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Στα προηγούμενα άρθρα μου, μετά τις τριπλές

εκλογές, καταπιαστήκαμε με το ξεκάθαρο ηχηρό

μήνυμα - εντολή, που έστειλε ο “κυρίαρχος” Λαός,

προς την πολιτική ηγεσία, στους πο-

λιτειακούς παράγοντες και στον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, και

στον Κάρολο Παπούλια.

Το μήνυμα ήταν η ξεκάθαρη δυσα-

ρέσκεια - απόρριψη, κυρίως προς τα

κυβερνητικά κόμματα, αλλά και στο

σύνολο σχεδόν της Βουλής. Αυτή

τη στιγμή υπάρχει όχι απλά ΔΥΣΑΡ-

ΜΟΝΙΑ - χρησιμοποιήσαμε τον όρο

αυτό, για να συνταυτιστούμε με τη συνταγματική

διατύπωση - αλλά, ακριβολογώντας,υπάρχει

ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ εκλογικού σώματος απ’ τη μια και

νομοθετικού σώματος και εκτελεστικής εξουσίας

απ’ την άλλη. Τα κυβερνητικά κόμματα απώλεσαν

συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΗΜ.ΑΡ.,

17,5 ποσοστιαίες μονάδες, ή το 36,2% της εκλογι-

κής τους δύναμης, που είχαν λάβει τον Ιούνιο του

2012, όταν σχημάτισαν την κυβέρνηση Σαμαρά.

Αυτό σημαίνει απόρριψη της κυβερνητικής πλει-

οψηφίας, στυλοβάτη και εκφραστή της πολιτικής

της λιτότητας και της υποτέλειας. Το 31% περίπου

του συνόλου των εκλογέων, που έλαβαν στις πρό-

σφατες εκλογές είναι η “συνεσταλμένη” μειοψηφία

των Ελλήνων ψηφοφόρων που συμφωνούν ή ανέ-

χονται την κυβερνητική πολιτική και ανανεώνουν

την εμπιστοσύνη τους ή την ανοχή τους προς τους

κυβερνητικούς βουλευτές. Μόνο το 31%! Είναι μει-

οψηφία  και  κυβερνά, αντίθετα προς  την  εκφρα-
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Συνέχεια από τη σελ. 1

σμένη λαϊκή βούληση. Ας καμώνονται μερικοί, γιατί έτσι τους

συμφέρει, ότι η δια αντιπροσώπων κοινοβουλευτική Δημοκρα-

τία ισοδυναμεί με ανέκλητη πληρεξουσιότητα. Τα διάφορα νο-

μοτυπικά “επιχειρήματα” που επικαλούνται, είναι δικηγορίστικα

τερτίπια. Η βάση, το κύριο θεμέλιο του σύγχρονου δικαιακού

και νομοθετικού μας οικοδομήματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία.

Να το χωνέψουμε· δεν μπορούμε να το μπασταρδέψουμε.

Ας έρθουμε τώρα στον απόηχο των τριπλών εκλογών και κυ-

ρίως στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές. «Το κλειδί για
τη διεκδίκηση της πολιτικοϊδεολογικής ηγεμονίας στη χώρα
είναι το ζήτημα του έθνους. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο) δεν
πάθαινε “γλωσσοδέτη” κάθε φορά που έπρεπε να χρησιμο-
ποιήσει τη λέξη “έθνος” και τα παράγωγά της, θα είχε του-
λάχιστον 40% ή 50% στις δημοσκοπήσεις και δεν θα υπήρχε
Χρυσή Αυγή. Οι πιο επιτυχείς, άλλωστε, πολιτικές συνθέσεις
στην ιστορία μας είναι αυτές που συνδύασαν εθνικό και κοι-
νωνικό ζήτημα. Τέτοιες ήταν το ΕΑΜ της Κατοχής και το
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα», λέει ο γνωστός δημοσιογράφος Δ. Κων-

σταντακόπουλος1 εστιάζοντας την ερμηνεία του, ως προς την

καθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στην εθνική ευαισθησία του εκλογικού

σώματος και στην “εθνοφοβία” μερίδας των παραδοσιακών ΣΥ-

ΡΙΖαίων. Αναφέρεται ακόμη, στην ανάλυσή του, και σε αρκετές

άστοχες επιλογές προσώπων στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στο τελευταίο αυτό σημείο επικεντρώνει  την ανάλυσή του ο

Σταύρος Λυγερός2: «...η επιλογή της Κουμουνδούρου να ορί-
σει κατά κανόνα κομματικά στελέχη ως υποψηφίους [...]  θα
της  προσκόμιζε ποσοστά μεσαίου κόμματος». Και πάρακάτω:

«Στην Κουμουνδούρου πίστεψαν ότι η ψήφος του Ιουνίου του

2012 ήταν ψήφος εκλογικής προσχώρησης στον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’

αυτό και υποτίμησαν την τάση αυτονόμησης των ψηφοφό-

ρων»[...] εξ’ ου  και ήταν λάθος ο ορισμός (μονο)κομματικών

υποψηφίων [...] «Η σοδειά του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πολύ πιο πλού-
σια εάν είχε στηρίξει προσωπικότητες υψηλού κύρους, ικανές
αφενός να εκφράσουν το γενικό αντιμνημονιακό αίσθημα,
αφετέρου να ικανοποιούν τα αυτοδιοικητικά κριτήρια» [...] «Ο
λόγος που η Κουμουνδούρου δεν επέλεξε προσωπικότητες
ευρύτερης αποδοχής οφείλεται στην τάση του παραδοσιακού
κομματικού μηχανισμού να διατηρεί τον έλεγχο. Οσοι έχουν

συσσωρεύσει κομματικά ένσημα αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά

στελέχη που εκφράζουν τους κεντροαριστερούς εκλογικούς

πρόσφυγες περίπου σαν επίδοξους εισβολείς!»

Ανέτρεξα στους παραπάνω δύο έγκυρους και προβεβλημένους

δημοσιογράφους - πολιτικούς αναλυτές γιατί  οι απόψεις τους

ενισχύουν και επιβεβαιώνουν εκφρασμένες και δημοσιευμέ-

νες και δικές μου σκέψεις, γιατί δεν διεκδικώ τη μοναδικότητα

της “πατρότητας”. Αντίθετα· οι ιδέες, οι σκέψεις, οι αναλύσεις,

όταν έχουν πολλαπλή πατρότητα, ενισχύονται! ΟΙ ιδέες δεν

επιφυτεύονται σε κάποιους “εκλεκτούς”. Οι ιδέες, οι αναλύ-

σεις, οι κρίσεις φύονται όπου υπάρχει γόνιμο “έδαφος”. Και

“γόνιμο έδαφος” υπάρχει όπου υπάρχει ελεύθερος στοχασμός·

κριτικό πνεύμα ανεπηρέαστο από δόγματα, “κωλλύματα”, ιδε-

οληψίες, εμμονές, ευπείθειες ή υπολογισμούς.

Προέχει ο Λαός και η Πατρίδα

Κλείνοντας και κατ’ αντιδιαστολή προς τις παραπάνω κριτικές

αναλύσεις πρέπει να συμπεράνουμε συνοπτικά: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα

πρέπει:

― Να θυμηθεί ότι η αριστερά ήταν πάντα πατριωτική και κοι-

νωνιστική, βεβαίως. Προέτασε και πρέπει να προτάξει το

έθνος. Ο Διεθνισμός, όχι η παγκοσμιοποίηση, είναι απώτερος

σκοπός.

Ως εκ τούτου ν’ απαλλαγεί απ’ το σύνδρομο της εθνοφοβίας,

δικαιολογημένης από την ταύτιση του εθνικισμού μ’ αυτούς

που τον καπηλεύτηκαν κατά κόρον κατά το παρελθόν κι εν-

τεύθεν. (Είναι αλήθεια ότι ο Τσίπρας το προτάσσει τώρα τε-

λευταία, δειλά - δειλά, αλλά δεν επαρκεί· πρέπει να γενικευθεί

και να τονιστεί και σε κείνα τα στελέχη που παθαίνουν “αλ-

λεργία” με το έθνος και συνταυτίζονται, άθελά τους, με τους

θεωρητικούς της παγκοσμιοποίησης και της διάσπασης των

εθνών)3.

― Αποκατάσταση και επαναδιακήρυξη της εθνικής κυριαρ-

χίας.

Ξεκάθαρο Οικονομικό Πρόγραμμα

― Να ξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους οικονομικούς του άξο-

νες.

― “Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους”, ως

επαχθούς, βεβαίως, αλλά και μετά από “λογιστικό” και συγ-

κριτικό έλεγχο των επιτοκίων (τα έχω εξηγήσει) και απο-

πληρωμή του εναπομείναντος, με ρήτρα ανάπτυξης όπως

τονίζει επιμόνως ο ΣΥΡΙΖΑ.

― Κοινοβουλευτικός έλεγχος της εμπιστευτικής έκθεσης

της Κομισιόν για τα “τοξικά” των ευρωπαϊκών τραπεζών,

ύψους 18,6 τρις, που συζήτησε το Εκοφίν στις 10/2/2009,

για ν’ αποκαλύφθεί η πραγματική αιτία της κρίσης!

― Ανυποχώρητη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και

των άλλων γερμανικών οφειλών (αποζημιώσεις κλπ.).

― Αναπτυξιακή οικονομική πολιτική, με σταθερό φορολο-

γικό σύστημα και μειωμένη έλλογη φορολογία.

― Ελκυστική επενδυτική πολιτική και “κλίμα”, για πραγμα-

τικές αναπτυξαικές - παραγωγικές επενδύσεις ημεδαπών

και αλλοδαπών κεφαλαίων.

― Κρατικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς και όπου

το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο δείχνει απροθυμία.

― Κατάργηση του φόρου ακινήτων, ιδιαίτερα της πρώτης

κατοικίας) πλην ΤΑΠ, στα σημερινά επίπεδα) και αιτιολογη-

μένη εκλογίκευση επί της υπολοίπου μεγάλης περιουσίας.

Με τη μείωση των φόρων, την αύξηση της παραγωγής και

της παραγωγικότητας, την αντικειμενικοποίηση των φορο-

λογικών ελέγχων, τη μείωση και εξάλειψη της φοροδιαφυ-

γής και της διαφθοράς, θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και

παράλληλα, με εκλογικευμένη και νοικοκυρεμένη δημοσιο-

νομική πολιτική, θα βελτιωθεί γενικότερα η δημόσια και

ιδιωτική οικονομία και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώ-

πων.

― Ο ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να υπερτονίζει την αριστερή “ταμ-

πέλα”. Το 40% ή το 50% του κόσμου δεν θα γίνει απ’ τη μια

μέρα στην άλλη “αριστερός” επειδή δυσαρεστήθηκε και προ-

δόθηκε από το Κέντρο και τη Δεξιά. Η “αριστερή” ιδεολογία,

επί του παρόντος είναι εφικτό όραμα, αλλά όχι άμεση επι-

δίωξη. Αμεση μαχητική, “εμπόλεμη” και αναγκαία επιδίωξη

είναι η σωτηρία του λαού και της πατρίδας.

Η σωτηρία της Ελλάδας, ως κρατικής, κοινωνικής και εθνι-

κής οντότητας.

Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού θα προσεγγίσει και θα υιο-

θετήσει την “αριστερή” - κοινωνιστική αντίληψη και ιδεολο-

γία, όταν κυβερνήσει σωστά - δίκαια, αψεγάδιαστα και

αποδοτικά - μια αριστερή κυβέρνηση.

Ν” ανοιχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Για να τα πετύχει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πείσει την πλει-

οψηφία του λαού, ώστε να γίνει Κυβέρνηση. Για να τον πεί-

σει, πρέπει να γκρεμίσει την περιτείχιση των παλαιών

στελεχών του 4% και ν’ ανοιχτεί στους “πρόσφυγες” ψη-

φοφόρους του, που προέρχονται όχι μόνον απ’ την ευρύ-

τερη αριστερά και την κεντροαριστερά, αλλά ακόμα και από

την πληγείσα κεντροδεξιά και δεξιά ακόμη, που διερωτάται

γιατί είναι “δεξιά”, ή αγανακτεί γιατί δεν την κατέστρεψε ο

“κομμουνισμός”, αλλά ο νεοφιλελευθερισμός. Δηλαδή η κυ-

βερνώσα κεντροδεξιά.

Οταν θέλεις να κερδίσεις την κοινωνία, δεν τη βάζεις απέ-

ναντί σου. Απέναντί σου βάζεις μόνον τους κοινούς εχ-

θρούς και τα στηρίγματά τους.

――――――
Σημείωση: Είχε γραφτεί αυτό το άρθρο, όταν ο Τσίπρας στην ομιλία του προς

την Κοινοβουλευτική Ομάδα, στις 12/6, κάλυψε αρκετά από τα σημεία που

επισημαίνω, θετικά.

1. Δ. Κωνσταντακόπουλος, περιοδ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 22/5/14, sel. 12

2. Σταύρος Λυγερός, αυτόθι σελ. 15

3. R. Cooper: “Η Διάσπαση των Εθνών”, εκδ. Κέδρος.
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τα νυχτερινά

μπαρ που άρχισαν και δουλεύουν μέσα στην Α’ πλαζ

Βούλας, χωρίς καμμία άδεια, σκορπίζοντας την ηχο-

ρύπανση σε όλο το εύρος της περιοχής της Ευρυά-

λης (Κάτω Βούλας) φθάνοντας μέχρι το Πανόραμα,

όπως μας σημειώνουν κάτοικοί του.

Οπως μαθαίνουμε από κατοίκους που μας τηλεφω-

νούν, έχουν κάνει καταγγελίες και μηνύσεις στο

Αστυνομικό Τμήμα Βούλας, αλλά δεν έχει επιληφθεί

για να τα σταματήσει.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” κατέθεσε έγ-

γραφη διαμαρτυρία στο Δήμο και στην Αστυνομία και

το θέμα ετέθη στο Δημοτικό Συμβούλιο της περα-

σμένης Τρίτης 10 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρό-

πουλος μίλησε οργισμένα στο συμβούλιο και τόνισε

ότι «εγώ δεσμεύομαι να μηνύσω όποιον έχει ανά-
μειξη σ’ αυτό». Ζήτησε δε να συζητηθεί και να παρθεί

απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνη την ώρα,

να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή και με συνοδεία ει-

σαγγελέα να κλείσουν κάθε χώρο που δημιουργεί

προβλήματα με τη μουσική, κάτι που τελικά δεν συ-

ζητήθηκε γιατί έμεινε στο τέλος και είχαν έλλειψη

απαρτίας...

Το ίδιο και ο Γιάννης Σκουμπούρης αναφέρθηκε στην

ηχορύπανση της Α’ πλαζ και σημείωσε ότι «επαφίε-
ται σ’ εμάς να είμαστε εκεί μετά τις 9-10 το βράδυ και
να πράξουμε τα δέοντα».

Για το ίδιο θέμα μίλησε και ένας νέος που κατοικεί

μέσα στο ΠΙΚΠΑ, όπου τόνισε ότι δεν μπορούν να

ηρεμήσουν από το πρωί, γιατί η μουσική παίζει όλη

την ημέρα, αλλά μετά τα μεσάνυχτα την ανεβάζουν

και αναστατώνονται όλα τα παιδιά, μένοντας άγρυ-

πνα και εκνευρισμένα. Ενα βράδυ πήγε στο χώρο και

διαμαρτυρήθηκε αλλά εις μάτην. “Θέλω να κοιμηθώ,
θέλω να κοιμηθώ” επανέλαβε με έμφαση.

Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτό το βιασμό των πολι-

τών και την αδιαφορία των οργάνων της τάξης.

Ενας χώρος ανοιχτός που δεν έχει ούτε γι’ αυτή καθ’

αυτή την επιχείρηση άδεια, να βάζει τα κλαπατσίμ-

πανα και να βαράνε όλη νύχτα, αδιαφορώντας και πε-

ριφρονώντας τους πάντες και τα πάντα.

Σημειωτέον ότι έχει ζητήσει άδεια και για δύο ακόμη

ρεστοράν, την οποία ήδη πρέπει να πήρε, από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού το Τοπικο Συμβού-

λιο Βούλας δεν κατάφερε να συνεδριάσει λόγω έλ-

λειψης απαρτίας τη μιά και την επομένη τα ανέβαλε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλαζ κλείνει μετά τις δέκα

το βράδυ και κλείνει και η κεντρική είσοδος. Στην αν-

ζήτησή μας, πώς μπαίνουν τη νύχτα για το μπαρ, μας

ενημέρωσαν ότι μπαίνουν από την είσοδο των τένις

που διαχειρίζεται ο Πανταζής (Λε Πα).

Αννα Μπουζιάνη

Ανάστατοι οι κάτοικοι της Βούλας

από τη νυχτερινή μουσική στην Α’ πλαζ
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Mια ημέρα στον υγρότοπο

Βραυρώνας!

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σας προσκαλεί

το Σάββατο 14 Ιουνίου, στον Υγρότοπο της Βραυ-

ρώνας να αποχαιρετήσουμε τη φετινή σχολική

χρονιά και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι!

Ελάτε μαζί μας στη Βραυρώνα…

… να παρακολουθήσουμε την απελευθέρωση που-

λιών από τον Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης

Άγριας Ζωής  ΑΝΙΜΑ

… να παρατηρήσουμε τα πουλιά του υγροτόπου

και να ξεναγηθούμε στις περιηγητικές του διαδρο-

μές

… να φτιάξουμε τα δικά μας κιάλια και άλλες κα-

τασκευές και να παίξουμε περιβαλλοντικά παιχνί-

δια.

Υγρότοπος Βραυρώνας:
ώρες 10:00-14:00, Χώρος εκδήλωσης: προαύλιος χώρος

του Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας

Συνεργαζόμενοι φορείς: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής

ΑΝΙΜΑ

Δήμος Μαρκόπουλου: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

Πληροφορίες: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Τηλ.: 210 8227937, 210 8228704/ e-mail: info@or-

nithologiki.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ

«ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Στα πλαίσια των ενημερωτικών ομιλιών σε θέματα

υγείας και πρόληψης που πραγματοποιεί το Γ.Ν.

«Ασκληπιείο» Βούλας, συνεπικουρούμενο από το

Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, οργανώνεται

επιστημονική ημερίδα με θέμα «ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» που θα λάβει χώρα

την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο

Αμφιθέατρο του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας (Βασ.

Παύλου 1, 166 73 Βούλα, τηλ.: 213 216 3560) Με

τις εκ των προτέρων ευχαριστίες μας, 

Το 13ο Φεστιβάλ Χορού του

Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων συνεχίζει για δεύ-

τερη εβδομάδα και

επιφυλάσσει για τους φί-

λους του χορού ένα πολυ-

ποίκιλο πρόγραμμα, με

παραστάσεις και περφόρ-

μανς στο Θέατρο, στο Black

Box αλλά και στον ειδικά

διαμορφωμένο υπόγειο

χώρο (γκαράζ) του Ιδρύμα-

τος Μιχάλης Κακογιάννης.

Θα έχουν την ευκαιρία να

δουν τις δουλειές από τις

ομάδες: Ίασις, Luna Park,

Ηχόδραμα, Αθανασία Κα-

νελλοπούλου, YELP Dan-

ceco, Δαγίπολη, Ακτίνα,

Έλιξ-Εννιάμορφο, Ευγενία

Σιγαλού, Trio AA, Marta

G lvez Moncasi  & Μίνα

Ανανιάδου, Dancevacuum,

Indigo Fera, ΜΥΙΑ, Υπέρ

Ορίων, Altius, Aleajactaest.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

14 & 15 Ιουνίου – Black Box

Ευγενία Σιγαλού:  Όνειρο

One size 
Ώρα: 21:00 (14.06) & 22:30

(15.06) – διάρκεια: 20’

14 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Trio AA: Ανωτέρα Βία, Marta

G lvez Moncasi  & Μίνα Ανα-

νιάδου: ΜΕΤΑ-

Dancevacuum: 

Dance Banoptikon: 22:30 –

διάρκεια: 90’

14 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Indigo Fera: Eremus, Ώρα:

21:00 – 55’

15 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή.

ΜΥΙΑ: Όνειρο μέσα σε

όνειρο, Ώρα: 21:00 – διάρ-

κεια: 60’ 

15 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Υπέρ Ορίων: Bolero. Altius: I

feel you, Ώρα: 22:30 – διάρ-

κεια: 35’

15-16 Ιουνίου – Γκαράζ, Χο-

ροθέατρο aleajactaest: Deli-

rium Ώρα: 22.30 (15.6) &

21:00 (16.6) –  60’

Το 13ο Φεστιβάλ Χορού του

Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων πραγματοποιείται με

στήριξη του Ιδρύματος Μ. Κα-

κογιάννης και του Υπ. Πολιτι-

σμού & Αθλητισμού.

Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης Πει-

ραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρ-

νας), Ταύρος

Τιμές εισιτηρίων: 8 € κανο-

νικό, 5€ φοιτητικό, ανέργων

και 10€ ημερήσιο. 

www.mcf.gr

13ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων

Ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος “Ευρυάλη” Βούλας,

οργανώνει την καθιερω-

μένη εκδήλωση “οι φω-

τιές του Αη-Γιάννη”, τη

Δευτέρα 23 Ιουνίου ώρα

9μ.μ. στο θεατράκι

“Βέμπο” στην παραλία

της Βούλας.

Φωτιές, μουσική, χορός

και όποιος αντέξει.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Φέρτε και τα μαγιάτικα

στεφάνια για τη φωτιά!

ΦΩΤΙΕΣ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ
Δευτέρα 23 Ιουνίου ώρα 9μ.μ. 

«…ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΑΝΙΔΙ» 

Την Κυριακή 22 και Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 21:00 μ.μ.

στο θέατρο «Πρόβα» θα δοθεί η παράσταση με τίτλο

«…Ακροβατώντας στο σανίδι…». Θα παρουσιαστούν

τα μονόπρακτα: «Ο Ζωολογικός κήπος», του Έν-

τουαρντ Άλμπι και «Το Δωμάτιο με τους Μανδαρί-
νους» του Ρομπέρ Τομά.

Η είσοδος για το κοινό είναι  ελεύθερη

Θέατρο «Πρόβα»
Αχαρνών και Ηπείρου 39, Αθήνα  - www.prova.gr   

Τηλέφωνα κρατήσεων 210-8818326 & 210-8818117

(καθημερινά  11.00 π.μ.- 21.00 μ.μ.)

ΕΞΟΡΜΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ 

Eξόρμηση στην Αίγινα προγραμματίζει η “Εναλλακτική

Δράση”, για την Κυριακή 22 Ιουνίου. Η ξενάγηση περι-

λαμβάνει: Ξενάγηση στον Ναό της Αφαίας-Προαιρε-

τική πεζοπορία σε εύκολη  δασωμένη διαδρομή-

Μπάνιο σε γραφική  παραλία .

Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου

2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948 

Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου

Αλλαγή ηγεσίας

Αλλαγή ηγεσίας θα πραγματοποιήσει ο Ροταριανός

Ομιλος Κορωπίου, σε ειδική εκδήλωση, την Δευτέρα

30 Ιουνίου στις 21.15 στο εστιατόριο “Ομιλος” στις εγ-

καταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Επιβεβαιώστε την παρουσία σας στο 699857516 Μ.

Μάστορα & 6047777264 Νεκτ. Παπανικολάου.
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Ο Οργανισμός Αθλητισμού

Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης

εξασφάλισε  και παρουσιάζει

μία από τις καλύτερες παρα-

στάσεις της φετινής θεατρι-

κής σεζόν, την Κυριακή, 15

Ιουνίου και ώρα 21:00, στην

Αίθουσα  “ΙΩΝΙΑ”, με ελεύ-

θερη είσοδο.

Τα ‘ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑ-

ΤΙΚΑ’ του Αρκά, από τη Θε-

ατρική Εταιρεία “ΣΤΟΑ”. Στο

έργο, ο συγγραφέας με το

“ανατομικό του” χιούμορ

βάζει κάποια όργανα του αν-

θρώπινου οργανισμού να

προσπαθούν να αντιμετωπί-

σουν το πρόβλημα της επι-

βίωσής τους, μετά από ένα

σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε

καταστολή, αυτά συναντών-

ται για να ενημερώσουν το

ένα το άλλο για την πορεία

της κατάστασής του και φυ-

σικά του μέλλοντός τους. Οι

συγκρούσεις τους δεν δια-

φέρουν από τις κλασικές αν-

θρώπινες συγκρούσεις,

αφού όλα τα όργανα θεω-

ρούν τον εαυτό τους απα-

ραίτητο και μοναδικό για τον

οργανισμό και δεν ξεχνούν

την ιδιαιτερότητα που έχει

το καθένα, χωρίς την οποία

αυτός δεν θα λειτουργούσε.

Όμως, στην δεύτερη πράξη,

ο οργανισμός έχει να αντι-

μετωπίσει μια απρόσμενη

παρουσία, αφού το αριστερό

νεφρό τώρα είναι μεταμο-

σχευμένο και φυσικά είναι

ένας “ξένος”. Κάποια όργανα

δεν θέλουν καθόλου τον αλ-

λοδαπό, ενώ κάποια άλλα,

αισθάνονται ότι με την πα-

ρουσία του και τις υπηρεσίες

που θα προσφέρει, εξασφα-

λίζουν ένα μεγαλύτερο

προσδόκιμο. 

Η παράσταση ανεβαίνει σε

σκηνοθεσία, Θανάση Παπα-

γεωργίου και σκηνικά-κο-

στούμια, Λέας Κούση.

Παίζουν: Λήδα Πρωτοψάλτη,

Θανάσης Παπαγεωργίου,

Εύα Καμινάρη, Ευδοκία Σου-

βατζή, Κοραλία Τσόγκα και

Θόδωρος Τουμπάνος.

Τα “ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ”  

του Αρκά έρχονται ..... στη Βούλα

To πρώτο παιδικό φεστιβάλ  Βάρης,

Βούλας,  Βουλιαγμένης γίνεται πραγ-

ματικότητα, από 18-22 Ιουνίου, στην

παραλία της Βάρκιζας, με ελεύθερη

είσοδο, για το κοινό.

Για πρώτη φορά   ο Οργανισμός Αθλη-

τισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής οργανώνει μια  εβδομάδα

αφιερωμένη στα παιδιά. 

Με παραμύθια, θέατρο, κούκλες, ηθο-

ποιούς, εργαστήρια κατασκευών, παι-

χνίδια στην παραλία. Στόχος του

Φεστιβάλ, η εξοικείωση των παιδιών

με τον πολιτισμό, η περιβαλλοντική

τους ευαισθητοποίηση, η δημιουργική

τους  απασχόληση, η αναβίωση πα-

λιών παιχνιδιών, δίπλα στη θάλασσα.

Κάθε απόγευμα στις 7μ.μ. στην παρα-

λία-λιμάνι Βάρκιζας  (πλησίον παιδικής

χαράς) σάς περιμένουμε για παιχνίδια

με πηλό και γύψο και πολλές κατα-

σκευές. Ανεμόμυλοι, κούκλες θεά-

τρου, μουσικά όργανα, βάρκες και

κοχύλια που θα φτιάξουν τα παιδιά και

θα τα πάρουν, ως αναμνηστικά, φεύ-

γοντας, μαζί τους.   Παράλληλα δίπλα

στην θάλασσα θα αναβιώσουν παιχνί-

δια που παίζονταν παλιά από μικρούς

και μεγάλους. 

Φορέστε άνετα ρούχα και ελάτε στην

παραλία για Αμπάριζα, Μήλα, Τσουβα-

λοδρομίες, Στραβό Καλόγερο και Κλέ-

φτες και Αστυνόμους.

Στις 8:30 μετά το παιχνίδι και τις κα-

τασκευές, κάθε βράδυ, η ΠΑΙΔΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ ανοίγει αυλαία και φιλοξενεί

πέντε από τις καλύτερες παιδικές πα-

ραστάσεις της φετινής θεατρικής

σεζόν:

18/7: Θέατρο μαριονέτας «ΑΝΤΑΜΑ-

ΠΑΝΤΑΧΟΥ»: «Το αγόρι με τα μαγικά
δάχτυλα»
19/7: Θεατρική Εταιρεία «ΜΠΟΕΜ»:

«Θα φάμε τα μουστάκια μας…» 
20/7: Θέατρο «ΦΟΥΡΝΟΣ»: «Μήλα,
Ζάχαρη, Κανέλα»
21/7: Θεατρική Εταιρεία «ΤΟΠΙ»: «Αί-
σωπος-Αδελφοί Γκριμ =παιχνίδι”  

22/7 : Θεατρική Εταιρεία «Εργοστάσιο

Ονείρου” “To βιβλίο των Θρύλων”.

Οι  εκδηλώσεις γίνονται στην παρα-

λία-Λιμάνι της Βάρκιζας  

«ΜΕ ΖΕΦΥΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»
ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

«κόκκινη κλωστή δεμένη στο πανί μας τυλιγμένη, 
δώσε αέρα να φυσήξει,  παραμύθι ν΄ αρχινήσει».
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Αναστέλλονται οι διαγωνισμοί για τις

μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων

σε Φυλή, Κερατέα και Γραμματικό
Αναστέλλονται μέχρι την εγκατά-

σταση της νέας διοίκησης με τη

Ρένα Δούρου, στην Περιφέρεια Ατ-

τικής, οι διαγωνισμοί για τις νέες

Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμά-

των (Φυλής, Κερατέας και Γραμμα-

τικού) με ομόφωνη απόφαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΕΔΣΝΑ. Η απόφαση πάρθηκε στις

11/6 μετά από εισήγηση του Προ-

έδρου του Συνδέσμου, απερχόμε-

νου Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη

Σγουρού.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα μέλη

της Εκτελεστικής Επιτροπής θα θέ-

σουν στο νέο Υπουργό Εσωτερικών

τις παραιτήσεις τους, καθώς δεν

μπορεί και δεν πρέπει ο ΕΔΣΝΑ να

μείνει για μήνες σε κατάσταση

αδράνειας.

«Καλώ τη νέα Διοίκηση να αναλάβει
άμεσα τις ευθύνες του Συνδέσμου.
Ας περάσουμε πλέον από τη θεωρία
στην πράξη. Όλες οι εξαγγελίες και
οι διακηρύξεις ήρθε η ώρα να εφαρ-
μοστούν. Η καθημερινότητα του
ΕΔΣΝΑ δεν μπορεί να περιμένει.
Δεν μπορούμε από τη μία να κατη-
γορούμαστε εμείς για δημιουργία
τετελεσμένων, αν προχωρήσουμε
οποιαδήποτε ενέργεια, και από την

άλλη να κατηγορούμαστε, για απρα-
ξία, αν δεν κάνουμε τίποτα. Τέρμα η
διγλωσσία. Εμείς κάναμε όλο αυτό
το χρονικό διάστημα έναν αγώνα
μαραθωνίου με ρυθμούς κατοστάρη.
Έναν αγώνα, σε έναν τομέα, που
ταλανίζεται από χρόνιες παθογέ-
νειες και αδυναμίες. Που λειτουρ-
γούσε για χρόνια στο σκοτάδι.
Εμείς φέραμε τη διαχείριση των
απορριμμάτων από το παρασκήνιο,
στο προσκήνιο. Μιλήσαμε με τη
γλώσσα της αλήθειας. Δεν κρύψαμε
τίποτε κάτω από το χαλί της αδια-
φάνειας. Μέσα σε λίγους μήνες, κα-
ταφέραμε κάτι που εξ αρχής
φάνταζε ανέφικτο. Και την καθημε-
ρινή λειτουργία να διασφαλίσουμε
και το νέο σχεδιασμό να προχωρή-
σουμε. Συμβάσεις όπως είπαν προ-
εκλογικά κάποιοι καλοθελητές δεν

έχουν υπογραφεί, ούτε έχουν δημι-
ουργηθεί τετελεσμένα. Δεν χρω-
στάμε τίποτα και σε κανέναν. Τώρα
το βάρος της ευθύνης για το αύριο
της διαχείρισης των απορριμμάτων
πέφτει στους ώμους της νέας διοί-
κησης», ανέφερε σε δήλωσή του ο

Περιφερειάρχης.

Ο Γιάννης Σγουρός προχώρησε σε

έναν σύντομο απολογισμό της διε-

τούς θητείας του στον φορέα τονί-

ζοντας ότι: «Ο δρόμος που έχει
ανοίξει πλέον για τους επόμενους
είναι ευκολότερος».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανα-

φέρθηκε μεταξύ άλλων:

― Στο νοικοκύρεμα και την εξυ-

γίανση των οικονομικών του Συνδέ-

σμου. Μετά την ένταξη του φορέα

στο Μητρώο των Φορέων της Γενι-

κής Κυβέρνησης οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Συνδέσμου εκμηδενί-

ζονται.

― Στην καθημερινή διαχείριση των

απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής που

γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον

και στους κατοίκους της περιοχής

― Στην απομάκρυνση στο εξωτε-

ρικό των παλαιών τεφρών του Απο-

τεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών

Αποβλήτων. Κλείνει έτσι για τον

Σύνδεσμο μια ανοικτή πληγή ετών.

― Στην αποκατάσταση των μη λει-

τουργούντων ΧΑΔΑ της Αττικής

που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ

Αττικής 2007-2013.

― Στην αυστηροποίηση των ελέγ-

χων στο ΧΥΤΑ και στην ανάδειξη

του ζητήματος της διαχείρισης των

Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομι-

κών Μονάδων.

― Στην προώθηση της κατασκευής

ΣΜΑ στον Ελαιώνα σε συνεργασία

με τον Δήμο Αθηναίων μετά τον θε-

τικό προσυμβατικό έλεγχο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

“Kίνηση εντυπωσιασμού 

οι παραιτήσεις της

Εκτελεστικής Επιτροπής”
δηλώνει η Περιφερειάρχης

Ρένα Δούρου

Το πάγωμα των τεσσάρων διαγωνισμών για τα εργοστά-

σια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων με τη μέ-

θοδο ΣΔΙΤ, συνιστά εκ των ουκ άνευ αναγνώριση της

άρτι εκφρασθείσας λαϊκής ετυμηγορίας. Πρόκειται για

κάτι το αυτονόητο.

Λιγότερο αυτονόητο και περισσότερο υποκριτικό είναι

όμως το γεγονός ότι ο απερχόμενος Περιφερειάρχης

επιχειρεί να προσαρμόσει την πραγματικότητα και τη νο-

μιμότητα στα δικά του μέτρα και σκοπιμότητες. Ωστόσο

ο νόμος είναι σαφέστατος ως προς το χρόνο ανάληψης

των καθηκόντων της νέας περιφερειακής αρχής: το

άρθρο 114, παρ. 3 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι: «Η εγκα-

τάσταση του περιφερειάρχη […] γίνεται την 1η Σεπτεμ-

βρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών»). 

Η ανακοίνωση του απερχόμενου Περιφερειάρχη συνιστά

έτσι κίνηση με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Και

τούτο γιατί ο απερχόμενος περιφερειάρχης γνωρίζει ότι

ο ΕΔΣΝΑ συγκροτείται από εκπροσώπους του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων (ΠΕΔ) Αττικής - πράγμα που σημαίνει ότι δεν

μπορεί να αλλάξει η διοίκησή του πριν από την ανάληψη

των καθηκόντων των νέων αρχών. Πριν καν την ανα-

κοίνωση των νέο-εκλεγέντων περιφερειακών συμβού-

λων. 

Για άλλη μία φορά αναδεικνύεται, από το ύφος και την

ουσία των λόγων του απερχόμενου περιφερειάρχη, το

μοντέλο της διοίκησής του – το μοντέλο που καταδικά-

στηκε και τις δύο Κυριακές των αυτοδιοικητικών εκλο-

γών. Ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις

λαμβάνονται ερήμην των πολιτών, προϊόν ενός ανδρός

αρχής, με στόχο την εξυπηρέτηση δικών του προτεραι-

τήτων. Μακριά από την κοινωνία και τις ανάγκες της. Ένα

μοντέλο, με άλλα λόγια, ακριβώς στον αντίποδα εκείνου

της Περιφερειακής Παράταξης της «Δύναμης Ζωής», η

οποία την Τετάρτη, 11 Ιουνίου, με την ιδρυτική της συ-

νέλευση, έβαλε τις βάσεις ενός νέου υποδείγματος Πε-

ριφερειακής Διοίκησης: δημοκρατικής, ανοικτής,

συμμετοχικής. 
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Συνάντηση με τον πρόεδρο

Γιάννη Κοντογιάννη, τη Γε-

νική Γραμματέα

Μάγδα Κοντογιάννη και τον

υπεύθυνο Δημοσίων Σχέ-

σεων Κων/νο Ματζουράνη

του Κτηνοτροφικού Συλλό-

γου Περιφέρειας Αττικής

«Άγιος Γεώργιος» είχε ο

νέος Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής  Πέτρος

Φιλίππου με θέμα τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο

κλάδος των κτηνοτρόφων

στην περιοχή.

Οι εκπρόσωποι του κτηνο-

τροφικού συλλόγου έθεσαν

υπόψη του                             Π.

Φιλίππου τα βασικά θέματα

που τους απασχολούν και

αφορούν κυρίως στο μείζον

ζήτημα των αδειοδοτήσεων

των κτηνοτροφικών μονά-

δων, οι περισσότερες από τις

οποίες σήμερα λειτουργούν

χωρίς άδεια, αλλά και στο

ζήτημα της διάθεσης της πα-

ραγωγής τους. Πάγια θέση

είναι ότι η κτηνοτροφία πα-

ρόλο που ανήκει στον πρω-

τογενή τομέα παραγωγής

και είναι απολύτως απαραί-

τητη για την ανάπτυξη της

οικονομίας στη χώρα μας,

δεν έχει στηριχθεί όσο θα

έπρεπε ειδικά στην περιφέ-

ρεια της Αττικής. 

Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης

διαβεβαίωσε τους συνομι-

λητές του ότι θα εξετάσει

όλα τα θέματα που του ανέ-

πτυξαν, καθώς – ούτως ή

άλλως – στο πρόγραμμα

της περιφερειακής παράτα-

ξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» μέσα

στις άμεσες προτεραιότη-

τες είναι η ενίσχυση της

κτηνοτροφίας και η αγρο-

τική αναβάθμιση της περι-

φέρειας Αττικής ακριβώς

γιατί η γεωργία και η κτηνο-

τροφία είναι δύο τομείς της

πρωτογενούς παραγωγής

που μπορούν να συμβάλ-

λουν στην ενίσχυση της το-

πικής οικονομίας και κυρίως

να δώσουν επαγγελματική

διέξοδο σε πολλούς νέους

της περιοχής μας.  

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

δήμους μέχρι και εκατό δόσεις
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

με το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκω-

τικών το ΚΕΘΕΑ “Διάβαση” οργανώνει τις παρακάτω εκ-

δηλώσεις:

Κυριακή 15 Ιουνίου

Θεατρική παράσταση "Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο

του Βασίλη Τσιτσάνη" από τις ομάδες μουσικής θεάτρου

και χορού του Πολιτιστικού Στεκιού ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ σε

συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Αργυρούπολης.

Πλατεία Κώστα Βάρναλη, Αργυρούπολη. Ώρα έναρξης

21.00. Είσοδος Ελεύθερη.

Δευτέρα 16 Ιουνίου

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων της

Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

και των Παλαιμάχων του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργα-

σία με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Γήπεδο «Πράσινου

Λόφου» (Πρασίνου Λόφου 98-100, Ηράκλειο Αττικής).

Ώρα έναρξης 19.30. Είσοδος Ελεύθερη.

Συνεχίζονται και οι αφηγήσεις στο Πολιτιστικό Στέκι του

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Παρασκευή 13/6

«Ανθρώπων πνοές και λαών παραμύθια». Ιστορίες πο-

λυταξιδεμένες στους καιρούς, άλλοτε κρυμμένες και

φωλιασμένες μέσα σε βιβλία κι άλλοτε ελεύθερες σαν

τα πουλιά του προφορικού λόγου, που ήρθαν με απαί-

τηση να ακουστούν κι έχουν κάτι να μας πουν, για όσα

είδαν στα ταξίδια τους στον κόσμο. Αφήγηση: Ονειρευ-

τές Ιστοριών. Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυ-

ροπούλου 29, Πλατεία Αμερικής. Ώρα έναρξης 20.30.

Είσοδος Ελεύθερη.

Συλλογή καπακιών από 

Ομάδα Δασοπροστασίας Βάρης

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Βάρης,  ανακοινώ-

νει ότι με τη βοήθεια μελών και φίλων, συγκεντρώνει πλα-

στικά καπάκια που θα παραδοθούν στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ με σκοπό την προ-

μήθεια αναπηρικών αμαξιδίων. 

Στοιχεία του συλλόγου:  http://www.atiximata.gr/epikoinonia/ 

Αν εχετε μαζέψει και εσείς… και θέλετε…, μπορείτε να τα

παραδίδετε στο χώρο του πυροφυλακείου καθημερινά απο

15:30 έως 21:00 και Σαββατοκύριακα απο 10:00 εώς 21:30.

Τηλ.: 210 9655.668.

Προτεραιότητα η ενίσχυση της κτηνοτροφίας
και η αγροτική αναβάθμιση

Συνάντηση Πέτρου Φιλίππου με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής

Με διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ.

36/6.6.2014) "Ρυθμίσεις ληξιπρόθε-

σμων οφειλών προς δήμους" το

Υπουργείου Εσωτερικών προχώ-

ρησε σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

οφειλών προς τους Δήμους και ανα-

λύεται στο άρθρο 51 ν. 4257/2014.

Συγκεκριμένα διακρίνονται δύο κα-

τηγορίες οφειλών, με βάση την ημε-

ρομηνία βεβαίωσής τους, ήτοι αυτές

που έχουν βεβαιωθεί ως 31.12.2009

και αυτές που έχουν βεβαιωθεί από

1.1.2010 και εφεξής.

Για τις πρώτες γίνεται παραπομπή

στις διατάξεις περί ρυθμίσεων οφει-

λών του ν. 3801/2009. Για τις δεύτε-

ρες ισχύουν οι νέες διατάξεις του

άρ. 51 του ν. 4257/2014. 

Συγκεκριμένα:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά πο-

σοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κατα-

βολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ

σε  24 δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό 80% από τις κατά

Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθε-

σμης καταβολής και των προστίμων

και με την προϋπόθεση ότι κάθε

δόση δεν είναι μικρότερη των 100 €.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 € μέχρι

10.000,00 € σε 48 δόσεις με απαλ-

λαγή κατά ποσοστό 50% από τις

κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό-

θεσμης καταβολής και των προστί-

μων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 €

μέχρι 20.000,00 € σε  72 δόσεις με

απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής και των προ-

στίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 € και

πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή

κατά ποσοστό  10% από τις κατά

Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθε-

σμης καταβολής και των προστίμων.

Προσοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση

όλων των παραπάνω, είναι η υπο-

βολή αίτησης εντός 4 μηνών, από

τη δημοσίευση του παραπάνω

νόμου του ενδιαφερόμενου οφει-

λέτη. (δημοσίευση νόμου

14.4.2014). Δηλαδή έχετε προθε-

σμία μέχρι 14 Αυγούστου.

Επισημαίνεται η εγρήγορση των οι-

κονομικών υπηρεσιών εκάστου

Δήμου και η άμεση ενημέρωση

όλων των οφειλετών τους με ατο-

μική ειδοποίηση, για τις δυνατότη-

τες ρύθμισης ή με κάθε άλλο πρό-

σφορο μέσο. Κρίνεται απαραίτητη η

έκδοση συγκεντρωτικής κατάστα-

σης οφειλών προς τους Δήμους,

όπου θα παρουσιάζεται το ύψος των

οφειλών ανά κατηγορία. Για την

αποδοχή της αίτησης θα αποφαίνε-

ται η Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου, κατόπιν εισήγησης του Δι-

ευθυντή.

Αρνητικό στην υπόθεση είναι οι λη-

ξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τέλος

του 2009 που υπάγονται σε νόμο

του 2009 και επομένως δεν μπορούν

να ενταχθούν στη ρύθμιση και χρει-

άζεται απόφαση δημοτικού συμβου-

λίου. Τα δημοτικά συμβούλια όμως,

μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που ανα-

λαμβάνουν οι νέες διοικήσεις δεν

συνεδριάζουν, παρά μόνο για επεί-

γοντα θέματα. Οπότε το τετράμηνο

θα έχει λήξει μέχρι την 1η Σεπτεμ-

βρίου για τους λήγοντες τέλος του

2009!

Θα πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί

διευκρινιστική εγκύκλιος που να δι-

ευρύνει το διάστημα για όσες περι-

πτώσεις χρειάζεται λήψη απόφαση

δημοτικού συμβουλίου για τον

αριθμό των δόσεων.

http://static.old.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92

% C E % 9 9 % C E % A 5 0 % C E % 9 D -

%CE%91%CE%A3%CE%97

static.old.diavgeia.gov.gr
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Στις επετειακές ημέρες  ο πανηγυρισμός  κατα-
γράφεται συνήθως  με  κομπασμό  ή ανάλογα με
το θρήνο της μνήμης  των γεγονότων. 
Τα βαθύτερα αίτια και οι αφορμές, αλλά και οι ευ-
θύνες, ενώ δεν θα έπρεπε, αυτά  παρακάμπτονται
για να μην αλλοιώσουν την εικόνα του μεγαλείου. 
Τουλάχιστον όμως στα πνευματικά φόρουμ, η ισορ-
ροπία της αληθείας θα έπρεπε  να αποκαθίσταται
και να αποδίδει αδέκαστη τα του Καίσαρος τω Καί-
σαρι..
Βρισκόμαστε στα μέσα του  14ου  αιώνα. 
Οι Τούρκοι έχουν ήδη γίνει σχεδόν κύριοι ολόκλη-
ρης της Μικράς Ασίας  μαζί και της σημαντικής χερ-
σονήσου  της Καλλίπολης. Δια μέσου της
Βαλκανικής  χερσονήσου περισφίγγουν συνεχώς
τη Βασιλεύουσα. 
Στην Κωνσταντινούπολη, αυτοκράτορας τώρα είναι
ο Ιωάννης ο Ε΄,   που κρατά ρίζα από τη δυναστεία
των Παλαιολόγων.  Δεν είναι αφελής.
Αισθάνεται καλά τον ασφυκτικό κλοιό που περιδέ-
νει την πατρίδα του  και πρέπει σε μια απεγνω-
σμένη ελπίδα να παίξει το τελευταίο, έστω και
καμένο του χαρτί. 
Πέπρωται λοιπόν να εξευτελισθεί και  να ζητήσει
αλλά και  γονυπετής  να εκλιπαρήσει για τη βοή-
θεια του Πάπα και δί’ αυτού ίσως επιτύχει  τη συμ-
παράσταση της  χριστιανικής Δύσης. Και αυτά όλα
μοναχά  και πρός χάριν,  της σωτηρίας του Βυζαν-
τίου.  Δύσκολη, πολύ δύσκολη και εκείνη η εποχή,
όταν μάλιστα ακόμα ο απαξιωτικός απόηχος της
φωνής του Πετράρχη, έφτανε σε κάθε γωνιά της
Ευρώπης:  «Οι Τούρκοι  είναι εχθροί μας, αλλά πιο
εχθροί μας είναι οι Έλληνες, που είναι σχισματι-
κοί.».
Ο Ιωάννης  Ε΄  Παλαιολόγος, είχε ανέβει στο
θρόνο  όταν ακόμα ήταν παιδί σε ηλικία 9 ετών(!)
και μάλιστα κάτω από άσχημες συνθήκες. Ο πατέ-
ρας του, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ’, είχε μόλις
πεθάνει και η μητέρα του, η   Άννα της Σαβοϊας,
έπαιζε το ρόλο του επιτρόπου.
Στα πολιτικά πράγματα  του Κράτους διαχειριστής
ήταν  ο Ιωάννης Καντακουζηνός. ’Εξυπνος άνδρας,
ικανότατος, με διπλωματικό πολιτικό παρελθόν. Επί
βασιλείας  του Ανδρόνικου Γ΄, αυτός ήταν στην

πραγματικότητα  που διαφέντευε τη χώρα, εξ ού
και  είχε γίνει υπερβολικά φιλόδοξος. Περισσότερο
μάλιστα τώρα,  όταν στα σχέδιά του  είχε να μπερ-
δεύεται για αφεντικό,  ένα εννιάχρονο παιδί  «με
τη μαμά του».  Γι΄αυτό και περισσότερο τώρα προ-
σέβλεπε στον σφετερισμό του θρόνου.  
Οι αρχικές απλές βλέψεις του Καντακουζηνού,
γρήγορα  εξελίχθηκαν αποκαλυπτικά και κατέλη-
ξαν σε σκληρή ρήξη. Ο Καντακουζηνός αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και
να καταφύγει στο Διδυμότειχο, όπου αυτοανακη-
ρύχθηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ετσι λοιπόν
την εποχή εκείνη το Βυζάντιο κατέγραφε δυο αυ-
τοκράτορες και  δυο ξεχωριστούς θρόνους. 
Η διαμάχη αυτή έφερε τον εμφύλιο που κράτησε
επτά χρόνια.  Από τη μια  μεριά ο σφετεριστής του
θρόνου Καντακουζηνός μαζί  με την τάξη της αρι-
στοκρατίας, από την άλλη οι  οπαδοί  της νόμιμης
δυναστείας. Οι “έξωθεν” σύμμαχοι σε μια ρευστή
κίνηση μετεκυλίοντο, πότε με τον ένα πότε με τον
άλλο. 
Συμμετείχαν, ο Σέρβος Στέφανος Δουσάν, οι Τούρ-
κοι με τον σουλτάνο Ορχάν  και οι Βούλγαροι. 
Ο Ιωάννης Καντακουζηνός για να ενισχύσει τη
θέση του δίνει την δεκατριάχρονη θυγατέρα του
Θεοδώρα (1346)  για γυναίκα στον σουλτάνο
Οχράν, και τώρα Τούρκοι και Βυζαντινοί συγγε-
νεύουν, αν θυμάμαι καλά, για μια ακόμα φορά.  
Ο Ορχάν (1326- 1362) ήταν μια μεγάλη πολιτική και
στρατιωτική φυσιογνωμία. Για πρώτη φορά είχε κα-
τορθώσει να συμμαζευτεί το Οθωμανικό κράτος
κάτω από τη δική του  οργανωτική  δεξιότητα.     
Στο Βυζάντιο ή κατάσταση εξακολουθούσε να πα-
ραμένει  ρευστή και συγκεχυμένη, καθώς βίωναν
όλοι  ένα εμφύλιο,  και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο
Ορχάν.  Έβαλε το γιό του  τον Σουλεϊμάν, να κα-
ταλάβει το μικρό φρούριο  Τζύμπη στη θρακική
χερσόνησο και να ιδρυθεί   για πρώτη φορά  τουρ-
κική   πολεμική βάση στη Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Τότε  «τη νύχτα της 2 Μαρτίου του 1354, συνέπεσε
να γίνουν μεγάλοι σεισμοί στην ‘πολυπαθή Θράκη
οι οποιοι διέλυσαν τα πάντα» όπως  γράφει ο ιστο-
ρικός Δ. Ζακυθηνός, και αυτό πάλι το εκμεταλλεύ-
τηκε ο Οχραν.  Κατέλαβε πολλές χριστιανικές

πόλεις και την Καλλίπολη. 
Η Καλλίπολη*  βρίσκεται γεωγραφικά επί της Ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου και  και μάλιστα στο σημείο
όπου τα Δαρδανέλια διευρύνονται  και σχηματί-
ζουν την Προποντίδα. Τα Δαρδανέλια, είναι ο αρ-
χαίος Ελλήσποντος. Ένας πορθμός μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας που συνδέει το Αιγαίο πέλαγος
με την Προποντίδα ή άλλως τη θάλασσα του Μαρ-
μαρά (σε έκταση 11.500 τ.χ. και σε βάθος 1255 μέ-
τρων)  Ήτοι  ΒΑ συνδέεται με τον Εύξεινο Πόντο,
ενώ  ΝΔ με το Αιγαίο πέλαγος.  
Η γεωγραφική αυτή περιγραφή της θέσης, έγινε
για να τονισθεί η στρατηγική σημασία της νίκης. 
Έτσι μέσα σε σύντομο χρόνο, και μετά το θάνατο
του Οχράν  (1362), ο γιος του ο Μουράτ Α΄  (1362
-1389), καταλαμβάνει ολόκληρη τη Θράκη, την
Αδριανούπολη την οποία κάνει πρωτεύουσα του,
τη Φιλιππούπολη (1363), την Σόφια (1386)  και το
1388 προσαρτεί τη Βουλγαρία  σαν επαρχία στο
κράτος του.  Συγχρόνως στο στόχαστρο βρίσκεται
η Μακεδονία, με Σέρρες (1383)  Βέρροια (1385) και
η Θεσσαλονίκη (1387) πέφτει  μετά από   πολιορ-
κία τεσσάρων ετών. Ακόμη το 1387 η Ναϊσσός  ή
Νίσσα της Σερβίας,  Μοναστήριο, το Πρίλαπο,
Αχρίδα, Ιλλυρία, Κροία, Σκόπια.  
Το Βυζάντιο με τη Βασιλεύουσά του είναι ζωσμένο
από παντού.  
Τελικά  στο Κοσσυφοπέδιο γίνεται  μια μεγάλη
μάχη, όπου  συνασπισμένες χριστιανικές δυνάμεις
αντιπαρίστανται στον εισβολέα κατακτητή. 
Η μάχη αρχικά φαίνεται να είναι αμφίρροπη, τελικά
όμως κλίνει με τη νίκη των Τούρκων. 
Η μάχη είχε ήδη κριθεί όταν έχει κριθεί, αλλά ένας
Σέρβος μάλιστα ευγενής διεισδύει λάθρα και δο-
λοφονεί τον Μουράτ.  Σουλτάνος γίνεται ο Βαγια-
ζίτ  Α΄(1389-1402). 
Ο Βαγιαζίτ  συμπληρώνει την κατάληψη  ολόκλη-
ρης της Βουλγαρίας και στα ανατολικά της Σμύρ-
νης πολιορκεί και καταλαμβάνει τη χριστιανική
πόλη Φιλαδέλφεια,   αλίμονο  όμως με  τη εξευτε-
λιστική συνεπικουρία  των Βυζαντινών!
Αξίζει εδώ να συμμεριστούμε τον πόνο του Πα-
παρρηγόπουλου όταν περιγράφει το  ανόσιο  αυτό
γεγονός:  «Ο Βαγιαζίτ προσλαβών κατά  τα συμ-
πεφωνημένα(!) τας υπό των Χριστιανών(!) επικου-
ρίας απήτησεν από τον Ιωάννην και  υιόν του
Μανουήλ  να διατάξωσιν τον φρούραρχον της Φι-
λαδελφείας να παραδώση την πόλιν εις αυτόν.  Και
οι λεγόμενοι αυτοί βασιλείς των Ελλήνων εξέδω-
καν αυτήν την αισχράν διαταγήν ……. Αλλά το
φρόνημα του ελληνισμού εσώζετο παρά τοις υπη-
κόοις, τουλάχιστον παρά τίσι των υπηκόων. Ο
φρούραρχος Φιλαδελφείας και οι κάτοικοι απήντη-
σαν, ότι έκοντες δεν θέλουσι καταπροδώσει εαυ-
τούς τώ βαρβάρω.  Όθεν επολιορκήθει η
Φιλαδελφεια, μετά δε του Βαγιαζίτ συνεπολιόρκη-
σαν αυτήν και οι κατάπτυστοι βασιλείς. Και ηρί-
στευσαν ως λέγεται εν τη πολιορκία ταύτη και
πρώτοι αναβάντες εις τα τείχη της Φιλαδελφείας

εκυρίευσαν αυτήν.» Το γεγονός δε αυτό το επιβε-
βαιώνει ο  Έλληνας χρονογράφος Χαλκοκονδύλης.
Αυτή λοιπόν ήταν η εξευτελιστική κατάσταση που
επικρατούσε στο  Βυζάντιο, όταν ο Ιωάννης ο
οποίος εν παρόδω επί 40 χρόνια συνολικά  κάθησε
στο θρόνο  (1341-1391),  απευθύνθηκε στον Πάπα
προς αναθέρμανση και υπενθύμιση  της  Συνόδου
της Φλωρεντίας  του 1349  με σκοπό τη  βοήθεια,
υποσχόμενος την επιβεβαίωση υποταγής της Ανα-
τολικής ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρώμη, με αν-
τάλλαγμα τη βοήθεια που δεν του  δόθηκε ποτέ. 
Τον Οκτώβριο του 1362 ο ίδιος ο αυτοκράτορας
Ιωάννης  Ε’ έφτασε επισήμως στη Ρώμη και μπρο-
στά στην εκκλησία του  Αγίου Πέτρου,  τρις γονυ-
πετής, τρις προσκήνυσε και εφίλησε το υπόδημα
του Πάπα Ουρβανού Ε΄ και «προέβη  σε πανηγυ-
ρική ομολογία πίστεως» αποδεχόμενος τους παπι-
κούς θρησκευτικούς κανόνες. Την ομολογία δε
αυτή υπέγραψε σε σχετικά έγγραφα  και επεκύ-
ρωσε με τη χρυσή αυτοκρατορική του σφραγίδα.
Αλλά στο δρόμο της επιστροφής του για την Κω-
σταντινούπολη, κατά τραγική ειρωνεία και ολο-
κλήρωσης αυτής της   ηθικής κατάπτωσης τον
συνέλαβαν οι Ενετοί  για χρήματα τα οποία  τους
όφειλε. Και θα πέθαινε στη φυλακή, αν δεν
έσπευδε και πλήρωνε τα οφειλόμενα ο γιος του ο
Μανουήλ ο αργότερα αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄,
από τον κρατικό κορβανά  φυσικά. 

Φτάνοντας όμως στην Κωσταντινούπολη, βρήκε
τον κλήρο και τον λαό ξεσηκωμένο εναντίον του
για το ρεζιλίκι που τους επεφύλαξε.

Ας ανατρέψομε όμως τον ρούν της ιστορίας και ας
δεχθούμε ότι οι Δυτικοί είχαν βοηθήσει στρατιω-
τικά, πολιτικά  και οικονομικά και η Πόλη είχε
σωθεί. Το διασωθέν δια χειρός Πάπα  Βυζάντιο,
«Ποιάς μορφής θα ήταν;  Ποιά θα ήταν η περαιτέρω
τύχη του ελληνισμού; Ποιά της Ελλάδος και  ποια
των Ελλήνων;  Ποιά  η τύχη της γλώσσας μας  και
των εθίμων μας;»

Ίσως λοιπόν ήταν από  Θεού το θέλημα η Πόλη να
τουρκέψει, και η θυσία της Βυζαντινής αυτής  Ιφι-
γένειας  να φυσήξει ούριο άνεμο για τον  Ελληνι-
σμό, ούριο άνεμο για την πορεία της φυλής και του
γένους και όχι μόνο  της θρησκείας μας. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 
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Ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος και η υποταγή 

στην Παπική Εκκλησία  

Ποιος είναι 

ο Γκίκας Χαρδούβελης

κατά Σοφία Βούλτεψη:

«Βρισκόμαστε στο 1922 και όχι στο 1999, κ. Χαρδού-

βελη»:

«Από εκβιασμό σε εκβιασμό φθάσαμε και στο τελευ-

ταίο στάδιο του ραγιαδισμού. Στο «σφάξε με αγά

μου, ν' αγιάσω».

Όπου και να στραφείς, πάντα πάνω σε κάποιον εθε-

λόδουλο θα πέσεις, έτοιμο να εξηγήσει, να δικαιο-

λογήσει, να ταυτιστεί με τη γνώμη των δανειστών.

Από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό των Οικονο-

μικών ως τους αρμόδιους (λέμε τώρα) υπουργούς,

γενικούς γραμματείς, πρώην και επίδοξους κατα-

στροφείς της χώρας.

Σα να μην μας έφθαναν όλοι αυτοί, τελευταίως προ-

στέθηκε και καινούργιος «αναλυτής» των ψυχαναγ-

καστικών προβλημάτων των δανειστών μας.

Πρόκειται για τον διευθυντή του Οικονομικού Γρα-

φείου του κ. Παπαδήμου, Γκίκα Χαρδούβελη, ο

οποίος στα διαλείμματα προσφοράς των υπηρεσιών

του μεταξύ Σημίτη και Παπαδήμου (πάντα από το ίδιο

πόστο), κάνει και τον καθηγητή στο τμήμα Χρηματο-

οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς.

Όπως είπε μιλώντας στο Σκάι, οι δανειστές μας

«γνωρίζουν πως αν καταργηθεί ο 13ος και 14ος μι-

σθός η κατανάλωση θα υποχωρήσει περαιτέρω και θα

υπάρξει μεγαλύτερη ύφεση, αλλά… θέλουν με την

πίεση αυτή να δουν ότι "οι Έλληνες έχουν σοβαρευ-

τεί και βλέπουν πλέον τα προβλήματα στον τόπο"»!

Αν και οικονομολόγος, αποδέχεται δηλαδή ότι η

χώρα στραγγαλίζεται καθαρά για λόγους παραδειγ-

ματισμού, για να τιμωρηθεί δηλαδή, να εξουθενωθεί

και να μηδενιστεί, να μην υπάρξει η παραμικρή περί-

πτωση να συνέλθει.

της σύνταξης: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη δια-

στροφή! Ο,τι ακριβώς κατηγορούσε η Βούλτεψη τον

Χαρδούβελη, το υλοποίησε επί δύο χρόνια μέσα από

τα γυάλινα παράθυρα... Γι’ αυτό άλλωστε και επιβρα-

βεύθηκε με τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου!

Πηγή: http://www.iefimerida.gr/node/158660#ixzz34QYdfpkO



“Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ!...”

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι εδώ, όπως έλεγε και το σύνθημά

τους επί σειρά ετών, ανεξάρτητα τώρα αν το έκαναν

“Ελιά” για να αφεθούν τα ανομήματά τους και να μην πλη-

ρώσουν τα εκατομμύρια δάνεια που έχουν πάρει ως

κόμμα.

Ο ανασχηματισμός που έγινε είναι ένα πουκάμισο, που

ξαναφορέθηκε και μάλιστα βρώμικο και ρυπαρό. Βρώμικο

από τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ και τα απίθανα εκατομμύρια

ευρώ που διασπαθίστηκαν σε ημέτερες τσέπες.

Και αντί να πάνε στον εισαγγελέα όλοι αυτοί, έγιναν

υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Τελικά όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν! Προκει-

μένου να μη χάσουν την καρέκλα τους και οι πράσινοι και

οι γαλάζιοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν

ένα φέουδο που νομοθετεί, αποφασίζει, αγνοεί τη δι-

καιοσύνη, κόβει την υγεία, την παιδεία και εν τέλει την

ίδια μας τη ζωή!

Ψηφίσατε “σταθερότητα;”

Διαβάζοντας καθένας τα ονόματα του νέου υπουρ-

γικού σχήματος, όχι νέας κυβέρνησης όπως θέλουν

να την εμφανίζουν κάποια παπαγαλάκια της ενημέ-

ρωσης, παρατηρεί τα εξής:

― Καταπράσινοι βο(υ)λευτές που έμειναν πιστοί στο

νέο αρχηγό υπουργοποιήθηκαν στη γαλάζια κυβέρ-

νηση που πρασίνισε έντονα.

― Τα τσοπανόσκυλα της Ν.Δ. κοινώς ζαγάρια που

κρατούσαν τα μπόσικα από το πρωί ως το βράδυ στα

γυάλινα παράθυρα, επίσης υπουργοποιήθηκαν.

Ο “σκοτεινός” Χαρδούβελης που τον διακατέχει ο τι-

μωρητικός πρωτεσταντισμός και τόνιζε προς όλες τις

κατευθύνσεις ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν οι Ελλη-

νες, έγινε τσάρος της οικονομίας.

Απευθυνόμενη λοιπόν προς όλους εσάς που ψηφί-

σατε “σταθερότητα” και σε λίγο θα γίνετε κοψοχέ-

ρηδες, μάθετε πώς έρχονται νέα μέτρα

καταβαράθρωσης των Ελλήνων και της Ελλάδας γε-

νικότερα. Το απoκάλυψε ξένη εφημερίδα, γιατί το δί-

δυμο Σαμαράς - Βενιζέλος είχαν καταθέσει κρυφή

επιστολή, που δηλώνουν ...“άφεριμ αγά μου”.

Σιώπησαν στην παρανομία!

Δύο σοβαρότατες καταγγελίες είδαν το φως της δη-

μοσιότητας στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 3Β,

από δύο εκπροσώπους του Δήμου· έναν θεσμικό και

έναν υπηρεσιακό.

Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι η άδεια οι-

κοδομής του ιδιοκτήτη Προκοπίου στο

Καβούρι είναι παράνομη.

Η δημοτική σύμβουλος (θεσμική εκ-

πρόσωπος) Ηλέκτρα Τσιριγώτη δή-

λωσε ότι η οικοδομική άδεια είναι

παράνομη και έπρεπε η καταγγελία να έχει γίνει πριν

δυόμισυ χρόνια. Αλήθεια τί την κράτησε και δεν το

έκανε επί  δυόμισυ χρόνια;;;

Η υπηρεσιακή εκπρόσωπος και διευ-

θύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γι-

ούλη Ηλιοπούλου ισχυρίστηκε ότι η

οικοδομική άδεια δεν είναι νόμιμη,

αλλά ούτε κι αυτή την κατήγγειλε

ποτέ. Γιατί ένας υπηρεσιακός παρά-

γοντας σιωπά σε μιά καραμπινάτη, όπως την ονόμα-

σαν παρανομία;;;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η διαλεκτική σχέση συνενοχής μεταξύ του διπόλου

καλπονοθευτικής εξουσίας Ν.Δ-ΠΑ.ΣΟ.Κ και των ενα-

πομεινάντων αμετανοήτων ψηφοφόρων τους έχει

πλείστα όσα στοιχεία τα οποία δύνανται να εξάψουν

το ενδιαφέρον της κοινωνιολογικής ερεύνης και δη

της ψυχολογίας των μαζών. Ο όρος «μάζα», όταν

χρησιμοποιείται γιά να υποδηλώσει χειραγώγηση με-

γάλων πληθυσμιακών ομάδων, είναι ευλόγως απεχ-

θής και δικαίως συνεγείρει τα αμυντικά ανακλαστικά

αυτοσεβασμού κάθε ατόμου, ναι μεν κοινωνικοποι-

ημένου και πολιτικοποιημένου, αλλ’ ουδόλως θεω-

ρούντος εαυτόν ως μέρος συνόλου αγεληδόν

κατευθυνομένου και ελεγχομένου. 

Πλήν όμως, η αντικατάσταση της ελλόγου κρίσεως

από την εγκεφαλική τροφοδοσία των ΜΜΕ αποστερεί

τον σύγχρονο homo teleopticous από την λεγομένη

κοινή λογική, η οποία θα ηδύνατο να τον προφυλάξει

από την ανεπεξέργαστη κατάποση πληροφοριών, ως

φίλτρο έρκους οδόντων, όπως ακριβώς οι μπαλένες

στο στόμα της φάλαινας συγκρατούν τα θρεπτικά

κριλ αλλά αποβάλλουν τους όγκους του θαλασσίου

ύδατος.

Η τελευταία comedia del arte του κυβερνητικού ανα-

σχηματισμού αποδεικνύει –εκτός όλων των άλλων

παραμέτρων της- ότι το μειοψηφικό καθεστώς εξαν-

δραποδισμού της χώρας μας, το οποίο μάς επιβάλλε-

ται ελέω της απίστευτης μωρίας, αγνοίας και ακρισίας

τινών εξ ημών, εδράζεται κυρίως στην κατά κόρον

χρησιμοποίηση όλων των καταγεγραμμένων και απο-

δεκτών μεθόδων εξαπατήσεως, παραπληροφορή-

σεως, εκφοβισμού και εν κατακλείδι χειραγωγήσεως

μεγάλων ομάδων πληθυσμού επί τω σκοπώ της αέ-

ναης και αταλάντευτης ψυχικής ομηρίας τους. Η

ακλόνητη βεβαιότητα των κυβερνητικών ανδρεικέλων

περί της ανυπαρξίας κινδύνου υπολογίσιμων λαϊκών

αντιδράσεων αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα του

εμψύχου υλικού στον ανασχηματισμό-παρωδία. Μισοί

υπουργοποιηθέντες τυγχάνουν της δεδηλωμένης

αρεσκείας –και απροκάλυπτης επιβολής- των δανει-

στών-ουσιαστικών κυβερνώντων μας και οι άλλοι

μισοί προσωποποιούν τον χαριτόβρυτο αστεϊσμό

...«λαϊκή Δεξιά».

Ο έλεγχος επί των «μαζών» και οι μέθοδοι χειραγω-

γήσεώς τους –manipulation- είναι πανεπιστημιακό μά-

θημα στα αμερικανικά –κυρίως- και ευρωπαϊκά

πανεπιστήμια, τα οποία μας «ευεργετούν» με πρω-

θυπουργούς τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Εάν η

Ελλάδα κατορθώσει να αποτινάξει τον θανάσιμο ζυγό

ο οποίος της επεβλήθη με την καταλυτική συνέργεια

των δωσιλόγων «σωτήρων» της, η ιστορικά απαξιω-

μένη ιδιότητα του αποφοίτου αμερικανικού πανεπι-

στημίου θα πρέπει να συνιστά casus belli επί τη

εμφανίσει οιουδήποτε νεοσσού της νεο-ταξικής

κλωσσομηχανής στο ελλαδικό πολιτικό γίγνεσθαι.

Ωστόσο, όσης προετοιμασίας και όσου εφοδιασμού

και αν έχουν τύχει οι ηγετίσκοι του σωλήνα στις

αδελφότητες των πανεπιστημιακών στρατοπέδων,

εκεί όπου οι σουλτάνοι της Διεθνούς των Τραπεζών

επιλέγουν φερέλπιδες γενιτσάρους, η χρησιμότητα

και αποτελεσματικότητά τους θα ήτο πενιχρότατη

εάν δεν συνεπικουρούντο από τον εξίσου εξωνημένο

εσμό των συστημικών δημοσιογράφων.

Των συγκεκριμένων δημοσιογράφων οίτινες αρέ-

σκονται να μας αποκαλούν «ο απλός πολίτης» καθ’

ότι εκείνοι τυγχάνουν πολυσύνθετοι, εξ ευαρίθμων

διατακτικών συναποτελούμενοι.

Τα ειρωνικά μειδιάματα της Μέρκελ, του Σόϊμπλε και

του οικονομικού δολοφόνου Πολ Τόμσεν, αλλά και τα

αποκαλυπτικά «καρφώματά» τους όταν καλούνται να

σχολιάσουν τις θριαμβολογίες του Σαμαρά, αποδει-

κνύουν ποιοί κυβερνούν την Ελλάδα και ποιοί τους

στιλβώνουν τα υποδήματα με την γλώσσα τους.

Όμως, η ψυχοπαθολογική κατάσταση της πλειονότη-

τας των ψηφοφόρων ΠΑ,ΣΟ.Κ και Ν.Δ –υπάρχουν βε-

βαίως και οι μετέχοντες στο πλιάτσικο- δεν τους

επιτρέπει μιάν απλή ανάγνωση του πώς, από ποιούς

και διατί οδηγηθήκαμε στα Μνημόνια της υποτέλειας

και του εξανδραποδισμού μας. 

Ένα από τα πλέον διαβόητα φόβητρα του θανασίμως

μισούντος την Ελλάδα και τους Έλληνες Γιωργάκη

Παπανδρέου υπήρξε το «ή μνημόνια ή συντάξεις των

500 ευρώ». Σήμερα, όταν έχει ήδη ανακοινωθεί από

το οικονομικό επιτελείο των δανειστών μας ότι «δια-

σφαλίσθηκε» η κατώτατη σύνταξη των 360 ευρώ, η

ψυχοπαθολογική προσκόλληση ορισμένων ηλικιωμέ-

νων συμπολιτών μας στα εποπτεύοντα την δουλεία

μας απο-κόμματα ΠΑ.ΣΟΚ και Ν.Δ μόνο με όρους ψυ-

χικής ομηρίας των θυμάτων από τους θύτες δύναται

να ερμηνευθεί.

Αυτή δηλαδή η ψυχική διατάραξη και διαστροφή,

κατά την οποία τα θύματα βίας εμφανίζουν συμπτώ-

ματα συναισθηματικής εξαρτήσεως από τους θύτες

τους. Ύστερα από ένα περιστατικό απαγωγής και πο-

λύμηνης ομηρίας στην Στοκχόλμη, οι ψυχολόγοι και

οι ψυχίατροι ονομάζουν τέτοιες ΄παθολογικές εξαρ-

τήσεις θυμάτων από τους θύτες τους «Το σύνδρομο
της Στοκχόλμης».

Η αντίδρομη εκδήλωση θα απεδίδετο κάλλιστα στην

απλή, καθομιλουμένη ελληνική ως «δέστε τους χει-
ροπόδαρα να μην  πάνε να ψηφίσουν κι αμολύστε
τους μετά τις 7 το βράδυ».

«Το σύνδρομο της Στοκχόλμης»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Προβληματισμός στην οικογένεια Γεωργιάδη για το όνομα του παιδιού... Επι-

κρατέστερα είναι τα Πίνδαρος, Ζεύξιπος, Νυμφόδωρος και Πριτσαπίρδουλας...

4 Ενα, “σου έφερα τα τάπερ” αρκεί για να κάνεις μια γιαγιά ευτυχισμένη!

4 Η μόνη διαφορά της σημερινής “δημοκρατίας” από τη χούντα του Παπαδό-

πουλου είναι ότι τότε ήξερες με τι ανθρώπους είχες να κάνεις. 

4 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος - Error 404 - Ιούλιος -

Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

4 Ωραίος ο μήνας Ιουνοέμβριος...

4 Η Βουλή γιατί έκλεισε; Τι είναι; Χιονοδρομικό στο Καϊμακτσαλάν;

Εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επι-

φάνειας της Γης είναι υγρό. Δεν είναι

ειρωνικό να αντιμετωπίζουμε πρό-

βλημα λειψυδρίας! Κι όμως η έλλειψη

νερού επηρεάζει περισσότερους από

ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε

χρόνο, αφού το 96,5% του νερού της

Γης βρίσκεται στους ωκεανούς (και τις

θάλασσες). 

Από το 1970, το χρυσό πρότυπο για την

αφαλάτωση βασιζόταν στο φαινόμενο

της αντίστροφης όσμωσης, στην οποία

μεγάλες αντλίες ωθούν το θαλασσινό

νερό να περάσει μέσα από ειδικές μεμ-

βράνες που τις διαπερνούν τα μόρια

του νερού, αλλά όχι και τα άλατα. Η

διαδικασία είναι αποτελεσματική· αφαι-

ρεί το 99% του άλατος, αλλά είναι δα-

πανηρή και ενεργοβόρα. Με άλλα

λόγια, η μέχρι σήμερα τεχνολογία αφα-

λάτωσης επιβαρύνει την κλιματική αλ-

λαγή και στην ουσία επιδεινώνει την

κρίση του νερού που υποτίθεται ότι

έπρεπε να λύσει. 

Η Μεγάλη Ιδέα

Ήταν μεγάλη πρόκληση για τους επι-

στήμονες η εφεύρεση ενός συστήμα-

τος αφαλάτωσης χωρίς τα αρνητικά

της προηγούμενης τεχνολογίας, καθώς

κάτι τέτοιο θα έλυνε το τεράστιο πρό-

βλημα της λειψυδρίας που αντιμετωπί-

ζει ο πλανήτης μας.  

Ο 26χρονος διδακτορικός φοιτητής

αναλυτικής χημείας, Kyle Knust, στο

Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, δη-

μιούργησε ένα ενεργειακά αποδοτικό

τρόπο για να διαχωρίσει το αλάτι από

το θαλασσινό νερό με ηλεκτρικό

ρεύμα. Η συσκευή του ονομάζεται Wa-

terchip (είναι αρκετά μικρή ώστε να

χωράει στην παλάμη του ενός χεριού),

και το νερό ρέει μέσα από αυτή σε

σχήμα Υ μικροδίαυλο. Δημιουργώντας

ηλεκτρικό πεδίο εκτρέπεται το αλάτι

και φεύγει από το ένα αυλάκι της δια-

κλάδωσης, ενώ το αφαλατωμένο νερό

τρέχει από το άλλο σκέλος. 

Ο Tony Frudakis, Διευθύνων Σύμβουλος

του “Ωκεανού” - Ελληνικής καταγωγής -

πατεντάρισε την πολλά υποσχόμενη τε-

χνολογία. 

Ένα μόνο Waterchip αφαιρεί περίπου το

25 τοις εκατό του άλατος από το θα-

λασσινό νερό και παράγει ένα μικρό

ρυάκι. 

«Η τεχνολογία είναι απεριόριστα  επε-

κτάσιμη," λέει ο Tony Frudakis. 

Βάζοντας μερικά Waterchips στη σειρά

θα κάναμε την παραγωγή αφαλατωμέ-

νου νερού σταδιακά καθαρότερη, ενώ

αν τοποθετούσαμε εκατομμύρια τσιπά-

κια παράλληλα, θα μπορούσε θεωρη-

τικά να παράγει τόσο πολύ γλυκό νερό,

όσο δεν θα μπορούσε μια γιγάντια αν-

τίστροφη όσμωση, καταναλώνοντας

παράλληλα τη μισή ενέργεια. 

στοιχεία από popsci.com

Λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας

Έως και τις 30 Ιουνίου μπορούν οι δικαιούχοι γονείς να

υποβάλουν αιτήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την εγγραφή ή την επα-

νεγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2014- 2015.

Στους σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δη-

μιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική

ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως και 4,5

ετών (προνήπια), ενώ η φιλοξενία των παιδιών είναι δω-

ρεάν.

Η λειτουργία των σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου

και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

Κατέληξε

σκλάβος
Ένα ατύχημα με τη βάρκα ήταν

αρκετό για να ξεκινήσει ο

3χρονος γολγοθάς για τον Κι-

νέζο ψαρά Sun Zhenglong, ο

οποίος διεσώθη από περαστικό

καράβι μετά από πτώση του

στη θάλασσα.

Η διάσωσή του όμως από το

πλήρωμα του πλοίου δεν είχε

αίσιο τέλος, καθώς ο καπετά-

νιος αποφάσισε - αφού το

θύμα δεν είχε λεφτά να του

πληρώσει το “καλό” που του

‘κανε· να τον κρατήσει φυλακι-

σμένο στο καράβι αναγκάζον-

τάς τον να εργάζεται χωρίς

πληρωμή. Η σκλαβιά του άτυ-

χου ψαρά, κράτησε 3 χρόνια,

αφού κάθε φορά που το πλοίο

έπιανε στεριά τον έδεναν προ-

κειμένου να μη δραπετεύσει. 

Τελικά κατάφερε και δραπέ-

τευσε πέφτοντας στη θά-

λασσα και κολυμπώντας προς

το πιο κοντινό λιμάνι.

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε  η

γυναίκα του, η οποία μαζί με

όλους τους υπόλοιπους τον

θεωρούσαν νεκρό.

πηγή: newsbomb.gr

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους

βρεφονηπιακούς παιδικούς

σταθμούς του ΟΑΕΔ
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"Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

συνδημότες Βάρης, Βούλας

και Βουλιαγμένης,

Μετά από μια δύσκολη

εκλογική αναμέτρηση, η

οποία δεν έχει ακόμα κριθεί,

αισθάνομαι την ανάγκη να

ευχαριστήσω τους συνδη-

μότες μου, που στήριξαν τη

δική μου υποψηφιότητα

αλλά και το όραμα της Ανε-

ξάρτητης Κίνησης Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης.

Ευχαριστώ τόσο το 50%

των ψηφοφόρων στο σύ-

νολο του Δήμου που εμπι-

στεύτηκαν το έργο και το

πρόγραμμα της Δημοτικής

Αρχής, όσο και το 70% των

ψηφοφόρων της Βουλιαγ-

μένης που γνωρίζοντας τις

δυνατότητες, την αξιοπιστία

και την οραματική δράση

της Ανεξάρτητης Κίνησης

επί 28 χρόνια, ψήφισαν την

ιστορική μας παράταξη.

Το όραμα του Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα να δημιουργήσει

έναν ενιαίο Δήμο, στηριζό-

μενο στη φιλοσοφία της

διαφύλαξης του φυσικού

περιβάλλοντος και της δη-

μιουργίας σύγχρονων υπο-

δομών, σύμφωνα με τα όσα

είχε ήδη πετύχει στη μονα-

δική Βουλιαγμένη, είναι

αυτό που μας καθοδηγεί. Σε

αυτή τη βάση δούλεψε ο

Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο

οποίος μπορεί να εγγυηθεί

την υλοποίηση του οράμα-

τος του Γρηγόρη Κασιδόκω-

στα.

Αυτό το όραμα δεν πρόκει-

ται να το εγκαταλείψουμε,

ούτε να αφήσουμε όλα όσα

με τόσο αγώνα και προσπά-

θεια καταφέραμε στην πόλη

μας. Μαζί θα συνεχίσουμε

για να δημιουργήσουμε όλοι

μαζί τον καλύτερο δήμο της

Ελλάδας."

Σας ευχαριστώ πολύ

Με εκτίμηση 

Νίκος Ι Κασιδόκωστας

Και ο νοών νοείτω… 

Σαρκοφάγα τετράποδα, αρπαχτικά πτηνά, δη-

λητηριώδη ερπετά, τρωκτικά, σαλιγκάρια και

βδέλλες, κυκλοφορούν ανάμεσά μας, με

μορφή και σώμα ανθρώπινο. Όσο περισσό-

τερο γνωρίζω τον άνθρωπο, τόσο πιο πολύ

αγαπάω τα ζώα.

Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο σκύλο και γι’

αυτό από τα παιδικά μου χρόνια ήταν ο καλύ-

τερος και πιο πιστός μου φίλος. Προσωπικές

εμπειρίες, διηγήσεις συγγενών και φίλων, συ-

νετέλεσαν ώστε να τον ξεχωρίζω από τα

άλλα ζώα. Η συγκατοίκηση σκύλου και γάτας,

θεωρείται σπάνια έως αδύνατη γι’ αυτό κά-

ποιοι, όταν αποφάσισαν να αφήσουν τη μονο-

κατοικία και να ζήσουν στα κλουβιά της

πόλης, επέλεξαν να έχουν σκύλο ή γάτα. Φυ-

σικό επακόλουθο ήταν να απομακρυνθούν και

οι όρνιθες, και ο αλέκτωρ, που μέχρι τότε

ήταν το ξυπνητήρι, αφενός μπερδεύτηκε με

τις αλλαγές της ώρας (θερινό- χειμερινό ωρά-

ριο) και αφετέρου έπεσε θύμα της δυσμένειας

της συζύγου, αφού τον θεώρησε υπαίτιο και

υποκινητή για τις απιστίες του συζύγου. Σε ότι

αφορά τώρα τα επικίνδυνα ερπετά, τα τρω-

κτικά καθώς και τις βδέλλες που διψούσαν για

αίμα, αλλά και τα γλοιώδη σαλιγκάρια και τις

απεχθείς αράχνες, αναζητώντας νέα στέγη

και μη μπορώντας να εισέλθουν στα σαλόνια

«κυρίως των πλουσίων ιδιοκτητών», μεταλ-

λάχθηκαν σε ανθρωπόμορφα πλάσματα. Η αν-

τίσταση της μάνας ή του πατέρα Κέρβερου,

παρά την αναπτυγμένη έκτη αίσθηση (διαί-

σθηση) κάμπτεται και στη συνέχεια εξουδετε-

ρώνεται από τις ικανότητες της

μεταλλαγμένης γάτας και του σαλιγκαριού και

έτσι ανοίγει ο δρόμος να εισέλθουν άνετα τα

τρωκτικά, οι βδέλλες και οι αράχνες. Η τακτική

τους είναι αρχικά να δημιουργήσουν ένα πέπλο

απομόνωσης και μόλις αντιληφτούν ότι στε-

ρεύει το αίμα (χρήμα) αποχωρούν και αφήνουν

τη θέση τους στα κοράκια για να δώσουν το τε-

λικό χτύπημα. Νομοτέλεια της Φύσης ή κα-

τάρα των πλουσίων?

ΥΓ. Ταΐζω τις όρνιθες μόνο για τα αυγά

και όχι για να παχύνουν και να τραφώ με

το κρέας τους.

Βασίλης Σιαμέτης

Ευχαριστήριο μήνυμα 

του Χάρη Δαμάσκου 

Ο Χάρης Δαμάσκος έχει διατελέσεις Αντινομάρχης στην

Ανατολική Αττική. Την προηγούμενη εκλογική αναμέ-

τρηση στην Περιφέρεια Αττικής ήταν υποψήφιος Αντιπε-

ριφερειάρχης με τη Ν. Δημοκρατία στην Ανατ. Αττική.

Στις παρούσες εκλογές επέλεξε τη Βόρειο Αττική και τον

Γιάννη Σγουρό, κόντρα στην απόφαση της Ν.Δ. για

Γιώργο Κουμουτσάκο.

Ως ευγενής αντίπαλος ευχαριστεί, συγχαίρει και ελπίζει

σε μιά καλύτερη Αττική.

Φίλες και φίλοι

Νιώθω την ανάγκη να σας

ευχαριστήσω όλους για

την υποστήριξή σας στον

όμορφο αυτό αγώνα που

δώσαμε στην Περιφέρεια

Αττικής.

Ευχαριστώ  ιδιαίτερα  την

οικογένειά μου, τους φί-

λους μου και  τους συνερ-

γάτες μου, που με

στήριξαν σε όλη αυτή την

προσπάθεια.

Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Σγουρό, που μου εμπιστεύ-

τηκε μια καταπληκτική ομάδα Περιφερειακών συμβούλων

στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Το εκλογικό αποτέλεσμα

στον τομέα μας σίγουρα ήταν δικαίωση για όλους μας και

απότοκο  της εξαιρετικής συνεργασίας που είχαμε.

Συγχαρητήρια στην κ. Δούρου και τον συνδυασμό της για

την νίκη τους. Αναλαμβάνουν μια περιφέρεια με διοικη-

τική, οικονομική και τεχνική πληρότητα, σε μια κρίσιμη

περίοδο για την χώρα μας και ελπίζω να καταφέρουν το

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Αττική και τους πο-

λίτες της.

ΧΑΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι

Σας στέλνω ένα από τα πρώτα ειδοποιητήρια του ΚΕΑΟ

που ειδοποιεί τον οφειλέτη του ΟΑΕΕ ότι «ανοίξαμε και

σας περιμένουμε». Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές η Κυ-

βέρνηση έλαβε το μήνυμα και ξεκινάει αδίστακτη επίθεση.

Και αυτό εις γνώση της ότι είναι παράνομη η πράξη της.

Εντός των οφειλομένων στον ΟΑΕΕ βρίσκονται σειρά πα-

ράνομων ποσών όπως:

― η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν παρείχε πα-

ράνομα ο ΟΑΕΕ για όσο διάστημα ο οφειλέτης χρωστάει

εισφορές. Ετησίως το ποσό είναι περίπου 1.000€ συν τους

τόκους.

― οι εισφορές έπρεπε να είχαν μειωθεί από το 2009 και

παράνομα ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας τις κρατάει στο

ίδιο επίπεδο με το 2009

― τα επιτόκια είναι παράνομα και υπερβαίνουν σημαντικά

το ανεκτό επιτόκιο υπερημερίας

Είναι παράνομη η πολιτική του ΟΑΕΕ και του Υπουργείου

Εργασίας και το γνωρίζουν πολύ καλά. Όμως παραδομένοι

στους δανειστές συνεχίζουν.

Γνωρίζουν άριστα την Γνωμοδότηση του κ. Μανιτάκη, γνω-

μοδότηση που έχει παραδοθεί στο γραφείο του Υπουργού

Βρούτση ήδη από τις 17/2/2014

(http://oaee1.blogspot.gr/2014/02/blog-post_17.html ).

Γνωρίζουν ότι ήδη έχουν εκδοθεί δύο δικαστικές αποφά-

σεις που αναγνωρίζουν την υποχρέωση του ΟΑΕΕ να πα-

ρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους οφειλέτες

(άρα όταν δεν το έπραττε επειδή όφειλαν, δεν οφείλει να

ζητάει τα χρήματα).

Και όμως συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση, ως μια

οργανωμένη εγκληματική συμμορία, που επιθυμεί την μα-

ζική αρπαγή περιουσιών και φυσική εξόντωση των μικρο-

μεσαίων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Αν ακόμα θεωρούν ότι έχουν δίκιο τους καλώ να δούνε:

τη Γνωμοδότηση Μανιτάκη στο:

http://oaee1.blogspot.gr/2014/05/blog-post_31.html

την απόφαση του 66/2014 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πά-

τρας στον  http://oaee1.blogspot.gr/2014/05/662014-1.html

την απόφαση 1246/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Αθήνας στο http://oaee1.blogspot.gr/2014/05/1246-

2014.html

Με εκτίμηση

Φλωράς Γιώργος

Επιχειρηματίας, συντονιστής της πρωτοβουλίας για τον

ΟΑΕΕ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

Πανεπιστημίου 59 Αθήνα

email george.floras@floras.gr  - http://oaee1.blogspot.gr/

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ-ΑΠΑΤΗ 

ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο επιχειρηματίας και συντονιστής του “Συμμετέχω και εγώ η ισχύς εν τη ενώσει”, Γιώργος Φλώρος, κατηγο-
ρεί τον ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών),  ότι ενώ παρανομεί κατ’ εξακολούθηση
απέναντι των ασφαλισμένων του,  τους στέλνει ειδοποιητήρια κατάσχεσης. Παρακολουθήστε τον

Ευχαριστήριο μήνυμα Νίκου Κασιδόκωστα
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Τα νέα πρόσωπα στην παρούσα κυβέρνηση

είναι τόσο παλιά όσο και τα “λάχανα”. Ξα-

ναζεσταμένο φαΐ που λένε όσοι ξέρουν

από κουζίνα.

Πράγματι είναι απογοητευτικό να βλέπεις

εκείνους που δημιούργησαν την κρίση με

την καταλήστευση του ελληνικού κράτους,

με τις ρεμούλες, τις διαπλοκές, αντί να

μπαίνουν φυλακή να λαμβάνουν θέσεις

εξουσίας για να μας σώσουν! Εκείνοι που

μας έριξαν στο γκρεμό, μας δίνουν σκοινί

να ανέβουμε ή να κρεμαστούμε!!

Ας δούμε λοιπόν τη “νέα” σύνθεση του

υπουργικού συμβουλίου:

Πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός: Γκίκας Χαρδούβελης

Αναπλ. υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός: Γιώργος Μαυραγάνης

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Υπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Αργύρης Ντινόπουλος

Αναπλ. υπουργός: Θεόφιλος Λεονταρίδης

Υφυπουργός: Γιώργος Ντόλιος

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος

Υφυπουργοί: Δημήτρης Κούρκουλας, Ακης

Γεροντόπουλος

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος

Αναπληρωτής υπουργός: Φώφη Γεννηματά 

Υφυπουργός: Γιάννης Λαμπρόπουλος

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργοί: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος,

Γεράσιμος Γιακουμάτος, Νότης Μηταράκης

Υπουργείο Υποδομών & Δικτύων

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Μιχάλης Παπαδόπουλος

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας &

Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός: Γιάννης Μανιάτης

Αναπλ. υπουργός: Νικόλαος Ταραράς

Υφυπουργός: Ασημάκης Παπαγωργίου  

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος

Υφυπουργοί: Αλέξανδρος Δερμετζόπου-

λος, Κωνσταντίνος Κουκοδήμος

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Υπουργός: Κώστας Τασούλας

Υφυπουργός: Αντζελα Γκερέκου

Υφυπ. Αθλητισμού: Γιάννης Ανδριανός

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης & Πρόνοιας

Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός: Βασίλης Κεγκέρογλου

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Μάκης Βορίδης

Αναπλ. υπουργός: Λεωνίδας Γρηγοράκος

Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Υπουργός: Γιώργος Καρασμάνης

Αναπλ. υπουργός: Πάρις Κουκουλόπουλος  

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Χαράλαμπος Αθανασίου

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστα-

σίας του Πολίτη

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Ολγα Κεφαλογιάννη

Υπουργείο Ναυτιλίας

Υπουργός: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Υπουργός: Γιώργος Ορφανός

Υπουργός Επικρατείας

Δημήτρης Σταμάτης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Σοφία Βούλτεψη 

Ο μέχρι χθες τσάρος της οικονομίας Γιάν-

νης Στουρνάρας αναλαμβάνει Διοικητής

της Τράπεζας της Ελλάδος!

Ο μέχρι προχθές υπουργός Υγείας Αδωνης

Γεωργιάδης αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος! Θα απαντάει σε ερωτήσεις

των πτερύγων της αντιπολίτευσης στη

Βουλή. Θα κάνει δηλαδή χρέη Σαμαρά ή αρ-

μοδίων υπουργών!

Τώρα αν κάτσουμε να πούμε για το ποιόν

του  καθενός θα γράφαμε σελίδες επί σελί-

δων. Γιατί οι περισσότεροι έχουν μια προ-

ϊστορία, ακόμη και ο Χαρδούβελης που

ολίγον τον έχουμε ακούσει, αλλά έχει δια-

τελέσει διευθυντής του οικονομικού γρα-

φείου του Παπαδήμου (θα τον θυμάστε, τον

παράνομο, δοτό πρωθυπουργό), αλλά και

ως συνεργάτης των  Σημίτη και Παπακων-

σταντίνου (το άλλο “τρελό” δίδυμο!).

ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ

«Κανείς δεν πιστεύει πως ο σημερινός ανασχηματισμός θα επηρεάσει, έστω και κατ’ ελά-
χιστο, την εφαρμοζόμενη πολιτική και τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης του
κ. Σαμαρά», ΣΥΡΙΖΑ.

«Σημίτης στο υπουργείο Οικονομικών, Σημίτης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Κώστας
Σημίτης βρίσκεται εδώ, μαζί με την πολιτική του και το ΠΑΣΟΚ. Τον έφερε ξανά η Νέα Δη-
μοκρατία».

Εκπρόσωπος Τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουΐκ

«Με τις τηλεοπτικές πριμαντόνες δεν αλλάζουν οι πολιτικές ούτε ανακουφίζονται οι
πολίτες», Εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος

«Ο λαός έχει πλέον αρκετή πείρα για να αντιληφθεί ότι τα πρόσωπα αλλάζουν με σκοπό
να προχωρήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο η ίδια αντιλαϊκή πολιτική και ότι οι ανα-
σχηματισμοί αντιλαϊκών κυβερνήσεων δε μπορούν να αποτελέσουν την πραγματική ελ-
πίδα για τη ζωή και το μέλλον του». Γ.Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ

«Αν το νέο κυβερνητικό σχήμα παραμείνει δέσμιο των πολιτικών εμμονών και των ιδεο-
λογικών αγκυλώσεων που σημάδεψαν και το προηγούμενο, τότε είναι απολύτως βέβαιο
ότι δεν πρόκειται να ανασάνουν ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία», ΔΗΜΑΡ.

Απλοί πολίτες
― Βενιζέλος, Λοβέρδος, Γκερέκου, Χρυσοχοΐδης, Γεννηματά. Ολη η παλιοπαρέα είναι

εδώ. Ο ΓΑΠ που είναι;

― Καταργούνται τα νυστέρια στα νοσοκομεία, επιτρέπονται μόνο τα τσεκούρια, εντολή

υπουργού.

― Και γιατί να μην ψηφίζουν οι τράπεζες κατευθείαν; με ΡΙΝ!!

― Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει στο Δελφινάριο!

― Ο Λοβέρδος υπουργός παιδείας. Αυτή η χώρα δείχνει ότι εκεί που νομίζεις ότι δεν

υπάρχει πιο κάτω αν υπάρχει θέληση μπορείς και χειρότερα. adiasistos

― Υπουργείο ο Ντινόπουλος; Δεν γίνεται να έχει τόσο χιούμορ ο Σαμαράς.. Δεν του το

'χα.. adiasistos

― Ο Σημίτης είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Κυβερνάει απ' το 1996 μέχρι σήμερα. 

Ανασχηματισμός: ρούχα μαζί που πλύθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ!
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Η “σιωπή των αμνών” για τις παρανομίες στο

Καβούρι και τα ένοχα φυτά...
Οσοι νέοι δημότες παραβρέθηκαν στη δη-

μοτική συνεδρίαση, την πρώτη μετεκλογικά,

του Δήμου 3Β, την Τρίτη 10 Ιουνίου, έφυγαν

με τις χειρότερες εντυπώσεις. Εξαιρούνται

βέβαια αυτοί που είχαν έρθει ενορχηστρω-

μένοι και κουρντισμένοι...

Η δήλωση του δημάρχου Σπύρου Πανά, ότι

θα αποχωρήσει στις 9.15 γιατί έχει ειλημ-

μένη υποχρέωση, σήκωσε τα πρώτα αρνη-

τικά, προκλητικά και ποδοσφαιρικά σχόλια.

Στο προεδρείο προέδρευε ο Αντιπρόεδρος

Διον. Γεωργουλόπουλος ο οποίος προσπά-

θησε να επιβάλει την τάξη διακόπτοντας

μάλιστα τη συνεδρίαση επ’ ολίγον, αλλά

δεν τα κατάφερε...

Το πρώτο θέμα της δημοτικής συνεδρίασης

αφορούσε τα κάγκελα της παραλίας Αγ. Νι-

κολάου στο Καβούρι, που τοποθετήθηκαν

αφνίδια και προεκλογικά και που τα κατέ-

βασε ο Δήμαρχος και η  αντίδραση των πο-

λιτών.

Ο δήμαρχος ζήτησε αν είναι δυνατόν να μη

γίνουν ερωτήσεις προ ημερησίας για να

μπορέσει να παρευρεθεί στο πρώτο θέμα

(τα κάγκελα), αλλά το σώμα δεν συμφώ-

νησε. Ετσι προχώρησαν στις ερωτήσεις.

Κάποια έκτακτα θέματα (προ ημερησίας)

αποφάσισε το Δ.Σ. να τα συζητήσει μετά τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, πράγμα

που σπάνια συμβαίνει, αφού έως ότου τε-

λειώσει η ημερήσια διάταξη η ώρα έχει φτά-

σει τρίτη πρωινή και η απαρτία είναι λειψή...

Οπως έγινε και σ’ αυτή τη συνεδρίαση.

Το καγκέλωμα της όποιας παραλίας είναι

απαράδεκτο και καταδικαστέο. Το έχουμε

πει και το έχουμε γράψει.

Εκείνο που δεν μπορεί να φτάσει η φαντα-

σία μας, είναι ότι ο δήμαρχος Σπύρος

Πανάς έβαλε τα κάγκελα στην παραλία για

να εξυπηρετήσει παρακείμενο εφοπλιστή,

στο φουλ της προεκλογικής περιόδου. Θα

έπρεπε να είναι πολύ αφελής και ανόητος

ή να ήθελε να χάσει τις εκλογές.

Ούτε την άλλη περίπτωση της προβοκά-

τσιας μπορούμε να φανταστούμε. Οτι δη-

λαδή τα έβαλε ο έτερος ισχυρός

συνδυασμός του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

για να θίξει τον Πανά.

Επομένως ποιος έβαλε τα κάγκελα; Ο όμο-

ρος εφοπλιστής, ο φερόμενος ως ιδιοκτή-

της της έναντι βίλας; Μάλλον θα μείνει

αναπάντητο.

Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς έκανε μία ιστορική

αναφορά για τον συγκεκριμένο χώρο. Οτι

τον έκανε χρήση ο ιδιοκτήτης του πάλαι

ποτέ ξενοδοχείου “Καβούρι” που κατέλυε ο

Ιμπ Σαούντ με το χαρέμι του. Οταν πουλή-

θηκε το ξενοδοχείο, ο Δήμος Βουλιαγμένης

έριξε  το συρματόπλεγμα που υπήρχε και

προσπάθησε να κάνει διαμόρφωση του

χώρου. Τόνισε ότι στην προσπάθεια να κά-

νουν διαπιστωτικές πράξεις και να εξασφα-

λίσουν τον χώρο ως κοινόχρηστο,  έχει πάει

δύο φορές στο αυτόφωρο και ότι μέχρι σή-

μερα ο νέος ιδιοκτήτης Λαζαρής δεν έχει

παραιτηθεί από την προσπάθεια οικειοποί-

ησης.

Οση ώρα μιλούσε από το ακροατήριο ακού-

γονταν από κακεντρεχή γέλια, παλαμάκια

και ούου... λες και βρισκόμαστε σε γήπεδο,

αν και κάποιος ακροατής που βρισκόταν για

πρώτη φορά στην αίθουσα είπε: «χειρότερα
από γήπεδο είναι εδώ μέσα».
Ο πρόεδρος διάβασε επιστολή,  σχετική με

τη θέμα,  του Γρ. Κωνσταντέλλου, ο οποίος

απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Ο δήμαρχος αποχώρησε, το ...κάγκελο ξε-

χάστηκε και η συζήτηση επικεντρώθηκε

στην κατασκευή της όμορης βίλας γνωστού

εφοπλιστή.

Γιατί σιωπούσαν για τις

παρανομίες, Τσιριγώτη 

και Ηλιοπούλου;

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη είπε ότι το πρώην Κα-

στέλο (όμορο ακίνητο) πήρε άδεια το 2011

για αλλαγή χρήσης, με ιδιοκτήτες τέσσερις

ξένες εταιρείες, ενώ είχε άλλη άδεια από

το 2010. Δεν προχώρησαν δηλαδή σε ανα-

θεώρηση της άδειας του 2010, αλλά εξέ-

δωσαν νέα. Η άδεια εκδόθηκε από το

Τεχνικό Γραφείο Βουλιαγμένης, εν’ όσω

ήταν αντιδήμαρχος Πολεοδομίας η ίδια. Δή-

λωσε επίσης ότι η άδεια αυτή είναι παρά-

νομη και έπρεπε να είχε γίνει καταγγελία

πριν δυόμισυ χρόνια!

Οι παρανομίες, όπως εξήγησε, συνίστανται

στις οικοδομικές εργασίες, που έγιναν και

γίνονται, ενώ σε άδεια αλλαγής χρήσης δεν

επιτρέπονται οικοδομικές εργασίες.

«Θα πρέπει κάποιος μηχανικός να ελέγξει

τις άδειες αν έχουν στρογγυλή σφραγίδα.

Θεωρώ ότι η άδεια είναι παράνομη», κατέ-

ληξε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη. 

Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γι-

ούλη Ηλιοπούλου, για το πρώην Καστέλο

δήλωσε ότι «ιδιοκτησία είναι μόνο το κτί-
σμα. Δεν έχει περιβάλλοντα χώρο, επομέ-
νως είναι ακυρωτέα η άδεια του 2011. Ολες
οι κατασκευές έξω από την οικοδομή είναι
κατεδαφιστέες». Και η Ηλιοπούλου δήλωσε

ότι η οικοδομική άδεια είναι παράνομη.

Την απορία του κατέθεσε ο Γιάννης Σκουμ-

πούρης: «Τρία χρόνια γιατί δεν έχει τεθεί η
παρανομία της αδείας και τίθεται τώρα;
Γιατί δεν ήρθε τόσο καιρό αυτό το θέμα; 
Να μας πουν υπεύθυνα οι υπηρεσίες».

Την ίδια απορία εκφράζουμε και εμείς. Η

αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η διευ-

θύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας έβλεπαν

την παρανομία και σιωπούσαν επί δυόμισι

χρόνια! Ενα αμείλικτο γιατί μένει στον

αέρα...

“Ενοχα” και τα φυτά

και οι χορηγοί τους

Κατηγορούμενοι όμως βρέθηκαν ο δήμαρ-

χος, τα φυτά και τα αρμυρίκια, που φύτεψε

γιατί «αυτή η διαμόρφωση χάλασε την πα-
ραλία, έκλεισε την πρόσβαση στους λουό-
μενους  και ετοίμασε το χώρο για τον
όμορο εφοπλιστή», όπως διατείνονται κά-

τοικοι της περιοχής και η Ριζοσπαστική Κί-

νηση 3Β, αλλά και γιατί δεν φαίνονται τα

κονδύλια που διατέθηκαν και οι χορηγοί

που πρόσφεραν τα φυτά.

Σε δήλωση ώριμης κυρίας, ότι τα αρμυρίκια

τα θέλουμε για σκιά, ακούστηκε η φωνή επί-

σης ώριμου κυρίου, “άντε κωλόγρια”, αλλά

το σώμα δεν ...συγκινήθηκε.

Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γι-

ούλη Ηλιοπούλου,  τόνισε ότι για να φυ-

τευθούν φυτά έπρεπε να υπάρχει απόφαση

της μελέτης διαμόρφωσης που δεν υπήρχε

για να εκτελεστεί το έργο. 

Η υπεύθυνη περιβάλλοντος υπηρεσιακή

υπάλληλος του Δήμου Αννέτα Ρούσσου,

κατέρριψε τις αιτιάσεις της Ηλιοπούλου ότι

χρειαζόταν άδεια για να φυτέψει. «Οι κη-
ποτεχνικές εργασίες δεν είναι έργο. Επο-
μένως δεν χρειάζεται άδεια. Ο χώρος ήταν
ήδη διαμορφωμένος, εμείς μόνο φυτεύσεις
κάναμε» δήλωσε.  

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος την “ανέκρινε”

κατ’ επανάληψιν «ποιός πλήρωσε τα φυτά»,
«ποιός είναι ο χορηγός», «αν έχει χαρτί πα-
ράδοσης» και άλλα τέτοια. 

Η Α. Ρούσσου του απάντησε ότι στα 23

χρόνια που είναι στο Δήμο, ποτέ δεν πήραν

πρωτόκολλα παράδοσης φυτών από χορη-

γίες.

Οταν μιλούσε κάποιος που είχε διαφορετική

άποψη από το ακροατήριο γινόταν χάβρα

απίστευτη με την ανεξήγητη - πολλές

φορές - ανοχή του προέδρου, ο οποίος

στην αρχή είχε δηλώσει ότι αν δεν γίνει

ησυχία θα αποχωρήσει!

Μίλησαν ακόμη και κάτοικοι της περιοχής

περιγράφοντας τη δική τους εικόνα.

Τέλος κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση:

Το Δ.Σ. θεωρεί απόλυτα αναγκαίο την ελεύ-

θερη πρόσβαση στην παραλία του Αγ. Νικο-

λάου μέχρι και τις εγκαταστάσεις του

“Μύθος”.

Να αποτρέψουν ο Δήμος και η Δημοτική

Αρχή κάθε προσπάθεια αλλαγής της συγκε-

κριμένης μορφής & περίφραξης.

Εντός 20 ημερών η Υπηρεσία Δόμησης, η Τε-

χνική Υπηρεσία και η Νομική Υπηρεσία να

συντάξουν υπομνήματα με όλα τα δεδομένα: 

― Εγκυρότητα οικοδομικών αδειών

― Δυνατότητα έργων στην περιοχή

― Ελεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος της

παρακείμενης οικοδομής 

Επειδή υπήρξαν καταγγελίες στις άδειες

του 2010 & 2011, το Δ. Σ. παραπέμπει τα

στοιχεία που θα προκύψουν στον Εισαγγε-

λέα και στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος.

Αννα Μπουζιάνη

Χαρίζονται φυτά!

Στις 11 Ιουνίου ήρθε επιστολή στην εφη-

μερίδα από κάτοικο της Βούλας, που ζη-

τάει τη βοήθειά μας για να διαθέσει

δωρεάν κάποια φυτά που έχει στην κήπο

του. «Ασχολούμαι εδώ και χρόνια με φυ-
τώρια ερασιτεχνικά στον κήπο μου, επειδή
μου αρέσει πολύ η γεωοπονία» μας γρά-

φει, αλλά δεν θέλει να δημοσιοποιήσουμε

την επιστολή και το όνομά του τα οποία

βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας.

Απευθύνθηκε στο Δήμο για να τα διαθέσει

δωρεάν. «Ηρθαν τα είδαν με ευχαρίστη-
καν και θα με ειδοποιούσαν, αλλά ακόμα
περιμένω», γράφει.

«Το ίδιο συνέβη και με την εθελοντική Πυ-
ρασφάλεια, ακόμη περιμένω», σημειώνει.

Οποιος δημότης ή σύλλογος ενδιαφέρε-

ται να πάρει δωρεάν - σε γλαστράκια - χα-

ρουπιές, μουριές, φοινικές διαφόρων

μεγεθών από 30 εκ έως 1,50 μ περίπου

μπορεί να απευθυνθεί στην εφημερίδα για

να του δώσουμε λεπτομέρειες και τηλέ-

φωνα.

σ.σ. Μόνο να μη ζητήσει πρωτόκολλο πα-
ράδοσης...



14 ΣΕΛΙΔΑ - 14  IOYNIOY 2014 ΕΒΔΟΜΗ

Ως Δούρειο Ίππο για τα με-

ταλλαγμένα στην Ευρώπη

χαρακτηρίζουν οι Οικολόγοι

Πράσινοι την έγκριση από το

Συμβούλιο των Υπουργών

Περιβάλλοντος της ΕΕ την

πρόταση της Ελληνικής Προ-

εδρίας. Γράφουν:

Ο κ. Μανιάτης πέρασε τις λαν-

θασμένες απόψεις του για τρο-

ποποίηση της οδηγίας

2001/18/EΚ, με μόνη την αποχή

του Λουξεμβούργου. Το ότι τις

απόψεις αυτές υποστηρίζει το

λόμπυ των μεταλλαγμένων

αποδεικνύεται και από πρό-

σφατο άρθρο του Spiegel, που

αποκαλύπτει το έγγραφο στρα-

τηγικής του μεταλλαγμένου

λόμπυ EuropaBio. 

Το κείμενο της απόφασης θα

πάει τώρα στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο για δεύτερη

ανάγνωση. Η ομάδα των Πρά-

σινων στο ΕΚ ήδη δηλώνει

ότι «Ο συμβιβασμός σχετικά

με την αναθεώρηση της δια-

δικασίας της ΕΕ για τη χορή-

γηση αδειών ΓΤΟ, με τη με-

σολάβηση της ελληνικής

προεδρίας που εγκρίθηκε από

τους υπουργούς περιβάλλον-

τος σήμερα, είναι ένας Δού-

ρειος ίππος. Απειλεί να

ανοίξει την πόρτα για τους

ΓΤΟ σε όλη την Ευρώπη,

παρά τη μαζική αντίθεση της

κοινής γνώμης. Οι Πράσινοι

θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα

μέσα που έχουμε στη διά-

θεσή μας για να αποτρέ-

ψουμε την εφαρμογή αυτής

της λανθασμένης πρότασης».

Επίσης, προσθέτει ότι: «Η ΕΕ

θα πρέπει να σεβαστεί την

αρχή της προφύλαξης και να

λάβει υπόψη την πάγια και

νόμιμη αντιπολίτευση σε

αυτή την αμφιλεγόμενη τε-

χνολογία. Σε μια εποχή που
οι Αμερικανοί καταναλωτές
και οι αγρότες αρχίζουν να
συνειδητοποιούν τις αρνητι-
κές συνέπειες των εταιρειών
βιοτεχνολογίας όπως η Mon-

santo, η Ευρώπη δεν πρέπει

να εγκαταλείψει την πιο λο-
γική προσέγγιση που υπερα-
σπίστηκε για δεκαετίες».
Ο εκπρόσωπος Τύπου των Οι-

κολόγων Πράσινων, Μιχάλης

Τρεμόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Ο κ. Μανιάτης και οι συνάδελ-

φοί του κώφευσαν στις εκκλή-

σεις μας αλλά και πολιτών,

περιβαλλοντικών και αγροτι-

κών οργανώσεων και προχώ-
ρησαν τελικά στην έγκριση της

πρότασης της Ελληνικής Προ-
εδρίας στο Συμβούλιο Υπουρ-
γών Περιβάλλοντος της ΕΕ. 

Η πρόταση αυτή σχεδιάστηκε

έτσι ώστε να λειτουργήσει ως

Δούρειος Ίππος για τα μεταλ-

λαγμένα στην Ευρώπη. Η μάχη

τώρα μεταφέρεται στο Ευρω-

κοινοβούλιο και εκεί θα συμβά-

λουμε κι εμείς με τις δικές μας

δυνάμεις για να αλλάξει ένα

τρομερό λάθος».

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Β.Β.Β.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης καλεί τα μέλη και  τους φίλους της σε ανοιχτή  Γε-

νική Συνέλευση την Τετάρτη, 18 Ιουνίου και ώρα 8.μμ

στην Πνευματική Εστία Βούλας.

 Προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη:

1. Εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και της προ-

εκλογικής δουλειάς της Κίνησης 

2. Προγραμματισμός δουλειάς της Κίνησης στις νέες συν-

θήκες

3. Εκλογή νέου συντονιστικού οργάνου. 

Από το Συντονιστικό της ΡΙΚΙΠ

Καταπολέμηση κουνουπιών

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη

Κισκήρα με δελτίο Τύπου ενημέρωνει ότι η Διεύ-

θυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής

Υγιεινής και η Τεχνική Επιτροπή Παραλαβής & Πα-

ρακολούθησης του έργου, συνεχίζει το πρόγραμμα

καταπολέμησης κουνουπιών με την 5η Επίγεια Εφαρ-

μογή στις Οικολογικά προστατευόμενες περιοχές

(φυσικά συστήματα) της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα θα γίνουν ψεκασμοί τη Δευτέρα 16 και

Τρίτη 17/6 στο Δήμο Μαραθώνα, την Τετάρτη 18/6

στο Δήμο Μαρκοπούλου, την Πέμπτη 19.6 στο Δήμο

Ωρωπού και την Παρασκευή 20.6 στο Δήμο Σπάτων

- Αρτέμιδος.

Ελλήνων γεύσεις
Το έχω ξαναγράψει και δεν θα κουραστώ ποτέ να το

λέω: αυτό που ανοήτως μάθαμε να λέμε “επαρχία”,

είναι στην πραγματικότητα η Χώρα, και η Βαβέλ της

τσιμεντούπολης δεν είναι η “πρωτεύουσα”, αλλά πα-

ρηκμασμένη δευτερεύουσα. 

Το “Ελλήνων γεύσεις” έχει τη χαρά να ξεκινά με το

αστέρευτο μεράκι ενός ονειροπλάστη νέου Ελληνα

από τη Λευκάδα, του Νίκου Καββαδά, ψυχή της εκ-

πληκτικής ιστοσελίδας: http://www.mylefkada.gr. Γεύ-

σεις από την πλούσια γευσιγνωστική παράδοση της

Λευκάδας. Γεύσεις - πρεσβευτές του πανέμορφου

νησιού. Επισκεφθείτε το my lefkada chef και θα “κολ-

λήσετε” εγγυημένα.

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Λευκαδίτικη συνταγή - Μπακαλιάρος με πατάτες 

Υλικά:

1 φύλλο παστό αλατισμένο μπακαλιάρο 1 κιλό

4 πατάτες μέτριες

1 κεφάλι σκόρδο

Ελαιόλαδο

- Λεμόνι - Πιπέρι μαύρο - Αλάτι (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Κόβουμε το μπακαλιάρο σε μερίδες και τον βάζουμε να μου-

λιάσει σε νερό για ένα περίπου 24ωρο για να ξαρμυρίσει. Εν-

διάμεσα τον καθαρίζουμε από τα λέπια και του βγάζουμε τις

μαύρες πετσούλες . Επίσης του αλλάζουμε κατά διαστήματα το

νερό.

Όταν είναι έτοιμος καθαρίζουμε τις πατάτες και τα σκόρδα, τα

βάζουμε στην κατσαρόλα και από πάνω τοποθετούμε τον μπα-

καλιάρο. Χτυπάμε το ελαιόλαδο με 1/2 λεμόνι  και πιπέρι, βά-

ζουμε νερό στο φαγητό έως ότου σκεπαστεί και το βάζουμε στη

φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, σκεπάζουμε και το αφήνουμε

να βράσει περίπου 1/2 ώρα. Στα 20 λεπτά το κοιτάμε και κου-

νάμε την κατσαρόλα, στύβουμε άλλο 1/2 λεμόνι και ελέγχουμε

αν χρειάζεται αλάτι και το αφήνουμε να βράσει για ακόμα 10

λεπτά. Καλή όρεξη!

H επανακαταμέτρηση των

ψηφοδελτίων σε εξέλιξη, 

για το αποτέλεσμα στα 3Β

Τα αποτελέσματα των εκλογών στα 3Β αναρτήθηκαν και

επίσημα από το Πρωτοδικείο την Τρίτη 10/6. Ηδη είναι

αναρτημένα και στην πρόσοψη του Δημαρχείου στη

Βούλα. Οπως είχαμε γράψει, λόγω του μικρού αριθμού

διαφοράς στα ψηφοδέλτια ο συνδυασμό του Σπύρου Πανά

«Ανεξάρτητη Κίνηση» ζήτησε επανακαταμέτρηση και έχει

ήδη ξεκινήσει.

Ο συνδυασμός «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη για να

Ζεις», όπως μας ενημερώνει με δελτίο Τύπου, κατέθεσε

και αυτός, άμεσα αίτηση επανακαταμέτρησης των ψηφο-

δελτίων.

Επισημαίνει δε ότι: «Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση των

αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει επίσημα το αποτέλεσμα των

εκλογών, και τη νίκη του συνδυασμού μας, ο επικεφαλής,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αποφάσισε να ζητήσει την επανα-

καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για λόγους διαφάνειας και

ηθικής τάξης, αφού σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του,

το πιθανότερα είναι η διαφορά να αυξηθεί και όχι να μειωθεί. 

Σημειώνουμε ότι μετά την επίσημη ανάρτηση των αποτελε-

σμάτων, ο κ. Κωνσταντέλλος θα ορκιστεί Δήμαρχος και θα

αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου όπως επιβά-

λουν οι κανόνες της Δημοκρατίας, και τα όποια ευρήματα της

διαδικασίας επανακαταμέτρησης θα συζητηθούν, αν γίνει κά-

ποια σχετική ένσταση, στα αρμόδια δικαστήρια».

Δούρειος ίππος για τα μεταλλαγμένα, 

η απόφαση των υπουργών
Η μάχη μεταφέρεται τώρα στην ευρωβουλή

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορωπίου, αρ-

χίζει τις εγγραφές από τις 16 Ιου-

νίου έως τις 30 Ιουνίου.

Οι σπουδές είναι ΔΩΡΕΑΝ και ο

φοιτητής αποκτάει πτυχίο ειδικό-

τητας σε επαγγέλματα όπως: Τε-

χνικός θέρμανσης, Τεχνικός

φυσικού αερίου, Τεχνικός Ανελ-

κυστήρων, Τεχνικός Εργαλειομη-

χανών και Τεχνικός Οχημάτων.

Οι απόφοιτοι Λυκείου παρακολου-

θούν μόνο ειδικότητα. Οι απόφοι-

τοι Γυμνασίου αποκτούν και

απολυτήριο Λυκείου.

Προνόμια
Για τους αποφοίτους του Γυμνασίου:

― Απολυτήριο Λυκείου

― Πτυχίο Ειδικότητας

― Μεγάλα όρια απουσιών

― Πολύ εύκολη πρόσβαση σε ΑΕΙ-

ΤΕΙ

― Προγράμματα απόκτησης επαγ-

γελματικής εμπειρίας «μαθητείας»

Για τους αποφοίτους του Λυκείου:

― Πτυχίο ειδικότητας

― Αναβολή για το Στρατό

― Μεγάλα όρια απουσιών

― Λίγες ημέρες παρακολούθησης

την εβδομάδα

― Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς

ΑΣΕΠ.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους:

― Μόρια για την αξιολόγηση

― Πρόσθετη άδεια εξετάσεων

δέκα ημερών.

Πληροφορίες: τηλ. 210 6624.267

από 19:00 έως 22:30

Eγγραφές 16 έως 30 Ιουνίου

Σπουδάστε δωρεάν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορωπίου
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Μάγεψε τους θεατές που κατέκλυσαν το αμφιθέατρο του

δημαρχιακού μεγάρου του Δήμου Σαρωνικού η Ορχή-

στρα Φίλων της Μουσικής «Καμεράτα» που έδωσε μια

εξαιρετική συναυλία για τους φίλους της μουσικής της

περιοχής μας υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώρ-

γου Πέτρου. 

Το πολυάριθμο κοινό απόλαυσε ένα πρόγραμμα που πε-

ριλάμβανε δημιουργίες σπουδαίων κλασικών συνθετών

όπως είναι ο Arcangelo Corelli, o Antonio Vivaldi, o Wolf-

gang Amadeus Mozzart κ.α. και χειροκρότησε με ενθου-

σιασμό τους μουσικούς της πολυβραβευμένης

«Καμεράτα» που κέρδισε τις εντυπώσεις και σε αυτή της

την εμφάνιση. 

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συγκινη-

σιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα τόσο για τον ίδιο τον μα-

έστρο που η καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα

του είναι από τα Καλύβια όσο και για τους συντοπίτες

του που γέμισαν την αίθουσα του αμφιθεάτρου για να

τον τιμήσουν. Εξάλλου, επιθυμία της δημοτικής αρχής

ήταν πέρα από το να προσφέρει στους κατοίκους της πε-

ριοχής μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με την ευκαιρία

της συναυλίας να τιμήσουν τον διεθνούς φήμης μαέστρο

και καλλιτεχνικό διευθυντή της «Καμεράτα», αναγνωρί-

ζοντας τη διεθνή καλλιτεχνική του καταξίωση και πορεία

στον χώρο της μουσικής. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου στο τέλος της

συναυλίας παρέδωσε στον αρχιμουσικό Γιώργο Πέτρου

ένα φωτογραφικό άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες του

πατέρα του Κώστα από την εποχή, που εκείνος ζούσε

στα Καλύβια και τις οποίες ο δήμος συγκέντρωσε από

συγγενείς και φίλους της οικογένειας (Ελένη Γκίνη,

Ελένη Κώνστα, Γιώργο Λιάπη, Χρήστο Δημητρίου). 

Ο ίδιος ο μαέστρος παραλαμβάνοντας το άλμπουμ από

τα χέρια του δημάρχου δήλωσε βαθιά συγκινημένος, ευ-

χαρίστησε τον Δήμο Σαρωνικού για την τιμητική εκδή-

λωση που διοργάνωσε και κλείνοντας είπε ότι ένιωσε

σαν να έπαιζε σε φίλους του. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι υποψήφιοι Περιφερειακοί

Σύμβουλοι Ανατολικής Αττικής  Θεόδωρος Γκοτσόπουλος,

Βασίλης Ζήσης και Αντώνης Γούλιαρης, δημοτικοί σύμβου-

λοι, ο μαέστρος της Χορωδίας Καλυβίων Κώστας Δρακά-

κης, ο πρώην διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου και

συνθέτης κλασικής μουσικής Χρήστος Λαμπριανίδης, εκ-

πρόσωποι συλλόγων και φορέων του δήμου και πλήθος κό-

σμου.

«Καμεράτα» με την Ορχήστρα Φίλων

της Μουσικής στο Σαρωνικό

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΕΤΥΠΟ
Θερινά Μαθήματα ΠροετοιμασίαςΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

από το 1984 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Θετική - Τεχνολογική - Θεωρητική

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Προετοιμασία με το νέο σύστημα

Παρέχουμε 30% έκπτωση
επί των διδάκτρων Εγγραφές 

καθημερινάΕιδικά για μαθητές με μέσο όρο 

βαθμολογίας 17 και άνω 50% έκπτωση

Αλεξάνδρου Παναγούλη 13, Βουλιαγμένη

τηλ. 210 9671.461, 6944 429670

ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Είμαστε οι ΠανΟραματιστές και πιστεύουμε στη δύναμη

της παρέας, γιατί  «την ιστορία τη γράφουν οι παρέες».

Το καλοκαίρι ξεκινά και μαζί του το Μουντιάλ της Βραζι-

λίας, εκεί όπου θα συμμετάσχει και η Εθνική μας ομάδα.

Ο στόχος μας συνεπώς αυτό το μήνα είναι ένας: ΕΙΜΑ-

ΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εχουμε βάλει ακόμα ένα στόχο: Να ξαναθυμηθούμε τις

εποχές που μαζευόμαστε στη γειτονιά παρέες και βλέ-

παμε ποδόσφαιρο.

To Σάββατο 14 Ιουνίου και ώρα 19:00, παίζεται ο πρώτος

αγώνας της Εθνικής μας με την Κολομβία. 

Σηκωνόμαστε από τους καναπέδες μας, φοράμε μπλε ή

λευκό, παίρνουμε τα παιδιά μας από το χέρι, μαζί με μία

σημαία (μικρή ή μεγάλη) και βγαίνουμε έξω να δούμε τον

αγώνα. Δεν έχει σημασία εάν έχουμε κανονίσει με παρέα,

σίγουρα εκείνη την μέρα θα βρούμε. 

Ας το κάνουμε όλοι μαζί: Γιατί απολαμβάνουμε καλύτερα

έναν αγώνα με παρέα παρά μόνοι μας.
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H νέα Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ετοιμάζε-

ται μαζί με την παράταξή της, κάνοντας εκκίνηση με

ιδρυτική συνέλευση (11/6) στο αμφιθέατρο του υπουρ-

γείου Μεταφορών, στον Χολαργό, προκειμένου να είναι

έτοιμοι όταν αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η περιφερειάρχης Αττικής μετεξελίσ-

σει την εκλογική παράταξη «Δύναμη Ζωής» σε συμπο-

λιτευόμενη παράταξη του περιφερειακού συμβουλίου.  

Οι αντιπεριφερειάρχες  του συνδυασμού, Ερμίνα Κυ-

πριανίδου (Κεντρικός Τομέας), Γιώργος Γαβρίλης (Πει-

ραιά), Σπύρος Τζόκας (Δυτικός Τομέας), Γιώργος

Καραμέρος (Βόρειος Τομέας), Χρήστος Καπάταης (Νό-

τιος Τομέας), Πέτρος Φιλίππου (Ανατολικής Αττικής),

Γιάννης Βασιλείου (Δυτικής Αττικής) και Παναγιώτης

Χατζηπέρρου (Νήσων), έχουν πιάσει δουλειά με περιο-

δείες, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τα προβλήματα

της κάθε περιοχής. 

Παράλληλα η Ρένα Δούρου θα ορίσει και θεματικούς αν-

τιπεριφερειάρχες, οι οποίοι θα είναι κάτι σαν «σκιώδεις

υπουργοί» της «μικρής κυβέρνησης της Αττικής» και θα

αναλάβουν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια (υποδομές, οι-

κονομικά, περιβάλλον κ.α.).

Ακόμη θα ορίσει Συντονιστική Γραμματεία της «Δύνα-

μης Ζωής» και θεματικές επιτροπές που θα βρίσκονται

σε διαρκή επαφή με την τοπική κοινωνία για να εντοπί-

ζουν τα προβλήματα.

Η Ρένα Δούρου, είπε στην ομιλία της, αυτό που γρά-

ψαμε όταν σημειώσαμε τη νίκη της στο φύλλο αρ.

836/31/5/14 «ότι η Περιφέρεια Αττικής θα είναι το “στοί-
χημα” για την επόμενη αναμέτρηση του ΣΥΡΙΖΑ». 
Σημειώνουμε σημαντικά σημεία της ομιλίας της:

...Καλούμαστε να ασκήσουμε διοίκηση στη βάση ενός

νομοθετικού πλαισίου, του “Καλλικράτη”, στο οποίο έχουμε

ασκήσει έντονη και απολύτως δικαιολογημένη κριτική. Γιατί

πρόκειται για ένα πλαίσιο που στόχο έχει την ετεροδιοίκηση

και όχι την πραγματική αυτοδιοίκηση. Την αποξένωση

δηλαδή του πολίτη από τα τοπικά κέντρα λήψης των

αποφάσεων. Την απομάκρυνσή του από αυτό το κύτταρο

δημοκρατίας που οφείλει να είναι η αυτοδιοίκηση, πρώτου και

δεύτερου βαθμού. Η ύπαρξη για παράδειγμα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστά το «μακρύ χέρι» της

κεντρικής εξουσίας έναντι της αιρετής περιφερειακής

διοίκησης. Ένα «χέρι» που παρεμβαίνει ανταγωνιστικά και

κυριαρχικά σε βάρος της αιρετής περιφέρειας.

H άλλη συγκυριακή δυσκολία, την οποία καλούμαστε να

αντιμετωπίσουμε, είναι αυτή της κυβέρνησης των κκ Σαμαρά

και Βενιζέλου. Γιατί, και μετά από τον ανασχηματισμό, είναι

φανερό ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση συνέχειας της ίδιας

πολιτικής λιτότητας. Μιας πολιτικής δηλαδή που θέλει την

Αυτοδιοίκηση ιμάντα εφαρμογής των μέτρων λιτότητας,

ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας, τσιμεντοποίησης,

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών. 

Πρόκειται, για ένα στοίχημα που βάζει σε δοκιμασία τις

ιδέες, τις προτάσεις και τις μεθόδους μας. Ένα στοίχημα

που, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι υπερβαίνει τα όρια της

Αττικής. Γιατί αποτελεί το πρόκριμα που θα συμβάλλει στην

εμπέδωση, ή όχι, από την κοινωνία, της ικανότητας του

ΣΥΡΙΖΑ, της Αριστεράς, να ασκήσει διοίκηση από τους

πολίτες, με τους πολίτες, για τους πολίτες. 

Η Αττική μετατρέπεται, με άλλα λόγια, στο στοίχημα

εξουσίας της Αριστεράς στη χώρα. 

Ένα στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε. Ένα στοίχημα

που έχουμε υποχρέωση να κερδίσουμε.Και θα το κερδίσουμε

γιατί έχουμε το ισχυρότερο χαρτί στα χέρια μας. Διαθέτουμε

τον ισχυρότερο σύμμαχο. Εκείνον που έφερε τα πάνω – κάτω

στην Αττική και που είπε «όχι» στα συμφέροντα. Τον

σύμμαχο που άλλαξε τα δεδομένα. Εκείνον που ήδη έκανε

την πρώτη ανατροπή και άνοιξε το δρόμο για τη νέα αρχή.

Τους πολίτες. Και είναι ακριβώς αυτός ο σύμμαχος που

σήμερα επιβάλλει την συγκρότηση της περιφερειακής

παράταξης της «Δύναμης Ζωής». 

Της παράταξης που πρέπει να γίνει το όχημα υλοποίησης της

πολιτικής των ρήξεων και των μεταρρυθμίσεων. Και

παράλληλα να σηματοδοτήσει μια νέα νοοτροπία. Ένα νέο

τρόπο διοίκησης της σπουδαιότερης Περιφέρειας της χώρας.

Μακριά από συστήματα κολλητών και πελατειακών σχέσεων.

Να εκπέμψει ένα νέο ήθος εξουσίας. Χωρίς τα προνόμια που

δήθεν φυσιολογικά συνεπάγονται οι θέσεις ευθύνης, όπως

αυτές του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών.

Γιατί θα ασκήσουμε διοίκηση και μέσα από το προσωπικό

παράδειγμα. Μέσα από ένα νέο υπόδειγμα εξουσίας.

Βασισμένο σε δημοκρατικές και συμμετοχικές αρχές.

Γιατί έτσι η «Δύναμη Ζωής» θα αποδείξει εμπράκτως ότι είναι

πράγματι διαφορετική. [...] Μια παράταξη που θα διατηρεί

αμφίδρομη σχέση με τους πολίτες. Που θα λογοδοτεί και θα

ελέγχεται από τους πολίτες. Ανοικτά και δημόσια. Μια

δοκιμασία δύσκολη πλην όμως απαραίτητη. Και είναι μια

δοκιμασία από την οποία δεν περισσεύει κανείς. Γιατί κανείς

δεν εξαιρείται από το εύρος των προβλημάτων. Από την

προωθούμενη τσιμεντοποίηση του Ελληνικού. Από την

ιδιωτικοποίηση του αιγιαλού. Από την πλήρη απορρύθμιση

του Γενικού Ρυθμιστικού προκειμένου να εξαφανιστούν όσες

δικλείδες προστασίας των ελεύθερων χώρων και του

πρασίνου είχαν απομείνει. 

Και όλα τούτα στο όνομα μιας στρεβλής τσιμεντο-ανάπτυξης

τύπου Ντουμπάι…

Η «Δύναμη Ζωής» δεν ήλθε απλά για να γκρεμίσει. Αλλά και

για να κτίσει. [...] Να κτίσει με στόχο την υλοποίηση του νέου

αναπτυξιακού προτύπου που προτείνουμε για την

παραγωγική ανασυγκρότηση της Αττικής.

«Η Αττική μετατρέπεται στο στοίχημα εξουσίας της Αριστεράς 
στη χώρα. Ενα στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε»

Δηλώνει η Ρένα Δούρου οργανώνοντας την περιφερειακή πλέον παράταξη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαίας»

ανακοινώνει την παράταση υποβολής αι-

τήσεων συμμετοχής μόνο για νέους επι-

στήμονες στο πρόγραμμα «Τοπικά

Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμο-

σμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς

εργασίας των Δήμων Μαρκόπουλου Με-

σογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλή-

νης», έως και την Τετάρτη 18 Ιουνίου

2014.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι

κάτοικοι των Δήμων Μαρκοπούλου Με-

σογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλή-

νης, οι οποίοι: 

• Είναι Νέοι Επιστήμονες (όπως ιατροί,

οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί,

δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπι-

στημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που

έχουν προβεί σε  Έναρξη επιτηδεύματος

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά από

την 02.01. 2011 και μετά.

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της

προτεινόμενης παρέμβασης είναι η ενί-

σχυση  των δραστηριοτήτων 7 Νέων Επι-

στημόνων καθώς και η εργασιακή ένταξη

των ανέργων με την προώθησή τους

στην απασχόληση και την επιχειρηματι-

κότητα. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμε-

νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

υποβάλλονται, καθημερινές, μέχρι και

την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, στα ακό-

λουθα σημεία:

― Κοινωφελής επιχείρηση Μαρκοπού-

λου Πλ. Δημοσθ. Σωτηρίου 1, 19003,

Μαρκόπουλο. Υπεύθυνος κος Δρίτσας

09:30 - 14:00, T. 6987 521333

― Α.Ο.Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η

Άρτεμις», B. Παύλου και Δημάρχου Χρ.

Μπέκα, Υπεύθυνος κος Κούμπης 09.30-

14.00, Τ. 213-2007307

― Δήμος Παλλήνης Ιθάκης 12

Υπεύθ. Κουνενάκη 09.30-14.00 Τ .

210-6604658

― ΙΕΜ Α.Ε. Σινώπης 26-28 & Μιχαλακο-

πούλου Υπεύθυνη κα Καρυστιναίου

09.30-14.00, Τ. 210-7253003

― Asset Τεχνολογική Γιολδάση 2, Ν. Κό-

σμος, ΤΚ 117 44 Υπεύθυνος κος Καν-

τιδάκης 09.30-14.00, Τ. 210-9273118

Η υποβολή του φακέλου μπορεί να γίνει

αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιο-

δοτημένου προσώπου – εφόσον η εξου-

σιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το

γνήσιο τους υπογραφής από δημόσια

αρχή, στις παραπάνω διευθύνσεις.
Περισσότερα στο www.topsamesogaia.gr. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 

ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ–ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, ευχαριστεί θερμά: 

α) τον κο. Σταύρο Μάρρα και την κα. Τάνια Κατσανικάκη, οι

οποίοι δώρισαν στο σχολείο μας από έναν ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή έκαστος, κατόπιν μεσολαβήσεως της κας Πόπης

Ελευθεριάδου (Γραμματέας Πάτερ Νεκτάριου της Εκκλησίας

της Αγ. Μαρίνας και Αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου), 

β) τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγ. Μαρίνας και ιδιαιτέρως

την κα Όλγα Τζίμα για τη δωρεά 1 τραπεζιού πινγκ-πονγκ, 

γ) το Σύνδεσμο Οικιστών Αμπελώνα, ο οποίος σε συνερ-

γασία με το Δήμο Κρωπίας εγκατέστησε εσωτερικές καγ-

κελόπορτες στο χώρο του σχολείου, 

δ) τις τοπικές επιχειρήσεις για τις δωρεές τους, 

ε) εκπροσώπους του Δήμου για την άμεση βοήθεια που

πρόσφεραν σε ότι τους ζητήθηκε.
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Υπάρχουν κάποια διαχρονικά χαρακτηριστικά

των (κυρίαρχων τουλάχιστον) κομμάτων στην

Ελλάδα. 

Π. Χασάπης, «Το τέλος των πρωθυπουργών»: «Ο

Έλληνας απ τον τουρκικό ραγιαδισμό, απ την

αναζήτηση του προστάτη-μεσολαβητή, πέρασε σ

ένα είδος πολιτικού ραγιαδισμού αμέσως μετά

την απελευθέρωση. Το πρόσωπο που επικράτησε

να λέγεται “πολιτικός προστάτης” θ’ αποτελούσε

στο εξής τον κεντρικό παράγοντα ενός προσω-

πικού δικτύου πολιτικής πατρωνίας, που σκοπό

είχε και έχει την προσέλκυση και παγίωση της

εκλογικής πελατείας. Το πρόσωπο αυτό δεν ήταν

άλλο από εκείνο του εκπροσώπου της πολιτικής

ολιγαρχίας, κυρίως του βουλευτή… Στον 19ο

αιώνα, ο Έλληνας βουλευτής είχε δυνατότητες

ακόμη και διάθεσης κρατικής περιουσίας, ενώ

ταυτόχρονα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην εργα-

σιακή κατάσταση των ατόμων και κυρίως των δη-

μοσίων υπαλλήλων…

…Ο σημερινός πολιτικός ραγιαδισμός είναι μια

βαριά κληρονομιά αιώνων. Έντεχνα όλοι οι νόμι-

μοι δρόμοι είναι κλειστοί. Η προσωπικότητα δεν

είναι ανεκτή, ενώ ο υποτακτικός προωθείται. Θα

πρέπει το κάθε άτομο αν θέλει να επιτύχει, να ξε-

χάσει οριστικά και αμετάκλητα τις δικές του δυ-

νατότητες και ικανότητες, τις οποίες μάλιστα θα

πρέπει να κρύβει για να μην προκαλεί. Αντ’

αυτού είναι αναγκασμένο ν’ αναζητήσει οπωσ-

δήποτε τον “προστάτη” του μέσα απ’ την ανά-

πτυξη “πολιτικών σχέσεων”, οι οποίες

καταλήγουν να είναι σχέσεις εκλογικής πελα-

τείας ή “κοινωνικών σχέσεων”, οι οποίες καταλή-

γουν να είναι σχέσεις κοινωνικής υποκρισίας…

…Μόνο μια αλλαγή με κεντρικό στόχο την απο-

κέντρωση της εξουσίας, που θα σημάνει την ου-

σιαστική μεταφορά μεγάλου μεριδίου εξουσίας

στα χέρια του απλού πολίτη, μπορεί να ζωντανέ-

ψει την κοινωνία».

Γ. Ρωμαίος, «Ιστορία των κομμάτων: απ τον Κα-

ποδίστρια στον Καραμανλή»: 

«Τα κόμματα ξεκίνησαν σαν προσωποκεντρικά

και ως επί το πλείστον παρέμειναν ως τέτοια.

Αδυνατούσαν να εξελιχθούν οργανωτικά και να

προχωρήσουν σε μια ουσιαστική εσωτερική ορ-

γάνωση και δομή. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά

την αποχώρηση ή το θάνατο των αρχηγών τους,

τα κόμματα οδηγούνταν είτε σε διάλυση, είτε σε

διάσπαση, είτε σε σημαντική μείωση της εκλογι-

κής και πολιτικής τους επιρροής. Επίσης χαρα-

κτηριστική είναι η αδυναμία των κομμάτων να

υπερκεράσουν το χρόνιο, απ την αρχή της ύπαρ-

ξής τους, πρόβλημα της «βουλευτοκρατίας», δηλ

των δεσμών αλληλεξάρτησης των βουλευτών με

τους ψηφοφόρους τους».

Ποια ήταν η εξέλιξη των κομμάτων στα νε-

ώτερα χρόνια; 

Ανδρέας Παπανδρέου, «Η δημοκρατία στο από-

σπασμα» (για τα κόμματα των δεκαετιών ’50 και

’60):

«Τα πολιτικά κόμματα ήταν προσωπικά φέουδα

των αρχηγών τους, στερούμενα συγκεκριμένου

πολιτικού προγράμματος που θα προέρχονταν απ

τη βάση. Το πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα είχε πα-

ραμείνει εντελώς φεουδαρχικό στη δομή του. Οι

έλληνες πολιτικοί ήταν πάνω απ όλα έμποροι

ρουσφετιών…

Το κόμμα της Ένωσης Κέντρου δεν ήταν τίποτα

παραπάνω, από ένας συνασπισμός πολιτικών

προσωπικοτήτων, υπό την προεδρία ενός επι-

βλητικού, χαρισματικού ηγέτη, του Γ. Παπαν-

δρέου. Στερούμενο παράδοσης και σύγχρονης,

δημοκρατικής οργάνωσης στη βάση, δεν μπο-

ρούσε να πετύχει συνοχή γύρω απ το πρόγραμμά

του ή πειθαρχία στην εκτέλεση των αποφάσεων

της ηγεσίας». 

Στην Ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, η διατύ-

πωση είναι πιο ολοκληρωμένη: 

«Έχει ο λαός μας πικρή πείρα απ τους κομματι-

κούς σχηματισμούς του παρελθόντος που στηρί-

ζονταν στη φεουδαρχική σχέση ανάμεσα σε

ηγέτες και βουλευτές, ανάμεσα σε βουλευτές και

κομματάρχες, ανάμεσα σε κομματάρχες και ψη-

φοφόρους. Από κομματικούς μηχανισμούς που

είχαν αντικαταστήσει τις αρχές, το πρόγραμμα

και τις δημοκρατικές διαδικασίες με το ρουσφέτι

και το παρασκήνιο. Καθολικό είναι το αίτημα για

πολιτικούς οργανισμούς αρχών, που να τους δια-

κρίνει η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση της

βάσης, για να δεσμεύεται η ηγεσία στις πολιτι-

κές αποφάσεις και για να υπάρχει συνέπεια και

συνέχεια».

Πώς μετεξελίχθηκαν τα κόμματα στη νεώ-

τερη εποχή (μεταπολίτευση); 

Γιάννης Βούλγαρης, «Η Ελλάδα της μεταπολί-

τευσης»:

«Παρότι στη μεταπολίτευση είχαμε την οικοδό-

μηση μαζικών κομμάτων, ο ρόλος τους βαθμιαία

μειώθηκε και ο χαρακτήρας τους μεταβλήθηκε

επιταχυνόμενα σε εκλογικό μηχανισμό για την

κατάληψη της εξουσίας απ τις ολιγαρχικού τύπου

ηγεσίες τους… Ο αρχηγικός, αντιδημοκρατικός

χαρακτήρας του ΠΑΣΟΚ…Ο πρωθυπουργός-μο-

νάρχης, πέρα και πάνω απ τα συλλογικά όρ-

γανα…μαζικές εκκαθαρίσεις (στο ΠΑΣΟΚ)

διήρκεσαν 2 χρόνια…».

Ο Χρ. Βερναρδάκης είναι πιο αναλυτικός στο

«Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύ-

στημα»: «Τα κόμματα μεταβάλλονται σταδιακά

σε επαγγελματικές κομματικές γραφειοκρατίες,

που αποσυνδέονται απ τις αντιπροσωπευτικές

εντολές τους… Η Ν.Δ. μετά το 1981 έχει εξαρ-

χής χαρακτήρα και δομή “μαζικού κόμματος”,

όπου οι πολιτικές κορυφές είναι διαχωρισμένες

και αυτονομημένες, ενώ η μαζική παρουσία χρη-

σιμοποιείται σαν μηχανισμός κοινωνικής νομιμο-

ποίησης των κεντρικών επιλογών… Η άμεση

εκλογή προέδρου με ανοιχτή ψηφοφορία απ τη

βάση, διευρύνει ακόμη περισσότερο τον παθητικό

τρόπο συμμετοχής, αποδεσμεύοντας την εκλογή

αυτή απ τις κλασικές αρχές κομματικής διαδικα-

σίας, όπως η οργανωμένη διαβούλευση και ο

απολογισμός, η δεσμευτικότητα της πολιτικής

συμφωνίας των οργανωμένων εθελοντικά μελών,

η συλλογικότητα των αποφάσεων… Η επιστροφή

του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση το 2009, συνοδεύ-

τηκε απ’ την οικονομική και κοινωνική πολιτική

του “Μνημονίου” και των δανειστικών συμβά-

σεων, δηλ μιας ακραίας, μεσαιωνικού τύπου κε-

φαλαιοκρατικής πολιτικής, που αποφασίστηκε,

συμφωνήθηκε και υλοποιήθηκε, από μια μικρή

ομάδα περί τον πρωθυπουργό, ερήμην ακόμα και

της κεντρικής πολιτικής ελίτ του ΠΑΣΟΚ…».

Το σήμερα των κομμάτων μας το περιγράφει ο

συνταγματολόγος Κ. Χρυσόγονος στο άρθρο του

“Η απόλυτη μοναρχία”: «Το Μάρτη του ’14 ο

πρωθυπουργός Σαμαράς προσήλθε στη Βουλή

μόνο και μόνο για να διαγράψει το μοναδικό βου-

λευτή που ψήφισε “παρών” στο πολυνομοσχέδιο

των προαπαιτούμενων της νέας δόσης, μ’ ένα

πρόχειρο σημείωμα που παρέδωσε στο προ-

εδρείο… Ο κομματικός ηγεμόνας ενεργεί σαν ει-

σαγγελέας, σαν δικαστής και σαν δήμιος

ταυτόχρονα, κατά παράβαση τόσο του κανονι-

σμού της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ., όσο

και του άρθρου 29, παρ 1 του Συντάγματος (αρχή

της εσωκομματικής δημοκρατίας)… Το εσωκομ-

ματικό “πολίτευμα” της Ν.Δ. (όπως και στο

ΠΑΣΟΚ) είναι η απόλυτη μοναρχία… Τα όργανα

είτε αδρανούν, είτε συνεδριάζουν μόνο για να

επευφημήσουν τον «πρόεδρο»-αιρετό μο-

νάρχη…».

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα τα κόμματα,

αυτός ο βασικός θεσμός της κοινωνίας, έχουν

παραμείνει στην ουσία ένας θεσμός φεουδαρχι-

κός, ένα μεσαιωνικό απολίθωμα, που φιλτράρει

και καθορίζει όλη την πολιτική, κοινωνική και πο-

λιτιστική ζωή της κοινωνίας. Έχουμε ένα φεου-

δαρχικό, μοναρχικό πολιτικό σύστημα,

στολισμένο με χρυσόσκονη κοινοβουλευτισμού,

την οποία τα Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης φωτί-

ζουν και τονίζουν κάθε φορά, για ν αποσπάσουν

την προσοχή του κόσμου απ την ουσία του συ-

στήματος: τα κόμματα-φέουδα της πολιτικής ολι-

γαρχίας. Είναι ντροπή για τον κάθε Έλληνα, που

ανέχεται να συνεχίζεται αυτό το αίσχος μέχρι

σήμερα.

Ο Π. Χασάπης το λέει με άλλα λόγια: «Το κοινο-

βουλευτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε και χρησι-

μοποιείται στη χώρα μας σαν άλλοθι

δημοκρατίας, προκειμένου να επιβάλλονται στο

λαό τα διάφορα προσωπικά και μη, ντόπια και

ξένα συμφέροντα, με δημοκρατικό μανδύα».

Μόνο η συνταγματική πρόβλεψη θεσμών εσω-

κομματικής δημοκρατίας θα μπορούσε να εξα-

λείψει αυτό το μεσαιωνικό βαρίδι της κοινωνίας

μας και να δημιουργήσει συνθήκες ουσιαστικής

συμμετοχής των πολιτών στα κόμματα και στην

πολιτική. Μα τότε, όλο το καθεστώς θα κατέρ-

ρεε…

[Η αναθεώρηση του συντάγματος για κάποιους,

πρέπει ν αφορά τον αριθμό των βουλευτών και

άλλα παρόμοια «ζωτικά» ζητήματα. Βλέπετε ο

φεουδάρχης και με μισούς υπηρέτες, μπορεί να

κάνει τη δουλειά του… (Π. Χασάπης, “Το τέλος

των πρωθυπουργών”: «Στο πολιτικό μας σύ-

στημα, με δεδομένο τον τρόπο συγκρότησης και

λειτουργίας των κομμάτων, οι βουλευτές δεν

είναι στην πραγματικότητα αντιπρόσωποι του

λαού, αλλά αντιπρόσωποι της αντίστοιχης κομ-

ματικής ηγεσίας. Είναι στην ουσία απολογητές

και πειθήνια όργανα της τελευταίας, απ τη βού-

ληση της οποίας εξαρτάται η πολιτική τους

ύπαρξη»)].

Προκαλεί εντύπωση, πως ένας άνθρωπος σαν

τον Ανδρέα Παπανδρέου, που εντόπισε και πε-

ριέγραψε θαυμάσια αυτό το πολιτικό σύστημα και

διακήρυξε την αλλαγή του, όταν ήρθε στην εξου-

σία, όχι μόνο το συνέχισε, αλλά και το “αναβάθ-

μισε”. Κάποιοι έχουν δώσει την εξήγηση ότι “ο

Παπανδρέου ήταν άνθρωπος των Aμερικανών,

ήταν πράκτορας της CIA”. Αλλά, όπως είπε κά-

ποιος για τους Γάλλους του 18ου αιώνα “απόμενε

να εξηγηθεί, πως ένα έθνος 36 εκατομμυρίων

αιφνιδιάστηκε και οδηγήθηκε χωρίς αντίσταση

στην αιχμαλωσία, από τρεις αγύρτες”. Εγώ

θεωρώ πιο πιθανή την ύπαρξη κάποιου υλικού

κατά βάση μηχανισμού στην ελληνική κοινωνία,

που έμεινε αναλλοίωτος στην ουσία του δεκαε-

τίες επί δεκαετιών, που παράγει με αναγκαιότητα

τα γνωστά αποτελέσματα στο πολιτικό εποικο-

δόμημα, και ο οποίος πρέπει με όσο το δυνατόν

επιστημονικό τρόπο, να εντοπιστεί, να εξηγηθεί

και να βρεθεί τρόπος αλλαγής του.

Γίνεται λόγος σήμερα για το εκλογικό σύστημα

της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ο δη-

μοσιογράφος Κ. Βαξεβάνης, σαν αστείο, προτρέ-

πει τον «νομοπλάστη» Βενιζέλο να εφεύρει νόμο

που να νικά το δεύτερο σε ψήφους κόμμα. Αλλά

κάτι τέτοιο δεν θάναι πρωτόγνωρο για την Ελ-

λάδα. Ο Καραμανλής στις εκλογές του 1956 είχε

εφεύρει το «πλειοψηφικό με περιορισμένη εκ-

προσώπηση της μειοψηφίας», όπου η ΕΡΕ με

47,4% των ψήφων, έλαβε 165 έδρες (και νίκησε!),

ενώ η Δημοκρατική Ένωση με 48,1% έλαβε 135

έδρες (!). 

Το 1961, πριν τις εκλογές της βίας και της νο-

θείας, σύμφωνα με τον  Ανδρέα Παπανδρέου («Η

δημοκρατία στο απόσπασμα»), ο βασιλιάς Κων-

σταντίνος και ο αρχηγός της CIA στην Ελλάδα

Κάμπελ, προσπάθησαν να πείσουν τον Γ. Παπαν-

δρέου μέσω του γιού του Ανδρέα, να συνηγορή-

σει στην ψήφιση του εκλογικού συστήματος των

συγγενών κομμάτων (σύμφωνα με αυτό το σύ-

στημα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, θ αποφά-

σιζε και θα κατέτασσε τα κόμματα σε 2

κατηγορίες: στα εθνικόφρονα και στα μη εθνικό-

φρονα. Κατά την καταμέτρηση των ψήφων, όλες

οι έδρες θα παραχωρούνταν στην κατηγορία (όχι

στο κόμμα) που είχε εξασφαλίσει το μεγαλύτερο

αριθμό ψήφων στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Η

τελική κατανομή των εδρών στα κόμματα της νι-

κήτριας κατηγορίας σε κάθε περιφέρεια θα γί-

νονταν με αναλογική βάση). Έτσι θα κατάφερναν

να εξαφανίσουν την ΕΔΑ, που στις εκλογές του

1958 είχε αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολί-

τευση). Όταν είδαν ότι αποτυγχάνουν, ο Κάμπελ

είπε στον Ανδρέα: «Πηγαίνετε να πείτε στον πα-

τέρα σας πως στην Ελλάδα μας περνά. Κάνουμε

ό,τι θέλουμε και δεν σταματάμε προ ουδενός». 

Αν κάποιοι αμφιβάλουν αν το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση κατηγο-

ριοποίησης των κομμάτων, ο Ανδρέας Παπανδρέου

στο βιβλίο του αναφέρει: «Τη δικαιοσύνη τότε την

έλεγχαν εκείνοι που δέχτηκαν να συμμετάσχουν

στην πρώτη κυβέρνηση της δικτατορίας. Εκτός απ

τη στρατιωτική χούντα, υπήρχε και η χούντα των

δικαστών. Πρωθυπουργός της δικτατορίας έγινε ο

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η κυβέρνηση της

Ένωσης Κέντρου είχε ασκήσει εναντίον του δίωξη

για ενέργειές του συγκάλυψης των υπευθύνων της

δολοφονίας του βουλευτή της αριστεράς Γρ. Λαμ-

πράκη. Η πλειοψηφία του Αρείου Πάγου τον κά-

λυψε…».

Νέο σχήμα στην παλιά ιδέα (εθνικόφρονες και

μη) έδωσε ο Σαμαράς με δηλώσεις του στην επί-

σημη εναρκτήρια τελετή της Ελληνικής Προ-

εδρίας στο Μέγαρο Μουσικής, όταν χαρακτήρισε

την απουσία του Τσίπρα σαν αντιευρωπαϊκή, αν-

τιδυτική και αντινατοϊκή. Θα το τολμήσουν εν

έτει 2014;…

Γιώργος Παπανικολάου

Ο φεουδαρχικός χαρακτήρας των  ελληνικών κομμάτων
Ο μεσαίωνας στην Ελλάδα συνεχίζεται…
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟ-
ΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης,  προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  της με α/α
10/2014 μελέτης της Δ/νσης Καθα-
ριότητας  και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή  στο
σύνολο του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της ανωτέρω μελέτης για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού
30.000,00 €  (συμπεριλαμβανομέ-

νου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 11086
κιλά πλαστικών σάκων.
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 Τεχνική
Μελέτη με α/α  10/2014 και την με
αρ. Πρωτ. 27826/4-6-2014 σχετική
Διακήρυξη.  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
υποχρεωτικά για ολόκληρη την πο-
σότητα και τα είδη της μελέτης. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 19 Ιουνίου
2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
και λήξη 10:30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης. Σε περίπτωση
που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί
την ημερομηνία που είναι ορισμέ-
νος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη
απαρτίας της επιτροπής και εφόσον
συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές
ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε
περίπτωση αναβολής της πραγμα-
τοποίησης του διαγωνισμού για άλ-
λους σοβαρούς λόγους, τότε ο

διαγωνισμός θα επαναληφθεί
χωρίς καινούργια δημοσίευσης, την
επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο
τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού,
η διαγωνιστική διαδικασία θα επα-
ναληφθεί για την Προμήθεια πλα-
στικών σάκων για αποκομιδή
απορριμμάτων του Δήμου θα διε-
ξαχθεί  ξανά μετά από 3 ημέρες
στην επόμενη εργάσιμη ημέρα στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας,
(Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή
18) χωρίς καινούργια δημοσίευση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.500,00 € με ισχύ 5 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) με κόστος 5€ καθη-
μερινά  από  Δευτέρα 16-6-2014
έως Τετάρτη 18-6-2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ολόκληρο  το τεύχος του διαγωνι-
σμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:
http://www.vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  10-06-2014
Aρ. Πρωτ.: 28572

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  της με α/α
25/2014 μελέτης της Δ/νσης Κοινω-
νικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητι-

σμού & Πολιτισμού  και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ», προϋπολογισμού
44.895,00 €  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 7.300 μερί-
δες έτοιμου φαγητού.
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 Τεχνική
Μελέτη με α/α  25/2014 και την με
αρ. Πρωτ. 17483/4-4-2014 σχετική
Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα  30  Ιουνίου
2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και
λήξη 10:30 π.μ, κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προ-

σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.  Σε περίπτωση που ο
διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημε-
ρομηνία που είναι ορισμένος , λόγω
κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της
επιτροπής και εφόσον συντρέχουν
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή
λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση
αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επα-
ναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσί-
ευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα
στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
2.244,75 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημα-
κόπουλος) με κόστος 5€ καθημε-
ρινά  από  Δευτέρα 16-6-2014 έως
Παρασκευή 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Aρ. Πρωτ. 234754/11-06-2014
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής
διεξαγωγής Δημοπρασιών του
Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατά-
στημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος
όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών και
Αποθηκών θα διεξαχθεί:
Ανοικτός Διεθνής Επαναληπτικός
Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη           κατά
άρθρο τιμή σε ευρώ για την προμή-
θεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για
τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων,
προϋπολογισμού: 538.476,78€

συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο 5% του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού επί της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης, από την υπηρεσία
δαπάνης, για το άρθρο ή τα άρθρα
που έκαστος προμηθευτής επιθυμεί
να συμμετάσχει, συμπεριλαμβανο-
μένου και του αναλογούντος
Φ.Π.Α., και εκδίδεται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ-
λάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν,
σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο
διέπονται, το δικαίωμα αυτό.
Η παράδοση ορίζεται να γίνει τμη-
ματικά και μέσα σε ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από     την
υπογραφή της Σύμβασης, με δα-
πάνη του προμηθευτή. 
Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί

προμηθευτές του ζητούμενου εί-
δους.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθη-
κών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου
Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.:
210 5245828 κάθε εργάσιμη μέρα
και ώρα, καθώς και από την ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Δήμου
Αθηναίων www.cityofathens.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν. 3801/2009). Η παρούσα έχει
αποσταλεί        προς δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις 10/06/2014.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλον-

τική Ομοσπονδία οργανώνει εκδήλωση στις

18 Ιουνίου, ημέρα  Τετάρτη, στις 13.00, στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθήνας,

πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας επί

της οδού Β. Σοφίας, με κύριο ομιλητή τον

Συνταγματολόγο Κωνσταντίνο Χρυσόγονο,

παρουσία πολλών προσωπικοτήτων της Αυ-

τοδιοίκησης, των Γραμμάτων και των Τε-

χνών, με θέμα μία πρώτη δέσμευση για την

Συνταγματική αλλαγή της αντιμετώπισης

της Φύσης και του Ζώου, όχι πλέον σαν αν-

τικείμενο, στο επερχόμενο Αναθεωρητικό

Σύνταγμα. 

Παράλληλα η Ομοσπονδία θα παρουσιάσει

τις θέσεις και προτάσεις της για αλλαγή της

νομοθεσίας, όσον αφορά τα ζώα συντρο-

φιάς, που η πλειονότητα των πολιτών τα

κρατά καθηλωμένα στις αλυσίδες τους  για

όλη τους τη ζωή. 

Σήμερα η χώρα αντιμετωπίζει όχι μόνον την

απόλυτη φτωχοποίηση, εξαιτίας της οποίας

η σκληρότητα προς όλα τα άλλα έμβια ήδη

έχει επιταθεί δραματικά, αλλά και ένα Fast

Track ξεπούλημα των φυσικών πόρων, με

αποτέλεσμα την άμεσα αναμενόμενη δια-

τάραξη του μικροκλίματος και των τελευ-

ταίων υπολειμμάτων της άγριας πανίδας.

ΠΠ1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α.Π. 235766/11.06.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις  08.07.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όρο-
φος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής,
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών της ανοικτής δημοπρα-
σίας επιλογής αναδόχου για την κα-
τασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 14 ΣΧΟ-
ΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ” ΕΣΠΑ MIS480015, προ-
ϋπολογισμού 1.850.000,00 € (με ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό των 29.302,88€ (2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρε-
σίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
κατά τους όρους του άρθρου 24 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). (άρθρο 15 της
Διακήρυξης).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δέκα (10)
ημερολογιακούς μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
(άρθρο 12 της Διακήρυξης).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, οι
κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους
όρους και να προσκομίσουν τα δι-
καιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των
όρων της διακήρυξης:
1.  Μεμονωμένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
2η και 3η τάξη Μ.Ε.ΕΠ.  σε όλη την
επικράτεια και 4η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. εντός
νομού έδρας καθώς και εντός ενός
δεύτερου νομού που αναφέρεται στο
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΠΡΑ-
ΣΙΝΟ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-

χειρήσεων:
α) των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους, υπό τους όρους του
άρθρου 16 παρ. 7 και παρ. 3 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
β) εγγεγραμμένων στην τάξη Α2
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).

3.  Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρ-
μογή της παρ.9 του αρ. 16 του
Ν.3669/08 (κύρια κατηγορία).
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι
και την Πέμπτη  03.07.2014, από
α) την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, οδός Κανελλο-
πούλου 5 Γουδή, πληρ. Σταματιάδης
Κων/νος,  τηλ.: 210-7482222-5
εσωτ. 136 και β)  την ιστοσελίδα
του Δήμου Αθηναίων www.cityofa-
thens.gr (ηλεκτρονικά).
Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραί-
τητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης
της δημοπρασίας θα ανέλθουν το
πολύ στο ποσό των 1.200,00€ , θα
βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράτ-
τονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής του έργου. 

Αθήνα, 10.06.2014
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

"Ο, τι δεν είναι άνθρωπος 
δεν είναι κατ΄ ανάγκη αντικείμενο

Δεσμεύσου στον αγώνα για το Ζώο Δεσμώτη"
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ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

ZHTEITAI κατοικία μέχρι 50 τ.μ. σε πολυ-

κατοικία ή ανεξάρτητο, προς ενοικίαση

Τηλ. 6932 260205

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

ΖΗΤAΕΙ: κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη

μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέ-

ριοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.

Τηλ. 6938653701.

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πι-
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

Aριστούχος, απόφοιτος  πανεπιστημίου  Derby Αγγλιας
και   σχολής Βακαλό,  αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις, Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

ΑΔΑ: ΨΙ45ΩΛ6-06Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Κορωπί 10.6.2014
Αρ. Πρωτ. 12592

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι θα γίνει ανοικτός
διεθνής διαγωνισμός για την εργα-
σία «Εργασίες επισκευής, συντή-
ρησης και ανακατασκευής
αυτοκινήτων και μηχανημάτων του
Δήμου 2014».
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 επι-
σκευασθούν τα μηχανολογικά
συστήματα των οχημάτων και μη-
χανημάτων καθώς και τα φορητά
μηχανήματα διαμόρφωσης κήπου.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα
ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των αν-
τίστοιχων προτύπων όπου αυτό

είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 25
Ιουνίου 2014 ώρα 15:00 πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος 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 προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Δευτέρα 30 Ιουνίου
2014 ώρα 10:30π.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, ανά
τμήμα, όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 29 §1 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 295.500,00 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 363.465,00 €.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
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) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέ-
ρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή, με
συμπλήρωση τιμολογίου και προ-
ϋπολογισμού προσφοράς. Αναλυτι-
κές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 16.05.2014
Ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης στον Ελληνικό τύπο 14 Ιου-
νίου 2014.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320300
FAX 2299048289                                                              
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                             
ΚΑΛΥΒΙΑ   13/6/2014
Αρ. Πρωτ. 12836 

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

Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010,  Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμή-
θειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, η πί-
στωση του ποσού 17.994,90€ συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε
βάρος του Κ.Α. 20-6662.001,ποσού
42.931,55€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 20-
6662.002 και ποσού 3.985,20€ συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε
βάρος του Κ.Α. 10-6691.003,τα ποσά
είναι εγγεγραμμένα στον προϋπο-
λογισμό του έτους 2014.  Η) Την υπ’
αριθ. 46/14 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει
την διενέργεια της προμήθειας, Θ)
την 109/2014 απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης
και ψήφιση πίστωσης,  Ι) τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (αρ. μελ. 7/14),  Κ)
Την ανάγκη του Δήμου για τη σχε-
τική προμήθεια, Λ) την 173/2014
απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής που αφορά την επανάληψη του
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους

που αναφέρονται στην υπ’ αριθ.
109/2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την  Δευ-
τέρα 23 Ιουνίου  2014 και ώρα
11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό για ποσό «3.245,58€»
που αντιστοιχεί στο 5% επί της συ-
νολικής προϋπολογισθείσας δαπά-
νης με τον ΦΠΑ 23%. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθεν-
ται ή να αποστέλλονται ταχυδρο-
μικά 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   

ΑΔΑ: 6Γ8ΨΩΛ6-ΛΘ4 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί :  12-06-2014
Αρ. Πρωτ. :  12916   
Βασ. Κων/νου 47,  19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.   : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο       :210 6626294 
FAX               : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Ματαιώνεται ο πρόχειρος διαγωνι-
σμός για την «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων» ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού 48.778,00€ πλέον
ΦΠΑ 23% δηλ. 59.996,94€ ο
οποίος είχε προκηρυχθεί την 17η
Ιουνίου 2014 λόγω διόρθωσης των
Τεχνικών προδιαγραφών της
ΤΥ/23/2014 τεχνικής μελέτης. 
Με νέα περιληπτική διακήρυξη θα
ορισθεί η ημερομηνία διενέργειας
του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Ζήτησέ τη και στα περίπτερα

Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Eνημερώνουμε ότι στις 15/06/2014 θα συνεχιστεί η διακο-

πείσα Γ.Σ. για την διεξαγωγή των ΕΚΛΟΓΩΝ (εκλογή νέου

Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής) στο Πολιτιστικό Κέντρο

Κίτσι από τις 08.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ..

Μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν ιδιοκτησία στον οικισμό

ΚΙΤΣΙ και γύρω από αυτόν.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμ-

βούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να έχουν ψη-

φίσει τις τελευταίες εκλογές. Μπορούν να υποβάλουν

αίτηση στην εφορευτική επιτροπή τη Δευτέρα 09/06/2014

από τις 18.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ.. την Τετάρτη

11/06/2014 από τις 18.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ. στο γραφείο

του Συλλόγου.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή θα

πληρώσουν 5 ευρώ επιπλέον.

Η συνδρομή των μελών είναι 5 ευρώ για τα επόμενα 2 χρό-

νια. Τα μέλη μπορούν να καταβάλουν την συνδρομή τους

ακόμη και την ημέρα των εκλογών.

Γι’ αυτό καλούμε τους ιδιοκτήτες της περιοχής (κατοίκους

και μη) να συμμετέχουν μαζικά στην διεξαγωγή των εκλο-

γών στις 15/06/2014.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

Αγγελίες για εύρεση

εργασίας δημοσιεύον-

ται δωρεάν
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Μέτρα προστασίας των ματιών από τον ήλιο, συνιστούν οι

οφθαλμίατροι εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου αφού η

χώρα μας παρουσιάζει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. 

Ναι μεν ο ήλιος είναι πηγή φωτός, αλλά σε βάθος χρόνου

προκαλεί σημαντική ζημιά στα μάτια και σοβαρές βλάβες

στην όραση. 

«Για το λόγο αυτό όλοι μας θα πρέπει να προστατεύουμε τα
μάτια μας από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου   καθ
όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά ιδιαίτερα τους καλοκαι-
ρινούς μήνες», τονίζει ο διαπρεπής  χειρουργός οφθαλμία-

τρος  Δρ Γιάννης Μάλλιας, με την  ευκαιρία της έναρξης

του Καλοκαιριού.

Η ηλιακή ακτινοβολία  είναι η αιτία για μια σειρά από παθή-

σεις των ματιών, οι οποίες εμφανίζονται μετά από χρόνια

έκθεσης στον ήλιο, καθώς επίσης και για τη γήρανση των

ματιών μας. 

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΤΙΩΝ

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι ακτινοβολίες που προκα-

λούν βλάβες στα μάτια είναι:

➢ Οι υπεριώδεις ακτίνες, υπεύθυνες κυρίως για παθολο-

γίες των εξωτερικών χιτώνων του ματιού και του κρυστα-

λοειδή φακού (π.χ. καταρράκτης) 

➢ Οι ακτίνες υψηλής ενέργειας στο ορατό φάσμα  υπεύ-

θυνες για παθολογίες του αμφιβληστροειδούς (εκφύλιση

ωχράς κηλίδας). 

Αξίζει να σημειωθεί, πως για την δεύτερη κατηγορία, δε γί-

νεται συχνά λόγος, αλλά είναι και η πιο επικίνδυνη για τα

μάτια μας, αφού οι βλάβες που μπορούν να προκληθούν

είναι μη αναστρέψιμες  και τα συνηθισμένα απορροφητικά

γυαλιά ηλίου που φοράμε δεν μας προστατεύουν επαρκώς.

«Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε πως ο ήλιος δρα αθροι-
στικά και η ηλιακή ακτινοβολία ευθύνεται για μια σειρά από

παθήσεις των ματιών οι οποίες εμφανίζονται μετά από χρό-
νια έκθεση στον ήλιο» εξηγεί ο  Δρ Μάλλιας. 

Συγκεκριμένα οι βλαβερές ακτίνες του ήλιου σε βάθος χρό-

νου προκαλούν:

➢ Γήρανση του ευαίσθητου λεπτού δέρματός των βλεφά-

ρων, που έρχεται πιο γρήγορα από το υπόλοιπο δέρμα 

➢ Eμφάνιση όγκων στα βλέφαρα, όπως επιθηλιώματα και

μελανώματα τα οποία χρήζουν έγκαιρης χειρουργικής

αφαίρεσης

➢ Εμφάνιση πτερυγίου, μια εκφύλιση του επιπεφυκότος

κατά την οποία δημιουργείται ένας ινοαγγειακός  “ιστός”

πάνω στον κερατοειδή χιτώνα

➢ Καρκίνωμα του επιπεφυκότος, (πιο σπάνιο) το οποίο

φαίνεται να έχει ως παράγοντα κινδύνου τις υπεριώδεις

ακτίνες

➢ Ακτινική κερατοεπιπεφυκίτιδα, ανάλογη με αυτή από

οξυγονοκόλληση, κατά την οποία ο ασθενής έχει πόνο, έν-

τονη φωτοφοβία και δυσκολία να ανοίξει τα μάτια του

➢ Μείωση της διαύγειας του κρυσταλοειδούς φακού του

ματιού, προκαλώντας καταρράκτη

➢ Εμφάνιση γεροντικού καταρράκτη  

➢ Βλάβες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, το βυθό του μα-

τιού

➢ Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας  

ΜΕΤΡΑ    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΥΑΛΙΑ

Το πρώτο μέτρο προστασίας και το πιο εύχρηστο σε όλους

είναι η χρήση γυαλιών ηλίου. Οι φακοί χρειάζεται να μπο-

ρούν να απορροφούν τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου,

χωρίς όμως να αλλοιώνουν την οπτική αντίληψη και τα

χρώματα. 

Για το λόγο αυτό τα γυαλιά που θα αγοράσετε χρειάζεται

να  πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

➢ Να αναγράφουν «100% UV Protection», που σημαίνει

πως προστατεύουν τα μάτια από τις ακτινοβολίες οι οποίες

δεν βρίσκονται εντός των ασφαλών ορίων μήκους κύματος

(δηλαδή παρέχουν προστασία από τις UVA ακτίνες κατά

τουλάχιστον 99% και από τις UVB κατά 95%).

➢ Ο φακός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

και στη χρήση των γυαλιών. Για παράδειγμα, οι «degraded»

φακοί, αυτοί δηλαδή με την διαβαθμισμένη σκουρότητα

είναι ιδανικοί αν οδηγείτε πολύ συχνά, καθώς το σκούρο

πάνω μέρος αποκλείει την ακτινοβολία, ενώ το πιο ανοι-

χτόχρωμα κάτω μέρος σάς επιτρέπει να βλέπετε μέσα στο

αυτοκίνητο. Οι φακοί με εξωτερική επίστρωση «καθρέπτη»

αντανακλούν μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας, αλλά μει-

ώνουν πολύ την φωτεινότητα, ενώ είναι πιο ευάλωτοι και

στις γρατζουνιές. Ζητήστε πολωτικούς φακούς για περιο-

ρισμό του «θαμπώματος» από τον ήλιο τις απογευματινές

ώρες, αν ασχολείστε π.χ. με σπορ της παραλίας, ενώ αν θέ-

λετε να συνδυάσετε τα γυαλιά ηλίου με γυαλιά οράσεως, οι

φωτοχρωμικοί φακοί είναι η πιο δημοφιλής λύση. Επίσης οι

φακοί που εκτείνονται μέχρι το ενδιάμεσο ματιού και

αφτιού αποκλείουν ακόμη περισσότερη φωτεινότητα και

είναι ιδανικοί για μεγαλύτερη «συσκότιση».

➢ Το χρώμα των φακών. Το χρώμα δεν επηρεάζει την προ-

στασία από τις βλαβερές ακτινοβολίες, ωστόσο οι χρωμα-

τικές αποκλίσεις δημιουργούν διάφορους τύπους

«αντίληψης» της φωτεινότητας και των αποχρώσεων που

βλέπετε μέσω αυτών. Έτσι, επιλέξτε: - Γκρίζους φακούς για

μειωμένη ένταση του φωτός, χωρίς μεγάλη διαστρέβλωση

χρωμάτων και αντίθεσης. Καφέ φακούς για όραση με με-

γαλύτερες αντιθέσεις, καθώς απορροφούν αρκετό «μπλε

φως» και είναι κατάλληλοι για αυξημένη φωτεινότητα. - Κι-

τρινωπούς φακούς για να ξεχωρίζετε ευκολότερα λεπτο-

μέρειες. Αυτοί οι φακοί ενισχύουν την αντίθεση, αλλά δεν

είναι κατάλληλοι για οδήγηση με πολύ ήλιο. 

Τέλος, τα γυαλιά ηλίου καλό θα ήταν να μη ξεπερνούν τα

δύο έτη χρήσης. Αυτό έχει να κάνει τόσο µε τη φυσική τους

φθορά, όσο και µε τις αλλοιώσεις που υφίσταται ο φακός. 

www.malliaseye.gr.  210-9320215.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προστατέψτε τα μάτια σας από τον ήλιο!

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
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Ο Ναυτικός Αθλητικός  Όμιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) φέτος

έκλεισε τα πρώτα είκοσι χρόνια διοργάνωσης του Κυπέλ-

λου Άνοιξης. 

Η συμμετοχή  των δεκάδων ιστιοπλοϊκών  σκαφών κάθε κα-

τηγορίας  κάθε χρόνο, είναι η πραγματική απόδειξη της ευ-

ρείας αποδοχής τού αγώνα που διεξάγεται σε τρείς

διαδοχικές φάσεις.

Παρ όλον ότι η διεξαγωγή των αγώνων συνέπεσε με την

παράλληλη διεξαγωγή των Ποσειδωνίων και την διεξαγωγή

του Πανελληνίου πρωταθλήματος  στην Πάτρα, ο θεσμός

του Κυπέλλου Άνοιξης τιμήθηκε από πολύ μεγάλο ποσοστό

ιστιοπλόων. 

Η πρώτη φάση των ιστιοδρομιών περιλαμβάνει μια δια-

δρομή από τη Βούλα μέχρι τον Πάτροκλο και επιστροφή

στη Βούλα. Διεξάγεται σαν ημερήσιος αγώνας και συμμε-

τέχουν σκάφη όλων των κατηγοριών. Το Σάββατο 24 Μαΐου

συμμετείχαν 57 σκάφη σε όλες τις κατηγορίες.

Στη δεύτερη ημέρα αγώνων Κυριακή 25 Μαΐου, ήρθε η

σειρά των Όρτσα Πρίμα για τις κατηγορίες ORCi και πα-

ράλληλα για τα ORC CLUB διαδρομή από τον ΝΑΟΒ μέχρι

την περιοχή των Φλεβών, την Βάρκιζα και τελικό τερματι-

σμό στην Βούλα.

Το επόμενο τριήμερο από Παρασκευή 30 Μαΐου το μεση-

μέρι μέχρι την Κυριακή 1 Ιουνίου  πραγματοποιήθηκε  ο

ανοιξιάτικος αγώνας της Κέας. Εφέτος  ο καιρός επεφύ-

λασσε πολλές όμορφες εκπλήξεις. Στην διαδρομή πηγαί-

νοντας προς την Κέα, μετά την εκκίνηση, ο αέρας έδειξε

μέχρι 28 μίλια και 5 BF. Όπως ήταν αυτονόητο, έγινε μια

ιστιοδρομία σε απίστευτα γρήγορους ρυθμούς και όπως

λένε οι ιστιοπλόοι, ήταν από τις γρηγορότερες κούρσες της

Κέας. Μέχρι την Νησίδα Πάτροκλος,  έγινε η πρώτη ιστιο-

δρομία, ενώ η δεύτερη είναι με παράλληλη εκκίνηση από

τη Βούλα και με προορισμό το λιμάνι της Κέας. Στα ORCi

Racing Το CHIARA IASON έκοψε πρώτο το νήμα σε 4 ώρες

και 1 λεπτό από την Βούλα στην Κέα, ενώ αντίστοιχα στα

ORCi Performance, το ABSOLUT MELISSA με τον Ε Καφε-

τζιδάκη, έκανε 4.14 λεπτά για να ολοκληρώσει την ιστιο-

δρομία. Στα σκάφη ORC Club ο ταχύτερος στο νήμα, ήταν

ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΑΣ του ΝΑΟΒ 4 ώρες 7 λεπτά. 

Στην Κέα, το γλέντι ήταν ότι έπρεπε και πολλοί απόλαυσαν

το πρώτο μπάνιο τους, είτε στο Γυαλισκάρι, είτε σε κοντι-

νές παραλίες με απογευματινές βόλτες στην υπέροχη Ιου-

λίδα. Τα περισσότερα σκάφη έδεσαν άνετα στις προβλήτες

είτε στην Κορησία, είτε στο Βουρκάρι με την υπέροχη πε-

ρατζάδα και τα βραδινά στα μουσικά μπαράκια της περιο-

χής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΕΑ. Η επιστροφή ήταν το άκρως αντί-

θετο τού πηγαιμού. Τα πληρώματα και οι κυβερνήτες έδω-

σαν τον καλύτερο εαυτό τους, γιατί ό άνεμος ήταν πάρα

πολύ χαμηλός και έπρεπε η τακτική και τα τριμαρίσματα να

είναι συνεχή και η εκμετάλλευση του ελάχιστου αέρα να

είναι το απαραίτητο της κίνησης.

Αντίστοιχα στην ίδια διαδρομή από την Κέα προς την Βούλα

και πάλι το CHIARA IASON  έκοψε το νήμα και έκανε  8

ώρες και 20 λεπτά (δηλαδή με το διπλάσιο χρόνο λόγω του

χαμηλού αέρα). Το ABSOLUT MELISSA έκανε 9 ώρες και

28 λεπτά. Στα σκάφη ORC Club  ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΑΣ του ΝΑΟΒ

έκανε 9ώρες και 56 λεπτά.  

Από πλευράς του ΝΑΟΒ χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα με-

γάλα σκάφη συνοδείας  με τις αντίστοιχες αποστολές και

τρία από τα φουσκωτά του ομίλου μαζί με τούς οδηγούς.

Γενικά απασχολήθηκαν σχεδόν πάνω από 40 άτομα για την

σωστή διεξαγωγή των αγώνων. 

Η επικοινωνία του ΝΑΟΒ με τους αθλητές γινόταν σχεδόν

on line από την ιστοσελίδα του ΝΑΟΒ - www. naov.gr - και

παράλληλα γινόταν και η άμεση αναμετάδοση των αποτε-

λεσμάτων.  Στην ιστοσελίδα μας  μπορείτε επίσης να δείτε

και αποτελέσματα από προηγούμενα χρόνια.

Ενστάσεις από σκάφος σε σκάφος δεν υπήρξαν αν και ο

αγώνας ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο άμιλλας. Σε αρκετά

σκάφη έγιναν οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις εκ μέρους της

επιτροπής αγώνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο overall  στα σκάφη ORC Club

τις τέσσερεις πρώτες θέσεις τις κέρδισαν σκάφη του

ΝΑΟΒ!!

Τα τελικά αποτελέσματα του “20ου Κυπέλλου Άνοιξης»

είναι τα παρακάτω:

ORCI

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 ANAX Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΤΚ

2 BLUE LINE Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ

3 MANIA Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ ΝΑΟΒ

ORC CLUB

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ

2 ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΑΣ Θ. ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΝΑΟΒ

3 ΑΛΚΥΩΝ Γ. ΛΟΥΝΤΡΑΣ ΝΑΟΒ

Α’ ΟΜΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ

2 ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΑΣ Θ. ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΝΑΟΒ

3 ΑΛΚΥΩΝ Γ. ΛΟΥΝΤΡΑΣ ΝΑΟΒ

20 Χρόνια “Κύπελλο Άνοιξης” με το ΝΑΟΒ

Β’ ΟΜΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ

2 PERAN Σ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Την φανέλα της εθνικής μας ομάδας φοράει η αθλήτρια του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 Ελλη Φίσερ

η οποία θα λάβει μέρος στο 57ο Ομαδικό πρωτάθλημα Ευρώπης που θα διεξαχθεί στη Riva

del Garda της Ιταλίας από 11 έως 20 Ιουλίου 2014.

Μαζί με την Φίσερ θα ταξιδεύσουν στην Ιταλία και οι αθλήτριες Σοφρά Ελένη από τον

Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑΜΩΝ  και Σεβνταγιάν Κριστίν του Π.Κ.Δ.ΤΑΥΡΟΥ .

Παράλληλα, στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  Παγκορασίδων η αθλή-

τρια Γενεράλη Μαριάνα  του Α.Ο.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ με την συμπαίκτρια της Κοντονι-

κολή Χρυσάνθη του ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ κατακτήσανε την Τρίτη θέση στο αγώνισμα των διπλών

Παγκορασίδων.

57ο ΠΑΝΕΥΡΟΠΑΪΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τοξοβολίας διε-

ξήχθη στις εγκαταστάσεις του  Πανελλήνιου Γυ-

μναστικού Συλλόγου, την Κυριακή 8 Ιουνίου.

Είναι η πρώτη φορά που οι οι ομοσπονδίες της

τοξοβολίας ΕΦΟΤ και ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ ένωσαν τις

δυνάμεις τους για έναν από κοινού αγώνα  σε

ευρωπαϊκό πρότυπο, και το αποτέλεσμα ήταν

απλά εκπληκτικό.

Η συνδιοργάνωση από ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ και της

ΕΦΟΤ (Ελληνική φίλαθλος ομοσπονδία), σε συ-

νεργασία με τα σωματεία του Π.Γ.Σ. και του Α.Ο.

πέτυχαν το «στόχο» της συνδιοργάνωσης  του

πανελληνίου πρωταθλήματος αθλητών με και

χωρίς αναπηρία ενώνοντας και όχι διαχωρίζον-

τας τους αθλητές που ο μόνος σκοπός τους είναι

ο αθλητισμός.

Οι αγώνες είχαν ταυτόχρονη διεξαγωγή των κα-

τηγοριών   των αθλητών της ΕΦΟΤ και της

ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ αγωνιστικής κατηγορίας ανδρών –

γυναικών ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.

Τα επίσημα αποτελέ-

σματα μέσα από το

site της ΕΦΟΤ:

ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.Χ. ΑΝΔΡΩΝ

– ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.Χ. ΑΝΔΡΩΝ

– ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.Χ. ΑΝΔΡΩΝ

- ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τοξοβολίας ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ANAKOINΩΣΗ 

Eξ' αιτίας του γεγονότος

ότι η επίτροπος δεν ενέ-

κρινε τις δωρεάν δράσεις

που γίνονται σε συνεργα-

σία με το Δήμο 3Β, είμα-

στε στη δυσάρεστη θέση

να σας ενημερώσουμε ότι

οι δωρεάν δράσεις/εκδη-

λώσεις του Γ. Σ. "ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ", δεν θα πραγμα-

τοποιηθούν.

Σας ευχαριστούμε

Για τον Γ.Σ. "ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ"

Ο Ειδικός Γραμματέας

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

της σύνταξης: η τρόικα,

εσωτερική και εξωτερική,

δεν θέλει ούτε αθλητισμό,

ούτε πολιτισμό, ούτε παι-

δεία. Μας θέλει δουλοπά-

ροικους. Να δούμε πότε θα

το καταλάβουμε!



Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα 

των θρησκειών, από την πλευρά της ανθρωπολογίας,

της ψυχολογίας και της θεωρίας της εξέλιξης.

Ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα της σχέσης 

σώματος και ψυχής ύλης και πνεύματος, το ζήτημα 

του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και του ρόλου

που έπαιξαν οι θρησκείες κατά την περίοδο 

του Διαφωτισμού.

Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία καθώς 

και ο ρόλος των διανοουμένων αποτελούν 

κεντρικά ζητήματα αυτής της εργασίας.

Σχήμα: 21x24cm  -  Σελίδες 272
Τιμή διάθεσης 15€


