και να, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να οι γκιαούρηδες

του Γιουνανιστάν τούς ανοίξανε τις πύλες και πήρανε με

περίπατο τη μισή Κύπρο και χρόνια εικοσιδύο αργότερα

σε κάτι βραχονησάκια μας, τα Ίμια, ακούστηκε ένας πλω-

τάρχης μας να λέει στο πλήρωμα μιάς ελληνικής φρεγά-

τας «ετοιμαστείτε ρε, να τους δείξουμε τ’ αρχ.... μας».

Δεν πέρασαν δύο εικοσιτετράωρα και ρωτούσαν τα θυ-

μωμένα ναυτάκια: «τι τους δείξαμε κύριε πλωτάρχα»; -

«παιδιά μου, δυστυχώς, τους δείξαμε τον κώ.. μας». Ένας

μάλιστα πολύ χοντρός κώ... του τότε «ελληνικού» υπουρ-

γικού συμβουλίου παρακαλούσε τον άνεμο να πάρει την

ενοχλητική σημαία μας από τη μεγάλη Ίμια.

Μήπως, τελικά, γειτονάκια μας μεμέτια, δεν σας χρει-

άζεται όλος αυτός ο πακτωλός των δισεκατομμυρίων που

ξοδεύετε γιά εξοπλισμούς; Μήπως δεν σας χρειάζεται

όλος αυτός ο αμέτρητος στόλος των αποβατικών γιά να

ζώσετε τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου –ένα απο-

βατικό ανά 500 μέτρα- σε περίπτωση πολέμου; Δεν χρει-

άζεται να μας κατακτήσετε. Αγοράστε μας. Όπως σας

πούλησε ο Σαμαράς τα λιμάνια Λέσβου, Σάμου και Χίου,

ζητείστε του να σας πουλήσει κι άλλα φιλέτα στα νησιά

μας και κάποιες βραχονησίδες στα πέριξ, να εγκαταστή-

σετε συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων γιά τα πολε-

μικά σκάφη και αεροσκάφη μας. Καλέ, που είναι αυτοί οι

«ελληναράδες», οι «υπερπατριώτες» της «Χρυσής

Αυγής»; Εδώ έχουμε μιά ακόμα καραμπινάτη εθνική προ-

δοσία, δεν σας άκουσα χιτλεράκια κι ας όψονται οι χαζο-

βιόληδες που σας πίστεψαν γιά πατριώτες.

Θα μου πείτε τώρα φίλοι αναγνώστες, εδώ δεν ενδια-

φέρθηκε ένας εισαγγελέας να διαβάσει τα Μνημόνια και

την παραίτησή μας από κάθε προστασία της εθνικής μας

κυριαρχίας που έχουν υπογράψει οι κυβερνήσεις μας από

Γιωργάκη και δώθε, κι εγώ τα βάζω με εικαστικές φυσιο-

γνωμίες σαν τον Κασιδιάρη και τον Καιάδα; Όμως, ποιάς

ποιότητας λαός να γεννήσει και να ορθώσει αντιστάσεις

στην γενοκτονία μας; όταν ένα τρισάθλιο ον, φέρον τον

ψευδεπίγραφο τίτλο του άντρα, χαστουκίζει γυναίκα εν

ώρα προβαλλόμενης τηλεοπτικής εκπομπής και σαν να

μην έφτανε που ουδείς των παρισταμένων ανδρόμορφων

κοτούληδων απεπειράθη να τον σταματήσει, ποθοπλάν-

ταξε όλη η Ελλάδα από θηλυκούς αναστεναγμούς «αχ
καλέ, αυτός είναι άντρας, γ...ει και δέρνει». 

Οπότε, οι ευάριθμες εν λόγω «κυρίες» ας μη διαμαρτύ-

ρονται όταν μακελεύονται οι μισθοί τους, ή όταν απο-

λύονται, ή όταν ακουμπάνε τα χαράτσια και τα λοιπά

κερατιάτικα και νταβατζηλίδικα. Ας δούνε την αισθησιακή

πλευρά του θέματος: Τώρα που ξεμείνανε από Σουλεϊμάν

«μεγαλοπρεπή», μπορούν κάλλιστα να φαντασιώνονται

με τον κάθε μικροπρεπή κυβερνητικό ταγό του μαρκησίου

ντε Σαντ. Ίσως να υπάρξει και κάποια ακραία περίπτωση

που να την βρίσκει με τον «μπουμπούκο» Άδωνι Γεωρ-

γιάδη, άλλος γιαλαντζί υπερπατριώτης κι αυτός ο κολα-

ούζος της Μέρκελ. Κασιδιάρη, αυτά είναι μαγουλάκια γιά

χαστούκια, του «μπουμπούκου», μη μου πεις ότι δεν τά

‘χεις προσέξει. Θα τον βάζεις πρώτα να σε φτιάχνει με

λόγια καυτά και φτηνά πουλημένα, όπως «Ελλάς, Πατρίς,
Έθνος, νυν υπέρ πάντων αγών, ή ταν ή επί τας» -«ναι, ναι,

...πες μου κι άλλα τέτοια» θα του λες και μετά θα τον πλα-

κώνεις στα χαστούκια. Άντε ρε πιτσιρικάδες, εγώ θα σας

τα λέω; Βρείτε τα μόνοι σας.

Βρείτε μου επίσης κι έναν εισαγγελέα, που να μην εξαντ-

λεί την διωκτική του ικμάδα στο να βγάζει «παράνομες
και καταχρηστικές» τις απεργίες των υπό εξόντωση ερ-

γαζομένων. Βρείτε μου σας παρακαλώ έναν εισαγγελέα

με «καρύδια» κι όχι «στραγάλια», βρείτε μου έναν Σαρ-

τζετάκη, να διαβάσει τα μνημόνια και να ασκήσει διώξεις

επί εσχάτη προδοσία, βρείτε μου έναν εισαγγελέα να

ερευνήσει το γιατί τα πυρομαχικά των πυροβόλων και των

τεθωρακισμένων μας στις παραμεθόριες επαρκούν γιά

δύο μόνο ώρες πολέμου και μετά ...«επέσατε θύματα
αδέρφια εσείς, σε άνιση πάλη κι αγώνα». Αν τυχόν βρε-

θεί τέτοιος ελληνόψυχος εισαγγελέας που όταν πλησιά-

σει εις Κυρίου αποδημίαν να λέει στα παιδιά και στα

εγγόνια του: «εγώ παιδιά μου, λεφτά και περιουσία δεν
σας αφήνω, εγώ απλά κάθισα κάτι προδότες στο σκαμνί,
επειδή ξεπουλούσαν την Ελλάδα», τότε ίσως να βρεθεί κι

άλλος ορεξάτος λειτουργός της εν πολλαίς αμαρτίαις πε-

ριπεσούσης Θέμιδος, να κατέβει στα υπόγεια της Τραπέ-

ζης της Ελλάδος γιά να δει αν υπάρχει έστω μία ράβδος

χρυσού ...κι άλλα τέτοια ερεθιστικά θεματάκια, όπως ο

μακρύς κατάλογος των Ελλήνων πολιτικών, δωροληπτών

της Siemens, που η γερμανική δικαιοσύνη έχει δώσει στη

δημοσιότητα εδώ και τρία χρόνια, αλλά η ελληνική περί

άλλα τυρβάζει.

Κατά τα άλλα, πήγαμε δοκιμαστικά τον Φ.Π.Α. στην

εστίαση από 23% στο 13%, εύγε μας μωρέ και ζήτω μας,

σώζουμε την Ελλάδα, άντε πάλι νάνι κι όνειρα γλυκά και

απονήρευτα, όχι, όχι κυρία μου, κύριέ μου, δεν προσβλη-

θήκατε από αιμορροϊδες συνεπεία του 24ώρου, καθημε-

ρινού και πολυετούς ύπνου σας, άλλον τι σας συμβαίνει

όσο κοιμάστε, αλλά δεν μπορώ να σας το πω, πρέπει να

το συνειδητοποιήσετε μόνοι σας.

Άντε πάλι νάνι κι όνειρα γλυκά και απονήρευτα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Επανήλθε το αίτημα εγ-

κατάστασης δύο μονά-

δων παραγωγής

ενέργειας από Βιομάζα

στο Δήμο Μαρκοπούλου,

αλλά το θέμα πήγε κα-

τευθείαν στην Περιφέ-

ρεια η οποία καλείται να

γνωμοδοτήσει.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

δια του δημοτικού του

συμβουλίου, να θυμί-

σουμε ότι έχει αποφαν-

θεί ότι απορρίπτει τέτοια

εγκατάσταση στην πόλη

του ακόμη και στην πε-

ριοχή του ΒΙΟΠΑ (αρ.

239/2013 απόφ. Δ.Σ.).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

εξεπλάγη δυσάρεστα

όταν ενημερώθηκε ότι

στην Περιφέρεια βρίσκε-

ται η Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων

εγκατάστασης εργοστα-

σίου από βιομάζα και ο

δήμαρχος Σωτήρης Με-

θενίτης δήλωσε ότι ο

Δήμος λέει όχι.

Γράφει σχετικά ο Δήμαρ-

χος:

Δυσάρεστη έκπληξη αποτε-
λεί για τον Δήμο Μαρκο-
πούλου, η εκ νέου
διαβίβαση προς γνωμοδό-
τηση, απ’ το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής, δύο
νέων Μελετών Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων, για εγ-
κατάσταση δύο συνολικά
Μονάδων Παραγωγής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από Βιο-

μάζα vegetable-oil, ισχύος
≤1MW, της εταιρείας ‘’ΓΑΙ-
ΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ
ΕΠΕ’’, στις θέσεις ‘’ΝΤΟΡΟ-
ΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή
ΝΤΑΓΛΑ’’ και ‘’ΑΓΙΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΝΕΤΣΙΑ’’,
στον Δήμο μας, καθώς δεν
υπήρξε προηγούμενη σχε-
τική ενημέρωσή μας, ούτε
από την Περιφέρεια, αλλά
ούτε και από την επισπεύ-

δουσα Εταιρεία.
Είναι προφανές, ότι για
εμάς, ισχύει απόλυτα δε-
σμευτικά, η υπ’ αριθμόν
239/2013 απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου Μαρκοπούλου,
με βάση την οποία, απορρί-
πτονται οι Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων
για την κατασκευή και λει-
τουργία Μονάδων Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Βιομάζα, καθώς επίσης
δεν δεχόμαστε και το αντί-
στοιχο νέο project Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Βιομάζα, στην περιοχή
ΒΙΟΠΑ Δήμου Μαρκοπού-
λου. 

Η Δημοτική Αρχή, θα εμμεί-
νει και τώρα, μέχρι τέλους
στην προαναφερθείσα από-

φαση, σεβόμενη στο ακέ-
ραιο την απόφαση του Δ.Σ.,
που απορρίπτει κατηγορη-
ματικά, την εγκατάσταση

τέτοιου είδους Μονάδων,
στα διοικητικά όρια του
Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας!  

O Δήμος Μαρκοπούλου λέει όχι στο νέα αίτημα για εγκατάσταση

μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο Μαρκόπουλο

Eφυγε από τη ζωή 

ο Κώστας Βασιλείου

Ο Κώστας Βασιλείου διευθυν-

τής της παθολογικής κλινικής

του Ασκληπιείου Βούλας και

δημοτικός σύμβουλος με την

παράταξη της πλειοψηφίας

στο Δήμο των 3Β, υπέστη εγ-

κεφαλικό, όπως ανακοινώ-

θηκε στο δημοτικό συμβούλιο

της περασμένης Δευτέρας 22

/7, αλλά δυστυχώς δεν τα κα-

τάφερε. Εχασε τη μάχη με τη ζωή....

Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη 24 Ιουλίου.
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Ο Δήμος Μαραθώνα επελέγη εφέτος ως

“προσβάσιμος τουρισμός” για το Εθνικό

Πάρκο Σχοινιά και βραβεύθηκε από το πρό-

γραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί  Αρι-

στείας», την Τρίτη 16 Ιουλίου από το

Υπουργείο Τουρισμού στο Μουσείο Μαρα-

θώνιου Δρόμου.

Είχε προταθεί από την Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατ. Αττικής  να συμμετέχει στο δια-

γωνισμό ο Δήμος Μαραθώνα για το 2013

και τελικώς διακρίθηκε.

Στην τελετή την Περιφέρεια Αττικής εκπρο-

σώπησε η περιφερειακή σύμβουλος Ανατ.

Αττικής Δέσποινα Αφεντούλη, η οποία είπε

μεταξύ άλλων:

«Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Αττικής,

Γιάννη Σγουρού, και της Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής, Χρυσάνθης Κισκήρα,

εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο

Δήμο Μαραθώνα ως νικητή προορισμό στο

πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκοί

Προορισμοί  Αριστείας», με θέμα «Προσβά-

σιμος Τουρισμός» για το Εθνικό Πάρκο

Σχοινιά, καθώς και του επιλαχόντος προ-

ορισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρα-

κλείου Κρήτης για το πρόγραμμα Κρητικών

Διαδρομών.

[...]

Για εμάς στην Ανατολική Αττική, η διάκριση

του Δήμου Μαραθώνα αποτελεί ένα «στοί-

χημα» που κερδίσαμε!

Η πίστη μας στην ανάδειξη της φυσικής

ομορφιάς και της πλούσιας πολιτισμικής

μας παράδοσης καταδεικνύεται, άλλωστε,

από το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή

που αναλάβαμε, θέσαμε ως στόχο την του-

ριστική προβολή της περιοχής συνολικά.

Η πρώτη διάκριση που γνώρισε η Περιφε-

ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ήταν

όταν το 2011, πρότεινε το Τεχνολογικό και

Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου στο Πρό-

γραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί  Αρι-

στείας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που

αναδείχθηκε ως πρώτος επιλαχών προορι-

σμός από την Επιτροπή Αξιολόγησης της

Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

Φέτος, η πρότασή μας ήταν ο Δήμος Μα-

ραθώνα να συμμετέχει στον ίδιο διαγωνι-

σμό ως αυτοτελής οντότητα.

Πράγματι, αξίζει θερμά συγχαρητήρια ο

Δήμος Μαραθώνα, γιατί ανταποκρίθηκε θε-

τικά, αλλά και ουσιαστικά στην πρόταση,

καθώς διαθέτει πλούσια πολιτισμική κληρο-

νομιά, απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τις

απαραίτητες υποδομές ως προσβάσιμος

τουρισμός από όλες και από όλους.

Η χαρά μας είναι ιδιαίτερη, διότι ο Δήμος

Μαραθώνα αναμένεται να προβληθεί σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως, νιώθουμε ότι

δικαιώνεται η πολιτική μας βούληση για μια

ενιαία τουριστική ανάδειξη της περιοχής, με

σεβασμό και αγάπη προς το φυσικό περι-

βάλλον και τον πολιτισμό μας.»

* Η Δ. Αφεντούλη, Δρ Κοινωνιολογίας-Δημοσιογράφος,

είναι εντεταλμένη Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ατ-

τικής.

«Ευρωπαϊκοί Προορισμοί  Αριστείας» 

Νικητής προορισμός ο Δήμος Μαραθώνα

Είκοσι χρόνια δημιουργίας και συνεχούς παρουσίας στα πο-

λιτιστικά δρώμενα της περιοχής συμπλήρωσε το Τμήμα Ελ-

ληνικών Χορών Καλυβίων, αρχικά στο Πνευματικό Κέντρο

Καλυβίων και τα δύο τελευταία χρόνια στο Νομικό Πρό-

σωπο «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού. Για το λόγο

αυτό, η φετινή ετήσια καλοκαιρινή παράσταση με τίτλο

«Βήμα βήμα – 20 χρόνια 1993-2013» ήταν αφιερωμένη

στην πορεία του χορευτικού τμήματος όλη αυτήν την εικο-

σαετία. 

Οι διοργανωτές της παράστασης και κυρίως ο Γιάννης Κον-

τογιάννης (δάσκαλος χορού από το 1998 και καλλιτεχνι-

κός επιμελητής όλων των παραστάσεων από τότε μέχρι

σήμερα) προσπάθησαν μέσα από τη μουσική, το τραγούδι

και κυρίως τον χορό να μεταφέρουν στους θεατές που κα-

τέκλυσαν και φέτος τον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Καλυβίων, τα συναισθήματα όλων αυτών των χρό-

νων. Είκοσι χρόνια γεμάτα από όμορφες στιγμές από όλες

τις ετήσιες παραστάσεις, αλλά και πολύτιμες εμπειρίες από

τη συμμετοχή του Τμήματος Ελληνικών Χορών σε μεγάλες

παραστάσεις στο Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής, καθώς

και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Tέσσερεις γενιές συγκεντρώθηκαν στους κόλπους του Χο-

ρευτικού Τμήματος των Καλυβίων που τις ενώνει η μεγάλη

αγάπη για τον χορό και για τον τόπο. Είναι άνθρωποι που

προσφέρονται εθελοντικά και δουλεύουν ακούραστα – 150

άτομα συνολικά (μικροί και μεγάλοι) οι οποίοι φέτος χόρε-

ψαν χορούς και τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελ-

λάδας και του απανταχού ελληνισμού (Πελοπόννησος,

Καππαδοκία, Βόρεια Ελλάδα, νησιά του Αιγαίου, Ανατολική

Ρωμυλία κ.α.), στέλνοντας με τα δικά τους ξεχωριστά βή-

ματα, τον δικό τους μοναδικό τρόπο έκφρασης που δίνει ο

χορός, μήνυμα αισιοδοξίας. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Ομάδα Παραδοσιακού

Τραγουδιού Καλυβίων υπό τη διεύθυνση του Κώστα Σιδερή.

Την παράσταση εμπλούτισε βίντεο, που έδειξε τις σημαν-

τικότερες στιγμές της εικοσάχρονης πορείας του χορευτι-

κού τμήματος και άγγιξε συναισθηματικά όλους τους

παρευρισκόμενους. Την επιμέλεια του βίντεο είχε ο μαθη-

τής του τμήματος Αντώνης Πέτρου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, η Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Μαρία Κόλλια, οι αντιδήμαρχοι Μανώλης Τσα-

λικίδης, Γιώργος Τζιβίλογλου, Γιώργος Σωφρόνης, Βαγγέ-

λης Ζεκάκος και Σπύρος Δημητρίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος και Δημήτρης Λιοδακάκης, οι

σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας Καλυβίων Μαργαρίτα

Στουραϊτη, Μαρία Καγιάννη και Κώστας Γιαννούλας, καθώς

και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του δήμου. 

“Βήμα βήμα – 20 χρόνια δημιουργίας για το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Οι Δήμοι να αναλάβουν την έκδοση

βιβλιαρίων της Πρόνοιας

Με ανοιχτή επιστολή - ανακοίνωση ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Ιατρείου

- Φαρμακείου Βύρωνα, με τίτλο «Ελλάδα το Μπαγκλαντές της Ευρώπης»,

καυτηρίαζε την έκδοση βιβλιαρίων Πρόνοιας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

με την πιο ωμή αλλά αληθινή πραγματικότητα: «στοιβάζονται καθημερινά

εκατοντάδες  συμπολιτών μας προκειμένου να διεκπεραιώσουν ότι απαι-
τείται για να αποκτήσουν τα βιβλιάρια πρόνοιας . Προσέρχονται από το
πρωί στις 6 και 7 και παραμένουν εκεί μέχρι και αργά το μεσημέρι, άνθρω-
ποι γέροι και βασανισμένοι, καταδικασμένοι από την κυβέρνηση, τον
υπουργό υγείας, την περιφέρεια του γνωστού κ. Σγουρού και τον Δήμο
Αθηναίων στο μαρτύριο του εξευτελισμού, της ορθοστασίας και του περί-
μενε, χωρίς πολλές φορές κανένα αποτέλεσμα
[...] Οι ίδιοι οι πολίτες, που καταδικάζονται στο μαρτύριο του περίμενε, στο
γραφείο 219, αλλά και σε άλλα γραφεία,  γράφουνε μια  λίστα των προ-
σερχόμενων στο γόνατο  και όταν ανοίγει επιτέλους η πύλη του «αλημ-
παμπά», την δίνουνε στο ανάλογο γραφείο για να πάρουν, υποτίθεται
σειρά. Κάθε πρωί, μπορεί κανείς  να δει στις  λίστες εκατοντάδες  ονόματα
(!) αλλά οι υποθέσεις  που τελικά διεκπεραιώνονται,  δεν ξεπερνάνε ορι-

σμένες δεκάδες  την ημέρα.  Οι άλλοι διώχνονται για την επόμενη». 

Να δεχθούμε ότι “έπεσε” η ανακοίνωση σε ευαίσθητα αυτιά και

κάτι άλλαξε αλλά τί; Διαβάστε:
Μετά από αυτή την ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων αποκέν-

τρωσε αυτή την βαρβαρότητα και την πήγε σε 8 ή 9 ΚΕΠ και νο-

μίζω και σε κάποια άλλα γραφεία. Αυτή η αποκέντρωση, που

γίνηκε στα πλαίσια του Δήμου Αθηναίων είναι ανεπαρκής. Οι

άνεργοι δικαιούχοι αποτελούν σήμερα ένα τεράστιο μέγεθος.

Δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν από έναν μόνο Δήμο. Ούτε οι

άνεργοι λ.χ από το Μενίδι, από τα Φιλαδέλφεια, τον Βύρωνα ή

από το Ελληνικό μπορούν να εξαναγκάζονται να διανύουν χι-

λιόμετρα και να υποβάλλονται σε δαπάνες γιατί οι Δήμοι αρ-

νούνται να αναλάβουν το έργο που τους αναλογεί! Στο

κάτω-κάτω ποιος λόγος υπάρχει γι’ αυτό! Οι Δήμοι της Αθήνας

ΠΡΕΠΕΙ να αναλάβουν το έργο της έκδοσης βιβλιαρίων τώρα.

Η διετής αναστολή της εφαρμογής του νόμου που είχαν ζητή-

σει ΑΠΟ ΤΟ 2012 και τους δόθηκε, πρέπει να ακυρωθεί και οι

Δήμου να αναλάβουν άμεσα το έργο της έκδοσης βιβλιαρίων

της Πρόνοιας. 

Δ. Σουλιώτης
210-7628209 – 6977.747431

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Ε
ίναι δύο έννοιες διαφοερετικές. Πολ-

λές φορές τις συγχέουμε υποκαθι-

στώντας τη μία με την άλλη. Η

σύγχυση αυτή αποτελεί αιτία πολλών δει-

νών για τον σύγχρονο άνθρωπο και - πολύ

το φοβάμαι - περισσότερων δεινών για τον

άνθρωπο του μέλλοντος.

Χρήσιμο είναι κάθετί το ωφέλιμο, το κατάλ-

ληλο, για να χρησιμοποιηθεί σε κάτι αντα-

ποκρινόμενο σε κάποια επίθυμία μας, όμως

δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για

την παραγμάτωση του σκοπού μας.

Το αναγκαίο, αντίθετα, αποτελεί απαραί-

τητη συνθήκη (προϋπόθεση) για τη σάρ-

κωση μιας επιδίωξής μας. Πράαδειγμα: Ενα

σκεύος αρτοκατασκευής είναι μεν χρήσιμο,

αλλά δεν είναι αναγκαίο, γιατί ψωμί μπο-

ρούμε να φτιάξουμε και χωρίς τη χρήση αρ-

τομηχανής. Αντίθετα, η τροφή αποτελεί

αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωσή

μας, γιατί ενας οργανισμός χωρίς τροφή

δεν είναι δυνατόν να δαιτηρηθεί στη ζωή.

Συνεπώς η τροφή είναι μία conditio sine aua

non (= απαραίτητη συνθήκη, προϋπόθεση)

για τη βιολογική μας υπόσταση.

Το μεγάλο πρόβλημα για τον άνθρωπο -

ιδίως της εποχής μας - αρχίζει, όταν κάνει

αναγωγή του χρήσιμου σε αναγκαίο με μια

αδηφάγο τάση να αποκτήσει πράγματα πε-

ριττά, γιατί του έχει γίνει συνείδηση ότι όλα

αυτά συμβάλλουν στην ευτυχία του.

Μέχρι που, όμως, μπορεί να φτάσει το κυ-

νήγι του χρήσιμου’ Η πρακτική της ζωής

αποδεικνύει ότι η χρησιμοθηρία, όταν γίνε-

ται αυτοσκοπός, συνιστά μια ατέρμονη πο-

ρεία προς το ιδανικό του “πουθενά” γιατί

υποθάλπει την τάση για πολυκτημοσύνη, η

οποία (πολυκτημοσύνη) με τη σειρά της

υποθάλπει τη φιλαργυρία, που εύλογα με-

τατρέπεται σε θεραπαινίδα του ατομικού

ευδαιμονισμού ερχόμενη σε αντιπαλότητα

με τον κοινωνικό ευδαιμονισμό. Παράλληλα

η χρησιμοθηρία, υπηρετώντας την ευκολία,

οδηγεί κατά φυσική και λογική αναγκαιό-

τητα στο πνεύμα της ραστώνης που εκτρέ-

φει τον συβαριτισμό. Ο συβαριτισμός,

όμως, δεν καταφάσκει τον όντως άνθρωπο,

γιατί τον μετατρέπει σε άφρονα υπηρέτη

του “κοιλιακού στοχασμού” δημιουργώντας

προϋποθέσεις ανάπτυξης της αβροδίαιτης

θηλυπρέπειας.

Η χρησιμοθηρία υπηρετώντας δήθεν τον

άνθρωπο συνέλκει και άλλα δεινά που του

ροκανίζουν την ήρεμη, πορεία της ζωής.

Αυτό αποδεικνύεται εύκολα, αν συνειδητο-

ποιήσουμε ότι ανάγοντας πολλά χρήσιμα

σε αναγκαία ξοδεύουμε χρήματα, για να τα

αποκτήσουμε, ξοδεύουμε χρήματα, για να

τα επισκευάζουμε, ξοδεύουμε χρόνο, για

να τα βρίσκουμε, ξοδεύουμε χρόνο για να

τα χειριζόμαστε. Το εικοσιτετράωρο, όμως,

έχει περιορισμένο χρονικό εύρος και όλα

αυτά μάς αναγκάζουν να βρισκόμαστε διαρ-

κώς στην “τσίτα” προκειμένου να ανταπο-

κριθούμε στην αδηφάγο πορεία μας του

“πορίζεσθαι και μη πληρούσθαι”. Παρεπό-

μενα δεινά αυτής της στάσης ζωής είναι να

χάνουμε το χαμόγελο, να αδιαφορούμε για

τα οικεία μας πρόσωπα, να χάνουμε την

ηρεμία μας, την ανθρωπιά μας, να μην απο-

λαμβάνουμε την ποιητική εικόνα της ανα-

τολής του Ηλιου, να μην ακούμε το

τιτίβισμα των πουλιών, να χάνουμε τη νο-

σταλγική απόλαυση του δειλινού, να χά-

νουμε την ευαισθησία μας, να χάνουμε το

“είναι” μας.

Κοντολογίς η χρησιμοθηρία, επιτρεπτή

όταν κινείται στον άξονα της λογικής, χο-

ρεύει τον χορό της αλαλίας, όταν γίνεται

αυτοσκοπός ακολουθώντας το δρόμο μιας

ατέλειωτης πορείας για την απόκτηση των

άπειρων υλικών αγαθών που τεχνηέντως

μιας προβάλλουν οι διαφημίσεις, εκμεταλ-

λευόμενες την τάση του ανθρώπου για το

“πλέον έχειν”.

Χρήστος Λεμπέσης

Φιλόλογος - εκπαιδευτικός

Το χρήσιμο και το αναγκαίο

Αθηναίες και Αθηναίοι

Είμαστε κυριολεκτικά μάρτυρες,

της κατάντιας της πόλης μας, όσοι

έχουμε παραμείνει κάτοικοί της.

Πέραν από τις παθογένειες που

έχουν συσσωρεύσει δεκαετίες κα-

κοδιοίκησης, διαφθοράς και ψηφο-

θηρικής κομματοκρατίας,

γινόμαστε πια και θύματα της άναρ-

χης μετανάστευσης και λαθρομε-

τανάστευσης αλλοδαπών.

Ανεξέλεγκτα, από κάθε γωνιά της

Γης, τους «αποθηκεύουν» ή παρκά-

ρουν στην Αθήνα, εγκληματίες λα-

θρέμποροι όλων των ειδών,

ανθρώπων και πραγμάτων. Έλλη-

νες κατά την ομιλία και μόνο, στοι-

βάζουν ανθρώπινες ψυχές σε

κατώγια, καταληστεύουν τα ημερο-

μίσθιά τους, εξωθούν στην πορνεία

και κάθε λαθρεμπορία, σε συνεργα-

σία «διεθνιστική» και «ταξική» και

«φεμινιστική», με κυκλώματα αλ-

λοδαπών εκβιαστών και εκμεταλ-

λευτών.

Εσχάτως σε όλη αυτή τη δυσώδη

ανομία προστίθεται παρφουμαρι-

σμένη «πολυπολιτισμικά» και στο-

λισμένη με «ανεξιθρησκία», η

απόφαση κατασκευής μουσουλμα-

νικού τεμένους στο Βοτανικό. Δη-

λαδή κέντρου πολιτιστικού και

ιδεολογικού, του ισλαμισμού.

Χωρίς καμμία πρόβλεψη για τη δια-

χείριση των δογματικών και εθνι-

κών διαφορών μεταξύ των ίδιων

των μουσουλμάνων που σε αρκε-

τές περιπτώσεις ευρίσκονται ακόμη

και σε εμπόλεμη αλληλοσφαγή.

Χωρίς συσχέτιση των διακρατικών

συμφωνιών της Ελλάδας με μου-

σουλμανικές χώρες σε αρκετές

από τις οποίες απαγορεύονται οι

ορθόδοξες εκκλησίες. Χωρίς καμ-

μία πρόβλεψη  για τον έλεγχο της

νομιμότητας των όποιων προσευ-

χομένων. Φύρδην μίγδην και ανά-

κατα συσκευάζονται οι

«γενικά-μουσουλμάνοι»  σε ένα

κοινό τέμενος. Πώς να μην υποψια-

στούμε ότι πρόκειται για άλλη μια

ψηφοθηρική απάτη των πολιτικάν-

τηδων μας; Πώς να μην υποθέ-

σουμε ότι είναι εξόφληση

πολιτικών γραμματίων σε «επενδυ-

τές»; Πώς να μη την εκλάβουμε ως

άλλη μια προσχεδιασμένη υποβάθ-

μιση της Αθήνας για την πολυε-

θνική εκποίησή της σε εργολάβους

και αναδυόμενους μαφιόζους;

Αθηναίες και Αθηναίοι

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλο

το πλιάτσικο στην πόλη και στην

καθημερινότητά μας.

Στη σπασμωδική και ανερμάτιστη

κυβερνητική πολιτική, που αδυνατεί

να διαχειριστεί τη μετανάστευση

και τη λαθρομετανάστευση. Που

διαλύει τη δημοτική αστυνομία.

Στην παιδαριώδη ερασιτεχνική δη-

μοτική πολιτική, που περιορίζει τα

ήδη υποβαθμισμένα δικαιώματα

των δημοτών στα σχολεία και στην

Υγεία, ελλείψει πόρων και ένεκα

«διεθνιστικού» ή «ταξικού» ρατσι-

σμού σε βάρος των Ελλήνων. Που

χορηγεί αφειδώς και τυχάρπαστα

άδειες για καταστήματα επικαλού-

μενη «ανθρωπισμό» και υποτιθέ-

μενα φορολογικά έσοδα. Που

υπεξαιρεί πολιτιστικά μνημεία όπως

η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Λυρική

Σκηνή.

Πρέπει να φωνάξουμε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ

ΠΙΣΩ! Να συντονιστούμε και συ-

νεργαστούμε για τη σωτηρία της

πόλης μας, χωρίς κομματικές ανα-

μίξεις ή εξαρτήσεις, με μοναδική

ιδεολογία το συμφέρον των οικο-

γενειών μας. Σε ένα δήμο λειτουρ-

γικό και αποτελεσματικό στην

υπηρεσία του φορολογούμενου πο-

λίτη και όχι των διαπλεκόμενων

ιδεοληπτικών. Σε πόλη ασφαλή και

καθαρή, πραγματικά φιλόξενη, όσο

επιτρέπει η καταστροφική μνημο-

νιακή λαίλαπα που μαστίζει την κοι-

νωνία και την πατρίδα μας.

Η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλά-

δας, να γίνει φάρος πολιτισμού και

φιλίας, όχι τέμενος σκοταδισμού

και μισαλλοδοξίας. Και μείς να γί-

νουμε ενεργοί πολίτες.
15/7/2013

ΕΚΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδας, να γίνει φάρος πολιτισμού και 
φιλίας, όχι τέμενος σκοταδισμού και μισαλλοδοξίας
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Μετά από την δεύτερη εβδομάδα απουσίας μου, σε γαμή-

λιο ταξίδι, όπως ενημερωθήκατε από τις σελίδες της ΕΒΔΟ-

ΜΗΣ, επανέρχομαι με πλούσιο υλικό  παρουσιάζοντάς σας

την εμπειρία μου από το ταξίδι του μέλιτος στην Δομινι-

κανή Δημοκρατία. 

Το τροπικό κλίμα του Αγίου Δομίνικου και συγκεκριμένα της

πόλης Cabarete, μας υποδέχθηκε από την πρώτη κιόλας

μέρα που φτάσαμε στο νησί, που ο Κολόμβος είχε περι-

γράψει ως την ωραιότερη γη που έχουν δει ανθρώπινα
μάτια. 
Επιλέξαμε να μείνουμε στην Βόρεια πλευρά του νησιού μα-

κριά από τα γνωστά τουριστικά θέρετρα της Πούντα Κάνα

με τα all inclusive resorts1, προκειμένου να γνωρίσουμε την

πραγματική ζωή και κουλτούρα των κατοίκων. 

Όποιος δεν έχει επισκεφθεί ξανά λατινικές χώρες, θα

έλεγα ότι μπαίνει σε ένα κλίμα άμυνας τις πρώτες ημέρες,

μέχρι να κατανοήσει τους ανθρώπους και τον τρόπο που σε

προσεγγίζουν, μέχρι να συνειδητοποιήσει την φτώχεια και

τον τρόπο ζωής των Λατίνων, λίγο έξω απ’ τις «πλούσιες»

πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις. 

Η μόρφωση των ντόπιων, σε τεράστιο ποσοστό, μηδαμινή.

Είναι όμως φιλόξενοι και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε ότι

χρειαστείς. 

Το Cabarete είναι μια πόλη που κι αυτή ζει κυρίως από τον

τουρισμό. Έτσι γνωρίζεις δύο κόσμους. Αυτόν των πολυ-

τελών ξενοδοχείων, των οργανωμένων εκδρομών και γε-

νικά των τουριστικών τιμών, κι έναν που απευθύνεται στους

ντόπιους. Για να φας σ’ ένα «ντόπιο» μαγαζί σού κοστίζει

1,5 με 2 ευρώ. Για να αγοράσεις όμως ένα καπέλο απ’ τα

τουριστικά μαγαζιά, 55 δολάρια!

Η γλώσσα που μιλούν είναι τα Ισπανικά και δευτερευόντως

τα Αγγλικά μιας και είναι κοντά στο Miami κι από εκεί τους

επκσκέπτεται μεγάλο μέρος των τουριστών τους. 

Κατά την διάρκεια της ημέρας οι επιλογές για εξορμήσεις

στις παραλίες είναι πολλές. Οι ψηλοί και γεμάτοι καρύδες

φοίνικες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καταπράσινης

φύσης που διακοσμεί τις πόλεις τους, τα δάση και τις πα-

ραλίες τους δίνοντας το εξωτικό «χρώμα» της Καραϊβικής.

Οι αμμώδεις παραλίες χιλιομέτρων συχνές, αλλά η πρό-

σβαση σ’ αυτές γίνεται μόνο με τα πόδια, αφού για να τις

επισκεφθείς περνάς μέσα από κάποιο μαγαζί ή ξενοδο-

χείο...

Αξίζει πραγματικά ο καθένας να δοκιμάσει καταδύσεις με

μπουκάλες στο βυθό του ωκεανού, όπου σου χαρίζει εικό-

νες απίστευτης ομορφιάς, με πολύχρωμα ψάρια που στην

κυριολεξία κολυμπούν μαζί σου σε απόσταση αναπνοής,

κοράλια και περίεργα θαλάσσια φυτά. 

Το κολύμπι στην θάλασσα θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη

προσοχή, λόγω του δυνατού ρεύματος που σε παρασύρει.

Αν δεν είσαστε δεινοί κολυμβητές προτιμήστε τα πολύ ριχά

νερά ή την πισίνα του ξενοδοχείου σας.  Αν πάλι, είσαστε

φίλος των ποταμών, μη χάσετε την εκδρομή στους 27 κα-

ταράκτες Damajagua, που μετά από ανάβαση μιας ώρας,

τους κατεβαίνεις έναν – έναν περνώντας μέσα από φυσικές

νεροτσουλήθρες και στενά μίνι φαράγγια.

Κοντά στη δύση του ηλίου, επιλέξτε να βρίσκεστε κάπου

απ’ όπου θα απολαύσετε τα πολύχρωμα παιχνίδια του ήλιου

με τα σύννεφα. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, μουσική merregue,

bachata και salsa, ακούγεται παντού και σε δυνατά ντεσιμ-

πέλ. Κι όταν λέω παντού, εννοώ παντού, ακόμα και σε συ-

νεργεία αυτοκινήτων. 

Το βράδυ όμως, η μουσική είναι κι ο αυτοσκοπός. Το στέκι

των ντόπιων για χορό είναι το La bomba. Ένας χώρος στο

στέγαστρο ενός βενζινάδικου, που τις νύχτες μεταμορφώ-

νεται σε Discoteca! Πλαστικά τραπεζάκια και καρέκλες το-

ποθετούνται στο χώρο, γεμίζουν από κόσμο και αδειάζουν

κάθε φορά που ακούγεται κάποιο τραγούδι σε ρυθμό mer-

regue (ρυθμό που προέρχεται από τον Άγιο Δομίνικο). 

Αν για την βραδυνή σας βόλτα επιλέξετε να πάτε προς την

δημοφιλή πόλη Sosua – που κατά τη διάρκεια της ημέρας

είναι πολύ όμορφα για κολύμπι και περπάτημα στα μαγα-

ζάκια που το παζάρι επιβάλλεται – πρέπει να είστε έτοιμοι

να δείτε ένα άλλο πρόσωπο της νύχτας, μέσα στα μπαρά-

κια, αυτό της πορνείας. 

Γυναίκες κάθε ηλικίας και στυλ, σε προσεγγίζουν την ώρα

που πίνεις το ποτό σου άμεσα και χωρίς πολλά – πολλά. Αν

είσαι γυναίκα θαμώνας, μάλλον ανταγωνιστικά σε κοιτάνε. 

Αυτό που θα ευχαριστηθείτε σίγουρα στο Cabarete και στις

γύρω περιοχές, Sosua, Puerto Plata, Rio San Juan κλπ, είναι

τα ψαρικά. Ολόφρεσκοι αστακοί, γαρίδες, μεγάλα ψάρια σε

πολύ χαμηλές τιμές συνοδευόμενα από ρύζι με ανανά και

τηγανιτή μπανάνα που μπορείτε να τα απολαύσετε βάζον-

Ταξιδεύοντας

Στιγμές από ...άλλες εποχές θυμίζει το παιχνίδι των παιδιών
στην παραλία μπροστά από πολυτελές ξενοδοχείο. Χρησιμο-
ποιούν μια ρόδα και ένα κομμένο πλαστικό μπουκάλι πιασμένο
σε μπαστούνι, ώστε να την τσουλάνε. Σε παλιούς κάτι θυμίζει...



ΕΒΔΟΜΗ  27  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

τας ένα τραπεζάκι στη μέση μια μοναχικής παραλίας. Αν

και το μαγαζί είναι στην άκρη και πίσω από την παραλία, το

γκαρσόνι θα σε σερβίρει οπουδήποτε καθήσεις. Μην ξε-

χνάτε με κάθε ευκαιρία να πίνετε pina Colada και mojito, κά-

νουν τα καλύτερα coctail. 

Πίσω στην καθημερινότητα των Δομινικάνων. 

Ο βασικός μισθός ενός Δομινικάνου, είναι γύρω στα 200

δολάρια το μήνα. Απ’ ότι μας είπαν οι ίδιοι, αν κάποιος ανοί-

ξει την δική του επιχειρησούλα, ζει καλά. Τις περισσότερες

βέβαια μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής τις έχουν αλ-

λοεθνείς, που είτε πήγαν για διακοπές και ερωτεύτηκαν τον

τόπο, ή είδαν μια επιχειρηματική ευκαιρία. Άλλους πάλι

τους «έβγαλε ο δρόμος» τους εκεί. 

Nick the Greek και στο Cabarete

Greek Restaurant μας είπαν ότι έχει ανοίξει στη μακρινή

εξωτική χώρα. 

«Έλληνες είσαστε»; Μας είπε ένας ντόπιος. «Έχω ένα φίλο
Έλληνα εδώ, είναι καλός άνθρωπος».
Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να τον επισκε-

φθούμε. Έτσι βρεθήκαμε να πίνουμε καφεδάκι με τον Νίκο

από την Κρήτη. 

Τι σε έφερε εδώ; Τον ρωτήσαμε.

«Με έδιωξε η Ελλάδα». Μας είπε. Και άθελά μου η συνέ-

χεια της κουβέντας μας είχε τον τύπο μιας μίνι συνέντευ-

ξης. 

Ο Νίκος είναι 25 χρόνια παντρεμένος με μια Δομινικάνα και

έμεναν στην Κρήτη. Είχε στο όνομά του 3 mini market.

Αλλά έκλεισε το ένα μετά το άλλο την περίοδο της κρίσης

με τους υπέρογκους φόρους, αλλά και με τον άνισο πόλεμο

που υπέστη εμμέσως από τα all inclusive resorts που δια-

χειρίζονται ξένοι στην Κρήτη. Έτσι, πριν από 2 χρόνια

πήραν την απόφαση και έφυγαν από την Ελλάδα μόνιμα για

την πατρίδα της γυναίκας του. Εκεί τα βγάζει πέρα μια

χαρά απ’ ότι λέει. Δουλεύει πολύ μεν, αλλά τουλάχιστον

δεν του «τα τρώει» το κράτος. 

Παρ’ όλη την πικρία που του άφησε η Ελλάδα, αλλά κυρίως

οι κυβερνώντες, η Ελληνική σημαία δεσπόζει στο μαγαζί.

Μας κέρασε τον καφέ, του ευχηθήκαμε καλή τύχη και απο-

χαιρετησθήκαμε. 

Στη διαδρομή προς το αεροδρόμιο για τις πτήσεις τις επι-

στροφής, πιάσαμε κουβέντα με τον ταξιτζή και τον συνο-

δηγό του. Μόλις του είπαμε ότι είμαστε από την Ελλάδα,

ενθουσιάστηκε. Ήταν ο μόνος που ήξερε ορισμένα πράγ-

ματα για τη χώρα μας κι αυτό γιατί ήταν Ευαγγελιστής στη

θρησκεία και διάβαζε το Ευαγγέλιο που κάνει αναφορές

στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι δεν ξέρανε «πού κοντά πέφτει»
και τι γλώσσα μιλάμε. Τους είπα ότι με εντυπωσίασαν οι

γνώσεις τους για την Ελλάδα σε σχέση με όλους του υπό-

λοιπους και συμφώνησαν μαζί μου ότι “δυστυχώς δεν υπάρ-
χει σωστή εκπαίδευση και μόρφωση στον Άγιο Δομίνικο”.
Συμπληρώνοτας με το παρακάτω σχόλιο: «Μπορεί στην

Κούβα (που είναι δίπλα τους) να είναι πολύ φτωχοί, κερδί-

ζουν γύρω στα 20 δολάρια το μήνα, αν τους ρωτήσεις όμως

για τη χώρα σου, γνωρίζουν περισσότερα κι από σένα τον

ίδιο»...

–––––––––––––––
1. All inclusive Resorts. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που σου
παρέχουν πολλές υπηρεσίες εκτός από την διαμονή. Με επιχειρή-
σεις διαφόρων ειδών μέσα στη μονάδα. 

στον Άγιο Δομίνικο



14 ΣΕΛΙΔΑ - 27  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελει-

οδικείου Αθηνών της 11ης Ιουλίου 2013,

αθώος κρίθηκε ο δήμαρχος Κρωπίας Δ.

Κιούσης για τα αδικήματα  της ηθικής αυ-

τουργίας σε νόθευση εκλογών  και της

ψευδούς αναφοράς στις αρχές.

Αλλά είναι αναγκαίο ένα μικρό ιστορικό

για να κατανοήσει και ο αναγνώστης.

Στο Δήμο Κορωπίου, μετά τις εκλογές

του 2006, προέκυψε μείζον θέμα που κα-

ταγγέλθηκε από την παράταξη “Αναγέν-

νηση” του Δημάρχου Θ. Αθανασόπουλου,

ότι έγινε απόπειρα νοθείας του εκλογι-

κού αποτελέσματος.

Είχαν γίνει ενστάσεις  και μηνυτήριες

αναφορές του τότε Δημάρχου Θ. Αθανα-

σόπουλου, «κατά παντός υπευθύνου» για

«δολιοφθορά» ικανού αριθμού ψηφοδελ-

τίων εντός του Πρωτοδικείου, - για την

οποία είχε κατατεθεί και σχετική ερώ-

τηση στη Βουλή.

Η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει ως προς

την νοθεία των ψηφοδελτίων της «Ανα-

γέννησης». Υπάρχουν δύο σχετικές δι-

καστικές αποφάσεις Διοικητικού

Πρωτοδικείου και μία απόφαση του ΣτΕ.

Οι αποφάσεις αυτές δέχονται ότι η δο-

λιοφθορά των ψηφοδελτίων έγινε στο

διάστημα από το μεσημέρι της 5/11/2006

έως το μεσημέρι της 6/11/2006 και αφού

είχε ολοκληρωθεί η πρώτη επανακαταμέ-

τρηση. Στο διάστημα αυτό τα ψηφοδέλ-

τια βρίσκονταν σε φυλασσόμενο χώρο

του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Μετά από μηνυτήριες αναφορές που έγι-

ναν από τον Δήμαρχο  Θεόδωρο Αθανα-

σόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο

Ιωάννη Γκίκα (Μουστάκια) για δολιο-

φθορά ψηφοδελτίων κατά παντός υπευ-

θύνου είχε γίνει προανάκριση και ο  νυν

Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης είχε κατη-

γορηθεί ως ηθικός αυτουργός των παρα-

πάνω πράξεων.  

Ο Δ. Κιουσης δεν παραδέχθηκε ποτέ τις

κατηγορίες, μιλούσε για «ανυπόστατα και
συκοφαντικά» στοιχεία και επειδή τον

είχε κατηγορήσει μερίδα του Τύπου, είχε

τονίσει το 2010 σε συνέντευξη που μας

είχε παραχωρήσει ότι «Ουδέποτε εδώ και
4 χρόνια, έχω κληθεί από οποιαδήποτε δι-
καστική αρχή να καταθέσω οτιδήποτε σε
σχέση με όσα αναληθή και συκοφαντικά

σε βάρος μου αναφέρονται στα δημοσι-
εύματα».

Ετσι λοιπόν έφθασε η ώρα της αλήθειας.

Ο Δημήτρης Κιούσης αθωώθηκε πανηγυ-

ρικά από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Αθηνών την 11η Ιουλίου 2013, για τα αδι-

κήματα  της ηθικής αυτουργίας σε νό-

θευση εκλογών  και της ψευδούς

αναφοράς στις αρχές.

Η δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας

με επικεφαλής το δήμαρχο Δημήτρη

Κιούση, μετά το αποτέλεσμα της δικαστι-

κής εκκρεμότητας, εξέδωσε την παρα-

κάτω ανακοίνωση.

Αθωώθηκε ο δήμαρχος Κρωπίας, 

Δημήτρης Κιούσης για τα αδικήματα  

της ηθικής αυτουργίας σε νόθευση εκλογών

Κατατροπώθηκαν οι συκοφάντες. Ελαμψε

η αλήθεια. Απονεμήθηκε δικαιοσύνη.

Αθώος ομόφωνα και παμψηφεί ο Δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης.

Η αλήθεια έλαμψε, οι συκοφάντες που  έν-

τρομοι για τη δημοτικότητα και το κύρος

του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση, προσπά-

θησαν να λασπολογήσουν εναντίον του και

να τον οδηγήσουν κατηγορούμενο στο δι-

καστήριο, στο βωμό της μικροπολιτικής

τους εμπάθειας  και εμμονής, τώρα  θα κλη-

θούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της δι-

καιοσύνης.

Ομόφωνα και παμψηφεί αθώος κρίθηκε από

το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης  το

μεσημέρι της 11ης Ιουλίου 2013, για τα αδι-

κήματα  της ηθικής αυτουργίας σε νόθευση

εκλογών  και της ψευδούς αναφοράς στις

αρχές.

Αυτά   στηρίχτηκαν στις από 27-10-2011

καταθέσεις των Θεόδωρου Αθανασόπου-

λου και Ιωάννη Γκίκα, οι οποίοι προσελθόν-

τες  στην Τακτική Ανακρίτρια, κατονόμασαν

για πρώτη φορά ως ηθικό αυτουργό των

άνω πράξεων  το νυν Δήμαρχο Δημ.

Κιούση.

Οι μηνυτές επιχείρησαν να εμπλέξουν το

Δήμαρχο  με άτομα του υποκόσμου  ενώ

παράλληλα τον εμφάνισαν,  ως άτομο που

επιχείρησε δι’ ατόμων του υποκόσμου, πα-

ρέμβαση  σε δικαστικούς λειτουργούς που

εκδίκαζαν την ένσταση  που υπέβαλε, ο κος

Κιούσης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-

νών.

Η ακροαματική διαδικασία   ήταν μακρά και

επίπονη.

Από το σύνολο  των εγγράφων και στοι-

χείων της δικογραφίας,  αλλά και από την

κατάθεση  των μαρτύρων κατηγορίας  που

εκλήθησαν  αυτεπαγγέλτως  (αφού ο νυν

Δήμαρχος  βέβαιος για την αθωότητά του,

δεν πρότεινε μάρτυρες για να μην  καθυ-

στερήσει την δίκη ή  παραγραφεί η υπό-

θεση), αποδείχθηκε  περίτρανα η αθωότητά

του.

Επισημαίνεται επιπλέον η αντιφατική κατά-

θεση του δικηγόρου μάρτυρα, που εκλήθη

κατόπιν αιτήματος  των μηνυτών και  της

πολιτικής αγωγής σχετικά με μια ένορκη

βεβαίωσή  του, τον Ιούλιο του 2010 και πριν

τις δημοτικές εκλογές, όπου  φερόταν να

εμπλέκει τον κο Κιούση  με άτομα του υπο-

κόσμου. 

Η όλη ταλαιπωρία  στις δικαστικές αίθου-

σες  επί τρείς ημέρες  είχε το αναμενόμενο

τέλος και αποτελεί την απαρχή  της απο-

κατάστασης των πραγμάτων και της αλή-

θειας.

Ο δήμαρχος κος Κιούσης   έχει καταθέσει

μήνυση και αγωγή κατά των συκοφαντών

του από το 2011  που σπίλωσαν με τον πιο

ύπουλο  και κακόβουλο τρόπο  την τιμή και

την υπόληψή του.

Τον σπίλωσαν  ως πολιτικό πρόσωπο και

ήδη εκλεγμένο Δήμαρχο της πόλης  στην

κοινή γνώμη, επιχειρώντας να κλονίσουν

τη θέση, την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία

και  την εμπιστοσύνη  προς αυτόν,  ως συ-

νετού, έντιμου και ηθικού  πολιτικού.

Στόχος τους ήταν  να τον απαξιώσουν  και

να τον  εξοντώσουν πολιτικά, ήδη από τις

παραμονές των εκλογών του 2010.  

Η αλήθεια όμως έλαμψε και οι πολιτικοί

του συκοφάντες κατατροπώθηκαν από την

αθωωτική απόφαση. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εμφανίστηκαν

στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου

συζητήθηκαν μείζονος σημασίας θέματα

του Δήμου μας. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΟΡΩΠΙ - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΟΡΩΠΙ - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή σύμβαση 

το τέλος επιτηδεύματος

Mε απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

(ΣτΕ), κρίθηκε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμ-

βαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η επιβολή του τέλους επιτηδεύ-

ματος, που έχει επιβληθεί εδώ και δύο χρόνια.

Οι σύμβουλοι του ΣτΕ απέρριψαν ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς

των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου και

Χαλκίδας, του Σωματείου Έλληνες Φορολογούμενοι και ιδιωτών,

οι οποίοι είχαν στραφεί κατά της απόφασης της κυβέρνησης για

την επιβολή τέλους επιτηδεύματος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάμεσος Φο-

ρέας Διαχείρισης Δράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις

Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει όλους

τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της

ΓΓΒ του ΥΠΑΑΝ, οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρό-

γραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρημα-

τικά Πάρκα», λόγω της αργίας της Πέμπτης 15 Αυγούστου 2013,

μπορούν να υποβληθούν στους Φορείς που προβλέπεται έως και την

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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κοντά σας και 

στη γειτονιά σας,

φιλικά και

οικονομικά

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη

Τηλ. 210 8965.944

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

ΕπαγγελματίεςΕπωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577

VIDEO - TV - ELECTRONICS

Tηλ./Fax:  210 8954.408, kin. 6944 525989

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Ιουλίου, βράδυ,  στο Γήπεδο Μπάσκετ Βραυ-

ρώνος ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλον-

τος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

συνεχίζοντας τις Θεατρικές Παρασκευές πραγματοποίησε

την παράσταση «Στην Μάντρα του Αττίκ» από το Θέατρο

Θυμέλη με την Λόρνα Κούτση (στο τραγούδι του Αττικ) και

τους Μάνο Καρδαρά (στο ρόλο του Αττίκ) και Νικόλα

Μπράβο σε σκηνοθεσία Έλλης Βοζικιάδου.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Οργανισμού Πανα-

γιώτα Μάρκου η οποία, όπως πάντα καλά ενημερωμένη πο-

λιτισμικά,  αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του Αττίκ

δίνοντας μεστά στοιχεία από τη ζωή του και το έργο του:
«Ο Αττίκ, κατά κόσμο Κλέων Τριανταφύλλου, γεννήθηκε στην
Αίγυπτο το 1885. Ο πατέρας του ήταν αρκετά ευκατάστατος κι
ασχολιόταν με την παραγωγή κι εμπορεία βάμβακος. Όπως οι
περισσότεροι Έλληνες της Αιγύπτου, έτσι και ο Αττίκ ανατρά-
φηκε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ειδικότερα τη γαλλική
κουλτούρα. Από πολύ μικρή ηλικία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
κι έφεση στη μουσική και σύντομα ξεκινά μαθήματα φλάουτου
και πιάνου.
λοκληρώνει τη μουσική του παιδεία στο Παρίσι κι εκεί κάνει τα

πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Η επιτυχία που γνώρισε από το
παριζιάνικο κοινό σαν συνθέτης και ερμηνευτής είναι τεράστια.
Γρήγορα γίνεται περιζήτητος και παίζει στα μεγαλύτερα κέντρα
του Παρισιού και της Ευρώπης, ενώ παράλληλα δίνει συναυλίες
σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία.
Στη Μάντρα του Αττίκ μαθήτευσαν κι έκαναν τα πρώτα τους βή-

ματα πολλοί μετέπειτα επιτυχημένοι καλλιτέχνες όπως η Κάκια
Μένδρη, η Δανάη, η Νινή Ζαχά, οι αδελφές Καλουτά, ο Μίμης
Τραϊφόρος, ο Οικονομίδης κ.α.
Τι ήταν η πρώτη Μάντρα; Πολλές σανίδες, λίγη μπογιά και αρ-
κετή πρωτοπορία. Ένα ξύλινο παράπηγμα-σκηνή ύψους 6-7 μέ-
τρων και δίπλα η αυλόπορτα-είσοδος. Στον δρόμο η πρόσοψη
παριστάνει ένα διώροφο σπιτάκι με ζωγραφισμένα πορτοπαρά-
θυρα. 
...Στο μπαλκόνι ακουμπισμένος με το αριστερό χέρι στα κάγ-
κελα, σκυφτός προς τα έξω, ένας Αττίκ με αγγελικό χαμόγελο
να κάνει με το δεξί χέρι μια χειρονομία υποδοχής.

Ο Αττίκ ήταν αξιαγάπητος και συμπαθής σε όλους. 
Ο αλησμόνητος Γιάννης Παπαϊωάννου, έλεγε χαρακτηριστικά
ότι οι μόνοι που αξίζουν από τους "απέναντι", είναι ο Αττίκ κι ο
Γούναρης, γιατί εκείνοι είναι σαν κι εμάς, έχουν καρδιά μπο-
στάνι. 
Στις 29 Αυγούστου του 1944, ενώ ο Αττίκ βάδιζε στο πεζοδρό-
μιο, σκόνταψε κατά λάθος σ’ ένα Γερμανό στρατιώτη. Εκείνος ο
αχρείος, έγινε θηρίο ανήμερο κι άρχισε να χτυπάει ανελέητα το
μικρόσωμο Αττίκ. Αυτό ήταν το τελευταίο άχυρο για την κατα-
πονημένη καρδιά του Αττίκ. Κάθε βράδυ έπαιρνε για να κοιμηθεί
μια μικρή δόση ηρεμιστικού Βερονάλ. Εκείνο το βράδυ αύξησε
τη δόση του...και δεν ξύπνησε ποτέ πια.»

Η ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚ στα ΣΠΑΤΑ
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Με αφορμή την Ανακοίνωση της Δημοτικής

Παράταξης «Ελεύθερες Πόλεις» του κ.

Σταύρου Ιατρού και τις απίστευτες κατηγο-

ρίες, ανακρίβειες και συκοφαντίες που γρά-

φονται για την Γραμματεία που  εκλέχθηκε

ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο την

19-1-2011 για τον συντονισμό του Αγώνα

μας κατά των εργολάβων και των προστα-

τών τους, θέλουμε να αναφέρουμε τα πα-

ρακάτω αναμφισβήτητα γεγονότα που

πιστεύουμε ότι θα ξεκαθαρίσουν την κατά-

σταση ενόψει της κρίσιμης φάσης που δια-

νύουμε.
Ο αγώνας για να μη γίνει ο τόπος μας Χωμα-

τερή πέρασε στην πιο δραματική φάση του το

πρωινό της 11-12-2010, Από την πρώτη

στιγμή το σύνθημα μας ήταν «ΟΧΙ ΧΥΤΑ ΣΤΟ

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ» Εννοώντας φυσικά ούτε

ΧΥΤΑ, ούτε ΧΥΤΥ, ούτε Εργοστάσιο, ούτε

άλλη εγκατάσταση στο Οβριόκαστρο.

Είχαμε όμως και από την πρώτη στιγμή θέση

και  αντιπρόταση: Αφήστε μας να  διαχειρι-

στούμε τα  απορρίμματα του Αναπτυξιακού

Συνδέσμου Λαυρεωτικής (Δήμος Λαυρεωτι-

κής και Σαρωνικού) μόνοι μας.

Η πρόταση αυτή επικαιροποιήθηκε με την

απόφαση 26/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου

στις 28/2/11.

Η απόφαση αυτή που ψηφίσθηκε ομόφωνα

από όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις (και του

κ. Ιατρού) και με όλους τους Συμβούλους Πα-

ρόντες, όπου ανέφερε τα παρακάτω:

Αν θυμάται ο  κ. Ιατρού όλο το πολιτικό κομ-

μάτι του αγώνα μας στηρίχτηκε επάνω σε

αυτά τα τρία σημεία που αναφέρονται στην

απόφαση 26/2011.

Η Γραμματεία όλο αυτό το διάστημα (μέχρι

και την αυτοδιάλυση της τον Ιούνιο του 2013)

είχε τον ίδιο σταθερό αυτό το στόχο.

Ψεύδεται ο κύριος Ιατρού όταν ισχυρίζεται ότι

τα μέλη της Γραμματείας προχώρησαν σε

συμβιβαστικές αντιπροτάσεις.

Το μόνο που έκανε η Γραμματεία ήταν να

προωθεί τις τρείς παραπάνω θέσεις μας και

θέσεις σας χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβα-

σμούς, αλλά με αξιοπιστία και αίσθημα ευθύ-

νης προς όλες τις πλευρές, τον Λαό της

Λαυρεωτικής, τους Συμπαραστάτες μας

ακόμα και τους αναξιόπιστους εκπρόσωπους

της Κυβέρνησης.

Ας αναρωτηθεί ο κ. Ιατρού πόσο διαφέρουν οι

τωρινές δικές τους θέσεις από εκείνες του

Φλεβάρη του 2011 (στο μέσον του Αγώνα των

128 ημερών).

Ας αναρωτηθεί ο κ. Ιατρού πότε διατύπωσαν

διαφορετική άποψη πριν από τον  Μάη του

2011 (απόφαση 94/2011) οπότε και αποχώρη-

σαν από την Γραμματεία.  

Ας αναρωτηθεί ο κ. Ιατρού με ευθύνη ποιού

έγινε η σπορά της Διχόνοιας και του Διχα-

σμού, όταν διαβάζετε τα δημοσιεύματα των

τελευταίων δύο ετών από επώνυμα και ανώ-

νυμα μέλη της παράταξης σας.       

Αυτά όμως με το «μακρινό» παρελθόν, ας επι-

στέψουμε τώρα σε πιο πρόσφατα γεγονότα. Το

Φλεβάρη του ‘13 ψηφίστηκε επιτέλους η

τροπολογία που άνοιγε τον δρόμο για την σω-

τηρία του Οβριοκάστρου και την αλλαγή του πε-

ριφερειακού σχεδιασμού.

ΝΟΜΟΣ 4122/2013 

Άρθρο 28

1. Η περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 33 του ν. 3164/2003 αντικαθίσταται

ως εξής:

«Β. Νότια  Ανατολική Αττική:

α) θέση «Φοβόλες» Κερατέας, με την επι-

φύλαξη θετικής περιβαλλοντικής αδειοδό-

τησης,

β) θέση «Βραγόνι» Κερατέας,

γ) θέση «Λατομείο Κυριακού».

Σε περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότη-

σης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στη

θέση «Φοβόλες» Κερατέας, η θέση «Βρα-

γόνι» Κερατέας δεν συμπεριλαμβάνεται

στις κατάλληλες θέσεις για τη Νότια  Ανα-

τολική Αττική.»

Η τροπολογία αυτή δέχθηκε την αλλαγή της

χωροθέτησης (υπό την προϋπόθεση της εκ-

πόνησης και έγκρισης περιβαλλοντικής με-

λέτης) από την θέση Οβριόκαστρο (Βραγόνι)

στην Θέση Φοβόλες, από έκταση 540 στρέμ-

ματα (με τεράστια δυνατότητα επέκτασης της

προβλεπόμενης χωματερής) σε 57 στρέμματα

σε άμεση οπτική επαφή από την Λεωφόρο

Λαυρίου και κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά

στην απόφαση 94 του Δημοτικού Συμβου-

λίου.

Σε κάθε περίπτωση η μη ψήφιση της τροπο-

λογίας αυτής  θα σήμαινε ότι η απειλή του

ΧΥΤΑ και  τα 540 στρέμματα στο Οβριόκα-

στρο  θα παρέμεναν για να στοιχειώνουν το

μέλλον αυτού του τόπου.  

Ας αναρωτηθεί ο κ. Ιατρού, ποίοι συμπολίτες

μας έκαναν τα πάντα για να ακυρωθεί η ψή-

φιση της τροπολογίας αυτής και τι αυτοί προ-

σέφεραν στο Αγώνα μας και στην ενότητα

του Λαού  της Λαυρεωτικής.

Την Τετάρτη 3-7-2013 διαβάσαμε την από-

φαση υπ’αριθμ. 1301/2013 της Οικονομικής

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την

οποία κάνει δεκτή την παράταση της προθε-

σμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΧΥΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΓΟΝΙ (ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ)

ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» μέχρι το τέλος

του 2013.

Το γεγονός μας εξέπληξε δυσάρεστα, παρά

το ότι υπήρχε η υποψία ότι η ιστορία με την

κοινοπραξία των εργολάβων δεν είχε τελει-

ώσει.

Δεν ξέρουμε εάν η απόφαση αυτή αποτελεί προ-

οίμιο μιας γενικευμένης επίθεσης στο Οβριόκα-

στρο, ένας εκβιασμός για εκπτώσεις στην

απόφαση 94/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου,

ειδικά ενόψει της έναρξης του ανταγωνιστικού

διαλόγου, ή η τελευταία προσπάθεια των εργο-

λάβων να ακυρώσουν στην πράξη την δυνατό-

τητα διαγραφής του Οβριοκάστρου από τον

Περιφερειακό Σχεδιασμό σπέρνοντας την ανα-

σφάλεια στη Λαυρεωτική.

Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης, ότι αρχί-

ζει πλέον να προβληματίζει εντονότατα η σα-

τανική σύμπτωση  απόψεων και στο τέλος

ταύτιση επιχειρημάτων της Παράταξης  του

κ. Ιατρού, με αυτή των εργολάβων. 

Τα δικά τους επιχειρήματα  από τη μια, με την

ανυπόστατη κινδυνολογία της δήθεν διασύν-

δεσης των δύο τοποθεσιών (Οβριόκαστρο–

Φοβόλες), όλως περιέργως  μετεξελίσσονται

σε βασικά επιχειρήματα της κοινοπραξίας

των εργολάβων που εποφθαλμιούν το Οβριό-

καστρο!!! 

Αυτό και μόνο θα πρέπει να προβληματίσει

πολύ σοβαρά τον κ. Ιατρού. 

Τους ανοίγουμε τα μάτια άθελα μας με καλές

ιδέες ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; 

Πιστεύει ο κ. Ιατρού, ότι οι εργολάβοι για τον

ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο, θα αποκάλυπταν με

τρόπο αφελέστατο και θα αποτύπωναν σε ένα

χαρτί της Περιφέρειας, το σατανικό τους σχέ-

διο για δήθεν διασύνδεση των δύο αυτών

χώρων; 

Πιστεύει άραγε στα αλήθεια  ότι οι εργολάβοι

θα έδιναν την συγκατάθεσή τους για δημο-

σιοποίηση αυτής της πρότασής τους, αν δεν

είχαν κατά νου να προκαλέσουν σύγχυση και

ανασφάλεια στους πολίτες; 

Τους έχει άραγε για τόσο αφελείς και επιπό-

λαιους τους εργολάβους ο κ. Ιατρού; 

Αυτό που στην πραγματικότητα πονάει αφό-

ρητα τα οικονομικά συμφέροντα των εργολά-

βων είναι η επίμαχη τροπολογία που ακυρώνει

στην πράξη κάθε σκέψη για χωματερή στο

Οβριόκαστρο.  

Η τροπολογία είναι νόμος του κράτους, τα

υπόλοιπα είναι ευσεβείς ανεκπλήρωτοι πόθοι

θερινής νυκτός του εργολάβου και ελπίζουμε

μόνο αυτού.   

Με μια σημαντική λεπτομέρεια. 

Για να εφαρμοστεί η τροπολογία, δηλαδή για

να έχει ισχύ ο νόμος και στην ουσία να αλ-

λάξει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την

πόλη της Κερατέας, θα πρέπει να μην κά-

νουμε ούτε βήμα πίσω από τις θέσεις μας και

την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Μελέ-

της του έργου στις Φοβόλες. 

Αν κάνουμε τώρα πίσω, επιστρέφουμε ολο-

ταχώς στο Οβριόκαστρο. 

Αυτό ακριβώς επιθυμούν διακαώς και επι-

διώκουν με κάθε τρόπο οι εργολάβοι.  

Είναι πλέον η τελευταίας τους ευκαιρία να

αποσύρουμε την πρότασή μας για να ακυρω-

θεί η τροπολογία. 

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Τι από όλα αυτά δεν καταλαβαίνει ο κ. Ιατρού; 

Οι εργολάβοι μπλοφάρουν με τα σαθρά και

ανυπόστατα επιχειρήματά τους! 

Πόσο πιο ξεκάθαρα να το βροντοφωνάξουμε; 

Οι πολίτες πάντως δεν είναι αφελείς… κατά-

λαβαν!

Εμείς σε καμία περίπτωση δεν  καθησυχά-

ζουμε τον κόσμο, αλλά παραμένουμε σε

εγρήγορση.

Προτείνουμε στη Δημοτική αρχή μία άμεση

συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, καθι-

στώντας τον υπεύθυνο για οποιαδήποτε

παρέκκλιση από την απόφαση της Βουλής.

Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής 

Αδέσμευτοι Πολίτες Λαυρεωτικής
Ανακοίνωση - Ενημέρωση

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εμμένει στο περιεχόμενο των προηγούμενων

αποφάσεων - ψηφισμάτων και καλεί την Πολι-

τεία να δώσει άμεσα νόμιμη λύση στο θέμα της

διαχείρισης των απορριμμάτων και να σταμα-

τήσει την παρανομία που συντελείται στο

Οβριόκαστρο Κερατέας.

2. Δηλώνει την αντίθεσή του σε κάθε σχέδιο της

Πολιτείας για δημιουργία Ο.Ε.Δ.Α.- Χ.Υ.Τ.Α.

ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης στον

ιστορικό - αρχαιολογικό χώρο του Οβριόκα-

στρου Κερατέας.

3. Η πάγια θέση του Δήμου Λαυρεωτικής είναι

να διαχειριστεί τα απορρίμματα των μελών του

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, δη-

λαδή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,

σε χώρο και με σύγχρονη μέθοδο που θα επιλε-

γεί από το Δήμο Λαυρεωτικής».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 25 / 7  /2013 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29403 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό,
με σφραγισμένες προσφορές δια
συμπλήρωσης τιμολογίου (συνημ-
μένο της μελέτης 21/2013)  και με
κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλό-
τερη τιμή 

για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013     συνολικής προϋπο-
λογισθείσης  αξίας  318.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας.
Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα
Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού , την
10/9/2013 ημέρα Τρίτη  και από ώρα
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης  συμ-

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α ανά
τμήμα ή τμήματα που αφορά η προ-
σφορά  (τμήματα 25 ) όπως αναλυ-
τικά αναφέρεται στην υπ΄αριθ.
29402/2013  διακήρυξη  Δημάρχου.
Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕΕ.
25/7/2013   2013/S 143-249195

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο /αναδόχους ανα-
λογικά.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού και του τιμολογίου προσφο-
ράς θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της προκήρυ-
ξης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΝ-ΔΓΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο  26-7-2013
Αρ. Πρωτ.  14063 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ», ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός 62.701,11€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατα-
κύρωσης την οικονομικά χαμηλό-
τερη προσφορά  για την:  «Προμή-

θεια Διαφόρων Ειδών υγιεινής για
τις ανάγκες του Δήμου», προϋπο-
λογισμού δαπάνης 62.701,11€ με
ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
14/2013 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-
σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 11389/93,
Ν.2286/95, Ν.2503/97, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010 και τις λοιπές ερμηνευ-
τικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
09:00πμ – 09:30πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εται-

ρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή
εμπορεύονται τα ζητούμενα είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5%
(3135,06€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
14/2013 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον  Δήμο Μαρ-
κοπούλου  Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00 – 14:00 στο τηλ 22990-20155.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Για άλλη μια φορά, τη δεύτερη

φέτος, η κυβέρνηση επιλέγει

με την πολιτική της να μετακυ-

λίσει το κόστος από την τρύπα

του ΛΑΓΗΕ στους καταναλω-

τές ηλεκτρισμού, μέσω αύξη-

σης του Ειδικού Τέλους

Μείωσης Εκπομπών Αερίων

(ΕΤΜΕΑΡ), ελαφρύνοντας έτσι

έμμεσα τους προμηθευτές της.

Η μετακύλιση επιτυγχάνεται με

την τεχνητά χαμηλή Οριακή

Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), αφού

από τη μια δεν ενσωματώνον-

ται στον υπολογισμό της όλες

οι επιδοτήσεις υπέρ των ορυ-

κτών καυσίμων και από την

άλλη δεν εκτιμάται η συνει-

σφορά των ΑΠΕ, που οδηγεί

στη σημαντική μείωσή της.

Έτσι συμβαίνει το παράδοξο

φαινόμενο, στην Ελλάδα με τη

μικρότερη εισχώρηση των

ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα ο

καταναλωτής να επιβαρύνεται,

ενώ στη Γερμανία με την εκ-

πληκτικά μεγαλύτερη να πέ-

φτουν οι τιμές. Με την

σκοπιμότητα αυτή συμβάλλει

στην διαιώνιση της παραπλη-

ροφόρησης περί "ακριβών"

ΑΠΕ, έναντι των τάχατες "φθη-

νών" συμβατικών μορφών.

Όμως τα δεδομένα λένε άλλα.

Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει

ότι από το λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ

μόλις το 40% πηγαίνει στις

πληρωμές παραγωγών ΑΠΕ

ενώ το υπόλοιπο καταλήγει με

τον ένα ή τον άλλο τρόπο να

επιδοτεί τα ορυκτά καύσιμα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε

προτείνει ένα νέο τρόπο υπο-

λογισμού του ΕΤΜΕΑΡ που θα

μειώσει το έλλειμμα του

ΛΑΓΗΕ χωρίς επιβάρυνση του

καταναλωτή. Η μέθοδος στηρί-

ζεται στην ακριβή αποτίμηση

της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη

μείωση της ΟΤΣ έτσι ώστε οι

ΑΠΕ να μη δυσφημίζονται

άδικα, αλλά κυρίως χωρίς να

καταλήγει να πληρώνει ο κα-

ταναλωτής το κόστος που θα

έπρεπε να βαρύνει τον προμη-

θευτή. Μια πολιτική που προ-

κρίνεται στην ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 οι

ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά

συνεισέφεραν 30,6% στην πα-

ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

μειώνοντας παράλληλα κατά

18% τη χρήση λιγνίτη και κατά

22% τη χρήση φυσικού αερίου.

Προφανώς η αύξηση της χρή-

σης καθαρής πράσινης ενέρ-

γειας θίγει συμφέροντα.

Όμως το ποτάμι δε γυρίζει

πίσω όσο κι αν πασχίζουν κά-

ποιοι. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί

για συμμετοχή των ΑΠΕ κατά

40% στην ηλεκτροπαραγωγή

ως το 2020, ενώ πρόσφατα το

Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε

τη θέσπιση δεσμευτικού στό-

χου και για το 2030. Το συμφέ-

ρον των πολιτών και τώρα και

στο μέλλον είναι η απεξάρ-

τηση από τα ορυκτά καύσιμα,

εισαγόμενα ή μη και η αποφα-

σιστική στροφή στις ΑΠΕ.

Για την αποδέσμευση της χω-

ροθέτησης Κέντρων Αποτέ-

φρωσης Νεκρών από τα ήδη

υφιστάμενα κοιμητήρια κατέ-

θεσε τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ στο

νομοσχέδιο για την αυθαίρετη

δόμηση.

Από το 2006 που έχει ολοκλη-

ρωθεί η νομοθετική διαδικασία

δεν έχει καταφέρει να στηθεί

κανένα Κέντρο αποτέφρωσης

νεκρών. Ετσι οι πολίτες στε-

ρούνται το δικαίωμα της ελεύ-

θερης επιλογής  καύσης (άρθρο

35 του Ν. 3448/2006, Π.Δ.

31/2009, ΚΥΑ 20232/2010) και

προκειμένου να γίνει καύση οι

σοροί  ταξιδεύουν σε γειτονι-

κές χώρες που έχουν δημιουρ-

γήσει αντίστοιχους χώρους.

Οπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ:  

«Τα προβλήματα που έχουν πα-

ρουσιαστεί αφορούν αφενός

ζητήματα τεχνικού χαρακτήρα,

όπως είναι η ανεπάρκεια ικανού

χώρου εντός των υφιστάμενων

νεκροταφείων για την εγκατά-

σταση Κέντρου Αποτέφρωσης

Νεκρών (ΚΑΝ), αφετέρου ζητή-

ματα νομικού χαρακτήρα, όπως

είναι το συγκεχυμένο ιδιοκτη-

σιακό καθεστώς των υφιστάμε-

νων νεκροταφείων όπου

υπάρχει τυπικό κώλυμα για την

ίδρυση και εγκατάσταση αποτε-

φρωτηρίου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι με την

υιοθέτηση της πρότασής του θα

μπορέσουν να ιδρυθούν και να

λειτουργήσουν Κέντρα αποτέ-

φρωσης νεκρών, εφόσον θα

χωροθετούνται σε περιοχές

εντός σχεδίου, όπου θα επιτρέ-

πονται χαμηλής, μεσαίας και

υψηλής όχλησης εγκαταστά-

σεις μετά από υπόδειξη του κα-

τάλληλου χώρου από τον

ενδιαφερόμενο δήμο.  

σ.σ. Καλό ακούγεται, αλλά δεν

φθάνει πάντα να υπάρχει νομο-

θεσία. Πρέπει ο πολίτης να εμ-

πεδώσει την φιλοσοφία της

καύσης και να σταματήσει τις

αντιδράσεις βεβαίως και η εκ-

κλησία ώστε να μην εμποδίσει

μια τέτοια εγκατάσταση, γιατί

παρακολουθήσαμε πρόσφατα τι

έγινε στο Μαρκόπουλο, όταν ο

δήμαρχος επιχείρησε να εγκα-

ταστήσει ένα κέντρο αποτέ-

φρωσης, ιδιαίτερα χρήσιμο

όπως προείπαμε. 

Τροπολογία για τα Κέντρα

αποτέφρωσης νεκρών
κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

OIKOΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

Σε επιβάρυνση των καταναλωτών και δυσφήμιση των ΑΠΕ οδηγούν οι κυβερνητικές επιλογές

Δεκατρία δικαιολογητικά

απαιτούνται για την υπα-

γωγή στο πρόγραμμα ρύθ-

μισης των δανείων, που

καθιέρωσε ο νόμος

4161/2013 του υπουργείου

Ανάπτυξης.

Αυτά περιλαμβάνονται στην

απόφαση του υφυπουργού

Ανάπτυξης Θ. Σκορδά, η οποία

έχει πάρει το δρόμο για την

Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πέραν των δικαιολογητικών η

απόφαση καθορίζει και ένα

συγκεκριμένο τύπο αίτησης

την οποία θα πρέπει να υπο-

βάλλουν οι δικαιούχοι του

προγράμματος διευκόλυνσης

των δανειοληπτών.

Αναλυτικά τα δικαιολογη-

τικά είναι:
→ Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα

και αντίγραφα αιτήσεων που έχουν

υποβληθεί προς άλλους πιστωτές

φέροντα υπογραφή καθενός εξ

αυτών.

→ Φωτοτυπία ταυτότητας.

→ Βεβαίωση αποδοχών (για μισθω-

τούς και συνταξιούχους)

α) Βεβαίωση αμοιβών (για όσους θε-

ωρείται ότι έχουν εισόδημα από μι-

σθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις

του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013

(Α' 17) ή

β) αντίγραφα φύλλων παροχής υπη-

ρεσιών με αύξουσα αρίθμηση που να

αποδεικνύουν παροχή υπηρεσιών

κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

2 του ν. 4110/2013 (Α' 17).

→ Αντίγραφα εκκαθαριστικών οικο-

νομικών ετών 2010 και τελευταίου

οικονομικού έτους πριν την υποβολή

της αίτησης.

→ Αντίγραφα υποβληθέντων εντύ-

πων Ε1, Ε2 και Ε3 για τα οικονομικά

έτη 2010 και τελευταίου οικονομικού

έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

→ Αντίγραφο εντύπου Ε9 έτους

2009 και τυχόν μεταβολές του

→ Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακι-

νήτων και συγκεκριμένα:

Για ακίνητα που περιήλθαν στην κυ-

ριότητά του δανειολήπτη:

α) Μετά την 01-01-2007: Αντίγραφα

τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως

αυτά περιγράφονται στο τελευταίο

Ε9,

β) Πριν την 01-01-2007: Αντίγραφα

τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως

αυτά περιγράφονται στο τελευταίο

Ε9 και αντίγραφο οποιουδήποτε επί-

σημου εγγράφου δημόσιας υπηρε-

σίας (π.χ. ΕΤΑΚ κ.λπ.) ή δημόσιου

λειτουργού (π.χ. συμβολαιογράφου)

από το οποίο να προκύπτει η αντικει-

μενική αξία κάθε ακινήτου.

→ Φορολογική ενημερότητα πρωτό-

τυπη και σε ισχύ.

→ Ασφαλιστική ενημερότητα πρωτό-

τυπη και σε ισχύ για υπαγόμενους

ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι

θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μι-

σθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις

του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013

(Α' 17).

→ Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986

(Α΄75) όπως τροποποιήθηκε με το ν.

2479/1997 και ισχύει, για το ύψος

των καταθέσεων και των κινητών

αξιών του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.

4161/2013 και για την πληρότητα και

την ορθότητα των στοιχείων που

αναφέρονται στο νόμο και υποβάλ-

λονται, με βεβαίωση του γνησίου της

υπογραφής από δημόσια αρχή.

→ Βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα

από ΟΑΕΔ το μέγιστο 30 ημέρες πριν

την υποβολή της αίτησης ή αντί-

γραφο της επικαιροποιημένης κάρ-

τας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

→ Πιστοποιητικό αναπηρίας Α'/βάθ-

μιας ή Β'/βάθμιας Επιτροπής από

οποιαδήποτε δημόσια αρχή (Νομαρ-

χιακές Υγειονομικές Επιτροπές,

Υγειον. Επιτροπές Ασφαλιστικών Τα-

μείων, ΚΕ.Π.Α. ΑΣΥΕ) ή επικυρωμένο

αντίγραφο αυτού από την εκδούσα

αρχή, σε ισχύ.

Για Το ΙΝΚΑ Νομού Ηλείας

Φώτης Ν Αλεξόπουλος
Γραμματέας για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

σ.σ. Mόλις μάθαμε ότι ψηφί-

στηκε στο φορολογικό, που

κάθε εβδομάδα αλλάζει, η

κατάσχεση των πόλιτών της

κινητής και ακίνητης περι-

ουσίας τους, αν σε ένα

μήνα δεν πληρώσουν το

φόρο ή δεν υπαχθούν στη

ρύθμιση!!

Χρειάζονται και επείγονται

για τις μικρές ακίνητες πε-

ριουσίες των πολιτών, οι

Γερμανοί, και η κατοχική

“εθνικής ανάγκης” κυβέρ-

νηση ανταποκρίνεται

άμεσα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
ΚΑΛΥΒΙΑ 26/07/2013

Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                       
Αρ. Πρωτ. 17221

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια επανα-
ληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
και με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη οικονομοτεχνικά
προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΔΩΝ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης αξίας 22.975,25€
με Φ.Π.Α 23%. Η δαπάνη της προ-
μήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδί-
ους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις:   Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95,  Β) το αριθμ.

23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ),  Γ) του Ν.3463/06, Δ)
την απόφαση του Υπ. Οικονομίας
Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 –
ΦΕΚ 1789/12.11.2010, Ε) Την από-
φαση του Υπ. Ανάπτυξης περί
εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με
την οποία εξαιρούνται από το
Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότε-
ρου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α,
ΣΤ) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», Ζ) τον υπό
εκτέλεση προϋπολογισμό του
Δήμου, η πίστωση σε βάρος των
Κ.Α. 20-7135.001, Κ.Α. 20-7135.003
και 20-6673.002 για ποσά
9.993,75€, 4.981,50€ και
8.000,00€ αντιστοίχως. Η) Την υπ’
αριθ. 166/2013 απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου, με την οποία εγ-
κρίνει την διενέργεια της
προμήθειας. Θ) την 181/2013 από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστω-
σης. Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(αρ. μελ. 24/13). Κ) την 206/2013
απόφαση της Οικον. Επιτροπής για
επανάληψη του διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημαρχείο Σαρωνικού την Τετάρτη
7 Αυγούστου 2013 και ώρα 11:00
π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγω-
νισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό για ποσό που αν-
τιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης με
τον ΦΠΑ 23%. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥ-
ΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την πα-
ραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επι-
τροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ..]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος

Yπαγωγή στη ρύθμιση δανείων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 24/07/2013
Αριθμ. Πρωτοκ22839

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού
διεθνή διαγωνισμού για την προ-
μήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παλλήνης διακηρύσ-
σει Διεθνή  Ανοικτό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρε-
λαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνη-
σης, βενζίνης αμόλυβδης) 
Α) ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Β) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ
Γ) Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ) Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ε) Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ-
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
και συγκεκριμένα για:
α) την κίνηση όλων των οχημάτων
(απορριμματοφόρων, μηχανημάτων
έργου, επιβατικών, μοτοποδηλά-
των) του Δήμου Παλλήνης με τμη-
ματική προμήθεια  σε πετρέλαιο
κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη επί
πρατηρίου από τις αντλίες του προ-

μηθευτή και καύσιμα για  θέρμανση
( πετρέλαιο θέρμανσης) με παρά-
δοση στις δεξαμενές των καταστη-
μάτων του Δήμου. Λιπαντικά και
έλαια σε ποσότητες που καθορίζον-
ται στην μελέτη και παράδοση στο
Αμαξοστάσιο του Δήμου .
β) προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμαν-
σης – καύσιμα σε πετρέλαιο κίνη-
σης  για τις Κολυμβητικές
δεξαμενές με παράδοση στις δεξα-
μενές για τις Αθλητικές και Πολιτι-
στικές εγκαταστάσεις και βενζίνη
αμόλυβδη για το ιδιόκτητο όχημα
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου με τμηματική προμήθεια επί
πρατηρίου
γ) προμήθεια πετρελαίου θέρμαν-
σης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης- Νομικού Προσώπου Δημο-
σίου Δικαίου του Δήμου   με
τμηματική προμήθεια και παράδοση
στις δεξαμενές των Σχολικών Μο-
νάδων
δ) προμήθεια πετρελαίου θέρμαν-

σης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαί-
δευσης- Νομικού Προσώπου Δημο-
σίου Δικαίου του Δήμου με
τμηματική προμήθεια και παράδοση
στις δεξαμενές των Σχολικών Μο-
νάδων
ε) προμήθεια πετρελαίου θέρμαν-
σης για τις ανάγκες του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας - Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του

Δήμου με τμηματική προμήθεια και
παράδοση στις δεξαμενές των Βρε-
φονηπιακών Σταθμών & των ΚΑΠΗ
με κριτήριο κατακύρωσης για όλα
τα ανωτέρω το μεγαλύτερο ποσο-
στό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης,
όπως αυτές προσδιορίζονται από το
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσί-
μων ή τον αρμόδιο φορά φορέα
όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και στα
λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή ανά
λίτρο συνολικής προϋπολογισθεί-
σης αξίας 1.013.167,00 ευρώ, συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.
Στον διαγωνισμό μπορούν να γί-
νουν δεκτές προσφορές στο σύ-
νολο ή για τον ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
(Α) στις ομάδες – 1- και -2- όπου
απαιτείται η ύπαρξη πρατηρίου
υγρών καυσίμων στην περιοχή σύμ-
φωνα με την διακήρυξη.
Για την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
για την ομάδα -1- απαιτείται η
ύπαρξη πρατηρίου υγρών καυσίμων
στην περιοχή σύμφωνα με την δια-
κήρυξη.
Για όλα τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ., τις
ομάδες -3- & -4- του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ, τις ομάδες -2- & -3- της
Κοινωφελούς Επιχείρησης θα μπο-
ρούν να δίνονται μεμονωμένες προ-
σφορές , λαμβάνοντας υπόψη τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό για την
έκδοση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Ο Δήμος αλλά και τα Νομικά Πρό-

σωπα διατηρούν το δικαίωμα να αυ-
ξήσουν την ποσότητα των προς
προμήθεια υλικών κατά 20% με αν-
τίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζό-
μενης δαπάνης, με τους ίδιους
όρους προμήθειας χωρίς καμία αν-
τίρρηση και απαίτηση του προμη-
θευτή {δικαίωμα προαίρεσης
(option)}.
Ο  διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης – Ιθάκης 12 –
Γέρακας, την 17η Σεπτεμβρίου 2013
ημέρα Τρίτη και ώρα.11.00 – 12.00.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και όσες προσφορές κατα-
τεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακο-
λουθήσει η διαδικασία της αποσφρά-
γισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
του συνόλου ή στις ομάδες συμμε-
τοχής  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το γραφείο του Δήμου,
Ιθάκης 12 – Γέρακας – Υπεύθυνος κ.
Παπαϊωάννου – τηλ.210-6604641  &
στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Παλ-
λήνης (Αγ.Αθανασίου 1 – Παλλήνη)
– Υπεύθυνος κ. Σπηλιωτόπουλος –
τηλ.210 - 6662143 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Tη Δευτέρα 22-7-2013 με πρωτοβουλία της Ε ΕΛΜΕ Αν Αττι-

κής, των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Λαυρίου και του Συλλόγου

γονέων του σχολείου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη γο-

νέων, εκπαιδευτικών, μαθητών. Στη σύσκεψη συμμετείχε αντι-

προσωπεία του δημοτικού συμβουλίου της Λαυρεωτικής με

επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Σταύρο Ρόζη και ο πρόεδρος του

Ε.Κ Λαυρίου.

Ήταν κοινή διαπίστωση όλων ότι με την ψήφιση του πολυνο-

μοσχέδιου η κυβέρνηση οδηγεί σε διάλυση την  δημόσια τε-

χνική εκπαίδευση καταργώντας 52 από τις 110 ειδικότητες

των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ., αφήνοντας στον αέρα 20.000 μαθητές

και βγάζοντας σε διαθεσιμότητα – απόλυση 2.500 καθηγητές. 

Η κατάργηση απ’ την Δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαί-

δευση των Τομέων της Υγείας και Πρόνοιας, της Αισθητικής -

Κομμωτικής και των Γραφικών Τεχνών, αποτελεί πράξη που εν-

τάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό διάλυσης της Δημό-

σιας Εκπαίδευσης και της μεταφοράς «φιλέτων» της Δημόσιας

Εκπαίδευσης στους Ιδιώτες.

• Ειδικότερα στο 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ καταργείται  ο τομέας

Υγείας και Πρόνοιας που αποτελείται από τις ειδικότητες των

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και Βοηθών Νοσηλευτών που είναι

από τα πολυπληθή τμήματα (με πάνω από 40 μαθητές), με πλή-

ρως οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια ενώ 4 καθηγη-

τές μπαίνουν στη διαθεσιμότητα.

• Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει πολλούς μαθητές  να πληρώ-

νουν δίδακτρα σε ιδιωτικά ή σε δημόσια ΙΕΚ. Όσοι δεν έχουν

να πληρώσουν θα εγκαταλείπουν από νωρίς την εκπαίδευση. 

• Στους μαθητές αυτούς στερούν το δικαίωμα να αποκτήσουν

απολυτήριο και πτυχίο Λυκείου και τη δυνατότητα πρόσβασης

σε ΑΕΙ και  ΤΕΙ μέσω του ΕΠΑΛ.

• Οδηγεί ουσιαστικά σε κλείσιμο εκατοντάδες σχολεία της

επαγγελματικής εκπαίδευσης (Επαγγελματικά Λύκεια και

Επαγγελματικές Σχολές). 

• Κατευθύνει τους μαθητές στη «μαθητεία» δηλαδή την απλή-

ρωτη και ανασφάλιστη εργασία (εθίζοντας έτσι τα παιδιά μας

στο γενικευμένο μοντέλο εργασίας και ζωής, που θρέφει το

σύστημά τους: δουλειά χωρίς δικαιώματα, ετοιμάζοντας τους

σύγχρονους δούλους του 21ου αιώνα).

Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια της επίθεσης στη δημόσια και

δωρεάν  εκπαίδευση με τις συγχωνεύσεις τμημάτων, κατάρ-

γηση κατευθύνσεων σε Λύκεια, αύξηση του αριθμού των μα-

θητών στα τμήματα, τις απολύσεις 10.000 αναπληρωτών,  ενώ

τις επόμενες μέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο

για το νέο Λύκειο και το νέο Τεχνολογικό Λύκειο διαμορφώ-

νοντας το  σχολείο της αγοράς. 

Το ξήλωμα της δημόσιας παιδείας εντάσσεται στα συνολικό-

τερα σχέδια της κυβέρνησης –Ε.Ε-ΔΝΤ για διάλυση και ιδιω-

τικοποίηση κάθε δημόσιου αγαθού και μεταφορά του κόστους

στους πολίτες Παιδεία –Υγεία Υπηρεσίες μετατρέπονται σε

εμπορεύματα με σκοπό το κέρδος. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα είναι η δραματική μείωση της χρηματοδότησης των

Δήμων που τους οδηγεί σε αδυναμία  κάλυψης βασικών αναγ-

κών των δημοτών. 

Οι απολύσεις στο Δημόσιο έρχονται να προστεθούν στις χι-

λιάδες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα αυξάνοντας έτσι τον

αριθμό των ανέργων και την πίεση που δέχεται η ελληνική κοι-

νωνία. 

Οι καθηγητές οι γονείς  και οι μαθητές βλέποντας ότι η παι-

δεία βάλλεται και η μόρφωση των νέων δεν εξυπηρετεί τα

συμφέροντα της κυβέρνησης και των δανειστών μας, αποφα-

σίσαμε να αγωνιστούμε και να εμποδίσουμε τα σχέδια όλων

αυτών που θέλουν την παιδεία στο περιθώριο και τα παιδιά μας

εύκολή λεία στα σχεδία τους

Με βάση τα παραπάνω η σύσκεψη κατέληξε στα εξής:

― Συγκροτήθηκε επιτροπή αγώνα  από τους παρευρισκόμε-

νους με σκοπό την οργάνωση του αγώνα. 

― Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτι-

κής να στηρίξει τον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας

Τεχνικής Εκπαίδευσης, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης-

Ε.Ε-ΔΝΤ.

― Θα ενημερώσουμε και θα οργανώσουμε τους γονείς τους

μαθητές και όλους τους φορείς της περιοχής μας προκειμέ-

νου να συμβάλουμε σε ένα μεγάλο πανεκπαιδευτικό και παλ-

λαϊκό αγώνα που πρέπει να εκδηλωθεί με την έναρξη της νέας

σχολικής χρονιάς ώστε να ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και

να ΜΗΝ επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτή η βάρβαρη πολι-

τική.

Η πρόεδρος Ο γραμματέας

Άννα Μπαχτή Πάνος Μιχαλόπουλος

Σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικoί 

και με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό

δίπλωμα!

Ψήφισαν το πολυνομοσχέδιο την περασμένη εβδομάδα

στη Βουλή, για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών τε-

χνικής εκπαίδευσης, αλλά είχαν εξαιρέσει εκπαιδευτικούς

που κατείχαν τίτλους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού δι-

πλώματος.

Τώρα έρχονται με τροπολογία και το ακυρώνουν, έτσι που

και οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά διπλώματα δεν θα

εξαιρούνται της διαθεσιμότητας!

Με την προτεινόμενη τροπολογία, για όσους από απ’ αυ-

τούς τους εκπαιδευτικούς απορροφηθούν μετά τη διαθε-

σιμότητά τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης (σε θέσεις διοικητικού προσωπικού), μπορεί

να καταργηθούν σε αντιστάθμιση και θέσεις κατώτερης

βαθμίδας.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τους δημοτικούς αστυνό-

μους και άλλους κλάδους με αντίστοιχα προσόντα.

σ.σ. Διαλύσανε τη δημόσια ενημέρωση, διαλύουν την εκ-
παίδευση, διαλύουν την υγεία. Για να νοσηλευθεί χρόνιος
ασθενής, θα πληρώνει νοσήλεια από 40% για 360 μισθό
έως 80% για 1500 ευρώ μισθό.
Oσοι ακόμα βαυκαλίζονται ότι η μνημονιακή - κατοχική κυ-
βέρνηση “εθνικής ανάγκης” (έτσι ήταν και του Τσολάκο-
γλου), δουλεύει για το καλό μας, πλανώνται οικτρά. Τη
διάλυση της χώρας επιδιώκουν και βήμα - βήμα το πετυ-
χαίνουν. Μέσα στον Αύγουστο θα απελευθερωθεί και η
κατάσχεση της πρώτης κατοικίας!

Δεν θα επιτρέψουν τη διάλυση της

Τεχνικής Εκπαίδευσης 

Eνημερωτική συνάντηση στο ΕΠΑΛ Ραφήνας πραγματο-

ποιήθηκε (23-7-2013) σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις

στο χώρο της Τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης  με

τις καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων και απολύσεις -

διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών).

Συμμετείχαν η Ε ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, ο Σύλλογος διδα-

σκόντων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Ραφήνας, η Ένωση γονέων Μα-

ραθώνα - Ν. Μάκρης, οι συλλογοι γονέων Γυμνασίου

Ραφήνας, 2ου Γυμνασίου Ν. Μάκρης, 1ου Λυκείου Ν. Μά-

κρης, 1ου Δ.Σ. Μαραθώνα και Δ.Σ. Ν. Μάκρης, η Ο.Γ.Ε.

Ραφήνας - Λούτσας - Μαραθώνα και μαθητές και μαθή-

τριες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Ραφήνας.

Μετά από συζήτηση καταδικάστηκε ομόφωνα η πολιτική

του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης η οποία: 

• Καταργεί 52 ειδικότητες από τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.

• Στερεί σε  20000 μαθητές το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

• Οδηγεί σε διαθεσιμότητα - απόλυση 2500 εκπαιδευτικούς.

• Προωθεί το σχολείο της αγοράς και της δεξιότητας αντί

για το σχολείο της γνώσης.

• Οδηγεί τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων στα ΙΕΚ (δη-

μόσια ή ιδιωτικά), εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλοι δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουν τη

διάλυση της δημόσιας  τεχνικής εκπαίδευσης.

“Η κυβέρνηση οδηγεί σε διάλυση την  δημόσια τεχνική εκπαίδευση”
Συνάντηση φορέων στο Λαύριο
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιω-
μένων.  Τηλ. 6982 173851

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών.  Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών
ή ηλικωμένων.  Τηλ. 6983 954766

ΖΗΤAΕΙ εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρ-
μόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοση-

λεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και

περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του

Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα

στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Λεωφόρο Αναβύσ-

σου πλησίον της θάλασσας, 1 στρέμμα. 

Τηλ. 6937194268

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζητείται τριάρι στη Βάρκιζα.

Τηλ. 6971 920938

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛ6-ΑΒΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 23-07-2013
Αρ. Πρωτ. : 17344
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX  : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
13PROC001555459 2013-07-25

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό για την εργασία «καθαρι-
σμός Φρεατίων Ομβρίων υδάτων &
καθαρισμός παραλιών».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας. 
Εργασία  εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμέ-
νου να συντηρηθούν και να καθαρι-
σθούν τα φρεάτια όμβριων υδάτων
και να καθαρισθούν οι παραλίες του
Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο, είτε για κάθε ένα
από τα τμήματα 1 και 2. Εναλλακτι-
κές προσφορές δεν γίνονται δε-
κτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται
δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 01 Αυγούστου
ώρα 15:00 πριν από την ημέρα του
Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 02 Αυγούστου 2013 ώρα
λήξης 08:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του

διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσω-
ποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 02 Αυγούστου 2013
ώρα λήξης 08:30π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 2%, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης. Περισ-
σότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 10 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1:
24.272,00€ και ΤΜΗΜΑ 2: 4.878,05€
πλέον ΦΠΑ κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των 29.150,05 ευρώ (€) πλέον
ΦΠΑ 23%, ήτοι 35.854,56 €. Η χρη-
ματοδότηση της εργασίας θα γίνει
από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώ-
σεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πλη-
ρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Δια-
κήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέ-
ρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους  Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ:   BL4MVL6-X1E
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 22-07-2013
Αρ. Πρωτ. : 17230
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο  : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
13PROC001555706 2013-07-25

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό για την εργασία «Ασφά-
λιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων
και κτιρίων του Δήμου».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας. 
Η εργασία θα εκτελείται εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρω-
πίας
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην
ασφάλιση των οχημάτων και των
κτιρίων της αποθήκης  του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται  αναλυτικά στους όρους δια-
κήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 01 Αυγούστου ώρα
15:00 πριν από την ημέρα του Διαγω-
νισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 02 Αυγούστου 2013 ώρα
λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-

σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσω-
ποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 02 Αυγούστου 2013
ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 2%, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης. Περισ-
σότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
63.500,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νων όλων των φόρων). Η χρηματο-
δότηση της εργασίας θα γίνει από
ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώ-
σεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πλη-
ρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Δια-
κήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογια-
κών ημερών από την επομένη της
ημέρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους  Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
Βούλα,  24-7-2013
Αριθ. Πρωτ.  40711

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥ-
ΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές με κριτήριο κα-
τακύρωσης για τα καύσιμα την
έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του
οικείου Υπουργείου του ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού της με α/α
38/2013 μελέτης της Δ/νσης Καθα-
ριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπο-
λογισμού 73.800,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
συγκεκριμένα: α) 41.600,00 λίτρα
Πετρελαίου Κίνησης και β)
7.300,00 λίτρα Βενζίνη Αμόλυβδη.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  38/2013 και
την με αρ. Πρωτ.  39309/19-7-2013
σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 2 Αυ-
γούστου 2013 και ώρα 10.00, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παρα-
λαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
3.690,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Γρ. Προμηθειών του
Δήμου ( Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) καθημερινά  από
Δευτέρα 29-7-2013 έως Πέμπτη 1-
8-2013 και ώρες 8.30 - 13.00, τηλ.
213 2020131, 213 2019 955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Κερατέα, 05-07-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  -
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑΣ  -  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΡΕΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
‘ΣΠΗΛΙΑ ΖΕΖΑ’ ΚΑΙ ‘ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ’
ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑ-
ΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτι-
κής ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-
νίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994

(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-
φασης δήλωση ιδιοκτησίας, σε ει-
δικό έντυπο μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δε-
καπέντε (15) ημέρες από την τελευ-
ταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Σταύρος Ρόζης

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Παίζοντας με το νερό
Από το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”

ελάβαμε το παρακάτω άρθρο που δίνει οδηγίες για τα

θαλασσινά μπάνια και τα θαλασσινά αθλήματα.

Το κολύμπι σώζει ζωές

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από

θάλασσα και αμέτρητα νησιά, έχει επίσης λίμνες, ποτά-

μια και χείμαρρους.

Λόγω καλών καιρικών συνθηκών τον περισσότερο

χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο.

Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου,

κάνει τα παιδιά στη χώρα μας  ιδιαίτερα επιρρεπή στα

ατυχήματα από πνιγμό.

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να

πνιγούν, σε λίγα μόνο εκατοστά νερό σε ελάχιστο

χρόνο. 

Στη θάλασσα

Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας από

την πιο μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά, το κολύμπι

σώζει ζωές.

• Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς

επίβλεψη, ακόμα και εάν ξέρουν να κολυμπούν.

• Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα όπως

μπρατσάκια και κουλούρες, για την ασφάλεια των παι-

διών μας.

• Να μην κολυμπούν  τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, πρέ-

πει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τε-

λευταίο γεύμα.

• Μην αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την

ξηρά χωρίς επίβλεψη.

• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θά-

λασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο

ρεύμα.

• Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυ-

νατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν  τους

ηρωϊσμούς.

• Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως πατητές, κράτημα

αναπνοής και άλλα, πρέπει να αποφεύγονται, μπορούν

πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό. 

• Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε σκά-

φος πρέπει πάντα να φοράνε εγκεκριμένα σωσίβια και

να επιβλέπονται.

Θαλάσσια Αθλήματα

Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα τα παιδιά, πρέπει

πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και εάν

κολυμπούν καλά.

Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια

αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο ski,  ιστιοσανίδα

και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν

πρώτα, μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές  και να μά-

θουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος.

Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά, κάνουν καταδύ-

σεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν

τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν πιστά τους

κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδεμένα με την ειδική

σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη

και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

Σε πισίνα

Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η πι-

σίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη ή να έχει κά-

λυμμα ασφαλείας.

• Ποτέ να μην κολυμπάνε παιδιά σε πισίνα, χωρίς επί-

βλεψη.

• Να μάθουμε στα παιδιά, να προσέχουν ιδιαίτερα τον

περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας, μπο-

ρούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν σο-

βαρά. 

• Στην πισίνα όπως στη θάλασσα, είναι σημαντικό να μά-

θουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές, μόνον εφόσον βε-

βαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν

υπάρχουν εμπόδια.

Σε άλλους χώρους όπου υπάρχει νερό

• Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να μην πλησιά-

ζουν κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί εάν

πέσουν μέσα μπορεί να πνιγούν.  Για τον ίδιο λόγο δεν

πρέπει να κολυμπούν σε ποτάμι, όταν υπάρχει δυνατό

ρεύμα.

• Τα παιδιά να αποφεύγουν τις βουτιές σε λίμνη, όταν

τα νερά είναι θολά.

• Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να σκύ-

βουν πάνω από πηγάδια, στέρνες και αρδευτικά κανά-

λια, γιατί πέφτοντας μέσα, μπορεί να τραυματιστούν

σοβαρά ή να πνιγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφάλεια δεν σημαίνει υπερπροστασία. 

Τα παιδιά πρέπει να μη φοβούνται το «νερό», αλλά να το

χαίρονται με ασφάλεια. 

Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύ-
ματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει
σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδι-
κών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Τηλέφωνο: 210-6741.933 Fax: 210-6743.950

www.pedtrauma.gr – info@pedtrauma.gr

ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Μπορεί να είμαστε μια κατ'εξοχήν παραθαλάσσια πε-

ριοχή, από μια όμως γρήγορη ανασκόπηση, διαπιστώνεται

η απουσία και αποχή από την κατανάλωση ψαριών &  θα-

λασσινών στην καθημερινότητα μας.. Η θρεπτική αξία των

ψαριών άλλωστε, είναι αναμφισβήτη, καθ' ότι αποτελούν

πλούσια πηγή σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και

αμινοξέων ενώ σε σύγκριση και σε αντίθεση με το κρέας,

το λίπος των ψαριών είναι θρεπτικά αξιόλογο. Τα ψάρια

επίσης ειναι πηγή πολλών βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Ως

προς τις βιταμίνες τα ψάρια παρέχουν κυρίως τις βιταμίνες

Α και D, ενώ παρέχουν και άλλες βιταμίνες του συμπλέγ-

ματος Β, όπως Β1, Β2, νιασίνη και Β12, που είναι σημαντι-

κές για το μεταβολισμό των βασικών διατροφικών

στοιχείων.

Ιδού μια έξυπνη και αρκετα δελεαστική συνταγή για ψάρια

& θαλασσινά  

ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΤΟΝΟΥ

(ή οποιοδήποτε άλλο ψάρι της αρεσκείας σας)

Υλικά για περίπου 4-6 κεφτέδες 

• 350 γρ. τόνος κονσέρβα σε νερό

• 1/2 κούπα ψωμί ψίχα ή Βρώμη

• 2 κουταλιές μαϊντανός ψιλοκομμένος

• 2 κουταλιές κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο

• 2 κουταλάκια μουστάρδα

• 1 αβγό

• 1 κουταλιά χυμό λεμονιού

• 2 κουταλιές ελαιόλαδο

• 1 κουταλάκι αλάτι

• πιπέρι, μικρή ποσότητα

• λίγο αλεύρι

1. Αφαιρέστε τον τόνο από την κονσέρβα και στραγγίξτε

ώστε να φύγουν τα υγρά. Μουσκέψτε το ψωμί και στραγ-

γίξτε το κι αυτό.

2. Σε ένα βαθύ μπολ ρίξτε τον τόνο, το ψωμί, τη μου-

στάρδα, τον μαϊντανό, το κρεμμυδάκι, το αβγό, το χυμό

λεμονιού και δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Προσθέστε αλάτι

και πιπέρι. Ανακατέψτε και ζυμώστε μέχρι να φτιάξετε ένα

ομοιογενές μίγμα. Εάν σας είναι πολύ στεγνό, προσθέστε

μία κουταλιά νερό και ανακατέψτε ξανά.

3. Σχηματίστε τους κεφτέδες. Μπορείτε για να είναι πιο

αφράτοι, να τους αφήσετε μία ώρα να «σταθούν» πριν

τους ψήσετε.

4. Σε αντικολλητικό χαρτί ή ταψί, ψήστε τους κεφτέδες

αφού τους αλευρώσετε λίγο.  

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit Βάρης
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Τη συνεργασία του για τρία χρόνια με τον διεθνή υδατο-

σφαιριστική Αντρέα Μιράλη, ανακοίνωσε ο Ναυτικός Όμι-

λος Βουλιαγμένης.

Ο Ανδρέας γεννήθηκε το 1987 και έχει αγωνιστεί στην Α1

με τα χρώματα του Πανιωνίου (2005-11) και της Χίου

(2011-13). Με τον Πανιώνιο αγωνίστηκε σε 2 τελικoύς του

LEN Trophy (2009 και 2011).

Ήταν μέλος της Εθνικής μας Ομάδας στους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Λονδίνου (2012) και στα Ευρωπαϊκά Πρωτα-

θλήματα του 2006, 2010 και 2012. Συμμετείχε, επίσης, στο

FINA Cup του 2006 (Βουδαπέστη) ενώ κατέκτησε το χάλ-

κινο μετάλλιο στο World League το 2006.

Αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της περιφέρειας και διακρί-

νεται για την έφεσή του στο σκοράρισμα. 

Ο ΝΟΒ καλωσορίζει τον Ανδρέα στην αθλητική του οικο-

γένεια και εύχεται μαζί του να σημειώσει νέες διακρίσεις.

Στη φωτογραφία με την πρόεδρο του Ομίλου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας, διοργα-

νώνει την Κυριακή 28 Ιουλίου, στο γήπεδο του Ομίλου

Χειμερινών Κολυμβητών "Μπάτης" στην ομώνυμη παρα-

λία του Παλαιού Φαλήρου, το 3ο Τουρνουά Ξυλορακέτας

Νότιας Αθήνας.

Η διοργάνωση, που γίνεται με τη συνεργασία του Vale-

tudo Racket και την υποστήριξη του Δήμου Π. Φαλήρου,

είναι ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας,

αλλά και ρακετιστικών δεξιοτήτων.

Οι αγώνες διεξάγονται σε δυάδες ή τετράδες, επομένως

πάρτε την παρέα σας, τις ρακέτες, μπαλάκια και αντη-

λιακό σας, και ελάτε στην παραλία του Μπάτη, απέναντι

από το καφέ Πράπας Sweet Home. 

Μοναδική προϋπόθεση να συμπληρώσετε τη δήλωση

συμμετοχής και να την αποστείλετε στο  notios-

tomeas@gmail.com ή το φαξ 210 9409577 ή να ενημερώ-

σετε για τη συμμετοχή σας τον Η.  Ζώη στο 6986602022

ή τον Γ. Φραγκίσκο στο 2132100151 (μεταξύ ωρών 10-14

καθημερινές).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και

βεβαίωση συμμετοχής, ενώ θα τους δοθούν και αναλυ-

τικά στατιστικά παιχνιδιού εφόσον το επιθυμούν - ταχύ-

τερες μπαλιές, πτώσεις κλπ.

Τέλος, ένας τυχερός με το/τη σύντροφο, θα κληρωθεί για

τετραήμερη διαμονή στο Hotel Mitzithras στο Λουτράκι

Κορινθίας.

O διεθνής υδατοσφαιριστής Ανδρέα Μιράλης στο NOB

Το Σάββατο ήταν μια άκρως αθλητική

και διαφορετική ημέρα για τον όμιλο!

Αγώνες SUP - καινούργιο κι απίστευτα

εξελισσόμενο άθλημα, επίδειξη func-

tional training πάνω σε σανίδες SUP,

fitness challenge και dance aerobic σε

στέρεο έδαφος, δραστηριότητες που

απευθύνονταν σε όλους ανεξαρτήτως

ηλικίας και φυσικής κατάστασης! 

Οι δυνατοί βοριάδες δεν επέτρεψαν

τη διεξαγωγή του αγώνα “Flevopoula

7 km challenge” να φτάσει δηλαδή

μέχρι την Φλεβοπουλα όπως ήταν

προγραμματισμένος, αλλά οι όρθιοι

σανιδικωπηλάτες γέμισαν τον κόλπο

της Βουλιαγμένης και αγωνίστηκαν σε

έναν εξίσου δυνατό αγώνα 5,5 χλμ!!

Σχεδόν όλοι κατάφεραν να τερματί-

σουν, παραδίδοντας μαθήματα επιμο-

νής και σθένους στους πολλους

θεατές του αγώνα! 

Αλλα και οι συμμετέχοντες του αγώνα

race 4all  δεν υστερούσαν σε ικανότη-

τες, καθώς πολλοί από αυτούς δοκί-

μασαν το SUP για πρώτη φορά και παρ

όλα αυτά στάθηκαν στο "ύψος τους"!!!

Το αγωνιστικό κομμάτι της ημέρας

έκλεισε με την σκυταλοδρομία, όπου

συμμετείχαν 7 ομάδες και συναγωνί-

στηκαν με πολύ κέφι για την πρώτη

θέση!

Ως επίλογο στις θαλάσσιες δραστη-

ριότητες, η ομάδα της ιδιωτικής Ακα-

δημίας base training (Τονια

Γουνιτσιωτη, Αγγελικη Γερολυμου και

Αγγελος Ανδριώτης) παρουσίασε επί-

δειξη functional training πάνω σε σα-

νίδα SUP, κάτι τελείως πρωτοποριακό

και ιδιαίτερο, που θα προσφέρει στο

μέλλον έναν εντελώς διαφορετικό,

αποτελεσματικό  και διασκεδαστικό

τρόπο γυμναστικής "πάνω στο νερό"!

Πίσω στην στεριά, η ομάδα της base

training παρουσίασε κυκλική προπό-

νηση με εξοπλισμό Lebert, τελευταία

λέξη στον χώρο της γυμναστικής, και

προκάλεσε τους παρευρισκόμενους

να συμμετάσχουν σε fitness challenge! 

Η ημέρα τελείωσε αργά  το απόγευμα,

με ξεσηκωτικο dance aerobic!

Ηταν μια ημέρα γεμάτη με αθλητικές

δραστηριότητες, πολύ κέφι και ζωντά-

νια! Οι αθλητές του SUP έμειναν με

τις καλύτερες εντυπώσεις και έδωσαν

ραντεβού στον όμιλο για την επόμενη

διοργάνωση!!!

Οπως σημειώνει ο ΝΟΒ η συνεισφορά

του χορηγού, της εταιρίας Βic ήταν

μεγάλη, καθώς συνέβαλε πρακτικά

στην επιτυχία του αγώνα και με τη θε-

τική ενέργεια των στελεχών του πλαι-

σίωσε την όλη προσπάθεια!!!

1st VOULIAGMENI SUP race 20133ο Τουρνουά Ξυλορακέτας

Νότιας Αθήνας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού 
Κυλικείου στο 5ο Δημοτικό 

Σχολείου Κορωπίου)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας
διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δη-
μόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
με ενσφράγιστες προσφορές για

τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου
του, για έξι χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Διευθυντή του 5ου Δημο-
τικού Σχολείου στις 2/9/2013 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο γραφείο τοη Δήμου
(τηλ. 210 6628405), κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες. 
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Π/θμιας Εκπαίδευσης 
Ελένη Αδάμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού 
Κυλικείου στο 4ο Δημοτικό 

Σχολείου Κορωπίου)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας
διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δη-
μόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
με ενσφράγιστες προσφορές για

τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου
του, για έξι χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού
Σχολείου στις 30/8/2013 ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο γραφείο τοη Δήμου
(τηλ. 210 6628405), κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες. 
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Π/θμιας Εκπαίδευσης 
Ελένη Αδάμ

Ο Δήμος Γλυφάδας - Τομέας Αθλητισμού σε συνεργασία

με την Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών

(Ε.Σ.Α.Π.), διοργανώνουν στην Γ' Μαρίνα Γλυφάδας (πλη-

σίον παλαιού Δημαρχείου) στις 3 & 4 Αυγούστου 2013 αγώ-

νες Beach Volley Ερασιτεχνών και τους Τελικούς αγώνες

BΕΑCH VOLLEYLEAGUE 2013.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων στον αθλητισμό

και αναγνωρίζοντας ότι το Beach Volley αποτελεί το μεγα-

λύτερο καλοκαιρινό πόλο έλξης της νεολαίας και όχι μόνο,

διοργανώνεται το τουρνουά ερασιτεχνών, με σκοπό να

δοθεί η ευκαιρία σε λάτρεις του αγωνίσματος να λάβουν

μέρος, συνδυάζοντας έτσι, την άσκηση και τη διασκέδαση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

09.00: Τεχνική σύσκεψη Ανδρών 

13.00: Τεχνική σύσκεψη Γυναικών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

- Όμιλοι μονός αποκλεισμός

- Δύο Νικηφόρα Σετ στους 15 πόντους

Χωρίς πληρωμή συμμετοχής

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά δι-

πλώματα

ΕΠΑΘΛΑ :

Στη νικήτρια ομάδα Ανδρών και Γυναικών θα δοθούν: Κύ-

πελλο, Μετάλλιο, Δίπλωμα, Δώρα (αθλητική τσάντα-

μπλούζα).

Στη δεύτερη νικήτρια ομάδα Ανδρών και Γυναικών θα δο-

θούν: Κύπελλο, Μετάλλιο, Δίπλωμα 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δήμος Γλυφάδας 

-Κοινωνική Αθλητική Πολιτιστική Παρέμβαση 

-Τομέας Αθλητισμού τηλ. 210-9602130 ώρες 08.00- 14.00

Μιχ. Τριανταφυλλίδης (Τεχν.Υπεύθυνος) τηλ. 6932 561 501

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

Τελικοί Αγώνες BEACH VOLLEY LEAGUE 2013 Ανδρών -

Γυναικών της Ε.Σ.Α.Π. για την ανάδειξη των Πρωταθλητών

Ελλάδας με απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από τη Nova.

13.00 - 18.00  ημιτελικοί 

19.00 - 22.00  τελικοί

Aγώνες Beach Volley Ερασιτεχνών 
και Τελικοί αγώνες BΕΑCH VOLLEYLEAGUE 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπόρων

(ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α) προτίθεται να διοργανώσει  Διημερίδα με

θέμα: «Η Αεροπορική αρχαιολογία ως μέσον διαδό-
σεως της αεροπορικής ιδέας και του εναλλακτικού
ιστορικού τουρισμού»

2. Η ανωτέρω Διημερίδα θα έχει τις παρακάτω Θεματικές

Ενότητες (Θεματολογία): 

α. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

β. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ

ΧΩΡΟ.

γ. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΙΟ ΧΩΡΟ.

δ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Νομικά ή Φυσικά Πρό-

σωπα) να συμμετάσχουν ενεργά με ομιλίες – παρουσιά-

σεις, σύμφωνα με την θεματολογία, υποβάλλοντας την

πρόταση/ομιλία τους, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η όλη παρουσίαση/ομιλία να μην υπερβαίνει τα είκοσι

λεπτά (00:20),αυστηρά.

β. Να είναι σε ηλεκτρονική μορφή με χρησιμοποίηση προ-

βολής εγχρώμων διαφανειών (POWER POINT).

γ. Να συνοδεύεται ξεχωριστά με πλήρες Βιογραφικό, φωτο-

γραφία και στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη/ομιλητή.      

4. Η υποβολή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί απο-

κλειστικά έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

συνοδευομένη με:
α. Αποστολή συμπακτώμενου δίσκου (CD ή DVD) περιέχοντος

την ομιλία/παρουσίαση και το Βιογραφικό του συντάκτη/ομιλητή.

β. Αποστολή της ομιλίας/παρουσιάσεως και του Βιογραφικού του

υποβάλλοντος, σε δυο (02) αντίτυπα.

γ. Αναγεγραμμένη, εκτός του φακέλου, την ένδειξη «Δια την επι-
τροπή Αξιολογήσεως Ομιλιών Διημερίδος»  
στην Διεύθυνση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

Οδός ΑΚΡΙΤΩΝ 3  ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ   ΤΚ: 142 34 ΑΘΗΝΑΙ

5. Για περαιτέρω πληροφορίες καλέστε το τηλέφωνο:

τον Ειδικό Γραμματέα Παν.Συ.Β.Α κο ΓΕΩΡΓΙΟ Δ.  ΜΕΡ-

ΜΗΓΚΑ  693 2 363515

Στο χώρο του Δημοτικού Γυμναστη-

ρίου Κερατέας, κατασκευάστηκε

και παραδόθηκε στους αθλούμε-

νους της περιοχής, το πέμπτο γή-

πεδο beach-volley της Αττικής.

Η νέα αθλητική εγκατάσταση μπο-

ρεί να φιλοξενήσει αγώνες πρωτα-

θλήματος αλλά και την Εθνική

ομάδα και πιστεύουμε ότι θα απο-

τελέσει πόλο ανάπτυξης του συγ-

κεκριμένου αθλήματος στην

ευρύτερη περιοχή.

Η δημιουργία του χώρου, ξεκίνησε

μετά από πρόταση του

Γυμναστικού Συλλόγου Κερατέας,

που υιοθετήθηκε από

τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Λε-

βαντή και υλοποιήθηκε από

το Δήμο Λαυρεωτικής, με την επί-

βλεψη του Προέδρου του Τοπικού

Συμβουλίου Κερατέας, Κωνσταντί-

νου Αθανασίου, του προπονητή Μ.

Αλεξανδρόπουλου και

της Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κερατέας

ανέλαβε την λειτουργία του γηπέ-

δου και ήδη προγραμματίζει την ορ-

γάνωση αγώνων και προγραμμάτων

άθλησης και ενασχόλησης με το

συγκεκριμένο άθλημα, για κάθε εν-

διαφερόμενο πολίτη σε ομαδικό ή

ατομικό επίπεδο.

Η πρώτη διάκριση της

Ακαδημίας

Μετά από λίγες εβδομάδες λει-

τουργιάς του νέου γηπέδου beach

volley, η πρώτη επιτυχία ήρθε για

την Ακαδημία Beach Volley του Γ.Σ.

Κερατέας.

Στο  REGIONAL CUP της ΕΣΠΑΑΑ,

η ακαδημία του Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ

συμμετείχε με 4 ομάδες, οι 2 κατά-

φεραν και προκρίθηκαν στις 8 κα-

λύτερες ομάδες της Αττικής, και η

ομάδα των ΜΥΡΤΩ ΠΡΙΦΤΗ και

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΠΟΥΡΑ κατέ-

κτησε το χάλκινο μετάλ-

λιο.

Η παρουσία αυτή αποτελεί

την καλύτερη επιβρά-

βευση για το Δήμο Λαυρε-

ωτικής, την τοπική

κοινότητα Κερατέας και

τον Γ.Σ. Κερατέας, που

επέμειναν στην δημιουρ-

γία του γηπέδου.

Γήπεδο beach-volley στην Κερατέα
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Προστατεύεται 

με προεδρικό διάταγμα 

το ορφανοτροφείο;

H EΒΔΟΜΗ στο προηγούμενο φύλλο ανέδειξε με το ρεπορ-

τάζ που έκανε για τον κοινόχρηστο χώρο του Ορφανοτροείου

Βουλιαγμένης, πως με διάφορα τεχνάσματα, χάνονται κοινό-

χρηστοι χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και πράσινοι. Εχουμε ξα-

ναασχοληθεί με το χώρο, όταν είδαμε να αναρτώνται

οικοδομικές άδειες (αρ.φ.725 /17.3.12 & 726/24.3.12) και είναι

γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε ο Δήμος και σταμάτησαν τις ερ-

γασίες και έκαναν αναστολή της αδείας.

Τώρα όμως προχωρούν παραπέρα. Αποκλείουν όλη την κοινό-

χρηστη περιοχή, με μπετόν και συρματόπλεγμα, όπως γρά-

φαμε στο προηγούμενο φύλλο.

Στο δημοσίευμά μας αναφέρθηκε στα προ ημερησίας της συ-

νεδρίασης της 22/7 ο Διον. Γεωργουλόπουλος και ο Γιάννης

Σκουμπούρης ζητώντας πληροφορίες.

Σ’ αυτούς απάντησε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, ο οποίος έκανε

μία αναδρομή στην έκδοση της παλιάς άδειας, και στη νέα του

2013, αλλά για τον περίφραξη του κοινόχρηστου χώρου δεν

απάντησε. 

Είπε ότι έχει δώσει εντολή στην Πολεοδομία να δει το θέμα.

Ελπίζουμε να έχουμε μία απάντηση. 

Είπε συγκεκριμένα: «Στο ορφανοτροφείο υπάρχει προεδρικό

διάταγμα που χαρακτηρίζει το χώρο κοινόχρηστο,  πλην των

κτιρίων του, που είναι χώροι πρόνοιας και των κατασκευών

που είναι  νόμιμα υφιστάμενοι προ του 1955.

Πολλές φορές έγιναν προσπάθειες να γίνουν διάφορα πράγ-

ματα (resort), αλλά βρήκε αντιμέτωπο το Δήμος Βουλιαγμένης

και σε όλα δικαστήρια που έγιναν  κατέληξαν ότι καλώς η Πο-

λεοδομία δεν εξέδωσε άδεια για μετατροπή σε συγκρότημα

μπαγκαλόους γιατί το πνέυμα και η ουσία του Προεδρικού Δια-

τάγματος και ο τύπος είναι ότι εκεί είναι χώρος πρόνοιας. 

Τί γίνεται με την άδεια και τις κατασκευές. Οταν εγώ ως ανα-

πληρωτής δημάρχου αντιλήφθηκα ότι έχει εκδοθεί άδεια για

τις επισκευές σ’ αυτά τα κτίρια και σε συνάντηση που είχα με

την αρχαιολόγο κυρία Γιαμαλίδη, παρουσία μάλιστα και του

εμπειρογνώμονα και φίλτατου καθηγητή Χρ. Διονυσόπουλου,

αμέσως πήρα τον διευθυντή της πολεοδομίας κ. Δημητρίου
και του είπα φέρε τώρα εδώ την άδεια γιατί υπάρχουν καταγ-

γελίες, υπάρχει πρόβλημα σε άλλη που είχε εκδοθεί όταν εγώ

δεν είχα την τεχνική υπηρεσία ούτε ήμουν δήμαρχος. Τότε λοι-

πόν ήρθε η άδεια παρουσία του κ. Διονυσόπουλου και της κας

Γιαμαλίδη, ανοίξαμε τους φακέλους και μόλις είδα τα σχέδια,

επειδή εγώ έχω γεννηθεί στην περιοχή και την έχω περπατή-

σει χιλιάδες φορές,  ξαφνικά διαπίστωσα ότι είπαν αυτοί είναι

οι οικίσκοι  και σ’ αυτούς τους οικίσκους που βρίσκονται στα

σχέδια θα κάνουμε επισκευή. Και τους είπα, ρε παιδιά δεν

υπάρχουν οικίσκοι εκεί, εγώ κάθε ημέρα τους βλέπω. Κι αμέ-

σως πήγαν και έκαναν αυτοψία και προχώρησαν σε διακοπή

εργασιών και αναστολή της άδειας. Ετσι έγινε η διακοπή, με

δική μας ενέργεια, γιατί άλλα δείχνανε ότι ήταν και άλλα

υπήρχαν.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα βγήκε μία νέα άδεια για την

επισκευή των οικίσκων και ό,τι προβλέπεται σύμφωνα με το

Προεδρικό διάταγμα 214. 

Οταν λοιπόν ενημερώθηκα από διαφόρους και διάβασα και το

δημοσίευμα της “Εβδόμης” αμέσως είπα στην πολεοδομία να

κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο ώστε να μην πλανάται τίποτα».

Για την περίφραξη δεν αναφέρθηκε και ελπίζουμε να έχουμε

νεότερα από την Πολεοδομία και το δήμαρχο.

σ.σ. Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο (αρ. 793) διαπι-

στώσαμε στο “διαύγεια” του Δήμου 3Β, ότι έχει εκδοθεί νέα

άδεια (ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΩΨΖ αρ. εγκρ. δόμησης 003/13, 5/2/13 στο

όνομα Σταθοκωστόπουλος) για επισκευή 4 οικίσκων(!).  

Αναβλήθηκε η προσκύρωση 

κοινοχρήστου χώρου 

στην ιδιοκτησία Λάτση

Είναι ένα κομμάτι κοινόχρηστης γης 783 μ. όμορο της ιδιο-

κτησίας Λάτση, στην οδό Ανέμων στο Καβούρι, που έχει τρο-

ποποιηθεί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1963

μειώνοντας την οδό Ανέμων από 8 μέτρα σε 4. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, με απόφασή του

21/2008 έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να προσκυρωθεί και το

εκτίμησε στα 2.200.000 ευρώ. Την απόφαση αυτή ψήφισαν

επτά σύμβουλοι εκ των 17 του σώματος. Πολλοί απουσίαζαν...

Το 2009 έγινε πράξη αναγκαστικής προσκύρωσης, η οποία κυ-

ρώθηκε στην ιδιοκτησία Λάτση (Ανέμων και Διογένους).

Μετεγράφη στο Υποθηκοφυλακείο.

Πολλά τα ερωτηματικά από τους δημοτικούς συμβούλους και

φόβοι για τη νομιμότητα της απόφασης, η οποία είναι “πέλε-

κυς” στα κεφάλια τους, αν αποδειχθεί ότι δεν είναι νόμιμη.

Στην εκπνοή της δημοτικής αρχής του 2010, 10/12/2010 η Νο-

μαρχία υπέγραψε την προσκύρωση, όπως είπε ο Δ. Δαβάκης

και ζήτησε αναβολή του θέματος.

Ο Δ. Βαμβασάκης ρώτησε αν έχει οικοδομηθεί το προσκυ-

ρούμενο κομμάτι και πότε οικοδομήθηκε· την εποχή που έγινε

η πράξη προσκύρωσης ή είχε κτιστεί από πριν; 

Ο Γ. Σκουμπούρης αναρωτήθηκε «αν είναι νόμιμη η διαδικα-

σία να πάρει απόφαση το Δ.Σ. για την προσκύρωση. Το Δ.Σ.

είναι αρμόδιο να αποφασίζει για το τίμημα».

Η πρόταση της αναβολής μπήκε σε ψηφοφορία και υπερψηφί-

στηκε από 13 συμβούλους έναντι 9 που ψήφισαν να συζητηθεί.

Ετσι το θέμα αναβλήθηκε.

Ανάπλαση πλατείας Αλσους 

στο Πανόραμα Bούλας

Την ανάπλαση της πλατείας είχαν ως 3ο θέμα συζήτησης,

αλλά όπως απεδείχθη οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είχαν τίποτα

στα χέρια τους. Καμμία εισήγηση, κανένα σχέδιο.

Ετσι προτάθηκε  αναβολή από το Δ. Δαβάκη την οποία στήρι-

ξαν και άλλοι σύμβουλοι. Αναβολή για μία εβδομάδα προκει-

μένου να ενημερωθούν και να βγει μια ομόφωνη απόφαση,

γιατί όλοι θέλουν έργα, αλλά όχι “γουρούνι στο σακί”, όπως

ελέχθη.

Η πρόταση της αναβολής δεν υπερψηφίστηκε και συζητήθηκε

το θέμα. 

Η Λυδία Αργυροπούλου παρατήρησε εύστοχα ότι το θέμα έρ-

χεται για τρίτη φορά στο συμβούλιο, αλλά τις δύο προηγού-

μενες δεν συνεδρίασε γιατί δεν είχε απαρτία, επομένως δεν

συζητήθηκε. Ομως η εισήγηση του θέματος που τους μοιρά-

στηκε εκείνη την ώρα είχε ημερομηνία 18 Ιουλίου. Και όπως

ορθώς συμπέρασε τις δύο προηγούμενες φορές δεν υπήρχε

ούτε σχέδιο ούτε εισήγηση!

«Κάτι κρύβει η βιασύνη, γιατί μία εβδομάδα καθυστέρηση δεν

χαλάει το έργο». Π. Καπετανέας.

«Θα μιμηθώ τον Χρυσοχοΐδη. Καλούμαι αν ψηφίσω χωρίς να

γνωρίζω», απεφάνθη ο Διον. Γεωργουλόπουλος

«Δεν είναι σχέδιο, είναι σκαρίφημα» για τον Γ. Σκουμπούρη.

Στις αιτιάσεις αυτές ο Δήμαρχος αντέτεινε ότι δεν είναι ανα-

κατασκευή, αλλά μια απλή ανάπλαση, μια πλακόστρωση, την

οποία όμως όπως είπε «τέσσερις μήνες την έφτιαχνε ο υπάλ-

ληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας  κ. Μέμος». Κι αναρωτιέται κα-

νείς, αν έκανε ανακατασκευή πόσα τέρμινα θα ήθελε ο

υπάλληλος!!!

Ολοι οι σύμβουλοι της Βούλας, μετά την άρνηση της αναβολής

για μία εβδομάδα, προκειμένου να ψηφιστεί ομόφωνα, απο-

χώρησαν και το θέμα ψηφίστηκε μόνο από τους συμβούλους

της  Βάρης και της Βουλιαγμένης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πανοράματος, Ανδρέας Αγγελιδά-

κης ήταν υπέρ της πρότασης και προέτρεπε τους συμβούλους

να την ψηφίσουν. Πιθανόν την γνώριζε.

Αννα Μπουζιάνη


