
«Αυτό που μου ζητείται είναι αν
μπορούσα να εξέδιδα και μια
σφραγίδα, που θα λέει Βουλή
των Ελλήνων, να τους τη δώ-
σουμε για να επικυρώσουν τα
φιρμάνια τους».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Βουλής 

Συναυλία στο Ολυμπιείο
της Λυρικής Σκηνής
με ελεύθερη είσοδο!

Σελίδα 5

Ομόφωνα εγκρίθηκε

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

απορριμμάτων

στο Δήμο Λαυρεωτικής
Σελίδα 6

Προϊόντα που εντάσσονται

στον συντελεστή ΦΠΑ 23%
Σελίδα 12

Το “αριστερό”

μνημόνιο
l Οι ευθύνες της κυβέρνησης

l oι ευθύνες των βουλευτών

l οι ευθύνες της μειοψηφίας του

Λαού, των φοβισμένων και των

φραγκολατρών1

Και η “πασιονάρια”2 της Βουλής

(ο θεσμικός της ρόλος)

Οι στιγμές είναι ιστορικά δραματικές,

εμπρηστικές, ύπουλες και “ημείς

άδωμεν”!

Και το “άδωμεν” εδώ, δεν αφορά

τους αδιάφορους και τους ξέγνοι-

αστους, αλλά εκείνους που αποβλέ-

πουν και αποσκοπούν σε κομματικά

και προσωπικά οφέλη, ή άλλες επι-

διώξεις.

Οσον αφορά στους “ξέγνοιαστους”, κατά τον Πα-

λαμά, που συνακολουθώ, τους πρέπει να ‘ναι δού-

λοι!

Εμείς όμως οι “υποψιασμένοι”, οι ανήσυχοι, οι ανυ-

πόκτακτοι, οι υπεύθυνοι και συνειδητοί πολίτες, τί

φταίμε;

Δεν είναι, όμως, μόνο οι “ξέγνοιαστοι”. Είναι οι

εαυτούληδες, οι ευκαιριατζήδες και οι κατωθρώ-

σκοντες εθελόδουλοι· οι ραγιάδες. Βοηθούσης βε-

βαίως και της μιντιακής ιδιοτέλειας, που

παρουσιάζει επιλεκτικά και διογκωμένα τους “αγα-

νακτισμένους” που στέκουν στην ουρά του ΑΤΜ

για να παίρνουν 60 ευρώ ημερησίως, εκμεταλ-

λευόμενοι κατά κόρον τους ...συνταξιούχους, ενώ

αγνοούν τους “ευτυχείς” που δεν στέκονται στις

ουρές των ΑΤΜ, γιατί απλούστατα δεν έχουν να

λάβουν, γιατί απλά δεν έχουν καταθέσεις, γιατί βε-

βαίως δεν έχουν εργασία. Δεν έχουν εισόδημα·

είναι άνεργοι και είναι 2.000.000!

Αυτούς δεν τους αφορά το δίλημμα “ευρώ ή

δραχμή”, γιατί απλούστατα  όταν δεν έχεις εισό-

δημα, δεν έχεις ούτε ευρώ, ούτε δραχμή.

Και επιπλέον, τα δύο εκατομμύρια άνεργοι δεν έγι-

ναν επί της παρούσης κυβερνήσεως. Ούτε τους εν-

διαφέρει επί ποιάς κυβερνήσεως έχασαν την

εργασία τους. Εχασαν το εισόδημά τους! Το σί-

γουρο είναι ότι την έχασαν στη διάρκεια αυτής της

νέας φραγκοκρατίας.                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Παρανάλωμα φωτιάς
ο Υμηττός μας

Κάθε χρόνο καίγονται εκατοντάδες στρέμματα δάσους,

σχεδόν στις ίδιες πάντα περιοχές!!!

Σελίδα 13
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Της αποικιοκρατικής, νεο-φιλελεύθερης, Γερμανοκρα-

τούμενης και τραπεζοκρατούμενης Ευρωπαϊκής “Ενω-

σης”! (το “Ενωσης” εντός πολλών εισαγωγικών).

Στη ρύμη της γραφής μας, αναφερθήκαμε στον τρίτο

υπεύθυνο για την επιβολή του τρίτου (αριστερού, πλέον)

Μνημονίου - του μεταβαπτισθέντος σε “πρόγραμμα” - δι-

καίως και αληθώς προτρέχοντες, γιατί ο Λαός, έστω και

η μειοψηφία του -ευάριθμη, εξ’ άλλου - είναι θετικά και

αποθετικά το “λίπασμα” εκτροφής τέτοιων πολιτικών, τέ-

τοιων κυβερνήσεων και τοιούτων πολιτικών υποτέλειας

και ενδοτισμού, προξένούν μεγάλης εθνικής, κρατικής

και κοινωνικής βλάβης.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και δη της αριστεράς είναι

τεράστιες και βαρύτατες.

Είναι ηθικές, πολιτικές και νομικές, κατά την ταπεινή

μου άποψη.

Τί έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρό-

νια, που ήταν “κυβέρνηση υπό αναμονή;” Από πλευράς,

τουλάχιστον, τυπικής μορφώσεως έχει ένα πολυπληθέ-

στατο στελεχιακό δυναμικό. Αλλά και πολιτικής πρακτι-

κής. Τί έκαναν οι επιτροπές και παραεπιτροπές;

Περίμεναν και προλείαναν απλώς το έδαφος για “να γί-

νουν χαλίφης στη θέση του χαλίφη;”

Εντάξει· απειρία κυβερνητικής πρακτικής είναι συγγνω-

στή. Ασυγχώρητη όμως παραμένει η άγνοια της Ιστο-

ρίας, της φυσιογνωμίας των “εταίρων”, των

συναλλασσομένων, των επιδιώξεων του στυγνού τρα-

πεζικού και μεγάλου κεφαλαίου, της φυσιογνωμίας των

κρατών και δη των αποικιοκρατικών, της διπλωματικής

τακτικής και των αρχών της διπλωματίας, της ειδικής

ψυχολογίας των “ομολόγων” και των τεχνοκρατών.

Και “καλά”, αυτά. Η ηθική συνέπεια λόγων, δεσμεύσεων

και έργων, πού βρίσκονται;

Το σκίσιμο, η “ακύρωση του μνημονίου, με ένα άρθρο;

Αφήνω που το μνημόνιο του 2012 ήταν άκυρο, όπως και

το πρώτο, γιατί η κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου επιπρό-

σθετα ήταν συνταγματικώς παράνομη. (Εχει βγάλει κά-

λους το χέρι μου να το γράφω και να το ξαναγράφω κι

έχουν μεγάλη ευθύνη οι Συνταγματολόγοι που απο-

φεύγουν να το ξανακοιτάξουν, οι δικαστικοί που...δεν με

διώκουν, αφού κατηγορώ ευθέως τους, τότε, θεσμικούς

παράγοντες, για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και οι

βουλευτές της περιοχής μας, που δεν τολμούν, ή βαρι-

ούνται να ψάξουν και να διαβάσουν).

Για ποιά συνέπεια λόγων και έργων;

― Τι έκανε η κυβέρνηση της “αριστεράς” με τον αντι-

συνταγματικό ΕΝΦΙΑ; Τον διατηρεί

― Τί έγινε με τα 751 ευρώ βασικό μισθό;

― Τί έγινε με το δώρο των χαμηλών συντάξεων;

Τί γίνεται με την περίφημη “αριστερή” αυτοκριτική;

Εδώ κάποιες τοπικές οργανώσεις, όπως του Μοσχάτου,

πραγματοποίησαν “ανοικτές συγνέντρώσεις” και άλλες,

ερμητικά κλειστές (3Β), ακόμα και σε άτομα και φορείς,

που υποστήριξαν ένθερμα τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον

μέχρι το δημοψήφισμα.

Το ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ

Και μια και αναφερθήκαμε στο Δημοψήφισμα, να πούμε

ότι τα δημοψηφίσματα με βάση το Σύνταγμα και το Νόμο

4023/2011 είναι δεσμευτικά για τη Βουλή και την Κυ-

βέρνηση.

Με ποιό δικαίωμα η Κυβέρνηση και η Βουλή, σαν σώμα

το αγνόησε; Ωραίo παράδειγμα νομιμότητας δίνουν

αυτοί που νομοθετούν!!!

Αλλά τί να έκανε ο Πρωθυπουργός; Εξαναγκάστηκε, εκ-

βιάστηκε και για να μας “σώσει” ενέδωσε και μας

“έδωσε” (βγάλτε τα εισαγωγικά).

Απ’ αυτό το κόμμα, του ΣΥΡΙΖΑ,. έχουν περάσει ως πρό-

εδροι και βαρβάτα στελέχη, μια Μ. Δαμανάκη, ένας Αν-

δρουλάκης, ένας Μπίστης και, και, και κάποιοι που αφού

πέρασαν από τη ΔΗΜ.ΑΡ. κατέληξαν προς ώρας, στο

“Ποτάμι” και βλέπουμε...

“Προβληματίζομαι”, μου δήλωσε βουλευτής της περιο-

χής μας καi, βεβαίως, ψήφισε “ναι” στον εκβιασμό και

δεν το λέμε εμείς αυτό. Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ “είναι καταγε-

γραμμένος και αδιαμφισβήτητος. Ο πρώτος που ανα-

φέρθηκε σ’ αυτόν είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός...”.

“Ναι, αλλά, τί να κάναμε;”

Την απάντησε την έδωσε ο Σόιμπλε και ένας - δυο

άλλοι, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. “Δεν το κάναμε για

την Ελλάδα (τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου τ.έ). Το κά-
ναμε για την Ευρώπη”. Σώσανε, προς το παρόν, την Ε.Ε.

Προς το παρόν...

Αυτό όταν ξέρεις να το διαχειριστείς, έχεις τελείως δια-

φορετικό αποτέλεσμα.

Το θέμα έχει συνέχεια. Δεν μου μένει χώρος που να χω-

ράει αυτή την ολοκληρωμένη και ακέραια προσωπικό-

τητα, την “Πασιονάρια”3 του ελληνικού κοινουβουλίου τη

Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά θα το κάνω στο προσε-

χές φύλλο.

―――――
1. Φραγκολάτρες: όρος καθιερωμένος από τον Καζαντζάκη. Οι λάτρεις της

ενετοκρατικής περιόδου και κατ’ επέκταση της Φραγκοκρατίας.

2. Πασιονάρια: Η θρυλική επαναστάτρια του Ισπανικού εμφυλίου (λουλούδι

του πάθους), η Βάσια Dolores Ibarruri.

3. Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, 22/7/15 στην κοινή συνε-

δρίαση των τεσσάρων επιτροπών.

Μήνυμα Μητροπολίτη Γλυφά-
δας & 3Β Σελ. 6

Εμπρησμό καταγγέλει ο δή-
μαρχος Κρωπίας Σελ. 6

122 έργα στην Ανατ. Αττική
από την Περιφέρεια .  Σελ. 7

Περί κώνωπος και λέοντος (αρχαίο

επιμύθιο) γιάννης κορναράκης  Σελ. 8

Λαύριο Απόστολος Βιτάλης  Σελ. 8

Παραμυθάκια της Χαλιμάς
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.  Άπιτε
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

5 δις το σκάνδαλο της Αγροτικής
Τράπεζας!! Σελ. 17

Οχι στην κυριαρχία των Τραπεζών
λένε οι δικηγόροι Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το “αριστερό” μνημόνιο

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ σελ. 18

Το τριετές πρόγραμμα που επι-

βλήθηκε από τους εταίρους στην

Αθήνα είναι «ασυνάρτητο». «Δεν
είναι ένας δρόμος προς τα εμ-
πρός που οδηγεί σε ευμάρεια,
αλλά ένα τελεσίγραφο: ή το δέ-
χεσαι ή φεύγεις».

«Η έξωθεν υποβολή όρων σχεδόν

πάντα αποτυγχάνει. Πρέπει να
υπάρχει πρόγραμμα που σχεδιά-
ζεται από την ίδια τη χώρα και να
μη σχεδιάζεται με το πιστόλι στο
κρόταφο».

«Η δική μου ερμηνεία είναι ότι οι
δανειστές κατέστησαν εξαιρετικά
σαφές ότι δεν υπήρχε εναλλακτι-

κός δρόμος, ότι αρνούνται να δια-
πραγματευτούν καλή τη πίστη.
Αν κοιτάξει κανείς τον σχεδιασμό
του προγράμματος, αντιπροσω-
πεύει απολύτως άθλια οικονο-
μικά».
Τζότζεφ Στίγκλιτς, Αμερικανός

νομπελίστας οικονομολόγος στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ (22.7), 

Το πρόγραμμα για την Ελλάδα αντιπροσωπεύει απολύτως άθλια οικονομικά
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Το πιο θερμό χειροκρότημα, απέσπασαν οι μικροί μα-

θητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στις παιδικές

γιορτές των Βρεφονηπιακών Σταθμών Μαρκοπούλου

και Πόρτο Ράφτη, αποτελώντας και τους μοναδικούς

πρωταγωνιστές!

Οι παραστάσεις του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μαρ-

κοπούλου, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 23/6/2015

και την Τετάρτη, 24/6/2015, με θέμα: «Τα Ήθη και τα
Έθιμα των Ελληνικών Νησιών» και «Τα Μελοποι-

ημένα Ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη», ενώ του Βρε-

φονηπιακού Σταθμού Πόρτο Ράφτη, πραγματοποι-

ήθηκαν την Τρίτη, 17/6/2015 και την Πέμπτη,

19/6/2015, με θέμα: «Η Μελωδία της ευτυχίας» και

«Οι 4 εποχές», αντίστοιχα.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, η Αν-

τιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοι-

νωνικής Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή, ο Πρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» Νίκος Ορφανός, η Αντιπρό-

εδρος Μπίλλυ Δρίτσα και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου Σοφία Κώστα και Ζωή Γιαννάκη.

Ο Νίκος Ορφανός, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι κατα-

βάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την κάλυψη

όλων των αναγκών. Ευχαρίστησε τους γονείς για την

εμπιστοσύνη τους, φέρνοντας τα παιδιά τους στους

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, γεγονός που

αποδεικνύει πως γίνεται πραγματικά καλή και φιλό-

τιμη δουλειά. Τέλος, ευχήθηκε να πάνε όλα καλά για

τη χώρα μας και δεσμεύθηκε, ότι με τη νέα σχολική

χρονιά, θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι παρο-

χές προς τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες.

Σε όλα τα παιδιά και των δύο Βρεφονηπιακών Σταθ-

μών, δόθηκαν ως δώρο φωτογραφικά άλμπουμ, με

φωτογραφίες από όλη την σχολική χρονιά, προ-

σφορά του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

Νίκου Ορφανού, καθώς και οι εκτυπώσεις που χρησί-

μευσαν στα σκηνικά της παράστασης «Οι 4 εποχές».

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Παιδικές γιορτές Βρεφονηπιακών σταθμών Μαρκοπούλου

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Πόρτο Ράφτη

Από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Μαρκόπουλο.

Από τον Βρεφονηπιακό
Σταθμό στο Πόρτο Ράφτη
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Tην Παρασκευή 24 & το Σάββατο 25 

Ιουλίου στο ΑΡΧΑΙO ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Μια απρόσμενη θεατρική συνάντηση δύο πολιτι-

σμών με βαθειές ρίζες μέσα στον χρόνο: Περισ-

σότερο από 2.500 χρόνια μετά τη δημιουργία της

ομηρικής Οδύσσειας και 800 χρόνια από την

ίδρυση του θεάτρου Νο, το Φεστιβάλ Αθηνών

καλεί τον Μιχαήλ Μαρμαρινό να ανεβάσει τη Νέ-

κυια με τον ιαπωνικό θίασο Νο και τον μεγάλο

Rokuro Gensho Umewaka επικεφαλής. 

Στην –ονομαζόμενη και Νεκυομαντεία ή Νέκυια–

ραψωδία λ, ο Οδυσσέας αφηγείται πώς, από

νόστο για την πατρίδα του, και με την παρό-

τρυνση της Κίρκης, επιχείρησε την κάθοδο στον

Άδη προκειμένου να λάβει από τον μάντη Τειρε-

σία χρησμό για τον γυρισμό του στην Ιθάκη. 

«Η τέχνη του ιαπωνικού θεάτρου μοιάζει να είναι
θεμελιακά αναγκαία και ικανή να μορφοποιήσει
τη βαθύτερη ουσία των νοημάτων που περικλείει
η Νέκυια», υποστηρίζει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Το
θέατρο Νο είναι ένα από τα υψηλότερα επιτεύγ-
ματα του πολιτισμού στο πεδίο της μεταφυσικής
ποίησης. Η βαθειά παράδοση και εκπαίδευση των
ηθοποιών τούς δίνει το δικαίωμα να προσεγγί-
ζουν την καρδιά των πραγμάτων. Με ένα τέτοιο
λεξιλόγιο σωματικής φιλοσοφίας, το ΝΟ συναν-
τιέται για πρώτη φορά στην ιστορία του με τη
δική μας ΝΕΚΥΙΑ».
«… θέλησα την ψυχή της ν’ αγκαλιάσω, όρμησα
τρεις φορές, ποθώντας να την σφίξω πάνω μου,
και τρεις φορες μέσα απ’ τα χέρια, σαν τη σκιά,
σαν τ’ όνειρο, μου πέταξε. Κάθε φορά και πιο
πολύ έσφαζε ο πόνος την καρδιά μου, ώσπου της
μίλησα φωνάζοντας, με λόγια που πετούσαν σαν
πουλιά: “Μάνα μου, πως δεν στέκεις να σε πιάσω,

που σε λαχταρώ; έλα, κι εδώ στον Άδη, δένοντας
τα χέρια να σφυχταγκαλιαστούμε οι δυό μας, πα-
ρηγοριά να βρούμε στον σφιχτό μας θρήνο.
Εκτός και αν, αγέρωχη Περσεφόνη, μόνον τον
άδειον ίσκιο σου μού στέλνει, να οδύρομαι βα-
ρειά, και πιο πολύ ν’ αναστενάζω.»
ραψωδία λ, Νέκυια
Οργάνωση παραγωγής Tomoko Nishio
Εκτέλεση παραγωγής Hisashi Itoh
Παραγωγή/Συμπαραγωγή Ελληνικό Φεστιβάλ,
Dance West Inc.
*Στα Ιαπωνικά με Ελληνικούς και Αγγλικούς
υπέρτιτλους

Και κάλεσμα στον ήλιο!
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το Αρχαίο

Θέατρο της Επιδαύρου γεμίζει. Αυτό το

Σαββατοκύριακο όμως θα ξεχειλίσει από

κόσμο διότι η συγκεκριμένη παράσταση

έχει μία ιδιαιτερότητα: το κάλεσμα στον

ήλιο, μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Το ξημέρωμα του Σαββάτου, στις 6 η ώρα

το πρωί, ο μεγάλος Γιαπωνέζος δάσκαλος

θα πραγματοποιήσει ένα τελετουργικό κά-

λεσμα στον ήλιο, μία επίκληση του θιάσου

προς τον ήλιο προκειμένου να ανατείλει...

Οι θεατές θα έχουν την τύχη να παρακο-

λουθήσουν αυτή την αρχαία τελετή που χα-

ρακτηρίζεται από ιερότητα, αυστηρό τυπικό

και μοναστικούς κώδικες.

Η κράτηση θέσεων για την τελετή είναι υπο-

χρεωτική και μπορεί να γίνει είτε μέσω της

ιστοσελίδας του Φεστιβάλ (www.greekfesti-

val.gr) είτε στα ταμεία του Φεστιβάλ (Πανε-

πιστημίου 39). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Νέκυια με τον ιαπωνικό θίασο Νο* 
Βασισμένο στη ραψωδία λ της Οδύσσειας του Ομήρου

της Τζωρτζίνας Καλέργη

Στην πιο δύσκολη ίσως για τον τόπο, οικονομική και πολιτική συγκυρία ο Δήμαρχος

Σπάτων - Αρτέμιδος, ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο

ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου, αλλά και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, προσπαθεί να ανοί-

ξει τις πόρτες των σπιτιών και να βγάλει τον κόσμο έξω δίνοντάς τουs μία ανάσα

αισιοδοξίας και χαράς. Στην προσπάθεια αυτή αρωγοί είναι για άλλη μία φορά οι πο-

λιτιστικοί φορείς του Δήμου, που με ζήλο βοηθούν ώστε να πραγματοποιηθούν με

επιτυχία όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου.

Σάββατο 25/7

9μ.μ. “Προφηλία” Συλλόγου Πρ. Ηλία 0- Αγ. Παρασκευής, στο Γήπεδο Μπάσκετ,

οδός Κέας.

Πέμπτη 30/7

8.30 μ.μ. Μουσική πανσέληνος από το σύλλογο Αγ. Ιωάννου στον Αϊ-Γιάννη.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στην Αρτέμιδα

Η καλοκαιρινή ψυχαγωγία των Αθηναίων συνδυάζεται και

φέτος με ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του πολιτι-

σμικού προφίλ της πόλης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο, στο προαύλιο του οποίου ο Οργανισμός Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε συνερ-

γασία με το Μουσείο, διοργανώνει από 16 έως 30 Ιουλίου,

ώρα 9μμ., Φεστιβάλ συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και

χορού και κινηματογραφικές προβολές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

• Σάββατο 25 Ιουλίου

"Carmen" του Georges Bizet, σε συναυλιακή μορφή από τη

Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Οργανισμού

Συμμετέχουν διακεκριμένοι σολίστ από το χώρο του λυρι-

κού θεάτρου. Μουσική Διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης

• Κυριακή 26 Ιουλίου

Θεατρική παράσταση Όταν όλα είχαν ψυχή σε σκηνοθεσία

Α. Μοσχονά

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γ. Καπετανάκος και Ε. Πυρίνη. Μου-

σική επιμέλεια: Κ. Μάσκα

• Δεύτερα 27 Ιουλίου

Συναυλία Canto General του Πάμπλο Νερούδα με αφορμή

τα 90α γενέθλια του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Συμμετέχει η χορωδία “Coeur du Canto” από τη Βρετάνη.

Συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών

• Τρίτη 28 Ιουλίου

Προβολή κινηματογραφικής ταινίας Barry Lyndon του Στάν-

λεϋ Κιούμπρικ (1972), στο πλαίσιο του 5th Athens Open Air

Film Festival

• Τετάρτη 29 Ιουλίου

Θεατρική παράσταση Socrates Now με πρωταγωνιστή το

βραβευμένο με ΕΜΜΥ ηθοποιό Γιάννη Σιμωνίδη από την

Polyplanity productions και το Elliniko Theatro (Ν.Υόρκη)

• Πέμπτη 30 Ιουλίου

Συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων 44 & Τοσίτσα 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ 

Τηλέφωνο: 2132144800, 2132144856, 213214

ENA ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 
6-14 ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΥ  

Ένα  οδοιπορικό εναλλακτικών διακοπών στο νησί του Οδυσσέα με την

«Εναλλακτική Δράση»

Στον πηγαιμό στην Ιθάκη θα αναζητήσετε το δικό μας ξεχωριστό   “Νόστο”, που ίσως δε

θα είναι και πολύ μακριά από το  “Νόστο”, που είχε στο νου και την καρδιά του, ο μυθι-

κός βασιλιάς της Οδυσσέας. Ένα “Νόστο”, στον οποίο στο πανέμορφο πρόσωπο της Πη-

νελόπης, συμβολίζεται η απέριττη γοητεία του νησιού, για την οποία καραδοκούν πολλοί

και ποικίλοι “μνηστήρες”, ενώ στο νεανικό πρόσωπο του Τηλέμαχου συμβολίζεται ένα ελ-

πιδοφόρο μέλλον που βγαλμένο από τις πιο όμορφες παραδόσεις και  μπορεί να εξα-

σφαλίσει στο νησί την  αυθεντική του ταυτότητα και ταυτόχρονα την ποιότητα της ζωής

και για τους ντόπιους και για τους επισκέπτες.

Αναχώρηση Κυριακή 6/9, 3μμ Αναχώρηση με πούλμαν από Βούλα για Κυλλήνη. Η δια-

δρομή θα είναι παραλιακή λεωφόρος- Συγγρού- Ομόνοια .

Ολες οι ημέρες είναι γεμάτες δράση. Με ξεναγήσεις, πεζοπορίες, ορειβασίες, ύπνο κάτω

από τα αστέρια και πολιτισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις  συμμετοχής,  Λίτσα Χρυσομαλλίδου

2109655563 και 6937511022 από 9-12 το πρωί και από 6-8 το απόγευμα 

Μία νύχτα με Πανσέληνο 

στην Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, 
με τις μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., οργανώνουν την

Παρασκευή, 31 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσική βρα-

διά με τις μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα  «κόκκινο

βιολί», με φόντο την τελευταία Πανσέληνο του Ιουλίου,

στην Δημοτική Πλαζ Αυλακίου.

Μελωδίες που μας μεταφέρουν από τους πολυσύχνα-

στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, στα ονειρικά σο-

κάκια του Παρισιού και από κει σε μια φεγγαρόλουστη

βραδιά, στην αμμουδιά της Πλαζ.   

Μαζί με τις πολυαγαπημένες μελωδίες της Ευανθίας, οι

τέσσερις ταλαντούχοι μουσικοί που θα είναι στη σκηνή

μαζί της, φέρνουν ο καθένας το μοναδικό του στυλ στην

συναυλία: Ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος με το τζαζ άγ-

γιγμα του στο πιάνο, ο Πάνος Δημητρακόπουλος, ο

οποίος θα σας μαγέψει στο κανονάκι, ο Άγγελος Παπα-

δάτος, που χορεύει επί σκηνής με το κοντραμπάσσο του

και ο Νίκος Παπαβρανούσης, με τον παλμό του και τα με-

λωδικά του τύμπανα. 

Η Είσοδος στην Δημοτική Πλαζ, θα είναι ελεύθερη.



ΕΒΔΟΜΗ  25  IOYΛIOY 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Με μια μεγάλη συναυλία, με ελεύ-

θερη είσοδο, η Εθνική Λυρική

Σκηνή ολοκληρώνει την καλλιτε-

χνική περίοδο 2014-15, την Τε-

τάρτη 29 Ιουλίου 2015. Στον

μαγικό αρχαιολογικό χώρο του

Ολυμπιείου, με φόντο τον ιερό

βράχο της Ακρόπολης, η Εθνική

Λυρική Σκηνή προσφέρει στους

Αθηναίους και τους επισκέπτες

της πόλης μας, μια συναυλία με

εμβληματικά αποσπάσματα από

διάσημες όπερες.

Η λυρική τέχνη είχε πάντοτε τον

τρόπο να εκφράζει διαχρονικά θέ-

ματα και να δίνει απαντήσεις στα

αιώνια ερωτήματα που απασχο-

λούν τον άνθρωπο, την κοινωνία,

τα έθνη. Η συναυλία αυτή της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο

Ολυμπιείον, μέσα στο δύσκολο

καλοκαίρι του '15, έρχεται για να

υπογραμμίσει τη δύναμη της μου-

σικής και της τέχνης και να λει-

τουργήσει ως βάλσαμο σε

δύσκολες εποχές. 

Με δημοφιλή αποσπάσματα από

αγαπημένες όπερες όπως, μεταξύ

άλλων, ο Ναμπούκο, ο Τροβατόρε,

ο Οθέλλος, ο Μάκμπεθ, η Τόσκα,

και με την συμμετοχή του συνό-

λου των καλλιτεχνικών της δυνά-

μενων (Ορχήστρα, Χορωδία,

Μονωδοί) η ΕΛΣ φιλοδοξεί να

προσφέρει μια ανάσα αισιοδοξίας,

σε έναν από τους ωραιότερους

αρχαιολογικούς χώρους της Αθή-

νας, το Ολυμπιείον.

Εδώ και τέσσερα χρόνια η Εθνική

Λυρική Σκηνή έχει αναπτύξει μια

σειρά από δράσεις στο πλαίσιο της

πολιτικής της εξωστρέφειας της, οι

οποίες στόχο έχουν να διατρανώ-

σουν ότι η λυρική τέχνη δεν έχει πε-

ριορισμούς, δεν λειτουργεί με κοι-

νωνικούς ή άλλους αποκλεισμούς,

αλλά απευθύνεται σε όλους.  

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αρχιμουσι-

κός Μύρων Μιχαηλίδης θα έχει την

ευθύνη της μουσικής διεύθυνσης

της συναυλίας. Σολίστ, δύο από

τους διαπρεπέστερους μονωδούς

της ΕΛΣ -σε Ελλάδα και εξωτερικό-

, η υψίφωνος Τσέλια Κοστέα και ο

βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς,

καθώς και ο τενόρος της νεότερης

γενιάς Δημήτρης Πακσόγλου.

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 / Ώρα

έναρξης 21.00

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπιείου -

Στύλοι Ολυμπίου Διός [Είσοδος από

Β. Όλγας]

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προ-

τεραιότητας τα οποία θα διανέ-

μονται στην είσοδο το

Ολυμπιείου, δύο ώρες πριν την

έναρξη της συναυλίας.

Η συναυλία πραγματοποιείται με

την συνδρομή και την υποστήριξη

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-

δείας και Θρησκευμάτων. 

Καλοκαιρινή Δημοπρασία 

Σπανίων Βιβλίων 

Ελλήνων βιβλιοφίλων 

Καλοκαιρινή 119η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελ-

λήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφι-

λία» θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 στον

Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στη Πλατεία Κα-

ρύτση 8 και ώρα 19:00.

Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία»

τεύχος 148) και τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα από την

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 για το κοινό σε έκθεσή

τους στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» στην οδό

Μαυρομιχάλη 7 στην Αθήνα. 

Συνολικά δημοπρατούνται 672 παλιά και σπάνια βι-

βλία, παλαιοί χάρτες της Ελλάδας, χαρακτικά, έργα

και αρχεία ταξινομημένα σε 60 κατηγορίες. Περι-

λαμβάνονται δε πολλές σπάνιες εκδόσεις Πάτρας

του 19ου αιώνα.

Ακόμα 21 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα δημο-

πρατηθούν με τιμή εκκίνησης το ένα ευρώ.

Η Λυρική στο Ολυμπιείον
Συναυλία με την Ορχήστρα και τη Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θερινό Σινεμά πραγματοποιεί φέτος ο Δήμος Γλυ-

φάδας σε διάφορες περιοχές του Δήμου και σε ανοι-

χτούς χώρους, κάτι που αγκάλιασαν οι κάτοικοι της

περιοχής.

Ωρα έναρξης 9 μ.μ. και ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τα έργα που παίζονται την προσεχή εβδομάδα είναι: 

Κυριακή 26 Ιουλίου στην Πλατεία Καραϊσκάκη το

έργο “Φτωχαδάκια και Λεφτάδες” ελληνική κωμω-

δία του Ορέστη Λιάσκου. Παίζουν Μίμης Φωτόπου-

λος, Νίκος Σταυρίδης, Σμαρούλα ΓΙούλη.

Δευτέρα 27 Ιουλίου στον Αγ. Τρύφωνα το έργο “Τί
έκανες στον πόλεμο μπαμπά”. Αμερικάνικη κωμω-

δία, σκηνοθεσία Μπλέικ Εντουαρντς.

Πέμπτη 30 Ιουλίου στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας το

έργο “Το απέραντο γαλάζιο”, Δραματική γαλλική

ταινία, σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν.

Δευτέρα 3 Αυγούστου στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας το

έργο The Meaning of life Monty Pythons. Αγγλική

κωμωδία, σκηνοθεσία Τέρι Τζόουνς.

Θερινό Σινεμά στη Γλυφάδα

Συναυλία με την Μουσική

Φιλαρμονική Δήμου 

Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν την Κυ-

ριακή, 26 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, στην συναυλία με

την Μουσική Φιλαρμονική Δήμου Μαρκοπούλου, στο Θέα-

τρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Η Μουσική Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου, σε σύμ-

πραξη με τη Χορωδίας του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και την

Παιδική Χορωδίας του Δήμου, θα ακουστούν ερμηνείες Ελ-

λήνων συνθετών, όπως Θεοδωράκη και Χατζηδάκι, υπό την

διεύθυνση της Στέλλας Πετούρη.

Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Γάσπαρης Μαμμάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς

διαρκείας για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

«Ο ΓΑΜΟΣ»  στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., οργανώνει την Τετάρτη, 29 Ιουλίου και

ώρα 9 το βράδυ, την θεατρική παράσταση «Ο ΓΑΜΟΣ», της Βάσας Σολωμού

Ξανθάκη, σε διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Άννας Βαγενά, που θα

πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

«Ο Γάμος» είναι η ιστορία μιας απλής γυναίκας από τα Αμπελάκια της Θεσσα-
λίας, της Λενάκη, μιας χωριάτισσας που σήκωσε στους αδύνατους ώμους της,
παλικαρίσια, τη μοίρα της και συγχρόνως τη μοίρα πολλών γυναικών του τόπου
μας. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας για την ενί-

σχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.
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Σε έκτακτη συνεδρίαση (16η/21.7.15)

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Λαυρεωτικής συζήτησε και ενέκρινε

ομόφωνα το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρι-

σης απορριμμάτων του Δήμου.

Το κατεπείγον, όπως αναφέρει η πρό-

σκληση του Δ.Σ. συνίσταται στο γε-

γονός ότι στις 15 Ιουλίου 2015

εγκρίθηκε από το ΥΠΑΠΕΝ το Εθνικό

Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

βάσει του οποίου στις 30/07/2015 θα

συνεδριάσει ο ΕΣΔΝΑ, προκειμένου

να εγκρίνει τον Περιφερειακό Σχε-

διασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων

(ΠΕΣΔΑ).

Στην συνεδρίαση έγινε σύντομα η πα-

ρουσίαση του τοπικού σχεδίου από

τον μελετητή και ακολούθησαν διευ-

κρινιστικές ερωτήσεις καθώς και το-

ποθετήσεις συμβούλων.

Διευκρινίζουμε ότι το Τοπικό σχέδιο

αφορά τον τρόπο διαχείρισης απορ-

ριμμάτων που ξεκινάει από το σπίτι,

χώρο εργασίας, κατάστημα κ.λπ. έως

και τον σταθμό μεταφόρτωσης (που

ήδη υπάρχει στην Λαυρεωτική). 

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορ-

ριμμάτων ψηφίσθηκε ομόφωνα από

όλες τις δημοτικές παρατάξεις.

Το Τ.Σ. περιλαμβάνει τρία στάδια

1. Πρόληψη

2. Επαναχρησιμοποίηση

3. Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση 

Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι είναι η

πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια

που χωρίζουν οι "δρόμοι" των δύο

δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,

όσον αφορά των διαχείριση των

απορριμμάτων.

Το Τοπικό Σχέδιο αφορά αποκλει-

στικά και μόνο το δήμο Λαυρεωτικής.

Ο δήμος Σαρωνικού συνέταξε δικό

του τοπικό σχέδιο.

Μετά από αυτό, όπως αναφέρθηκε

και στο συμβούλιο, η απόφαση

94/2011 του Δ.Σ. Λαυρεωτικής έχει

αυτοαναιρεθεί.

Πολύ σημαντική εξέλιξη στο πρό-

βλημα που ταλαιπωρεί και έχει "μα-

τώσει" την περιοχή είναι ένα πολιτικό

κείμενο που ψηφίστηκε από όλες τις

δημοτικές παρατάξεις. 

Το πολιτικό κείμενο θα κατατεθεί

στον ΕΣΔΝΑ και την Περιφέρεια μαζί

με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

(ΤΣΔ) απορριμμάτων δήμου Λαυρεω-

τικής. 

Το κείμενο συνέταξαν οι δημοτικές

παρατάξεις ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

και συμφώνησε και η παράταξη της

πλειοψηφίας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟ-

ΜΙΑ.

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένα τοπικό σχέδιο  διαχείρισης απορριμ-

μάτων, για οποιοδήποτε Δήμο της Αττικής,

ακολουθεί το νόμο, τις αρμοδιότητες και

τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

Όμως ένα  τέτοιο σχέδιο για Δήμους,

όπως η Λαυρεωτική (αλλά και ο Μαραθώ-

νας (Γραμματικό) η Φυλή κλπ.), αφού το

Τ.Σ. εκφράζει τη βούληση του Δήμου εν’

όψει της  ανασύνταξης του Περιφερειακού

Σχεδιασμού, δεν μπορεί  παρά εκ προοι-

μίου να ξεκαθαρίσει τη θέση του Δήμου σε

ότι αφορά όσα προέβλεπε  ο προηγούμε-

νος ΠΕΣΔΑ.

Είναι γνωστό ότι με το άρθρο 31 του ν.

3164/2003  όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 28 του ν.4122/13 στην περιοχή Κε-

ρατέας έχει χωροθετηθεί Ο.Ε.Δ.Α. 

Οι κοινωνικοί αγώνες της Κερατέας από

το 1995 έως σήμερα, με κορύφωση τον

αγώνα των 128 ημερών (11/12/2010 έως

18/04/2011), η τεκμηριωμένη με θέσεις αν-

τίθεσή μας, που στηρίζεται στις δικαστικές

αποφάσεις που κήρυξαν τελεσίδικα παρά-

νομο το έργο Χ.Υ.Τ.Α. Οβριόκαστρου,

αποτελούν παρακαταθήκη για το Δήμο

Λαυρεωτικής.

Σήμερα, η νέα Περιφερειακή Αρχή:  

1.   Κατάργησε το διαγωνισμό για κατα-

σκευή μονάδας σύμμεικτων στην Κερα-

τέα με ΣΔΙΤ. 

2. Με την απόφαση της (223/17.04.2015)

διελύθη η σύμβαση και ακυρώθηκε το

έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απο-

βλήτων στοΟΕΔΑ Ν.Α. Αττικής στο Βρα-

γώνι Κερατέας»

Έτσι έδωσε  δείγμα γραφής, δικαιώνοντας

πλήρως 20 χρόνια αγώνα της περιοχής.

Γι΄αυτό στο νέο Τοπικό Σχέδιο, όπως αυτό

θα διαβιβασθεί στην Περιφέρεια Αττικής

και τον ΕΔΣΝΑ, πρέπει να προταχθεί η

βασική μας θέση για τη διαχείριση των

απορριμμάτων που συνοψίζεται στα εξής:

Στο Δήμο Λαυρεωτικής, στην Κερατέα,

απαιτούμε την οριστική κατάργηση των

ήδη χωροθετημένων εγκαταστάσεων

ΟΕΔΑ (άρθρο 3 ν.3164/13 και άρθρο 28 ν.

4120/13) ταυτόχρονα, με ενιαία απόφαση,

στο νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Ζητούμε ακόμα από το ΥΠΑΠΕΝ με νομο-

θετική πρωτοβουλία να καταργήσει τους

προηγούμενους νόμους.

Η Λαυρεωτική καταθέτει Τοπικό Σχέδιο

Διαχείρισης Απορριμμάτων, και λαμβάνει

ειδικά μέτρα πρόληψης, επαναχρησιμο-

ποίησης, ανακύκλωσης.

Δεν αποδέχεται ουδεμία εγκατάσταση

διαχείρισης απορριμμάτων για απορρίμ-

ματα άλλων περιοχών.

forkeratea

σ.ε. Σημειωτέον ότι Τοπικά Σχέδια Διαχεί-

ρισης πρέπει να έχουν εγκρίνει όλοι οι

Δήμοι το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Εθνικό

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το Τοπικό

Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων

στο Δήμο Λαυρεωτικής

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ 

ΣΕ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΚΟΡΩΠΙ
Καταγγέλει ο δήμαρχος Κορωπίου

Δημήτριος Κιούσης

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης προέβη, το

μεσημέρι  της Παρασκευής 17 Ιουλίου 2015, σε καταγγε-

λία για ενδείξεις οργανωμένου σχεδίου εμπρησμών στον

Υμηττό και το Κορωπί. Ειδικότερα, έκανε λόγο για 4 δια-

δοχικές πυρκαγιές στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρω-

πίας τις κρίσιμες ώρες

έναρξης της μεγάλης

πυρκαγιάς στον Υμηττό

(Βύρωνα και την Ηλιού-

πολη), η οποία  πέρασε

στα όρια του Δήμου Κρω-

πίας (σε σημεία της κορυ-

φογραμμής στο ύψος του

Τριπόταμου, Λούτσας

Τρελλού και στο Ίσωμα)

και των Δήμων Ελληνι-

κού-Αργυρούπολης και

Γλυφάδας. Καλεί τους πολίτες σε επαγρύπνηση για κάθε

ύποπτη κίνηση ατόμων και οχημάτων σε σημεία του

Δήμου  να καταγγέλλονται στην Άμεση Δράση ή στο 199

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το χρονικό των πυρκαγιών όπως καταγράφηκε από το

Δήμο Κρωπίας

1. Φωτιά στον Καρελλά στις 12:00, κοντά στο πρώην προ-

πονητικό κέντρο του ΠΑΟ (όρια Δήμου Κορωπίου-Παι-

ανίας) στην Λ. Καρελλά, στην οδό Τσακάλωφ. Τέθηκε υπό

πλήρη έλεγχο στις 13:30. 

2. Η φωτιά στον Υμηττό (Βύρωνας-Ηλιούπολη) ξεκίνησε

στις 12:30 και ανέβηκε από τις 15:00 με ένα μέτωπο στο

ύψος του Τριπόταμου Υμηττού και Λούτσας του Τρελλού,

στο «Ίσωμα» στην κορυφογραμμή. 

3. Νέα φωτιά στις 14:00 στην Σκάρπιζα Κορωπίου κοντά

στην οικιστική περιοχή και στην Σχολή Ευελπίδων προς

τον Υμηττό  Τέθηκε υπό έλεγχο στις 14:30. 

4. Νέα φωτιά στην Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου και

Λεωφ. Αεροδρομίου καθώς επέστρεφαν δυνάμεις της Π.Υ

Κρωπίας από την φωτιά του Καρελλά  και όχημα με τον

Δήμαρχο Κρωπίας από την φωτιά της Σκάρπιζας, στο μι-

σάωρο μεταξύ 14:30 και 14.50

5. Νέα φωτιά στο Καμίνι Καρελλά  στις 15:00, η οποία τέ-

θηκε υπό έλεγχο στις 16:15.  

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

Πρός

τόν εὐλαβῆ Κλῆρο καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα 

τῆς καθ΄ ἡμᾶς  Θεοσώστου  Μητροπόλεως 

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε» ! 

Εὑρισκόμενος σήμερα εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό

Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφά-

δας, ἐπιθυμῶ νά ἀπευθυνθῶ πρός ὅλους ἐσᾶς καί

νά σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν

ἀγάπη σας, τήν ὁποία ποικιλοτρόπως ἐκδηλώσατε

πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς πα-

ρελθούσης Ἑορτῆς τοῦ Πανευφήμου Ἀποστόλου

Παύλου, τοῦ Ὁποίου τό ὄνομα φέρει ἡ ταπεινότητά

μου.  

Ἡ προσκυνηματική

ἀνάβασή μου εἰς τό Ἅγιον

Ὄρος ἐκεῖνες τίς ἡμέρες,

μοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά

προσευχηθῶ στόν Πανά-

γαθο Θεό    καί στήν ὑπε-

ρευλογημένη Παναγία

Μητέρα Του, γιά ὅλους

ἐσᾶς καί ἰδιαιτέρως γιά τήν

γλυκειά Πατρίδα μας, πού

διέρχεται δύσκολες ὧρες.   Ἡ πεποίθηση τῶν Ἁγιο-

ρειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τήν Ὀρθόδο-

ξην ἐμπειρία, εἶναι, ὅτι ἡ Παναγία μας δέν θά μᾶς

ἀφήσει νά πονέσουμε καί νά ὑποφέρουμε. Πρέπει

ὅμως καί ἐμεῖς νά εἴμαστε προσηλωμένοι στό Θεό

καί στήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, νά ζοῦμε μέ προσευχή,

ἐλπίδα,  σύνεση, ἀλληλοβοήθεια καί μετάνοια. 

Ἐπιθυμῶ ἐπίσης νά σᾶς εὐχαριστήσω θερμά γιά

τίς εὐχές σας  καί τό ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐκδη-

λώσατε κατά τόν πρόσφατο ἔλεγχο τῆς ὑγείας μου,

ὁ ὁποῖος λόγῳ δημοσιεύσεως ἀνακριβῶν πληρο-

φοριῶν, ἔλαβε ἀδικαιολόγητη ἔκταση. Ἐπαναβεβαι-

ώνοντας τήν πατρικήν ἀγάπη μου πρός καθέναν ἀπό

σᾶς, ἀλλά καί πρός ἐκείνους, πού διέδωσαν τίς ἀνα-

ληθεῖς περί τῆς ὑγείας μου εἰδήσεις, δοξάζω καί

πάλι τόν Τριαδικό Θεό, γιά τίς εὐεργεσίες Του καί γιά

ὅσες εὐλογίες στέλνει στήν  Μητρόπολή μας. 

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐγνωμοσύνη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ  Ὁ Α΄
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Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση (9-7-2015)

του Περιφερειακού Συμβουλίου το πρό-

γραμμα εκτελεστέων έργων της Περι-

φέρειας Αττικής για το έτος 2015, το

οποίο περιλαμβάνει 399 έργα υψους

390.649.717,40€ με ίδια χρηματοδό-

τηση.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-

κής Αττικής τα έργα που εγκρίθηκαν

είναι 122, με προϋπολογισμό

129.298.627,59€ και αφορούν κυρίως

στους τομείς: αθλητισμού, περιβάλλον-

τος – ποιότητας ζωής, πολιτισμού, απο-

χέτευσης ακαθάρτων, αστικών

αναπλάσεων, κτιριακών υποδομών, ομ-

βρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας,

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

αλλά και λοιπών κοινωνικών υποδομών. 

Το πρόγραμμα των αθλητικών έργων

της Περιφέρειας Αττικής, που στηρίζε-

ται κυρίως στους πυλώνες των αθλητι-

κών υποδομών, των προγραμμάτων

άθλησης και άσκησης για όλους, των

αθλητικών σωματείων και του αθλητικού

τουρισμού. 

Για τη σύνταξη του προγράμματος εκτε-

λεστέων έργων της Ενότητας Ανατ. Ατ-

τικής, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις

σε όλους τους δήμους εντός των διοι-

κητικών της ορίων, στις οποίες συμμε-

τείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος

Φιλίππου, οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι

αντιδήμαρχοι, καθώς και υπηρεσιακοί

παράγοντες από τη Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων της ΠΕΑΑ και τις τεχνικές υπη-

ρεσίες των δήμων. Μέσα από αυτή τη

διαδικασία αναδείχθηκαν οι προτεραι-

ότητες κάθε δήμου χωριστά κυρίως για

τα έργα που ήδη υπήρχαν ολοκληρωμέ-

νες μελέτες και θα μπορούσαν άμεσα να

υλοποιηθούν. 

Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα για

την Ανατολική Αττική έχει δοθεί σε έργα

αντιπλημμυρικής προστασίας και οδο-

ποιίας, αλλά πρωτίστως στην αποχέ-

τευση ακαθάρτων, η οποία προχωρά και

τα σχετικά έργα είναι ενταγμένα είτε

στο ΕΣΠΑ είτε στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο πρό-

γραμμα εκτελεστέων έργων της Ανατο-

λικής Αττικής έχουν τα έργα

αναβάθμισης χώρων αναψυχής, σχολι-

κών μονάδων, η δημιουργία νέων αθλη-

τικών χώρων, αλλά και η αναβάθμιση

παλαιών εγκαταστάσεων κ.α. Υπάρχουν

επίσης έργα που σηματοδοτούν μια ευ-

ρύτερη παρέμβαση της ΠΕΑΑ για την

ανάπτυξη της περιοχής και σχετίζονται

κυρίως με την ανάδειξη της ταυτότητας

του κάθε δήμου με χαρακτηριστικά τα

παραδείγματα της Λαυρεωτικής με τη

δημιουργία Μουσείου Μεταλλείας – Με-

ταλλουργίας, την αποκατάσταση του

Αρχαίου Θεάτρου Θορικού και την απο-

κατάσταση του κτιρίου στέγασης των

προσφύγων, αλλά και του Μαραθώνα,

όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον

μετασχηματισμό του Κωπηλατοδρόμιου

του Σχινιά, για το οποίο εξετάζεται τη

δυνατότητα μετατροπής του σε Ευρω-

παϊκό Κέντρο Προετοιμασίας Κωπηλα-

σίας σε συνδυασμό με την εκπόνηση

μελέτης βιωσιμότητας του όλου εγχει-

ρήματος. 

Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω, με

τους δήμους της Ανατολικής Αττικής

έγινε επίσης συζήτηση για τη διαμόρ-

φωση προγραμμάτων που αφορούν στη

συνολική αναβάθμιση της περιοχής, την

προβολή των αρχαιολογικών χώρων και

των χώρων περιβαλλοντικού ενδιαφέ-

ροντος, την ανάδειξη και αξιοποίηση

των ακτών της τόσο στην κατεύθυνση

της εξυπηρέτησης των κατοίκων του λε-

κανοπεδίου της Αττικής όσο και για τη

συνολική τουριστική αναβάθμιση της

Ανατολικής Αττικής. 

Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιότη-

τες της ΠΕΑΑ είναι και η αναβάθμιση και

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα πα-

ραγωγής, δηλαδή της γεωργίας, της

κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της

αλιείας, που αποτελούν πεδία με τερά-

στια περιθώρια ανάπτυξης και τα οποία

μέχρι σήμερα παραμένουν σχεδόν ανα-

ξιοποίητα και παραμελημένα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι προχωρά και το

πρόγραμμα της διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων ενόψει του νέου Περιφερει-

ακού Σχεδιασμού που αναμένεται να

ολοκληρωθεί σύντομα και θα έρθει προς

έγκριση τον Σεπτέμβριο. Ήδη  7 από

τους 13 δήμους της Ανατολικής Αττικής

έχουν καταθέσει τα Τοπικά Σχέδια Δια-

χείρισης Απορριμμάτων προκειμένου να

ενταχθούν στον νέο Περιφερειακό Σχε-

διασμό και αναμένονται να ανταποκρι-

θούν και οι  υπόλοιποι δήμοι. 

«Για να καταφέρουμε βεβαίως να πετύ-

χουμε όλους τους παραπάνω στόχους,

χρειάζεται να προχωρήσουμε με συντε-

ταγμένο πρόγραμμα και πάντα σε συ-

νεργασία με τους 13 δήμους της

περιοχής αλλά και τους τοπικούς φορείς

προκειμένου να διαμορφώσουμε από

κοινού ένα συνολικό πρόγραμμα ανά-

πτυξης της Ανατολικής Αττικής» δή-

λωσε μετά την έγκριση του

προγράμματος ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου. 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ
Από το Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα

Για άπορο και υπερήλικα ασθενή, ο οποίος υποφέρει

από την αρρώστια Πάρκινσον ζητείται, ως  δωρεά,

αναπηρικό καροτσάκι. 

Επικοινωνία: Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα

(ΚΙΦΒ) 6977-747431 (και 210-7628209 αλλά μόνο

απογευματινές ώρες). 

Hμερίδα για τα 

τους ωφελουμένους 

του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ, για

τη φυσική τους δικτύωση 

με επιχειρήσεις της περιοχής.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και η Αττική Αναπτυ-

ξιακή Σύμπραξη  ΕΚΟ, προσκαλούν τους ωφελουμένους

του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ, να παρακολουθήσουν τέσ-

σερα θεματικά στρογγυλά τραπέζια, για τη φυσική τους

δικτύωση με επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,

6 Αυγούστου, ώρα 10.00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας (Δ/νση: Γ. Παπαβασιλείου 34)

Θεματολογία:

Χαιρετισμός: Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιζή

10:00 – 11:00 π.μ.: 

1) Πωλήσεις – Εταιρίες – Καταστήματα, (τραπέζι 1)

2) Πρωτογενής Παραγωγή – Αγροτισμός,  (τραπέζι 2) 

11:00 – 12:00 μ.: 

3) Διαχείριση αποθήκης – Logistics, (τραπέζι 1)

4) Εστίαση – Τουριστικός Τομέας, (τραπέζι 2)

Μέσα από τις συναντήσεις, θα έρθουν σε άμεση επαφή

και επικοινωνία, οι ωφελούμενοι με τις τοπικές επιχει-

ρήσεις και τους φορείς, που απαρτίζουν την αγορά ερ-

γασίας.

Θα παρουσιαστούν οι στόχοι και η στρατηγική του προ-

γράμματος, καθώς και οι δράσεις του. Παράλληλα θα προ-

βληθούν τα οφέλη για κάθε ομάδα κοινού και  το συνολικό

θετικό κοινωνικό αποτέλεσμα, από ειδήμονες της κάθε

μίας από τις τέσσερις θεματικές ενότητες.

Τα στρογγυλά τραπέζια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο

του προγράμματος «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την

κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομά-

δων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής». 

Στο έργο αυτό έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 81 ωφε-

λούμενοι. Σκοπός του είναι είτε να τους τοποθετήσει

σε θέσεις μισθωτής εργασίας σε υφιστάμενες επιχει-

ρήσεις, είτε να κάνουν σύσταση νέων ατομικών επιχει-

ρήσεων, αλλά και Κοινωνικών Συνεταιριστικών

Επιχειρήσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα

www.topekoergasia.gr. 

* Θα  διατεθεί πούλμαν για τη μεταφορά των ωφελου-

μένων από το Λαύριο, στον χώρο της εκδήλωσης.

Έργα συνολικού προϋπο-

λογισμού περίπου 13 εκα-

τομμυρίων ευρώ στον

Δήμο Σαρωνικού εγκρίθη-

καν στην πρόσφατη συνε-

δρίαση (9-7-2015) του

Περιφερειακού Συμβου-

λίου Αττικής. 

Τα έργα υποδομών αφο-

ρούν την ολοκλήρωση του

δικτύου ομβρίων στην

Δημοτική Κοινότητα Σα-

ρωνίδας, την αποχέτευση

ομβρίων του κυρίως οικι-

σμού Καλυβίων, το δίκτυο

αποχέτευσης του Δήμου

Σαρωνικού, την ολοκλή-

ρωση κατασκευής αποχέ-

τευσης ακαθάρτων

κυρίως οικισμού Καλυβίων

και Κουβαρά. 

Στα εγκεκριμένα έργα

συμπερ ιλαμβάνοντα ι

ακόμη, η επισκευή και

ενεργειακή αναβάθμιση

σχολικών κτιρίων και προ-

αυλείων Δήμου Σαρωνι-

κού, το έργο αποκατάστα-

σης και ανακαίνισης του

παλαιού Δημοτικού Σχο-

λείου Παλαιάς Φώκαιας

και η διαμόρφωση του πε-

ριβάλλοντος χώρου, αλλά

και αναβάθμιση και άρση

επικινδυνότητας των παι-

δικών χαρών του Δήμου

Σαρωνικού.

Επίσης αντικατάσταση

συνθετικού χλοοτάπητα

του Γηπέδου ΠΑΟ Καλυ-

βίων και του Γηπέδου

Κουβαρά. 

Πράσινο φως και για ση-

μαντικά έργα οδοποιίας,

με τη θετική έγκριση για

την αποκατάσταση τμήμα-

τος οδού Γ. Σιδέρη στην

Δ.Κ. Κουβαρά αλλά και

την κατασκευή μεταλλι-

κής Οδικής Γέφυρας επί

της οδού Παν. Μιχάλη

στην Δ.Κ. Καλυβίων.

Η υλοποίηση όλων των

προαναφερθέντων έργων

θα πραγματοποιηθεί με

χρηματοδότηση από ιδί-

ους πόρους της Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού,

Γιώργος Σωφρόνης εκ-

φράζει την ικανοποίηση

του για την αίσια έκβαση

και την ένταξη των ση-

μαντικών αυτών έργων

στο Πρόγραμμα των εκτε-

λεστέων έργων της Περι-

φέρειας. 

122 έργα στην Ανατολική Αττική 

προϋπολογισμού 129.298.627,59€  

Έργα Υποδομών 13 εκατομμυρίων ευρώ

στον Δήμο Σαρωνικού 
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Για τον Αίσωπο, λίγο πολύ οι περισσότε-

ροι από  εμάς, κάτι ξέρομε. Ο Αίσωπος

ήταν από τη Φρυγία, ήταν αιχμάλωτος

δούλος, ήταν  σύγχρονος του Κροίσου. Οι

μύθοι του περνούσαν από στόμα σε

στόμα, ακόμα από την εποχή του Ηροδό-

του. Γύρω δε στον 6ο   προ Χριστού αιώνα,

αυτοί οι μύθοι  άρχισαν να καταγράφονται

σε πεζό λόγο και να φτάνουν δια των αι-

ώνων προς  εμάς. Στη χρονική πορεία

τους αλλοιώθηκαν, βελτιώθηκαν,  και αυ-

ξήθηκαν σε αριθμό,  όταν η ανθρώπινη

γνώση και εμπειρία άρχισε να προσθέτει

το ιδιαίτερο στίγμα της σε αυτούς. ΄Ετσι

αυτοί οι Αισώπειοι μύθοι που διαβάζομε

σήμερα, δεν είναι παρά οι μυθίαμβοι του

ποιητή Βαβρίου, που όπως λέγεται έζησε

γύρω στον 1ο μ.Χ. αιώνα. Αυτός μάζεψε

και κωδικοποίησε 123 μύθους του Αισώ-

που σε χωλιάμβους ( = είδος μετρικής ποί-

ησης).

Να θυμηθούμε λοιπόν ένα από αυτούς.  

«« Κώνωψ συναντήσας λέοντι ούκ εφο-

βήθη αυτόν, αλλά θαρρήσας έλεγε: «ούκ

νύν πεφόβημαί σε, ούτ΄ άλλοτέ ποτε φο-

βήσομαι. Τις γάρ η σή δύναμις; Ότι ξύεις

τοις όνυξι και δάκνεις τοις οδούσι ανθρώ-

πους ουδέν κακόν σοι ποιηκότας; Τούτο

και παιδίον ανδρί θυμωθέν ποιήσειέν αν.

Εγώ δε τυγχάνω ισχυρότερός σου. Εί δε

αμφισβητήσεις, τόλμησον πολεμήσαι

μοι.» 

Ταύτα δε ο κώνωψ ληρήσας*  ώρμησεν

εις την ρίνα τού λέοντος ουδέν αγανα-

κτήσαντος και έδακνεν αυτόν »

Με άλλα λόγια το κουνούπι, όταν δέχτηκε

απειλές από το λιοντάρι,   απάντησε: «Και

ποιός νομίζεις, ότι  επειδή είσαι  (από τη

φύση) δυνατός, μπορείς  να  δαγκώνεις

όποιον βρίσκεις στο δρόμο,  αλλά και να

τον γδέρνεις ξύνοντάς τον με τα νύχια

σου, για να υποφέρει ακόμα περισσότερο.

Δεν καταλαβαίνεις πως συμπεριφέρεσαι

σαν παιδί θυμωμένο; Αλλά να ξέρεις, πως

στο βάθος εγώ είμαι πιο δυνατός από

εσένα και δεν σε φοβάμαι. Και αν τολμάς

πολέμησέ με.» 

Και λέγοντας αυτά, τό κουνούπι  χώθηκε

στη μύτη το λιονταριού και άρχισε να το

ενοχλεί τσιμπώντας.   

Κατά τον μύθο  πάντοτε, σε συνέχεια «ο

λέων πολλάκις, αλλ’ ανεπιτυχώς, δια των

ονύχων του προσεπάθησε να απομακρύ-

νει τον κώνωπα από τον ρώθωνά του. Ως

δε εκ τούτου εκνευρίστηκε σφόδρα,  αλλά

τελικά αναγκάστηκε να συναινέσει και να

δεχθεί  αυτή την βάσανο υπομονετικά. Ο

δε κώνωψ, αφού  είχε νικήσει τον λέοντα,

απήλθεν τραγουδώντας το νικητήριον

άσμα. 

»Καθ΄οδόν όμως ενεπλάκη εις  δίκτυα

αράχνης και συλληφθείς ενώ  κατετρώ-

γετο υπ΄ αυτής,   ωδύρετο λέγων: «αφ΄

ού επολέμησα νικηφόρα τον λέοντα, νύν

θα τελειώσω την ζωήν  μου υποδουλωθείς

εις τα δίκτυα ενός εντόμου συγγενικού

μου, της αράχνης.»

Βέβαια το κουνούπι ποτέ δεν θα μπο-

ρούσε πραγματικά να νικήσει το λιοντάρι. 

Η συνεχής παρενόχληση όμως που προ-

κάλεσε, γέννησε  στο λιοντάρι τον σκε-

πτικισμό,  ότι σε μια αρμονία  της φύσης,

όλοι ισχυροί και αδύνατοι,  πρέπει να υπο-

λογίζονται σε ισοδύναμη σχέση. 

Από την άλλη μεριά πάλι το κουνούπι

έμαθε, ότι ο εχθρός δεν ελλοχεύει  μο-

ναχά εκτός των τειχών, αλλά ενίοτε  και-

ροφυλαχτεί και εντός τειχών  ή ακόμη και

εντός της οικογένειας σου. 

Και   περισσότερο ακόμη ότι αυτός ο

εντός, δεν ενδιαφέρεται για μηνύματα και

σκεπτικισμούς ή και για  αποκατάσταση

των συσχετισμών της φύσης, αλλά μο-

ναχά για το πως θα μπορέσει να ικανοποι-

ήσει την προσωπική  του επιβίωση.  Αλλά

τώρα και αυτό το ανεγκέφαλο κουνούπι

πιστεύω πως το έμαθε. 

Αυτά  μας έλεγε ο Αίσωπος, και οπωσδή-

ποτε η αλληγορία αναφερόταν σε γεγο-

νότα της εποχής του  και ουδέν  έτερον..

Αλλά πάλι επειδή  η ‘’Εβδόμη’’,  μπορεί να

«φοβηθεί» τυχόν ενυπάρχουσα  εκ του

πονηρού αλληγορία, και  σπεύσει  πάλι

πρώτη να διευκρινίσει, ότι τα ενυπόγραφα

άρθρα εκφράζουν τη θέση και μόνο τη

θέση του αρθρογράφου, θα ήθελα και σε

αυτό να την  προλάβω και  να διαβεβαι-

ώσω ότι στην προκειμένη περίπτωση,  εγώ

και ο Αίσωπος μοιραζόμαστε την ευθύνη.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* ληρήσας από το ρήμα ληρώ = φλυαρώ, μιλώ επιπόλαια 

Βοηθήματα
1) Α. Γεωργοπαπαδάκου: “Ελληνική  Γραμματολογία”, Εκδ.

Μόλχο Θεσσαλονίκη 1967    

2) Εμμ. Παντελάκη: “Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσ-

σης”, 1920 

Περί Κώνωπος και Λέοντος 
(Αρχαίον  διαχρονικόν επιμύθιον) 

Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Λαύριο

Το Λαύριο είναι μια πόλη που τα

έχει όλα:  Συγκροτήματα εργατι-

κών κατοικιών, παλιές αγροικίες,

νεότερες αγροτικές, εξοχικές, με-

ζονέτες, πολυκατοικίες υψηλής δό-

μησης, λιμάνι, μαρίνα, εργοστάσια,

ελαφρά βιομηχανία, αποθήκες και

συνεργεία, μεγάλα εμπορικά, ρυ-

μοτομημένο σχέδιο, πολύ πράσινο,

μόλυνση εδάφους απ' τα μεταλ-

λεία, και κέντρο διασκέδασης (νυ-

χτερινή ζωή).

Χωροταξικά τοποθετείται εκατέρω-

θεν της Λεωφ. Σουνίου, με τα οικο-

δομικά τετράγωνα δυτικά αυτής να

είναι άρτια ορθογώνια, αλλά και τα

υπόλοιπα σε καλές γεωμετρικές

συστοιχίες. Η καλή ρυμοτόμηση

έφερε και πολλές μεγάλες πλα-

τείες, πλατιά πεζοδρόμια (στους

κεντρικούς), άλση και ελεύθερους

χώρους. Οι μεγάλες ευθείες δρό-

μων, αλλά και οι υψομετρικές δια-

φορές χαρίζουν καλή κυκλοφορία

και προσανατολισμό με φανερή

παντού τη θάλασσα. Η πόλη βρί-

σκεται γύρω απ' το λιμάνι, δημι-

ουργώντας ένα θέμα με την

ηχορύπανση, αλλά και αυτήν από

το πήγαινε-έλα των οχημάτων σ'

αυτό. Υπάρχει όμως και μια μαρίνα

στα νότια εκτός πόλης απομονω-

μένη. Αποθήκες και βιοτεχνίες βρί-

σκονται εκατέρωθεν αλλά κυρίως

στα όρια της πόλης.

Το κλασσικό κτίριο Δημαρχείο στέ-

κει στο λιμάνι, υπάρχουν αρκετά

σχολεία όλων των βαθμίδων στο

κέντρο της πόλης και στα βόρεια

καλά διανεμημένα. Εκτός του γη-

πέδου Ραφιάς στο κέντρο, οι υπό-

λοιποι αθλητικοί χώροι βρίσκονται

στα βόρεια. Οι πλατείες είναι δια-

νεμημένες κεντροβόρεια, κάνο-

ντας τη νότια πόλη να μειονεκτεί.

Ο σχεδιασμός είναι διφορούμενος:

άλλες έχουν πολύ πράσινο άλλα

κανένα σχέδιο, ελάχιστα παγκάκια,

άλλες όμορφο σχέδιο αλλά χωρίς

αρκετό πράσινο, ή άλλο συνδυα-

σμό που πάντα λείπει κάτι. Πολιτι-

στικά έχει να επιδείξει  υπαίθρια

θεατράκια κι αυτά στα βόρεια (Πο-

λιτιστικό Κέντρο, πάνω απ' το με-

γάλο στάδιο και στην πλατεία

Αγωνιστών Μακρονήσου). Είναι

σαφές ότι η νότια μεριά θέλει ανα-

βάθμιση σε κάτι από πλατείες, πο-

λιτιστικούς ή αθλητικούς χώρους.

Αρχιτεκτονικά θα βρούμε ενδιαφέ-

ροντα στοιχεία σχεδιασμού πλα-

τειών (Ελευθερίας) και κτιρίων

(πολλά νεοκλασικά), μίξη τύπου

κατοικιών με τα παλιά πλινθόκτιστα

ισόγεια να συνυπάρχουν με σύγ-

χρονες ψηλές πολυκατοικίες σε

όλο το εύρος του κέντρου της

πόλης, αντίθεση που είναι ακαλαί-

σθητη, απωθητική. Αν και πολλά

απ' τα παλιά δεν είναι σε καλή κτι-

ριακή κατάσταση, είναι παραδο-

σιακά ενταγμένα στο χώρο και

κερδίζουν το συναίσθημα. Σε

καμία περίπτωση δεν αρμόζουν

στο περιβάλλον οι λίγες πολυκα-

τοικίες υψηλότατης δόμησης. Αρ-

κετοί φαρδιοί δρόμοι ανοίγουν τη

θέα στο μάτι, πιο εσωτερικά θα συ-

ναντήσουμε τα γνωστά στενά δρο-

μάκια με την πρόχειρη ή

κατεστραμμένη άσφαλτο που ται-

ριάζουν γάντι όμως με τα παλιά

σπιτάκια με αυλή. Άξιον αναφοράς

τα χωριάτικης Αρχιτεκτονικής κτί-

ρια στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό

Πάρκο, την ομάδα κεραμιδοσκέπα-

στων κατοικιών δυτικά του Φοινι-

κοδάσους, και ειδικά η περιοχή

''Εργατικές Κατοικίες'' με τα κόκ-

κινα πεζοδρόμια, που θυμίζει συ-

νοικίες από βόρειες χώρες, ένα

πολύ τακτοποιημένο περιβάλλον

με τέλεια ρυμοτομία, σπίτια με

αυλές και κεραμίδια, δέντρα, πανο-

ραμική θέα στη θάλασσα. Επίσης,

το κέντρο στη Πλ. Ελευθερίας με

τις καφετέριες, τα εστιατόρια, τα

μπαράκια και τα μαγαζάκια γύρω-

γύρω αποπνέει μια ευχάριστη κο-

σμικότητα, όμορφη αισθητική,

ειδικά το βράδυ.

Προτάσεις: Χρειάζεται ένα αλσύλ-

λιο (θεματικό ή όχι) στα νότια και

ένα πολιτιστικό κέντρο. Να δημι-

ουργηθεί κι άλλος χώρος σαν τις

''Εργατικές Κατοικίες''. Να επιτρέ-

πεται η ψηλή δόμηση μόνο σε ένα-

δυο οικοδομικά τετράγωνα μαζί. 

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Ενεργοποιήθηκαν

οι κάρτες 

αλληλεγγύης

Η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ

Φωτίου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε, η

διανομή των καρτών Αλληλεγγύης

στους δικαιούχους από τα ΚΕΠ.

Από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015,

ενεργοποιούνται οι κάρτες και οι δι-

καιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποι-

ούν την κάρτα τους σε καταστήματα

τροφίμων που διαθέτουν POS (μηχα-

νήματα ανάγνωσης τραπεζικών καρ-

τών).

Λόγω του μεγάλου αριθμού, οι δι-

καιούχοι παρακαλούνται να ακολου-

θούν τις υποδείξεις των λειτουργών

στα ΚΕΠ για την γρήγορη και χωρίς

προβλήματα εξυπηρέτησή τους.
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Πάει και το ...τσίπουρο

Στο μάτι έβαλαν οι “θεσμοί” και οι εργαλειοθήκες του

ΟΟΣΑ το τσίπουρο γιατί πουλιέται χύμα, και προτείνουν να

καταργηθεί η χύμα διακίνησή του!!!

Ωστόσο τονίζουν ότι αυτό θα βλάψει, όπως οι ίδιοι λένε

τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι θα πρέπει να περιορι-

στούν στις δικές τους μόνο ανάγκες!!! Η παραγωγή των μι-

κρών αποσταγματοποιών ανέρχεται με δικά τους στοιχεία

5-7 εκατομ. λίτρα, αλλά έχουν πολύ μικρή φορολογία.

Αντιθέτως οι φωστήρες του ΟΟΣΑ προτείνουν να θεσπι-

στεί κλιμακωτή φορολογία στους μικρούς παραγωγούς

μπύρας, ούτως ώστε να τους δοθούν κίνητρα, όπως ισχύει

και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Προτείνεται επίσης η άρση

σειράς εμποδίων όπως τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα για

εγκαταστάσεις παραγωγής μπύρας, οινοπνευματωδών, εμ-

φιάλωσης, επεξεργασίας νερού, κ.α., η υποχρέωση των ζυ-

θοποιείων να διαθέτουν ξεχωριστή αποθήκη πρώτων υλών,

η απαγόρευση παραγωγής ξυδιού και αλκοολούχων ποτών

από τα οινοποιεία κ.α.

Βέβαια η μπύρα παράγεται κυρίως σε Γερμανία και αλλα-

χού, όχι όμως στην Ελλάδα! 

Οι καλοί μας εταίροι της Ε.Ε. θα πάρουν και την τελευταία

μπουκιά από το στόμα μας...

“Πάσει θυσία στην Ευρώπη
και στο ευρώ”

Ετσι δεν λέγατε όλοι οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙΟΙ βγά-

ζοντας κορόνες καθημερινά από τα γυάλινα παρά-

θυρα; Ε, το καταφέρατε. Τώρα που άρχισαν να

έρχονται τα δύσκολα και τα “προαπαιτούμενα” γιατί

κλωτσάτε με ανακοινώσεις τύπου Φώφης: «Ο κ. Τσί-
πρας μαζί με τον κ. Καμμένο μετά από 6 μήνες “σκλη-
ρής” διαπραγμάτευσης κατάφεραν ένα καίριο
χτύπημα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, τον
διαλύουν...»!!!

Δεν μας λέει όμως πώς θα το αποτρέψει; Ξεχνάει ότι

ήδη έχει ψηφίσει το πρώτο σκέλος του μνημονίου και

λυσσαλέα κανιβαλίζουν εναντίον εκείνων που το κα-

ταψήφισαν!

Αλλά, μπράβο της. Τα είπε όλα με μία φράση η πρό-

εδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αυτό
που μου ζητείται είναι αν μπορούσα να εξέδιδα και
μια σφραγίδα που θα λέει Βουλή των Ελλήνων, να
τους τη δώσουμε για να επικυρώσουν τα φιρμάνια
τους».

“Εισαγόμενοι διαδηλωτές”
Kατά την διάρκεια των επεισοδίων στην Αθήνα, την

περασμένη Τρίτη που ψηφιζόταν το “αριστερό μνη-

μόνιο”, συνελήφθησαν στα επεισόδια που έγιναν στο

Σύνταγμα (και δη στα Προπύλαια) τέσσερις Γερμα-

νοί, δύο Γάλλοι, ένας Αυστραλός, ένας Ουκρανός,

ένας Ολλανδός και τρεις Πολωνοί.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, όσοι συνελήφθη-

σαν για τα επεισόδια ήταν αλλοδαποί!

Τυχαίο; δεν νομίζω...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η δικαιολογημένη οργή, η στρεφόμενη κατά του Αλέξη

Τσίπρα, δεν πρέπει να παραγνωρίζει το αναφαίρετο δι-

καίωμα κάθε ανθρώπου –επομένως και του πρωθυπουρ-

γού- να τοποθετεί τον εαυτό του εκεί που αισθάνεται ότι

του ταιριάζει. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη.

«Δεν είναι αυτοί πιο αριστεροί από μένα», φέρεται να

έχει δηλώσει ο ταλαντούχος παραμυθάς, για τους αντι-

φρονούντες του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να εννοεί ότι πάνω από

τον απλό Γκούφυ υπάρχει ο Σούπερ Γκούφυ. Οπότε οι

άλλοι αριστεροί μπροστά στον «σύντροφο» του Γεωρ-

γιάδη και του Βορίδη είναι απλώς peanuts. Μάλλον ο

πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να κατανοήσουμε τους

πολιτικούς-πωλητικούς μας είναι να τους δούμε ως car-

toons.

Όντως, οι γενετιστές της Νέας Τάξης μπορούν με δια-

σταυρώσεις να φτιάχνουν τέρατα: Τζορτζ Άλεξ Τσιπραν-

δρέου. Διά χειρός Ροκφέλερ και Σόρος. Masterpiece ή

monsterpiece.

Ωστόσο οι κατήγοροι του πρωθυπουργού –του γράφον-

τος συμπεριλαμβανομένου- οφείλουν να του αναγνωρί-

σουν ότι είναι ανθεκτικός. Απέδειξε ότι αντέχει πολλά.

Άντεξε και αντέχει να του δίνουν συγχαρητήρια ένας Γε-

ωργιάδης κι ένας Πάγκαλος. Άλλος στη θέση του Αλέξη

Τσίπρα θα είχε πάει να κουμπουριαστεί. Βεβαίως -και συμ-

φώνως προς την επικρατούσα επιστημονική άποψη- πρω-

ταθλητές του ζωϊκού βασιλείου στην ανθεκτικότητα

θεωρούνται τα ποντίκια και οι κατσαρίδες. Μπορούν να

επιβιώσουν ακόμα και ενός πυρηνικού ολέθρου, μεταλ-

λασσόμενα όπως κάποιοι ασπόνδυλοι πολιτικοί μας. Ο

πολυφορεμένος και βολικός «ρεαλισμός» είναι μία από

τις πολλές φορεσιές και μάσκες που ενδύεται η ανυπαρ-

ξία ηθικών αξιών. Όπως ακριβώς έχει γράψει ο Κύπριος

ποιητής Κώστας Μόντης: «Τέτοιοι θα πούλαγαν και τη
μάνα τους».

Να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τα παραμυθάκια του

Αλέξη Τσίπρα και των καινούργιων «συντρόφων» του, ότι

με  το τρίτο δάνειο-μαμούθ και το μνημόνιο-Άουσβιτς που

το συνοδεύει θα ξανασταθούμε στα πόδια μας, θ’ ανα-

πτύξουμε την οικονομία μας, θα βγούμε από την ύφεση κι

άλλα τέτοια όνειρα θερινής νυκτός. Με τα δύο πακέτα

των προαπαιτούμενων μέτρων ήδη ψηφισμένα από την

συμμαχία παλαιών και νέων δωσιλόγων, οι συνήθως καλά

ενημερωμένοι Financial Times αποκαλύπτουν ότι τα χρή-

ματα του δανείου που θα διατεθούν στην Ελλάδα, όποτε,

και όπως εκταμιευθούν, θα κατανεμηθούν ως εξής:

*29,7 δις ευρώ γιά αποπληρωμές παλαιότερων δανείων.

*17,2 δις ευρώ γιά τόκους.

*25 δις ευρώ γιά την ανακεφαλαιοποίηση του ελλαδικού

–αλλά όχι ελληνικού- τραπεζικού συστήματος.

*7,7 δις ευρώ για τις ανάγκες ρευστότητας του ίδιου τρα-

πεζικού πίθου των Δαναϊδων.

*7 δις ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

Δηλαδή, από τα 86,6 δις ευρώ τα 46,9 (ήτοι το 54,5%) θα

πάνε πάλι στους πιστωτές, τα 32,7 δις ευρώ (ήτοι το

37,4%) προορίζονται γιά τους χρεοκοπημένους αλλά

αδιατάρακτα παχυνόμενους τραπεζίτες και με τα υπό-

λοιπα 7 δις (ήτοι 8,1%) το Δημόσιο υποτίθεται ότι θα ξε-

χρεώσει όσα πρόσφατα αφαίρεσε από δημόσιους

οργανισμούς και υπηρεσίες (για να καταβάλει ληξιπρό-

θεσμες οφειλές στους δανειστές).

Οπότε η «ανάπτυξη» αναγκαστικά θα περιμένει τον Άη-

Βασίλη ή τον Μάγο του Οζ, ή –γιατί όχι;- ένα τέταρτο

μνημόνιο-δανειακή σύμβαση.

Εάν αυτά τα στοιχεία περιέλθουν σε γνώση ενός δεκά-

χρονου Ελληνόπουλου είναι εξόχως πιθανόν να φέρει σε

ιδιαιτέρως δεινή θέση τους γονείς και τους παππούδες

του, απλώς και μόνον εάν τους ερωτήσει: «Μα καλά,
εσείς οι μεγάλοι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρας και τα
συνεταιράκια του σας δουλεύουν;;;».

Το ελληνικό κοινοβούλιο, κατά την ιταμή απαίτηση των

δανειστών, μετατρέπεται σε πρωτοκολλητή-θυροκολλητή

των διαταγμάτων της τρόϊκα. Οι πολυδιατυμπανιζόμενες

«αριστερές» ευαισθησίες του Αλέξη Τσίπρα προφανώς

δεν ενοχλούνται από την –με την συνυπογραφή του- με-

τατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο.

Αργά ή γρήγορα θα ξεφουσκώσει και το υπερτροφικό πα-

ραμύθι της «κακής δραχμής» και του «καλού ευρώ». Προ-

καλώ δημοσίως κάθε ευρω-λάγνο, όσες βαρειές

περγαμηνές επαΪοντος περί τα οικονομικά κι αν διαθέτει,

να μου υποδείξει ΕΝΑ (1) σημείο στο οποίο η ελληνική

οικονομία ωφελήθηκε από την ένταξή μας στο ευρώ.

Ας μου υποδείξουν οι λεβέντες της παραπληροφόρησης,

έστω ένα πεδίο επί του οποίου μας ωφέλησε συγκριτικά

το ευρώ έναντι της δραχμής. Ίσα, ντελάληδες του ευρω-

κατήφορου, θάρρος, ή μάλλον θράσος, που το διαθέτετε

περισσό. Πώς βγαίνετε στα συστημικά ΜΜΕ των εργο-

λάβων και λέτε τα δικά σας, με στημένους μονόλογους

και παπαγαλάκια δημοσιογράφους να σας αβαντάρουν;

Στείλτε μας στην «Εβδόμη» την άποψή σας περί δραχμής

και ευρώ. Θα χαρώ ιδιαιτέρως να την ξεπουπουλιάσω, με

στοιχεία που θα σας είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα

αγνοήσετε. Στοιχεία της Eurostat, του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ και

των ίδιων των γερμανοκρατούμενων «θ-εσμών». Στοιχεία

που καταδεικνύουν με ποιούς ρυθμούς ανάπτυξης έτρεχε

η ελληνική οικονομία πριν την είσοδό μας στο ευρώ. Τότε

που ένα ζευγάρι έβγαινε το βράδυ να διασκεδάσει μ’ ένα

πεντοχίλιαρο, τότε που μ’ ένα χιλιάρικο στη λαϊκή γεμί-

ζαμε το πορτ-μπαγκάζ.

Άλλωστε, ποιός δεν θυμάται; ότι σε όλο το φάσμα των

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ίσχυσε και ισχύει

μέχρι σήμερα ότι και με τον …μαϊντανό. Είπαμε το βράδυ

«καληνύχτα δραχμούλα μας», με το ματσάκι τον μαϊν-

τανό στις 50 δραχμές και ξημερωθήκαμε με τον μαϊντανό

στο μισό ευρώ.

Αγαπητοί ευρω-λάγνοι, ας αντιπαρατεθούμε με επιχειρή-

ματα και στοιχεία στις φιλόξενες σελίδες της «Εβδόμης».

Σας υπόσχομαι να συγκρατηθώ και να μην σας τσαλα-

κώσω πολύ. Μόνο όσο πατάει η γάτα. Την ελεφαντόγατα,

την έχετε ακουστά;

Παραμυθάκια της Χαλιμάς,

περί «κακής δραχμής» και «καλού ευρώ».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο ετήσιος Τεχνο-οικονομικός Δείκτης (Techo-

nomic Index) της Samsung ανακοινώθηκε,

αποτελώντας μια ολοκληρωμένη μελέτη για

τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι Ευρωπαίοι

με την τεχνολογία. Στην μελέτη συμμετείχαν

18 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η

Ελλάδα, αποκαλύπτοντας τις συνήθειες χρή-

σης και δαπάνης σε πλήθος ηλεκτρονικών συ-

σκευών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να

συνοψιστούν στo εξής:

- οι Ευρωπαίοι καταναλωτές χρησιμοποιούν

ηλεκτρονικές συσκευές για 8 ώρες/ ήμερα σε

σύγκριση με τις 7,7 ώρες το 2014.

Η νέα πανευρωπαϊκή μελέτη αποκαλύπτει

ότι το σπίτι εν έτει 2015 είναι πλέον κάτι πα-

ραπάνω από ένα μέρος στο οποίο τρώμε,

κοιμόμαστε και χαλαρώνουμε. Αποτελεί

κόμβο εργασίας, μελέτης και ψυχαγωγίας,

όπου συνδεόμαστε με τα αγαπημένα μας

πρόσωπα και αντλούμε έμπνευση από τον

κόσμο γύρω μας. 

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους Ευ-

ρωπαίους να ανοίξουν τους ορίζοντές τους σε

θέματα εκπαίδευσης. Τα νοικοκυριά ξοδεύουν

περισσότερο σε εκπαιδευτικά υλικά (12€/
μήνα) από ότι σε mobile games (10€) και ψυ-

χαγωγικά υλικά, όπως βιβλία και περιοδικά

(11€), ταινίες (10€) και μουσική (9€). Σε μία

τυπική ημέρα, το 85% των Ευρωπαίων ενηλί-

κων αφιερώνουν τουλάχιστον μία ώρα στην

κατανάλωση εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Και ενώ το κομμάτι της εκπαίδευσης βρίσκε-

ται σε τροχιά ανόδου, η προσήλωση στα mo-

bile παιχνίδια, σε αντίθεση, έχει αρχίσει να

περιορίζεται. Μόλις το 1/3 (33%) των Ευρω-

παίων παραδέχονται ότι παίζουν κάποιο mo-

bile παιχνίδι σε τουλάχιστον εβδομαδιαία

βάση – μία σημαντική μείωση σε σχέση με το

42% το 2014. Σημειώνεται ότι το παιχνίδι που

ήταν πρώτο σε αριθμό downloads ήταν το

‘Candy Crush Saga’.

Στην Ελλάδα το 41% χρησιμοποιεί το smart-

phone ή tablet του για gaming ή εφαρμογές

για ψυχαγωγία σε εβδομαδιαία βάση, παρ’

όλα αυτά δεν ξοδεύει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά

για αυτό το λόγο (9€/ μήνα). Αντίστοιχα και

στις δαπάνες που αφορούν σε εκπαιδευτικό

περιεχόμενο ο Μ.Ο. ενηλίκων στην Ελλάδα

ξοδεύει 10€/ μήνα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο

που έχει την πρωτιά ξοδεύει 18,5€/ μήνα.

Όσον αφορά στις ψηφιακές εκδόσεις, οι Έλ-

ληνες φαίνεται να ξοδεύουν περισσότερα απ’

ότι ο Μ.Ο. της Ευρώπης. Ένας στους πέντε

Ευρωπαίους (21%) πλέον πληρώνουν για ψη-

φιακές εκδόσεις διπλάσιο ποσοστό σε σχέση

με το 2014 (9%) και σχεδόν το ένα τρίτο

(29%) επιλέγει να διαβάσει τουλάχιστον μία

φορά την εβδομάδα. 

Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα για

ψηφιακές εκδόσεις (ηλεκτρονικά βιβλία και

περιοδικά) ανέρχεται σε 23%.

Πιο “κολλημένοι” από την υπόλοιπη Ευρώπη

φαίνεται να είμαστε και με τα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης. Το 75% των Ευρωπαίων συμ-

μετέχουν πλέον σε δραστηριότητες

κοινωνικής δικτύωσης – αύξηση σε σχέση με

το 70% το 2014. Στην Ελλάδα το ποσοστό

που συμμετέχει σε δραστηριότητες κοινωνι-

κής δικτύωσης φτάνει το 87%.

Από πληροφορίες μέχρι online εκμάθηση

ξένων γλωσσών και εκπαιδευτικά/ πληροφο-

ριακά YouTube βίντεο, τα νοικοκυριά σε όλη

την Ευρώπη ψάχνουν online για να καλύψουν

την επιθυμία τους για μάθηση και την ανακά-

λυψη νέων πραγμάτων. Περισσότεροι από

τους μισούς Ευρωπαίους (54%) κάνουν

stream βίντεο τακτικά, μία αύξηση 50% σε

σχέση με την περσινή χρονιά. 

Η διαρκής κυριαρχία των κοινωνικών δικτύων

επισημαίνει ότι η ζωή μέσα στο νοικοκυριό

είναι πιο κοινωνικά δικτυωμένη από ότι στο

παρελθόν. 

Η επιστροφή της τηλεόρασης

Παρά τη διαδεδομένη χρήση των smart-

phones, tablets και άλλων συσκευών που

προσφέρουν ψυχαγωγία, η τηλεόραση είναι

και πάλι η προτιμώμενη επιλογή για τους

χρήστες, που θέλουν να καταναλώσουν πε-

ριεχόμενο από το σπίτι. Για τις οικογένειες

στην Ευρώπη, η παρακολούθηση τηλεόρα-

σης, ενώ κάνουν tweets και κατεβάζουν πε-

ριεχόμενο, έχει γίνει η νέα συνήθεια.

Πανευρωπαϊκά 30 λεπτά επιπλέον δαπα-

νώνται στην παρακολούθηση τηλεόρασης

το 2015 σε σχέση με πέρσι.

Περισσότερος χρόνος δαπανάται στην πα-

ρακολούθηση τηλεόρασης (3 ώρες και 7

λεπτά) παρά στη χρήση laptops (2 ώρες και

47 λεπτά). Συγκεκριμένα στην Ελλάδα σε

μία τυπική ημέρα, ο μέσος χρόνος παρακο-

λούθησης τηλεόρασης είναι λίγο πιο κάτω

από τρεις ώρες.

Ένας στους πέντε πλέον χρησιμοποιούν το

κινητό/ tablet/ ΗΥ ή το laptop τους για να πα-

ρακολουθήσουν τηλεοπτικά προγράμματα

που δεν πρόλαβαν να δουν. 

Ψυχαγωγία στο σπίτι με μαγειρική

Τα πολλά διαθέσιμα προγράμματα μαγειρικής,

η αύξηση των ‘celebrity’ σεφ και ο αυξανόμε-

νος αριθμός των food bloggers και ‘YouTube

stars’ έδωσαν άλλη πνοή στην μαγειρική. Το

πλούσιο διαθέσιμο περιεχόμενο, που παρου-

σιάζει πώς να μαγειρεύεις εντυπωσιακά, υπο-

δεικνύει μία αύξηση στο ενδιαφέρον των αν-

θρώπων να πειραματιστούν με νέα υλικά και

τεχνικές. Και όχι μόνο για ειδικές περιστάσεις

– 84% των Ευρωπαίων πλέον χρησιμοποιούν

τις συσκευές μαγειρικής καθημερινά. Στην Ελ-

λάδα το ποσοστό αυτό είναι 81%.    

Υπάρχει αύξηση 26% στην εβδομαδιαία

χρήση οικιακών συσκευών για μαγειρική ή κα-

θαριότητα. Ο χρόνος χρήσης των συσκευών

για μαγειρική στην Ευρώπη είναι συνήθως 1

ώρα και 6 λεπτά την ημέρα, 14 λεπτά περισ-

σότερο από ότι το 2014.

Ενδιαφέροντα πορίσματα για

την Ελλάδα

Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα διαθέτει

19 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,

μεταξύ αυτών δύο τηλεοράσεις και τουλά-

χιστον ένα tablet. Παράλληλα, τo 99% των

νοικοκυριών έχει στην κατοχή του ένα του-

λάχιστον κινητό τηλέφωνο, με το 97% να

το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση με βα-

σικότερους λόγους χρήσης την πρόσβαση

στο email (96%), τις μηχανές αναζήτησης

(87%) και τα sites κοινωνικής δικτύωσης

(87%). Το ποσοστό χρήσης σε καθημερινή

βάση για την τηλεόραση φτάνει το 90%,

ίδιο ποσοστό με αυτό του Η/Υ ή laptop.

Ενώ μόλις το 48% των νοικοκυριών στην

Ελλάδα χρησιμοποιούν το tablet καθημε-

ρινά, ο χρόνος χρήσης ξεπερνάει και αυτό

τον κινητών τηλεφώνων. Την ίδια στιγμή, οι

Έλληνες την περισσότερη ώρα/ ημέρα δα-

πανούν στην παρακολούθηση τηλεόρασης

– κάτι λιγότερο από τρεις ώρες καθημερινά.

Αναφορικά τώρα με τη χρήση οικιακών συ-

σκευών, το 81% χρησιμοποιεί συσκευές μα-

γειρικής καθημερινά, ενώ το αντίστοιχο

ποσοστό για τις συσκευές καθαριότητας

αγγίζει το 47%. 

4 Ζητείται ηθοποιός, να κάνει τον πελάτη για να ανεβάζει την ψυχολογία εδώ στη γει-

τονιά. 

4 Δουλεύω 12 ώρες, παίρνω 400 ευρώ, μένω με τους γονείς μου, πιθανόν δεν θα πάρω

σύνταξη ποτέ και παίρνω χάπια για να αντέξω. Είμαι ο τεμπέλης της Ευρώπης. 

4 Να πείτε στα σκυλιά σας, ότι η τροφή τους πήγε 23% και πως πλέον πρέπει να βγαί-

νουν έξω να κυνηγάνε για να επιβιώσουν. 

4 Η πεθερά μου αγχώθηκε στην ιδέα ότι μέχρι το 2021 θα της έχουν κόψει το ΕΚΑΣ. Εγώ

πάλι αγχώθηκα στην ιδέα ότι θα ζει μέχρι τότε...

Αποστάγματα του FACEBOOK

8 ωρες την ημέρα αφιερώνουν οι Ευρωπαίοι
σε τηλεόραση, tablet και μαγειρική!!
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Η βίαιη επίθεση στη Δημοκρατία δεν
μπορεί να συντελείται εν σιωπή

Αξιοσημείωτη η επιστολή της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κων-

σταντοπούλου που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

και τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και την επισημαίνουμε και τη δη-

μοσιεύουμε.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Από θεσμική υποχρέωση σας επισημαίνω ότι οι συνθήκες υπό τις

οποίες εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα

εφαρμογής του Ν. 4334/2015», συνιστάμενο στο κατατεθέν τα με-

σάνυχτα της 20ής προς 21ή Ιουνίου 2015, συνολικό κείμενο 977

σελίδων, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων που πρέπει να

μελετήσουν και να λάβουν υπ’ όψιν τους οι βουλευτές προκειμένου

να διαμορφώσουν άποψη και να ψηφίσουν με τη διαδικασία του κα-

τεπείγοντος εντός της σήμερον, και το οποίο περιέχει:

1) σε 1 άρθρο (Άρθρο 1) τα 1.008 άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δι-

κονομίας και εκείνα του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας και

2)  σε 1 επίσης άρθρο (Άρθρο 2) τα 130 άρθρα περί ενσωμάτωσης

οδηγίας της Ε.Ε.

δεν εγγυώνται την τήρηση του Συντάγματος, τη θωράκιση της δη-

μοκρατικής λειτουργίας, την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας

του Κοινοβουλίου ούτε την κατά συνείδηση ψήφο του βουλευτή.

Υπό καθεστώς εξόφθαλμου εκβιασμού  ο οποίος απευθύνεται από

ξένες Κυβερνήσεις- μέλη της Ε.Ε. προς την Κυβέρνηση και τους

βουλευτές, εισάγεται και, μάλιστα, με «έλλειψη δυνατότητας οποι-

ασδήποτε τροποποίησης» ένα νομοθέτημα με το οποίο επιχειρείται

μείζων παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στην

άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, κατά τρόπο που καταλύει

τόσο την λειτουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας ως κοινωνικού

κράτους δικαίου, στο οποίο λειτουργεί η διάκριση των εξουσιών,

σύμφωνα με τα Συνταγματικώς οριζόμενα, όσο και την διαφύλαξη

της αρχής της δίκαιης δίκης.

Το νομοθέτημα εξαναγκάζονται να εισαγάγουν Υπουργοί οι οποίοι

δεν συμμερίζονται το περιεχόμενό του, αλλά αντιτάσσονται ευ-

θέως σε αυτό, και εξαναγκάζονται να υπερψηφίσουν βουλευτές οι

οποίοι επίσης αντιστρατεύονται το περιεχόμενό του.

Όλα αυτά υπό την ευθεία απειλή άτακτης χρεοκοπίας.

Πρόκειται για νομοθέτημα αναγόμενο στην προηγούμενη κοινο-

βουλευτική περίοδο, κατατεθέν από τον προηγούμενο Υπουργό Δι-

καιοσύνης κ. Χ. Αθανασίου, για το οποίο διενεργήθηκε, το

Δεκέμβριο 2014, πανελλαδικό δημοψήφισμα των δικηγόρων υπό

την αιγίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-

λόγων της Χώρας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη του

νομοσχεδίου με ποσοστό μεγαλύτερο του 93%.

Εξάλλου, εναντίον του Νομοσχεδίου έχουν ταχθεί οι εκπρόσωποι

της Δικαιοσύνης, οι Διοικητικές Ολομέλειες των Δικαστηρίων, συ-

νολικά οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί φορείς. Αμφότερα τα συγ-

κυβερνώντα κόμματα διέλαβαν ως προγραμματική τους δέσμευση

την μη εισαγωγή του συγκεκριμένου νομοθετήματος και κανένα εκ

των δύο δεν έχει μεταβάλει άποψη και θέση επί της ουσίας.

Το γεγονός ότι αυτό το νομοθέτημα επελέγη από ξένες κυβερνή-

σεις, συμμετέχουσες στο EuroSummit, ως «προαπαιτούμενο», δη-

λαδή ως προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών προς εξεύρεση

λύσης αποτυπώνει το μέγεθος της περιφρόνησης που επιδει-

κνύεται από τις ανωτέρω ξένες Κυβερνήσεις στις αρχές της κοι-

νοβουλευτικής λειτουργίας, της λαϊκής κυριαρχίας και, τέλος, της

δημοκρατίας.

Η θεσμική ευθύνη όλων είναι τεράστια. Αναλαμβάνοντας τη θε-

σμική μου ευθύνη ως Προέδρου της Βουλής, σας ζητώ να ενημε-

ρώσετε τους ομολόγους σας για την παρούσα επιστολή μου, την

οποία θα κοινοποιήσω στη συνέχεια στους ομολόγους μου σε όλη

την Ευρώπη, σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεών μου,

εισηγήσεών μου και της πρόσφατης επιστολής μου προς τον Πρό-

εδρο του Ευρωκοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς, η οποία κοινοποι-

ήθηκε και στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

Αυτή η βίαιη επίθεση στη Δημοκρατία δεν μπορεί να συντελείται

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Και σίγουρα δεν μπορεί

να συντελείται εν σιωπή.

Αθήνα, 22/7/2015

Η Πρόεδρος της Βουλής

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Για τις “μεγάλες κυρίες
του Κοινοβουλίου”

Επιστολή ελάβαμε από την αναγνώστρια Μαρία Μαούνη, αναφορικά με
την παρουσίαση δύο βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου με τίτλο
“Δύο μεγάλες κυρίες του ελληνικού Κοινοβουλίου”.
Την παρουσιάζουμε. Οσο για το πόθεν έσχες, συμφωνούμε απόλυτα με την

αναγνώστρια, αλλά όχι μόνο για τις δύο κυρίες. Για το σύνολο των βουλευ-

τών και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Γιατί έχουμε δει βουλευτές να μπαίνουν

στη Βουλή με ένα ...πουκάμισο και να αποχωρούν με ...κοντέινερ.

Aγαπητή Εβδόμη,

Είμαι κάτοικος Βούλας και σε ευχαριστώ για τα πάντα ενδιαφέροντα

άρθρα καθώς και την εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

Σχετικά με το άρθρο που αφορά στις δύο μεγάλες Κυρίες του Ελληνικού Κοι-

νοβουλίου (18/7/2015), θα ήθελα να προσθέσω ότι προκειμένου να γίνει

ακόμα πιο έγκυρη η αξία των λόγων οποιουδήποτε μέλος του Ελληνικού Κοι-

νοβουλίου και κυρίως αυτών της Αριστεράς, που έχει αναλάβει πλέον θέσεις

ευθύνης οι οποίες και ελέγχονται, θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε (και κυ-

ρίως οι μεγάλες κυρίες) ώστε να δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις τους για το

Πόθεν Έσχες. Επιτέλους, ας εξανεμιστούν όλες οι σκιές που δίνουν τροφή σε

αυτούς που θέλουν να μας αφανίσουν! Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή μπορεί

να προωθηθεί και από την εφημερίδα σας.

Αναμένουμε με αγωνία τις ενέργειές τους και τις δικές σας, για να δι-

καιωθούμε.

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαούνη κάτοικος Βούλας

H Λίμνη
Βουλιαγμένης
“ξενυχτάδικο”! 

Οργισμένοι πολίτες - κολυμβητές στη

Λίμνη Βουλιαγμένης μας τηλεφωνούν

και ζητούν την παρέμβασή μας για

την κατάσταση στην οποία έχει πε-

ριέλθει η Λίμνη Βουλιαγμένης.

Με τις συνεχόμενες μουσικές βραδιές

έχει καταντήσει η λίμνη ένα ξενυχτά-

δικο!

Και όπως όλα τα ξενυχτάδικα, το πρωί

τα βρίσκεις μέσα στην ακαταστασία

και στην έλλειψη καθαριότητας, έτσι

και στη Λίμνη βρίσκεις φαγητά πετα-

μένα, πιάτα μισοφαγωμένα και κα-

τσαρίδες που κάνουν περίπατο, όπως

μας κατήγγειλε κολυμβήτρια.

Επίσης δεν πρόλαβε να ψηφιστεί ο

νόμος και η λίμνη αύξησε την είσοδο

στα ιαματικά νερά, ενώ μέσα στον

ίδιο χρόνο είχε κάνει αύξηση 40%!!!

Κατά τα άλλα είναι μνημείο φυσικού

ιδιαίτερου κάλλους προστατευό-

μενο(!)   από ποιούς αλήθεια;;

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βού-

λησης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και δημοτικός σύμβουλος Δημοσθέ-

νης Δόγκας διαχωρίζει απόλυτα τη

θέση του από την επιλογή της δη-

μοτικής αρχής να θέσει “υπό την αι-

γίδα” του Δήμου, τις δεκάδες

συναυλίες που πραγματοποιούνται

αυτό το καλοκαίρι στη Λίμνη Βου-

λιαγμένης. 

• Η Λίμνη Βουλιαγμένης, με το Προ-

εδρικό Διάταγμα 51/2003, έχει χαρα-

κτηριστεί ως Διατηρητέο Μνημείο της

Φύσης, ενώ κατόπιν οδηγιών του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας, στον ευαί-

σθητο αυτό χώρο επιτρέπονται

αποκλειστικά χρήσεις υδροθεραπευ-

τηρίου. ΟΧΙ εστιατορίου, ΟΧΙ κέντρου

κοινωνικών εκδηλώσεων, ΟΧΙ συναυ-

λιακού κέντρου.  

• Η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι προ-

στατευόμενος υγρότοπος που έχει

περιληφθεί στον εθνικό κατάλογο

“NATURA 2000”, ενώ προστατεύεται

και από τη Διεθνή Σύµβαση “RAM-

SAR”. Μόνο ανεύθυνοι και αδιάφο-

ροι για τα περιβαλλοντικά

εγκλήματα μπορούν να διοργανώ-

σουν και να επιτρέψουν σε αυτό το

χώρο εκδηλώσεις κάθε μορφής.

Η αυξημένη αυτή προστασία του

χώρου ήταν αποτέλεσμα αγώνων

της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης

και του δημότη μας Χρήστου Διονυ-

σόπουλου, που πήγαν κόντρα στις

αποφάσεις του πρώην Δήμου Βου-

λιαγμένης, ο οποίος και τη δεκαετία

του 1990 προσπάθησε να μετατρέ-

ψει τη Λίμνη σε πεδίο που θα προ-

σέφερε “άρτον και θεάματα”. 

Δυστυχώς, η σημερινή Δημοτική

Αρχή αποφάσισε να παραχωρήσει

το λογότυπο του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στη μεγάλη τη-

λεοπτική, ραδιοφωνική και έντυπη

διαφημιστική καμπάνια για τις φετι-

νές συναυλίες που διοργανώνει στη

Λίμνη η εταιρεία που εκμεταλλεύε-

ται το χώρο. 

Η δημοτική διοίκηση μάλιστα, πήρε

αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να ρω-

τήσει ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο

της πόλης ούτε το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του αρμόδιου νομικού προ-

σώπου για τα πολιτιστικά θέματα,

του ΟΑΠΠΑ.

• Κρίνουμε αυτή την ενέργεια παν-

τελώς άστοχη, οικολογικά επιζήμια

και αντίθετη στη νομοθεσία που προ-

στατεύει τη Λίμνη Βουλιαγμένης. 

•  Διαφωνούμε κάθετα με το μον-

τέλο οικονομικής ανάπτυξης που εκ-

μεταλλεύεται εντατικά τη φύση και

τα μνημεία της για το εύκολο κέρ-

δος.

• Τασσόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ

της προστασίας της Λίμνης Βου-

λιαγμένης, υπέρ της ανάπτυξης με

αειφορία. 

• Καλούμε τη δημοτική αρχή να

εφαρμόσει όπως έχει υποχρέωση

και εντολή τη νομοθεσία, σταματών-

τας αμέσως τις συναυλίες, τις δε-

ξιώσεις και αποσύροντας το

λογότυπο του Δήμου από τις αφίσες

και τα διαφημιστικά των συναυλιών. 

Από εγγυητής της νομιμότητας, 

σπόνσορας της παρανομίας στη Λίμνη 

ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ, ενημερώνει με εγ-

κύκλιο η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κα-

τερίνα Σαββαΐδου. 

Η έναρξη ισχύος των νέων συντελεστών ΦΠΑ, όπως

αυτοί διαμορφώθηκαν με το ν. 4334/2015, είναι η 20η

Ιουλίου 2015.

Συγκεκριμένα για τα ξενοδοχεία (υπηρεσίες διαμο-

νής), ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 6% κατά τη

μεταβατική περίοδο από 20/7 - 30/9/2015.

Ειδικότερα, ο κανονικός συντελεστής και ο μειωμέ-

νος συντελεστής παραμένουν 23% και 13% αντί-

στοιχα ενώ ο υπέρ-μειωμένος συντελεστής

διαμορφώνεται σε 6%. Η μείωση κατά 30%  στα

νησιά συνεχίζει να ισχύει και οι συντελεστές διαμορ-

φώνονται σε 16%, 9% και 4%.

Στον μειωμένο συντελεστή 13% συνεχίζουν να υπάγονται

τα ακόλουθα προϊόντα:

l κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κα-

τεψυγμένα από χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετει-

νούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια,

l ψάρια, φιλέτα και σάρκα ψαριών, νωπά διατηρημένα με

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και από τα μαλάκια (σουπιές,

χταπόδια και καλαμάρια),

l γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,

l φυτά ζωντανά, μοσχεύματα και μπόλια,

l λαχανικά, καρποί και φρούτα βρώσιμα,

l δημητριακά, άμυλα και προϊόντα αλευροποιϊας,

l ελαιόλαδο,

l παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών,

l ψωμί

l ζυμαρικά,

l νερά φυσικά,

l φαρμακευτικά προϊόντα,

l καθετήρες, σύριγγες, είδη και συσκευές ορθοπεδικής,

ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο του Κεφαλαίου 27 του

Δασμολογίου,

l είδη για αναπήρους.

Στον κανονικό συντελεστή 23% (από 13%) μετατάσσονται

τα ακόλουθα προϊόντα:

l ορισμένα ζωντανά ζώα,

l κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κα-

τεψυγμένα από βοοειδή, κρέατα και παραπροϊόντα σφα-

γίων,

l μαλακόστρακα και μαλάκια (εκτός από χταπόδια, σουπιές

και καλαμάρια), συκώτια, αυγά και σπέρματα,

l άνθη,

l καφές, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά,

l μαστίχα, πηκτικές και πηκτινικές ενώσεις,

l λάδια (εκτός από το ελαιόλαδο),

l παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, μαλακίων και μαλα-

κοστράκων,

l ζάχαρη και παρασκευάσματα ζάχαρης,

l κακάο και παρασκευάσματα κακάου,

l παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα

άμυλα και το γάλα,

l παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων,

l διάφορα παρασκευάσματα διατροφής,

l ξύδια και υποκατάστατα αυτών,

l απορρίματα βιομηχανιών διατροφής και τροφές για τη

διατροφή των ζώων,

l αλάτι και θαλασσινό νερό,

l ορισμένα ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα

l καυσόξυλα, l λιπάσματα, l εντομοκτόνα,

l προφυλακτικά,

l σερβιέτες και λοιπά είδη για την υγιεινή της γυναίκας,

l κτηνοτροφικά προϊόντα,

l ορισμένα είδη για αναπήρους

Ο υπέρ-μειωμένος συντελεστής 6% ισχύει μόνο για τα

φάρμακα, τα βιβλία, τις εφημερίδες και τα περιοδικά.

Υπηρεσίες που μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή

είναι οι ακόλουθες:

l Εισιτήρια εκδηλώσεων

l Τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

l Υπηρεσίες συγγραφέων και καλλιτεχνών

l Υπηρεσίες για τη γεωργική παραγωγή

l Εστίαση

l Υπηρεσίες γραφείων κηδειών

l Οι μη απαλλασσόμενες ιατρικές και οδοντιατρικές υπη-

ρεσίες

Λόγω της κατάργησης της σχετικής απαλλαγής, οι υπηρε-

σίες που παρέχονται από φροντιστήρια όλων των βαθμί-

δων εκπαίδευσης, τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών

και ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάγονται στο συντελε-

στή 23%.

H έναρξη ισχύος των νέων συντελεστών,  του ν. 4334/2015

είναι η 20ή Ιουλίου.

Προϊόντα που εντάσσονται στον συντελεστή ΦΠΑ 23%
Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
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Η φωτιά στον Υμηττό, που ξέσπασε την περασμένη Πα-

ρασκευή 17 Ιουλίου, άφησε πίσω της μεγάλες πληγές·

έναν αστυφύλακα νεκρό, σπίτια καμμένα και επιχειρή-

σεις που έγιναν στάχτη. Και βέβαια ο μοναδικός πνεύ-

μονας της Νότιας Αθήνας, ο Υμηττός.

Οι φλόγες ξεκίνησαν από τον Καρέα, πήγαν Αργυρού-

πολη και Ηλιούπολη και έφτασαν στα σπίτια. Η φωτιά

στον Υμηττό ξέσπασε μεταξύ του νεκροταφείου του

Βύρωνα και της Λεωφόρου Κατεχάκη και ξεκίνησε από

χαμηλή βλάστηση.

Πολλοί κάνουν λόγο για εμπρησμό, όπως ο δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, που έκανε λόγο για 4 δια-

δοχικές πυρκαγιές στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρω-

πίας τις κρίσιμες ώρες έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς

στον Υμηττό (Βύρωνα και την Ηλιούπολη), η οποία  πέ-

ρασε στα όρια του Δήμου Κρωπίας (σε σημεία της κο-

ρυφογραμμής στο ύψος του Τριπόταμου, Λούτσας

Τρελλού και στο Ίσωμα) και των Δήμων Ελληνικού-Αρ-

γυρούπολης και Γλυφάδας.

Επίσης κάτοικοι λένε ότι άκουσαν εκρήξεις σε διάφορα

σημεία στον Βύρωνα.

Την επέκταση της φωτιάς σταμάτησαν σε πολλά ση-

μεία, οι κάτοικοι που βγήκαν με λάστιχα και κουβάδες

και έπεσαν “μέσα στη φωτιά”.

Εκείνο που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η

επανάληψη των πυρκαγιών, κάθε χρόνο, στα ίδια μέρη.

Τόσο πολύ στα ίδια που λες και υπάρχει ένα προγραμ-

ματισμένο ρολόι έναρξης... Υμηττός, Πυρνάρι Γλυφά-

δας, Κερατέα, Αγ. Στέφανος, Σταμάτα. Χρόνια ολό-

κληρα ακούγονται οι ίδιες περιοχές να καίγονται. Τόσο

συμπτωματικό είναι!

Πάντως όπως είχε δείξει και το “Κουτί τις Πανδώρας”

σε εκπομπή που έγινε τον περασμένο Μάιο κατέγραψε

τρεις επιθέσεις σε παρατηρητήρια πυροπροστασίας του

βουνού από τα Γλυκά Νερά μέχρι και τον Καρέα, τα

οποία μετά την καταστροφή τους άφησαν εκτεθειμένο

τον Υμηττό.

Την ύπαρξη συμφερόντων, που προσβλέπουν στην οι-

κοδόμηση και τσιμεντοποίηση της Α’ ζώνης του Υμητ-

τού, κατήγγειλε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος

του ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του

Υμηττού), και δήμαρχος Ηλιούπολης, Βασίλης Βαλασό-

πουλος.

Λειτούργησαν τα μέτρα προστασίας;

Στο ερώτημα που κυκλοφορεί σε πολλά χείλη πολιτών,

είναι αν και κατά πόσο λειτούργησαν τα μέτρα ασφα-

λείας για την προστασία του Υμηττού.

Σ’ αυτό απαντάει ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος

Βασίλης Βαλασόπουλος, με ανακοίνωσή του διαβεβαί-

ωνοντας τους πολίτες ότι είχαν παρθεί όλα τα απαραί-

τητα μέτρα για την προστασία του δάσους του Υμηττού.

«Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με το Πυροσβεστικό
Σώμα και τους συναρμόδιους Διοικητές, τις Εθελοντι-
κές Οργανώσεις και τους υπεύθυνους των Δήμων και
της Περιφέρειας, οι δυνάμεις της πυρόσβεσης βρί-
σκονταν σε πλήρη ετοιμότητα. Όλες οι δεξαμενές, τα
συστήματα πυρόσβεσης, τα πυροσβεστικά οχήματα, οι
δασικοί δρόμοι, ο καθαρισμός συγκεκριμένων περιοχών,
βρίσκονταν στο στάδιο υλοποίησης», σημειώνει και συ-

νεχίζει: 

«Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, για την υλοποίηση

των παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη συγκυρία, ήταν
πολύ μεγάλες (κλειστές τράπεζες, μη συμμετοχή ερ-
γολάβων στους διαγωνισμούς, ορισμός διοίκησης τον
Απρίλιο, καθυστέρηση στις χρηματοδοτήσεις, γραφει-
οκρατία ανάθεσης έργων). Παρόλα αυτά, δόθηκε μια

ηρωική μάχη η οποία κατόρθωσε να κρατήσει ένα μέρος
του δάσους ζωντανό».
Στην ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ  Βασίλης

Βαλασόπουλος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια

στην οικογένεια του άτυχου αστυνομικού Γιάννη Καλ-

λιντεράκη, που βρέθηκε απανθρακωμένος στην πύρινη

λαίλαπα και ευχαριστεί τους εθελοντές δασοπυροσβέ-

στες του ΣΠΑΥ, τους δήμους που συνέδραμαν και τους

άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για τον

τιτάνιο αγώνα που έδωσαν με επιτυχία κάτω από δυ-

σμενέστατες καιρικές συνθήκες.

Κάνει όμως παράλληλα έκκληση να αρχίσουν από τώρα

τα έργα για φυσικά φράγματα, που θα “φρενάρουν” τα

νερά του χειμώνα για να μην πνιγοούν η Ηλιούπολη, ο

Βύρωνας και η Αργυρούπολη.

Αννα Μπουζιάνη

Παρανάλωμα φωτιάς ο Υμηττός
Κάθε χρόνο καίγονται εκατοντάδες στρέμματα δάσους, σχεδόν στις ίδιες πάντα περιοχές!!!

Πολλοί φιλόζωοι και μέλη της Ζωοφιλής Ένωσης Ηλιούπολης και
του Σ.Π.Α.Σ έσπευσαν, στην περιοχή του Κουταλά στην εκκένωση
του καταφυγίου του Σωματείου Περίθαλψης Αδέσποτων Σκύλων,
καθώς τα δεκάδες σκυλιά που ζουν εκεί κινδύνευαν από τις φλό-
γες οι οποίες είχαν φτάσει σε απόσταση αναπνοής. 
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«Μόνου γάρ αὐτοῦ καί θεός στερίσκεται, ἀγένητα ποιεῖν
ἅσσ᾽ἄν ἦ πεπραγµένα»

(Ηθικά Νικομάχεια, Αριστοτέλης 1139β) 

Ένας από τους σημαντικότερους τραγικούς ποιητές ο Αγά-

θων του Τεισαμενού, μαθητής του Σωκράτη, πρόδρομος

του μοντέρνου θεάτρου, αφού στη σκηνή παρουσίαζε πρό-

σωπα της δικής του φαντασίας αντί να τα δανείζεται από

την ηρωική μυθολογία αναφέρει σ’ ένα απόσπασμά του

(σπάραγμα το ορθόν, fragment) που το διέσωσε ο Αριστο-

τέλης πως “όλα μπορεί να τα διαγράφει ο θεός εκτός από
το παρελθόν”.
Σήμερα πολλοί έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να

διαγράψουν εύκολα το παρελθόν αντικαθιστώντας το θεό.

Αργά ή γρήγορα όμως θα συναντήσουν τη ΝΕΜΕΣΗ.

Αγνοούν όμως ότι σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελ-

θόν σβήνουν και ένα κομμάτι από το μέλλον (Γ. Σεφέρης)

Λαοί χωρίς μνήμη είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν.

Μια κρητική παροιμία λέει: «των μπροστινών πατήματα των
“πισινών” γιοφύρια». Οι επόμενοι βαδίζουν άνετα πάνω στα

γιοφύρια που με πολύ κόπο έκαναν οι πρωτοπόροι - πα-

λαίμαχοι. Γι’ αυτό το παρελθόν αποτελεί εγγύηση για το

μέλλον.

«Ἐάν μή τήν γλῶσσαν εἰς Νοῦν, ἔφη, ἀποβρέξας διαλέγῃ
πολύ πλείω ἔτι καί ἐν τοῖς λόγοις πλημμελήσεις»

(Ιωάννης Στοβαίος, Ανθολόγιο, Γ 36) 

Ένας νεαρός μαθητής στην Ακαδημία του Πλάτωνα συζη-

τούσε για ανόητα πράγματα και τότε ο μέγας φιλόσοφος

Ζήνων του υπέδειξε να μάθει να συζητάει, αφού  πρώτα

μουσκέψει τη γλώσσα του στο νου, γιατί έτσι θα σκοντά-

ψει (αποτύχει, κάνει λάθη) πολύ περισσότερο και στα

λόγια του. Ηθικό δίδαγμα, πρέπει ο φιλόσοφος να προφέ-

ρει μια λέξη, αφού πρώτα την έχει βουτήξει στο νου/σκέψη

του, ήτοι να μη λέει κάτι, αφού πρώτα δεν το έχει σκεφτεί.

Οπως αναφέρει και ο Χίλων Λακεδαιμόνιος: “Μη προτρε-

χέτω η γλώττα της διανοίας».

“Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ΕΛΛΗΝΙΚΑ, έστω
και αν δεν το υποπτεύεται».
“Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ΕΛΛΗΝΙΚΑ γιατί η Ελλη-
νική γλώσσα μάς βοηθάει πρώτα απ’ όλα να καταλάβουμε
τη δική μας γλώσσα».
«Αν υπερασπιζόμαστε την Παιδεία, τις Αξίες της Αρχαίας
Ελλάδας στη σημερινή εκ-παίδευση, δεν το κάνουμε
επειδή ανήκει στο παρελθόν όλων μας, αλλά γιατί είναι το
καλύτερο εχέγγυο για το μέλλον»
«Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι αντικείμενο διδασκαλικής
ερμηνείας αλλά τροφή πνευματικής σκέψης».
Τα ανωτέρω είναι μερικά αποσπάσματα της μεγάλης Ελ-

ληνίστριας Ζακλίν ντε Ρομιγύ (1913-2010) που το 1995 πο-

λιτογραφήθηκε Ελληνίδα και το 2001 ανακηρύχτηκε από

την Unesco πρέσβειρα του Ελληνισμού. Η ελληνική πολι-

τεία την τίμησε μετονομάζοντας την πλατεία Θησείου σε

πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγύ από 16/9/2013.

Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάποιον Έλληνα να έχει διατυ-

πώσει τέτοιες προχωρημένες απόψεις για την ελληνική

γλώσσα; Νομίζω όχι, γιατί θα κινδύνευε να χαρακτηριστεί

εθνικιστής, ρατσιστής και Ελληνάρας.

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του
κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται υψηλότερα από
κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι Μήτηρ
παντός πολιτισμού».
Αυτό το έγραψε ο μέγας Ελληνιστής Γερμανός Ούρλιχ Βι-

λαμόβιτς (1848-1931) εκπρόσωπος του ιστορικού θετικι-

σμού που δεν φοβήθηκε μήπως οι συμπατριώτες του τον

χαρακτηρίσουν ως προδότη, πουλημένο και ξενομανή.

«Αρχαία Ελληνική ή Νέα Ελληνική δεν έχει σημασία· είναι
πάντοτε Ελληνική» (Γ. Σεφέρης 1900-1971).

Και ο Εμίλ Σιοράν, Γαλλορουμάνος φιλόσοφος (1911-

1955) θα διακηρύξει: «Δεν κατοικούμε μια χώρα, κατοι-
κούμε μια γλώσσα».
Ο Πόπλιος Κορνήλιος Τάκιτος (55-117) στο ιστορικό του έργο

Annales (= χρονικά) μας πληροφορεί, μας αποδεικνύει και μας

διαβεβαιώνει: «at in Italia Etrusci ab Corinthio Demarato, Abo-

rigines (=από+ρίζα) Arcade ab Evandro dedicerunt, et forma lit-

teris Latinis quae veterrimis Graecorum».

«Στην Ιταλία οι Ετρούσκοι από τον Κορίνθιο Δημάρατο,
Ιθαγενείς - Γηγενείς από τον Αρκάδα Εύανδρο καθιέρω-
σαν τη μορφή των λατινικών γραμμάτων τα οποία τα πα-
ρέλαβαν από τα πολύ αρχαία των Ελλήνων».
Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (106-47) μέγας ρήτορας και

φιλόσοφος που έγραψε 107 ρητορικούς και δικανικούς λό-

γους στο βασικότερο έργο του “De oratore” (= περί του

ρήτορος) διακηρύττει:

“Qui (Pisistratus) primus Homeri libros confusos antea sic dis-
posuisse dicitur, ut nunc habemus”.
«Ο Πεισίστρατος πρώτος, τα από πριν διάσπαρτα βιβλία
του Ομήρου λέγεται πως τα συνέθεσε έτσι, όπως τα
έχουμε τώρα εμείς».
Κι ο Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος (ο Πρεσβύτερος) (23 - 79) ο

εγκυκλοπαιδιστής στο μεγαλύτερο επίτευγμά του που έχει

σωθεί η Historia Naturalis (= Φυσική Ιστορία ή Ιστορία της

φύσης) σε 37 βιβλία, αφιερωμένο στο μελλοντικό αυτο-

κράτορα Τίτο το 77 ομολογεί:

«Umbros inde exegere antiquitus Pelasgi, hos Lydi, a quo-
rum rege Tyrrheni, mox a sacrificio ritu lingua Graecorum
Tusci sunt cognominati».
«Από εκεί οι Πελασγοί αρχαιόθεν εξεδίωξαν, εξέβαλον
τους Ούμβρους, αυτούς οι Λυδοί από το βασιλιά αυτών
Τυρρηνό και μετ’ ολίγον με έναν ιερουργό τρόπο επονο-
μάστηκαν Τούσκοι (Τυρρηνοί - Ετρούσκοι) σύμφωνα με τη
γλώσσα των Ελλήνων».
Αυτά γιατί δεν μας τα δίδαξαν στα σχολεία!!! Ερωτώ αλλά

δεν περιμένω απάντηση!!!

Η “αρχαιότερη” γραφή στον κόσμο, η Σανσκριτική (=αρχαία

Ινδική) δανείστηκε τις απαραίτητες λέξεις από την ελλη-

νική, για να κατασκευάσει/δημιουργήσει τη γραφή της, τις

λέξεις mela =μελάνι και kalama = καλαμίς, γραφίς.

Οι Φοινικο-λάγνοι Ινδο-Ευρωπαϊστές κατάφεραν το αμίμητο,

ένα φαινόμενο παγκόσμιας πρωτοτυπίας προσπάθησαν να

προσαρμόσουν τα αρχαιολογικά και γλωσσικά τεκμήρια στην

κατασκευασμένη θεωρία τους και όχι να εκπονήσουν μια επι-

στημονική θέση στηριζόμενοι στα τεκμήρια αυτά.

Οι Ελληνες ανέκαθεν μονο-γλωσσούσαν (=μιλούσαν μία

μόνο γλώσσα), διότι δεν χρειαζόταν άλλη γλώσσα επικοι-

νωνίας, αφού η ελληνική ήταν Διεθνής Γλώσσα (=lignua

franca) κατά τη γνώμη μας όχι φράγκικη αλλά αλεξανδρινή

(alexandriana).

Σήμερα οι Νεο-Ελληνες πολυ-γλωσσούν (μαθαίνουν πολ-

λές ξένες γλώσσες)  αλλά δεν ελληνο-γλωσσούν και το

χειρότερο ελληνο-κοπούν, όπως μας ιστορεί ο ιστορικός

Πολύβιος 20,10 στο έργο του “Ιστορίαι”. Ήτοι μιμούνται

τους Ελληνες κάνουν - παριστάνουν τους Έλληνες.

Πέτρος Ιωαννίδης

φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν  ἄρχεσθαι”

- Μέρος 7ο

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ

ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΗ

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ!

Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη έχει αποκλί-

νει για πολλά χρόνια από τις αρχές της

και, αντί για τη συνεννόηση και την αλ-

ληλεγγύη, έχει εγκλωβιστεί σε στείρους

εθνικισμούς και

μικροϋπολογισμούς.Τώρα όμως, έχει ωρι-

μάσει η ανάγκη για να προχωρήσει η πο-

λιτική εμβάθυνση και η ομοσπονδιακή

ενοποίηση.

Η Ελλάδα δεν πρέπει για κανένα λόγο να

είναι έξω απ΄ αυτή τη θετική κοσμογονία.

Ας μην ξεχνούμε, τόσο εμείς όσο και οι

Ευρωπαίοι, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να

παρελαύνει τιμής ένεκεν πρώτη στην

Ολυμπιάδα, ότι έχει δώσει το όνομά της

στην Ευρώπη και στο νόμισμά της, ότι

είναι ιστορικά το αδιαμφισβήτητο λίκνο

του Δυτικού Πολιτισμού, ότι ήταν και

είναι πάντα μόνιμη σύμμαχος των δημο-

κρατικών δυνάμεων, σε όλους τους αγώ-

νες του Ελεύθερου Κόσμου, και ότι είναι

το 10ο μέλος του σκληρού πυρήνα της

Ε.Ε.

Είναι λοιπόν αδιανόητο να αγνοηθούν

όλα αυτά και να συζητείται η δημιουργία

Ευρωπαϊκού Ομόσπονδου Κράτους, στο

οποίο θα ανήκουν νεόφερτα πρώην ολο-

κληρωτικά κρατίδια του Βορρά, όπως η

Λιθουανία και η Λετονία, ή Βαλκανικά

κράτη που μέχρι πρότινος ήταν εχθρικά

προς το Δυτικό Κόσμο, όπως η Ρουμανία

και η Βουλγαρία, και αυτά να φέρονται με

αυθάδεια, σαν ιδιοκτήτες προς ενοικια-

στή, προς τη γενέτειρα της Ευρώπης και

προς μια Χώρα που οι δημοκρατικοί λαοί

του Κόσμου υπολόγιζαν πάντα ως κυμα-

τοθραύστη απέναντι στην επικράτηση

του ολοκληρωτισμού στη Βαλκανική

(γνωστή ιστορικά ως «πυριτιδαποθήκη»

της Ευρώπης). Η Ελλάδα είναι ισότιμος

συνιδιοκτήτης στην Ευρώπη, δεν είναι

ενοικιάστρια, ούτε φιλοξενούμενη!

Μια τέτοια τερατογένεση θα είναι παρα-

φύσει εξέλιξη και μόνιμη αναπηρία της

δημοκρατικής Ευρώπης, αλλά και ντροπή

και καταισχύνη για την Ελλάδα, και θα

ευθύνονται γι΄ αυτήν τόσο οι σημερινοί

«μικροί» ηγέτες της Ευρώπης, όσο και οι

«δειλοί, άβουλοι και μοιραίοι» Έλληνες

πολιτικοί.

Η Ελλάδα πρέπει, έναντι παντός τιμήμα-

τος οικονομικής φύσεως, να αποφύγει το

τεχνητό «οφσάιντ» που επιχειρούν κά-

ποιοι εκ του πονηρού εναντίον της. Τώρα

ακριβώς, που η Ευρώπη αλλάζει προς το

καλύτερο και πολλοί Ευρωπαϊκοί λαοί

ανανίπτουν σταδιακά και πιέζουν προς

την κατεύθυνση της ενοποίησης και της

δημοκρατικής ολοκλήρωσης, θα είναι με-

γάλη αφροσύνη για την Ελλάδα να πέσει

στην παγίδα που της έχουν στήσει. Στον

πονηρό απαντάς με πονηρία.

Όποια συμφωνία και αν κλείσουμε, θα

σαρωθεί από τις ευρύτερες εξελίξεις και

τις διορθωτικές παρεμβάσεις της ενοποι-

ητικής διαδικασίας. Αρκεί να μην είμαστε

τότε έξω από το κέντρο αποφάσεων. Θα

είναι ολέθριο, να αποφασίζουν ανθ΄

ημών για τις τύχες της «Ελεύθερης Ευ-

ρώπης» η ανιστόρητη και αυθάδης κυρία

πρόεδρος της Λιθουανίας και οι πρωθυ-

πουργοί της Βουλγαρίας και της Ρουμα-

νίας, ακόμα και η προστατευόμενή μας

μικρή Κύπρος, και η υπερήφανη Ελλάδα

να αναμένει στον προθάλαμο της Ευρώ-

πης τις αποφάσεις τους!

Μια τέτοια Εθνική καταστροφή, αλλά και

ταπείνωση, θα ισοδυναμεί σε βαρύτητα

με εκείνη της Μικρασιατικής εκστρα-

τείας, αν όχι θα υπερτερεί. Και ας γνωρί-

ζουν οι Έλληνες πολιτικοί ειδικά, ότι και

η «νέμεση» θα είναι ανάλογη με τότε.

Οι καιροί ου μενετοί.

Δημήτρης Ράπτης
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Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική
εξυπηρέτηση

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυ-
πηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.

Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκα-

φών Τουρισμού, Αντώνη Στελλιάτο συναντήθηκε 20/7  η

Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο της

συζήτησης ήταν η ενημέρωση της Περιφερειάρχη για τη

συμβολή των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στον

τουρισμό και την ενίσχυση των νησιών του Αργοσαρωνικού

ως εγγύτερα της Αθήνας και πρώτο σταθμό της κρουαζιέ-

ρας των ναυλωτών, ειδικά κατά την κρίση που διέρχεται σή-

μερα η χώρα. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτη-

τών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Α. Στελλιάτος ανα-

φέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μαρινών στα νησιά,

έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των πλοίων, καθώς

επίσης και στις εγκαταστάσεις και παροχές αυτών. 

Ο ίδιος τόνισε ότι ο τομέας των μαρινών είναι πολύ σημαν-

τικός και σε στάδιο ανάπτυξης και θα συμβάλλει τα μέγι-

στα στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι η Περι-

φερειακή Αρχή προχωρά, στο πλαίσιο του πρόσφατου Οδι-

κού Χάρτη που συμφωνήθηκε με τους αντιπροσώπους των

παραγωγικών φορέων (ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), στη συντο-

νισμένη προβολή και τόνωση του τουριστικού προϊόντος

της Αττικής, στη βάση, για πρώτη φορά, στρατηγικού σχε-

διασμού. 

«Στην προσπάθεια διασφάλισης της αναπτυξιακής προ-
οπτικής της Περιφέρειας, η στήριξη του τουρισμού, και ει-
δικότερα του θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού των
νησιών του Αργοσαρωνικού αποτελεί σοβαρή πρόκληση.
Στην κατεύθυνση αυτή θα πράξουμε ό,τι απαιτείται και ό,τι
απαιτούν οι περιστάσεις για την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας», είπε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης. 

H Περιφέρεια Αττικής συζητά για τη συμβολή των επαγγελματικών

τουριστικών πλοίων στον τουρισμό με την 

Ενωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού
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Διαγωνισμός 

Επιχειρηματικότητας 

“Creative Business Cup” 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στην Ελ-

λάδα το παγκόσμιο πρωτάθλημα της δημιουργικής βιο-

μηχανίας “Creative Business Cup”, εκεί όπου

συναντιούνται ιδέες και επιχειρηματίες για την προ-

ώθηση καινοτόμων και ξεχωριστών επιχειρηματικών

προτάσεων στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας. 

Στην Ελλάδα τον διαγωνισμό διοργανώνουν  οι Indus-

try Disruptors – Game Changers (ID-GC), στην ιστοσε-

λίδα των οποίων μπορεί κάποιος να δηλώσει

συμμετοχή για τον εθνικό διαγωνισμό. 

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα έχει την ευκαιρία να εκ-

προσωπήσει την Ελλάδα στον Διεθνή Τελικό που θα

πραγματοποιηθεί το διήμερο 17-19 Νοεμβρίου στην Κο-

πεγχάγη, με την συμμετοχή 400 επενδυτών μελών του

δικτύου European Business Angels Network, και να δια-

γωνιστεί ανάμεσα σε 63 χώρες, κερδίζοντας όχι μόνο

διεθνή αναγνωρισιμότητα, αλλά και σημαντικά έπαθλα

και υπηρεσίες.  

O νικητής του διαγωνισμού “Creative Business Cup” θα

αναδειχθεί μέσα από ζωντανό κοινό και κριτές, κατά τη

διάρκεια των τετραήμερων εκδηλώσεων του Disrupt

Startup ScaleUP (http://www.disrupt2015.com/), που θα

πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθη-

ναίων, 1- 4 Οκτωβρίου 2015, μία διοργάνωση η οποία

θα αποτελέσει οδηγό επιβίωσης της επιχειρηματικότη-

τας, σε μία περίοδο που το επιχειρείν βρίσκεται σε κα-

τάσταση πολιορκίας.

Ο διαγωνισμός αφορά  ταλαντούχους επιχειρηματίες

και εν δυνάμει επιχειρηματίες στους παρακάτω τομείς:

• Σχέδιο • Αρχιτεκτονική • Παραγωγή περιεχο-

μένου • Διαφήμιση • Βιβλία/ Τύπος • Μουσική • Φιλμ και

video • Τέχνη και Χειροτεχνία • Ραδιόφωνο και Τηλεό-

ραση • Ψυχαγωγικά Πάρκα & Ζωντανές Σκηνές • Γα-

στρονομία • Δραστηριότητες αναψυχής  

Ειδικότερα  για τον Διαγωνισμό 
Για τους υποψήφιους που θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση

τους στον τελικό  η διαδικασία υποβολής συμμετοχών, με

απαιτούμενη την υποβολή ενός επιχειρηματικού σχεδίου,

έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου.

http://industrydisruptors.org/index.php/competitions/creative-

business-cup   

Ποιοι είναι οι Industry Disruptors – Game Changers (ID –

GC)

Οι Industry Disruptors – Game Changers (ID – GC), αποτε-

λούν μια πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία ενός

οικοσυστήματος που ενισχύει και προάγει την καινοτομική

επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στη νεοφυή επιχειρημα-

τικότητα και την εξωστρέφεια. Μέσω στρατηγικών συ-

νεργασιών με αναγνωρισμένους φορείς στήριξης της

επιχειρηματικότητας του εξωτερικού, οι ID-GC προσφέ-

ρουν τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να ωριμά-

σουν τις ιδέες τους μέσα από δικτύωση, διαγωνισμούς,

εκπαίδευση, χρηματοδότηση, mentorship, και στρατηγικές

επικοινωνίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες μιας start-up

επιχείρησης. Διαβάστε περισσότερα για τους ID-GC στο

www.industrydisruptors.org.

Για περισσότερες πληροφορίες 

Έλλη Παπουτσάνη, ellie.p@id-gc.org

Βάσω Βασιλοπούλου,

vvasilopoulou@industrydisruptors.org

Τηλ: 210 7236217

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών αναλαμβάνει πρωτοβουλία

σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο

για την επιχειρηματική Κοινότητα

και για την Κοινωνία στο σύνολο

της.

Το Ε.Ε.Α. πιστεύει ακράδαντα ότι:

― η Πτώχευση αποτελεί μια φυσική

παράμετρο στην λειτουργία του επι-

χειρείν

― ο Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί

εργαλείο Ανάπτυξης μιας Οικονο-

μίας και όχι εργαλείο εκκαθάρισης

επιχειρήσεων

― η αποτελεσματικότητα του Πτω-

χευτικού Κώδικα στην Ελλάδα είναι

ιδιαιτέρως περιορισμένη

― η μεγάλη πλειοψηφία των πτω-

χεύσεων αποτελούν «έντιμες» πτω-

χεύσεις, αποκλειστικά οφειλόμενες

στους κανόνες του επιχειρείν

― ο επιχειρηματίας που πτωχεύει

έντιμα πρέπει να λαμβάνει άμεσα

Δεύτερη Ευκαιρία

― χρειάζεται άμεσα επανακαθορι-

σμός των παραμέτρων λειτουργίας

της Πτωχευτικής διαδικασίας

Για τους λόγους αυτούς το Ε.Ε.Α.

αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την

αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα,

για την βελτίωση των Πτωχευτικών

διαδικασιών και για την άμεση εφαρ-

μογή της Δεύτερης Ευκαιρίας στους

πτωχεύσαντες επιχειρηματίες που

έπεσαν έξω χωρίς δόλο, στους έντι-

μους πτωχεύσαντες.

Βασικά ερωτήματα που θα απαντη-

θούν από την πρωτοβουλία είναι τα

ακόλουθα:

― πότε και πώς πρέπει να καθίστα-

ται αφερέγγυα μια επιχείρηση

― είναι εύλογος και παραγωγικός ο

συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης

μιας πτώχευσης.

― Πώς μπορεί να συντομευτεί ο

χρόνος της Πτώχευσης αξιοποιών-

τας τις δυνατότητες που παρέχει

σήμερα η Πολιτεία

― χρειάζεται η Δεύτερη Ευκαιρία

στους έντιμους πτωχεύσαντες και

αν ναι με τι όρους και προϋποθέσεις

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του

Ε.Ε.Α. εμπειρογνώμονες (νομικοί,

οικονομολόγοι κλπ) και άνθρωποι

της αγοράς θα συνεργαστούν, θα

συλλέξουν πληροφορίες, καλές

πρακτικές και προτάσεις από την

Ελλάδα και από άλλα κράτη μέλη

της ΕΕ καθώς και από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή ώστε να εντοπίσουν

τις απαραίτητες αλλαγές στο Πτω-

χευτικό Δίκαιο ώστε αυτό να κατα-

στεί πραγματικό εργαλείο

Ανάπτυξης της Οικονομίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας του

Ε.Ε.Α. είναι η κατάθεση μιας τελικής

πρότασης προς την Πολιτική Ηγεσία

σε διάστημα τριών μηνών· μιας πρό-

τασης που θα περιλαμβάνει την

άποψη ολόκληρης της επιχειρηματι-

κής Κοινότητας για το Πτωχευτικό

Δίκαιο.

Το Ε.Ε.Α. θα ηγηθεί στην συνέχεια

προσπάθεια σχετικής ενημέρωσης

της Κοινής Γνώμης και προσπάθεια

απενεχοποίησης της επιχειρηματι-

κότητας στο ευαίσθητο ζήτημα της

Πτώχευσης.

Το Ε.Ε.Α. προσκαλεί κάθε ενδιαφε-

ρόμενο να εισφέρει στην κοινή προ-

σπάθεια καταθέτοντας τις απόψεις

του και τις εμπειρίες του σχετικά με

την Πτωχευτική διαδικασία. Ήδη

έχει συσταθεί Συντονιστική Ομάδα

Δράσης που θα έχει την ευθύνη

διεκπεραίωσης του έργου.
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

Πτωχευτικός Κώδικας – Δεύτερη Ευκαιρία

Aθώοι κηρύχθηκαν από το Πλημμε-

λειοδικείο Πειραιά, χθες, οι 44 Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι Νίκαιας - Αγ. Ι.

Ρέντη, που είχαν κατηγορηθεί για

απείθεια, μετά την μηνυτήρια ανα-

φορά τού τέως Υπουργού Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης & Ηλ.

Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσο-

τάκη, προς τον Εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, όταν η Δημοτική

Αρχή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

αρνήθηκαν να παραδώσουν στοι-

χεία, προκειμένου να ελεγχθούν οι

μονιμοποιήσεις Δημοτικών Υπαλλή-

λων. 

Πιο συγκεκριμένα, είχαν αντιταχθεί

με την υπ’ αρ. 237/2014 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, στην

παράνομη και αντισυνταγματική

όπως έκριναν, «επιδρομή επιθεω-
ρητών στο Δήμο, με πρόσχημα τον
δήθεν έλεγχο συμβάσεων και στην
ουσία την απόλυση των εργαζομέ-
νων», όπως επισημαίνεται, χαρα-

κτηριστικά από τον δήμο. 

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι, η διά-

ταξη του «Νόμου Μητσοτάκη» του

4250/14, βάσει της οποίας κατηγο-

ρήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, κα-

ταργήθηκε με νέα διάταξη του

«Νόμου Κατρούγκαλου» - Ν.

4325/2015 - με σκέψεις περί νομι-

μότητας και αμφίβολης συνταγμα-

τικότητας της παλαιάς διάταξης,

δικαιώνοντας διπλά το Δημοτικό

Συμβούλιο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.  

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τεκ-

μηρίωσης των απόψεων των δια-

δίκων ενώπιον του Δικαστηρίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που

αφορά το διάταγμα για τον

Υμηττό.

Κατά τη διαδικασία αυτή παρου-

σιάστηκαν ενώπιον του δικαστη-

ρίου οι απόψεις του Δήμου

Κρωπίας περί αντιθέσεως του εν

λόγω προεδρικού διατάγματος σε

σειρά κανόνων του δικαίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα

με το δικαστήριο, η απόφαση επί

της υποθέσεως (C-473/14,) πρό-

κειται να δημοσιευθεί στις 10 Σε-

πτεμβρίου 2015.

Όπως σημειώνει ο δικηγόρος, Δρ.

Απόστολος Παπακωνσταντίνου,

από την εξέλιξη της διαδικασίας

που ακολουθήθηκε ενώπιον του

δικαστηρίου, μπορεί να εκτιμηθεί

ότι διατηρούνται σημαντικές ελπί-

δες για επιτυχή έκβαση του δύ-

σκολου αυτού δικαστικού αγώνα. 
www.mesogia.news.gr

Επανέλεγχοι στους Δήμους 
Αθώοι οι 44 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Νίκαιας  

Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο

το διάταγμα Υμηττού
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5 δις Ευρώ ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, 1.300 "αγύ-

ριστα" δάνεια, κι όλα αυτά «μόνο η κορυφή του παγό-
βουνου», όπως επισημαίνει ο Υπουργός Επικρατείας,

αρμόδιος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Πανα-

γιώτης Νικολούδης, αναφερόμενος σε ένα από τα με-

γαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων

δεκαετιών, αυτό της «Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας».
Η υπόθεση αφορά τις παράνομες χορηγήσεις δανείων

από την Αγροτική Τράπεζα σε διάφορα πρόσωπα και φο-

ρείς, κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι το

2012.

Η υπόθεση - Οι έρευνες - Το πόρισμα

Από την Αρχή του άρθρ. 7 του ν.3691/2008 διαβιβάσθηκε

στην Εισαγγελία της Αθήνας «πόρισμα», σχετικά με τις

παράνομες χορηγήσεις δανείων από την «Αγροτική Τρά-

πεζα» σε διάφορα πρόσωπα και φορείς κατά το χρονικό

διάστημα από το 2000 μέχρι το 2012.

Με το πόρισμα αυτό και τη σχετική Έκθεση Ελέγχου της

Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνεται η ποινικά αξιό-

λογη συμπεριφορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων

παρανόμως έλαβαν δάνεια τα οποία ουδέποτε επέστρε-

ψαν. Για κάποιους από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση πε-

ριουσιακών στοιχείων.

Η ζημία του Δημοσίου από την εγκληματική αυτή δρα-

στηριότητα φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Το παραπάνω πόρισμα αφορά δείγμα μόνο του συνολι-

κού αριθμού των παρανόμως χορηγηθέντων και ουδέ-

ποτε επιστραφέντων δανείων.

Π. Νικολούδης: «Η ΑΤΕ δεν είναι μία 
Τράπεζα που χρεοκόπησε - Είναι ένα 

διαρκές πολιτικό σκάνδαλο»!

Ο Υπουργός Επικρατείας,

αρμόδιος για την Καταπο-

λέμηση της Διαφθοράς,

Παναγιώτης Νικολούδης,

αναφερόμενος στο

«σκάνδαλο Αγροτική»,

ανακοίνωσε πως, θα ακο-

λουθήσει ποινική έρευνα,

«που θ’ αποκαλύψει ολό-
κληρο το "παγόβουνο" και
τότε θα γίνει σε όλους σαφές ότι το "σκάνδαλο της ΑΤΕ"
δεν είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο αλλά
πρωτίστως και κυρίως ένα διαρκές, διαχρονικό και καλο-
σχεδιασμένο πολιτικό σκάνδαλο, που βαρύνει όλους σχε-
δόν εκείνους που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης της
Χώρας, κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε παρα-
πάνω», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για να δηλώσει το

μέγεθος του "γιγαντιαίου" αυτού σκανδάλου και προσθέ-

τει:

«Η ΑΤΕ δεν είναι απλά μια Τράπεζα που χρεοκόπησε. Η
ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών ως η δεξαμενή από
την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες άντλησαν τα μέσα
για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων. Η ΑΤΕ ήταν το

όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι κυριότεροι εκφραστές
του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Ήταν το σημείο στο
οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκλημα-
τικότητα. Ήταν τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, το "μα-
γικό φίλτρο", που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε κάποιοι
θεσμοί (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί) να καταντήσουν εσμοί».
«Εμείς ανοίξαμε το δρόμο και τώρα είναι η σειρά της τα-
κτικής Δικαιοσύνης να προχωρήσει στο δρόμο αυτό και να
διεκπεραιώσει το πραγματικά δύσκολο έργο της απόδοσης
ευθυνών για κάθε ένα από τα 1.300 αγύριστα δάνεια.

Είμαστε βέβαιοι ότι, παρά τις δυσκολίες χειρισμού αυτής
της τεράστιας σε όγκο υπόθεσης, η Δικαιοσύνη θα επιτε-
λέσει το καθήκον της με επιτυχία.

Ήδη όμως αποκαλύπτονται όλα εκείνα για τα οποία κατ'
επανάληψη κάναμε λόγο και τώρα πλέον έχουν συγκεκρι-
μένο σχήμα και μορφή και κυρίως έχουν συγκεκριμένα ονό-
ματα, έστω κι αν έχει αποκαλυφθεί μόνο η "κορυφή του
παγόβουνου".
Η πλήρης δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης και η από-
δοση ευθυνών εκεί που πρέπει, αποτελεί δίκαιο αίτημα της
Ελληνικής Κοινωνίας, το οποίο τώρα ικανοποιείται.

Τέλος, για όλους εκείνους που δείχνουν να αδημονούν και
να απαιτούν από εμάς άμεσες πράξεις κάθαρσης και τιμω-
ρίας, θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα όσα πρέπει να γίνουν
θα γίνουν στην ώρα τους και  με το σωστό τρόπο. Η Δι-
καιοσύνη δε ξεχνά αλλά και δεν πρέπει να ενεργεί βιαστικά
και παρορμητικά», συμπληρώνει.

epoli.gr

Δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Δια-

φθοράς Ελένη Ράικου κατά των στελε-

χών του ΤΑΙΠΕΔ. Βασίζεται στο

εισαγγελικό πόρισμα προκαταρκτικής

εξέτασης που διενεργήθηκε μετά από μη-

νυτήρια αναφορά μελών του Δικηγορικού

Συλλόγου Πειραιά. Αφορά 28 ακίνητα

του δημοσίου. Τα ακίνητα αυτά είχαν με-

ταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την πώ-

ληση τους και στην συνέχεια την

λειτουργική μίσθωσή τους από τους αγο-

ραστές για 20 χρόνια.

Οι συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθω-

σης υπογράφηκαν ανάμεσα στο ελληνικό

δημόσιο και τις εταιρείες «Eurobank Prop-

erties» και «ΕΘΝΙΚΗ Πανγαία». Η συναλ-

λαγή ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014.

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 261 εκα-

τομμύρια ευρώ. Τα μισθώματα που ανέ-

λαβε την υποχρέωση να καταβάλλει

ετησίως το ελληνικό δημόσιο, ανέρχον-

ταν για το πρώτο έτος σε 25,5 εκ. ευρώ. 

Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται ότι

τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμό-

νων, παρ’ ότι γνώριζαν ότι η συναλλαγή

δεν ήταν συμφέρουσα για το δημόσιο,

γνωμοδότησαν ομόφωνα προς το ΔΣ το

αντίθετο. ΟΙ εισαγγελείς εκτιμούν ότι η

ζημία του δημοσίου ανέρχεται σε τουλά-

χιστον 580 εκ. ευρώ –είναι περίπου το δι-

πλάσιο από την τιμή πώλησης!

Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρονται

συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις οποίες

τεκμηριώνεται η προκληθείσα ζημία για το

δημόσιο.

Τέτοιες είναι:

- Το συνολικό ποσόν 6,6 εκ. ευρώ που κα-

τέβαλλε το δημόσιο μέχρι τον Ιούνιο του

2015 για μίσθωση κενών ή εν μέρει κενών

κτιρίων. (Κτίριο Κεράνη, Κτίριο Υπουρ-

γείου Υγείας – πρώην Ολυμπιακό Κέντρο

γραπτού Τύπου).

- Υποτίμηση της εύλογης αξίας των ακι-

νήτων με αποτέλεσμα την μείωση του τι-

μήματος που εισέπραξε το Δημόσιο. (κτί-

ριο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γενικό Χη-

μείο του Κράτους, όπου υπήρχε

περιθώριο για ανέγερση νέων κτισμάτων

από τον αγοραστή, καθώς ο συντελεστής

δόμησης δεν είχε καλυφθεί πλήρως).

- Υποεκτίμηση της μελλοντικής υπεραξίας

των ακινήτων λόγω μεταβολής των χρή-

σεων γης (Κτίριο Υπουργείου Παιδείας).

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του Συμ-

βουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ

διώκονται για το αδίκημα της απιστίας

στην υπηρεσία, με την επιβαρυντική περί-

σταση του ν. 1608 περί καταχραστών δη-

μοσίου χρήματος (ιδιαίτερα μεγάλη αξία

του αντικειμένου του εγκλήματος).

Τα τρία μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ διώκον-

ται για υπεξαίρεση, με τις επιβαρυντικές

περιστάσεις του ν. 1608 περί καταχρα-

στών του Δημοσίου. Η δίωξη αφορά την

μη απόδοση τόκων που ξεπερνούν τις

100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την δικογρα-

φία, οι κατηγορούμενοι όφειλαν εντός δε-

καημέρου να πιστώσουν το ποσόν στον

ειδικό λογαριασμό του δημοσίου, με τους

αναλογούντες τόκους, τους οποίους δεν

απέδωσαν.

Με βάση τον καταστατικό νόμο του ΤΑΙ-

ΠΕΔ, στα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να

διωχθούν για απιστία, για πράξεις ή πα-

ραλείψεις που έχουν την έγκριση του επι-

στημονικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως η ανα-

φερόμενη. Έτσι τα τρία μέλη του ΔΣ διώ-

κονται μόνο για το αδίκημα της

υπεξαίρεσης.

Ανάλογη υπόθεση μη αποδοθέντων

τόκων που φτάνουν τα 361.000 ευρώ,

έχει ερευνηθεί και για το κτίριο του εμπο-

ρικού κέντρου Golden Hall. Η υπόθεση

έχει διαχωριστεί, καθώς ερευνάται και η

τέλεση απιστίας σε βάρος του Δημοσίου.

«Σκάνδαλο ΑΤΕ»: 5 δις Ευρώ η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο!

Πούλησε “τζάμπα” δημόσια ακίνητα το ΤΑΙΠΕΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα,  20 /07/2015
Α.Π. 14768

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ  Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
και υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
και παρατηρήσεων επί των κτημα-
τολογικών διαγραμμάτων και πινά-
κων στη μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕ-
ΡΑΤΕΑΣ ΣΕ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟ-
ΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ καθώς και
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ-
ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ.

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της συνιδιοκτήτης έκτα-
σης αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προ-
κειμένου να υποβάλλουν την προ-
βλεπόμενη από της παρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ
877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης
δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-
ρατηρήσεις, όσον αφορά το ακί-
νητο τους,  επί των κτηματολο-
γικών διαγραμμάτων και πινάκων,
τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπό-
δειξη των ιδιοκτητών μετά την επε-
ξεργασία των δηλώσεων

ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν
στην Α’, ώστε να ληφθούν υπόψη
στη διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνο-
δεύοντα σε αυτά τοπογραφικά δια-
γράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

Πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει

η παραγωγή του ελληνικού Pony, ενός

αυτοκινήτου που θα κατασκευάζεται

στη Θεσσαλονίκη από ελληνικά χέρια

και στο εργοστάσιο της Namco (Na-

tional Mobile Company of Greece).

Το Pony θα εφοδιάζεται με κινητήρα

βενζίνης 1.4 λίτρων και diesel 1.6 λί-

τρων, ενώ η αρχική του τιμή σύμφωνα

με τον επικεφαλής Πέτρο Κοντογούρη

θα είναι τα 7.000 ευρώ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββα-

τοκύριακο», ο Π. Κοντογούρης τόνισε

ότι την πρώτη χρονιά η παραγωγή θα

αγγίξει τις 6.000 μονάδες, τη δεύτερη

θα φτάσει τις 10.000, ενώ ο στόχος για

την τρίτη χρονιά είναι 15.000 αυτοκί-

νητα.

Nα σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά,

μετά πάρα πολλά χρόνια που ελληνικό

αυτοκίνητο υποβάλλεται σε διαδικασία

έγκρισης τύπου. Μετά την περίοδο

δόξας του ’60, του ’70 και του ’80, ο

σκληρός ανταγωνισμός -μεταξύ

άλλων- είχε σβήσει τις μηχανές της ελ-

ληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ολα

αυτά μέχρις ότου -σύμφωνα με τον

μύθο που συνοδεύει την επανεμφάνιση

του Pony- ο 80χρονος σήμερα ιδιοκτή-

της της εταιρείας, Πέτρος Κοντογού-

ρης, πείσμωσε όταν άκουσε Γερμανό

αξιωματούχο να δηλώνει ότι «δεν μπο-
ρεί να φτιάχνει αυτοκίνητα κάθε χώρα»
και βάλθηκε να τον διαψεύσει.

Ταιριαστό στην ιστορία της οικογέ-

νειας: τη δεκαετία του ’50, στη Γερμα-

νία, οι αδερφοί Κοντογούρη είχαν

επιχειρήσει να βγάλουν στην παρα-

γωγή ένα φορτηγό με το όνομα «Hel-

las». Το 1961, ιδρύουν στη

Θεσσαλονίκη την εταιρία FARCO και

ξεκινούν την παραγωγή ενός οχήματος

πολλαπλών χρήσεων με κινητήρες

BMW, χωρίς μεγάλη επιτυχία. 

Δεν το βάζουν όμως κάτω. Το 1972 δη-

μιουργούν τη NAMCO (National Motor

Company of Greece), ξεκινούν συνερ-

γασία με τη Citroën και παρουσιάζουν

στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης ένα

«τετραγωνισμένο» αυτοκίνητο που

χρησιμοποιούσε ως βάση τα μηχανικά

μέρη του 2CV. Ηταν το Pony, ένα αυτο-

κίνητο «τόσο άσχημο που είναι ωραίο»
όπως είχε γραφτεί τότε στον γερμα-

νικό Τύπο.

Εμελλε να είναι το πιο επιτυχημένο ελ-

ληνικό αυτοκίνητο στην ιστορία (πωλή-

θηκαν πάνω από 30.000 κομμάτια με

εξαγωγές σε 14 χώρες). Με κόστος

λειτουργίας και συντήρησης υποπολ-

λαπλάσιο αυτού ενός «κανονικού» τζιπ

και τιμή πώλησης εξίσου χαμηλή, έγινε

ανάρπαστο τόσο από τις κρατικές και

στρατιωτικές υπηρεσίες όσο απ’ όλους

όσοι είχαν δικαίωμα χρήσης «επαγγελ-

ματικού». Το εργοστάσιο «έβγαζε» 8-

10 αυτοκίνητα ημερησίως, με το 67%

των εξαρτημάτων να είναι ελληνικής

προέλευσης. Η παραγωγή του Pony

σταμάτησε το 1983, λόγω κυρίως των

αλλαγών στο δασμολογικό καθεστώς

και της κατάργησης του προστατευτι-

σμού, που σήμανε η είσοδος της Ελ-

λάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το νέο Pony θυμίζει έντονα το παλιό,

καλό Pony: κλασική όψη, ευθείες γραμ-

μές, κάτι μεταξύ τζιπ και pick-up. «Είναι
ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με μηχανικά
μέρη τελευταίας τεχνολογίας, σχεδια-
σμένο με βάση την αρχή της εταιρείας
για κλασικό styling», αναφέρει το σάιτ

της NAMCO, όπου το Pony εμφανίζεται

σε διάφορες εκδόσεις, από μικρά βα-

νάκια και κάμπριο μέχρι ελαφρά ασθε-

νοφόρα. Στόχος είναι η ημερήσια

παραγωγή να ανέρχεται σε 24 κομμά-

τια και το κόστος του αυτοκινήτου να

κυμαίνεται γύρω στα 7.000 ευρώ.

Το νέο «Pony» θα εφοδιάζεται με τε-

τρακύλινδρους κινητήρες 1.300 ή

1.400 κ.ε., θα «βγάζει 75-80 ίπ-

πους και θα διαθέτει χειροκίνητο

κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων.

Ομως η ιδιαιτερότητά του είναι

ότι θα έχει ωφέλιμο φορτίο 800

κιλά. Κι αυτή η δυνατότητα οφεί-

λεται στον νέο πίσω άξονα που

θα διαθέτει, ο οποίος σχεδιά-

στηκε και κατασκευάστηκε απο-

κλειστικά στη «NAMCO».
Η προοπτική της επανακυκλοφορίας

του Pony ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις

στους ρομαντικούς των τεσσάρων τροχών.

«Pony… Φοβερό αυτοκίνητο, με τρία μονα-

δικά, ακόμα και σήμερα, χαρακτηριστικά.

Δεν μπορούσες να το “κάψεις”, δεν μπο-

ρούσες να το “σπινιάρεις” και δεν μπορού-

σες να το βγάλεις από τον δρόμο ή να το

τουμπάρεις» διαβάζουμε σε ειδικό φόρουμ.

«Θυμάμαι πόσο έκανα κέφι να ταπεινώνω

κοντράροντας τις τότε 320i αλλά και κά-

ποιες Porshe αν τύχαινε ευκαιρία, στο ελα-

φρά ανηφορικό φανάρι της Συγγρού με την

Αμφιθέας. Δεν χρειαζόταν να κάνεις

πολλά, γκάζωνες προκλητικά λίγο πριν το

πράσινο, άφηνες τις στροφές να ανέβουν

στον “θεό” και τη μεγάλη στιγμή άφηνες

τον συμπλέκτη κρατώντας με όλη σου τη

δύναμη τον λεβιέ για να μην σου πετάξει το

σασμάν την “πρώτη”. Στα 100 μ. έριχνες

καρφωτή τη “δευτέρα” χωρίς να αφήσεις το

πόδι σου από το γκάζι και κοίταγες πίσω

σου χαζεύοντας τα απορημένα πρόσωπα».

Ξεκινά με παραγωγή 6.000 αυτοκινήτων το χρόνο το Ελληνικό «Pony»

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955 Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  20-7-2015
Aρ. Πρωτ.:   32073

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ» που αφορά την προμήθεια υδροφόρας όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τε-
χνική μελέτη 18/2015 και με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη από τεχνοοικονομικής άποψης προσφορά.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  18/2015 και την με αρ. Πρωτ. 29120/2-7-
2015 (ΑΔΑ : ΩΔ8ΖΩΨΖ-551) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 1-9-2015 και ώρα
λήξης αποστολής των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανο-
νική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

(*) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό
2.140,00 € 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου   www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 34144212-7 107.000,00 24.650,00€ 131.650,00€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ 131.650,00€ 

(Μετά στρογγυλοποίησης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Τρίτη 21-7-2015 Παρασκευή 24-7-2015 Τρίτη 1-9-2015 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  21-7-2015
Aρ. Πρωτ.:  32272

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ» με
σφραγισμένες προσφορές και  συμ-
πλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου, με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή  στο σύνολο της προσφοράς
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 90/2015 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προ-
ϋπολογισμού 20.000,00€  (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 325,00 €.                         
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Με-
λέτη με α/α  90/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 29114 /2-7-2015 (ΑΔΑ
79ΨΧΩΨΖ-Η0Ο) σχετική Διακή-
ρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 2-
9-2015 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προ-

θεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Δευτέρα 27/7/2015 μέχρι
την Τρίτη  1/9/2015 και ώρες 08.30
- 13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- 
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος,  22/07/2015
Αριθ. Πρωτ: 21302

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό για την «Προμήθεια
Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθ-
μού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.

102» με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των
ειδών ή για το σύνολο των ειδών
κάθε ομάδας (Α έως και Θ) όπως
αυτά προσδιορίζονται με την
10/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών. Η προϋπολογισθείσα δα-
πάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 106.847,64€ συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει το
προϋπολογισμό του Δήμου Διονύ-
σου. Η προμήθεια συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνι-
κούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013/ΠΔΕ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 10/08/2015. Καταλυτική
ημερομηνία  υποβολής προσφορών
20/08/2015 και ώρα 15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις
ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα
συμμετάσχει, με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς (τηλ.
2132030623).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 379517

Ο LEO MULVEHILL του Leo Mulvehill και της Maura

το γένος  Keady, που γεννήθηκε στο Worcester Μασ-

σαχουσετης και κατοικεί στη Νέα Υόρκη και η ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ  του Ιωάννη και της Φωτεινής, το

γένος Τριανταφύλλου,  που  γεννήθηκε  στην Αθήνα

Αττικής και κατοικεί στη Βούλα, πρόκειται να παν-

τρευτούν στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤ-
ΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑ-
ΛΑΣ Υ2 ΚΑΙ Υ3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.900,00€
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%
Αρ. Διακήρυξης: 21596/26-06-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-

ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ Υ2 ΚΑΙ Υ3»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.900,00 €
Πλέον Φ.Π.Α 23%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι
Δήμου Ωρωπού 
Ο Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει Πρό-
χειρο Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές, σύμφωνες με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
10/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή, με το σύστημα
συμπλήρωσης τιμολογίου για την
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΥ-
ΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ Υ2 ΚΑΙ Υ3». 
Η προμήθεια περιλαμβάνει: 
• Yποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
γεώτρησης, κατάλληλο για  τοπο-
θέτηση εντός γεώτρησης σε βάθος
180m. Η παροχή της αντλίας θα
είναι 300-320m3/h σε μανομετρικό
ύψος 150 Μ.Σ.Υ. και ισχύος 250
ΗΡ-380V. 

• Yποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
σε διάταξη booster.  Η παροχή της
αντλίας θα είναι 300m3/h σε μανο-
μετρικό ύψος 80 Μ.Σ.Υ. και ισχύος
125 ΗΡ-380V.
1. Oι Τεχνικές Προδιαγραφές περι-
γράφονται αναλυτικά στο τεύχος
«Τεχνικές Προδιαγραφές». Ο εν-
δεικτικός προϋπολογισμός είναι
73.677,00 € από τα οποία
59.900,00 για αξία της προμήθειας
και 13.777,00 για ΦΠΑ 23%. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επι-
χειρήσεις)
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλ-
λοδαπά (Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθ-
μες Εταιρείες, Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυ-
μες Εταιρείες) 
γ) Συνεταιρισμοί με την προϋπό-
θεση ότι ασκούν επάγγελμα σχε-
τικό με το αντικείμενο του
διαγωνισμού.
δ) Ενώσεις προμηθευτών – Κοινο-
πραξίες
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν από τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ωρωπού τα τεύχη δημοπράτησης,
καθώς και τα έντυπα της προσφο-
ράς (τιμολόγιο προσφοράς, έντυπο
οικονομικής προσφοράς – προϋπο-
λογισμός προσφοράς που θα συμ-
πληρωθούν υποχρεωτικά από τους
διαγωνιζόμενους) έως και μία
ημέρα πριν από την ημερομηνία διε-
ξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα
14:30. Η συμπλήρωση των φύλλων
συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική. 
Αρμόδιος Υπάλ. Επικοινωνίας: Στα-
μάτης Λάτσας, τηλ: 22953-20337,
Fαx: 22953-20328
Οι προσφορές μπορούν να σταλούν

ή να κατατεθούν στο  γραφείο πρω-
τοκόλλου και διεκπεραίωσης του
Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγου-
μένη εργάσιμη ημέρα της απο-
σφράγισης των προσφορών και
έως τις 14:30 μ.μ ή θα κατατεθούν,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής,
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στην έδρα του Δήμου Ωρωπού, επί
της Λ. Χαλκουτσίου 50, 190 15
Ωρωπός, στις 31 Ιουλίου 2015,
ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρ-
ξης παραλαβής προσφορών την
10.00πμ και ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών την 10.30πμ. 
5.Δεν απαιτείται εγγυητική επι-
στολή για τη συμμετοχή σε συνο-
πτικό διαγωνισμό του άρθρου 143
του Ν.4281/2014 (άρθρο 157
παρ.1α του Ν.4281/2014). Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 90
ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλ-
λακτικές προσφορές.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους του Δήμου μέσω του
Κ.Α 25.7131.0003 του προϋπολογι-
σμού του Δήμου για το έτος 2015.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Η συνολική προθεσμία παράδο-
σης του υπό προμήθεια εξοπλισμού
στις εγκαταστάσεις για τις οποίες
προορίζεται, ορίζεται σε ένα (1)
μήνα από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Ωρωπού. 

Ωρωπός 24/07/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο   23-7-2015
Αρ. Πρωτ. : 12705

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινή-
του στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και τις 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2015 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-

τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο
που θα χρησιμοποιηθεί για την στέ-
γαση Δημοτικού Σχολείου του
Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου Μαρκοπούλου, ή
εκτός σχεδίου Μαρκοπούλου, αλλά
επί οριακής αυτού οδού, πλην της
δυτικής πλευράς της Λεωφόρου
Λαυρίου, ή εκτός σχεδίου, αλλά επί
της Λεωφόρου  Μαρκοπούλου –
Πόρτο Ράφτη και στο τμήμα μέχρι
τη διασταύρωση με την Λεωφόρο
Βραυρώνας. Σημειώνεται ότι για τις
ανάγκες της παρούσης, δεν λαμβά-
νονται υπόψη ως εντός σχεδίου πε-
ριοχές οι υπό έγκριση επεκτάσεις. 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει:
Να πληροί κατ’ ελάχιστον τις προ-
διαγραφές 4θέσιου Δημοτικού Σχο-
λείου όπως αυτές περιγράφονται
στην απόφαση 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ
635Β’ 2007) της Υπουργού Παι-
δείας, καθώς και στη μελέτη του
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων του
2008 περί κριτηρίων καταλληλότη-

τας διδακτικών χώρων. Συγκεκρι-
μένα, το κτίριο πρέπει να βρίσκεται
σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού
2600 τ.μ. και να αποτελείται από
1.000 τ.μ. ωφέλιμων χώρων κατ’
ελάχιστο χωρίς παρέκκλιση, εκ των
οποίων 700 τ.μ. κατ’ ελάχιστο χωρίς
παρέκκλιση θα πρέπει να είναι
χώροι κύριας χρήσης, άμεσα συν-
δεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ
τους. (βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ
πρωτ 12704/23-7-2015)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη
παρέχονται από το Δήμο Μαρκο-
πούλου (www.markopoulo.gr), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Υλοποίηση

διαγωνισμών

στους ΟΤΑ

υπό καθεστώς

τραπεζικής

αργίας

Πολλοί δήμοι της χώρας έχουν

προβεί σε σχετικές ανακοινώ-

σεις καθώς είναι αναγκαίο να

υλοποιηθούν μια σειρά από δια-

γωνισμοί που είναι σε εξέλιξη.

Όπως διευκρινίζεται, θα υπο-

βάλλουν αντί της απαιτούμενης

εγγυητικής επιστολής, υπεύ-

θυνη δήλωση με πλήρη στοι-

χεία του συμμετέχοντα και του

αντίστοιχου διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το

υπουργείο «όσοι διαγωνισμοί

βρίσκονται σε εξέλιξη και

έχουν καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών το χρο-

νικό διάστημα της τραπεζικής

αργίας και τυχόν παράτασης

αυτής θα διεξαχθούν κανονικά. 

Αναφορικά με την αδυναμία έκ-

δοσης εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης

από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι

συμμετέχοντες στους διαγωνι-

σμούς, θα καταθέτουν ή θα

υποβάλλουν αντί της απαιτού-

μενης εγγυητικής επιστολής,

υπεύθυνη δήλωση με πλήρη

στοιχεία του συμμετέχοντα και

του αντίστοιχου διαγωνισμού

στην οποία θα δηλώνει υπεύ-

θυνα ο συμμετέχων ή ο νόμιμος

εκπρόσωπος της συμμετέχου-

σας εταιρείας ότι: 

Λόγω της τραπεζικής αργίας,

σύμφωνα με τις από 28/6/2015

και 08/07/2015 Πράξεις Νομοθε-

τικού Περιεχομένου με τίτλο

«Τραπεζική Αργία Βραχείας

Διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65 /28-06-

2015) και «Παράταση διάρκειας

τραπεζικής αργίας βραχείας

διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων

συναλλαγών κατά τη διάρκεια

αυτής» (ΦΕΚ 1420/08-07-2015

τεύχος Β), θα προσκομίσω χωρίς

καμία όχληση εντός 3 εργάσι-

μων ημερών από την λήξη της

τραπεζικής αργίας, την απαιτού-

μενη εγγυητική επιστολή συμμε-

τοχής ή καλής εκτέλεσης, όπως

απαιτείται από τους όρους της

διακήρυξης».

Να σημειωθεί ότι οι προσφο-

ρές των διαγωνισμών θα

αποσφραγιστούν, αλλά δεν

θα αξιολογηθούν μέχρι την

προσκόμιση των απαιτούμε-

νων δικαιολογητικών.

ΑΔΑ: 768ΤΩΞΚ-ΡΞΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 22/07/2015
Αρ. πρωτ.: 22051

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχει-

ρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει
ότι την 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί
συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνι-
σμός για την ανάθεση της προμή-
θειας με τίτλο «Διάφορα υλικά
συντήρησης και επισκευής

εγκαταστάσεων του Δήμου» προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23%. Aφορά την προμήθεια 3.328
διαφόρων υλικών συντήρησης και
επισκευής εγκαταστάσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-
ρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Aπαιτείται εγγυητική
συμμετοχής ποσού 195,12 €.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περί-
ληψή της θα αναρτηθεί στη διαδι-

κτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον εγ-
χώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-
6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 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

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
Specialist 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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα άτομα που πάσχουν από καρδιοπάθειες αποτε-

λούν ευπαθή ομάδα πληθυσμού. Είναι καλό να απο-

φεύγουν τις υπερβολές, ενώ επιβάλλεται να

ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Οι καρδιοπα-

θείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τους καλοκαιρινούς

μήνες ενδέχεται να χρειαστεί τροποποίηση των δό-

σεων των φαρμάκων τους ή και αλλαγή των φαρμά-

κων που λαμβάνουν. 

Αν ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αρτηριακή υπέρ-

ταση και καρδιακή ανεπάρκεια, που λαμβάνουν

αγωγή για την πίεση και την καρδιά, νιώσουν ζάλη,

αδυναμία από τη μεγάλη πτώση της πίεσης ή έχουν

πρησμένα πόδια από την αυξημένη αγγειοδιαστολή,

πρέπει να απευθύνονται άμεσα στο γιατρό τους για

περαιτέρω οδηγίες.

Ιδιαίτερα τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, όταν η

θερμοκρασία φτάνει σε υψηλά επίπεδα και τα απο-

βαλλόμενα υγρά δεν αναπληρώνονται, κινδυνεύουν

με αφυδάτωση. Επομένως, συνίσταται η κατανάλωση

ποσότητας νερού και η προσοχή στη διατήρηση του

σωστού σωματικού βάρους, για να μην υπάρξουν

απρόοπτα. Τόσο η κατάχρηση του αλατιού και γενικά

η άστατη διατροφή προκαλούν προβλήματα σε άτομα

που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή και είναι επιβε-

βλημένο να υποβάλλονται σε τακτικό προσδιορισμό

της πηκτικότητας του αίματος, εφόσον οι διατροφι-

κές αποκλίσεις είναι σημαντικές και παρατεταμένες.

Γενικότερα η υγιεινή διατροφή και η διατήρηση του

σωστού σωματικού βάρους είναι κομβικής σημασίας,

ιδιαίτερα αν ενυπάρχει και σακχαρώδης διαβήτης. 

Σε ότι αφορά την έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να απο-

φεύγεται τις ώρες της μεγαλύτερης ηλιοφάνειας (με-

ταξύ 11 το πρωί και 4 το μεσημέρι), κυρίως στα

ηλικιωμένα άτομα και σε εκείνα με σοβαρότερα καρ-

διολογικά προβλήματα. 

Τέλος οι καρδιοπαθείς με σοβαρές αρρυθμίες (κοι-

λιακές αρρυθμίες -ταχυαρρυθμίες), καθώς και εκείνοι

που πάσχουν από ενεργό στεφανιαία νόσο, μπορεί

να κινδυνεύσουν από την απότομη επαφή με τη θά-

λασσα που βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό

μπορεί να έχει συνέπεια να δημιουργηθεί σπασμός

των στεφανιαίων αρτηριών, να επέλθει οξεία ισχαιμία

της καρδιάς, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πόνου

στο στήθος ή αρρυθμιών που μπορεί να καταστούν

μεγάλος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. 

Επομένως οι καρδιοπαθείς θα πρέπει να μπαίνουν στη

θάλασσα σταδιακά και η κολύμβηση να γίνεται κατά

μήκος της παραλίας, με επίβλεψη κάποιου κοντινού

προσώπου, ενώ σημαντικό είναι να παίρνουν τα φάρ-

μακά τους μετά το κολύμπι. 

Στέφανος Γρ. Φούσας, 
Πρόεδρος ΕΚΕ,  MD, FESC, FACC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ 

<lignos@hcs.gr>

Μέτρα προφύλαξης 

για τους καρδιοπαθείς

τους καλοκαιρινούς μήνες

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy

Το καλοκαίρι έχει τις ομορφιές του· τη θάλασσα, τα παι-

χνίδια στην άμμο, τις βραδινές τσάρκες... τις διακοπές

αλλά ενέχει και κινδύνους, που είναι καλό να γνωρί-

ζουμε και τα τους αποφεύγουμε, αλλιώς κινδυνεύουμε

να εμπλακούμε σε περιπέτειες που μπορεί να μας κα-

ταστρέψουν τις πολύτιμες μέρες των διακοπών μας.

Αφυδάτωση

Ο δυνατός ήλιος του καλοκαιριού και οι ψηλές θερμο-

κρασίες επιβάλλουν τη λήψη πολλών υγρών. Η αφυδά-

τωση είναι κίνδυνος που απειλεί όλους, αλλά ιδιαίτερα

τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ευπαθή άτομα.

Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, τουλάχιστο 8 ποτήρια

την ημέρα. Οι χυμοί είναι μια καλή λύση για να παίρ-

νουμε τα απαραίτητα υγρά. Περιέχουν πολύτιμα θρε-

πτικά συστατικά και βιταμίνες.

Τα αλκοολούχα ποτά να αποφεύγονται διότι αυξάνουν

τον κίνδυνο αφυδάτωσης. 

Ηλίαση - θερμοπληξία 

Ο ήλιος προκαλεί ρυτίδες και  γήρανση δέρματος. Μη

βγαίνετε στον ήλιο από τις 12 το πρωί έως τις 4 το από-

γευμα. Οι αντηλιακές κρέμες με βαθμό προστασίας με-

γαλύτερο από 30 SPF είναι απαραίτητες. Οι υπεριώδεις

ακτίνες του ήλιου είναι η κυριότερη αιτία καρκίνων δέρ-

ματος. Εγκαύματα που προκαλούνται λόγω ήλιου αυ-

ξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο δέρματος.

Οι θάνατοι από θερμοπληξία μπορούν να προληφθούν.

Αποφύγετε δύσκολες εργασίες στις πιο ζεστές ώρες

της ημέρας. Τα ρούχα σας να είναι ελαφριά, ανοικτού

χρώματος. Τα γυαλιά ήλιου καλής ποιότητας και το κα-

πέλο μπορούν να προσφέρουν προστασία όταν βγαί-

νετε έξω.

Τροφικές δηλητηριάσεις

Τροφικές δηλητηριάσεις και διάρροιες καραδοκούν το

καλοκαίρι. Κρέας, πουλερικά και ψάρι να ψήνονται

καλά. Το πλύσιμο των χεριών είναι απλή και αποτελε-

σματική μέθοδος που μειώνει πολύ τη μετάδοση μικρο-

βίων που προκαλούν διάρροιες. Μη βάζετε τα ωμά μαζί

με τα ψημένα. Υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν μικρό-

βια και να επιμολυνθούν τα ψημένα από μικρόβια. Μην

αφήνετε ωμά ή ψημένα φαγητά έξω από το ψυγείο.

Μην ξεχνάτε να πλένετε με άφθονο νερό λαχανικά και

σαλάτες.

Πνιγμός

Από τους σημαντικότερους κινδύνους του καλοκαιριού

είναι το νερό. Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους στο

νερό. Οι πνιγμοί είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανά-

των λόγω ατυχημάτων, στα παιδιά κάτω των 14 ετών.

Μην πίνετε αλκοολούχα ποτά προτού πάτε για κο-

λύμπι. Μετά από το φαγητό, ιδιαίτερα εάν αυτό ήταν

πλούσιο, δεν είναι σωστό να πηγαίνει κάποιος για κο-

λύμπι.
http://medlabgr.blogspot.com 

Απολαύστε το Καλοκαίρι

χωρίς κινδύνους
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Ομάδα Ελλήνων χιονοδρόμων στους παγετώνες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η περίοδος θερινής προετοιμασίας για τους Ελληνες χιονοδρόμους αθλητές και αθλή-

τριες. Η πλειοψηφία των

ομάδων γυμνάζεται κατά

τόπους στην ελληνική

επικράτεια με έμφαση κυ-

ρίως στη βελτίωση της

φυσικής τους κατάστα-

σης. 

Στο Νότιο ημισφαίριο,

στο μακρινό Τζέρο Κά-

στορ της Ουσάια, στην

Αργεντινή, βρίσκεται ήδη

ο πρωταθλητής Ελλάδος

Γιάννης Αντωνίου προ-

κειμένου να συμμετάσχει

σε προετοιμασία της Διε-

θνούς Ομοσπονδίας Χιο-

νοδρομίας (FIS). Ο

20χρονος αθλητής του

ΕΟΣ Καρπενησίου θα

κάνει προπόνηση στο

χιόνι με αθλητές από όλο

τον κόσμο, για περίπου

είκοσι μέρες.

Επίσης ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων χιονοδρόμων από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τα Γρεβενά και

την Καστοριά προετοιμάζεται σε παγετώνες της Αυστρίας.

19 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε ο αγώνας του ορεινού

μαραθωνίου τρεξίματος με το όνομα Dirfys Marathon, που

οργανώνεται για πρώτη φορά φέτος, με την ελπίδα να γίνει

θεσμός. 

Οι λάτρεις του βουνού είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν

σε διαδρομή 13 χλμ και 29 χλμ. και διεξήχθη στο δάσος της

Στενής Ευβοίας.

Μια γιορτή του αθλητισμού με απώτερο στόχο την γνωρι-

μία με τις ορεινές ομορφιές της Εύβοιας. 

Εκεί βρέθηκαν από τον Παλαιστικό Σύλλογο Ραφήνας, ο

Βασίλης Κολλάρος με τους παλαιστές Κώστα Σκόρδο και

Βάϊο Μπαρτζώκα όπου ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον συ-

ναρπαστικό αγώνα και απόλαυσαν τη φύση σε όλο της το

μεγαλείο. Η ανάβαση ήταν δύσκολη και επίπονη, αλλά η

θέα αξεπέραστη μέσα από μυστικά μονοπάτια και οι εικό-

νες ονειρικές από τη μια του Ευβοϊκού και από την άλλη

του Αιγαίου.

Η ομάδα ενηλίκων, ενδυνάμωσης του Συλλόγου εύχεται

σε όλους Καλό Καλοκαίρι και ανανεώνει το ραντεβού με

την extreme διοργάνωση του Legion Run στις 13 Σεπτεμ-

βρίου στην Ανάβυσσο!

Dirfys Marathon - Αγώνας ορεινού όγκουΑθλητικός Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Ιδρύθηκε νέος Αθλητικός Ομιλος με τίτλο “ΝΙΚΗ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ” στην Κερατέα βεβαίως.

Ο Α.Ο. «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (έτος ίδρυσης 2014-μέλος της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης), αποτελεί

μια πρωτοβουλία πολιτών της Κερατέας με αγάπη για τον

αθλητισμό και με γνώ-

μονα τον σεβασμό στις

αρχές του μαζικού αθλη-

τισμού, στο φίλαθλο

πνεύμα και την ευγενή

άμιλλα στοχεύει στην

καλλιέργεια, την ανά-

πτυξη και τη διάδοση

σωματικών και πνευματι-

κών αθλημάτων σε όλες

τις ηλικίες και ιδιαίτερα

στους νέους.

Η αρχή θα γίνει τον Σε-

πτέμβριο του 2015 με τα

εξής τμήματα:

• Καλαθοσφαίριση Κορασίδων

• Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική &

• Πεζοπορία

Η προπονητική ομάδα θα απαρτίζεται από  γυμναστές –

προπονητές, πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού, διασφαλίζοντας την πρόοδο αλλά κυρίως την

ασφάλεια των παιδιών και ενηλίκων. 
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Οι αγώνες των Special Olympics 2015 θα

εξελιχθούν από τις 25 Ιουλίου έως τις 2

Αυγούστου. Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα

επιστρέψει στις 5 Αυγούστου.

Οι αγώνες θα γίνουν στο  Los Angeles Me-

morial Coliseum, στο στάδιο που φιλοξέ-

νησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1932

και του 1984, με συμμετοχή μεγάλων

αστέρων του Χόλυγουντ αλλά και Παγκο-

σμίου Φήμης Αθλητές. 

Τις θερμές ευχές της, ενόψει της αναχώ-

ρησης της ελληνικής ομάδας, εξέφρασε η

Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

«Θέλω να σας εκφράσω τις θερμές μου
ευχές και την υπερηφάνεια όλων μας, για
τη συμμετοχή σας σε τόσο μεγάλες διορ-
γανώσεις που τιμούν τον αθλητισμό, την
αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα, τη δημο-
κρατία. Αξίες σπουδαίες και οικουμενικές,
τις οποίες ακριβώς εκφράζει η συμμετοχή
σας στους φετινούς Αγώνες. Η παρουσία
σας στους αγώνες αυτούς στέλνει μήνυμα
ελπίδας και θάρρους. Το μήνυμα της αξίας
της προσπάθειας ακριβώς που αποτυπώνε-
ται στα λόγια του Όρκου του Αθλητή των
Special Olympics: «Θέλω να νικήσω! Αν
όμως δεν τα καταφέρω βοηθήστε με να
προσπαθήσω με θάρρος!», τόνισε η Περι-

φερειάρχης.

Ξεκίνησε το πρώτο τμήμα 

του Καλοκαιρινού Camp 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Με μεγάλη συμμετοχή, (50 παιδιά) ξεκίνησε το πρώτο τμήμα του καλοκαιρινού camp

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Τα παιδιά απολαμ-

βάνουν τις πλούσιες δραστηριότητες του Camp για 2 εβδομάδες με συνολικό κό-

στος περίπου 80€ / παιδί για τα τροφεία των παιδιών, αφού το κόστος των

δραστηριοτήτων το αναλαμβάνει ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ).

Το δεύτερο τμήμα του camp ξεκινάει στις 27 Ιουλίου και οι εγγραφές γίνονται στα

γραφεία του ΟΑΠΠΑ στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης.

Special Olympics 2015

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής,

στη Nessebar της Βουλγαρίας, εκπροσώ-

πησε τον Δήμο Μαρκοπούλου, το Τμήμα Γε-

νικής Γυμναστικής του

Προγράμματος «Αθλητι-

σμός και Πολιτισμός Για

Όλους» του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος» (8-11.7).

Οι αθλητές του Τμήμα-

τος, ηλικίας 9 – 14 χρο-

νών, ανταποκρίθηκαν

επάξια στο υψηλό επί-

πεδο της διεθνούς διορ-

γάνωσης. Η επιτυχία των

μικρών αθλητών, παίρνει

ακόμα μεγαλύτερη διά-

σταση και αξία, αν ανα-

λογιστεί κανείς, ότι

είχαν να «αντιμετωπί-

σουν» επίσημες ομάδες,

με μακρόχρονη παρά-

δοση και διακρίσεις στη

Γυμναστική!

Το πρόγραμμα «Χαρταετοί», που παρουσία-

σαν οι αθλητές του Δήμου Μαρκοπούλου,

είχε ως μουσική επένδυση δυο έργα του

Μίκη Θεοδωράκη. Συγκέντρωνε στοιχεία

ενόργανης και ακροβατικής γυμναστικής,

αλλά και χορού, όπως το «χασάπικο», προ-

βάλλοντας το ελληνικό στοιχείο. 

Καθηγητήε Φυσικής Αγωγής είναι ο Άκης

Κουτζάς, ο οποίος επιμελήθηκε το πρό-

γραμμα, που παρουσίασε η ομάδα του

Δήμου.

Την Ελληνική Αποστολή αποτελούσαν,

εκτός από την ομάδα του Δήμου Μαρκο-

πούλου, η ομάδα του Ο.Α.Λ. από το Δήμο

Λαυρεωτικής, με προπονητή τον Γιώργο

Σπυριδή και συνοδό τον πρόεδρο του

Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Αντώνη Μακρυωνίτη,

καθώς και η ομάδα του Δήμου Ηρακλείου

Αττικής, με προπονήτρια

την Χριστίνα Ψαράκη. 

Την ομάδα του Δήμου

Μαρκοπούλου συνόδευ-

σαν γονείς, μαζί με την

Αντιδήμαρχο Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού και

Παιδείας Μαρία Κιμπιζή,

η οποία δήλωσε συγκινη-

μένη για την πρώτη διε-

θνή παρουσία της

ομάδας του Τμήματος

Αθλητισμού του Δήμου,

συγχάρηκε για την προ-

σπάθεια και την εξαιρε-

τική παρουσίαση τους

αθλητές και τους προπο-

νητές και τόνισε την αξία

της συμμετοχής στον

Αθλητισμό, «ο οποίος μας ενώνει και μει-
ώνει τόσο τις χιλιομετρικές, όσο και τις πο-
λιτιστικές αποστάσεις». 

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»

Νίκος Ορφανός, ο οποίος ήταν από τους

«πρωτεργάτες» της πρώτης συμμετοχής

Τμήματος του Προγράμματος «Αθλητισμός
και Πολιτισμός Για Όλους» σε διοργάνωση

του εξωτερικού, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε
υπερήφανοι για την επιτυχία της πρωτοπό-
ρας αυτής διεθνούς συμμετοχής Τμήματός
μας. Ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση που
επέδειξαν οι αθλητές μας και η Ελληνική
Αποστολή στο σύνολό της, ήταν συγκινη-
τική και η εμπειρία που αποκόμισαν, ανεκτί-
μητη». 

Την Τετάρτη 15/7 ολοκληρώθηκε το Ευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα Νέων Επιτραπέζιας Αν-

τισφαίρισης στην Μπρατισλάβα, σε

ομαδικούς αγώνες των εθνικών μας ομά-

δων Παίδων - Κορασίδων - Εφήβων - Νεα-

νίδων.

Η εθνική ομάδα

των Παίδων

(στην οποία συμ-

μετέχει και ο

αθλητής του Γ.Σ.

Αρη Βούλας

Γιάννης Σγουρό-

πουλος) με επτά

νίκες και μία

ήττα ανέβηκε από την β’ κατηγορία στην Α’

και τερμάτισε τελικά 9η στην Ευρώπη.

Η εθνική ομάδα κέρδισε την Αρμενία, την

Φινλανδία, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, τη Δανία,

την Λευκορωσία, την Τουρκία και τη Λι-

θουανία και έχασε μόνο από τη Γαλλία, η

οποία στη συνέχεια, για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά κατάκτησε και το χρυσό με-

τάλλιο.

Η εθνική μας ομάδα, οι κορασίδες, στις

οποίες συμμετέχουν οι αθλήτριες Ελλη

Φίσερ και Ελσα Τέρπου του Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006, με 6 νίκες και 2 ήττες, δεν τα κατά-

φερε ν’ ανέβει στην Α’ κατηγορία και κατέ-

λαβε τελικά την 21η θέση, ενώ στο

περυσινό πρωτάθλημα είχε καταλάβει την

33η θέση.

Οι κορασίδες μας κέρδισαν το Μαυροβού-

νιο, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Ιρλαν-

δία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία, ενώ

έχασαν από την Ουκρανία και την Εσθονία.

Οι Έφηβοι, στους οποίους συμμετέχει και

ο αθλητής του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ Στράτος

Δαμανής κέρδισαν το Κόσοβο, τη Μάλτα,

την Αρμενία, τη Νορβηγία και την Βουλγα-

ρία και έχασαν από την Εσθονία και την Ιτα-

λία, τερματίζοντας στην 29η θέση.

Στην 28η θέση τερμάτισε και η εθνική μας

ομάδα Νεανίδων, στην οποία συμμετέχει η

αθλήτρια του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 Ιφιγένεια

Ισαμπάλογλου, αφού κέρδισε την Φινλαν-

δία, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2 φορές) τη Λι-

θουανία, τη Λετονία και έχασε από την

Αγγλία, την Ελβετία, τη Δανία και τη Σλο-

βακία.

Μαρκόπουλο και Λαυρεωτική συμμετείχαν

σε Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων

στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση
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Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά

και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστι-

κής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δι-

καιωμάτων των οφειλετών  των Τραπεζών, ιδίως

αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινή-

των και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών

και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων  εργα-

ζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργα-

νισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των

προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια

σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής

και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας. 

Ολα για τις τράπεζες
ούτε το Δημόσιο 

ούτε οι εργαζόμενοι

Οι Τράπεζες αποκτούν συμμετοχή στη διανομή του πλει-

στηριάσματος ακόμα και με την προσημείωση υποθήκης,

χωρίς να είναι αναγκασμένες να την έχουν τρέψει  σε

υποθήκη. Η ανωτέρω διαπίστωση περί της προνομιακής

μεταχείρισης των Τραπεζών δεν είναι μόνο δική μας.

Απαντά σαφώς και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους: «Από τις  προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται
να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης
των  ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης»!
Τούτο ομολογούν δημόσια - επιτρέψτε μου κατά κυνικό

τρόπο - και οι αρμόδιοι Υπουργοί  Οικονομικών και Δικαιο-

σύνης: «Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται
από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού
και των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση»!

Δηλαδή δίνουν προνόμια στις Τράπεζες και στη συνέχεια

αναζητείται η κάλυψη αυτής της συνειδητής δημοσιονο-

μικής απώλειας πάλι μέσω προδήλως νέων φορολογικών

ρυθμίσεων σε βάρος του πολίτη αυτής της χώρας!

Ειδικότερα επί των διατάξεων αναγκαστικής εκτέλεσης:

Άρθρο 934 ΚΠολΔ Περιορίζονται ασφυκτικά οι χρόνοι

προσβολής των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστι-

κής εκτέλεσης, αφού όλες οι πράξεις της προδικασίας και

κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι και

την κατάσχεση προσβάλλονται μέσα σε προθεσμία 45

ημερών, όταν, σε αντίθεση με τον ισχύοντα ΚΠολΔ, οι

πράξεις της

προδικασίας και της αμφισβήτησης της απαίτησης προ-

σβάλλονται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κατά-

σχεση, η δε κατάσχεση προσβάλλεται μέχρι την έναρξη

του πλειστηριασμού. Επίσης η προθεσμία προσβολής του

πλειστηριασμού των ακινήτων περιορίζεται στις εξήντα

ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης,

ενώ με τον ισχύοντα ΚΠολΔ στις ενενήντα ημέρες. Ο πε-

ριορισμός των προθεσμιών θέτει ασφυκτικά χρονικά πε-

ριθώρια αντίδρασης στον οφειλέτη, ιδίως στις

περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται έρευνα για την συγ-

κέντρωση στοιχείων.

Άρθρο 937 ΚΠολΔ Σε περίπτωση εκτέλεσης που στηρίζε-

ται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, κατά της

απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται

μόνο η άσκηση έφεσης. Αμφίβολης νομιμότητας, από

πλευράς Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, διάταξη

η οποία στερεί τον οφειλέτη να προσφύγει για τελική δι-

καστική κρίση αναφορικά με την επισπευδόμενη εναντίον

του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης από τον Άρειο

Πάγο, ο οποίος με την μέχρι σήμερα νομολογία του ερ-

μήνευε και διέπλαθε το  δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλε-

σης.  

Άρθρο 971 ΚΠολΔ Στερείται ο οφειλέτης του δικαιώμα-

τος να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης της ανακο-

πής του με την οποία προσβάλλει αναγγελία δανειστή.

Τούτο έχει ως συνέπεια τη διανομή του πλειστηριάσμα-

τος συντομότερα, διάταξη που ευνοεί κυρίως τις τράπε-

ζες, οι οποίες αναγγέλλονται σε πλειστηριασμούς που

επισπεύδουν άλλες τράπεζες.

Άρθρο 972 ΚΠολΔ Με τη διάταξη της §1β προβλέπεται,

ότι η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί στον συμβολαιογράφο

το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τον πλειστηρια-

σμό και μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν

τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση, σε αντίθεση

με την ισχύοντα ΚΠολΔ που προβλέπει δεκαπενθήμερη

προθεσμία μετά τον πλειστηριασμό. Αυτό θα έχει ως συ-

νέπεια να εξοβελίζονται, κατ΄ αποτέλεσμα, οι απλοί δα-

νειστές από την διαδικασία των πλειστηριασμών, αφού οι

τράπεζες έχοντας οργανωμένες υπηρεσίες θα μπορούν

να παρακολουθούν αυτούς και να γνωρίζουν την ακριβή

ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε αντίθεση με τους πρώ-

τους που ήδη πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, θα

έχουν απωλέσει την προθεσμία της αναγγελίας και εν-

τεύθεν της ικανοποίησής τους από το πλειστηρίασμα. Το

σοβαρότατο όμως πρόβλημα που θα δημιουργήσει η διά-

ταξη αυτή, είναι το γεγονός, ότι στην περίπτωση που επι-

σπεύδεται πλειστηριασμός κατά του οφειλέτη, τότε οι

τράπεζες, όπως και κάθε άλλος δανειστής, ακριβώς για

να αναγγελθούν εμπρόθεσμα πριν από τον πλειστηρια-

σμό, θα αναγκασθούν να καταγγείλουν και τις δικές τους

δανειακές συμβάσεις, αυξάνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο

των αριθμό των κόκκινων δανείων.

Άρθρα 993 & 995 ΚΠολΔ Για την εκτίμηση της αξίας του

ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική

του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της   

κατάσχεσης, διάταξη η οποία θα οδηγήσει σε αυθαιρε-

σίες, αφού, στη ρευστή οικονομική κατάσταση την οποία

διέρχεται η χώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι εύ-

κολο κυρίως για τις τράπεζες να προσδιορίζουν μικρές εμ-

πορικές αξίες, σε βλάβη των συμφερόντων των

οφειλετών.  

 Β ουβές Δίκες - Δίκες χωρίς μάρτυρες. 

Kατάλυση κάθε έννοιας δικαίου

Άρθρο 1009 ΚΠολΔ Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται,

ότι αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για

την άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεματιστής έχει

δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται

μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταγγελία, διά-

ταξη που θέτει σε δυσμενέστατη θέση τον καλόπιστο μι-

σθωτή-επαγγελματία, ο οποίος πέρα από την απώλεια του

μισθίου θα έχει και τεράστια οικονομική ζημία στη περί-

πτωση που θα έχει προβεί, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, σε

επενδύσεις στο  μίσθιο που πλειστηριάσθηκε.

Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη με αποτέλεσμα να κα-

θίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική δια-

δικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης  δίκης (άρθρο

237 επ. ΚΠολΔ).  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αλλαγές

στην τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικα-

στηρίων: 

Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι, εν προκειμένω,

υιοθετείται ένα «πρότυπο δίκης» που στηρίζεται στην έγ-

γραφη διαδικασία, στην έγγραφη διεξαγωγή των αποδεί-

ξεων. Το  εν λόγω «πρότυπο» δομείται στη βάση

ανελαστικών προθεσμιών και μιας φερόμενης απλοποίησης

της όλης διαδικασίας. Η προφορική συζήτηση της υπό-

θεσης, η εξέταση μαρτύρων  στο ακροατήριο κατ'

αρχάς καταργείται.
Αυτή η βουβή συζήτηση μπορεί μάλιστα να λάβει χώρα

χωρίς την παρουσία διαδίκων ή  πληρεξουσίων δικηγό-

ρων!

Στη συνέχεια, προβλέπεται η δυνατότητα να επαναληφθεί

η συζήτηση, δηλαδή να υπάρξει κατ' αντιδικία προφορική

εξέταση του μάρτυρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από

το δικαστήριο και σε περίπτωση Πολυμελούς Δικαστηρίου

τούτη διεξάγεται μόνον ενώπιον του Εισηγητή και όχι της

όλης σύνθεσης!  

Οι αντιρρήσεις, λοιπόν, που έχουν αναπτυχθεί επί των εν

λόγω ρυθμίσεων είναι πολλές και άκρως σοβαρές. Ενδει-

κτικά: Ουσιαστικά αναιρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της 

αμεσότητας και της προφορικότητας που διέπουν μέχρι

σήμερα την πολιτική δίκη.

Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά στην

ακόλουθη σκέψη των συντακτών του νομοσχεδίου, στο

βαθμό που αποτέλεσε «δεδομένο» για τις  προτεινόμενες

ρυθμίσεις:

«Είναι  σαφές ότι η συζήτηση στο ακροατήριο αντιμετωπί-

ζεται .ως μια κενή περιεχομένου αλλά και επιβαρύνουσα

τυπικότητα (!)». Και τίθεται το ερώτημα: Με  ποιο κριτήριο

υπολαμβάνεται η τήρηση θεμελιωδών αρχών ως μια ενο-

χλητική τυπικότητα;

Οι δικονομικοί τύποι ήσαν και είναι πάντοτε οι ασφαλιστικές δι-

κλείδες για την αποτροπή αυθαιρεσιών και για την τήρηση των

αρχών του κράτους δικαίου. Διατηρούνται τα υψηλά  παράβολα

η καταβολή του δικαστικού ενσήμου κατά τη συζήτηση της

αγωγής, ακόμη κι αν το αίτημα είναι αναγνωριστικό, με απο-

τέλεσμα να επαναλαμβάνονται τα προβλήματα που  ήδη ανα-

κύπτουν στην πράξη και να εμποδίζεται η πρόσβαση των

πολιτών στη δικαιοσύνη.

Προτείνεται επαναφορά της επιβολής προσωρινής κράτη-

σης και κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις. Παρά την

πρόβλεψη εξαίρεσης, σε περίπτωση που -πάντως- αποδει-

κνύεται  η αδυναμία εκπλήρωσης της χρηματικής οφειλής,

η προτεινόμενη διάταξη, ως κανόνας, είναι αμφίβολης συμ-

βατότητας με την ΕΣΔΑ. Το συμπέρασμα του ΔΣΑ Είναι ευ-

νόητο ότι η  αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του

Υπουργείου Δικαιοσύνης στις παραπάνω ρυθμίσεις συνιστά

απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότη-

τας, αλλά και της  ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει

να βάλλεται.

Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η

ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, αλλά η

εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών. 

Η νομική κοινότητα ομονοεί ότι εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον

δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αν-

τίθετα επιτείνει στην επιβράδυνση της πολιτικής δίκης. 

Θα προκαλέσει στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής,

ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα δικαιοσύνης. 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, dsa.gr

Οι δικηγόροι λένε ΟΧΙ στις αλλαγές του κώδικα πολιτικής δικονομίας 

Όχι στην κυριαρχία των τραπεζών


