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Συνήθως, συνηθέστατα, σε κάθε έκδοση της εφ-

γημερίδας μας, σε κάθε άρθρο μου “εισπράττουμε”

μια πλειάδα συγχαρητηρίων, επαίνων, ακόμη και

“διθυράμβων” γραπτών. Δεν μας φουσκώνουν σαν

διάνους, δεν μας μεταλλάσουν σε αλαζονικά πα-

γώνια, δεν παίρνουν τα μυαλά μας αέρα.

Οι επιβραβεύσεις μάς δίνουν δυνάμεις, μα και μας

επιφορτίζουν με πρόσθετο βάρος

ευθύνης!

Δεν είμαστε τέλειοι. Κάνουμε και

λάθη ενίοτε. Απολύτως φυσικό,

θαρρώ.

Ομως, όπως πρόσφατα έγραφα,

“όταν αρθρογραφώ, δεν απο-

σκοπώ στη διαμόρφωση της κοι-

νής γνώμης, αλλά να εκφράσω

την κοινή γνώμη, πιστεύοντας ότι

αντιπροσωπεύω τον μέσο πολίτη. Γνώμη εκφράζω·

τη δική μου γνώμη, που καθόλου συμπτωματικά αν-

τιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη πλειονότητα αναγνω-

στών διαφορετικών - συχνά - πολιτικών

πεποιθήσεων.

Ενίοτε κάποιους δυσαρεστώ. Ακόμη και συγγενών

ιδεολογικών απόψεων. Το αντιλαμβάνομαι και το

γνωρίζω εκ των προτέρων. Οι άνθρωποι δεν γεν-

νήθηκαν με καρμπόν. Δεν είναι ακριβή αντίγραφα.

Ο καθένας έχει τη διαφορετικότητά του. Αυτό εξ’

άλλου είναι δημιουργικό, σε μια διαλεκτική σχέση

ποίησης.

Σπανίως, σε προεκλογικές και μετεκλογικές περιό-

δους ιδιαίτερα, γινόμαστε δέκτες και ψόγων. Ανα-

μενόμενο.

Ομως εκπνέοντας ο μήνας των εκλογών μάς έδωσε

μαζί με το θαυμασμό, τους επαίνους και τις “λα-

τρευτικές”, μπορώ να πω, εκδηλώσεις, δύο εκπλή-

ξεις δυσάρεστες.

Δεν τις αποσιωπώ. Απεναντίας τις προβάλλω, γιατί,

τουλάχιστον η μία περίπτωση αντιπροσωπεύει έναν

πολλαπλάσιο αριθμό σεβαστών αναγνωστών.
Συνέχεια στη σελ. 2
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ενας αναγνώστης λοιπόν, από την Αγία Μαρίνα, μάς

τηλεφώνησε τη Δευτέρα 26/5, αναφέροντας τ’ όνομά

του, για να κάνει, εντόνως μεν, αλλά ευγενικά τις πα-

ρατηρήσεις του: «Γιατί η εφημερίδα, που μας έχει πεί-
σει για την αντικειμενικότητά της, τον πλουραλισμό
που τη διακρίνει και εν γένει τη σοβαρότητα, δεν κρά-
τησε στις εκλογές αυτές ουδέτερη στάση; Υποστηρί-
ξατε καταφανώς τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα
πραγματοποιήσει όσα λέει; Και γιατί στο τελευταίο
άρθρο σας, κύριε Βενετσάνε, μιλάτε για δυσαρμονία
εκλογικού σώματος και κυβερνητικού συνασπισμού;
Δεν είχαμε βουλευτές εκλογές· ευρωεκλογές είχαμε.
Εξ’ άλλου ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήρθε πρώτος, αλλά
δεν αύξησε τα πσοοστά του...»
Αξιόλογες όντως παρατηρήσεις. Απαντώ: Η εφημερίδα

μας που καταβάλλει προσπάθεια αντικειμενικότητας

και πολυφωνίας, πιστεύουμε ότι δεν χάνει την ανεξαρ-

τησία της παίρνοντας θέση. Απεναντίας πιστεύω ότι

επιβάλλεται να εκφράζουμε και τις θέσεις μας.

Η ουδετερότητα συγκαλύπτει καμμιά φορά, δειλία, ή

καιροσκοπισμό. Το βέβαιο είναι ότι δεν “τα πιάνουμε”,

για να γράφουμε αυτά που γράφουμε. Οποιος πι-

στεύει κάτι τέτοιο ή και το διαδίδει κακόπιστα, δεν

έχει παρά να δοκιμάσει. Εμείς ούτε εκβιάζουμε, ούτε

πουλιόμαστε, ούτε φοβόμαστε. 

Εξ’ άλλου παρουσιάσαμε ισομερώς και αναλόγως

τους υποψηφίους, ασχέτως ιδεολογικών και τοπικών

προτιμήσεων. Ναι, [...] αλλά υποστηρίξαμε καταφα-
νώς τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο αναγνώστης μας. Ναι· ακρι-

βολογεί και το παραδεχόμαστε. Αυτό έγινε στην

αρθρογραφία μας, κυρίως.

Τον υποστηρίξαμε γιατί πιστεύουμε πως, αυτή την

ιστορική στιγμή σ’ αυτές τις συγκυρίες, είναι ο μονα-

δικός αξιόπιστος πολιτικός φορέας, που, αν μη τι

άλλο, ενέπνευσε ελπίδα και εμπιστοσύνη στον ελλη-

νικό λαό, περισσότερο από κάθε άλλον, πολιτικό

χώρο, αντιστεκόμενο στην υποτέλεια της χώρας μας

και στην εξαθλίωση του λαού μας. Καλός κι ο Καμμέ-

νος, καλό και το ΚΚΕ, καλός κι ο Πολύδωρας, καλός

κι ο ...Καζάκης, αλλά δεν... (από 3,5% έως 0,86%). Το

αποτέλεσμα μετράει!

Οσον αφορά την πίστη ή την προσδοκία μου, ότι “ο
ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι λέει”, ξαναλέω: Αν δεν κάνει

όσα με φειδώ λέει κι όσα πρέπει, θα είναι κυβέρνηση

και κόμμα “μιας χρήσεως”. Πρέπει όμως να ευχόμα-

στε όλοι να πετύχει, ακόμα και οι αντίπαλοί του, γιατί

ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η τελευταία ευκαιρία ομαλής μετεξέ-

λιξης αυτού του καθεστώτος. Μετά έρχονται “άγριες

καταστάσεις!” Να μην αναφερθώ σ’ αυτές. Μπορεί ο

καθείς να τις φανταστεί.

Οσον αφορά τη δυσαρμονία λαϊκού αισθήματος και

κυβέρνησης νομίζω ότι τα εξήγησα επαρκώς στο σχε-

τικό άρθρο μου και στην τεκμηρίωση. Να προσθέσω:

Η δυσαρμονία, η αναντιστοιχία λαϊκής βούλησης και

κυβερνητικής πολιτικής, που ασκείται μέσω “νόμων”

που ψηφίζει η Βουλή, όχι ως ανεξάρτητη εξουσία

αλλά με εξάρτηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας,

από τη βούληση ενός ανδρός - του Πρωθυπουργού -

που εκτελεί κελεύσματα των δανειστών, είναι δεδο-

μένη μαθηματικά.

Η συγκυβέρνηση έλαβε αθροιστικά το 30% περίπου

του 60% του εκλογικού σώματος που συμμετείχε. Το

40% απείχε! Δηλαδή, με αναγωγή έλαβε το 18%(!)

του εκλογικού Σώματος.

Θέλετε το 24%, θέλετε το 31%; Οπως και να το κά-

νουμε, η τρανταχτή πλειοψηφία του υπολοίπου 69%

αποδοκιμάζει την κυβερνητική πολιτική.

Το 69% δεν αποδοκίμασε τους ευρωβουλευτές της

Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Αποδοκίμασε τα μνημόνια και

τους εφαρμοστικούς νόμους· αποδοκίμασε τη φορο-

ληστεία και τη λιτότητα· αποδοκίμασε την κυβερνη-

τική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή κυβερνά

νομοτύπως, αλλά παρανόμως, η μειοψηφία.

Η διασπορά

Τώρα, για να τελειώνουμε: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισέ-

πραξε τη δυσφορία, γιατί δεν αύξησε κι άλλο τις δυ-

νάμεις του. Γιατί υπήρχαν άλλα 36 ψηφοδέλτια -39,

με τη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ - Είχαμε δηλαδή

μια διασπορά των πολιτικών δυνάμεων. Διασπορά εν

μέρει φυσιολογική, αφού κάποιοι εκφράζουν ιδιο-

μορφίες ιδεολογικές ή ιδεοληπτικές, η προσωπικές

επιδιώξεις και φιλοσοφίες, αλλά και διασπορά τε-

χνητή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατά τη γνώμη

μου, “το Ποτάμι!”. Κατασκεύασμα καθαρώς του τηλε-

οπτικού “σωλήνα” στην κυριολεξία (Οι παλιές τηλεο-

ράσεις με οθόνη καθοδικών ακτίνων (CRT), που

κατέληγε σ’ έναν σωλήνα περιβαλλόμενο με πηνία,

αντιστάσεις και απινιτές).

Ούτε υποτυπωδώς έτυχαν παρόμοιας υποδοχής και

προβολής με τον κ. Θεοδωράκη, είτε ο Καμμένος,

είτε ο Καρατζαφέρης, είτε ο Πολύδωρας. Αλήθεια,

γιατί δεν τα βρήκαν αυτοί μεταξύ τους; Γιατί δεν συ-

νεργάζεται ο Καζάκης και οι άλλοι με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Γιατί δεν ανοίγεται ο ΣΥΡΙΖΑ; 

Κι αυτό το 30% που υπερψήφισε την κυβερνητική πο-

λιτική; Αυτό το 30% - που θα μειωθεί σε 20-22% στις

προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα το αναλύσω σε

ξεχωριστό σημείωμα, γιατί χρήζει ειδικής κοινωνιο-

λογικής αναλύσεως, κυρίως.

――――――――
Υποσημείωση: Αναφέρθηκα μόνο στον έναν επώνυμο αναγνώστη.

Σε μια “κυρία” που τηλεφώνησε μεσημεριάτικα ανωνύμως, για να

μας βρίσει, δεν αξίζει ν’ απαντήσουμε σε κακόβουλες συκοφαν-

τίες. Αν το κάνει επωνύμως και κοσμίως, θα τύχει απαντήσεως.

Η απολογία μου
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Το «πράσινο φως» την καλλιέργεια μεταλλαγμένων

ειδών στην Ευρώπη, αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμό-

διοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προ-

εδρία του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη

Μανιάτη, που ήταν αίτημα των πολυεθνικών εται-

ρειών μεταλλαγμένων σπόρων εδώ και 15 χρόνια πε-

ρίπου.

Με τη συμφωνία προβλέπεται, πως κάθε χώρα που

διαφωνεί θα μπορεί να απαγορεύει την καλλιέργεια

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα δικά της

εδάφη, δηλαδή κάθε χώρα θα έχει το δικαίωμα να

απαγορεύσει την καλλιέργεια ενός γενετικά τροπο-

ποιημένου είδους σε όλη την επικράτειά της ή σε κά-

ποια περιοχή για λόγους που δεν σχετίζονται με την

υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως

για παράδειγμα για λόγους δημόσιας τάξης ή καθο-

ρισμού χρήσεων γης.

Ωστόσο επισημαίνεται πως αυτοί οι λόγοι δεν είναι

αντικειμενικοί και έτσι η κάθε εταιρεία μεταλλαγμέ-

νων μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο υποχρεώ-

νοντας τελικά ένα κράτος να αποδεχτεί τους

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ενώ αξίζει

να σημειωθεί ότι οι χώρες, βάσει της συμφωνίας, δεν

έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη διέλευση

από το έδαφός τους των εγκεκριμένων γενετικά τρο-

ποποιημένων οργανισμών.

Στην συμφωνία προβλέπεται επίσης πως όσα κράτη

διαφωνούν με την καλλιέργεια γενετικά τροποποι-

ημένων οργανισμών στο έδαφός τους θα μπορούν να

προσφεύγουν στην Κομισιόν, η οποία με τη σειρά της

θα ζητά από τις εταιρείες μεταλλαγμένων να απο-

κλείσουν τις εν λόγω χώρες από τα σχέδιά τους.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί στις 12 Ιου-

νίου στη Σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος στο

Λουξεμβούργο και μετά την έγκριση από τους υπουρ-

γούς θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά και το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους.
πηγή: aftodioikisi.gr

Με την πρόθυμη υποστήριξη Σαμαρά, Βενιζέλου,

Μανιάτη επιβάλλει τα μεταλλαγμένα η ΕΕ. 

καταγγέλουν οι “Οικολόγοι Πράσινοι”

Ένα διαρθρωμένο σχέδιο επιβολής των ΓΤΟ σε επίπεδο

ΕΕ, καταγγέλλουν πως υπάρχει οι Οικολόγοι Πράσινοι,

αφού εκτός από την ελληνική Προεδρία της ΕΕ, τα κράτη

μέλη της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα στη σύνοδο των μό-

νιμων αντιπροσώπων των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι κατήγγειλαν ως «απαράδεκτη» την

πρόταση της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ προς τα κράτη

μέλη, με την οποία προβλέπεται να τους δοθεί μεγαλύτερη

ελευθερία να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέρ-

γεια, στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους, των

καλλιεργειών Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

(ΓΤΟ) που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό

γιατί αποτελεί ουσιαστικά ένα πράσινο φως στην επιβολή

των μεταλλαγμένων, καθώς ένας κράτος μέλος θα έχει

πολύ μικρότερη διαπραγματευτική ισχύ από ολόκληρη την

ΕΕ.

Μια ουσιαστικά δημοκρατική απόφαση θα μπορούσε να λη-

φθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο όμως

έχει παραγκωνιστεί προκλητικά, καθώς προβλέπεται ότι θα

συζητήσει σχετικά ίσως και στο τέλος του έτους! Ως φαί-

νεται το παιχνίδι στήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να μην

υπάρξει κάποιο «ατύχημα»! Άλλωστε, με την αύξηση της

εκπροσώπησης των ευρωφοβικών και φασιστικών κομμά-

των, αυξάνονται οι υποστηρικτές των μεταλλαγμένων,

αρκεί να έχουν την εθνική έγκριση!

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ποι-

ότητα των υδάτων κολύμβησης, το 94%

είναι εξαιρετικής ποιότητας, ενώ το 99,8%

κατάλληλο για κολύμβηση. Επίσης, 408

ακτές και 10 μαρίνες έλαβαν τη «Γαλάζια

Σημαία», η οποία πιστοποιεί και την ύπαρξη

επαρκών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης

των λουομένων.

Η αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων κο-

λύμβησης είναι υποχρέωση της χώρας

έναντι της κοινοτικής νομοθεσίας και πραγ-

ματοποιείται από την Ειδική Γραμματεία

Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Για την αξιολόγηση έγιναν δειγματοληψίες

σε 2.150 σημεία το 2013: σύμφωνα με την

επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 2.016

σημεία (93,8%) ταξινομούνται στην κατη-

γορία «εξαιρετικής ποιότητας», 111 σημεία

(5,2%) χαρακτηρίζονται «καλής ποιότητας»,

18 σημεία (0,8%) χαρακτηρίζονται «επαρ-

κούς ποιότητας» και μόνο 5 σημεία (0,2%)

«ανεπαρκούς ποιότητας».

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν από την Ελλη-

νική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης οι

βραβεύσεις ακτών και μαρινών για το 2014.

Με 408 βραβευμένες ακτές η Ελλάδα κατέ-

χει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την

Ισπανία! 

«Πρωταθλητές» αναδείχθηκαν φέτος το

Λασίθι με 42 σημαίες, η Χαλκιδική με 33, η

Κέρκυρα με 30, τα Χανιά με 29 και η Ρόδος

με 24. Οι Γαλάζιες Σημαίες δεν επιβρα-

βεύουν μόνο την εξαιρετική ποιότητα των

νερών, αλλά υπάρχουν και κριτήρια σχετικά

με την οργάνωση των ακτών, όπως καθα-

ριότητα, ασφάλεια λουομένων και επισκε-

πτών. Γι’ αυτό οι περισσότερες Γαλάζιες

Σημαίες απονέμονται συνήθως σε μεγάλα

νησιά ή ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τα νησιά

των Κυκλάδων ή των Σποράδων έχουν πολύ

μικρό αριθμό σημαιών (π.χ. Σκιάθος 2, Σκό-

πελος 1, Μύκονος 1, Κέα 1, Ανδρος 1,

Μήλος 1, Σίφνος 2).

Επίσης τη Γαλάζια Σημαία έλαβαν και 10 μα-

ρίνες: 2 στην Αττική και στη Χαλκιδική και

από μία σε Κορινθία, Λευκάδα, Κέρκυρα,

Λασίθι, Κω και Λέρο.

Στην Αττική δεν θα έλεγα ότι είναι πολλές οι

παραλίες με γαλάζια σημαία, αφού μόνο σε

τέσσερις Δήμους υπάρχουν και αυτές είναι

όλες στην Ανατ. Αττική! Συγκεκριμένα:

Δήμος Μαραθώνα

Σχινιάς/Καράβι  &  Μπρεξίζα  

Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Σαρωνικού

Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach

Ανάβυσσος / Κεντρική

Λαγονήσι 1 / Grand Beach

Λαγονήσι 2 / Mediterraneo

Λαγονήσι 3 / Κοχύλια

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Βάρκιζα - Αστέρας Βουλιαγμένης &

A πλαζ Βούλας. Απουσιάζουν το Καβούρι &

η πλαζ Βουλιαγμένης

Συναγερμός για νομιμοποίηση των μεταλλαγμένων
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης αποδέχθηκε το αίτημα των πολυεθνικών

Οι γαλάζιες σημαίες των ακτών στην Ανατ. Αττική
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Συνεχίζεται μέχρι τις 14/6 το
Φεστιβάλ Λογοτεχνία εν Αθή-
ναις (Φεστιβάλ ΛΕΑ), ραντεβού,
για 6η συνεχή χρονιά, με τον
ισπανόφωνο πολιτισμό στην
Αθήνα. Εδώ “συναντώνται” οι
δύο όχθες του Ατλαντικού, 14
έθνη ή αλλιώς πεντακόσια εκα-
τομμύρια ισπανόφωνοι από ολό-
κληρο τον κόσμο. 
Tρίτη  10/6
Εγκαίνια στο Ινστιτούτο Θερ-
βάντες της Αθήνας, Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων. Μητροπόλεως 23,
Σύνταγμα, 19.00
• 20:00 «Από το "Ladrones de
tinta" στο "Espuelas de papel": η
σύγχρονη ισπανική λογοτεχνία
μπροστά στις προκλήσεις της
Ιστορίας». Μια συζήτηση μεταξύ
των συγγραφέων Αλφόνσο
Ματέο-Σαγάστα, Όλγα Μερίνο
και Βίκτορ Αντρέσκο.   
Στο Polis Art Café, Πεσμαζό-

γλου 5, (αίθριο Στοάς του Βι-
βλίου),  21:30 Εγκαίνια της συλ-
λογικής έκθεσης γελοιογραφίας
«Μαγικό Χιούμορ» γελοιογρά-
φοι από την Ιβηρική Χερσόνησο.  
• 22:00 Συναυλία από το Κουιν-
τέτο «Φεδερίκο Νατάν».  Σε συ-
νεργασία με την Πρεσβεία της
Ουρουγουάης.  

Tετάρτη 11/6
Στο Abanico, Κολοκοτρώνη 12,
Σύνταγμα, 14.00 Εργαστήρι με-
τάφρασης ποιημάτων της Μύ-
ριαμ Μοσκόνα, παρουσία της
ποιήτριας. Συντονίζουν ο Νίκος
Πρατσίνης και ο Κωνστα-ντίνος
Παλαιολόγος. Περιορισμένες
θέσεις. Προεγγραφή απαραίτητη
στο: info@abanico.gr   
Στο Ινστιτούτο Θερβάντες,  Αί-
θουσα Εκδηλώσεων, Μητροπό-
λεως 23, Σύνταγμα, 18.00
Μύριαμ Μοσκόνα: «Κάτω από τα

σημερινά ισπανικά, ζει και πε-
θαίνει μια μυστική γλώσσα».
Στα ισπανικά με μετάφραση στα
ελληνικά. • 19:00 Στρογγυλό
τραπέζι: «Αστυνομικό Μυθιστό-
ρημα, συνδετικός κρίκος Ελλά-
δας-Ισπανίας». Ο Πέτρος
Μάρκαρης και ο Αλφόνσο
Ματέο-Σαγάστα συζητούν με
τον Βίκτορ Αντρέσκο.  
• 20:30 Θεατρικός μονόλογος:
«Εγχειρίδιο επιβίωσης για γυ-
ναίκες που ερωτεύονται πάντα
τον ακατάλληλο άντρα» του
Μαρσέλο Πούλια. Παίζει η Γκρα-
σιέλα Ροντρίγκες. Στα ισπανικά.
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Ουρουγουάης.
Στο Polis Art Café,  Πεσμαζό-
γλου 5, (Στοά Βιβλίου).
• 21:30 Μεξικάνικη μουσική με
τον Μπάμπη Διαμαντόπουλο.
• 22:00 Μεξικάνικη μουσική περι-
πλάνηση με τη Μάρτα Μορελεόν

και το συγκρότημά της. Πέμπτη
12/6
Στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»,
Μέγαρο «Μακεδονία» Λεωφ.
Συγγρού 367, Παλαιό Φάληρο.
Αφιέρωμα στον Ελ Γκρέκο και
τον Καζαντζάκη 
• 12:30 «Ο Ελ Γκρέκο και ο Κα-
ζαντζάκης, οι οικουμενικοί Έλ-
ληνες». Ο . Σμαραγδής, ο Ν.
Μαθιουδάκης, ο Πέδρο Ολάγια
και η Μαργαρίτα Λαριέρα συζη-
τούν για την κληρονομιά του Ελ
Γκρέκο και του Καζαντζάκη στον
παγκόσμιο πολιτισμό.  
Στο Polis Art Café, Πεσμαζόγλου
5, (αίθριο Στοάς του Βιβλίου). 
• 18:00 Διάλεξη του Λουίς Που-
λίδο Ρίτερ: «Ο Αρμάντο Φορ-
τούνε  και οι φυλετικές
διασταυρώσεις στην παναμέζικη
πολιτιστική ταυτότητα».
Προεγγραφή απαραίτητη στο:
info@abanico.gr 

6ο Φεστιβάλ  Λογοτεχνίας, Εν Αθήναις
Η μαγεία των γραμμάτων, απάντηση στο ρεαλισμό του σήμερα

«Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το αντίθετο!»
Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται

στις βιβλιοθήκες

Για δεύτερη χρονιά οι δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθή-

κες ανά την Ελλάδα που αριθμούν τουλάχιστον 140  συμ-

μετέχουν στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης,

Δημιουργικότητας και Καινοτομίας με τίτλο «Ό,τι σκέ-
φτεσαι σκέψου το αντίθετο!» Οι αντίθετοι κόσμοι συ-

ναντιούνται στις βιβλιοθήκες. 

Για τρεις μήνες, από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμ-

βρίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων, η Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κρωπίας και πάρα πολλές άλλες, θα βγάλουν

από τα ράφια τους βιβλία που τους προμήθευσε το Fu-

ture Library, αλλά και άλλα από τις συλλογές τους, θα ξε-

διπλώσουν χάρτες, ζωγραφιές και παιχνίδια και θα

καλέσουν τα παιδιά να γνωρίσουν  Αντίθετους Κόσμους,

αλλά και να ανακαλύψουν τα σημεία όπου αυτοί συναν-

τιούνται. 

«Το πάνω» και «το κάτω», «το ορατό» και «το αόρατο»,

έννοιες αντίθετες, που μας βοηθούν να αντιληφθούμε και

να ερμηνεύσουμε τον κόσμο και τη ζωή και μας μυούν

στη διαλεκτική. «Μια μέρα με φως και σκοτάδι» , «Η μέρα
του άγριου και του ήμερου», «Η μέρα της γνώσης και όχι
της αμάθειας», «Η μέρα του ατομικού και του ομαδικού»,
και πολλές άλλες, θα δώσουν το έναυσμα για δράσεις και

συζητήσεις, θα ενθαρρύνουν την ουσιαστική επαφή των

παιδιών με τους χώρους της βιβλιοθήκης και –φυσικά –

με τα ίδια τα βιβλία και την Ανάγνωση.

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν, οι θέσεις όμως

στις περισσότερες εκδηλώσεις είναι περιορισμένες, γι’

αυτό χρειάζεται προεγγραφή για κάθε Δήμο χωριστά.

Ετσι οι εγγραφές για το Δήμο Σαρωνικού θα γίνονται στη

βιβλιοθήκη (και τηλεφωνικώς) τις ώρες λειτουργίας της,

Τηλ: 2299 320356. 

http://www.kalivialibrary.gr/nea-ekdiloseis

Το 13ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου

Ελλήνων Χορογράφων ξεκινά από τη

Δευτέρα 9 Ιουνίου και για τρεις εβδομά-

δες μας καλεί να γνωρίσουμε από κοντά

το έργο των χορογράφων και χορευτών

της χώρας μας. Την έναρξη κάνει η πα-

ράσταση για παιδιά «Το πιο γλυκό
ψωμί» από την ομάδα Ίασις, ενώ η

πρώτη εβδομάδα συνεχίζεται δυναμικά

και επιφυλάσσει για τους φίλους του

χορού ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα, με

παραστάσεις και περφόρμανς στο Θέα-

τρο, στο Black Box αλλά και στον ειδικά

διαμορφωμένο υπόγειο χώρο (γκαράζ)

του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις δου-

λειές από τις ομάδες: Ίασις, Luna Park,

Ηχόδραμα, Αθανασία Κανελλοπούλου,

YELP Danceco, Δαγίπολη, Ακτίνα,

Έλιξ-Εννιάμορφο, Ευγενία Σιγαλού,

Trio AA, Marta G lvez Moncasi  & Μίνα

Ανανιάδου, Dancevacuum, Indigo Fera,

ΜΥΙΑ, Υπέρ Ορίων, Altius, Aleajactaest.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

9 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Ομάδα Σύγχρονου Χορού  Ίασις: Το πιο

γλυκό ψωμί [παράσταση για παιδιά]

Ώρα: 20:00 – διάρκεια: 65’

10 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: Σύλληψη / Κατάληψη

(Capture), Ώρα: 21:00 – διάρκεια 70’

11 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή. Ηχό-

δραμα: ρε, Ώρα: 21:00 – διάρκεια: 60’

12 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Αθανασία Κανελλοπούλου: In Lo(e)ver-

land ΙΙ, Ώρα: 21:00 – διάρκεια: 50’

12 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

YELP danceco: Οδηγός επιβίωσης για

εχθρικό και εύκρατο περιβάλλον

Ώρα: 22:30 – 40’

13 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή. Δαγίπολη:

ΠΝΕΙ (Έχει πνοή), Ώρα: 21:00 –  60’

13 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Χοροθέατρο ΑΚΤΙΝΑ: Η Φόνισσα...dolce

vita, Ώρα: 22:30 – διάρκεια: 90’

13, 14 & 15 Ιουνίου – Black Box

Ελιξ - Εννιάμορφο και ο Τίμος Ζέχας σε

συνεργασία με το Present Body, Χώρο

έρευνας της κίνησης και της έκφρασης

της Χριστίνας Κλεισιούνη: Η λήθη του

σώματος, Ώρα: 21:00 (13 & 15.06) &

22:30 (14.06) – διάρκεια: 60’

14 & 15 Ιουνίου – Black Box

Ευγενία Σιγαλού:  Όνειρο One size

Ώρα: 21:00 (14.06) & 22:30 (15.06) –

διάρκεια: 20’

14 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Trio AA: Ανωτέρα Βία, Marta G lvez

Moncasi  & Μίνα Ανανιάδου: ΜΕΤΑ-

Dancevacuum: Dance Banoptikon

Ώρα έναρξης: 22:30 – διάρκεια: 90’

14 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Indigo Fera: Eremus, Ώρα: 21:00 – 55’

15 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή. ΜΥΙΑ:

Όνειρο μέσα σε όνειρο, Ώρα: 21:00 –

διάρκεια: 60’ 

15 Ιουνίου – Κεντρική Σκηνή

Υπέρ Ορίων: Bolero. Altius: I feel you,

Ώρα: 22:30 – διάρκεια: 35’

15-16 Ιουνίου – Γκαράζ, Χοροθέατρο

aleajactaest: Delirium Ώρα: 22.30 (15.6)

& 21:00 (16.6) –  60’
Το 13ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελ-

λήνων Χορογράφων πραγματοποιείται με

στήριξη του Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης και

του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς

206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος

Τιμές εισιτηρίων: 8 € κανονικό, 5€ φοι-

τητικό, ανέργων και 10€ ημερήσιο. 
Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύ-

ματος (Πειραιώς 206, Ταύρος) Δευ-Παρ 11:00

- 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την

παράσταση.

Mε πιστωτική κάρτα: Τηλ. 210 3418579 Δευ-

Παρ 11:00 - 14:00 και στην ιστοσελίδα του

Ιδρύματος www.mcf.gr

13ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων
Πλούσιο οκταήμερο
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Σεμινάρια ιστορίας

Συνεχίζονται τα σεμινάρια εναλλακτικής θεώρησης της

ιστορίας θα συνεχισθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου και

στη Βούλα και στην Αγία Παρασκευή. Στη Βούλα σύμ-

φωνα με το σχεδιασμό θα ολοκληρωθεί η περίοδος της

φεουδαρχίας, δυτικής και ανατολικής,  και φυσικά η βυ-

ζαντινή ιστορία, ενώ στην Αγία Παρασκευή θα ολοκλη-

ρωθεί   η πρώτη φάση της δουλοκτησίας και η αρχαία

ιστορία του ελλαδικού χώρου, μέχρι την εμφάνιση της

Ρώμης.

Τη Δευτέρα 9 Ιουνίου στη Βούλα, λόγω της εορτής του

Αγίου Πνεύματος

Πληροφορίες για τα σεμινάρια μπορείτε να πάρετε από

τη Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948 (για τη Βούλα), και

από την Κατερίνα Γαβαλά 6942715604 (για την Αγία Πα-

ρασκευή). 

“Ενα ταξίδι στ’ όνειρο”
Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του, καλούν σε εκδήλωση με
τίτλο: “Ενα ταξίδι στ’ όνειρο”, το Σάββατο 7 Ιου-
νίου στις 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λ. Κ. Καρα-
μανλή 18, Βούλα), όπου η μουσική ομάδα των
ΚΑΠΗ του Δήμου με εθελοντική ορχήστραι, θα πα-
ρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι.

H είσοδος είναι ελεύθερη και γίνεται συλλογή τρο-
φίμων.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου της Αθήνας - Νύχτες

Πρεμιέρας, το οποίο φέτος συμ-

πληρώνει 20 χρόνια, στηρίζει

για 3η συνεχόμενη χρονιά τους

νέους Έλληνες σκηνοθέτες και

τους προσκαλεί να συμμετά-

σχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ελληνικών ταινιών μικρού μή-

κους. Οι ταινίες που θα επιλεχ-

θούν, θα προβληθούν κατά τη

διάρκεια του Φεστιβάλ (17 - 28

Σεπτεμβρίου 2014), ενώ ειδική

κριτική επιτροπή θα απονείμει

τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας

(συνοδεύεται από χρηματικό

έπαθλο 2.000 ευρώ), Β' και Γ'

Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης

Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σε-

ναρίου.

Κάθε ελληνική ταινία μικρού μή-

κους η οποία που έχει ολοκλη-

ρωθεί από τον Σεπτέμβριο του

2013 έως και πριν την έναρξη

του 20ου Φεστιβάλ μπορεί να

συμμετάσχει στο Διαγωνιστικό

Τμήμα και δεν απαιτείται απο-

κλειστικότητα προβολής ή ελλη-

νική πρεμιέρα της ταινίας.  

Επιπλέον, το Διεθνές Φεστιβάλ

Κινηματογράφου της Αθήνας,

προκειμένου να διευκολύνει τη

διαδικασία υποβολής των ται-

νιών, συνεργάζεται για πρώτη

φορά με τη διεθνή πλατφόρμα

MoviBeta, εξασφαλίζοντας απο-

κλειστικά για τις ελληνικές και

κυπριακές συμμετοχές δωρεάν

υποβολή στην πλατφόρμα.

Η προθεσμία υποβολής των ται-

νιών μικρού μήκους λήγει στις

13 Ιουλίου 2014.

ΟΡΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ www.aiff.gr

210-6061198 | shorts@aiff.gr |

www.aiff.gr

«…ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΑΝΙΔΙ» 

Την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 και τη Δευτέρα 23 Ιουνίου

στις 21:00 μ.μ. στο θέατρο «Πρόβα» θα δοθεί η παρά-

σταση με τίτλο «…Ακροβατώντας στο σανίδι…». Θα

παρουσιαστούν τα μονόπρακτα: «Ο Ζωολογικός
κήπος», του Έντουαρντ Άλμπι και «Το Δωμάτιο με τους
Μανδαρίνους» του Ρομπέρ Τομά.

«Ο Ζωολογικό κήπος» αναφέρεται σε μια φαινομενικά
τυχαία Κυριακάτικη συνάντηση ενός μικροαστού, του
Πήτερ, και του περιθωριακού Τζέρυ. Μια Κυριακή που
θα μπορούσε να είναι  μία συνηθισμένη και ήσυχη μέρα,
γίνεται εφιαλτική, μέσα από την σύγκρουση των δύο
ηρώων με αφορμή ένα παγκάκι.
Παίζουν: Γιάννης Ζέρβας, Παναγιώτης Τυροπάνης,

Ελευθερία Στεργίδου

«Το Δωμάτιο με τους Μανδαρίνους» είναι μία ξεκαρδι-

στική κωμωδία, γεμάτη ανατροπές και απρόοπτα. Πρό-

κειται για τις σχέσεις ενός «ιδιαίτερου» ερωτικού

τριγώνου, που καλύπτουν όλα τα γούστα!!!

Παίζουν: Νάντια Αντωνίου, Γιάννης Ζέρβας, Παναγιώ-

της Τυροπάνης

Η είσοδος για το κοινό είναι  ελεύθερη

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

Τηλέφωνα κρατήσεων 210-8818326 & 210-8818117 (κα-

θημερινά  11.00 π.μ.- 21.00 μ.μ.)

Ο Δήμος Σαρωνικού και το Νομικό Πρό-

σωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» διοργανώνουν

την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 στις

8:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χιακού Μεγάρου (Αθηνών & Ρήγα Φε-

ραίου, Καλύβια) συναυλία της

Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής «ΚΑ-
ΜΕΡΑΤΑ» με έργα των W.A. Mozart,

P. I. Tchaikovsky και άλλων μεγάλων

κλασικών συνθετών. Την ορχήστρα δι-

ευθύνει ο αρχιμουσικός Γ. Πέτρου.

Με την ευκαιρία της συναυλίας τα Κα-

λύβια τιμούν τον συμπατριώτη τους,

Γιώργο Πέτρου, καλλιτεχνικό διευ-

θυντή της Ορχήστρας Φίλων της Μου-

σικής «ΚΑΜΕΡΑΤΑ», αναγνωρίζοντας

τη διεθνή καλλιτεχνική του καταξίωση

και πορεία στον χώρο της μουσικής.

Ο Γιώργος Πέτρου, γιος του Καλυ-

βιώτη Κώστα Γ. Πέτρου, σπούδασε

πιάνο στο Ωδείο Αθηνών απ’ όπου

αποφοίτησε με άριστα και α’ βραβείο

παμψηφεί για να τελειώσει τις σπου-

δές του στο Royal College of Music και

τη Royal Academy of Music του Λονδί-

νου με υποτροφίες της ίδιας της Βα-

σιλικής Ακαδημίας και του Ιδρύματος

Ωνάση. Τελείωσε τις σπουδές του με

τον τίτλο M.Mus του Πανεπιστημίου

του Λονδίνου. 

Μοιράζοντας τις δραστηριότητες του

ανάμεσα στη διεύθυνση ορχήστρας

και το πιάνο, ο Γιώργος Πέτρου έχει

ακολουθήσει διεθνή σταδιοδρομία με

εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες

συναυλιών, έχοντας επίσης και δυνα-

μική παρουσία στη διεθνή δισκογρα-

φία.

Η δραστηριότητά του ως διευθυντή

ορχήστρας επικεντρώνεται σε ρεπερ-

τόριο από την εποχή του μπαρόκ έως

και τον ρομαντισμό με έμφαση στις

ιστορικές πρακτικές ερμηνείας και την

όπερα. Έχει διευθύνει νέες παραγω-

γές κυρίως στην Ελλάδα αλλά και το

εξωτερικό, ενώ με δική του πρωτο-

βουλία δημιουργήθηκε το πρώτο ορ-

χηστρικό σύνολο με όργανα εποχής

στην Ελλάδα με βάση την ορχήστρα

Πατρών. Έχει πραγματοποιήσει ηχο-

γραφήσεις για την εταιρεία MDG, οι

οποίες έχουν αποσπάσει τις υψηλότε-

ρες διεθνείς διακρίσεις αλλά και για τη

βρετανική Prasidum Records.

Συναυλία της Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής

«ΚΑΜΕΡΑΤΑ» στο Σαρωνικό

«Το δεύτερο πρόσωπο

του Αγγελου»

Την Κυριακή 8 Ιουνίου στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου (Πεζόδρομος

Γ.Σ. Παπασιδέρη 13), θα γίνει η παρουσίαση του βι-

βλίου της Καλλιόπης Ντούνη: «Το δεύτερο πρό-
σωπο του Αγγελου». Την εκδήλωση οργανώνει ο

Δήμος Κρωπίας και ο Σφηττός.
Θα μιλήσουν για το βιβλίο η Δώρα Πρωτόπαπα (συγγρα-

φέας -ποιήτρια), η Ρούλα Καββαδά,(εκπαιδευτικός) ο Αν-

δρέας Ντούνης (αντιδήμαρχος Παιδείας)

"Ότι είναι άχρηστο σε μένα

....χρήσιμο στον άλλον..."

To “Eλληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού” στο Κο-

ρωπί (Αντ. Κιμπιζή 5), οργανώνει συλλογή αντικει-

μένων που δεν μας χρειάζονται, ενώ σε κάποιους

άλλους είναι αναγκαία...

Συγκεντρώνουμε ρούχα,  παιχνίδια, cds, αντικεί-

μενα καθημερινής χρήσης για οικογένειες που τα

χρειάζονται.... επικοινωνήστε μαζί μας 2106020026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Νύχτες Πρεμιέρας για το Διαγωνιστικό τμήμα του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ -

ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.

Γλυφάδας, οργανώνει την ετήσια

Εκθεση Χειροτεχνίας - Κεντήματος,

το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Ιου-

νίου, από 10 το πρωί έως 10 το

βράδυ. Η έκθεση θα γίνει στο ΚΑΠΗ

Αγ. Τρύφωνα (Αρχιπελάγους 31).

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο

στις 8μ.μ.
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Κατασκήνωση για παιδιά 6-12

ετών με το Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας

στις κατασκηνώσεις στον Αγ. Ανδρέα Αττικής του

Δήμου Αθηναίων αριθμών παιδιών, για την Γ΄ κατασκη-

νωτική περίοδο 1/8-16/8/2014 και Δ΄ κατασκηνωτική πε-

ρίοδο 19/8- 1/9/2014 σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με

χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Όσοι ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στις κατασκηνώ-

σεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω απαραίτητα

δικαιολογητικά μέχρι τις 26/6/2014 στο Πρωτόκολλο

Δήμου Παλλήνης, υπόψη Γραφείου Αντιδημάρχου Κοι-

νωνικής Πολιτικής, στην οδό Ιθάκης 12 στο Γέρακα  :

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο)

2. Μία (1) Φωτογραφία

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένη (και των

δύο γονέων)

4. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικον. Έτους 2013

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (δίνεται από το Δήμο)

6. Ιατρική βεβαίωση η οποία να αναφέρει ότι το παιδί

είναι υγιές, δεν πάσχει από κάποιο δερματικό ή μεταδο-

τικό νόσημα, του έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι εμβο-

λιασμοί και μπορεί να πάρει μέρος στις αθλητικές

δραστηριότητες της κατασκήνωσης

7. Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας του παιδιού(να αναφέ-

ρονται τα εμβόλια).

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Εάν υπάρ-

χει διαζύγιο φωτοτυπία απόφασης επιμέλειας)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να        

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 6604664.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμ-

πτη 29 Μαΐου στα γραφεία της ΕΡ-

ΓΟΣΕ μετά από πρόσκληση του

μέλους του Διοικητικού της Συμβου-

λίου Δημήτρη Νικολάου με θέμα την

επέκταση του Προαστιακού Σιδηρό-

δρομου μέχρι το Λαύριο. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι νεοεκλε-

γέντες δήμαρχοι Σαρωνικού  Γιώργος

Σωφρόνης, Λαυρεωτικής  Δημήτρης

Λουκάς και Μαρκοπούλου  Σωτήρης

Μεθενίτης, ο απερχόμενος δήμαρχος

Σαρωνικού και νέος Αντιπεριφερειάρ-

χης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που, εκπρόσωπος του Δήμου Κρωπίας,

ο πρώην δήμαρχος Κερατέας  Αντώ-

νης Αντωνίου και νεοκλεγέντες δημο-

τικοί σύμβουλοι των παραπάνω δήμων. 

Από την πλευρά της ΕΡΓΟΣΕ παρα-

βρέθηκαν ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμ-

βουλος  Κώστας Σπηλιοτόπουλος και

υπηρεσιακοί παράγοντες με επικεφα-

λής τον Δ/ντη Έργων της εταιρείας

Διονύσιο Ράππο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε

ενημέρωση σε όλους τους παρευρι-

σκόμενους για τη χάραξη της γραμμής

μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου και τους

χώρους που θα γίνουν οι σταθμοί. Πα-

ρουσιάστηκαν τα ακριβή σημεία από

όπου θα περάσει ο Προαστιακός από

τον Σταθμό Μαρκοπούλου μέχρι και τον

τελικό σταθμό του Λαυρίου, καθώς και

όλες οι υπόλοιπες περιοχές από τις

οποίες θα διέρχεται ο Προαστιακός

(στάσεις). 

Η όδευση θα γίνει με διπλή σιδηρο-

τροχιά (διπλές γραμμές)  και θα υπάρ-

χουν ανισόπεδοι κόμβοι σε όλους τους

κεντρικούς δρόμους. 

Επ’ αυτών των δεδομένων, έγιναν αν-

τιπροτάσεις από την πλευρά των εκ-

προσώπων των δήμων, οι οποίες θα

ληφθούν υπόψη στην τελική πρόταση

για το έργο. 

Σημειωτέον ότι έχουν ήδη δεσμευθεί

τα χρήματα (ΕΣΠΑ Υπουργείου Μετα-

φορών, Υποδομών και Δικτύων) για

την εκπόνηση της οριστικής μελέτης,

για την οποία στόχος είναι να ολοκλη-

ρωθεί μέσα στο 2015. 

Από όλους τους συμμετέχοντες στη

σύσκεψη, επισημάνθηκε η αναγκαιό-

τητα και η σπουδαιότητα του συγκε-

κριμένου έργου, η οποία αναμένεται

να δώσει μια τεράστια αναπτυξιακή

ώθηση σε όλη τη νότια Αττική και να

αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι του

Λαυρίου.

Επέκταση του προαστιακού μέχρι Λαύριο
Σύσκεψη ΕΡΓΟΣΕ - Δημάρχων

Προγράμματα καλοκαιρινής

απασχόλησης παιδιών 

στο Δήμο Παλλήνης

Στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι εγγραφές στα προγράμματα

καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών για το 2014, του

Δήμου Παλλήνης. 

Τα προγράμματα αφορούν παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Οι εγγραφές στα προγράμματα για την Παλλήνη και την

Ανθούσα γίνονται στο Αθλητικό Κέντρο "Γρηγόρης Λαμ-

πράκης" (Λεωφόρος Μαραθώνος - Παλλήνη), από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή και από 9:00 έως 20:00. 

Οι εγγραφές στα προγράμματα για το Γέρακα, γίνονται

στο Κολυμβητήριο (Γαργηττού & Μιλτιάδου) από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή και από 9:00 έως 20:00. 

Οι εγγραφές για τη Δημιουργική Καλοκαιρινή Απασχό-

ληση γίνονται στο Αθλητικό Κέντρο "Γρηγόρης Λαμπρά-

κης" (Λεωφόρος Μαραθώνος - Παλλήνη), από Δευτέρα

έως Παρασκευή και από 9:00 έως 20:00. 

Περισσότερες πληροφορίες:

• Αθλητικό Κέντρο "Γρηγόρης Λαμπράκης" (Λεωφόρος

Μαραθώνος - Παλλήνη), τηλ.: 2106032245

• Κολυμβητήριο (Γαργηττού & Μιλτιάδου), τηλ.:

2106615645

Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας Πανελλαδικών εξετάσεων 2015
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκινάει πρόγραμμα πέντε (5)

εβδομάδων, προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

του 2015, σε τμήματα Θεωρητικής, Θετικής και Τεχνολογι-

κής κατεύθυνσης.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 23 Ιουνίου και λήγουν στις 25

Ιουλίου.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μα-

θήματα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία

του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, καθημερινά από 10:00 έως

17:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106032012

Τ
ο θέμα έθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Γιώργος Βλάχος στην συνεδρίαση της

Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (3-6-2014), υπό την πα-

ρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  Μιχαήλ Παπαδό-

πουλου και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Κων/νου

Σπηλιόπουλου, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και του έργου

διασύνδεσης του Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» με το λιμάνι του Λαυρίου μέσω του Προ-

αστιακού. 

Μετά  το πέρας της συνεδρίασης, όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να

γίνει συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής, αλλά και των συναρ-

μόδιων αρχών, προκειμένου να υπάρξει κοινή στόχευση επί του θέματος.
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H πρώτη μετά τις εκλογές

συνεδρίαση του Δήμου 3Β

δεν έγινε λόγω έλλειψης

απαρτίας

Μετά τις εκλογές, και αφού ηρέμησαν λίγο τα πράγ-

ματα, αν και για το Δήμο 3Β δεν μπορούμε να το ισχυ-

ριστούμε αυτό, αφού όλοι βρίσκονται “σε αναμμένα

κάρβουνα” για την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελ-

τίων, μετά το αποτέλεσμα της ισχνής πλειοψηφίας του

Γρ. Κωνσταντέλλου.

Παρ’ όλα αυτά ο Δήμος ως κρατικός μηχανισμός πρέπει

να λειτουργήσει και οι υπηρεσίες να εργαστούν γιατί

υπάρχουν θέματα που καίνε και λιμνάζουν εδώ και πολ-

λούς μήνες με μια στείρα αντιπαράθεση εν’ όψει των

εκλογών...

Παρ’ όλα αυτά δεν έγινε η συνεδρίαση της Τρίτης 2 Ιου-

νίου το μεσημέρι. Να δεχθούμε ότι επειδή ήταν μεση-

μέρι οι σύμβουλοι ευρίσκοντο στην εργασία τους και γι’

αυτό δεν παρευρέθησαν και ότι στην επόμενη συνε-

δρίαση που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη

Τρίτη στις 8μ.μ. με 10 θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εργασίες φύτευσης και

περίφραξης παραλίας Αγ. Νικολάου Καβουρίου από ιδιώτη και

συνεργεία του Δήμου. (To θέμα έρχεται μετά από υπογραφές

Δημοτικών Συμβούλων).

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για τα έτη 2010 και 2011

της Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Δ.Ε Βουλιαγμένης.

3. Απόφαση για τον ορισμό μελών αρμοδίου ελεγκτικού ορ-

γάνου παιδότοπων που αδειοδοτούνται από το Δήμο  (επείγον

μετά το ατύχημα στο Ελληνικό)

4. Απόφαση για την αντικατάσταση μέλους του αρμοδίου ορ-

γάνου για τη σφράγιση καταστημάτων και επιχειρήσεων υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 5. Τέλος χρήσεως

πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

6. Εξόφληση οφειλών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (ΔΗ.Κ.Ε.Β.Β.Β.).

7. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012.

8. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2013.

9. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014-

1η αναμόρφωση. 

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Συντήρηση Ανακατασκευές

Σχολικών Συγκροτημάτων”.

Ισχύει η Κάρτα Δημότη

στα 3Β και για το 2014

Οπως μας ενημέρωσε αρμοδίως, ο Δήμος 3Β, δεν

χρειάζεται οι δημότες να πηγαίνουν για να ανα-

νεώσουν την “Κάρτα Δημότη” για το φετεινό Κα-

λοκαίρι. 

«Ισχύει επ’ αόριστον η «Κάρτα Δημότη» για τους

δημότες του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης που εκδόθηκαν από το 2013», γράφει συγ-

κεκριμένα ο Δήμος.

Η χρηματοδότηση των Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών, των ΚΔΑΠ

και ΚΔΑΠ - μεΑ για την περίοδο 2014-

2015 ήταν το αντικείμενο της συνάν-

τησης αντιπροσωπείας της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-

λάδας (ΚΕΔΕ), αποτελούμενη

από τον Πρόεδρο της, Κώστα

Ασκούνη, τον Πρόεδρο της Επι-

τροπής Κοινωνικής Πολιτικής

και Αλληλεγγύης, Σίμο Δανιη-

λίδη και τον Αντιπρόεδρο της

Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας,

Θεόδωρο Παπαδόπουλο, με

τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης & Πρό-

νοιας, Βασίλη Κεγκέρογλου και

τη γενική γραμματέα Διαχείρι-

σης Κοινοτικών & Άλλων

Πόρων, Άννα Δαλλαπόρτα. 

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ κατά τη

διάρκεια της συνάντησης τόνισε πως,

με δεδομένο ότι η κρίση συνεχίζεται

και εντείνεται, η διασφάλιση της χρη-

ματοδότησης και της απρόσκοπτης

λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών

των Δήμων και ειδικότερα των Παιδι-

κών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,

των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- μεΑ είναι

άκρως απαραίτητη καθώς και φέτος

αναμένεται να είναι αυξημένος ο αριθ-

μός των αιτήσεων για τη φιλοξενία

παιδιών στις παραπάνω Δομές.

Η ΚΕΔΕ ζήτησε από τον Β. Κεγκέρο-

γλου η χρηματοδότηση των παραπάνω

Δομών για την περίοδο 2014-2015 να

είναι τουλάχιστον στα περσινά επί-

πεδα.

Ο Β. Κεγκέρογλου δεσμεύτηκε ότι, θα

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

να καλυφθούν οι ανάγκες, επισημαί-

νοντας παράλληλα τις δυσκολίες για

την εξοικονόμηση όλου του ποσού

χρηματοδότησης, δεδομένου ότι, δεν

έχουν ακόμη εγκριθεί τα Επιχειρη-

σιακά Προγράμματα των Περιφερειών

της χώρας.

Προκειμένου να διασφαλιστούν όλοι

οι αναγκαίοι πόροι, η ΚΕΔΕ κατέ-

θεσε στο Υπουργείο Εργασίας επι-

πλέον την πρόταση, ένα μέρος

από το «κοινωνικό μέρισμα» να

κατευθυνθεί για την κάλυψη της

χρηματοδότησης αυτών των Κοι-

νωνικών Δομών.

Η ΚΕΔΕ ζήτησε, ακόμη, την άμεση

επίλυση αυτής της εκκρεμότητας,

δεδομένου ότι, ο χρόνος για τις

απαιτούμενες διαδικασίες υλοποί-

ησης του Προγράμματος είναι

ελάχιστος.

Μετέωρη η πρόταση

Και νέα συνάντηση είχε η ΚΕΔΕ την

περασμένη Τετάρτη με τον Υφυ-

πουργό Β. Κεγκέρογλου, ο οποίος δεν

δεσμεύθηκε σε τίποτα. Μάλλον δε-

σμεύθηκε ότι θα προσπαθήσεις...

Εμεινε “στο κενό” η πρόταση και ανα-

μένεται και νέα σύσκεψη.

στοιχεία: epoli.gr

Υποστήριξη των κοινωνικών δομών

των Δήμων ζητάει η ΚΕΔΕ

Με δελτίο Τύπου που μας απέστειλε ο

Δήμος Λαυρεωτικής, ενημερώνει ότι

από τις 30 Μαΐου το Δημοτικό Ραδιό-

φωνο Λαυρεωτικής σταμάτησε να εκ-

πέμπει στην συχνότητα 107,3 ΜΗz

στην περιοχή του Λαυρίου, μετά από

έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τη-

λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

(ΕΕΤΤ), που κοινοποιήθηκε στις 16-4-

2014 με Δικαστικό Επιμελητή στον

Δήμο, με το οποίο ζητούσε την άμεση

διακοπή της ραδιοφωνικής εκπομπής

από την συγκεκριμένη συχνότητα και

απομάκρυνση της εγκατάστασης.

Οπως σημειώνει το δελτίο παραλεί-

ψεις της προηγούμενης Δημοτικής

Αρχής οδήγησαν στο κλείσιμο του

σταθμού, αφού όταν δημιούργησαν τη

νέα Δημοτική Επιχείρηση (Ανώνυμη

Εταιρία), δεν προβλέφθηκε η λειτουρ-

γία του σταθμού. Αρα από τα μέσα του

2010 και εντεύθεν ο σταθμός ήταν

στον “αέρα” κυριολεκτικά!

Γράφει μεταξύ άλλων ο Δήμος: «Ο

Δήμος Λαυρεωτικής αναγκάστηκε να
συμμορφωθεί με την απαίτηση της
ΕΕΤΤ, καθόσον το εν λόγω έγγραφο
έχει κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών και στο Τμήμα
Ασφαλείας Λαυρίου, προκειμένου να
αποφευχθούν ποινικές διώξεις κατά
των υπαλλήλων και κατάσχεση του
εξοπλισμού του ραδιοφωνικού σταθ-
μού.

Υπενθυμίζουμε ότι το Δημοτικό Ρα-
διόφωνο Λαυρεωτικής λειτουργούσε
νόμιμα μέχρι τις αρχές του έτους 2010
μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ρα-
διοφωνίας και Ενημέρωσης (Δ.Ε.Ρ.Ε.).
Με την μετατροπή τον Φεβρουάριο
του έτους 2010, από την προηγούμενη
Δημοτική αρχή, της εν λόγω Δημοτι-

κής Επιχείρησης σε Δημοτική Ανώ-
νυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ενερ-
γειακή Λαυρεωτικής Εκμετάλλευση
Ακινήτων - Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΝΕ.Λ. Α.Ε.), παρα-
λείφθηκε και δεν προβλέφθηκε στους
σκοπούς της η λειτουργία του Δημοτι-
κού Ραδιοφωνικού Σταθμού.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά την ισχύ
του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης), δεν μπορούσε να συστήσει
δημοτική επιχείρηση με ειδικό σκοπό
την λειτουργία του ραδιοφωνικού
σταθμού, καθόσον αυτό απαγορεύεται
ρητά (άρθρο 112 παρ. 2 Ν. 3852/2010). 
Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι να
βρεθεί λύση και να υπάρξει συμφωνία
με την ΕΕΤΤ, σας ενημερώνουμε, ότι
το Δημοτικό Ραδιόφωνο Λαυρεωτικής
θα εκπέμπει και θα μπορείτε να το
ακούτε μόνο μέσω διαδικτύου από την
ιστοσελίδα www.lavreotikifm.gr».

* Ο Δημήτρης Λουκάς επανεξελέγη

δήμαρχος στις πρόσφατες δημοτικές

εκλογές.

Σίγησε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Λαυρεωτικής
Από λάθη και παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής του Δ. Λουκά*
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Στο κλασικό και γνωστό  τραγούδι  για την Άλωση

της Πόλης, ο στίχος αρχίζει  με  τα σήμαντρα και

τις καμπάνες, τους παπάδες και τους διάκους της

Άγια- Σοφιάς και τη λειτουργία της παραμονής *. 

Συνεχίζεται με την απότομη διακοπή της λειτουρ-

γίας, και μάλιστα ακριβώς τη στιγμή  της “Προ-

σφοράς”, τη στιγμή δηλαδή που θα έβγαιναν “τα

Άγια των Αγίων”. 

Μετά έρχεται το δάκρυσμα της εικόνας,  και τε-

λειώνει με τη θρυλική σπαραξικάρδια κραυγή:

«Σώπασε κυρά Δέσποινα….και μη πολυδακρύζεις

Πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας

θάναι».

ή κατ΄άλλους: πάλι δικά  σου  θάναι»

Στη σύνταξη του εν λόγω δημοτικού ποιήματος,

ωραιοποιούνται  ρομαντικά τα γεγονότα και  ευ-

φυώς  παρακάμπτονται επικίνδυνοι σκόπελοι,

αποκρύπτονται αίτια και αφορμές, τρομερές αντι-

θέσεις και αντιφάσεις,  οι οποίες αν ελέγοντο, θα

ξανάφερναν διαχρονικά στο προσκήνιο, το αιώνιο

πρόβλημα του διχασμού της φυλής και του γέ-

νους.

Και στην προκειμένη περίπτωση θα φαινόταν κα-

θαρά και αποκαλυπτικά,  η φανατική   θρησκευτική

αντιπαράθεση, στην οποία  εν πολλοίς ενυπήρχε

και υπέβοσκει το  ιδιοτελές ατομικό συμφέρον. 

Ο συλλογικός ορθολογισμός, το καλό της πατρί-

δας,  οι απογνωσμένες ικεσίες του αυτοκράτορα

για σύνεση και  λαϊκή συνένωση και επίγνωση

των μεγάλων στιγμών, και άλλα μη αναφερόμενα,

είχαν τεθεί   στο περιθώριο, τουλάχιστον όπως

δηλώνεται από κάθε ουδέτερο ιστορικό μελετητή. 

Στο δημοτικό τραγούδι  του Πόντου που πενθείται

η Άλωση, το σκηνικό αλλάζει.

Ο λυρικός ρομαντισμός εγκαταλείπεται σε μια

καταγγελτική ελεγεία, η οποία   με διττό τρόπο

θρηνεί και ανασκαλεύει τα απαγορευμένα. 

Το όλο πρόβλημα μαζί και  τα γενεσιουργά αίτια

του, έρχονται στο φωτεινό προσκήνιο.  

Και αναφέρομαι κατά βάση στην αντιπαράθεση

για την Ένωση ή μη των  χριστιανικών Εκκλησιών

και συγκεκριμένα της Ορθόδοξης Ανατολικής με

τη Δυτική του Πάπα.   

Το γιατί  αυτή η αντιπαράθεση γίνεται  τόσο έν-

τονη  στο Ποντιακό τραγούδι  και το πρόβλημα

βαθαίνει και προβάλλεται,  εύκολα  εξηγείται,

αφού   ο Πόντος είχε αποτελέσει το καταφύγιο

των  καταδιωγμένων ανθενωτικών, των οποίων

μάλιστα η επισκεψιμότητα   στην Αγιά Σοφιά και

σε πολλά άλλα  μοναστήρια, φαίνεται ότι είχε από

ετών  απαγορευθεί και αποκλεισθεί.

Ας έρθομε όμως, αναλυτικά βήμα προς βήμα, στο

ποίημα της Καππαδοκίας, που είναι και το θέμα

μας:

«Την Πόλιν όνταν όριζεν, ο Έλλεν Κωνσταντίνον,

Είχεν πορτάρους δίκλωπους, και αφέντους φοβι-

τσιάρους, /

Είχεν αφέντη σερασκέρ΄τον μέγαν Ιωάννην /».

Δηλαδή την Πόλη όταν την  κυβερνούσε  ο  Έλ-

ληνας αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, είχε για φύ-

λακες διπρόσωπους και προδότες, αλλά και σαν

αφέντες  προύχοντες, δειλούς και άτολμους.  Αρ-

χιστράτηγο δε τον Γενουάτη Ιωάννη Ιουστινιάνη.

Το μαχαίρι, σε αυτούς και στους επόμενους στί-

χους  αδίσταχτα βυθίζεται στις κρατούσες αιτίες

της εποχής του  προβλήματος:

«Εκείνος είχε σύνοδον Ρωμαίους δωδεκάραν\

Εκείνος είχεν σύνοδον Ρωμαίους αφεντάδες|»

Με το ‘’Εκείνος’’ γίνεται αποκλειστική αναφορά

στον αυτοκράτορα Έλλενα Κωνσταντίνο τον Πα-

λαιολόγο, τον όποιο έμμεσα κατηγορεί ότι καίτοι

αυτός ¨Έλληνας, είχε στη δούλεψη του τη στενή,

Ρωμαίους Παπικούς,  δηλαδή  δωδεκαμελές συμ-

βούλιο από παπικούς Ρωμαίους  και αυτοί, μαζί με

τους ομοίους τους  ήταν  τα πραγματικά αφεντικά

που αποφάσιζαν και κυβερνούσαν τον τόπο. 

Στους “αυτούς και ομοίους” μπαίνει  το τρίπτυχο,

πορτάροι δίκλωποι, αφέντες φοβιτσιάροι  και Ρω-

μαίοι αξιωματούχοι, όλοι αφέντες, κάτι σαν την

σημερινή Τρόϊκα. 

«Εκείνοι κι έκριναν δίκαια, εδώκαν τα κλειδία,/

Εκλείδωσαν τα εκκλησιάς, όλα τα μοναστήρια,/

Εκλείδωσαν τα΄Αϊάν Σοφιάν, το μέγα μονα-

στήρι,/»

Αυτοί λοιπόν οι Παπικοί σύμβουλοι, έκριναν και

για το δικό τους  συμφέρον, πήραν τα κλειδιά,  αμ-

παροκλείδωσαν και γερά διπλο- κλείδωσαν  μο-

ναστήρια και  εκκλησιές, ακόμα και την Αγιά

Σοφιά, αφήνοντας έξω ως μιάσματα,  τους αντι-

φρονούντες προς την “Ενωση”.  

«Απ΄ουρανού  κλειδίν  ερθέν,  σ΄ Άγιάς Σοφιάς

την πόρταν/». Κάποιοι μάλιστα  προσθέτουν και

συμπληρώνουν τον στίχο με  το  «Έρθεν πουλίν

και εκάθησεν σ’ Άγι- Σοφιάς την πόρταν / από ου-

ρανού  κλειδίν ερθέν “σ’ Αγι -Σοφιάς την πόρταν”»

Και στην ερμηνεία δίνεται ότι  την αδικία αυτή την

είδε ο Θεός και  πήρε θέση. Από τον ουρανό

στάλθηκε  το θεϊικό  κλειδί, για να ανοιχθεί η Αγιά

Σοφιά, και να λειτουργηθούν όλοι  γενικά  και

αδιακρίτως οι πιστοί.  Ήρθε λοιπόν το κλειδί, αλλά

Ω!  του θαύματος, όπως μας πληροφορεί με πικρία

ο επόμενος στίχος, αυτό το μαγικό κλειδί κάπου

παράπεσε, κάπου λησμονήθηκε και τελικά χά-

θηκε. 

Εδώ τα υπονοούμενα δικά σας.  

Και δια το πιστόν του στίχου:  «Χρόνους έρθαν κι

επέρασαν, καιροί έρθαν και εδέβαν,/ νεοπάλθεν

το κλειδί αθές κι επέμνεν κλειδωμένον’».

Ήρθαν όμως δηλαδή πάλι και πέρασαν τα χρόνια,

το κλειδί λησμονήθηκε  και έτσι οι εκκλησιές μεί-

νανε, όπως και πρώτα κλειδωμένες. 

Ο ερχομός του κλειδιού, ένας σπουδαίος αλλη-

γορικός και συμβολικός σταθμός του μύθου, που

απέβλεπε στην θρησκευτική  και κατ΄ επέκταση

στην κοινωνική τακτοποίηση, δεν αξιοποιήθηκε. 

Και αφού άλλο κλειδί  δεν ήλθε,  στο τί απομένει

πλέον για τα αναγκαία περαιτέρω, οδηγούμεθα εξ

ουρανού, κατά τη συνέχεια του στίχου: 

«Θέλ’  άπ΄ουρανού  μάστοραν  και από γήν αρ-

γάτεν». Και πάλι  εδώ, η όποια ριζοσπαστική  και

επαναστατική απόδοσή του νοήματος του στίχου,

επαφίεται σε εσάς. 

Το θέμα της Ένωσης των Εκκλησιών, εκείνη την

ύστατη στιγμή  όπου το Βυζάντιο βρισκόταν στο

χείλος του γκρεμού, πολύ είχε ταλανίσει τη Βα-

σιλεύουσα. Ο κλήρος απαιτούσε την ενεργό του

μερίδα στη διπλωματική και πραγματική διακυ-

βέρνηση  του Κράτους. 

Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού από την εποχή

του μεγάλου Κωνσταντίνου και σε συνέχεια όλων

των αυτοκρατόρων, μικρών και μεγάλων, ο χρι-

στιανισμός είχε  κατά κυριολεξία αποτελέσει,  το

μακρύ χέρι της επιβολής της ανατολικής  Ρωμαϊ-

κής δύναμης. 

Το 1204 ο πίθος της Πανδώρας με  τα όσα κακά

για τη Βασιλεύουσα, είχε ανοίξει δια των χειρών

των τότε αυτοκρατόρων της, οι οποίοι  σφετερί-

ζονταν  το θρόνο. 

Και οι Δυτικοί με τους Σταυροφόρους,  είχαν

σπεύσει και το είχαν εκμεταλλευτεί κατά τον κα-

λύτερο  τρόπο. 

Επόμενο λοιπόν τα αχνάρια του αργυρώνυτου

Πάπα  Ουρβανού  και των  πληγών  που είχε επι-

φέρει  η μνήμη του, να είναι ακόμη ανεπούλωτα.

Παρ΄όλα ταύτα  οι τελευταίοι Παλαιολόγοι μπρο-

στά στην κρισιμότητα της απειλής που ερχόταν

από την Ανατολή, είχαν αναγκαστικά  στραφεί

προς  Ένωση των  Εκκλησιών με μοναδικό σκοπό

να σωθεί  η πατρίδα. Εδώ όμως θα πρέπει να δι-

ευκρινίσομε  ότι δεν εστράφησαν για βοήθεια

προς τους βασιλιάδες και ηγέτες της Δύσης, αλλά

προς την Εκκλησία της Ρώμης  της οποίας ζητού-

σαν και ζήτησαν  την συμπαράσταση.  

Με τη σύνοδο της Φλωρεντίας   του 1439,   ο αυ-

τοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης Παλαιολόγος

μετά από δυό χρόνια σκληρών διαπραγματεύ-

σεων, αποδέχθηκε και συνυπέγραψε τους όρους

του Πάπα  για την Ένωση και της εξ αυτής στρα-

τιωτική και λοιπή βοήθεια.  

Όταν όμως τα μέλη της  αποστολής επέστρεψαν

στην Κωνσταντινούπολη, βρέθηκαν μπροστά στην

οχλοβοή ενός πλήθους που τους χλεύαζε και

τους απέπεμπε και τότε αναγκάστηκαν να ανακα-

λέσουν τις ίδιες τους τις υπογραφές, που είχαν

βάλει για τη συμφωνία της Ένωσης. 

Και τότε ήταν που ακούστηκε η στριγγιά και από-

κοσμη φωνή του Γεωργίου Σχολάριου και μετέ-

πειτα πατριάρχη Γενναδίου μαζί με το Λουκά

Νοταρά να αναθεματίζει: «Κρειττότερον εστίν

ιδέναι εν μέση πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρ-

κων ή καλύπτραν λατινικήν». (Φραντζής) 

Έτσι  γρήγορα, κλήρος και λαός, αδιάκριτα  χω-

ρίστηκαν σε δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις σε

ενωτικούς και ανθενωτικούς, και προχώρησαν σε

έκτροπα  με τραγικές συνέπειες για την διάσωση

του Βυζαντίου. 

Με τους Ενωτικούς ήταν συστρατευμένοι, οι μορ-

φωμένοι και η ηγέτιδα τάξη. 

Με τους Ανθενωτικούς, ο κλήρος και ο απλός

λαός, με αρχηγούς τον Μάρκο τον Ευγενικό και

τον Γεώργιο Σχολάριο, τον μετέπειτα πατριάρχη

Γεννάδιο,  οι οποίοι μαζί με «το κατώτερον

στρώμα της παρατάξεως ταύτης  αεικίνητον και

ταραχώδες, ήσκει πίεσιν   επί της Εκκλησίας και

του Κράτους.» και οι φωνές «θάνατος στους αζυ-

μήτες» «Αγιά Σοφιά -Ιουδαίων συναγωγή» , «Σπη-

λαιον και βωμός αιρετικών» ηκούοντο το

πανταχόθεν. (Κορδάτος)

Το ποίημα του Πόντου για την Άλωση, παραστα-

τικό και ζωντανό, δεν διστάζει δεν καλύπτει, αλλά

τολμά και φέρνει στο φώς,  παράδειγμα διδακτικό

για  τους μεταγενεστέρους,  το κρατούν πρό-

βλημα της εποχής.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

• Στο  αν πράγματι έγινε η μεγάλη λειτουργία την παρα-

μονή, οι γνώμες των ιστορικών διΐστανται. Ιστορικά όμως

διαπιστώνεται  ότι η εκκλησία της Αγίας  Σοφίας κατά  το

τελευταίο εξάμηνο το  προ της άλωσης  ήταν παντελώς

κλειστή και κατά την παραμονή δεν είχε γίνει  καμμιά λει-

τουργία. Ο Φραντζής βέβαια μας λέγει  το αντίθετο. Ο Πα-

παρηγόπουλος πάλι δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτή τη

συγκλονιστικά μεγαλειώδη  λειτουργία.  Και ο καθηγητής

της λαογραφίας στο πανεπιστήμιου, Κώστας Ρωμαίος αρ-

νείται την τέλεση αυτής της λειτουργίας και την τεκμη-

ριώνει ιστορικά. Την αλήθεια δεν την βρήκα.   
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Η “Άλωση”, στο τραγούδι του Πόντου 

ΟΛΟΙ μαζί!...
Πρόσκληση - πρόκληση προς την αξιωματική Αντιπολί-

τευση, και παλιότερα και πρόσφατα, μετά το εκλογικό απο-

τέλεσμα ήττας της συγκυβέρνησης: Είσαστε διατεθειμένοι
να πάμε όλοι μαζί, να διαπραγματευτούμε για το χρέος;
Ωραία ιδέα και ωραίο σύνθημα! “Πιασάρικο”. Εθνικό όραμα

θα ήταν η σύμπνοια των Ελλήνων για από κοινού αγώνα

για τη σωτηρία της Πατρίδας.

Ολοι μαζί, αλλά προς κοινή κατεύθυνση;

Ολοι μαζί με τους μνημονιακούς κυβερνητικούς, που έχουν

δεσμευθεί με την υπογραφή τους και με τις αντιλήψεις

υποτέλειας και υπακοής στα κελεύσματα του Βερολίνου

και της Τρόικα, εκ διαμέτρου αντίθετα με την Αντιπολίτευση

στο σύνολό της, που διεκδικεί “σεισάχθεια”, ή κούρεμα,

έστω με τη “χοντρή”, εξόφληση των γερμανικών οφειλών

και επανακαθορισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ΔΕΝ είναι

εφικτή. “Ολοι μαζί”, με εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και

αντιλήψεις, δεν γίνεται.

Εξ’ άλλου, αν ήθελε ο Σαμαράς θα μπορούσε να διαπραγ-

ματευτεί και μόνος του προς όφελος της Ελλάδος, όταν

ανέλαβε την Πρωθυπουργία χρησιμοποιώντας το διαπραγ-

ματευτικό ατού του αποτελέσματος των εκλογών του 2012,

λέγοντάς τους, “κάντε μια σωστή, δίκαιη και βιώσιμη λύση,

γιατί έρχονται οι άλλοι”! Η απειλή δεν είναι μόνο για την

Ελλάδα. Ισχύει πολύ περισσότερο για τους άλλους.

Για την ΟΝΕ, την Ευρωπαϊκή Ενωση, τους πιστωτές, την

παγκόσμια οικονομία, ακόμη.

Μονομερής απόφαση αν αρνηθούν Ευρωπαϊκή διάσκεψη

για τα χρέη, ή παύση πληρωμών λόγω αδυναμίας, θα δη-

μιουργήσει τεκτονικές αλλεπάλληλες αντιδράσεις. Ο σει-

σμός θα είναι πολλών ρίχτερ...

Κώστας Βενετσάνος



“Δήμιος” είμαι όχι “ηγεμόνας”

Παραιτήθηκε αιφνίδια ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Θεο-

χάρης Θεχάρης, την περασμένη Πέμπτη 5 Ιουνίου.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, «εάν πιστεύει ότι τα μέτρα
που έλαβε στη θητεία του, έκαναν
καλό στον ελληνικό λαό» απάντησε:

«Δεν έχω πάρει κανένα μέτρο. Όλα
τα μέτρα τα παίρνει η δημοκρατικά
εκλεγμένη κυβέρνηση. Η δουλειά
μου ήταν να τα υλοποιώ». 

Δηλαδή, δήμιος είμαι, δεν είμαι ηγε-

μόνας! Αυτό περίπου μάς είπε ο Θε-

οχάρης. 

Λες και επειδή παραίτησαν το δήμιο, γιατί τον παραίτησαν,

θα σωθούμε. Δήμιοι υπάρχουν γύρω μας σωρό, έτοιμοι να

αναλάβουν νέα καθήκοντα...

Ρίχνουν χημικά στη θάλασσά μας!

Δύο ημέρες πριν τις ευρωεκλογές εκδόθηκε υπουργική από-

φαση με την οποία αναστέλλεται από τις 24 Μαΐου και έως

τις 15 Ιουλίου η αλιεία σε περιοχές της Μεσογείου νοτιοδυ-

τικά της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και των Ιονίων

Νήσων, περιοχή της Μεσογείου όπου αναμένεται να ξεκινή-

σει η υδρόλυση των χημικών της Συρίας.

Είναι ακριβώς το διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με το

σχεδιασμό, θα ξεκινήσει η καταστροφή των χημικών της Συ-

ρίας πάνω στο πλοίο "Cape Ray".

Σύμφωνα με τον καθηγητή, που μίλησε στο Ράδιο 9,84 και

την Αγγελική Δουλγεράκη (Νέα Κρήτη), πρόκειται για μείζον

εθνικό θέμα που θα προκαλέσει νέο γύρο αντιδράσεων,

καθώς σχετίζεται με την επιβίωση των λαών της  Μεσογείου.

Παράλληλα αναφέρει ότι ομάδα ακτιβιστών θα βρεθεί όσο

γίνεται πιο κοντά στο "Cape Ray" μαζί με αλιείς.

Τις καταγγελίες του καθηγητή συνηγορούν οι πληροφορίες

από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές, αλλά και το γραφείο επο-

πτείας αλιείας, ότι «μέχρι σήμερα οι απαγορεύσεις αλιείας
στα διεθνή ύδατα είχαν να κάνουν μόνο με τον τύπο των
σκαφών και αυτό όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για
πρώτη φορά από το 1966 και μετά με υπουργική απόφαση
τίθενται οι παραπάνω απαγορεύσεις». 
Το πλοίο "Cape Ray", αρχικά πήγε προς Αλβανία, αλλά οι Αλ-

βανοί βγήκαν στους δρόμους και ...έκανε στροφή προς Ελ-

λάδα, αφού οι δοσίλογοι κυβερνητικοί δεν ασχολούνται μ’

αυτά. Και είναι και πρόεδρος της Ε.Ε.! Τα χημικά μεταφέρουν

ιδιωτικές εταιρείες που πλουτίζουν δίνοντάς μας καρκίνο και

εμείς τον δεχόμαστε!

Η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τα χημικά όπλα της

Συρίας Σίγκριντ Κάαγκ δήλωσε: Όλα τα χημικά προτεραι-

ότητας θα καταστραφούν στη θάλασσα στο Αμερικανικό

πλοίο. Τα λιγότερο επικίνδυνα θα καταστραφούν από

εταιρίες και χώρες που προθυμοποιήθηκαν να τα αναλά-

βουν. Τι ακριβώς εννοεί η κυρία Κάαγκ...;;;;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Κάποιος να τον μαζέψει, τον ασυμμάζευτο
...σωτήρα

Κάποιος να πει στον Πανοραμίξ των αλόγων, ότι οι νέες δι-

οικήσεις των δήμων αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Σε-

πτεμβρίου. Επομένως, ω Μεγάλο Πνεύμα του

εθελοντισμού, hold your horses άλκιμε νεανία, κράτα τ’

άλογά σου που λένε και στο Φαρ Ουέστ, μέχρι να –και αν-

αναλάβεις αρχιπύραρχος. Δεν είναι κακό να γυρνάς όλη

μέρα με τη στολή του εθελοντή πυροσβέστη –εντάξει καλέ,

σε είδαμε, σε είδαμε- ούτε πειράζει αν τη φοράς και τη

νύχτα γιά πυτζάμα, αρκεί να βγάζεις τ’ άρβυλα. Όμως θυ-

μήσου, όταν είχες μιά τετράτροχη καρούτα και τριγυρνού-

σες απελπισμένος στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη –τά

‘χατε κάψει όλα, θυμήσου- κάποιοι γείτονες είχαν την μα-

κράν καλύτερη δημοτική πυρασφάλεια στην Ελλάδα, με 4

επαγγελματικά πυροσβεστικά οχήματα, δίκτυο δεξαμενών

και κρουνών, παρατηρητήρια, κέντρο ασυρμάτου κλπ, κλπ.

Το κατανοώ πως βρήκες πιστόλια και κάνεις τον σερίφη,

αλλά άσε την πυρασφάλεια σ’ εκείνους που σβύνουν φω-

τιές εδώ και 40 χρόνια κι έρχονταν και στο χωριό σας

όποτε τους χρειαζόσασταν. Εντάξει φόρα τα πιστόλια να

καμαρώνεις σαν γύφτικο σκεπάρνι, αλλά άσε να ρίχνουν

αυτοί που ξέρουν, αλλιώς κινδυνεύεις να πυροβολήσεις τα

πόδια σου κι επιπλέον να καούμε τρισμέγιστε παντογνώ-

στη εθελοντή. Κι άκου και κάτι άλλο, οργισμένο νιάτο: Κάνε

ένα λίφτιν ολικής αναδόμησης στους τρόπους σου. Οι ερ-

γαζόμενοι στον δήμο δεν είναι τ’ άλογά σου να τους σε-

λώσεις και να φωνάζεις «ντέϊ ντέϊ». Αν συνεχίσεις να

φέρεσαι σαν τσιφλικάς σε κολλήγους, κάποια στιγμή –ανα-

πόφευκτα- θ’ αρπάξεις τις «ψιλές» σου και θα φωνάζεις τον

ιπτάμενο Μπάτμαν να σε σώσει αλλά θα κάνει τον κουφό,

όπως επιλεκτικά κωφεύει και σε πολλά άλλα. Α ρε «Καλλι-

κράτη» με τους σώγαμπρους!

Κακοήθειες

Κομμένες οι κρυάδες γιά τον νέο δήμαρχο του ιερού των

Ελλήνων τόπου. Ακούς εκεί, ν’ αναρωτιούνται κακοηθέ-

στατοι τινές ...πως λέγεται ο Τύμβος στα καλιαρντά.

Ντροπή σας βρε! Δηλαδή, θα φταίει εκείνος αν σας κράξει

με την χαρακτηριστική jazz φωνούλα του «στη Μόσχα
αδελφές μου, στη Μόσχα». Γιατί δεν έχετε θετική σκέψη;

Τώρα ο τόπος-διεθνές σύμβολο θα γίνει ακόμα πιό γνωστός

αφού θα αδελφοποείται συνεχώς με δήμους του εξωτερι-

κού. Ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Φιλαδέλφεια.

Έτσι, ν’ «αγιάσει» το χέρι σου Αχιλλέα

Είναι λογικό ότι ο νέος δήμαρχος Βόλου θα χρειαστεί ν’

αποχαιρετήσει κάποιες παλιές του συνήθειες, τώρα που

είναι δημοτικός άρχων. Ας κρατήσει τουλάχιστον μία προς

τέρψιν των Πανελλήνων. Ας τραβάει που και που καμμιά

παιδαγωγική σφαλιάρα στον γνωστό φραγκοφονιά υπερα-

σπιστή των αδικημένων καθαρμάτων, γιά να του δίνει την

ευκαιρία να βγαίνει στα κανάλια και να τσιρίζει. Είναι, άλ-

λωστε, εξίσου διασκεδαστικός και ως «θύμα» και ως «γόης

όφεων και κονίκλων». Ποιός μπορεί να ξεχάσει την κορυ-

φαία δήλωση «ανδρισμού» και γονιμότητος «άφησα έγκυο
μιά βουλευτίνα». Σαν να μη μας έφταναν οι πατενταρισμέ-

νοι «εθνοπατέρες», νά ‘χουμε και «εθνομητέρες» με την

...ούγια. Χούγια που τά ‘χουν μερικές-μερικές! (Οι έχουσες

τη «μύγα» ας πρόσεχαν). Αχιλλέα, δεν μπορώ να πω ότι

δεν σε καταλαβαίνω. Αυτή η εντελώς προσωποποιημένη

φαγούρα στην παλάμη με πιάνει κι εμένα που και που.

Θα πνιγεί η «Ελιά» στο «Ποτάμι»;

Μπα, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον δύο είδη κα-

ταφέρνουν να επιπλέουν. Είναι δυνατόν κοτζάμ θηριώδης

Ευάγγελος να πνιγεί στο αποχετευτικό των μεγκάλων κα-

ναλιών; Τον φαντάζομαι ως άλλον Μπρους Γουίλις να απο-

δεικνύεται «πολύ σκληρός γιά να πεθάνει», όσο κι αν ο

Γιωργάκης τού σκάβει το λάκο συστηματικά. Έχουν έναν

έρωτα αυτά τα δυό σοσιαληστάκια! Δολοφονικό. Ας μην ξε-

χνάμε ότι το εν ελαίω μεταβαπτισθέν ΠΑΣΟΚ έχει –όπως

απέδειξε- μιά υπολογίσιμη εκλογική δύναμη βολεμένων

πρασινοφρουρών, εργατοπατέρων και λοιπών κοτζαμπά-

σηδων, προστιθεμένων των εις τον κόσμον τους διαβιούν-

των οπαδών, που αρνούνται με συγκινητικό,

αυτοθυσιαστικό μαζοχισμό να εγκαταλείψουν το τρένο της

«Αλλαγής» και δεν έχουν καταλάβει ότι πέρασε από πάνω

τους και τούς έλιωσε. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Και

κοροϊδεύαμε κάτι παλιούς ξυπόλητους επειδή φωνάζανε

με καμάρι «ψωμί κι ελιά και Κώτσο βασιλιά». Κι όσο γιά τα

ποταμόψαρα, μόλις βγάλουν τις πρώτες μπουρμπουλήθρες

στο ευρωκοινοβούλιο θα απολεπισθούν πανηγυρικά και θα

καταφανεί ότι ο Ποδονίφτης είναι παραπόταμος του μνη-

μονιακού Νιαγάρα.

Προς ρεπουσοειδή πρακτοράκια της Νέας Εποχής

«Η θρησκεία της αγάπης», όπως θέλουν να παρουσιάζουν

το Ισλάμ οι ιμάμηδες και κάποιοι προοδευτικάριοι ελληνό-

τυποι εθνοκτόνοι, καταδίκασε σε θάνατο μιά νέα γυναίκα

στο Σουδάν επειδή ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. Στη Νι-

γηρία, που οι μουσουλμάνοι κόβουν τις κλειτορίδες των κο-

ριτσιών, αφού είναι ανεπίτρεπτο σε όντα κατώτερα από την

κατσίκα να νοιώθουν ηδονή, ο ηγέτης των μουσουλμάνων

ανταρτών καυχιέται στην τηλεόραση ότι βιάζει δωδεκά-

χρονα κορίτσια Χριστιανών ομοεθνών του. Στο Πακιστάν ο

φέρων σταυρουδάκι λυντσάρεται δημοσίως μέχρι θανάτου.

Και στο Γιουνανιστάν, που εδώ και πολλά χρόνια κυβερνιέ-

ται από υπηρέτες ξένων δυνάμεων, η Ευρωπαϊκή Στατι-

στική Υπηρεσία (Eurostat) έχει ανακοινώσει ότι το πολύ

μέχρι το 2025 ο αριθμός των μουσουλμάνων λαθρομετα-

ναστών θα έχει υπερβεί το 50% του συνολικού αριθμού των

κατοίκων της χιλιοπροδομένης και ξεπουλημένης πατρίδας

μας. Και τότε το ήσυχο, ευγενικό κι εργατικό, μελαμψό

παιδί της διπλανής πόρτας θα διεκδικήσει -ως πλειονότητα

πλέον- να επιβάλει με τη βία τον ισλαμικό νόμο στους άπι-

στους της «χώρας του», αφού έτσι θα του υποδείξει ως

ιερό του καθήκον ο ιμάμης του. Μέχρι τότε οι διάφοροι Κα-

μίνηδες, Μπουτάρηδες, Ρεπούστηδες, Κουβέληδες και λοι-

ποί τσιφτετέληδες, θα σεληνιάζονται σαν αφιονισμένοι

ντερβίσηδες γιά να χτίζουμε τζαμιά κι άλλα τζαμιά και ισ-

λαμικά ιεροδιδασκαλεία –μεντρεσέδες- υπό τις ευλογίες

των σαμαρο-βενιζέλων, των εργολαβο-καναλαρχών και

μιάς θλιβερής κεφαλής της ελλαδικής Εκκλησίας που πριν

λίγα χρόνια πρωτοστάτησε στη βεβήλωση ορθόδοξου

ναού, του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών.

Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, εμείς τη φτιάχνουμε, εμείς δί-

νουμε τα καρφιά που θα σταυρώσουν τα παιδιά μας. Άφεριμ

γραικύλοι, Γραικών απομεινάρια ντροπιασμένα, καλά μας κά-

νουν και μας παίρνουν την πατρίδα, αφού τους πείσαμε ότι

δεν την αξίζουμε. Το νου σας στο καινούργιο τάμπλετ μωρέ!

Πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμμένοι

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Όλοι λίγο πολύ έχουμε δει ή του-

λάχιστον ακούσει τον χορό salsa.

Την τελευταία δεκαετία στην Ελ-

λάδα η Salsa έχει κερδίσει έδα-

φος, όπως και στα περισσότερα

μέρη του κόσμου. 

Πάρτυ γίνονται σχεδόν καθημε-

ρινά, φεστιβάλ διοργανώνονται με

μερικούς απ’ τους καλύτερους χο-

ρευτές όλου του κόσμου, ζευγάρια

εκπροσωπούν την Ελλάδα στο

εξωτερικό.

Η Θεσσαλονίκη σκέφτηκε να πάει

ένα βήμα παραπέρα θέλοντας να

βάλει την Ελλάδα στο βιβλίο του

Γκίνες και τα κατάφερε!

Την Κυριακή 1η Ιουνίου πραγματο-

ποίησαν στην πλατεία Αριστοτέ-

λους μια salsa rueda* με 1102

άτομα απ΄όλη την Ελλάδα που χό-

ρεψαν συγχρονισμένα για 7:16

λεπτά, καταρρίπτοντας το προ-

ηγούμενο ρεκόρ που είχε γίνει

στην Ιταλία όπου 706 άτομα χόρε-

ψαν για 5 λεπτά.

Σχολές χορού απ’ όλη την Ελ-

λάδα, χορογράφοι και χορευτές

συνεργάστηκαν στα πλαίσια αυτής

της προσπάθειας που είχε και φι-

λανθρωπικό χαρακτήρα καθώς τα

χρήματα που συγκεντρώθηκαν

από τις συμμετοχές- ήταν 5 ευρώ

για τον κάθε χορευτή - θα δοθούν

στο Σύλλογο "Ελπίδα για το παιδί".

Η ενδυμασία των χορευτών ήταν

με μπλε και άσπρο χρώμα για να

παραπέμπει στα χρώματα της Ελ-

ληνικής σημαίας. 

Προκειμένου να πετύχει το εγχεί-

ρημα αυτό, έγιναν πολλές πρόβες

αφού έπρεπε όλοι οι συμμετέχον-

τες να ξέρουν καλά όλες τις φι-

γούρες που θα εκτελούσαν και να

τις κάνουν συγχρονισμένα αλλιώς

το ρεκόρ δεν θα ήταν έγκυρο. Εδώ

να σημειώσουμε ακριβώς επειδή

χορεύουν όλοι πιασμένοι σε κύκλο

το λάθος ενός επηρεάζει πολλούς.

«Τα ζευγάρια χόρεψαν σάλσα σε
ομόκεντρους κύκλους για πάνω
από 7 λεπτά και το ρεκόρ κατα-
γράφηκε από συμβολαιογράφο για
να πάει στα Γκίνες» δήλωσε στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ιωάννης Δομάτζης

από τη σχολή χορού Danza Fuerte

που διοργάνωσε την εκδήλωση. 

(Δείτε βίντεο στο ebdomi.com στα

προτεινόμενα βίντεο.)

-----------------
* Η salsa rueda είναι ενα στυλ salsa

που χορεύεται σε κύκλο με πολλά ζευ-

γάρια και ένας αναλαμβάνει να φωνά-

ζει τις φιγούρες που θα πρέπει όλοι οι

χορευτές συγχρονισμένα να ακολου-

θούν. 

Ρεκόρ Γκίνες Salsa στη Θεσσαλονίκη

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Άλλη μια μεγάλη διάκριση για την χώρα μας. Αναδειχθήκαμε 6η χώρα

σε επισκεψιμότητα στο YouPorn!

4 Πόσο πλάκα έχουν τα πάνελ που είναι κατηγορούμενος ο καλεσμέ-

νος του ΣΥΡΙΖΑ από κάποιους που κυβερνούν 40 χρόνια;

4 Αυτό το αστείο με το ανέβα-κατέβα σε χειμωνιάτικα - καλοκαιρινά

ρούχα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει...

Το νέο Ενιαίο Συστημα

Ελέγχου & πληρωμών

Συντάξεων “Ήλιος” που

δημιουργήθηκε πριν από

ένα χρόνο, πραγματοποί-

ησε έρευνα για να ρίξει

φώς στην σκοτεινή Ελ-

ληνική πραγματικότητα.

Βάση των στοιχείων λοι-

πόν, υπολογίζεται ότι για

τον Ιούνιο του 2013 ο

αριθμός των συνταξιού-

χων της χώρας φτάνει

τα 2.714.034 και το μέσο

εισόδημα των συνταξιού-

χων γήρατος σε 907,65

€ (προ φόρου και κρατή-

σεων υγειονομικής περί-

θαλψης).

Πιο συγκεκριμένα, για το

μήνα Ιούνιο, οι νέοι συν-

ταξιούχοι, για τους οποί-

ους αναγγέλθηκε η

καταβολή σύνταξης, αυ-

ξήθηκαν κατά 9.707.

Ο αριθμός των εγγε-

γραμμένων ανέργων τον

Νοέμβριο ανέρχεται σε

1.350.181 άτομα, (με

τους αδήλωτους να φτά-

νουν τα 2.000.000) ενώ

το ποσοστό στις ηλικίες

15-24 ετών έφθασε το

61,7% ξεπερνώντας κάθε

προηγούμενο αρνητικό

ρεκόρ.

Στο σύνολό τους οι ερ-

γαζόμενοι (μετρήθηκαν

το 4ο τρίμηνο του 2012)

είναι 3.681,900...

Συνοψίζοντας:

τα 10.939.727 (πληθυ-

σμός του 2011) συντη-

ρούνται από τα περίπου

3,5 εκατομμ. εργαζόμε-

νους, ανεβάζοντας έτσι

τον μη παραγωγικό

πληθυσμό της χώρας σε

7,4 εκ.!! 

Σύμφωνα με στοιχεία της

Ελληνικής Στατιστικής

Εταιρείας, από το 2010

μέχρι το 2012 το εργα-

τικό δυναμικό της χώρας

μειώθηκε. Μεγάλο ποσο-

στό της μείωσης οφείλε-

ται και στην

μετανάστευση των νέων

ενώ πρέπει να σημει-

ώσουμε ότι την τελευ-

ταία 20ετία στην Eλλάδα

σημειώθηκε η 3η σε μέ-

γεθος μείωση της γονι-

μότητας (-40,9%). 

Κοινώς, σαν χώρα γερ-

νάμε και μάλιστα γερ-

νάμε άνεργοι...

Η ζωή μας
σε αριθμούς
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Ήταν μόλις δεκαοχτώ χρονών. Έτοιμος

να ξεκινήσει από το σπίτι του για τη

«μάχη των μαχών»: τις πανελλαδικές

εξετάσεις. Με μοναδικό εφόδιο, που επι-

τρέπεται, ένα μπουκάλι νερό. Με μονα-

δική εξάρτυση, που επιτρέπεται, ένα

στυλό χρώματος μπλε. Με τις αμέτρητες

πληροφορίες, που είχε αποθηκεύσει στο

μυαλό του σε χιλιάδες ώρες σχολείου

και φροντιστηρίου, να προσπαθούν να

συμπτυχθούν μέσα σε κουτάκια που

ονομάζονται «θέματα εξετάσεων».

Λίγο πριν βγει από την πόρτα λύγισε

κάτω από το βάρος της αμφιβολίας, της

ανασφάλειας και της απελπισίας. Πή-

δηξε στο κενό κι έδωσε τέλος στα νιάτα

του και στη ζωή του. Κρατώντας με τα

δόντια του την αστυνομική του ταυτό-

τητα, που υποχρεωτικά έπρεπε να έχει

μαζί του στις εξετάσεις.

Κάποιοι είπαν ότι ήταν ένα μεμονωμένο

περιστατικό, γι' αυτό δεν πρέπει να του

δώσουμε υπερβολική σημασία, κι ας εμ-

φανίζεται πια σχεδόν σε κάθε εξετα-

στική περίοδο. Αλλά η ταυτότητα στο

στόμα στοιχειώνει στις σκέψεις μου και

μου επιβάλλει μια άλλη ανάγνωση -την

πραγματική και αφτιασίδωτη- του τραγι-

κού συμβάντος: οι εικόνες, τα τελευταία

χρόνια, από τους πιο βάρβαρους πολέ-

μους δείχνουν αιχμαλώτους να οδη-

γούνται στο αβέβαιο μέλλον τους με

δεμένα τα χέρια στην πλάτη και την ταυ-

τότητα στο στόμα. Όμως, ποιου εχθρού

αιχμάλωτοι πολέμου είναι τα παιδιά μας

και πώς είναι δυνατόν να μην ευθύνεται

κανείς για το βίαιο θάνατο ενός αιχμα-

λώτου αυτού του ιδιότυπου κοινωνικού

πολέμου;

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή περισσεύουν

τα μεγάλα λόγια για το μέλλον των παι-

διών, που είναι «ανοιχτό μπροστά τους

και δεν περιορίζεται στο πανεπιστήμιο».

Κάθε χρόνο άπειρες είναι οι δημόσιες

παραινέσεις και οι συμβουλές, που φορ-

τώνουν με τύψεις τους γονείς για ευθύ-

νες που δεν μπορούν να αποσείσουν

γιατί στην πραγματικότητα δεν τις

έχουν, καθώς οι ίδιοι είναι δέσμιοι ενός

παράλογου συστήματος. Κάθε χρόνο

αναμασιούνται οι υποσχέσεις για «αλ-

λαγές στο άδικο σύστημα» από όσους

εκείνη τη στιγμή τυχαίνει να μη βρί-

σκονται στην εξουσία. Ένα μόνο δε λέ-

γεται: ότι αυτή η χώρα έχει ανεπίτρεπτα

μικρό αριθμό θέσεων στα ιδρύματα τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι, αρνού-

μενη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με

αύξησή του και ορθολογική ανάπτυξη,

εξαντλεί την κοινωνία υποβάλλοντας τη

νέα γενιά, όχι σε εξέταση της ετοιμότη-

τάς της για επιτυχείς σπουδές, αλλά σε

διαγωνισμό από τον οποίο υποχρεωτικά,

λόγω της φύσης κάθε διαγωνισμού, ένα

ποσοστό υποψηφίων θα βγει να είναι

«αποτυχημένο», κι ένα, ακόμη μεγαλύ-

τερο, θα βγει απογοητευμένο από το

«δώρο» που τελικά κέρδισε με τη συμ-

μετοχή του.

«Μα γίνεται αλλιώς;», ακούω εδώ και

δεκαετίες από ανθρώπους, ιδιαίτερα των

προνομιούχων τάξεων, και το ερώτημα

υπονοεί ότι δε γίνεται αλλιώς. Ε, λοιπόν,

γίνεται! Και γνωρίζουμε τα εμπόδια που

δεν επιτρέπουν μέχρι σήμερα να γίνει

αλλιώς: άγνοια, προκαταλήψεις, συντη-

ρητικές ιδεολογικές αγκυλώσεις, προ-

οπτική άντλησης κέρδους από την

ύπαρξη μιας κουτσουρεμένης τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, έλλειψη πραγματικού

ενδιαφέροντος όσο «τα δικά μας παι-

διά» έχουν άριστες πιθανότητες επιτυ-

χίας ή έχουν στη διάθεσή τους

εναλλακτικές λύσεις. Με όλα αυτά να

κυριαρχούν, είναι αυτονόητη και η απο-

δοχή του παραλογισμού που αφορά στις

δαπάνες για τα φροντιστήρια, οι οποίες

ξεπερνούν κατά πολύ κάθε «κοινωνικό

μέρισμα»: σε 952,6 εκατομμύρια ευρώ

ανέρχονταν οι δαπάνες των ελληνικών

νοικοκυριών για τα νόμιμα -δηλωμένα-

φροντιστήρια το έτος 2008 (σύμφωνα με

στοιχεία της ΕΕ) και παρ' όλη τη σημε-

ρινή ανέχεια το συνολικό ποσό ελάχιστα

μόνον έχει μειωθεί.

Αναρωτιέμαι: Πόσο καιρό θ' αντέξουν οι

άνθρωποι αυτής της χώρας να θυσιά-

ζουν τη νεότητα, την ψυχική ισορροπία

και το μέλλον των παιδιών τους, αιχμά-

λωτοι οι ίδιοι ενός ακήρυχτου αλλά

υπαρκτού κοινωνικού πολέμου; Δε γνω-

ρίζω την απάντηση. Αυτό που γνωρίζω

όμως είναι ότι όσο δεν αλλάζουμε την

κατάσταση, θα είμαστε συνένοχοι στην

τραγωδία κάθε παιδιού που, αιχμάλωτο

με την ταυτότητα στο στόμα, βρίσκει

τόσο νωρίς το θάνατο.
Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014 | ΑΓ-

ΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 
ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Το ενεχείρισε η Ασπα Αρώνη, φιλόλογος

Μήνυμα οργής σε κολόνα 

της Λαυρεωτικής

για δολοφονία κατοικίδιων..!

Το πιο κάτω μήνυμα βρέθηκε σε κολόνα στην περιοχή Πε-

ριγιάλι Λαυρεωτικής με τίτλο: “Αφιερωμένο στον πιο βω-

μόψυχο άνθρωπο”. Ένα μήνυμα οργής και απόγνωσης από

γυναίκα κάτοικο της περιοχής, λόγω της δολοφονίας των

δύο αγαπημένων της γάτων, από ασυνείδητους…

Σκληρό και αδυσώπητο το γράμμα, σκληρές και αδυσώπι-

τες οι στιγμές που έζησε η κυρία με τα ζώα να ξεψυχούν

στα χέρια της από φόλα...

Το έχουμε ζήσει και την καταλαβαίνουμε...
πηγή: lavriaki.gr

Τους μαθητές τους “τρώει” το στρες...
Αυτοκτόνησε με την ταυτότητα στο στόμα

Μόλις τελείωσε η εκπαιδευτική άσκηση των φοιτητών της

Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Ένας από τους τό-

πους εργασίας που επισκέπτονται οι φοιτητές κάθε χρόνο

είναι τα ορυχεία και οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ

στην Πτολεμαΐδα. 

Οι συνάδελφοι μηχανικοί μας ενημέρωσαν για τη διαδικα-

σία της εξόρυξης, τα αποθέματα, την προστασία του περι-

βάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση των ατμοηλεκτρικών

σταθμών και τις προσπάθειες να την αυξήσουν όσο το δυ-

νατό περισσότερο. Ακούσαμε για το σχετικό κόστος της

ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας) που είναι πολλαπλάσιο από αυτό του Λι-

γνίτη.

Μάθαμε ακόμη ότι οι ΑΠΕ προηγούνται στην κατανάλωση

από τον λιγνίτη με συνέπεια οι καταναλωτές να πληρώνουν

μεγαλύτερο κόστος για το ρεύμα που καταναλώνουν. Βέ-

βαια, εάν η τεχνολογία των ΑΠΕ ήταν εγχώρια θα λέγαμε

ότι πληρώνοντας κάτι παραπάνω συμβάλουμε στην τεχνο-

λογική πρόοδο ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα βελτιωθεί το

λειτουργικό κόστος των ΑΠΕ. Έλα όμως που η τεχνολογία

των ΑΠΕ είναι ουσιαστικά εισαγόμενη και το κάτι παρα-

πάνω πηγαίνει κυρίως  στους εταίρους μας που μας δανεί-

ζουν χρήματα για να τους πληρώνουμε για αυτό που

έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε φθηνότερα.

Όσο και αν αυτό εξοργίζει τον Έλληνα καταναλωτή είναι

πταίσμα σε σύγκριση με την απάτη που οι κυβερνώντες

έχουν αποδεχθεί εις βάρος του Ελληνικού λαού. Η βιομη-

χανία παραγωγής αλουμινίου είναι από τις πλέον ενεργο-

βόρες.  Ανέκαθεν η εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος στα

πλαίσια της ελεύθερης αγοράς ζητούσε την άδεια να πα-

ράγει δικό της ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες της. Τελικά

η άδεια της δόθηκε και εγκατέστησε μονάδα παραγωγής

ρεύματος από την καύση εισαγόμενου αερίου. Μέχρις εδώ

όλα καλά σύμφωνα με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το αέριο, εισαγόμενο ή μη, είναι μία

αναλώσιμη πηγή ενέργειας που κάποτε θα τελειώσει όπως

και ο λιγνίτης. 

Να όμως που το “Ελληνικό” Κράτος απεφάνθη ότι στην πε-

ρίπτωση του Αλουμινίου της Ελλάδος η μονάδα παραγω-

γής ρεύματος από αέριο κατατάσσεται στις ΑΠΕ. Αυτό

σημαίνει ότι, ασχέτως ζήτησης στο δίκτυο της ΔΕΗ, αυτή

είναι αναγκασμένη να αγοράζει σε τιμές ΑΠΕ ανά πάσα

στιγμή το ρεύμα της Αλουμίνιον της Ελλάδος κλείνοντας

δικές της μονάδες ενώ συγχρόνως η Αλουμίνιον της Ελ-

λάδος για τις δικές της ανάγκες δεν καταναλώνει το ρεύμα

που παράγει αλλά αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ με πολύ μι-

κρότερο κόστος από αυτό που της πουλάει.

Ρωτούν λοιπόν οι φοιτητές μου. Κύριε, αξίζει τον κόπο οι

μηχανικοί της ΔΕΗ να προσπαθούν να βελτιώσουν έστω και

στο ελάχιστο το κόστος παραγωγής ρεύματος όταν με μία

απόφαση της κυβέρνησης η προκαλούμενη ζημιά είναι

ασυγκρίτως μεγαλύτερη; Εγώ εδώ δεν έχω να τους πω τί-

ποτε. Εάν όμως αποφασίσουν να επαναστατήσουν θα τους

βοηθήσουμε παρέχοντας το ιδεολογικό, και τεχνολογικό

υπόβαθρο που θα χρειαστούν. Ας βγουν οι ίδιοι στο δρόμο,

εμάς μας πήρανε τα χρόνια. 

Ηλίας Σταμπολιάδης 
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης

Οι προσπάθειες των  μηχανικών και η ξεφτίλα της πολιτικής
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Την ασχετοσύνη, την “πιεστική” ταχύ-

τητα και τον αμοραλισμό με τον οποίο

λειτουργεί (τα τελευταία χρόνια) το

ελληνικό Δημόσιο αποδεικνύει, η από-

φαση να πάρουν πίσω τα ακίνητα του

παραλιακού μετώπου που μόλις στις

28 Μαΐου μεταβίβασαν στο ΤΑΙΠΙΕΔ

με απόφαση που  έχει υπογραφεί από

οκτώ υπουργούς της κυβέρνησης: Γ.

Στουρνάρας, Π. Παναγιωτόπουλος, Κ.

Χατζηδάκης, Μιχ. Χρυσοχοΐδης, Αδ.

Γεωργιάδης, Γ. Μανιάτης, Χ. Αθανα-

σίου και Όλ. Κεφαλογιάννη.

Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή

των παραπάνω υπουργών, μεταβιβάζει

το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού

μετώπου από το Φάληρο μέχρι το Σού-

νιο  στο ΤΑΙΠΕΔ, αντί στην εταιρεία ει-

δικού σκοπού «Παράκτιο Αττικό

Μέτωπο ΑΕ», που είχε συσταθεί για

την οργανωμένη πολεοδόμηση της λε-

γόμενης «Αττικής Ριβιέρας», από το

Φάληρο μέχρι το Σούνιο και την επα-

νασύνδεσή της με την πόλη.

Πρόκειται για την έκταση που λειτουρ-

γεί το ξενοδοχείο Cape Sounio του

ομίλου Grecotel, 176 στρέμματα του

παράκτιου μετώπου μεταξύ Αγίου

Κοσμά και των ‘’Αστεριών’’ της Γλυ-

φάδας και ακόμη μία έκταση 20 στρεμ-

μάτων πάλι στην περιοχή της

Γλυφάδας.

Αφήνουν απέξω το παραλιακό μέτωπο

των 3Β και του Δήμου Σαρωνικού

(Ανάβυσσος κλπ.)

Τα εν λόγω ακίνητα περιλαμβάνονται

στην αρχική λίστα των 55 ακινήτων

που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ προς

μελλοντική αξιοποίηση και βρίσκονται

στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με πηγές, το ΤΑΙΠΕΔ ανα-

φέρει ότι οι παραπάνω εκτάσεις συμ-

περιλήφθησαν στην ατζέντα  εκ… πα-

ραδρομής και γι αυτό θα επιστρέψουν

με νέα απόφαση στο Δημόσιο!!!

Αναρωτιέται ο κάθε πολίτης, οκτώ

Υπουργοί τί υπέγραφαν;;;

Kαι βέβαια, όχι επειδή τα μεταβίβασαν

λάθος θα σωθούν! Απλά το είχαν φυ-

λάξει για άλλον ...επενδυτή και το

μπέρδεψαν!

Αλλωστε το κλείσιμο της Βουλής είναι

προς την ίδια κατεύθυνση. Οι επιτρο-

πές που συστήνονται είναι πιο ευέλι-

κτες και ελεγχόμενες και το σώμα

επίσης. Το ομολόγησε ο υφυπουργός

Μαρκογιαννάκης στον Παπαδάκη (Αν-

τένα), όταν τον ρώτησε και απάντησε

«ναι αυτό είναι αλήθεια»!
Αρα και το ξεπούλημα των ακτών και

τα νέα μέτρα θα περάσουν, θα γίνουν

νόμοι του κράτους χωρίς να το πά-

ρουμς είδηση!

Αννα Μπουζιάνη

Μεταβίβασαν ...κατά λάθος το παραλιακό μέτωπο!
Θα ξεπουληθεί από το θερινό τμήμα της Βουλής!!!

Οδυνηρή έκπληξη ένιωσαν οι κάτοικοι της Ευρυάλης

Βούλας (Κάτω Βούλα), το περασμένο Σαββατοκύ-

ριακο, όταν πριν καλά - καλά ανοίξουν τα παράθυρά

τους, τα σφράγισαν για να μην ακούνε τη μεταμεσο-

νύχτια μουσική.

Κάποιοι αναζήτησαν την πηγή της και βρήκαν ότι ερ-

χόταν από μπάρ μέσα στην Α’ πλαζ Βούλας. Μάλιστα,

όπως μας δήλωσαν, το κατήγγειλαν και στην Αστυ-

νομία.

Καταγγελίες δέχθηκε και η εφημερίδα μας, που μετά

από έρευνά μας, είδαμε ότι δεν υπάρχει καμμία άδεια

για κάτι τέτοιο στην Α’ πλαζ. Τουναντίον και η άδεια

απλής μουσικής που είχαν έχει λήξει εδώ και μήνες!

Στο μεταξύ συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας

με θέμα τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δύο κατα-

στημάτων (καφέ - εστιατόρια) στην Α’ πλαζ, τα οποία

αναβλήθηκαν και εν όψει των νέων στοιχείων που

προέκυψαν.

Επίσης, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας” κατέθεσε έγγραφη διαμαρτυρία στο Δήμο με

κοινοποίηση στην Αστυνομία. Γράφει μεταξύ άλλων ο

Σύλλογος: «Είναι αδιανόητο μέσα σε οργανωμένη
ακτή λουομένων να λειτουργεί ξενυχτάδικο μετά
μουσικής, όταν μάλιστα υπάρχει απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου να κλείνει στις 22.00 για λόγους ασφα-

λείας των λουομένων και των κατοίκων βεβαίως, που
ζουν στην περιοχή.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για να μην επα-
ναληφθεί αυτή η αδιαφορία για την πόλη και η παρά-
βαση των επιχειρηματιών».

Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το Τοπικό Συμ-

βούλιο Βούλας θα επανασυνεδριάσει την ερχόμενη

Τρίτη 10 Ιουνίου στις 8μ.μ. στο Δημαρχείο στη Βούλα.

Ωστόσο βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Η

Αστυνομία οφείλει να πράξει τα νόμιμα.

Αννα Μπουζιάνη

Βραδινά μπαρ στην Α’ πλαζ Βούλας!
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Μετά τις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν στις 25

Μαΐου 2014, προέκυψαν 21 ευρωβουλευτές από επτά

κόμματα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται έξη (Γλέζος Μ. με

427.224, Σακοράφα Σοφία με 273070, Παπαδημούλης

Δημήτρης με 182.984, Κούνεβα Κων/να με 159.742,

Κατρούγκαλος Γεώργιος με 158.361, Χρυσόγονος

Κων/νος με 137.433 ψήφους.

Από τη Ν.Δ. εκλέγονται πέντε (Κεφαλογιάννης Μα-

νώλης με 225.555, Σπυράκη Μαρία με 223.634, Βό-

ζεμπεργκ Ελίζα με 200.424, Κύρτσος Γιώργος με

193.993 και Ζαγοράκης Θεόδωρος με 172.129.

Από την Χρ.Α. τρεις, οι Συναδινός Ελευθέριος

88.279, Φουντούλης Λάμπρος με 80.597 και Επιτή-

δειος Γιώργος με 76.289 ψήφους.

Από την Ελιά (ΠΑΣΟΚ) δύο, Καϊλή Εύα με 108.842 και

Ανδρουλάκης Νίκος με 103.723 ψήφους.

Από το Ποτάμι δύο, Γραμματικάκης Γεώργιος 67.607

και Κύρκος Μιλτιάδης με  26.230. 

Από το ΚΚΕ επίσης δύο: Παπαδάκης Κων/νος με

96.540 και Ζαριανόπουλος Σωτήρης με 93.429.

Ολοι οι Ευρωβουλευτές, εξελέγησαν για πρώτη

φορά στην Ευρωβουλή. Κάποιοι εξ’ αυτών εξελέγη-

σαν από νεαρή ηλικία βουλευτές στο ελληνικό κοι-

νοβούλιο, με ελάχιστη έως μηδενική εργασιακή

εμπειρία.

Όλοι μιλούν πολλές γλώσσες και σχεδόν όλοι είναι

ανωτάτου μορφωτικού επιπέδου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εξελέγησαν οι ενεργοί ευ-

ρωβουλευτές στην παρούσα Βουλή!

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι κατέβαιναν 39 κόμ-

ματα, εκ των οποίων τα 7 έβγαλαν ευρωβουλευτή.

Μανώλης Γλέζος (πρώτος

σε ψήφους μακράν όλων

των άλλων με 427.224)

Σοφία Σακοράφα, καθηγή-

τρια φυσικής αγωγής

Δημήτρης Παπαδημούλης

Πολιτικός μηχανικός, στέ-

λεχος επιχειρήσεων

Κων/να Κούνεβα, συνδικα-

λίστρια στο χώρο των κα-

θαριστριών

Γιώργος Κατρούγκαλος

Συνταγματολόγος,  Καθη-

γητής Δημοσίου Δικαίου 

Κώστας Χρυσόγονος καθη-

γητής Συνταγματικού Δι-

καίου, Παν/μιο Θεσ/νίκης

Συναδινός Ελευθέριος, Αν-

τιστράτηγος τ. Διευθυντής

Ειδικών Δυνάμεων 

Φουντούλης Λάμπρος, συν-

ταξιούχος ΕΛΤΑ

Επιτήδειος Γεώργιος, Αντι-

στράτηγος ε.α.

Κύρτσος Γεώργιος, δημο-

σιογράφος

Ζαγοράκης Θεόδωρος,

διεθνής ποδοσφαιριστής

Σπυράκη Μαρία, πολιτική

συντάκτης του Mega

Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ,

δικηγόρος

Οι έξη ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Οι τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής

Καΐλη Ευα, Μηχανολόγος -

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

του ΑΠΘ

Ανδρουλάκης Νίκος, Πολι-

τικός Μηχανικός

Οι δύο ευρωβουλευτές της Ελιάς

Γραμματικάκης Γεώργιος,

Φυσικός & συγγραφέας

Κύρκος Μιλτιάδης, ιδ.

υπάλληλος παραγωγής επι-

τραπέζιων παιχνιδιών

Οι δύο ευρωβουλευτές  απ’ το Ποτάμι

Παπαδάκης Κων/νος, κοι-

νωνικός λειτουργός 

Ζαριανόπουλος Σωτήρης,

τραπεζοϋπάλληλος

Οι δύο ευρωβουλευτές  του ΚΚΕ

Ο ευρωβουλευτής

των Αν.Ελ.

Μαριάς Νότης, Καθηγητής

Θεσμών της Ε.Έ. στο Παν/μιο

Κρήτης και συγγραφέας

Kεφαλογιάννης Μανώ-

λης, Οικονομικές Επιστή-

μες, βουλευτής

Οι πέντε

ευρωβουλευτές

της

Νέας Δημοκρατίας

«Aνοιχτές πόρτες» του κρασιού στην Αν. Αττική

Στον πανευρωπαϊκό θεσμό «Ανοιχτές πόρτες» μετείχαν στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου πολλά

οινοποιεία της Ανατολικής Αττικής, μέλη των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας. Κατά την

επίσκεψή του σε αρκετά οινοποιεία των Μεσογείων ο νέος αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-

κής Αττικής Πέτρος Φιλίππου ενημερώθηκε για τα προβλήματα των παραγωγών της πε-

ριοχής και άκουσε τις προτάσεις τους για την αγροτική αναβάθμιση της Αττικής. 

Ο Πέτρος Φιλίππου, ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι στο πρόγραμμα του συνδυασμού

«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» η αγροτική αναβάθμιση είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας

περιφερειακής αρχής, ιδιαίτερα με την παροχή κινήτρων στους νέους αγρότες. 

Η ανάδειξη της αγροτικής ταυτότητας και παραγωγής της Ανατολικής Αττικής σε συν-

δυασμό με την ιστορική και τουριστική ανάδειξη και αξιοποίηση των πολλών μνημείων της

περιοχής πραγματικά μπορεί να αναζωογονήσει οικονομικά τον τόπο. Η ανάδειξη των Με-

σογείων μέσα από «δρόμους του κρασιού» μπορεί να δώσει προοπτική ανάπτυξης για όλη

την Αττική και κυρίως να δώσει επαγγελματική διέξοδο σε πολλούς νέους της περιοχής. 

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 2014
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Συστάθηκε Ειδική Επιτροπή

για τις γερμανικές αποζημιώσεις

και το κατοχικό δάνειο

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών

Χρήστου Σταϊκούρας, σύμφωνα με έγγραφο που δημο-

σιεύθηκε στην «Δι@υγεια», συστάθηκε Ειδική Επιτροπή

«για τον προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και
το κατοχικό δάνειο».
Για «την ανάγκη προσδιορισμού» αυτών των εν δυνάμει

αξιώσεων του ελληνικού κράτους, η απόφαση  επικα-

λείται το πρόσφατο πόρισμα «της Ομάδας Εργασίας
που συστάθηκε για την έρευνα των αρχείων του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σχετικά με το θέμα
των γερμανικών αποζημιώσεων».

Στην επιτροπή συμμετέχουν:

- Ο  Παναγιώτης Καρακούσης, επίτιμος γενικός διευθυντής

του ΓΛΚ ως συντονιστής

- Ο Βασίλειος Μανεσιώτης, πρώην διευθυντής στη Διεύ-

θυνση Οικονομικών Μελέτων της Τράπεζας της Ελλάδος

και νυν σύμβουλος διοίκησης της ΤτΕ, ως αναπληρωτής

συντονιστής

- Ο Βασίλειος Κατριβέσης, προϊστάμενος της Γενικής Δι-

εύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων

Προγραμμάτων από την ΕΕ

- Ο Στυλιανός Μαραβελάκης, αναπληρωτής προϊστάμενος

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

- Ο Δημήτριος Τσάκωνας, ο οποίος υπηρετεί στον ΟΔΔΗΧ.

«Έργο της επιτροπής είναι ο προσδιορισμός τυχόν
ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερ-
μανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο» αναφέ-

ρει η απόφαση του Χρ. Σταϊκούρα. «Με απόφαση της
επιτροπής δύναται να συνεπικουρούν το έργο της φυ-
σικά πρόσωπα από άλλα υπουργεία, ερευνητικούς φο-
ρείς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς αμοιβή»
σημειώνεται.

«Το όλο έργο της επιτροπής και των συνεπικουρούντων
προσώπων θα διέπεται από τις αρχές της απόλυτης εμ-
πιστευτικότητας και εχεμύθειας», τονίζεται.

Η απόφαση επικαλείται έγγραφο του υπουργού Οικο-

νομικών της 5ης Μαρτίου 2014 (ΑΠ 53). Σύμφωνα με την

απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, η

επιτροπή θα παραδώσει το έργο της ως τις 31 Οκτω-

βρίου 2014.
Πηγή: tovima.gr (Αχ. Χεκίμογλου)

«Συντήρηση οδικού δικτύου - συντή-

ρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτι-

σμού και λοιπές εργασίες σε οδούς

αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότη-

τας Ανατολικής Αττικής έτους 2012»

Οπως μας ενημέρωσε η Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατ. Αττικής Χρυσάνθη Κι-

σκήρα στα πλαίσια εκτέλεσης του

έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου -

συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτρο-

φωτισμού και λοιπές εργασίες σε

οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους

2012», η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΣΦΑΛ-

ΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (με την από 09-

11-2012 Σύμβαση, ποσού

3.069.391,53€), θα πραγματοποιήσει

εργασίες εξυγίανσης και ανακατα-

σκευής της Ε.Ο. 33 (Κάλαμος – Άγιοι

Απόστολοι) από τη χ.θ. 0+000,00μ.

(πλατεία Καλάμου) έως τη χ.θ.

3+000,00μ. τμηματικά ανά 100,00

μέτρα μήκους (σύμφωνα και με την

αρ. 13756/07-05-2014 Απόφαση Τρο-

χαίας Αττικής), κατά το διάστημα από

την Δευτέρα 02-06-2014 έως και την

έως και την Παρασκευή 01-08-2014.

Πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι

εργασίες:

Α) Εκσκαφή παλαιού οδοστρώματος.

Β) Κατασκευή νέας οδοστρωσίας.

Γ) Διάστρωση ασφαλτικών στρώσεων

και

Δ) Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακό-

ρυφης σήμανσης.

Η Αντιπεριφέρεια ζητάει την κατα-

νόηση των οδηγών και την ανοχή τους

μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

«Συντήρηση οδικού δικτύου Κάλαμος - Αγιοι Απόστολοι

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Ορ-

γάνου Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Σαρωνικού. 

Συνεδρίασε στις 3 Ιουνίου το  Συν-

τονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού

με θέμα τη λήψη προληπτικών μέ-

τρων προστασίας από τις δασικές

πυρκαγιές για την αντιπυρική πε-

ρίοδο 2014.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος και

δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος

για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Γιώργος Σωφρόνης, ο δημοτικός

σύμβουλος και μέλος του ΣΤΟ Δη-

μήτρης Σόφος, ο Διοικητής Πυρο-

σβεστικών Υπηρεσιών Ανατ. Αττικής

Αρχιπύραρχος Τζοϊτης Αθανάσιος,

και πάρα πολλοί εκπρόσωποι θεσμι-

κών φορέων.

Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν τα

σημαντικά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν οι Δήμοι στην οργάνωση

και ομαλή λειτουργία της πολιτικής

προστασίας και επισημάνθηκαν οι

αδυναμίες που παρατηρούνται εξαι-

τίας της έλλειψης του απαραίτητου

προσωπικού και των οικονομικών

πόρων, όχι μόνο για το δήμο, αλλά

για όλες τις υπηρεσίες που εμπλέ-

κονται στις δράσεις πολιτικής προ-

στασίας. Παράλληλα,

διερευνήθηκαν οι τρόποι αντιμετώ-

πισης των παραπάνω προβλημάτων

μέσα από τη συνεργασία όλων των

αρμόδιων φορέων. Επιπλέον, διατυ-

πώθηκαν διάφορες προτάσεις στην

κατεύθυνση αυτή, για τις οποίες

υπήρξε δέσμευση να εξεταστεί η

δυνατότητα υλοποίησής τους. 

Κοινός τόπος όλων των τοποθετή-

σεων ήταν ότι ιδιαίτερα σημαντική

για την επίτευξη των καλύτερων δυ-

νατών αποτελεσμάτων, είναι η συ-

νεχής ενημέρωση των πολιτών σε

θέματα πρόληψης των δασικών πυρ-

καγιών ώστε να επιτευχθεί η μείωση

των συμβάντων στο ελάχιστο δυ-

νατό. 

Ο Δήμος Σαρωνικού και φέτος δια-

θέτει για τις ανάγκες της πολιτικής

προστασίας 5 πυροσβεστικά οχή-

ματα πλήρως επανδρωμένα που θα

βρίσκονται και στις πέντε δημοτι-

κές/τοπικές κοινότητες. Τα οχήματα

αυτά σε συνδυασμό με την πολύτιμη

βοήθεια των εθελοντών του Δήμου,

συμβάλλουν καθοριστικά στην κατα-

στολή των πυρκαγιών χάρη στην

άμεση επέμβασή τους στο σημείο

των συμβάντων. 

Σε ετοιμότητα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Τηλ. & Fax: 210 8970533 - Κιν.: 6977 341792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, βάσει των άρθρων 23 και 24 του Κατα-

στατικού, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση Εκλο-

γοαπολογιστική, την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:30 στο

Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι λόγω μη ύπαρξης απαρτίας την πρώτη

και δεύτερη Γενική Συνέλευση.                                                                          

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Απαλλαγή πε-

πραγμένων

3. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Κίτσι, 1 Ιουνίου 2014

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γιάννης Μανιάτης Βασίλης Λαγκαδίτης 
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Την Παρασκευή, 30/5/2014, o Δήμος Μαρκοπούλου, φιλο-

ξένησε, για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Χορού,

που διοργανώνει η Διεύθυνση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Αν.

Αττικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής - Περι-

φερειακή Ενότητα Αν. Αττικής. Περισσότερα από 2.000 χα-

ρούμενα πρόσωπα, πλημμύρισαν το Θέατρο Σάρας στον

Δήμο Μαρκοπούλου

Όλα σχεδόν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

της Αν. Αττικής, συμμετείχαν στην εκδήλωση, τραγούδη-

σαν, χόρεψαν και καταχειροκροτήθηκαν από όλους.

Μέσα από τους εντυπωσιακούς χορούς τους, ταξίδεψαν

τους θεατές από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τον

Πόντο μέχρι την Κύπρο, υπό τους ήχους παραδοσιακής

μουσικής από πενταμελή ορχήστρα.

Την παράσταση έκλεψε –κατά κοινή ομολογία – στη λήξη

της εκδήλωσης, το ζεϊμπέκικο από τους μαθητές των σχο-

λείων των Καλυβίων!

Σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε η Αντιδήμαρχος

Μαρκοπούλου Μαρία Κιμπιζή, αφού καλωσόρισε όλους

τους παρευρισκομένους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γο-

νείς, δήλωσε πως ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει πάντα μια
μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για κάθε παρόμοια πρωτοβουλία
ανάδειξης του Πολιτισμού μέσα από την Παιδεία και της
Παιδείας μέσα από τον Πολιτισμό.

Τόνισε ακόμη, πως αξίζουν συγχαρητήρια, εκτός από τους

μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν στα παιδιά

τις ρίζες τους και την παράδοση και τα βοηθούν να εκφρά-

ζονται μέσα από τον χορό και το τραγούδι.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν για την άψογη διοργάνωση,

σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκ-

δήλωσης: Βασιλική Ξυθάλη, Διευθύντρια Α’βάθμιας Εκπαί-

δευσης Αν. Αττικής, Χρύσα Κουράκη, Υπεύθυνη

Πολιτιστικών Θεμάτων και Γιάννη Γαντζιά, ο οποίος ανέ-

λαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης.

Το Φεστιβάλ Χορού εγκαινίασε για φέτος τις καλοκαιρινές
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Θέατρο Σάρας του Δήμου
Μαρκοπούλου, τόνισε η Μ. Κιμπιζή, που αποτελεί στολίδι
για τον τόπο μας. Ευχόμαστε να το βλέπουμε γεμάτο και
στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν!

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δη-

μοσθένης Μπαρούτας, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πο-

λιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρκοπούλου Μαρία Κιμπιζή, ο

Δημοτικός Σύμβουλος Μαρκοπούλου και Πρόεδρος της ΚΔΕΜ Άγ-

γελος Ρούσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρκοπούλου και Αντι-

πρόεδρος της ΚΔΕΜ Χρήστος Δρίτσας, ο Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρκοπούλου και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Σπύρος

Δράκος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού Κρωπίας Ανδρέας

Ντούνης, καθώς και η Διευθύντρια Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Ατ-

τικής Βασιλική Ξυθάλη.

11ο Φεστιβάλ Χορού σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
Χοροί από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τον Πόντο μέχρι την Κύπρο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΕΤΥΠΟ
Θερινά Μαθήματα ΠροετοιμασίαςΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

από το 1984 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Θετική - Τεχνολογική - Θεωρητική

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Προετοιμασία με το νέο σύστημα

Παρέχουμε 30% έκπτωση
επί των διδάκτρων Εγγραφές 

καθημερινάΕιδικά για μαθητές με μέσο όρο 

βαθμολογίας 17 και άνω 50% έκπτωση

Αλεξάνδρου Παναγούλη 13, Βουλιαγμένη

τηλ. 210 9671.461, 6944 429670
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Στην διάρκεια των χρόνων ήταν πάντοτε έκδηλη η αδυνα-

μία της φορολογικής διοίκησης να προσδιορίσει την πραγ-

ματική φοροδοτική ικανότητα του κάθε φυσικού προσώπου.

Για τον λόγο αυτό στον εκάστοτε υφιστάμενο Κώδικα Φο-

ρολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 & 4172/2013), υφί-

στανται πάντοτε διατάξεις με τις οποίες γίνεται

προσπάθεια να προσδιοριστεί τεκμαρτά η φοροδοτική ικα-

νότητα των φορολογουμένων, με τεκμήρια όμως που μόνο

αντικειμενικά δεν είναι και επί πλέον τα ίδια τεκμήρια εμ-

φανίζουν μέγιστη μεταβλητότητα κατά την διάρκεια των

χρόνων και ανάλογα με τις ανάγκες για είσπραξη φόρων

από την πολιτεία.

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε μόνο με το τεκ-

μήριο της κατοικίας (πρώτης και δευτερεύουσας), κοινό για

κάθε φορολογούμενο και κάθε νοικοκυριό και θα δούμε την

εξέλιξή του σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές με από-

σταση δέκα χρόνων μεταξύ τους. Αναφερόμαστε σε ένα

νοικοκυριό το οποίο διαθέτει ως κύρια κατοικία μονοκατοι-

κία 180 τ.μ. και ως εξοχική κατοικία μία μονοκατοικία 80 τ.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4172/2013 σχετικά με τις

αντικειμενικές δαπάνες ορίζεται ότι:

«1. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του

φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του λαμβά-

νονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά

μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν

παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για

τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων

αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα

επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι

(120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με εξήντα

πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από

εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγω-

νικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110)

ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,… Όλα τα παραπάνω ποσά

προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά πο-

σοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση

τα τετραγωνικά μέτρα μίας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικού-

μενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και

των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο

(1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορί-

ζεται στην περίπτωση α΄.

Με βάση τα παραπάνω, η ετήσια δαπάνη διαβίωσης από

τα δύο (2) και μόνο αυτά στοιχεία προσδιορίζεται ως εξής:

1.      Α΄ κατοικία:  180 τ.μ. (80 τ.μ. Χ 40€ + 40 τ.μ. Χ 65€ +

60 Χ 110€) Χ 1,2 = 14.880€

2.      Εξοχική κατοικία 80 τ.μ. (80 τ.μ. Χ 40€)  Χ (1,2 Χ 0,5)

= 1.920€

Το σύνολο του τεκμαρτού εισοδήματος του ζευγαριού,

χωρίς κανένα άλλο τεκμήριο για την οικονομία του άρθρου,

ανέρχεται σε 16.800 ευρώ.

Ας δούμε τώρα τι συνέβαινε πριν από δέκα ακριβώς

χρόνια και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2238/1994, κω-

δικοποιημένο σύμφωνα με τον Ν. 3296/2004. Σύμφωνα με

το άρθρο 16 του νόμου αναφορικά με τα τεκμήρια δαπανών

διαβίωσης, οριζόταν ότι:

1. Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης

διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των

προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται

υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μι-

σθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) τετρα-

γωνικών μέτρων και για δευτερεύουσα κατοικία γενικώς

άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, όπως

αυτό εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 22, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συν-

τελεστή δύο (2). Το τεκμαρτό μίσθωμα μιας ή

περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθε-

μιά από αυτές για τρεις (3) μήνες το έτος.

Με βάση το τότε νομοθετικό πλαίσιο το νοικοκυριό του

παραδείγματος εξαιρείτο του προσδιορισμού του εισοδή-

ματός του με βάση τα τεκμήρια κατοικίας, επειδή τα ακί-

νητα που διέθετε δεν υπερέβαιναν τα όρια σε εμβαδόν που

έθετε ο νομοθέτης. Η λογική ανακολουθία του νομοθέτη

με βάση τα παραπάνω είναι εμφανής επειδή:

·  Ακριβώς τα ίδια περιουσιακά στοιχεία προσδιορίζουν δια-

φορετικά το τεκμαρτό εισόδημα σε δύο διαφορετικές φο-

ρολογικές περιόδους.

· Σε περίπτωση που τα ακίνητα το 2004 ξεπερνούσαν τα

ομολογουμένως μεγάλα όρια εμβαδού, ο προσδιορισμός

του τεκμαρτού εισοδήματος γινόταν με βάση το τεκμαρτό

μίσθωμα, δηλαδή την αντικειμενική αξία επί 3,5%. 

Για να γίνει κατανοητή στον αναγνώστη, η τεράστια δια-

φορά, θα αναφέρουμε ότι ένα ακίνητο (διαμέρισμα) εμβα-

δού τριακοσίων (300) τ.μ. και τιμή ζώνης 1.000/τ.μ. θα

επέφερε το 2004 τεκμαρτό εισόδημα 3.500 ευρώ (300 τ.μ.

– 200 τ.μ.Χ 1.000€ Χ 3,5%) και σήμερα 34.600 ευρώ!!! (80

τ.μ. Χ 40€ + 40τ.μ.Χ 65€ + 80 τ.μ. Χ 110€ + 100τ.μ.Χ 200€)

· Ο νομοθέτης έχει πλέον αποσυνδέσει έμμεσα την τιμή

ζώνης του ακινήτου με την αντικειμενική δαπάνη. Οι τεκ-

μαρτές δαπάνες με βάση το εμβαδόν ισχύουν στην πρώτη

κλίμακα για αντικειμενικές αξίες έως και 2.800 €. Με απλά

λόγια αυτό σημαίνει πως το ακίνητο της πιο πάνω περί-

πτωσης με αντικειμενική δαπάνη 34.600 ευρώ, έχει την ίδια

εισοδηματική επίπτωση στον φορολογούμενο που κατοικεί

στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης με αυτόν που κατοικεί

στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Τηρουμένων των αναλογιών

και χωρίς καμία διάθεση κατηγοριοποίησης των πολιτών ανάλογα

με τον τόπο κατοικίας τους που μπορεί να είναι και συγκυριακός,

θεωρούμε ότι ο μέσος όρος των πραγματικών εισοδημάτων των

κατοίκων της Καλαμαριάς απέχει κατά πολύ από τους κατοίκους

του Δενδροποτάμου, αλλά και γενικά του κατοίκου κάθε μικρής

επαρχιακής πόλης, με αντικειμενική τιμή ζώνης που δεν ξεπερνά

τα επτακόσια ευρώ και σε εμπορική αξία πιθανώς ούτε τα πεντα-

κόσια. 

Στην ουσία δηλαδή ο νομοθέτης έχει πλήρως αποσυνδέ-

σει την αντικειμενική αξία του ακινήτου με τον τεκμαρτό

προσδιορισμό του εισοδήματος, για τον οποίο χρησιμο-

ποιεί μόνο το εμβαδόν του κτίσματος. Εξάλλου, πόσοι από

εμάς κατοικούμε σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης

μεγαλύτερη των 2.800 ευρώ;    

· Όταν πραγματοποιείτο έλεγχος στον φορολογούμενο με

βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου του άρθρου 27 του Ν.

4174/2013 περί Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας και ειδικά

με την μέθοδο της καθαρής θέσης, αλλά και στους ελέγ-

χους περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούσαν οι

φορολογικές αρχές (Οικονομική Επιθεώρηση, Σ.Δ.Ο.Ε.,

ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ.) συνήθως αφαιρούσαν από τα πραγ-

ματικά εισοδήματά του (μισθοί, εισοδήματα από εμπορικές

επιχειρήσεις κλπ.), τεκμαρτές και ουσιαστικά ανύπαρκτες

δαπάνες. Θεωρούμε ότι δεν υφίσταται καμία σχέση μεταξύ

εμβαδού κατοικίας και τρέχοντος διαθεσίμου εισοδήματος,

επειδή η οικονομική ευρωστία του φορολογουμένου αντα-

νακλά τον χρόνο απόκτησης του ακινήτου (σε περίπτωση

που αυτή έγινε με αγορά) και όχι μεταγενέστερα έτη.

Με απλά λόγια δεν πουλάει κάποιος το σπίτι του επειδή

κάποια χρονιά δεν είχε εισοδήματα. Το μεγάλο πρόβλημα

όμως είναι ότι τελικά ο φορολογούμενος αν δεν μπορεί να

καλύψει το τεκμήριο του ακινήτου, θα κληθεί να καταβάλει

φόρο από εισοδήματα που προέρχονται από μη εμφανείς

πηγές, είτε σε ετήσια βάση και σύμφωνα με την δήλωση

φορολογίας εισοδήματός του, εφόσον δεν κατάφερε να κα-

λύψει την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, είτε σε τυχόν

έλεγχο από τους πιο πάνω αναφερόμενους. Το τραγικό της

υπόθεσης είναι ότι ο νομοθέτης (ηθελημένα ή όχι), έως σή-

μερα, ενέπλεκε πραγματικά εισοδήματα με τεκμαρτές δα-

πάνες και κατέληγε σε χρηματικά ποσά που έπρεπε να

καταβληθούν εν είδει φόρου, προσαυξήσεων και προστί-

μων, αυθαιρετώντας απέναντι σε οποιαδήποτε λογική ερ-

μηνεία νόμου, αλλά και στην απλή κοινή λογική. Το ίδιο

συνεχίζει να πράττει με την δήλωση φορολογίας εισοδή-

ματος, όσον αφορά τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισο-

δήματος. Το πλέον παράλογο όμως στην περίπτωση είναι

το γεγονός ότι ελεγχόμενος, ο φορολογούμενος σε χρο-

νική διάρκεια δεκαετίας (πχ. 2004 έως 2014), για κάποιες

χρονιές, το ίδιο ακίνητο ή ακίνητα μετέχουν στον προσδιο-

ρισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης και σε κάποιες

όχι, καταλήγοντας για τα χρόνια που μετέχουν σε προσ-

διορισμό καταβλητέου φόρου, ο οποίος φυσικά είναι άμεσα

απαιτητός και καθόλου τεκμαρτός. 

Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε εμφανής καταχρη-

στική άσκηση ελεγκτικής εξουσίας από τη φορολογική δι-

οίκηση, επειδή ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε σε

τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος (κακώς κατ’ εμάς)

αυτή το μετέτρεπε μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχων

και μέσω ελέγχων περιουσιακής κατάστασης, σε εν τοις

πράγμασι εισόδημα και το φορολογούσε. Πάντως για την

συγκεκριμένη περίπτωση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου

και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1050/25.2.2014 (ΦΕΚ 474/2014)

και ειδικά στην παράγραφο 2.4 σχετικά με τον προσδιορι-

σμό των εννοιών όσον αφορά τις έμμεσες τεχνικές ελέγ-

χου, ορίζεται ρητά ότι: «Όπου αναφέρονται δαπάνες
διαβίωσης (προσωπικές/ οικογενειακές) αφορούν πραγμα-
τικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές.». Κατά συνέπεια, αν

έχουν εκδοθεί ήδη πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού

φόρου σε φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει

να ελεγχθεί κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν τεκμαρτές δα-

πάνες του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994 για τον προσδιορι-

σμό της φορολογητέας ύλης.

·  Σε περίπτωση που η αγορά της κατοικίας έχει πραγματο-

ποιηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, παρατηρείται το τρα-

γελαφικό φαινόμενο ότι ενώ κάποιος μπορεί να χρωστά

πχ. το 90% της αξίας του ακινήτου, ως τεκμαρτό εισόδημα

να του προσδιορίζεται η όλη τεκμαρτή δαπάνη αυτού πλέον

των ποσών των ετησίων τοκοχρεολυσίων του δανείου

(άρθρο 17 Ν. 2238/94). Αν για παράδειγμα το σπίτι των 300

τ.μ. που προαναφέραμε αγοράστηκε με δάνειο 300.000

ευρώ με αποπληρωμή σε τριάντα έτη, τον δεύτερο χρόνο

από την απόκτησή του ο φορολογούμενος θα πρέπει να

καλύψει τεκμήριο δαπάνης του ακινήτου 34.600 ευρώ και

εξόφληση δανείου έστω 24.000 ευρώ, άρα 58.600 ευρώ.

Θεωρούμε τα παραπάνω τελείως παράλογα επειδή στην

ουσία το ακίνητο δεν ανήκει καν στον φορολογούμενο και

το μόνο πραγματικό στοιχείο δαπάνης που υφίσταται είναι

αυτό των τοκοχρεολυσίων.    

·  Τιμωρούνται τελικά όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοι-

χεία με χαριστική αιτία (δωρεά, κληρονομιά). Αν κάποιος

εργαζόμενος με τον βασικό μισθό αποκτήσει το πιο πάνω

ακίνητο από κληρονομιά, θα κληθεί να καταβάλει φόρους

για τεκμαρτό εισόδημα 34.600 ευρώ, ποσό το οποίο πιθα-

νώς ως πραγματικό εισόδημα δεν θα αγγίξει ποτέ στην

ζωή του. Το τραγελαφικό της όλης υπόθεσης όμως είναι

ότι στην ουσία αυτός μείωσε την πραγματική του δαπάνη

στην περίπτωση που έμενε σε μισθωμένη κατοικία, αφού

σταμάτησε να καταβάλει ενοίκια.

Δρ. Δημήτριος Μελάς
Οικονομολόγος, PhD, MBA Παν. Μακεδονίας

e-forologia.gr

Ο παραλογισμός των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης
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Η καταγραφή των κλειστών επιχειρήσεων, αποτέ-

λεσε από τον Αύγουστο του 2011, μία σημαντική

πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρε-

σιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπο-

ρίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ.- ΕΣΕΕ), αφού προσέφερε νέες

ερευνητικές διαστάσεις στον Ινστιτούτο, αλλά κυ-

ρίως συνέβαλλε στη συστηματική αποτύπωση ενός

φαινομένου, το οποίο αποτελούσε αντικείμενο μόνο

εμπειρικής προσέγγισης. 

Δυστυχώς, από την επεξεργασία των δεδομένων της

τελευταίας καταγραφής (Μάρτιος 2014) επιβεβαι-

ώνεται η παγίωση μιας δυσμενούς εικόνας (31,2%)

η οποία επιδεινώνεται διαρκώς από το Μάρτιο 2011,

φτάνοντας στο υψηλότερο ποσοστό (32,4%) το Σε-

πτέμβριο του 2013. 

Αν και η τελευταία καταγραφή εμφανίζει σημάδια

βελτίωσης, το ανησυχητικό φαινόμενο των κλειστών

επιχειρήσεων - «λουκέτα» λαμβάνει τη μορφή της

μόνιμης πλέον εικόνας. 

Το εμπορικό κέντρο της Αθήνας 

σε κατάσταση «ανάγκης»

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα

δυσμενές, αφού το 31,2% των επιχειρήσεων του εμπο-

ρικού κέντρου της Αθήνας είναι κλειστές. 

Όπως ήταν αναμενόμενο και από την εμπειρική παρα-

τήρηση, από την συνολική απογραφή του εμπορικού

κέντρου διαπιστώνεται ότι σε σύνολο 6.377 επιχειρή-

σεων /επαγγελματικών στεγών, οι 1.986 είναι κλειστές. 

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο εξάμηνο, η κατά-

σταση μπορεί να φαίνεται οριακά βελτιωμένη, αλλά θα

πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που παρα-

τηρούνται ποσοστά πάνω από το 30% για το εμπορικό

τρίγωνο της Αθήνας.  

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω πίνακα η μεγάλη αύ-

ξηση των κλειστών επιχειρήσεων σημειώνεται το Σε-

πτέμβριο του 2013,, όπου το ποσοστό του λουκέτων

"εκτινάσσεται" στο 32,4% από το 28,8%. 
πηγή: epoli.gr

Κλειστό το 31,2% των επιχειρήσεων 

του Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας

Μετά το “μήνυμα” που έλαβε η Κυβέρνηση, έδωσε στο Λαό

ένα γλυκόπικρο χάπι: Γλυκό επίχρισμα η εκπαραθύρωση

του Γεν. Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη και πικρό πε-

ριεχόμενο το αιφνιδιαστικό “κλείσιμο” της Βουλής. Της λει-

τουργίας της ολομέλειας, ώστε να λειτουργεί με τα θερινά

τμήματα και να περάσει, η Κυβέρνηση, με βεβαιότητα και

ανώδυνα τους νομους και τα μέτρα που “θέλει”, καθ’ υπα-

γόρευση της τρόικα και των αρπακτικών του παγκόσμιου

και ημεδαπού κεφαλαίου. Αλλά και των Παπανδρέου - Βε-

νιζέλου και Κασιδιάρη, που αντιμετωπίζουν για διαφορετι-

κούς λόγους εξεταστικές επιτροπές οι πρώτοι και άρση

ασυλίας ο τελευταίος, για την υπόθεση Μπαλτάκου. Υπό-

θεση που φοβάται περισσότερο η Ν.Δ., παρά ο Κασιδιάρης,

επειδή η Δικαιοσύνη έδειξε ευαισθησία στο “μέσον”, την

υποκλοπή της γνωστής φιλικής συνομιλίας Μπαλτάκου-Κα-

σιδιάρη κι όχι στο περιεχόμενο της συζήτησης, που αγγί-

ζει και τη Δικαιοσύνη και την Κυβέρνηση.

Η Βουλή έπρεπε να κλείσει και να προκηρυχθούν εκλογές,

γιατί αυτή η Βουλή βρίσκεται σε καταφανή δυσαρμονία -

αναντιστοιχία με τη λαϊκή βούληση. Το 1,2% της ΔΗΜ.ΑΡ.

που πήρε στις Ευρωεκλογές, ισοδυναμεί με ανάκληση των

βουλευτών της. Οι 14 βουλευτές της, εάν διέθεταν ίχνος

ευθιξίας, έπρεπε να παραιτηθούν. Το αυτό ισχύει για το ένα

τρίτο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που έχασε το 35% της

εκλογικής του δύναμης σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012. 

Η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να μειωθεί

κατά 12 τουλάχιστον βουλευτές, η δε Ν.Δ. να χάσει γύρω

στους 60 βουλευτές, αφού, σαν δεύτερο κόμμα ιδιοποιείται

παραλόγως το μπόνους(!!!) των 50 εδρών του πρώτου κόμ-

ματος.

Αυτή η Βουλή περιφρονεί τη λαϊκή κυριαρχία. Ως εκ τού-

του είναι παράνομη. Γιατί δεν μιλούν οι Συνταγματολόγοι;

ή ομιλούν και δεν ακούγονται! Το Συνταγματικό δίκαιο είναι

ουσιαστικό δίκαιο· δεν είναι τυπικό.

Οι βουλευτές που είναι προδιαγεγραμμένη η τύχη τους, κι

αυτοί είναι κυρίως της Ν.Δ., του ΠΑ.ΣΟ.Κ, της ΔΗΜ.ΑΡ.,

αλλά και των ΑΝ.ΕΛΛ (γι’ αυτό ψάχνονται· ψάχνουν ασφα-

λέστερη πολιτική στέγη), είναι “βιδωμένοι” στις καρέκλες

τις οποίες θέλουν να διατηρήσουν δυο χρόνια ακόμα,

εξαντλώντας την τετραετία και είναι διατεθειμένοι, προς

τούτο, να πράξουν το παν. Γι’ αυτό πιστεύει ο Σαμαράς ότι

θα περάσει και το σκόπελο της εκλογής Προέδρου της Δη-

μοκρατίας! 

Τη “θεσούλα” τους θέλουν να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι

κι ας πάει και το “παλιόμπελο”!

Και μη μου πει κανείνας ότι απαξιώνω το θεσμό και το

αξίωμα. Αυτοί οι ίδιοι το απαξιώνουν με την εγωιστική ιδιο-

τέλεια που τους διακατέχει. 

Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική σταθερότητα. Η σταθερό-

τητα στη θέση τους, τους ενδιαφέρει.

Και γι’ αυτόν τον επιπλέον λόγο, είναι δοσίλογοι.

Αυτές οι πρακτικές είναι που γεννούν και δυναμώνουν τους

ναζισμούς και τις εκτροπές.

Κώστας Βενετσάνος

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το πολύ σοβαρό θέμα της προσπάθειας περίφραξης της

παραλίας του Αγ. Νικολάου Καβουρίου, που με την αγωνι-

στική τους διάθεση ανέδειξαν και απέτρεψαν οι κάτοικοι,

ήρθε για συζήτηση την Τρίτη 3/6/2014 στη 1.00 μμ σε έκτα-

κτο Δημοτικό Συμβούλιο,  η σύγκληση του οποίου κοινο-

ποιήθηκε λιγότερο από 24 ώρες πριν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω

μη  απαρτίας. Οι κάτοικοι  και οι φορείς που παρακολου-

θούν την εξέλιξη του γεγονότος, το οποίο έχει πολύ πε-

ρισσότερο και σοβαρότερο υπόβαθρο από ό,τι αρχικά

δείχνει, θέλουν στο επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει

μια ανοιχτή Δημόσια συζήτηση, με σκοπό να αποκαλυ-

φθούν όλες οι κρυφές πτυχές της υπόθεσης.

• Ποιόν εξυπηρετεί η εκβάθυνση των λειτουργικών βαθών

στο θαλάσσιο χώρο; (η εκβάθυνση ξεπέρασε κατά πολύ τα

λειτουργικά βάθη, όπως φάνηκε από τις μεγάλες ποσότη-

τες υλικών που βγήκαν από την θάλασσα.)

• Για ποιον θα γινόταν η ανακατασκευή των δύο λιμενο-

βραχιόνων; 

• Η αστικού τύπου διαμόρφωση του παραλιακού χώρου, με

φύτευση των δέντρων  σε θέσεις αυστηρά  προκαθορι-

σμένες (τρύπες που είχαν ανοιχτεί εκ των προτέρων) έχει

προφανή σκοπό τον περιορισμό της χρήσης της παραλίας.

• Γιατί  έγινε η αλλαγή της φυσιογνωμίας της παραλίας με

ρίψη κοκκινοχώματος μπροστά στην υπό κατασκευή βίλα,

που γιγαντώνεται στη θέση του πρώην ξενοδοχείου

COSTELLO (μετά από αλλαγή χρήσης);

• Από ποιόν  επιχειρήθηκε η περίφραξη της παραλίας; 

• Η πολεοδομία του Δήμου, ως αρμόδια Δημόσια υπηρε-

σία,  έκανε έλεγχο για όλα τα εμφανή και εξόφθαλμα που

συμβαίνουν στην οδό Ηλίου στην υπό ανέγερση βίλα πάνω

στην παραλία;

• Με εντολή και με έξοδα ποίου έγιναν όλες οι τεχνικές

επεμβάσεις;

• Ο χρόνος της καταπάτησης της παραλίας, που συμπίπτει

με την ψήφιση του Σχεδίου νόμου για την νομιμοποίηση

των αυθαιρέτων ακόμη και σε παραλίες, είναι και αυτός

τυχαίος;

Για να σταματήσουμε την εφαρμογή της αντισυνταγματι-

κής και αντιλαϊκής προσπάθειας να καταπατήσουν και την

πιο μικρή παραλία μας, καλούμε όλους τους πολίτες  στο

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που ορίστηκε την Τρίτη 10

Ιουνίου 2014 στις 8.00 μμ.

Να απαιτήσουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και δεσμεύσεις

από την απερχόμενη αλλά και την νέα Δημοτική αρχή για

το θέμα των παραλιών.

Ας κάνουμε σαφές ότι οι πολίτες δεν συμβιβάζονται με τί-

ποτα λιγότερο από την απελευθέρωση και προστασία

όλων των παραλιών.

Θάνος Ματόπουλος   

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
“Ανοιξαν” την “πόρτα” και σε νέες εκτροπές
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010                            
Καλύβια   03 / 06 / 2014
Πληροφορίες: Χαλκοδαίμων Ανα-
στασία   
Τηλέφωνα: 2299 3 20351
Αριθ. Πρωτ .  157
Fax : 22990 48289
Email :
anastasia.chalkodemon@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.
Προκηρύσσει μειοδοτικό   διαγωνι-
σμό με τη διενέργεια διαδικασίας
Ανοικτού  διαγωνισμού με σφραγι-
σμένες προσφορές και κριτήριο κα-
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) στις τιμές του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της μελέτης), για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕ-
ΔΩΝ για τις ανάγκες των 2 καντι-
νών “ΚΙΟΣΚΙ” και “ΠΕΤΡΙΝΟ” κατά
την θερινή περίοδο (Ιούνιος - Σε-
πτέμβριος) του τρέχοντος έτους,
με συνολικό ενδεικτικό προϋπολο-
γισμό   120.394,93€ με ΦΠΑ.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνει σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α. 

άρθρο 10 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ , καθώς
και  σύμφωνα με  τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου   44/2014,
97/2014 και 101/2014 και την
ανάγκη  της ΑΔΜΚΕΣ   Α.Ε  για την
σχετική προμήθεια.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της
επιχείρησης και θα  βαρύνει τις πι-
στώσεις των ΚΑ  20.01.00.0013
"Αγορές Καντίνα Λαγονησίου
Φ.Π.Α. 13%" ποσού 50.000,00€, του
Κ.Α. 20.01.00.0023 "Αγορές Καν-
τίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α 23%"
ποσού 25.000,00€, του Κ.Α.
20.01.01.0013 "Αγορές Καντίνα
Αναβύσσου Φ.Π.Α. 13%" ποσού
28.000,00€, του Κ.Α. 20.01.01.0023
"Αγορές Καντίνα Αναβύσσου Φ.Π.Α.
23%" ποσού 15.000,00€ , του ΚΑ
54.00.20.0013 "Φ.Π.Α εισροών/αγο-
ρών εμπορευμάτων 13%" ποσού
10.140,00€  και του ΚΑ
54.00.20.0023 "Φ.Π.Α εισροών/αγο-
ρών εμπορευμάτων 23%"   ποσού
9.200,00€. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού στις
18/06/2014 με ώρα έναρξης την
10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής
των προσφορών την 11:00 π.μ.
κατά την οποία θα γίνει και η απο-
σφράγιση ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές καθώς και όλα τα
απαραίτητα έγγραφα που απαι-

τούνται θα είναι συνταγμένα απο-
κλειστικά στην Ελληνική γλώσσα
και θα είναι μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζο-
μένων ορίζεται σε πέντε τοις
εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης (με το
Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ,
συνεταιρισμούς, ενώσεις προμη-
θευτών το ανωτέρω ποσοστό μει-
ώνεται στο μισό.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση της σύμβασης
υποχρεούται να καταθέσει, κατά
την υπογραφή της σύμβασης εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προ-
μηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-
πράτησης και να λάβουν γνώση της
διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες από τα γραφεία της
ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε (Λεωφ. Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου) στα Καλύβια Αττι-
κής έως και την προηγούμενη
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχει-
ρος διαγωνισμός για την «Προμή-
θεια κάδων απορριμμάτων» για τα
τμήματα 1 και 2 όπως αναφέρεται
στην ΤΥ/23/2014.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογι-
σμό Μελέτης και στο Τιμολόγιο
Μελέτης που αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυ-
ξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε

για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα ανωτέρω τμή-
ματα. Κάθε άλλη προσφορά απορ-
ρίπτεται ως απαράδεκτη.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 και
ώρα 10:00 έως και 10:30, στο ση-
μείο που αναφέρεται στην προμε-
τωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014
ώρα 10:30, στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 48.778,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
59.996,94 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Α.Π.: 228645/05.06.2014
ΠΕ135     ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 18-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.15-10.30 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιο-
σίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οι-
κονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία για την
πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 25
πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρί-
σκεται στην Κεντρική Δημοτική
Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης
προσφοράς το ποσό των 550,00€
το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετη-
σίως κατά 2% επί του εκάστοτε
διαμορφούμενου μισθώματος μετά
την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και

βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)

χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 4 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι-
καιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την πα-
ραπάνω δημοπρασία μπορούν να λά-
βουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περι-
ουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιο-
σίων 22, τηλ. 2105277472 – 473 κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η  δημοσίευση επιβαρύνει τον τε-
λευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 05-06-2014

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Π.: 228512/05.06.2014
ΠΕ129       ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει

ότι στις 18-06-2014 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00-10:15 π.μ. ενώπιον
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα-
τεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αί-
θουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα
διεξαχθεί φανερή επαναληπτική
πλειοδοτική προφορική δημοπρα-
σία για την πενταετή εκμίσθωση
του με αριθμ. 20 κρεοπωλείου που
βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική
Αγορά και περιλαμβάνει: 1. ισόγειο
χώρο 21,31 τ.μ. 2. πατάρι 21,31 τ.μ.
και 3. υπόγειο χώρο 15,80 τ.μ. με
τιμή εκκίνησης το ποσό των
750,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζό-
μενο ετησίως κατά 2% μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και

βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)

χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 4 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι-
καιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Δ/νση Δημοτικών Προσόδων,
Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτι-
κής Περιουσίας του Δήμου Αθη-
ναίων, Λιοσίων 22, τηλ.
2105277472 – 473 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.
Η  δημοσίευση επιβαρύνει τον τε-
λευταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 05-06-2014
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Π. : 228528/05.06.2014
ΠΕ130      ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις   18-06-2014 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00-10:15 π.μ. ενώπιον
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα-
τεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αί-
θουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα
διεξαχθεί φανερή προφορική επα-
ναληπτική πλειοδοτική δημοπρα-
σία για την πενταετή εκμίσθωση
του αριθ. 20 καταστήματος – οπω-
ροπωλείου και κοινοχρήστου
χώρου στην οδό Αρμοδίου στην
Βαρβάκειο Αγορά που περιλαμβά-
νει : 1. Στεγασμένο χώρο 11,30 τ.μ.
και 2. Κοινόχρηστο χώρο επί της
προσόψεως για την τοποθέτηση
οπωρικών 6 (2Χ3) τ.μ., με τιμή εκ-
κίνησης το ποσό των 520,00€ το
μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετη-
σίως κατά 2% μετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%

τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)

χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 4 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι-
καιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Δ/νση Δημοτικών Προσόδων,
Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων,
Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τε-
λευταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 05-06-2014
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Π.: 228441/05.06.2014
ΠΕ127     ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 18-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.15-10.15 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιο-
σίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οι-
κονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία για την
τριετή εκμίσθωση  του αριθ. 1/8Π-
Κ10 καταστήματος του Δημοτικού
Οικισμού Δουργουτίου, που έχει
εμβαδό 14,40τ.μ. πατάρι και
28,44τ.μ. ισόγειο, με ελάχιστο όριο
πρώτης προσφοράς το ποσό των
370,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζό-
μενο ετησίως κατά 2% μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και

βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για τρία (3)

χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 4 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι-
καιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την πα-
ραπάνω δημοπρασία μπορούν να λά-
βουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περι-
ουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιο-
σίων 22, τηλ. 2105277472 – 473 κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η  δημοσίευση επιβαρύνει τον τε-
λευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 05-06-2014

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.)
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.351
Fax: 22.993-20351

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. του
δήμου Σαρωνικού Αττικής προκη-
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω-
νισμό για την ανάδειξη αναδόχου
για την ανάθεση της μίσθωσης: "ΜΙ-
ΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ", προϋπολογισμού 73.615,50
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
και αναλύεται σε :
Αξία εργασιών : 59.850,00  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 13.765,50 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές όπως ορί-
ζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Το Π.Δ. 28/1980 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ-
ΟΙΚΗΣΕΩΣ» (ΦΕΚ Α΄
11/15.01.1980).
• Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄ 114/08.06.2006).
• Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»
• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) με τις τροποποιήσεις του,
όπως αυτός ισχύει σήμερα.
• Οι ερμηνευτικές προς τα ανωτέρω
εγκυκλίους
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16 /
06 /2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών, στα γραφεία της ΑΔΜ-
ΚΕΣ Α.Ε. που βρίσκονται στη Λεω-
φόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου
στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε
επιτροπή που έχει συστήσει η ΑΔΜ-
ΚΕΣ ΑΕ στην οποία και μόνο θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτή-
σεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης

του έργου ορίζεται σε ενενήντα
(90) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε χίλια τετρακό-
σια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα
ένα λεπτά (1.472,31 €) δηλ. 2% επί
του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου. Η εγγυητική επιστολή, γραμ-

μένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης και πρέ-
πει να απευθύνεται προς την ΑΔΜ-
ΚΕΣ Α.Ε. και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης τράπεζας ή του
Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συν-
ταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Ο προϋπολογισμός προσφοράς και
το τιμολόγιο προσφοράς που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζό-
μενους και τα τεύχη δημοπράτη-
σης, διατίθενται από τα γραφεία
της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. που βρίσκονται
στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φε-
ραίου στα Καλύβια Αττικής όλες τις
εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες
09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-
τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη
του διαγωνισμού, και αν αυτή είναι
αργία, την προηγούμενη εργάσιμη.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χο-
ρηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από το Δ.Σ.
της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ και σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΚΑΚΟΣ

Α.Π.: 228590/05.06.2014
ΠΕ132        ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις   18-06-2014 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00-10:15 π.μ. ενώπιον
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα-
τεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αί-
θουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα
διεξαχθεί φανερή επαναληπτική
προφορική πλειοδοτική δημοπρα-
σία για την πενταετή εκμίσθωση
του αριθ. 11 καταστήματος – οπω-
ροπωλείου και κοινοχρήστου
χώρου στην οδό Αριστογείτονος
στην Βαρβάκειο Αγορά που περι-
λαμβάνει : 1. Στεγασμένο χώρο
11,30 τ.μ. και 2. Κοινόχρηστο χώρο
επί της προσόψεως για την τοπο-
θέτηση οπωρικών 6 (2 Χ 3) τ.μ., με
τιμή εκκίνησης το ποσό των
580,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζό-
μενο ετησίως κατά 2% μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%

τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 4 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι-
καιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Δ/νση Δημοτικών Προσόδων,
Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων,
Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η  δημοσίευση επιβαρύνει τον τε-
λευταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 05-06-2014
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

ZHTEITAI κατοικία μέχρι 50 τ.μ. σε πολυ-

κατοικία ή ανεξάρτητο, προς ενοικίαση

Τηλ. 6932 260205

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

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

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:  11601 /28-05-2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕ-

ΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09-06-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 23-06-2014, ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115/2014 ΑΠΟΦΑ-

ΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 05-06-2014
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX  :  210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνι-
σμός για την εργασία «Εργασίες
επισκευής, συντήρησης και ανακα-
τασκευής αυτοκινήτων και μηχανη-
μάτων του Δήμου 2014.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας. 
Εργασία εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμέ-
νου να συντηρηθούν και να επι-
σκευασθούν τα μηχανολογικά
συστήματα των οχημάτων και μη-

χανημάτων καθώς και τα φορητά
μηχανήματα διαμόρφωσης κήπου.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα
ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των αν-
τίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 25 Ιουνίου 2014
ώρα 15:00  πριν από την ημέρα του
Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 30 Μαΐου 2014
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά

έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2014
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 2%, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης, ανά
τμήμα, όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 29 §1 των αναλυτι-κών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 295.500,00 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 363.465,00 €.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέ-
ρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλει-
στικά η χαμηλότερη τιμή, με συμπλή-
ρωση τιμολογίου και
προϋπολογισμού προσφοράς. Αναλυ-
τικές πληροφορίες στους Αναλυτι-
κούς όρους  Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης στον Ελληνικό τύπο 14 Ιου-
νίου  2014

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

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

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

Α.Π.: 228609/05.06.2014
ΠΕ133     ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 18-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.15-10.30 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιο-
σίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οι-
κονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία για την
πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 40
πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρί-
σκεται στην Κεντρική Δημοτική
Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης
προσφοράς το ποσό των 530,00€
το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετη-
σίως κατά 2% επί του εκάστοτε
διαμορφούμενου μισθώματος μετά
την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και

βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπο-
γραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προ-
σκομίσουν τα στο άρθρο 4 των
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι-
καιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την πα-
ραπάνω δημοπρασία μπορούν να λά-
βουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περι-
ουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιο-
σίων 22, τηλ. 2105277472 - 473 κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τε-
λευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 05-06-2014

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Στέγες Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης "Μαρία Κόκκορη"

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Μαρία Κόκκορη"

(Σ.Υ.Δ), οι οποίες φιλοξενούν κορίτσια με Σύνδρομο Down

και Νοητική Υστέρηση, σας προσκαλούν στην ημερίδα που

διοργανώνουν στις 23 Ιουνίου στο Εμπορικό και Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα, 6ος όρο-

φος) στο πλαίσιο των δύο χρόνων λειτουργίας τους.

Απώτερος σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι η ενημέ-

ρωση του κοινού από διακεκριμένους επιστήμονες για θέ-

ματα που αφορούν τη νοητική υστέρηση και το σύνδρομο

Down και τα οποία ως τώρα έχουν συζητηθεί ελάχιστα, αν

όχι καθόλου. Παραδείγματα τέτοιων ομιλιών είναι η σε-

ξουαλική αγωγή των ατόμων με νοητική υστέρηση και η

κακοποίησή τους, η εργασιακή εξουθένωση που βιώνουν

όσοι εργάζονται σε ανάλογες δομές, η στήριξη της οικο-

γένειας, ο σχεδιασμός των Σ.Υ.Δ. του μέλλοντος κ.α.

Την ημερίδα θα χαιρετήσουν ιθύνοντες του Υπουργείου

Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Πρόνοιας, ο Γενικός Διευθυντής της Μ.Κ.Ο «Απο-

στολή», κ. Κων/νος Δήμτσας και ο Διευθυντής των Σ.Υ.Δ.,

Αρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης, ο οποίος θα εκθέσει την εξέ-

λιξη και την πρόοδο των Σ.Υ.Δ. τα δυο τελευταία χρόνια,

αλλά και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ανέκυψαν

στο διάστημα αυτό.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθεί βε-

βαίωση παρακολούθησης. Για περαιτέρω πληροφορίες

επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.kokkori.gr, ή το facebook

(Idrima Kokkori και Ίδρυμα Μ. Κόκκορη) καθώς και μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( info@kokkori.gr)  ή στο τη-

λέφωνο: 210- 9641782. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται

ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση www.kokkori.gr. Θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητας.

O Διευθυντής των Σ.Υ.Δ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

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

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ιάσιμος σε ποσοστό 90% είναι ο καρκίνος του παχέος εν-

τέρου όταν διαγνωστεί  έγκαιρα!

Αυτό  τονίζουν οι επιστήμονες με την ευκαιρία της Παγκό-

σμιας ημέρας επιζώντων καρκίνου, η οποία έχει καθιερω-

θεί την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου.

«Η επιστημονική αυτή διαπίστωση πρέπει να σημάνει συ-
ναγερμό στην Ελλάδα, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι
τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο καρκίνος του πα-
χέος εντέρου,  ιδίως μεταξύ των ανδρών» αναφέρει ο Δι-

ευθυντής χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Ξιάρχος, Πρόεδρος

της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής

Χειρουργικής.

Για την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας, που σκοτώνει

εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας συνιστά σε όλους, μετά το 50ό έτος της ηλι-

κίας να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση. Μάλιστα αυτό

πρέπει να γίνεται, ανάλογα με τα ευρήματα και το οικογε-

νειακό ιστορικό, ανά πενταετία ή και συχνότερα. 

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία παγκόσμιων επιστη-

μονικών μελετών σε αρχόμενο στάδιο, τα ποσοστά ίασης

φθάνουν το 90%, ενώ συνολικά πάνω από το 60% των

ασθενών επιβιώνουν περισσότερο από 5 χρόνια. Η πρό-

γνωση φυσικά εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη

διάγνωση. Σημαντικός παράγοντας για την πρόγνωση είναι

επίσης η ποιότητα της χειρουργικής πράξης.

Το 90% των περιπτώσεων του καρκίνου του παχέος εντέ-

ρου παρουσιάζονται σε ηλικίες άνω των 50χρόνων και συ-

χνότερα σε άνδρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο κίνδυνος

ενός ενήλικα να αναπτύξει καρκίνο του παχέος εντέρου

είναι 6% ή 1 στους 18!

«Έχει διαπιστωθεί ότι με τη διάδοση του κολονοσκοπικού
ελέγχου και την εκτέλεση ενδοσκοπικής πολυπεκτομής αλ-
λάζει η φυσική ιστορία της νόσου και μειώνονται τα κρού-

σματα καρκίνου. Επιπλέον, ακόμη και αν υπάρχει ήδη καρ-
κίνος, με τνο συχνό έλεγχο επιτυγχάνεται η πρώιμη διά-
γνωση, που οδηγεί σε ίαση» προσθέτει  ο Δρ. Αναστάσιος

Ξιάρχος. 

Δυστυχώς όμως, όπως μας εξηγεί ο Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής,

οι άνθρωποι  παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων

και τα συμπτώματα, καθυστερούν να πάνε στο γιατρό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μόλις το 35% των καρκίνων  να

διαγιγνώσκονται πρώιμα, το 38% με τοπικά προχωρημένη

νόσο και το 22% με μεταστάσεις!

ΥΠΟΠΤΑ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Συνήθως η ξαφνική αλλαγή των συνηθειών του εντέρου

πρέπει να μας βάλει σε υποψίες και να μας οδηγήσει στο

γιατρό. 

Συγκεκριμένα:

➢ Ανεξήγητη διάρροια ή δυσκοιλιότητα ή το αίσθημα ότι το

έντερο δεν αδειάζει πλήρως 

➢ Αίμα στα κόπρανα, ανοιχτόχρωμο ή σκούρο. 

➢ Κόπρανα στενότερα απ ότι συνήθως  

➢ Γενικά κοιλιακά συμπτώματα, όπως πόνος, πολλά αέρια,

τυμπανισμός, "κράμπες" του εντέρου. 

➢ Απώλεια βάρους αγνώστου αιτιολογίας, με ή χωρίς ανο-

ρεξία 

➢ Αδυναμία και εύκολη κόπωση 

➢ Αναιμία - Σιδηροπενία (δηλ. χαμηλός αιματοκρίτης ή χα-

μηλός σίδηρος σε τυχαία εξέταση αίματος) 

➢ Έμετοι

➢ Ίκτερος (κιτρίνισμα στα μάτια και στο δέρμα) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Τα αίτια του καρκίνου του παχέος εντέρου δεν είναι ακόμα

πλήρως γνωστά. Παρόλα αυτά, μεγάλες διεθνείς μελέτες

έχουν δείξει ότι συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου αυ-

ξάνουν τις πιθανότητες ενός ατόμου να εμφανίσει καρκίνο.

Συγκεκριμένα:

➢ Ηλικία (9 στους 10 πάσχοντες είναι άνω των 50χρόνων)

➢ Διατροφή (κόκκινο κρέας, ευθύνη στο ζωικό λίπος)

➢ Αλκοόλ  (επιβαρύνει την προδιάθεση)

➢ Πολύποδες (Κάποιοι τύποι πολυπόδων ενέχουν κίνδυνο

ανάπτυξης καρκίνου)

➢ Κληρονομική νόσος (οικογενής αδενωματώδης πολυπο-

δίαση) 

➢ Βεβαρυμμένο προσωπικό ιστορικό (γυναίκες με ιστορικό

καρκίνου των ωοθηκών, μήτρας ή μαστού) 

➢ Ελκώδης κολίτιδα,

➢ Βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό

➢ Κάπνισμα 

➢ Παχυσαρκία

«Αν τροποποιούσαμε τον τρόπο ζωής μας και δίναμε σημα-

σία στους παράγοντες κινδύνου, περισσότεροι από τους μι-

σούς καρκίνους του παχέος εντέρου θα μπορούσαν να

προληφθούν» καταλήγει ο Δρ. Αναστάσιος Ξιάρχος! 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χειρουργική θεραπεία (κλασική η λαπαροσκοπική) είναι η

πιο συχνή αντιμετώπιση για καρκίνο παχέος εντέρου. Ο χει-

ρουργός αφαιρεί τον όγκο και τμήμα του κοντινού υγιούς

εντέρου καθώς και του περιοχικούς λεμφαδένες. Η λαπα-

ροσκοπική προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα στον

ασθενή.

Συνήθως υπάρχει η δυνατότητα να ξαναενώσει τα τμήματα

του εντέρου, αλλιώς πρέπει να δημιουργηθεί παρά φύσει

έδρα (περίπου 15% των καρκίνων). Η λαπαροσκοπική χει-

ρουργική ευτυχώς έχει μειώσει ακόμα χαμηλότερα το πο-

σοστό δημιουργίας παρά φύσει έδρας (κολοστομία).

Σημαντική αύξηση της επιβίωσης των αρρώστων που διαγι-

γνώσκονται με καρκίνο παχέος εντέρου έχει φέρει η έγ-

καιρη διάγνωση της νόσου, η βελτίωση στις χειρουργικές

τεχνικές, η χορήγηση αποτελεσματικότερης συμπληρωμα-

τικής χημειοθεραπείας και οι συνδυασμοί χημειοθεραπείας

και μονοκλωνικών αντισωμάτων στη μεταστατική νόσο. 

www.axiarchos.gr  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιάσιμος ο καρκίνος του παχέος εντέρου όταν διαγνωστεί έγκαιρα!

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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Το Σάββατο 31 Μαϊου  πραγματοποι-

ήθηκαν οι 7οι  Διαδημοτικοί Αγώνες

Κολύμβησης στο 2ο Αθλητικό Κέντρο

Γέρακα στα πλαίσια της Αθλητικής

Άνοιξης 2014. 

Συνολικά 265 παιδιά ηλικίας 7 έως 16

ετών κατέκλυσαν την πισίνα του κο-

λυμβητηρίου προκειμένου να πάρουν

μέρος στους αγώνες οι οποίοι και

φέτος έγιναν με τη συμμετοχή αντι-

προσωπευτικών ομάδων από τους Δή-

μους: Πεντέλης, Φιλοθέης-Ψυχικού,

Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Αγ. Αναρ-

γύρων και Καλλιθέας.

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετείχε με 62

αθλητές οι οποίοι έλαβαν 12 μετάλλια,

ενώ διπλώματα απονεμηθήκαν σε

όλους τους συμμετέχοντες.

3 ΧΡΥΣΑ:         

Δημητροκάλλης Νίκος-50μ. Ελεύθερο

Γεωργακόπουλος Ιάσων-50μ Πρόσθιο 

Σακελλαρίου Έλενα-50μ. Πρόσθιο

1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ: 

Κολοβός Ορέστης -50μ. Ύπτιο

8 ΧΑΛΚΙΝΑ: 

Πλακιάς Γιάγκος-50μ. Ελεύθερο/50μ. Υπτιο

Καριάμπα Νάσια-50μ. Ελεύθερο/50μ. Υπτιο

Ζαφείρης Γιώργος-50μ. Πρόσθιο

Πάλλης Γιώργος-50μ. Πρόσθιο

Ψωμά Ειρήνη-50μ. Πρόσθιο

Κολιού Λαμπρινή-50μ. Πρόσθιο

ΟΙ  εκδηλώσεις της «Aθλητικής Άνοι-

ξης» θα συνεχιστούν το Σάββατο 15

και την Κυριακή 16 Ιουνίου στο 1ο

Αθλητικό Κέντρο Γέρακα με τις γυ-

μναστικές επιδείξεις Ενόργανης-Ρυθ-

μικής της Δ.Ε Παλλήνης και Γέρακα

αντίστοιχα.

Διαδημοτικοί Αγώνες Κολύμβησης στο Γέρακα

Πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Μαρκοπούλου, για δεύτερη

συνεχή χρονιά, το Δημοτικό Σχολικό Πρωτάθλημα, δίνον-

τας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των Δημοτι-

κών Σχολείων του Δήμου, να αγωνιστούν στην

Καλαθοσφαίριση, την Πετοσφαίριση και το Ποδόσφαιρο!

Η αυλαία του Σχολικού Πρωταθλήματος, έπεσε με τους

αγώνες Ποδοσφαίρου, το Σάββατο, 31 Μαΐου 2014, στο Δη-

μοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, προσφέροντας πλούσιο

θέαμα στους θεατές! Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το

Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», σε συνεργασία με τους  Διευ-

θυντές και τους καθηγητές φυσικής αγωγής  των Δημοτι-

κών Σχολείων του Δήμου, διοργάνωσαν τη μεγάλη γιορτή

ποδοσφαίρου, η οποία πλέον καθιερώνεται σε θεσμό, με

μοναδικούς πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές της πε-

ριοχής.                                     

Mε τη λήξη της διοργάνωσης, δεν υπήρξαν νικητές και ητ-

τημένοι, καθώς κυριάρχησε η ευγενής άμιλλα μεταξύ των

συμμετεχόντων σχολείων. Η  ομαδικότητα μεταξύ των μα-

θητών και η χαρά του παιχνιδιού, έδειξαν μια διαφορετική

και αναμφίβολα πολύ όμορφη πλευρά της ζωής.

Όλα τα σχολεία που πήραν μέρος στο σχολικό πρωτά-

θλημα, έλαβαν τιμητική πλακέτα, καθώς επίσης απονεμή-

θηκε σε όλους τους μαθητές, αναμνηστικό δίπλωμα για τη

συμμετοχή τους στους αγώνες. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβα-

λαν στην άψογη διοργάνωση και ειδικότερα, την Εθελον-

τική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Μαρκοπούλου, τον Κων/νο Χυτίρογλου που εθελοντικά πα-

ρείχε τις πρώτες βοήθειες στους αγώνες, τον   Γιάννη Μαν-

τάλα που εθελοντικά ανέλαβε την διαιτησία του

πρωταθλήματος, καθώς επίσης την διοίκηση και το προσω-

πικό του ποδοσφαιρικού σωματείου Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ.

Ακόμη ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς  των αγώνων.

Δημοτικό Σχολικό Πρωτάθλημα στο Μαρκόπουλο
Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση και Ποδόσφαιρο!
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O Α.Ο. ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

απέκτησε νέο προπονητή στο Τέννις

Mε τη νέα αθλητική χρονιά, ο Α.Ο. Αναγυρούς, θα συνεργα-

στεί στο τμήμα Τένις με έναν από τους καλύτερους προπο-

νητές, τον Ευστάθιο Χαριτωνίδη.

O Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

απέκτησε την Ολγα Χατζηνικολάου

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει ότι απέκτησε την

διεθνούς Ελληνίδα γκαρντ Όλγα Χατζηνικολάου (1,81εκ.).

Η αθλήτρια πλέον του Πρωτέα την σεζόν 2013-2014,αγωνί-

στηκε με την Χιρόνα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.

Επίσης έχει αγωνιστεί με τις ομάδες του Α.Σ.Παπάγου, του

Γ.Σ. Ηλιούπολης, του Αστέρα Εξαρχείων, των Εσπερίδων,

του Αθηναϊκού, της Κάχα Ρουράλ.

Ακόμη είναι διεθνής με την Εθνική Γυναικών από το 2001,

ενώ έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα Ελλάδος (Εσπερίδες,

Αθηναϊκός), 7 Κύπελλα Ελλάδος (Εσπερίδες, Αθηναϊκός) και

το EUROCUP το 2010 με τον Αθηναϊκό. 

Βραδιά Μόδας στο Ναυτικό

Όμιλο Βουλιαγμένης

Τη Δευτέρα 16 Ιουνίου και ώρα 19:30, στο χώρο της προ-

βλήτας του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, θα πραγματο-

ποιηθεί επίδειξη μόδας των εταιρειών HOSS Intropia,

PIANURA STUDIO, νυφικών της ELENAS VORREA, υπέρο-

χων κοσμημάτων MARITAMA, accessories – ρολογιών by Mi-

raraki, υποδημάτων ASH και μαγιό EMMA Swimwear.

Η βραδιά θα κλείσει με cocktail party στο  Bar MOLOS και εκ-

πλήξεις από την Γαλλική μάρκα καλλυντικών NUXE (από τις

Γαλλικές λέξεις «Nature & lUXE» που σημαίνουν «φύση &

πολυτέλεια»), το πόσιμο κολλαγόνο Collagen Pro Active και

το Ιδιωτικό Ιατρείο Αντιγήρανσης Medical Anti-Aging Center!

Τα όμορφα νυφικά μπουκέτα των μοντέλων θα ετοιμάσει η

ομάδα της Selia Floral Art & Decoration.

Για προσκλήσεις, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιο-

ρισμένος, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ομίλου στο

210 89 62 416 και 210 89 62 142, έως την Δευτέρα 9/6.

Τα έσοδα θα καλύψουν ανάγκες των Αθλητικών Tμημάτων

του Σωματείου.

Ο Δήμος Κρωπίας οργανώνει και φέτος

τα «Παπασιδέρεια», καθιερωμένοι

αγώνες  στίβου  στη  μνήμη  του  Κο-

ρωπιώτη  Ολυμπιονίκη  Γ.Σ.  Παπασι-

δέρη  στο  Δημοτικό  Στάδιο  «Γ.Σ.

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ»,  την Τρίτη 10 Ιουνίου,

ώρα 18:00

Το  πρόγραμμα  των  αθλητικών  εκδη-

λώσεων  «ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ  2014»,  που

θα  πραγματοποιηθούν  την  Τρίτη  10

Ιουνίου   περιλαμβάνει  τα  αγωνίσματα

στίβου,  δρόμου (50μ, 60μ,

100μ, 500μ, 600μ, 1000μ),

άλμα  σε  μήκος,  μπαλάκι,

σφαίρα.  

4.  Για την κήρυξη των αγώ-

νων θα προσκληθεί ο Δήμαρ-

χος του Δήμου Κρωπίας

Κιούσης  Δημήτρης. 

5. Θα δοθούν μετάλλια (τρεις

πρώτοι)  και διπλώματα σε

όλα τα παιδιά που θα συμμε-

τάσχουν τονίζοντας με αυτόν

τον τρόπο την αξία της συμ-

μετοχής  τους.

6. Η κάλυψη εξόδων θα  γίνει

από  το  Δήμο  και  χορηγούς.

7.  Οι δηλώσεις με τις ομάδες

των παιδιών που θα συμμετάσχουν στέ-

λονται  στα karolos.markarian@yahoo.gr 

thpoulakis@gmail.com   

8. Όλα τα σχολεία θα χρησιμοποιήσουν

το ίδιο χρώμα φανέλας με το περσινό.

9.  Προσαρμογή κανονισμών

Οι  αγώνες  θα  πραγματοποιηθούν

σύμφωνα  με τον  Γενικό  Κανονισμό

Οργάνωσης  και Διεξαγωγής  πρωτα-

θλημάτων και αγώνων του ΣΕΓΑΣ. 

Για να εξασφαλισθεί το δικαίωμα συμ-

μετοχής των μαθητών θα γίνουν οι πιο

κάτω προσαρμογές:

α)  Στο άλμα σε μήκος, στη ρίψη μπα-

λίτσας  και σφαίρας, ο/η  κάθε μαθη-

τής/τρια  θα δικαιούται τρεις

προσπάθειες.

β)  Στα  αγωνίσματα  των δρόμων 50,

60 και 100 μέτρων, οι μαθητές θα τρέ-

ξουν σε μία τελική σειρά  και θα χρονο-

μετρούνται. 

γ)  Στα  αγωνίσματα  των δρόμων 500

και  600 μ. οι μαθητές/τριες θα τρέξουν

απευθείας σε μία τελική σειρά και θα

χρονομετρούνται.

δ) Στο αγώνισμα  δρόμων 1.000 μέ-

τρων, οι μαθητές/τριες  θα τρέξουν μαζί

σε μία τελική σειρά  σε απεριόριστο

αριθμό και θα χρονομετρηθούν-κατατα-

γούν ξεχωριστά.

ε) Οι  μαθητές/τριες  των Δημοτικών

Σχολείων θα έχουν το δικαίωμα συμμε-

τοχής μόνο σε ένα  αγώνισμα.

στ) Οι  μαθητές/τριες  των Γυμνασίων

θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής έως

δύο  αγωνίσματα.

ζ) Οι μαθητές/τριες των Λυ-

κείων έχουν το δικαίωμα συμ-

μετοχής σε ένα    ή και

περισσότερα  αγωνίσματα. 

η) Οι  διάδρομοι για τα αγωνί-

σματα ταχύτητας θα είναι αντί-

στοιχοι  με τον αριθμό  του

σχολείου,  δηλαδή  τα  1ο, 2ο,

3ο, 4ο, 5ο  Δημοτικά Σχολεία

στους  1ο, 2ο, 3ο, 4ο , 5ο  δια-

δρόμους,  το Δημοτικό  Σχο-

λείο Κιτσίου στον 6ο διάδρομο

και Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μα-

ρίνας  στον  7ο  διάδρομο.  Την

παραπάνω  σειρά  θα  ακολου-

θήσουν τα  σχολεία   στις  ρί-

ψεις   και  στα  άλματα.  

θ) Το  ίδιο  όπως  παραπάνω,  θα  ακο-

λουθηθεί  από  τα  Γυμνάσια  και  τα  Λύ-

κεια.

10. Γενικό  πρόγραμμα

α) Τελετή έναρξης 18:00 – 18:10

β) Αγωνιστικό μέρος  18:10 – 20:20

γ) Λήξη με υποστολή σημαίας 20:30

Σχολικοί Αγώνες στίβου (Αγόρια - Κορίτσια)

Παπασιδέρεια 2014 στο Κορωπί

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και ο «Βραυρώνιος», ανακοινώ-

νουν, ότι και φέτος για 2η συνεχή χρονιά, θα πραγματο-

ποιηθεί Καλοκαιρινή Αθλητική & Πολιτιστική Ενασχόληση

παιδιών, ηλικίας έξι έως δεκαπέντε ετών!

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από την κα-

θημερινή πίεση του σχολείου και του διαβάσματος, ανακα-

λύπτοντας την κλίση και το ταλέντο τους, σε διάφορες

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν 3 περίοδοι των δέκα εργάσιμων

ημερών, για 60 παιδιά η κάθε μία, εκ των οποίων:

- η 1η περίοδος, ορίζεται από 16 έως 27 Ιουνίου, 

- η 2η περίοδος από 30 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου,

- η 3η περίοδος από 14 έως 25 Ιουλίου.

Οι ώρες ενασχόλησης των παιδιών, είναι καθημερινά (Δευ-

τέρα έως Παρασκευή) από 8:00π.μ. έως 3:00μ.μ. και ο

τόπος της ενασχόλησής τους, το Κλειστό Γυμναστήριο

του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου (31ο χλμ. Λεωφ.

Σουνίου).

Το κόστος συμμετοχής ανταποκρίνεται μόλις στα 5 Ευρώ

την ημέρα, δηλαδή πενήντα 50 Ευρώ συνολικά και για τις

10 ημέρες. Στην τιμή αυτή, συμπεριλαμβάνεται δεκατιανό

για τα παιδιά (χυμός και κρουασάν), ασφαλιστική κάλυψη

των παιδιών, καθώς επίσης καπέλο και T-shirt για όλους

τους συμμετέχοντες. 

Τα παιδιά, θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν, υπό την

επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών, με τις δραστηριό-

τητες: volley, handball, ενόργανη γυμναστική, basket,

ρυθμική, badminton, ποδόσφαιρο και στίβο, με παραδο-

σιακούς χορούς, εικαστικά, σκάκι και μουσική, ενώ τα

μόνα μαθήματα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή, είναι

αυτά των Α’ βοηθειών και της ασφαλούς οδήγησης!

Οι εγγραφές, ξεκίνησαν την Παρασκευή 6 Ιουνίου και

ώρες 8π.μ. έως 3μ.μ., στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Μαρ-

κοπούλου, στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», ενώ

πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλ. 22990-20178.

Καλοκαιρινές ενασχολήσεις για τα παιδιά

στο Δήμο Μαρκοπούλου!



Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα 

των θρησκειών, από την πλευρά της ανθρωπολογίας,

της ψυχολογίας και της θεωρίας της εξέλιξης.

Ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα της σχέσης 

σώματος και ψυχής ύλης και πνεύματος, το ζήτημα 

του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και του ρόλου

που έπαιξαν οι θρησκείες κατά την περίοδο 

του Διαφωτισμού.

Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία καθώς 

και ο ρόλος των διανοουμένων αποτελούν 

κεντρικά ζητήματα αυτής της εργασίας.

Σχήμα: 21x24cm  -  Σελίδες 272
Τιμή διάθεσης 15€


