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Ροβεσπιέρος γιάννης κορναρακης  Σελ. 8

20 Ιουλίου 1974, ένας επίορκος
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Εκτελέστηκε ο “Προμηθέας” 
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Μετατάξεις στα 3Β με όρους
και προϋποθέσεις Σελ. 12

Ηλιοβασιλέματα από ψηλά
τέλος. Μόνο μπάρες Σελ. 13

“Πέταξαν” τον μηχανικό  του

ΤΑΙΠΕΔ από τη Νάξο Σελ. 14

Οι προϋπολογισμοί ΟΤΑ δε-
σμεύουν τις νέες δημοτικές
αρχές Μανώλης Αντωνάκος Σελ. 16

Αντισυνταγματική η πώληση του
νερού Σελ. 16

Μεταρρυθμίσεις, όπως λέμε ξε-
πούλημα Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 19
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνταρακτικά όσο και απογοητευτικά

είναι τα στοιχεία των ερευνών για τα

επίπεδα της θαλάσσιας ρύπανσης και ει-

δικά τις συγκεντρώσεις πλαστικού, τόσο

στις ελληνικές θάλασσες όσο και στους

ωκεανούς του κόσμου.

Μικροπλαστικά πνίγουν 

το Αιγαίο Πέλαγος

Μακροχρόνια έρευνα του Ινστιτούτου

Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”

σε παραλίες που βρέχονται από το Αιγαίο

Πέλαγος έδειξαν πως οι ελληνικές

ακτές έχουν κατακλυστεί από πλα-

στικές ίνες, που μεταφέρονται με

τα θαλάσσια ρεύματα ακόμα και σε

“παρθένες” περιοχές στις οποίες

δεν αναπτύσσεται ανθρώπινη δρα-

στηριότητα.

Τα ευρήματα ήταν αντίστοιχα όταν

εξετάστηκαν δείγματα θαλάσσιας

άμμου και ιζήματος πυθμένα, αλλά

και εντόσθια ψαριών.

Όπως δήλωσε στην “Καθημερινή” η

Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια

Έρευνας και Θαλάσσιας Προστασίας του

«Αρχιπελάγους», “σχεδόν σε όλα τα

δείγματα θαλάσσιων ιζημάτων και στομα-

χικών περιεχομένων ψαριών και ασπόν-

δυλων οργανισμών, που εξετάσαμε,

βρέθηκαν ποσότητες μικροσκοπικών πλα-

στικών ινών”.

“Σε ψάρια με μήκος μόλις 10-13 εκατοστά

βρέθηκαν τουλάχιστον 70 ίνες! Τα ψάρια

πολύ εύκολα μπορούν να καταπιούν τις

μικροσκοπικές ίνες πλαστικού. Μάλιστα,

ανάλογα με το πότε εντός του 24ώρου τα

ψάρια συλλέγουν την τροφή τους, ανά-

λογες ήταν και οι ίνες που είχαν καταπιεί:

τα είδη που τρώνε την ημέρα είχαν φάει

κυρίως διαφανείς ίνες, ενώ εκείνα που

βγαίνουν τη νύχτα είχαν καταπιεί περισ-

σότερα έγχρωμα κομματάκια πλαστικού!

Κατάποση πλαστικών ινών από τα ψάρια
σημαίνει εισαγωγή τοξινών στην τρο-
φική αλυσίδα. Αυτό δεν σημαίνει πως το

ψάρι δεν παραμένει μια από τις πιο υγιει-

νές τροφές (εξάλλου τα εντόσθια αφαι-

ρούνται κατά το μαγείρεμα), αλλά

υπογραμμίζει την έκταση της περιβαλ-

λοντικής ρύπανσης” πρόσθεσε.

Μάλιστα,  το «Αρχιπέλαγος» πραγματο-

ποιεί πειράματα μέτρησης του χρόνου

διάσπασης πλαστικών ειδών, σε πραγμα-

τικές συνθήκες, εντός θαλασσινού νερού,

κάτω από τον ήλιο κ.λπ.

Όσο για τις αιτίες της καταστροφής των

θαλασσίων οικοσυστημάτων της πατρί-

δας μας, αυτές είναι η ευρεία χρήση και

ανεξέλεγκτη απόρριψη πλαστικών στο

περιβάλλον, η μικρή διάδοση της ανακύ-

κλωσης, η χρήση της πλαστικής σακού-

λας (ακόμα και οι βιοδιασπώμενες είναι

πολύ επικίνδυνες καθώς διασπώνται τα-

χύτατα σε μικροΐνες πλαστικού), αλλά και

οι παράνομες χωματερές που λειτουρ-

γούν ακόμα σε πολλά νησιά και περιοχές

της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου τα υγρά

αποστράγγισης καταλήγουν στη θά-

λασσα.

Αόρατος εχθρός των θαλασσίων 

οικοσυστημάτων

Μια νέα ισπανική μελέτη έρχεται να δεί-

ξει ότι το πρόβλημα με τα πλαστικά στις

θάλασσες έχει μεγαλύτερες διαστάσεις

από αυτές που αναμέναμε.

Σύμφωνα με τη μελέτη τα πλαστικά που

υπάρχουν στους ωκεανούς σε ποσοστό

99% δεν έχουν εντοπιστεί, αφού από τη

μια παράγονται περί τους 300 εκατ. τό-

νους πλαστικού ετησίως, ενώ στους

ωκεανούς δεν έχουν εντοπιστεί παρά

40.000 τόνοι.

Ερευνητές της αποστολής Μαλασπίνα

του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Ερευ-

νών, με επικεφαλής τον οικολόγο Άνδρες

Κοθάρ της Σχολής Επιστημών της Θά-

λασσας του Πανεπιστημίου του Καντίθ

και τον ωκεανογράφο Κάρλος Ντουάρτε,

που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο

περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστη-

μών των ΗΠΑ (PNAS), γύρισαν με τέσ-

σερα ερευνητικά πλοία όλο τον κόσμο

συλλέγοντας και αναλύοντας σχεδόν

200.000 δείγματα νερού από βάθη έως

6.000 μ., μεταξύ άλλων μελετώντας την

κατά τόπους συγκέντρωση πλαστικών.

Αυτό που διαπίστωσαν, είναι ότι, ενώ

μετά την εμφάνιση των πλαστικών στη

δεκαετία του ’50, θα έπρεπε να υπάρχουν

πια πολλά εκατομμύρια τόνοι πλαστικών

σκουπιδιών στους ωκεανούς, τελικά δεν

συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επειδή κάθε με-

γάλο κομμάτι πλαστικού μπορεί σιγά σιγά

να διασπαστεί από τα κύματα και την

ηλιακή ακτινοβολία σε ολοένα μικρότερα

κομμάτια, οι ερευνητές περίμεναν να

βρουν στα δείγματα του νερού πολυά-

ριθμα τέτοια πλαστικά ίχνη διαμέτρου μι-

κρότερης των πέντε χιλιοστών, χωρίς

ωστόσο να τα καταφέρουν.

Μια πιθανότητα είναι να διασπώνται αυτά

τα πλαστικά σε τόσο μικρά κομματάκια

που να μην είναι πλέον ανιχνεύσιμα και

των οποίων η περιβαλ-

λοντική επίπτωση είναι

άγνωστη.

Μία άλλη πιθανότητα

είναι να μεταφέρονται σε

χαμηλότερα βάθη και να

επικάθονται τελικά στους

βυθούς, οπότε πάλι δεν

μπορούν να εντοπιστούν.

Οι επιστήμονες δεν απο-

κλείουν τα μικρά ψάρια

να τρώνε ένα τουλάχι-

στον μέρος από τα μικρο-

πλαστικά, προτού αυτά φθάσουν στον

βυθό. Επειδή τα μεγαλύτερα ψάρια, όπως

ο τόνος και ο ξιφίας, τρώνε αυτά τα μι-

κρότερα ψάρια, υπάρχει πιθανότητα οι

τοξίνες από τα πλαστικά να μολύνουν

τους θαλάσσιους οργανισμούς και τελικά

εμάς που τους τρώμε. Οι επιστήμονες,

όπως παραδέχονται, αγνοούν προς το

παρόν πόσα πλαστικά τρώνε τα ψάρια και

ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέ-

πειες.

Η αποστολή Μαλασπίνα, που άρχισε το

2010, ανακάλυψε ότι πέντε είναι οι κυ-

ριότερες περιοχές μεγάλων συγκεντρώ-

σεων πλαστικών σκουπιδιών: στον Βόρειο

Ειρηνικό, στον Βόρειο Ατλαντικό, στον

Νότιο Ειρηνικό, στον Νότιο Ατλαντικό και

στον Ινδικό Ωκεανό.

Τα συχνότερα είδη πλαστικών στους

ωκεανούς είναι το πολυαιθυλένιο και το

πολυπροπυλένιο, πολυμερή χημικά που

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλα-

στικών προϊόντων καθημερινής χρήσης.

Αφού η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση θα

αργήσουν να δώσουν καρπούς ίσως λύση

στο πρόβλημα των πλαστικών δώσουν

λύσεις όπως αυτή που αναπτύσσει ένα

καινοτόμος 19χρονος φοιτητής που θέλει

να καθαρίσει τους ωκεανούς του κόσμου

από τα σκουπίδια.
www.econews.gr 

Σοκ στα θαλάσσια οικοσυστήματα
από τα πλαστικά

Ό,τι πλαστικό πετάμε στη θάλασσα, το βρίσκουμε στο πιάτο μας!!!
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Για την κατάσταση στην Α’ πλαζ Βού-

λας έχουμε ξαναγράψει και για την

μουσική ηχορύπανση επίσης.

Οι κάτοικοι της Ευρυάλης (Κάτω

Βούλα) κάθε ΠαρασκευοΣαββατοΚύ-

ριακο δεν κοιμούνται.

Η μουσική παίζει μέχρι τις πρώτες

πρωινές ώρες. Oι καταγγελίες στην

Αστυνομία είναι απανωτές.

Και στο Δήμο επίσης, παρά το ότι η

ηχορύπανση πλέον, λόγω έλλειψης δη-

μοτικής Αστυνομίας, έχει περάσει στα

Αστυνομικά Τμήματα.

Μετά από τα πολλά, απανωτά τηλεφω-

νήματα και καταγγελίες, το Αστυνομικό

Τμήμα Βούλας, έφτιαξε “μία κατά-

σταση” με αυτές και την έστειλε στο

Δήμο.

Ο Δήμος κινήθηκε άμεσα και με την υπ’

αρ. 383/2014 απόφαση, την περασμένη

Τετάρτη 16/7, η υπηρεσία του Δήμου

συνοδεία Αστυνομικών οργάνων σφρά-

γισε το Dream City (κατάστημα μπαρ)

στην Α’ πλαζ, το οποίο δεν διαθέτει καν

άδεια!

Σημειωτέον ότι έχει καταθέσει στο

Δήμο δύο φακέλλους για τη λειτουργία

δύο ακόμη καταστημάτων, τα οποία

δεν συζητήθηκαν στη Δημοτική Ενό-

τητα και ήδη προωθούνται από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Οι κάτοικοι και ο Δήμος τελικά είναι

“ανοχύρωτοι, αφού οι επιχειρηματίες

βρίσκουν πάντα “κόλπα” να τα προ-

σπερνάνε· και τα σφραγίσματα και τις

άδειες... Γι’ αυτό θα πρέπει οι κάτοικοι

να είναι σε ετοιμότητα και να προ-

σφεύγουν με διαμαρτυρίες στα αστυ-

νομικά όργανα σε καθημερινή βάση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Α’ πλαζ

έχει κατακλύσει ό,τι ελεύθερο χώρο

υπήρχε και όσον αφορά την ακτή και

όσον αφορά τις σκιές κάτω από τα δέν-

τρα, που τα γέμισαν τραπεζάκια και

αδυνατεί κάποιος που δεν θέλει να

πληρώσει ...τραπέζι να βρει λίγη σκιά.

Οι διαμαρτυρίες των πολιτών που δεν

έχουν πού να ακουμπήσουν την πε-

τσέτα τους είναι καθημερινές. Κι όμως

ο νόμος ιδιαίτερα για τις ξαπλώστρες,

που σήμερα βρίσκονται μέσα στο νερό,

είναι ξεκάθαρος. Πρέπει να απέχουν

10 μέτρα από το νερό! (ΦΕΚ

254Δ/2004). 

Ποιος θα παρέμβει να επιβάλει επιτέ-

λους τη νομιμότητα;;;

Αννα Μπουζιάνη

Σφραγίστηκε το “διασκεδασάδικο”  στην Α’ πλαζ
Απόλυτη κατάληψη της ακτής 
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Ο Κήπος του Μεγάρου ΜουσικήςΘρησκευτικές εκδηλώσεις 

στο Κορωπί

ΕΟΡΤΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ του ΘΕΣΒΙΤΗ
(όρος Υμηττός και λόφος Στρογγύλι)

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας, το

Σάββατο 19 Ιουλίου, (παραμονή) περιλαμβάνουν και

την ετήσια προσκυνηματική εκδρομή στο   μεταβυ-

ζαντικό εξωκλήσι  του Προφήτη Ηλία στο ομώνυμο

οροπέδιο του Υμηττού. Εκδήλωση γίνεται και στο με-

ταβυζαντικό εξωκλήσι του Προφήτη  Ηλία (18ος αι-

ώνας) στη γραφική ορεινή περιοχή "Στρογγύλι"

Koρωπίου με πανηγυρικό Εσπερινό και Θεία Λειτουργία

το Σάββατο 19 Ιουλίου στις 7:30 το απόγευμα. Την Κυ-

ριακή 20 Ιουλίου το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και

Θεία Λειτουργία. (Περισσότερες πληροφορίες στον

Ιερό Ναό της Αναλήψεως Κορωπίου, τηλ.: 210-

6622220, 210-6628028) 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Την Παρασκευή 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της

Αγίας Παρασκευής, στον ομώνυμο Ιερό Ναό  του Κο-

ρωπίου και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεστεί ο  Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεω-

τικής κ. Νικολάου. Το Σάββατο 26 Ιουλίου και ώρα 8π.μ.

θα γίνει η Θεία Λειτουργία και 7 μ.μ. θα τελεστεί ο πα-

ρακλητικός κανόνας της οσιοπαρθενομάρτυρος Παρα-

σκευής. 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
Το Σάββατο 26 Ιουλίου, παραμονή εορτής Αγίου Παν-

τελεήμονος, θα τελεστεί  στο παλαιό μεταβυζαντινό

εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμoνα πανηγυρικός Εσπε-

ρινός και Θεία Λειτουργία στις 7.30μ.μ. Την Κυριακή

27 Ιουλίου, 7-10 π.μ., θα τελεστεί, ο  Όρθρος και η Θεία

Λειτουργία..

Η κύρια πρόσβαση είναι από Λ. Κορωπίου-Μαρκοπού-

λου αριστερά, στην οδό  Αγίου Παντελεήμονα. Είναι ο

ίδιος δρόμος με ειδική ταμπέλα που οδηγεί στην φημι-

σμένη εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 10-

11ος αιώνας.

Για τέταρτη χρονιά, όλη η Αθήνα θα

γίνει χάρη στο Athens Open Air Film

Festival ένα θερινό σινεμά με ελεύ-

θερη είσοδο - με μεγάλες πρεμιέρες,

σπάνια κλασικά αριστουργήματα, με-

ρικά από τα διαμάντια του ελληνικού

κινηματογράφου και πρωτότυπες μου-

σικές εκδηλώσεις στη μεγαλύτερη

υπαίθρια γιορτή της Αθήνας!

22 Ιουλίου: «Ξαφνικά Πέρσι το Καλο-
καίρι» (Suddenly Last Summer) του

Τζόζεφ Λ.Μανκίεβιτς, στον κήπο του

Αρχαιολογικού Μουσείου.

23 Ιουλίου: «Φτηνά Τσιγάρα» του

Ρένου Χαραλαμπίδη, στο Σινέ Παρί

(Κυδαθηναίων 22, Πλάκα )

24 Ιουλίου: «Οι Μαχητές» (The War-

riors) του Γουόλτερ Χιλ στο Άλσος Πε-

τραλώνων

Δευτέρα 28 Ιουλίου, «Η Παράσταση
Αρχίζει» (All That Jazz), στο Σινέ Ελ-

ληνίς Cinemax στους Αμπελόκηπους

(Λ. Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι)

30 Ιουλίου: «Απιστίες και Αμαρτίες»
(Crimes and Misdemeanors) του Γούντι

Άλεν, στο  Σινέ Μπομπονιέρα (Παπα-

διαμάντη 12, Κηφισιά).

Όλες οι προβολές του φεστιβάλ ξεκι-

νούν στις 21.00 – εκτός της Δευτέρας

14 Ιουλίου που ξεκινά στις 22.00 - και

η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ, τηρεί-

ται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Οι προβολές πραγματοποιούνται με

την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ &

www.visitgreece.gr.

Athens Open Air Film Festival 
Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου 

Ολη η Αθήνα ένα σινεμά με ελεύθερη είσοδο

Ο Κήπος του Μεγάρου

Μουσικής Αθηνών είναι

ανοιχτός για το κοινό

καθημερινά από τις 10 το

πρωί μέχρι τη δύση του

ήλιου.

Με το πράσινο, τα δέν-

τρα και τα λουλούδια

του, φιλοδοξεί να γίνει

πόλος έλξης για τους πο-

λίτες όλων των ηλικιών,

που θα βρουν όχι μόνο

έναν τόπο για να ηρεμή-

σουν και να χαλαρώσουν

από τους γρήγορους και

απαιτητικούς ρυθμούς

της πόλης, αλλά και τη

δυνατότητα να τον κά-

νουν «στέκι» τους με τις

πολλές και ποικίλες καλ-

λιτεχνικές και εκπαιδευ-

τικές δραστηριότητες

που οργανώνει εκεί το

Μέγαρο Μουσικής. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

― Στον Κήπο του Μεγά-

ρου Mουσικής, ο Μίνως

Μάτσας σε μια «εξω-

στρεφή» συνάντηση με

τη Φωτεινή Βελεσιώτου,

την Ελεωνόρα Ζουγα-

νέλη, την Ανδριάνα

Μπάμπαλη και τον

Γιάννη Χαρούλη θα ερ-

μηνεύσουν τραγούδια

και μουσικά θέματα από

τη μικρή, τη μεγάλη

οθόνη, το θέατρο και τη

δισκογραφία, την Τε-

τάρτη 23 Ιουλίου στις

9μ.μ.  

― Η Γλυκερία με τη

σειρά της, θα ερμηνεύσει

«Τραγούδια της αγάπης
και της Μεσογείου» την

Παρασκευή 25 Ιουλίου,

Ωρα 21.00

Χώρος: Κήπος του Μεγάρου 

Γενική είσοδος: € 10 (τιμή

προπώλησης)

Γενική είσοδος: € 12 (τιμή

στην είσοδο). 

Εορτή Πολιούχου

Aγ. Παρασκευής

στο Λαύριο
Την πολιούχο τους γιορτάζει ο

Δήμος Λαυρεωτικής με εβδομαδιαίες

εκδηλώσεις, από τις 20 έως τις 26

Ιουλίου.

Κυριακή 20/7: 07.00 Ορθρος και Θεία

Λειτουργία. 07.30 Αγιασμός, έναρξη

έκθεσης έργων από το εργαστήρι Βυ-

ζαντινής Αγιογραφίας της ενορίας

στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού.

Τετάρτη 23/7, 07.30 Ευχέλαιο.

Πέμπτη 24/7, 08.00 Υποδοχή ιερού

Λειψάνου. Αγρυπνία

Παρασκευή 25/7, 07.30 Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός.

Σάββατο 26/7, 07.00 Ορθρος και πανη-

γυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Καλοκαιρινή 

συναυλία στο Λαύριο 

Πρόσκληση στην Καλοκαιρινή συ-

ναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Λαυρίου, με έργα Ελλήνων και ξένων

συνθετών κάνει ο Δήμος Λαυρεωτι-

κής για την Τετάρτη 23 Ιουλίου στις

9μ.μ. στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυ-

ρίου.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο

στον Μάνο Χατζιδάκη, με αφορμή τη

συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θά-

νατό του.



ΕΒΔΟΜΗ  19  IOYΛIOY 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

"ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ 2014"

Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και  Εκπολιτιστικών

Συλλόγων Αρτέμιδος -Σπάτων προσκαλεί για μια

ακόμα χρονιά στις εκδηλώσεις "ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ 2014",

με ένα πλούσιο πρόγραμμα:

Παρασκευή 25 Ιουλίου: 
― Χοροθέατρο με τη συμμετοχή της Σχολής χορού

Σιμιγδαλά Μ., μπροστά από το ναό της Θεάς Αρτέ-

μιδας στη Βραυρώνα, ώρα 7μ.μ.

― Αφή φλόγας

μπροστά στο ναό

της θεάς Αρτέμιδας,

ώρα 7.30μ.μ.

― Εκκίνηση λαμπα-

δηδρόμων από το

ναό της θεάς Αρτέ-

μιδας και άφιξη στο

ναό της Ταυροπό-

λου Αρτέμιδος. Επι-

στροφή στο γήπεδο

μπάσκετ Βραυρώ-

νας.

― Τελετή απονο-

μής αναμνηστικών

στη γήπεδο, 8.30.

― Θεατρική παράσταση “Νεφέλες” του Αριστοφάνη

από τη θεατρική ομάδα Αρτέμιδος “Ανάβασις” σε

σκηνοθεσία Κατ. Ταρλή στο γήπεδο Μπάσκετ,

21.15.

Σάββατο 26 Ιουλίου
― 30 χρόνια δίχως το Βασίλη Τσιτσάνη. “Ο,τι κι αν
πω δεν σε ξεχνώ”. Χαρτογραφώντας τον ΤΣΙΛΑ με

τη ρεμπέτικη παρέα” στο γήπεδο Βραυρώνας 21.00

Κυριακή 27 Ιουλίου
― Τελετή λήξης “Βραυρωνείων 2014” στο γήπεδο

Μπάσκετ, ώρα 20.00

― Συναυλία Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ  “Ξενοφών”

του Δήμου στο γήπεδο μπάσκετ, 20.30.

― Το συγκρότημα “Τουρλουμπούκι” σε ρεμπέτικα

τραγούδια (συμμετοχή και εκπροσώπηση του

Δήμου στο Grece Festival, ώρα 22.00

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου

«ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ»
Στo Θέατρο Βράχων 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 μ.μ.

Το Θέατρο «ΠΡΟΒΑ» παρουσιάζει την Τετάρτη 23 Ιουλίου

2014, στις 21:00 το έργο «Ρόζα Εσκενάζυ» του Πανα-

γιώτη Μέντη στο Θέατρο Βράχων.  Μια παράσταση που

γνώρισε μεγάλη επιτυχία από το κοινό και τους κριτικούς,

σε  σκηνοθεσία Σωτήρη

Τσόγκα, μουσική Σταμάτη

Κραουνάκη και με τη Μαίρη

Ραζή στον ομώνυμο ρόλο

της Ρόζας Εσκενάζυ

(Πρώτο βραβείο Γυναικείας

Ερμηνείας «Ελένη Χατζηαρ-

γύρη» από την Ακαδημία

Κορφιάτικων Βραβείων). 

Στο πιάνο τη συνοδεύει ο

μαέστρος Κωνσταντίνος

Ευαγγελίδης. Τους τρείς σημαντικούς άντρες της ζωής

της ερμηνεύει ο Γιάννης Τσουρουνάκης.

Το έργο του Σίμελπφενιχ “Ιδομενέας”

παίζεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ

Αθηνών, στην “Πειραιώς 260”,  20, 21

και 22 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ.

Το έργο ο συγγραφέας εκκινεί από

τον μύθο του Ιδομενέα, του βασιλιά

της Κρήτης, ο οποίος επιστρέφοντας

από τον Τρωικό πόλεμο πέφτει σε μια

τρομερή θύελλα. 

Μπροστά στον φόβο του θανάτου ορ-

κίζεται στους θεούς να  θυσιάσει το

πρώτο ζωντανό πλάσμα που θα συ-

ναντήσει αν καταφέρει και  φτάσει

στην ακτή της πατρίδας. Μόνο που ο

πρώτος που συναντά είναι ο  ίδιος του

ο γιος.

Μετάφραση

Έφη Ρευματά

Σκηνοθεσία

Κατερίνα Ευαγγελάτου

Πειραιώς 260 κτίριο Δ - Είσοδος

μόνο από Πειραιώς

Διάρκεια 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Ιδομενέας
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ΔΩΡΕΑΝ βιβλία για όλους

από το Δίκτυο Σαρωνικού

Περισσότερα από 350 βιβλία   περιμένοντους βιβλιόφι-

λους, στο στέκι του Δικτύου Σαρωνικού, για να γίνουν

δικά τους, ΔΩΡΕΑΝ! 

Είναι βιβλία για όλους,  μεγάλους και μικρούς, μόνο το

Σάββατο 19-7-14 το πρωί, 11.00-13.00, για να διαλέξετε

το βιβλίο σας. Υπάρχουν και παιδικά βιβλία. 

www.saronikosnet.gr

Εκλεψαν τη Μονή Αγίας Σκέπης

Τη μεγάλη νύχτα, λόγω της πυρκαγιάς που εγλειφε τα

σπίτια της Κερατέας (12/7), κάποιοι επωφελήθηκαν του

πανικού και διέρρηξαν τη Μονή Αγίας Σκέπης στην Κε-

ρατέα. 

Εκλεψαν, μια εικόνα της Παναγίας και τάματα άγνωστης

αξίας.

Στο μεταξύ την επομένη ημέρα ( Κυριακή 13/7), η εικόνα

της Παναγίας βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της

Μονής πάνω σε ένα βράχο, από έναν μοναχό που ερευ-

νούσε το χώρο.

Η Ασφάλεια Αττικής. διενεργεί έρευνα.

forkeratea.com 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί φίλους

και υποστηρικτές του να επισκεφθούν τα καλοκαιρινά

bazaars που διοργανώνει σε πολλές περιοχές της Ελλά-

δας για να στηρίξει το έργο του.

υ Παιδιού» δεν κάνει διακοπές αλλά συνεχίζει να βρί-

σκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη, καθημερινά,

πανελλαδικά, 24 ώρες το 24ωρο.

Για τα χιλιάδες παιδιά που έχουν την ανάγκη μας, «Το Χα-

μόγελο του Παιδιού» πρέπει να συνεχίσει! Μόνο με τη

δική σας βοήθεια θα μπορέσει!

Και αν δεν βρεθείτε σε κάποιο από τα καλοκαιρινά

bazaars, μπορείτε να προμηθευτείτε τα είδη του Οργανι-

σμού στο eshop

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρεθεί στην Αθήνα έως

τις 31 Αυγούστου, στο South Coast, Βούλα, Σαββατοκύ-

ριακα 11:00-19:00

τηλ: 210-3306140 -  e-mail: press@hamogelo.gr

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της

Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και

Εμπορίου της Βουλής και Βουλευτή

Περιφέρειας Αττικής, Γεωργίου Βλά-

χου, έγινε σύγκληση της Επιτροπής,

σχετικά με την επέκταση του Προ-

αστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής έως

το λιμάνι του Λαυρίου.

H σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την

Πέμπτη 10 Ιουλίου στη Διαρκή Επι-

τροπή Παραγωγής και Εμπορίου της

Βουλής μεταξύ του Υπουργού Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη

Χρυσοχοϊδη, του νέου Αντιπεριφερει-

άρχη Αττικής Πέτρου Φιλίππου και

των Δημάρχων των Δήμων από τους

οποίους θα διέρχεται ο Προαστιακός

(Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σαρωνικός,

Λαύριο).

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι νεοεκλε-

γέντες Δήμαρχοι Σαρωνικού Γιώργος

Σωφρόνης και Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, οι επανεκλεγέντες Δήμαρχοι

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και Μαρ-

κοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, καθώς

και ο απερχόμενος Δήμαρχος Λαυρε-

ωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής. Επί-

σης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της

Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και

Εμπορίου βουλευτής Γιώργος Βλάχος

και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πάρις

Ευαγγελίου. 

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων Μ. Χρυσοχοϊδης, ο Πρό-

εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του

ΟΣΕ Παναγιώτης Θεοφανοπούλος και

ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδια-

σμού του ΟΣΕ Γρηγόρης Σαμπατάκης,

στις τοποθετήσεις τους εξήγγειλαν

την επέκταση του Προαστιακού από

τον σταθμό στο Κορωπί μέχρι το λι-

μάνι του Λαυρίου. Το έργο αναμένεται

να δημοπρατηθεί εντός του 2015,

ώστε να έχει ολοκληρωθεί και να λει-

τουργήσει το 2020. Ο υπουργός εξήγ-

γειλε επίσης και την αναβάθμιση της

Λεωφόρου Λαυρίου καθώς εξετάζεται

το ενδεχόμενο σύνδεσης της Αττικής

Οδού με το Λαύριο. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη

έμειναν ικανοποιημένοι από τις ανα-

κοινώσεις του υπουργού και των εκ-

προσώπων του ΟΣΕ, καθώς το νέο

έργο αναμένεται να δώσει νέα πνοή

και τροχιά ανάπτυξης σε όλες τις πε-

ριοχές από όπου θα διέρχεται. 

Ο Γ. Βλάχος στην τοποθέτησή του,

στάθηκε ιδιαίτερα  στην αναγκαιότητα

υλοποίησης του συγκεκριμένου

έργου. Επεσήμανε ότι το συγκεκρι-

μένο έργο θα πρέπει να διαθέτει διπλή

σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυ-

τήτων, με νέα χάραξη όδευσης όπου

κριθεί απαραίτητο, αλλά και με τη δη-

μιουργία ανισόπεδων διαβάσεων. 

Επιπλέον τόνισε την ανάγκη οριοθέ-

τησης των περιοχών γύρω από κάθε

σταθμό στις οποίες θα μπορούν να γί-

νουν χώροι στάθμευσης, τόσο για

τους υπάρχοντες (πχ Κορωπί, Παλ-

λήνη κλπ) όσο και για τους νέους, ενώ

ζήτησε από τον Υπουργό, να καταθέ-

σει προς το ΥΠΕΚΑ, προτάσεις αλλα-

γής χρήσεων γης γύρω από τους

σταθμούς, εν όψει τελικής συζήτησης

του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.

Τέλος, έκανε αναφορά στη δημιουρ-

γία της εξόδου 19 της Αττικής οδού,

πάγιο αίτημα του Δήμου Παιανίας,

ανακουφίζοντας με τον τρόπο αυτό,

τον πολεοδομικό ιστό και την γύρω οι-

κιστική περιοχή, εξυπηρετώντας πα-

ράλληλα και τις δύο βιομηχανικές

περιοχές Κορωπίου και Παιανίας.

Η διαδρομή του Προαστιακού προς το

Λαύριο θα είναι 32 χιλιόμετρα, διπλής

κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της. Θα

περιλαμβάνει 10 στάσεις και δύο

σταθμούς (θέσεις πάρκινγκ) σε Κο-

ρωπί και Λιμάνι Λαυρίου. Ο χρόνος

που θα χρειάζεται ο επιβάτης για τη

μετακίνησή του από το Κορωπί ως το

Λαύριο θα είναι 17 λεπτά. 

Επέκταση Προαστιακού από τον σταθμό

Κορωπίου μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου
Το έργο θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2015

Αναλυτική ενημέρωση, παρουσία των διευθυντικών στε-

λεχών του Υπουργείου, έκανε 15.7.14 ο υπουργός Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

στη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της νέας εκλεγμέ-

νης Περιφερειάρχου, Ρένας Δούρου, που συνοδευόταν

από τους αντιπεριφερειάρχες Ανατ. Αττικής, Πέτρο Φιλίπ-

που και Πειραιά, Γιώργο Γαβρίλη, συζήτησαν τα ζητήματα

των δημόσιων ΚΤΕΟ, των διοδίων, των μέσων μαζικής με-

ταφοράς και των αυτοκινητοδρόμων. 

Η Ρένα Δούρου έδωσε έμφαση στην ανάγκη κανονικής λει-

τουργίας των πέντε δημόσιων ΚΤΕΟ της Αττικής, τόσο ανα-

φορικά με την οδική ασφάλεια όσο και με τα δημόσια έσοδα

που μπορούν να αποφέρουν ενώ υπογράμμισε και το ζήτημα

ολοκλήρωσης των διαδικασιών πιστοποίησής τους. 

Έθεσε επίσης το θέμα του πολλαπλασιασμού των διοδίων

και της κατακόρυφης αύξησης της τιμής τους, που λει-

τουργούν σε βάρος των τοπικών κοινωνιών ενώ επανέ-

λαβε τη σημασία που δίνει η περιφερειακή παράταξη

«Δύναμη Ζωής» στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Με-

ταφοράς, στην αναβάθμισή τους λόγω του κοινωνικού και

οικολογικού τους χαρακτήρα. 

Παράλληλα η εκλεγμένη Περιφερειάρχης ζήτησε ενημέ-

ρωση από τον υπουργό για την πορεία κρίσιμων, συγκοι-

νωνιακά και οικονομικά, έργων, όπως αυτό της επέκτασης

του Προαστιακού από το Κορωπί ως το Λαύριο καθώς και

του αυτοκινητηδρόμου Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη, ενώ

έθεσε το θέμα του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης

της Αττικής οδού. 

Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου

ενημερώθηκαν από τον Υπουργό Μιχ. Χρυσοχοΐδη



ΕΒΔΟΜΗ 19  IOYΛIOY 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 7

Επιστολή απέστειλε ο Δήμος Σαρωνικού στους υπουργούς

Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και Παιδείας Ανδρέα Λο-

βέρδο για το μείζον θέμα της μεταφοράς των μαθητών,

καθώς δύο μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

δεν έχει δοθεί ακόμα λύση με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί

μεγάλη αναστάτωση στις σχολικές κοινότητες των μαθητών

του δήμου. 

Παρόμοια επιστολή συνυπέγραψαν όλοι οι Δήμοι της Ανατ.

Αττικής και την απέστειλαν σε όλα τα συναρμόδια όργανα

(Υπουργεία , Περιφέρεια κλπ.) στην οποία αναπτύσσονται τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των Δήμων στη

μετακίνηση από και προς τα σχολεία τους, αφού σύμφωνα με

τις χιλιομετρικές αποστάσεις όπως αυτές καθορίζονται με την

Διυπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1449/14-6-2013, πολλοί από αυ-

τούς αποκλείονται από τις σχολικές μεταφορές. 

Παράλληλα, στο έγγραφό γίνεται αναφορά και στη σημαν-

τική μείωση των δρομολογίων που προβλέπεται με τον φε-

τινό διαγωνισμό (πέρσι 916 δρομολόγια εντός Αττικής, φέτος

μόλις 560), με την οποία αναμένεται να γιγαντωθεί το ήδη

μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όλων των

δήμων της Ανατ. Αττικής. 

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ανατολική Αττική την τελευταία ει-

κοσαετία έχει γνωρίσει μεγάλη οικιστική και πληθυσμιακή

ανάπτυξη, έχουν δημιουργηθεί πολλοί οικισμοί με την εγκα-

τάσταση πολλών μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι ωστόσο δεν

εξυπηρετούνται από κανένα μέσο συγκοινωνίας, με αποτέ-

λεσμα τα παιδιά που φοιτούν στις σχολικές μονάδες των πε-

ριοχών αυτών να μην έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν

από και προς αυτές. 

Επιπλέον,  θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ο προγραμ-

ματισμένος για τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο διαγωνισμός

προβλέπει σημαντική μείωση των δρομολογίων (356 δρομο-

λόγια λιγότερα σε σχέση με πέρσι), με συνέπεια να εξαι-

ρούνται σχεδόν όλα τα σχολεία των δήμων μας από τις

σχολικές μεταφορές. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι μέχρι

σήμερα όσες φορές και αν προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για

τη μεταφορά των μαθητών, απέβησαν άκαρποι. 

Για τους λόγους που σας παραθέσαμε παραπάνω, αιτούμα-

στε την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ με ανακαθορισμό

των χιλιομετρικών αποστάσεων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι

μαθητές των δήμων μας, καθώς σε πολλές περιοχές δεν

υπάρχει μεταφορικό μέσο που να πραγματοποιεί τακτικά δρο-

μολόγια με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η μετακίνηση

τους από και προς τα σχολεία τους. 

Επίσης, κρίνεται – κατά τη γνώμη μας – απαραίτητη η σύ-

σταση επιτροπής που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του

Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής, αλλά

και από όλους τους δήμους της Ανατολικής Αττικής προκει-

μένου να εξεταστούν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε

δήμου και να γίνει διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων

πάνω σε αυτή τη βάση, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή

λύση που να ωφελεί στο σύνολό τους, τους μαθητές των

δήμων μας. 

Γιγαντώνεται το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών
Επιστολή στα Υπουργεία απευθύνει ο Πέτρος Φιλίππου

Διευκρινίσεις 

για τον αποκλεισμό της

Βασ. Κων/νου στο Κορωπί

Επειδή προκλήθηκε “πανικός” για τον αποκλεισμό

της Βασ. Κων/νου στο Κορωπί, λόγω των έργων της

αποχέτευσης, ο Δήμος Κρωπίας έκρινε σκόπιμο να

διεκυκρινίσει ορισμένα στοιχεία, γιατί η λεωφόρος

καταργείται όσον αφορά την κίνηση εις μήκος. Τα

πεζοδρόμια θα είναι ελεύθερα. 

Γράφει συγκεκριμένα ο Δήμος:

Οι κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις

που ανακοινώθηκαν για να εκτελεστούν με ομαλό

τρόπο τα αναγκαία έργα αποχέτευσης ακαθάρτων

στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου: 

α) δεν αποκλείουν καθολικά την πρόσβαση των Ι.Χ

καθότι αρκετές οδοί που τέμνουν την λεωφόρο θα

είναι ανοιχτοί για την σύνδεση της πόλης από τα

δυτικά στα ανατολικά και αντίστροφα, 

β) Ταυτόχρονα, επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα

τα καταστήματα και τις δημοτικές και δημόσιες

υπηρεσίες καθότι όλα τα πεζοδρόμια, αριστερά και

δεξιά, της λεωφόρου θα είναι ελεύθερα για τους

πεζούς. 

Διευκρινίζεται ότι τα  έργα εκτελούνται στο μέσον

της λεωφόρου και εκ των ενόντων δεν δημιουρ-

γούν κανένα πρόβλημα στην πρόσβαση στις οικίες

καθώς και στη λειτουργία καταστημάτων και υπη-

ρεσιών. 

Η κοινοπραξία έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη στο

χώρο των έργων κατάλληλης οδικής σήμανσης

καθώς και την εφαρμογή κάθε μέτρου ασφαλείας

για τους πεζούς και την κυκλοφορία των Ι.Χ.

Πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και

τον τρόπο της εκτέλεσης των έργων στην κεντρική

λεωφόρο παρέχονται καθημερινά στο Δήμο Κρω-

πίας, στα τηλέφωνα : 210-662 23 79 & 210-60 26

272(Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Έργων-Μελετών)

Ο π. Υπουργός Ι. Μιχελάκης, μετά το

ατύχημα που συνέβη στο Λούνα Παρκ

στο Ελληνικό, έβγαλε μία απόφαση

ότι  με διορία δύο μηνών (έληξε 31

Ιουνίου), οι Δήμοι όλης της χώρας θα

έπρεπε να έχουν πάρει πιστοποίηση

για τις Παιδικές Χαρές, διαφορετικά

να τις σφραγίσουν.

Σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας είναι

πολύ μικρός ο αριθμός των παιδικών

χαρών που διαθέτουν πιστοποίηση. 

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες παιδι-

κές χαρές, για τους εξοπλισμούς που

έχουν εγκατασταθεί μετά τον Νοέμ-

βριο του 1998, εφαρμόζονται τα πρό-

τυπα που ίσχυαν κατά τον χρόνο της

εγκατάστασής τους. Για εξοπλισμούς

για τους οποίους δεν προκύπτει χρό-

νος εγκατάστασης, ή δεν υφίσταται

φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά

στοιχεία, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προ-

βεί στις απαραίτητες διορθωτικές

επεμβάσεις. Οι Αποκεντρωμένες Διοι-

κήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση

συγκρότησης και λειτουργίας Επιτρο-

πών Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ)  θεωρεί το μέτρο κοινωνικά

ανάλγητο.

Για το θέμα της πιστοποίησης των παι-

δικών χαρών το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ζήτησε

από το υπουργείο Εσωτερικών παρά-

ταση του χρόνου πιστοποίησης για

ένα έτος, δεδομένου ότι η πιστοποί-

ηση μιας παιδικής χαράς δεν σημαίνει

απλά τη συντήρησή της – πράγμα που

γίνεται έτσι και αλλιώς σήμερα από

τους δήμους – αλλά την εκτέλεση

έργου με προδιαγραφές ΕΛΟΤ* που

είναι και εξαιρετικά δαπανηρό.  

Οι δήμαρχοι ζητάνε είτε να δημιουρ-

γηθεί ειδικό πρόγραμμα συντήρησης

από το νέο ΕΣΠΑ είτε να εκταμιευ-

τούν χρήματα από το Πράσινο Ταμείο

που είναι πιο ευέλικτο, προκειμένου

να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη

δαπάνη. Μόνο η πιστοποίηση υπολο-

γίζεται ότι θα κοστίσει από 500.000

μέχρι 1.000.000 ευρώ για έναν μέσο

δήμο.  

Η καταληκτική ημερομηνία πέρασε

ήδη εκπνέει και ο Ιούλιος και όλα βρί-

σκονται στον αέρα. 

Ετσι, πολλοί Δήμοι αρνούνται να

εφαρμόσουν την υπουργική απόφαση,

αφού όπως λένε φροντίζουν τις παιδι-

κές χαρές και είναι λειτουργικές.

Και ο Δήμος 3Β κρατάει

ανοιχτές τις Παιδικές Χαρές

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο των 3Β (16/7). Ο επικεφα-

λής της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κατέθεσε

πρόταση να κινηθεί ο Δήμος αντί-

στοιχα με άλλους Δήμους και να δια-

τηρήσουν τις Παιδικές Χαρές

ανοιχτές, πλην εκείνων που είναι επι-

κίνδυνες.

Η πρόταση

Μη σφράγιση Παιδικών Χαρών, που

δεν είναι επικίνδυνες και σήμανση

τους με πινακίδες που θα ενημερώ-

νουν γονείς και συνοδούς ότι η Παι-

δική Χαρά δεν έχει πιστοποίηση. 

Παράλληλα να σταλεί επιστολή στη

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να

σφραγιστούν όσες είναι επικίνδυνες.

Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία

με 11 συμβούλους υπέρ.

――――――
* ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

(Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου)

Kύριες δραστηριότητες του ΕΛΟΤ είναι η εκπό-

νηση και η διάδοση των προτύπων, η απονομή ση-

μάτων συμμόρφωσης (ποιότητας), η χορήγηση

πιστοποιητικών συμμόρφωσης (ποιότητας), η πι-

στοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων

και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.

Η εκπόνηση των προτύπων γίνεται από Τεχνικές

Επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούνται όλοι οι

τομείς της οικονομίας.

ΚΕΔΕ και Δήμοι αντιδρούν

στο σφράγισμα των παιδικών χαρών
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«Πρέπει να έχει ιδεί κανείς μια ολόκληρη επα-

νάσταση, για να ξέρει ως ποιό σημείο μπορεί

αυτή να  μεταμορφώσει  έναν άνθρωπο» 

(Ζεράρ Βαλτέρ, ιστορικός βιογράφος) 

Στο λήμμα της Εγκυκλοπαιδείας   Maximilien –

Marie- Isidore de Robespierre, διαβάζομε  με κυ-

νική λιτότητα  τον όλο κύκλο της ζωής του:

«Γεννήθηκε το 1758, στο Αρράς. Θανατώθηκε

στη λαιμητόμο το 1794,  στο Παρίσι.»

Ο Ροβεσπιέρος  καταγόταν από δικηγορική οι-

κογένεια  με  ρίζες από την Ιρλανδία.  Παππούς

δικηγόρος, πατέρας δικηγόρος, επόμενο λοιπόν

ήταν και ο Μαξιμιλιανός να ακολουθήσει την δι-

κηγορία. 

Ο Ροβεσπιέρος έμεινε γρήγορα ορφανός  από

μητέρα. Ίσως και από πατέρα, αφού αυτός μετά

το θάνατο της γυναίκας του, έφυγε και εγκατέ-

λειψε  τα παιδιά του,  δυό αγόρια   και  δυό κορί-

τσια , σε παππούδες και θείες.

Ο ιστορικός της Γαλλικής Επανάστασης

Michelet, κάπου αναφέρει ότι «οι περισσότεροι

από τους ανθρώπους των γραμμάτων που έδρα-

σαν στις μέρες της Επανάστασης, στηρίχθηκαν

και βοηθήθηκαν στην αρχή της καριέρας τους,

από την ίδια την εξουσία  αυτής  της μοναρχίας,

που αργότερα  καταπολέμησαν». Με άλλους λό-

γους είχαν προνομιακά ευνοηθεί από το  μοναρ-

χικό εκείνο   καθεστώς, που αργότερα ενεργώς

φρόντισαν για την ανατροπή του!    

Κάτι τέτοιο,  σκανδαλωδώς είχε γίνει και με τον

Ροβεσπιέρο. Οι “θειάδες” του, είχαν μεριμνήσει

με “τα μέσα” που είχαν και τις γνωριμίες  τους

με  τον Επίσκοπο του Αρράς, αλλά και  με τον

ισχυρό Αβά της μονής του Σαίντ Βάαστ (Abbaye

de Saint Baast), να δίνουν κατ΄ έξακολούθηση

και κατ΄ εξαίρεση  υποτροφίες καί δημόσιες θέ-

σεις στον νεαρό Ροβεσπιέρο. Έτσι μετά την υπο-

τροφία που χορηγήθηκε στον ενδεκάχρονο

Ροβεσπιέρο για το κολλέγιο του Αρράς, ακο-

λούθησε η υποτροφία για το ονομαστό κολλέγιο

του Παρισιού  «Louis -le -Grand». Η αλήθεια

όντως είναι, πως από  εκεί αποφοίτησε  με βρα-

βεία και επαίνους  και  με το πτυχίο την νομικής

στο χέρι. Επιστρέφει στο Αρράς  και προσπαθεί

να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου.  Με τη

μεσολάβηση δε των “θειάδων” του, διορίζεται

Επισκοπικός δημόσιος κατήγορος.  

Αλλά είναι κατακυριευμένος από θλίψη και κα-

τατρύχεται από την εγγενή του μελαγχολία και

τάση προς απομόνωση. Λεπτοκαμωμένος στο

κορμί, στολίδι το πρόσωπο του με ένα άχρωμο

μόνιμο  χαμόγελο. Από παιδί η ζωή του διαγρά-

φεται  μοναχική και χωρίς πατρική στοργή. Με

ιδιαίτερη τρυφερότητα στα πουλιά,  παίζει  με

αυτά  και τα περιποιείται ατέλειωτες ώρες.

Κοντά, στον ελεύθερο χρόνο του, έρχεται η

αγάπη του για το κέντημα: “τέχνη για δαντέλα

με βελονάκι” συνήθεια που είχε  αποκτήσει, πάλι

από παιδί.  Στο Παρίσι περνά πάλι τη ζωή του

κλεισμένος και περιχαρακωμένος με τους κανό-

νες των Ιησουϊτών και γράφοντας ποίηση. Δεν

υπήρξε ποτέ καλός ρήτορας και οι λόγοι του δι-

κανικοί ή αργότερα πολιτικοί, προκαλούσαν

αφόρητη ανία στο ακροατήριο. Στις συνελεύσεις

τις Επαναστατικές όμως ο λόγος του από το

βήμα   ζωντανεύει, γίνεται εμπρηστικός και ολο-

ένα πιο  εριστικός.  Διαταράσσει με εκρηκτικές

παρεμβάσεις ενίοτε σκόπιμες ή και άκαιρες,  την

ομαλή  ροή της λειτουργίας της πολιτικής  συγ-

κέντρωσης. 

Ως δικηγόρος  εθεωρείτο  αδέκαστος   και   υπε-

ρασπιστής των φτωχών, και ο επιστημονικά  γνώ-

στης των νόμων. 

Διαμαρτύρεται συνεχώς εναντίον της  κρατού-

σας κατάστασης, που είναι γεμάτη από κοινωνι-

κές αδικίες. Από το βήμα του  καταφέρεται κατά

της εξουσίας και ζητά την ανατροπή του μοναρ-

χικού καθεστώτος, αλλά και  την κοινωνική και

ταξική μεταρρύθμιση  στο Αρράς. 

Το ειρωνικό πάντως είναι, ότι όταν φοιτούσε στο

παρισινό  κολλέγιο του Γκραν -Λουί, είχε περά-

σει από εκεί ο βασιλιάς Λουδοβίκος 16ος με την

νεαρή βασίλισσα Μαρία -Αντουανέττα. Ήταν

τότε που  μόλις γυρνούσε από τη στέψη του στο

Ρέμς. 

Κατά την επίσκεψη λοιπόν του βασιλιά στο κολ-

λέγιο, ο Ροβεσπιέρος και προφανώς κατ΄ εντολή

της Σχολής, τον είχε προσφωνήσει. 

Εκείνη την ημέρα έβρεχε καταρρακτωδώς. 

Το εθιμικά γιορταστικό σκηνικό, άλλαξε, και  ο

βασιλιάς και η βασίλισσα παρέμειναν  καθισμέ-

νοι μέσα στην άμαξα, για να μην βραχούν. Ο Ρο-

βεσπιέρος έξω, μέσα στη βροχή, γονατισμένος

στα λασπόνερα,   απήγγειλε  το προετοιμασμένο

κατά πάσα πιθανότητα από τη διεύθυνση του

Κολλεγίου,  λογύδριό του.     

Το 1789,  έχει ήδη εκλεγεί αντιπρόσωπος  στην

Εθνική συνέλευση και   στην Τρίτη τάξη για το

Αρράς.  

Από εδώ και πέρα  βυθίζεται στο κύκλωμα της

πολιτικής.  Εντάσσεται στους Ιακωβίνους και

σκληρύνεται  καθώς εμβαπτίζεται στο καυστικό

οξύ του κόμματος που τον αλλοτριώνει. Με ένα

καινούργιο πρόσωπο. τώρα,  γίνεται επιθετικός,

και κάπως καταφέρνει   δυναμιστικά να απαγγεί-

λει τους πολιτικούς του λόγους.  «Γίνεται η μαϊ-

μού του Μιραμπώ» γράφουν οι  κακόγλωσσοι

ιστορικοί, σχολιάζοντας  ειρωνικά  την ποιοτική

καρικατούρα της  ρητορικής  του.  Στην Εθνική

Συνέλευση αγωνίζεται για το σύνταγμα. Διακη-

ρύσσει “τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του

Πολίτη”. Καταπολεμά  και αγωνίζεται για  τον

ποικιλότροπο ρατσισμό, φυλετικό και θρησκευ-

τικό και  τίθεται υπέρμαχος των δικαιωμάτων των

Εβραίων της νότιας Γαλλίας  και των εγχρώμων

δούλων των αποικιών.  Έρχεται σε σύγκρουση με

τον στρατηγό Λαφαγιέτ, τον εντεταλμένο υπε-

ρασπιστή της μοναρχίας.   Καταδιωκόμενος κρύ-

βεται για να αποφύγει  τη σύλληψή του. Την 10η

Αυγούστου του 1792 δεν συμμετέχει στην επί-

θεση κατά των βασιλικών ανακτόρων του Κερα-

μεικού. Με την επίσημη κατάλυση της βασιλείας

στη συνέλευση της Συμβατικής, πρωτοστατεί

στην  Τρομοκρατία και τους μεγάλους σφαγια-

σμούς με τον ‘’Νόμο των υπόπτων”.    Σαν πρό-

εδρος  της επαναστατικής Κομμούνας, που

επέχει θέση διακυβέρνησης της χώρας, προωθεί

και απαιτεί την  καταδίκη του βασιλιά σε θάνατο.

Ακόμα του Δαντόν και Ντυμουλέν  καταλογίζον-

τας σε αυτούς επίδειξη μετριοπάθειας.

Στο Παρίσι ο Ροβεσπιέρος  ζεί πάντα φτωχικά με

την Σαρλότ, την αδελφή του.  Επιβιώνει με τη

βουλευτική του αποζημίωση, την οποία διαμοι-

ράζεται κατά το ένα τέταρτο με  τη Σαρλότ  και

κατά το άλλο  τέταρτο με τη  “μαιτρέσσα του”  με

την οποία περιοδικά κοιμάται.  Η αδελφή του

όμως τον  εγκαταλείπει για να παντρευτεί. Μένει

μόνος του.  Αρρωσταίνει. Και τότε τον περιμα-

ζεύει η φιλική του οικογένεια του επιπλοποιού

Ντυπλαί. Του παραχωρεί σε ένα μισο-υπόγειο

μικρό  καθαρό περιποιημένο δωμάτιο, αλλά χώρο

ασήμαντο υγρό και σκοτεινό για να ζήσει. Το δω-

μάτιο αυτό  βλέπει σε αυλή γεμάτη με τα εργα-

λεία ξυλουργικά. Από την αυλή αυτή ο

Ροβεσπιέρος αντικρύζει καθημερινά, τα μεγάλα

κτίρια που τον περιτριγυρίζουν και τον καταπνί-

γουν. Είναι τα μέγαρα των μεγαλοαστών και των

Τραπεζών, που αγέρωχα και ειρωνικά απέναντι

στην “ανατρεπτική” Επανάσταση, παραμένουν

ακλόνητα στη θέση τους.   

Στην προσέγγιση, ακόμα  από το κατώφλι του

βρώμικου δωματίου, αναδύεται η μούχλα και η

βρώμα. Η δυσοσμία να είναι άραγε των πρωτα-

γωνιστών της Επανάστασης. Όχι πάντως των

ιδεών και των οικουμενικών μηνυμάτων της.  

Εκεί μέσα ο Ροβεσπιέρος,  σε αυτό  το δωμάτιο

με την  οχληρή οσμή του, δηλώνει την “αδιά-

φθορη παρουσία του”. Αυτός που αργότερα επέ-

πρωτο να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος του

όλου επαναστατικού  αγώνα. 

Εκεί μέσα  άρρωστος, και αργότερα γράφοντας

πύρινους λόγους για την Συμβατική και ανάλογα

άρθρα για τον καθημερινό τύπο, περνά την τε-

λευταία φάση της πολιτικής αλλά και της όλης

υπόλοιπης ζωής του. 

Η μοίρα όμως των επαναστατών, εδώ είναι  η αλ-

ληλοεξόντωση.  

Στη Συμβατική, οι Ορεινοί με τον Ιακωβίνο Ροβε-

σπιέρο κατέχουν  την αριστερή πτέρυγα, έχον-

τας στην δεξιά πτέρυγα τους Γιρονδίνους και

στη μεσαία τους Πεδινούς. Τους Πεδινούς,  που

γέρνοντας πότε δεξιά και πότε αριστερά, ρυθμί-

ζουν τις  εκάστοτε πολιτικές καταστάσεις 

Η δύναμη του Ροβεσπιέρου ήταν η δύναμη των

μαζών του Παρισιού. 

Η τρομοκρατία ήταν δική τους ακραία τρομοκρα-

τία, και όταν αυτή τιθασσεύτηκε και σταμάτησε,

τον εγκατέλειψαν, Και όταν τον εγκατέλειψαν

έπεσε και αυτός. 

Το προσδοκώμενο πολίτευμα ήταν μια συμμαχία

της μεσαίας τάξης με τον εργαζόμενο λαό.

Αλλά για τους Ιακωβίνους της μεσαίας τάξης, οι

παραχωρήσεις στους “αβράκωτους” (sans –cu-

lottes), δηλαδή μικροτεχνίτες και μικροεπιχειρη-

ματίες, αλλά και φτωχούς εργάτες,  ήταν ανε-

κτές μόνο εφ΄ όσον κρατούσαν τις χαμηλότερες

μάζες  υποταγμένες  στο καθεστώς, χωρίς να

τρομοκρατείται και να ενοχλείται η ιδιοκτησία.

Αλλά οι Ιακωβίνοι είναι ισχυροί και περνούν τις

δικές τους θέσεις. 

Ο Ροβεσπιέρος ηγέτης των Ιακωβίνων, έρχεται

σε ρήξη τόσο με τους ακραίους Ορεινούς και κα-

ρατομεί τον ηγέτη τους Εμπέρ, όπως και με τους

μετριοπαθείς και καρατομεί τους ηγέτες τους και

φίλους του Δαντόν και  Κάμιλο Ντυμουλέν.

Θέλει ακόμα να επιβάλει στη θέση της ήδη κα-

τηργημένης  χριστιανικής θρησκείας τη λατρεία

του Υπερτάτου Όντος και προχωρεί με φαντα-

χτερά προκλητικές γιορτές.   

Αυτή η συμπεριφορά  του Ροβεσπιέρου,  όχι

μόνο δυσαρεστεί αλλά και τρομοκρατεί και δια-

σπά τη συνοχή  των Ορεινών της Συμβατικής που

μαζί του κυβερνούν.  Προκαλεί διαιρέσεις στους

κόλπους της Επανάστασης και συνασπισμό αν-

τιπολίτευσης, η οποία τον καθαιρεί και τον συλ-

λαμβάνει.   Στο επαναστατικό δικαστήριο που

ακολουθεί,  ακόμα και η αδελφή του Σαρλότ  κα-

ταθέτει  εναντίον του, με αντάλλαγμα να διασω-

θεί το “τομάρι της” και να της δοθεί κάποια

σύνταξη . Και ο Ροβεσπιέρος οδηγείται και γνω-

ρίζει από πιο κοντά τη λαιμητόμο, τη δική του

λαιμητόμο. 

Η τραγωδία της δημοκρατίας των Ιακωβίνων

ήταν,  ότι οι ίδιοι συχνά αναγκάζονταν να απο-

ξενώσουν  βίαια τους υποστηρικτές τους. 

Ως τον Απρίλιο του 1794, αριστεροί και δεξιοί

είχαν οδηγηθεί στη λαιμητόμο και συνεπώς οι

Ροβεσπιερικοί είχαν παραμείνει  απομονωμένοι

και έτσι στις 9 του Θερμιδωρ ή άλλως 27 Ιουλίου

του 1794, η συνέλευση η Συμβατική ανέτρεψε

τον  Ροβεσπιέρο.

Ακολούθησαν οι πολιτειακές αλλαγές, που κα-

τέληξαν μετά από χρόνια  στην παλινόρθωση

των μοναρχικών  Βουρβώνων. 

Κατά τη Γαλλική Επανάσταση  καταβλήθηκε κάθε

προσπάθεια για να επιβιώσει,  αλλά και να γεν-

νηθεί μια νέα αστική τάξη, αυτή η μητρική του

καπιταλισμού. Ο Έγκελς γράφει ότι: «κατ΄ αυτήν

την Επανάσταση καταργήθηκε μεν η φεουδαρ-

χική ιδιοκτησία αλλά  έφερε  στη θέση της την

αστική».

Ο Μάρξ συμπληρώνει: «Αλλά και   άφησε τους

εργάτες στη σκλαβιά τους».   

Παρ’ όλα ταύτα αυτή η γαλλική καρμανιόλα, που

δεν εδίστασε να σφίξει   στην αγκαλιά της όλους

τους πρωτεργάτες της, τους επαρχιακούς δικη-

γόρους, γιατρούς και δημοσιογράφους της Συμ-

βατικής, κήρυξε με τον οικουμενισμό της, το

δικαίωμα της επανάστασης παντός καταπιεζο-

μένου   με το σύνθημα ότι: «Όλοι οι άνθρωποι

γεννιούνται ελεύθεροι και όλοι έχουν το δι-

καίωμα για μια ελεύθερη ζωή και ισότητα απέ-

ναντι στο νόμο». 

Και αυτό είναι που παντού και πάντοτε πρέπει να

το θυμόμαστε 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Υ.Γ Καλό καλοκαίρι,  τουλάχιστον όσο γίνεται.
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ΤΡΟΪΚΑ: κλείστε τα όλα
όπως την ΕΡΤ!!!

Τελεσίγραφο 60 ημερών έστειλε η ΤΡΟΪΚΑ στην κυβέρνηση

με την απαίτηση να κόψει κεφάλια,  προκείμενου να προχω-

ρήσει η μείωση του χρέους, όπως αναφέρει δημοσίευμα της

Realnews.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας οι δανειστές

"απαιτούν εξυγίανση ή λουκέτα αλά ΕΡΤ σε ζημιογόνες
ΔΕΚΟ και Οργανισμούς".

Οι άλλοι οκτώ όροι της τρόικας είναι:

― "νέα μέτρα ύψους 2 δισ. ευρώ για το 2015

― "ξεκαθάρισμα" των "κόκκινων" δανείων και πλειστηρια-

σμούς ακινήτων οφειλετών

―  περικοπές στις συντάξεις και αναθεώρηση του ασφαλι-

στικού

―  "κούρεμα" στις δαπάνες για την υγεία - κατάργηση του

χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά και σαρωτικούς ελέγχους για τη

φοροδιαφυγή

― είσοδο ιδιωτών στην αγορά ενέργειας

― απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων

― άνοιγμα όσων επαγγελμάτων παραμένουν ακόμη κλειστά.

Τυχαίες οι φωτιές στην Κερατέα;

Αλλη μια πυρκαγιά στην Κερατέα κατέκαψε 5000 στρέμματα

δασικής έκτασης. Ολο το Σαββατοκύριακο κάτοικοι και πυ-

ροσβέστες μπήκαν στις φλόγες για να τη σταματήσουν, να

μην καούν σπίτια.

Αναρωτιέμαι, όπως βλέπω και πολλοί από εσάς. Είναι τυχαία

η φωτιά στην Κερατέα;

Και το γράφω γιατί ακούγεται και γράφτηκε και στην “Ελευ-

θεροτυπία” ότι σύντομα έρχεται νομοσχέδιο στη Βουλή που

προβλέπει την άρση ή την ανάκληση της αναδάσωσης εντός

τριμήνου με εισήγηση του Δασάρχη και απόφαση του Γενι-

κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ξέρετε, η

Αποκεντρωμένη διοίκηση είναι η περικεφαλαία της αιρετής

Περιφέρειας, για να ελέγχεται και να παρακάμπτεται!

“Mπαρούτι να γίνει”

Δύο χρόνια τώρα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

3Β, δεν εγκρίνει τα κονδύλια που έχουν μπει στον προ-

ϋπολογισμό για την συντήρηση του πρασίνου στα 3Β.

Ετσι τα αυτόματα ποτίσματα που συνεχώς καταστρέ-

φονται από δολιοφθορές και όχι μόνο, η παντελής έλ-

λειψη προμηθειών και υλικών οδηγούν με μαθηματική

ακρίβεια το πράσινο του Δήμου σε θάνατο.

Απ’ την άλλη οι ίδιοι, που τα καταψηφίζουν, καταγγέ-

λουν στα δημοτικά συμβούλια ότι ο Δήμος άφησε τα

φυτά απότιστα και ξεραίνονται! 

Σχετική επιστολή της υπεύθυνης πρασίνου, απαγό-

ρευσε να διαβαστεί ο Γ. Νιτερόπουλος στο πρόσφατο

Δημοτικό Συμβούλιο!!!
Ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Σ’ εκείνη την ακρογιαλιά της Κερύνειας η ντροπή σου χα-

ράχθηκε στην άμμο κι η θάλασσα δεν θα την ξεπλύνει

ποτέ, έτσι να μένει στους αιώνες των αιώνων το άγος σου

και τ’ όνομά σου συνώνυμο του τρέσα.

12 πυροβόλα μεσαίου διαμετρήματος αραδιασμένα εκεί

στις διαταγές σου, όταν εκείνο το πρωί της 20ης Ιουλίου

1974 αντίκρισες την τούρκικη αρμάδα να ζυγώνει γιά από-

βαση.

Δεν χρειαζόταν να ζητήσεις οδηγίες από τον ασύρματο

λοχαγέ. Αυτό που έπρεπε να κάνεις ήταν εκεί μπροστά

σου και σε περίμενε. Πλήρωσε η Πατρίδα γιά να σε σπου-

δάσει, σ’ έντυσε με την τιμημένη στολή του Έλληνα αξιω-

ματικού, την καταματωμένη, σε πλήρωνε η Πατρίδα  γιά

κείνη τη στιγμή, τη μία, που γιά τους πολλούς τους συνα-

δέλφους σου δεν έρχεται ποτέ και φεύγουν από τη ζωή με

το παράπονο.

Γιά σένα ήρθε Η Στιγμή και σου φώναξε. Σου φώναξαν Μα-

ραθώνες και Θερμοπύλες, σου φώναξαν Σούλια και Μεσο-

λόγγια, Αλαμάνες, Μανιάκια, Κλεισούρες και

Γοργοπόταμοι, σου φώναξε η Κύπρος πίσω σου, που περί-

μενε από σένα, της πρώτης γραμμής, να την υπερασπι-

στείς.

Κι αντί να κοιτάξεις τη θάλασσα μπροστά σου και τον ήλιο

πάνωθέ σου, να πεις του ξένου του Μιστράλ τα λόγια «κι
αν είναι να πεθάνουμε γιά την Ελλάδα, θεία είναι η δάφνη,
μιά φορά κανείς πεθαίνει», εσύ ζήτησες οδηγίες από τον

ασύρματο και οι προδότες σού είπαν «φύγε». Κι έφυγες.

Σε κοιτούσαν οι στρατιώτες σου απορημένοι ...«κύριε Λο-
χαγέ, δεν θα ρίξουμε;». Δεν σκέφτηκες καν ότι με όνομα

πολεμιστή Αγίου σ’ είχανε βαφτίσει. «Έχουμε διαταγή να
φύγουμε, φορτώστε τα». Δεν σκέφτηκες τίποτε άλλο,

παρά μόνο να φύγεις, να φύγεις... Αν τα 12 πυροβόλα εί-

χανε φωνή, θα σου φώναζαν «πυρ». Γιά τη ντροπή σου μί-

λησε η Ιστορία, ακόμα και διά στόματος του επί εισβολής

Τούρκου Α/ΓΕΕΘΑ: «Είχαμε δώσει εντολή στους κυβερ-
νήτες της νηοπομπής, ότι αν εδέχοντο πυρά από την ακτή
να επέστρεφαν στον ναύσταθμο και θα περιμέναμε μιά ευ-
νοϊκότερη ευκαιρία γιά την απόβαση».

Άμα στον άλλο κόσμο σε ρωτήσουν οι Έλληνες στρατιώ-

τες κι αξιωματικοί που έπεσαν μαχόμενοι τον εισβολέα, αν

σε ρωτήσουν οι μάνες οι χαροκαμένες, οι γυναίκες οι βια-

σμένες, τι θα τους πεις; ...«είχα διαταγή να φύγω»;

Πάντως, η ελλαδική πολιτεία των δωσιλόγων σε τίμησε δε-

όντως. Ο πρωθυπουργός των Ιμίων σε έκανε αρχηγό

ΓΕΕΘΑ. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υπό την αρχηγία

ενός ριψάσπιδος. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν συνέπεσε η

αρχηγία σου με κείνον τον φυγόστρατο υπουργό Εθνικής

Αμύνης. Τι ταιριαστό ζευγάρι θα είσασταν! Όταν παρέδι-

δες τα ξίφη στους Ευέλπιδες, δεν ήξεραν τα παλληκαρά-

κια από τίνος τα χέρια έπαιρναν τα ξίφη τους και σε ποιόν

μπροστά ορκίζονταν ότι θα υπερασπισθούν την Πατρίδα,

μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός τους.

Από εκείνο το πρωί που απέστρεψε με σιχασιά ο ήλιος το

πρόσωπό του από σένα, τις νύχτες πώς κοιμόσουν; Δεν

άκουγες οιμωγές και ουρλιαχτά; Δεν είχες εφιάλτες κι ερι-

νύες; Μάλλον όχι. Είχες όμως θράσος περισσό. Αλλιώς

δεν εξηγείται το πως τόλμησες να παραστείς, απόστρατος

πιά, σε συνάντηση παλαίμαχων πολεμιστών της Μάχης της

Κύπρου. Οι περισσότεροι σου γύρισαν την πλάτη, όπως

έκαναν κι όταν επισκεπτόσουν τη Λέσχη Αξιωματικών.

Ένας παλιός ΕΛΔΥΚάριος όμως, που πολέμησε στην επική,

άνιση μάχη του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ στις 15-16 Αυ-

γούστου 1974 στη Λευκωσία, δεν σου χαρίστηκε. Είχε

συμπολεμήσει με Έλληνες Αξιωματικούς, ζούσε με καρ-

κίνο από τις τούρκικες ναπάλμ, είχε δει τον λοχαγό Σω-

τήρη Σταυριανάκο να πέφτει μαχόμενος, εφορμώντας με

το πιστόλι του και μιά χειροβομβίδα να σταματήσει τουρ-

κικό άρμα, και δεν άντεξε να σε βλέπει ανάμεσα σε πολε-

μιστές:

-Τι θες εσύ εδώ ρε π....η; Εδώ είναι γιά άντρες. Τσακίσου
φύγε όσο κρατιέμαι ακόμα...
Κι έφυγες. Αμίλητος, με το κεφάλι κατεβασμένο, όπως

είχες φύγει τότε, στις 20 Ιουλίου του 1974 από την παρα-

λία της Κερύνειας, τότε που είπες στους Τούρκους ...«κο-
πιάστε».

Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου, που λέμε. Ή στον κόρφο

τού τότε πλωτάρχη Γαβριήλ, κυβερνήτη ενός από τα δύο

ελληνικά υποβρύχια που είχαν στο περισκόπιό τους την

τούρκικη αρμάδα κι έφυγαν κι εκείνα δίχως να ρίξουν ούτε

μιά τορπίλη, γιατί πήραν σήμα από το Γ.Ε.Ν του δωσιλόγου

Αραπάκη ότι ...«επιχειρείται τουρκική απόβαση στη Ρόδο».

Και χρόνια πολλά μετά, ο εν αποστρατεία πλέον υπο-

ναύαρχος Γαβριήλ ερωτήθηκε από μιά Κύπρια φοιτήτρια,

με τα μάτια της να πετούν αστραπές, στην εκπομπή του

Χαρδαβέλλα:

-Γιατί φύγατε κύριε; Και δυό τορπίλες να είχατε ρίξει το
κάθε υποβρύχιο, θα είχατε σταματήσει την εισβολή. Είχατε
τον εχθρό μπροστά σας κύριε και φύγατε να τον ψάχνετε
στη Ρόδο; Έχετε συνειδητοποιήσει τι κάνατε; Γιατί δεν κά-
νατε αυτό που έκανε ο άντρας της αδελφής σας, ο αεί-
μνηστος κυβερνήτης Χανδρινός, που έκλεισε τον
ασύρματο, βομβάρδισε τους Τούρκους στον Μούταλο και
κράτησε την Πάφο ελληνική; Γιατί δεν πολεμήσατε κύριε;
(έλα ντε, γιατί;).

Η Ιστορία έχει πολλές φορές καταγράψει ότι ένας μόνο

άνθρωπος μπορεί ν’ αλλάξει τον ρουν της και να γράψει

Ιστορία. Ένας μόνο άνθρωπος. Εκείνο το πρωί της 20ης Ιου-

λίου, στην παραλία της Κερύνειας, ο άνθρωπος που μπο-

ρούσε να γράψει Ιστορία, την έγραψε ανάποδα. Κανείς

αληθινός Έλληνας στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν θα

μπορέσει ποτέ να τον συγχωρήσει. Γι’ αυτό που έκανε, ή

μάλλον γιά κείνο που δεν έκανε, ας τον συγχωρήσει ο

Θεός.

20 Ιουλίου 1974, παραλία Κερύνειας, ένας επίορκος ...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ ταινία Westren

και οι ηθοποιοί να φοράνε κοστούμι ή trendυ

μπλουζάκια;

Μα βεβαίως και όχι. Όταν ένα κινηματο-

γραφικό έργο αναφέρεται σε άλλη εποχή,

ο σκηνογράφος φροντίζει με τα κατάλληλα

σκηνικά και ρούχα των ηθοποιών να μετα-

φέρει τον θεατή με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο στην ατμόσφαιρα της εποχής. Οπότε

στην περίπτωση του Western, οι ηθοποιοί θα

φορούσαν πιθανότατα καουμπόικα καπέλα

και μπότες με σπιρούνια. 

Ο εγκλιματισμός του θεατή στην περίοδο

διαδραμάτισης του έργου δεν θα περιορι-

ζόταν εκεί. Ανάλογο θα ήταν και το στήσιμο

των ηθοποιών, η κινησιολογία τους, ο τρό-

πος ομιλίας τους κτλ.

Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά;

Μια αποτυχημένη παράσταση στο αρχαίο

θέατρο της Επιδαύρου ήταν η αφορμή.

Το Σάββατο 12/7 πήγα να δω τον “Προμη-

θέα Δεσμώτη” μια από τις πιο σημαντικές

τραγωδίες του Αισχύλου, σκηνοθετημένη

αυτή τη φορά από τον Έκτορα Λυγίζο. Από

το 1ο λεπτό που ξεκίνησε η παράσταση κα-

τάλαβα ότι αυτό που επρόκειτο να δω δεν

θα ήταν αυτό που περίμενα. 

Οι οχτώ ηθοποιοί (3 άντρες και 5 γυναίκες)

πήραν θέση στο κατά τα άλλα ωραίο σκη-

νικό που παρουσίαζε τον Προμηθέα “σταυ-

ρωμένο”, ντυμένοι οι μεν γυναίκες με πλισέ

γκρι φούστες και αθλητικά παπούτσια, οι δε

άντρες με γκρι παντελόνι και αθλητικά, ενώ

αμφότεροι φορούσαν άσπρο πουκάμισο με

κάτι σαν σαλιάρα από πάνω. 

Παρ’ όλο το απαράδεκτο - για μένα - ντύ-

σιμο, ο λόγος που - ας μου επιτραπεί η έκ-

φραση - ξενέρωσα με την παράσταση, ήταν

η φωνή και το στυλ ομιλίας του άντρα “Προ-

μηθέα” (και τονίζω του άντρα Προμηθέα

γιατί ο σκηνοθέτης πρωτοτύπισε βάζοντας

2 ηθοποιούς να ενσαρκώνουν τον κάθε

ήρωα και στην περίπτωση του Προμηθέα

ένας ήταν άντρας και η άλλη ήταν γυναίκα).

Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι δεν ήταν μόνο

η φωνή του συγκεκριμένου ηθοποιού που

με ξένιζε. Με το ίδιο στυλ μίλαγαν όλοι...

Ενώ η κινησιολογία τους θύμιζε μάλλον

...παντομίμα. 

Κατά την διάρκεια της τραγωδίας υπήρξαν

στιγμές που οι θεατές γέλαγαν, σαν να πα-

ρακολουθούσαν κωμωδία. 

Πώς ο Προμηθέας, ένα πρόσωπο που αψή-

φισε τους θεούς, αψήφησε την εξουσία, με-

ταμορφώθηκε σε ένα νεαρό αγόρι που

καμμία δυναμικότητα δεν είχε, αλλά μίλαγε

αμυνόμενος, πώς η Ιώ μεταμορφώθηκε σε

χαζογκόμενα της εποχής μας που την είχε

...χτυπήσει ο οίστρος, πώς “έβγαλε” γέλιο η

ιστορία της σκληρής τιμωρίας του Δία προς

τον Προμηθέα, τον Τιτάνα που έδωσε την

φωτιά και κατ’ επέκταση την γνώση στους

θνητούς και γενικά ΠΩΣ δίνεται άδεια να

παίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αρχαίες

τραγωδίες μέσα στον ιερό χώρο της Επι-

δαύρου;

Και πριν προλάβει κάποιος να μου πει ότι

ήταν η καλλιτεχνική ματιά του σκηνοθέτη,

να πω ότι οι αρχαίες τραγωδίες δεν είναι

έργο που το έγραψε ο ίδιος και άρα το απο-

δίδει όπως αυτός θέλει. Ο κάθε σημερινός

καλλιτέχνης απλά αναπαριστά την αρχαία

τραγωδία όπως αυτή έχει γραφτεί, όταν

έχει γραφτεί.λ Δεν χωράνε εκμοντερνισμοί. 

Δεν είμαι αντίθετη με την εξέλιξη της τέ-

χνης και την καλλιτεχνική άποψη του καθε-

νός, αλλά όχι σε αρχαία θέατρα,

βεβηλώνοντας έτσι την ιστορία τους. 

Θέλετε κύριε να δείτε με άλλο μάτι την τρα-

γωδία, θέλετε να την μεταφέρετε στα ση-

μερινά δεδομένα; Πολύ ωραία, παίξτε το σ’

ένα οποιοδήποτε θέατρο και ονομάστε το

“Ο Προμηθέας Δεσμώτης το 2014”.

Την αποκαρδιωτική εικόνα παρακολούθη-

σαν και οι τουρίστες αφού είχαν και αγγλι-

κούς υπότιτλους, έτσι για να πάρουν μια

ιδέα της αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας,

τρομάρα μας...

Πολλοί βεβαίως ήταν εκείνοι που έφυγαν

κατά την διάρκεια τς παράστασης, αλλά

πολλοί ήταν και αυτοί που χειροκρότησαν

με θέρμη. Μάλλον συνάδελφοί τους, συγ-

γενείς, φίλοι και προοδευτικοί καλλιτέχνες

που βγάζουν μπιμπίκια με το διαχρονικό.

Γιατί σε μια παρέα 35 ατόμων διαφόρων

ηλικιών που συζητήσαμε μετά την άποψή

μας για το έργο, μόνο 3-4 απ’ αυτούς έμει-

ναν ευχαριστημένοι. 

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι αυτό δεν

είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Το πλεί-

στον των παραστάσεων πραγματοποιείται

κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Χαρακτηριστική ήταν η φράση φίλου, που

μου είπε: “αν περιμένεις να δεις παράσταση
με χλαμύδες δεν θα τα καταφέρεις”. 

Και αναρωτιέμαι, το αρχαίο θέατρο Κίνας,

παίζεται με τζινς και πουκαμισάκια ή ντύ-

νονται με τις παραδοσιακές τους στολές; 

Γιατί προσπαθούμε τόσο πολύ και σε όλα τα

επίπεδα να απομακρυνθούμε από τους προ-

γόνους μας; 

Ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχουν σημερινοί

καλλιτέχνες που θαυμάζουν τον αρχαίο πο-

λιτισμό μας, έτσι όπως ήταν κι όχι αλλοι-

ωμένο και θα δούμε μια παράσταση

πραγματικής αρχαίας τραγωδίας.

Ηλέκτρα Βενετσάνου 

«Ήταν μια παράσταση μον-
τέρνα χωρίς στόμφο και σο-
βαροφάνεια, η οποία
ανέδειξε το λόγο του Αι-
σχύλου, χλεύασε την αρ-
χαιολαγνεία και εν τέλει
άνοιξε έναν εντελώς και-
νούργιο δρόμο, γεμάτο σε-
βασμό και αγάπη για την

ανάγνωση του αρχαίου
δράματος.

Ήμασταν τυχεροί όσοι βρε-
θήκαμε το προηγούμενο
Σάββατο στην Επίδαυρο. Γί-
ναμε μάρτυρες μιας σπά-
νιας στιγμής.
Πιστοποιήσαμε την τόλμη

και την ιερή αυθάδεια μιας
νέας γενιάς δημιουργών, οι
οποίοι ξαναδιαβάζουν τα
αρχαία κείμενα και τα πα-
ρουσιάζουν χωρίς τα κου-
ρασμένα βαρίδια του
παρελθόντος».

Ορέστης Ανδρεαδάκης

Η ιστορία του “Προμηθέα Δεσμώτη”

Στην τραγωδία «Προμηθεύς Δεσμώτης» ο Αισχύλος πραγματεύεται την ηρωική

αντίσταση του αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα να υποκύψει στο θέλημα

του Δία.

Ο Προμηθέας τιμωρήθηκε από τον Δία γιατί δώρισε στους ανθρώπους την φωτιά,

κάτι που η εξουσία των θεών δεν το επέτρεπε. Ως συνέπεια της πράξης του ο

παντοδύναμος θεός του Ολύμπου, τον κάρφωσε σε βράχο όπου την ημέρα του

ξέσκιζαν τα σωθικά οι γυπαετοί και το βράδυ έκλειναν οι πληγές του, καταδικα-

σμένος να επαναλαμβάνεται, κάθε ημέρα, η ίδια βαρβαρότητα.

Απ’ τα δεσμά του τον έσωσε ο ημίθεος Ηρακλής γιος του Δία και της Αλκμήνης. 

“Εκτελέστηκε” ο Προμηθέας

Η ...άλλη άποψη 

που απλά επιβεβαιώνει τη δική μου
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤH ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ’’

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 12.7.2014

Το Σάββατο 12.7.2014, 6.000 περίπου στρέμματα δά-

σους και αγροτικών εκτάσεων σε περιοχές της Δημοτι-

κής Ενότητας Κερατέας, καταστράφηκαν από τη φωτιά

που προκάλεσε ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές και οι-

κονομικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή μέχρι την πλήρη κατάσβεση και

της τελευταίας εστίας ο Δήμαρχος,   οι αρμόδιοι αντι-

δήμαρχοι, οι εργαζόμενοι στο Δήμο και οι εθελοντές πυ-

ροσβέστες ήταν παρόντες με τα πυροσβεστικά οχήματα

του Δήμου, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου και ιδιωτικά

βυτιοφόρα καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες

να περιορίσουν την καταστροφή, να προστατέψουν

τους κατοίκους και να διατηρήσουν σε συνεχή λειτουρ-

γία το δίκτυο ύδρευσης, παρά την υπερκατανάλωση.

Το γεγονός ότι οι δύο από τις τρεις αρχικές εστίες φω-

τιάς κατασβέστηκαν χωρίς τη βοήθεια της Πυροσβεστι-

κής Υπηρεσίας αποδεικνύει την ετοιμότητα και την

αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου μας.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές

και τους φορείς και συλλόγους που με τη συνεργασία

τους βελτιώσαμε και αναπτύξαμε το δίκτυο πρόληψης

και δασοπροστασίας αυτή τη δημοτική περίοδο.

Δυστυχώς ο κ. Λουκάς, όπως και το 2012, εκμεταλ-

λευόμενος το γεγονός μας κατηγορεί για άλλη μία

φορά σαν υπεύθυνους για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή,

ξεχνώντας να αναφέρει ότι ο συντονισμός των μηχανι-

σμών κατάσβεσης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου

και ότι καταστροφικές πυρκαγιές είχαν προκαλέσει τε-

ράστιες ζημιές και την περίοδο 2003-2010 στον τότε

Δήμο Λαυρεωτικής και την περίοδο 2007-2010 στον

τότε Δήμο Κερατέας.

Τέλος, ευχόμαστε στον κ. Λουκά να μπορέσει να αγο-

ράσει αυτός το ελικόπτερο κατάσβεσης που μας κατη-

γόρησε το 2012 ότι δεν μπορέσαμε να προμηθευτούμε

και επίσης να αλλάξει την ισχύουσα νομοθεσία και να

αναλάβει ο ίδιος το συντονισμό και τη διεύθυνση όλων

των δυνάμεων πυρόσβεσης, χερσαίων και εναέριων το

συντομότερο δυνατό.

Τα σωματεία Δημοτικών υπαλλήλων

του Δήμου Σπάτων  - Αρτέμιδος, κα-

λούν την νεοεκλεγέντα δήμαρχο Δη-

μήτρη Μάρκου σε συνάντηση –

σύσκεψη, προκειμένου να καταθέσουν

τους προβληματισμούς τους και τις

αγωνίες τους. 

Γράφουν μεταξύ άλλων στην επιστολή

τους:

Κύριε Μάρκου, 

Μετά τα αποτελέσματα των Δημοτι-

κών εκλογών, την εκλογή σας ως Δή-

μαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος και την

επικείμενη ανάληψη των νέων καθη-

κόντων σας την 1η Σεπτεμβρίου 2014,

σας καλούμε σε συνάντηση – σύ-

σκεψη με τους εκπροσώπους των ερ-

γαζομένων, δηλαδή τα μέλη των δύο

Διοικητικών Συμβουλίων που δραστη-

ριοποιούνται στο Δήμο μας, σε χρόνο

και τόπο της δική σας επιλογής, για να

σας καταθέσουμε τους προβληματι-

σμούς, τις αγωνίες που έχουμε ως ερ-

γαζόμενοι τόσο σε τοπικό όσο και σε

κεντρικό επίπεδο αλλά και τις προτά-

σεις, θέσεις και λύσεις που προτεί-

νουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα.

Κρίνουμε την συγκεκριμένη συνάν-

τηση αναγκαία και απαραίτητη καθώς

οι επιθέσεις που δέχονται οι εργαζό-

μενοι και οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης και φυσικά του Δήμου

μας, είναι καθημερινές, μεγάλες και

σκληρές, καθώς η εφαρμοζόμενη μνη-

μονιακή πολιτική έχει σκοπό την ισο-

πέδωση των εργασιακών σχέσεων, τις

απολύσεις εργαζομένων και το ξεπού-

λημα των υπηρεσιών των Δήμων

«έναντι πινακίου φακής».

Για το λόγο αυτό, τα Διοικητικά Συμ-

βούλια των δύο πρωτοβάθμιων συνδι-

καλιστικών οργάνων, κατάρτισαν

πίνακα με τα θέματα που θα τεθούν

στην επικείμενη συνάντησή μας, χωρί-

ζοντας τα σε δύο μέρη, σε τοπικό και

κεντρικό επίπεδο.

Τοπικά θέματα:

• Σοβαρή έλλειψη προσωπικού – συνε-

χιζόμενη αποδυνάμωση των υπηρεσιών,

έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και

ενημέρωσης των Δημοτών

• Τοποθέτηση και ορθή κατανομή του

υπάρχοντος προσωπικού – οργάνωση

των υπηρεσιών του Δήμου – αρμοδιό-

τητες προσωπικού – έκδοση κανονι-

σμών λειτουργίας

• Πρόσληψη μόνιμου Νομικού Συμβού-

λου – Νομική κάλυψη των υπηρεσιών

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας –

άσχημες συνθήκες υγιεινής και ασφά-

λειας – πρόσληψη Γιατρού Εργασίας

και Τεχνικού Ασφαλείας – κεραία κινη-

τής τηλεφωνίας

• Αυθαίρετες παρεμβάσεις συμβούλων

– αντιδημάρχων στη λειτουργία των

υπηρεσιών

• Κατάργηση και συγχώνευση των δύο

Ν.Π.Δ.Δ. στις υπηρεσίες του Δήμου με

παράλληλη μεταφορά αρμοδιοτήτων

και προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά

Κεντρικά θέματα:

• Συγκριτική αξιολόγηση

• Ιδιωτικοποίηση των Δημοτικών Υπη-

ρεσιών – Σ.Δ.Ι.Τ. – Κοιν.σ.επ.

• Διαθεσιμότητες – απολύσεις – κα-

τάργηση υπηρεσιών

• Στήριξη στις επερχόμενες κινητοποι-

ήσεις των εργαζομένων

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσό-

τερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες.

Αναμένουμε την απάντησή σας.

Συνάντηση με το νέο δήμαρχο Σπάτων -

Αρτέμιδος ζητούν τα Σωματεία του Δήμου

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα,

εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου,

να σας μεταφέρω τα θερμά συγχαρη-

τήρια για την άκρως επιτυχημένη σας

προσπάθεια, να διοργανώσετε ένα

διήμερο Πολιτιστικό Φεστιβάλ, στις 4

– 5 Ιουλίου 2014.

Συγχαρητήρια ως προς την επιλογή

του χώρου του Αναγκαστικού Συνε-

ταιρισμού ΜΑΡΚΟ, με αφορμή τα 100

χρόνια από την ίδρυσή του. Η πραγ-

ματοποίηση του φεστιβάλ στον συγ-

κεκριμένο χώρο, έδωσε τη

δυνατότητα στον κόσμο που σας πα-

ρακολούθησε, να ενημερωθεί για την

ιστορία του Συνεταιρισμού και παράλ-

ληλα, γυρίσατε σελίδα στο σύγχρονο

παρόν, αξιοποιώντας τον χώρο για το

φεστιβάλ. Μπράβο ακόμη για την προ-

σωπική δουλειά και το χρόνο που

αφιερώσατε, για την καθαριότητα του

χώρου.

Τα συγχαρητήρια, ανήκουν τόσο στην

οργανωτική επιτροπή, όσο και σε

όλους όσοι εθελοντικά συμμετείχαν

στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές

δραστηριότητες, Μουσική - Ζωγρα-

φική - Χορός - Θέατρο, Φωτογραφία -

Video Art, καθώς επίσης και σε εκεί-

νους που επιμελήθηκαν την προετοι-

μασία του χώρου και την καθαριότητά

του!

Συγχαρητήρια, που καταφέρατε να

συνδυάσετε άψογα την Τέχνη με την

Αλληλεγγύη. Από το κάλεσμά σας

συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας,

κατά τη διάρκεια του Πολιτιστικού Φε-

στιβάλ. Ευχαριστούμε που στηρίζετε

την προσπάθειά μας και κατ’ επέκταση

τους συνανθρώπους μας που έχουν

πραγματικά ανάγκη.

Το αποτέλεσμα της συλλογής τροφί-

μων, μας εξέπληξε όλους, καθώς πρέ-

πει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για τη

μεγαλύτερη προσφορά, από ανάλογη

πολιτιστική εκδήλωση! Ευχαριστούμε

ακόμη τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, για

την ανταπόκρισή του στο κάλεσμά

σας.

Ο τίτλος «Α.Τ.ΟΜΑ.» σας αξίζει επά-

ξια. 

Αλληλεγύη μέσω της συλλογής τρο-

φίμων για το Κοινωνικό μας Παντοπω-

λείο,  

Τέχνη μέσω των πλούσιων καλλιτε-

χνικών δραστηριοτήτων, 

Ομαδικότητα, σε όλους τους τομείς.

(Α)λληλεγύη, (Τ)έχνη και (ΟΜΑ)δικό-

τητα: αποτέλεσαν την ταυτότητα του

φεστιβάλ.

Με αυτές τις περγαμηνές, «Α.Τ.ΟΜΑ»

σαν εσάς, έχουν μόνο ανοδική εξέ-

λιξη. Θα συνεχίσουμε να υποστηρί-

ζουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες, στην

προσπάθεια ανάδειξης της Τέχνης σε

συνδυασμό με την Κοινωνική Αλλη-

λεγγύη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

η Αντιδήμαρχος Παιδείας, 

Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας

Μαρία Κιμπιζή

O Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί τους “Α.Τ.ΟΜΑ.”
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Με νέο εξοπλισμό σε κάδους αποκομιδής απορριμμάτων

και καλαθάκια στους δρόμους της πόλης ο Δήμος Βάρης

– Βούλας – Βουλιαγμένης ενισχύει τον τομέα της καθα-

ριότητας της πόλης. 

Ο νέος εξοπλισμός «δένει» με τη φυσιογνωμία του τόπου

και του τοπίου. 

Βέβαια, ο κόσμος έχει αρνητική εικόνα όσον αφορά την κα-

θαριότητα στα 3Β, ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς

μήνες.

Γι’ αυτό υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις.

Ο Δήμος σημειώνει ότι:  «Διεύθυνση Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης παρά την τρομακτική μείωση που έχει υπο-

στεί το προσωπικό της κατά 70% λόγω απολύσεων, μετα-

τάξεων και διαδημοτικής κινητικότητας, καταβάλει

καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δια-

τηρήσουμε την πόλη μας καθαρή. Αξίζει να σημειωθεί ότι

το κράτος έχει μειώσει δραματικά και τις προσλήψεις επο-

χιακού προσωπικού και αντί για 200 άτομα που συνέδρα-

μαν στην καθαριότητα τις προηγούμενες χρονιές φέτος ο

Δήμος διαθέτει μόνο 30 εποχιακούς υπαλλήλους. Για τους

λόγους αυτούς ζητούμε και τη δική σας κατανόηση και συ-

νεργασία, προκειμένου να διατηρήσουμε την πόλη μας κα-

θαρή.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην ενα-

ποθέτουν τα απορρίμματά έξω από τους κάδους αλλά

εντός αυτών σε σακούλες σφιχτά δεμένες. Είναι ιδιαίτερα

σημαντικό για την υγιεινή και την καθαριότητα στην πόλη

μας να μη συσσωρεύονται απορρίμματα στους κάδους.

Παράλληλα, σε ότι αφορά στη συλλογή των ανακυκλώσι-

μων υλικών πρέπει να γίνει γνωστό ότι παρά την αξιέπαινη

ανταπόκριση των κατοίκων στη διαδικασία της ανακύ-

κλωσης, το κράτος αδυνατεί να εφοδιάσει το Δήμο μας με

επιπλέον κάδους ανακύκλωσης και εξειδικευμένα απορ-

ριμματοφόρα καθώς και να στελεχώσει την υπηρεσία με το

απαραίτητο προσωπικό. 

Έτσι για μια ακόμα φορά ζητούμε τη συνεργασία σας προ-

κειμένου να μη συσσωρεύονται ανακυκλώσιμα υλικά έξω

από τους κάδους, τα οποία μπορούν να παραμείνουν εντός

των κατοικιών χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα υγιεινής.

Οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι πληρώνουν υψηλά κοινόχρη-

στα και θα έπρεπε οι κάδοι να είναι καθαροί και περιποι-

ημένοι με τα σκουπίδια να μην ξεχειλίζουν.

Είναι γεγονός ότι ο Δήμος κάνει μεγάλη προσπάθεια να αν-

ταποκριθεί, αλλά η μεταφόρτωση έχει κλείσει και τα σκου-

πίδια ταξιδεύουν καθημερινά στη Φυλή, κάνοντας πολλά

χιλιόμετρα και καίγοντας πολλά καύσιμα. 

Πολλά απορριμματοφόρα έχουν βλάβες και δεν μπορούν

να επισκευαστούν καθώς και οι αρπάγες που μαζεύουν κλα-

διά και αντικείμενα, γιατί δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί

Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει το κονδύλι της επισκευής.

Ομως και οι κάτοικοι από την πλευρά τους, δεν συμπερι-

φέρονται πολιτισμένα, αφού πετάνε τα σκουπίδια ότι ώρα

θέλουν και όπως θέλουν (ανοιχτές σακούλες, ακουμπι-

σμένα δίπλα από τους κάδους για να μην τους ακουμπή-

σουν, σε μορφή μπάλας ρίχνονας «καλαθιές» και άλλα που

δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αν θέλουμε να λεγόμαστε

πολιτισμένοι.

Νέοι κάδοι και καλάθια αποκομιδής απορριμμάτων  προστίθενται στο Δήμο 3Β

Ευθύνη όλων η διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη 

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β,

την Τετάρτη 17 Ιουλίου, με ικανή πλειοψη-

φία δημοτικών συμβούλων και αρκετά θέ-

ματα.

Σε κυνήγι δημοτικών υπαλλήλων έχει εξε-

λιχθεί η “διαδημοτική κινητικότητα” που έχει

οδηγήσει δεκάδες δημοτικούς υπαλλήλους

του Δήμου 3Β να αποχωρούν προς άλλους

Δήμους, αφήνοντας “γυμνό” το Δήμο, όπως

τόνισε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Με εγκύκλιο που στάλθηκε σε όλους τους

Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεν-

τρωμένες Διοικήσεις της χώρας από το

Υπουργείο Εσωτερικών,  διευκρινίζεται ότι

η ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα επε-

κτείνεται μέχρι  29 Αυγούστου με την υπο-

βολή αιτήσεων συμμετοχής των

εργαζομένων.

Ηδη στο Δήμο 3Β το Υπουργείο βρίσκει 46

υπεράριθμούς. Ετσι ξεκίνησε ο εκφοβισμός

της απόλυσης και 20 υπάλληλοι του Δήμου

έχουν ήδη αποχωρήσει, ενώ άλλοι 80 ετοι-

μάζονται. 

Εχασε ο Δήμος το 6% του προσωπικού του,

όπως ενημέρωσε ο Γρ. Κωνσταντέλλος και

πρότεινε οι μετατάξεις να γίνουν με όρους

και προϋποθέσεις για να μη μειωθεί περαι-

τέρω το προσωπικό του Δήμου. Ζήτησε δε

να συζητηθεί το θέμα ως επείγον, σημει-

ώνοντας ότι «για να γίνει μία μετάταξη πρέ-
πει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη ο αρμόδιος
φορέας, ο δήμαρχος εν προκειμένω. Γι’
αυτό πρέπει να τους σταματήσουμε” κατέ-

ληξε.

Ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς απουσίαζε και

έκανε χρέη δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Δ.

Μπελετσιώτης, ο οποίος δήλωσε ότι θα

μπορούσε να γίνει μία συζήτηση με το δή-

μαρχο και να συσταθεί και μία επιτροπή να

δει ποιοι υπάλληλοι αιτούνται να φύγουν

και τι επιχειρήματα προβάλουν.

Επεσήμανε ακόμη ότι «30 χρόνια τώρα σά-
πιζε η χώρα και δεν καταλάβαινε κανείς. Γι’
αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η διαδη-
μοτικότητα ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει.
Είχε παραγίνει το κακό. Παραλάβαμε 650
υπαλλήλους και έχουμε 350 και περίπου ο
Δήμος λειτουργεί το ίδιο».
Ο Παν. Καπετανέας σημείωσε ότι το σχε-

διασμό της επόμενης 5ετίας πρέπει να τον

κάνει η επόμενη Δημοτική Αρχή. «Οσο για
τις μετατάξεις θα πρέπει να τις βλέπουμε
προτάσσοντας κοινωνικά κριτήρια. Είναι νο-
μοσχέδιο που εγώ δεν το δέχομαι. Να αλ-
λάξει η κυβέρνηση για να σταματήσει ο
κατήφορος της χώρας», κατέληξε.

Η πρόταση Κωνσταντέλλου για τις μετατά-

ξεις πέρασε κατά πλειοψηφίαν.

Αποσύρθηκαν πολλά θέματα

Πολλά θέματα της ημερήσιας διάταξης ανα-

βλήθηκαν ή αποσύρθηκαν, μετά από εισή-

γηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο

οποίος επικαλέστηκε νόμο που ορίζει ότι

μέχρις ότου αναλάβει καθήκοντα η νέα δη-

μοτική Αρχή, τα θέματα που θα έρχονται

προς συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια θα

είναι μόνο έκτακτα και απρόβλεπτης ανάγ-

κης.

Τροφεία Παιδικών Σταθμών

Στα τροφεία των Παιδικών σταθμών ανά-

λωσαν για άλλη μια φορά στο Δ.Σ. ώρες συ-

ζητώντας αν θα πρέπει να είναι δωρεάν, αν

θα πρέπει να βάλουν αντίτιμο και πόσο, αν

είναι επείγον και δεν μπορεί να αναβληθεί.

Σημειώνουμε ότι την περυσινή σχολική χρο-

νιά (2013-2014) το Δημοτικό Συμβούλιο

είχε ψηφίσει να είναι δωρεάν τα τροφεία,

κάτι που όπως είπαν, δεν υλοποιήθηκε.

Το κόστος όλης της χρονιάς για τα τροφεία

των παιδικών σταθμών, όπως ελέχθη, ανέρ-

χεται στις 80.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό

ασήμαντο μπροστά στα εκατομμύρια που

δαπανώνται, πολλές φορές χωρίς επιμέ-

λεια. Για να μη θυμίσουμε τα εκατομμύρια

που χάρισαν σε επιχειρηματία πριν λίγους

μήνες για παραβάσεις.

Τελικά το θέμα αναβλήθηκε και δεν πάρ-

θηκε απόφαση.

Ψηφίστηκε το 2ο θέμα που αφορούσε “Έγ-

κριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης

υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή οχημά-

των”. 

Αποφάσεις στην εκπνοή της Δημοτικής θητείας
Μετατάξεις με όρους και προϋποθέσεις
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Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυ-

ριακής, στο έργο της πυρόσβεσης «ρί-

χτηκαν» ξανά τα εναέρια μέσα

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα, που

ξεκίνησε το Σάββατο 12 Ιουλίου,  εκδη-

λώθηκε σε τρία διαφορετικά σημεία

(Σάκκα, Λάκιζα, Προφήτης Ηλίας). 

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν

υπό έλεγχο τη φωτιά στη θέση Σάκκα,

το πρώτο πύρινο μέτωπο, που εκδηλώ-

θηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι,  ενώ

ακολούθησε δεύτερο μέτωπο, που ξέ-

σπασε λίγη ώρα αργότερα, στη Λάκιζα

και έφτασε μέχρι τη Διψέλιδα. 

Στη μάχη της φωτιάς επιχείρησαν με-

γάλες δυνάμεις. Συμμετείχαν 56 οχή-

ματα της πυροσβεστικής, 125

πυροσβέστες, 56 άτομα πεζοπόρο, 50

άτομα από το στρατό, τρία ελικόπτερα

και δύο αεροσκάφη, που κατάφεραν να

σβήσουν τις μικροεστίες φωτιάς, προ-

κειμένου να μην υπάρξουν αναζωπυ-

ρώσεις.

Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας πλησίασαν επικίνδυνα σπίτια που

βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή

όπου μαινόταν η φωτιά. Ζημιές προ-

κλήθηκαν σε δύο σπίτια στην Κερατέα.

Οι φωτιές έκαψαν περί τα 5000 στρέμ-

ματα· εκτάσεις σε Οβριόκαστρο, Διψέ-

λιζα, Λάκιζα, και Σάκκα, περιοχές στις

οποίες σχεδιάζεται η κατασκευή ΧΥΤΑ

καθώς και σύνθετες τουριστικές εγκα-

ταστάσεις, μεγάλα έργα υποδομής και

πλήθος επενδυτικών δραστηριοτήτων

και εκμεταλλεύσεων. 

Εξ’ αυτού του λόγου πολλοί κάνουν

λόγο για εμπρησμό.

Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, κατέστρεψε δασικές εκτάσεις

Αποσύρθηκε η καταγγελία

των εκκαθαριστών 

της Δ.Ε.Α.Β.

Για τη Δημοτική επιχείρηση Ανάπτυ-

ξης Βούλας (ΔΕΑΒ) έχουμε ασχοληθεί

κατ’ επανάληψιν, αφού έχει κλείσει

μετά τον “Καλλικράτη”, και εδώ και τρία

χρόνια βρίσκεται σε εκκαθάριση, με

αποτέλεσμα ακόμη και οι εργαζόμενοι

σ’ αυτήν να παραμένουν απλήρωτοι. 

Το 7ο θέμα του Δ.Σ.  αφορούσε

«Eισήγηση για καταγγελία σύμβασης

εκκαθαριστών Δ.Ε.Α.Β.», γιατί μέχρι

σήμερα δεν έχουν φέρει οι εκκαθαρι-

στές την έκθεση πεπραγμένων.

Η πρόταση ήταν να καταγγελθούν. Ο

Γρ. Κωνσταντέλλος, ενημέρωσε το

σώμα ότι έλαβε συστημένη επιστολή

από την εταιρεία των εκκαθαριστών,

που σημειώνουν ότι δεν έχουν προχω-

ρήσει στην εκκαθάριση γιατί οι υπηρε-

σίες του Δήμου δεν τους παρέχουν τα

απαραίτητα στοιχεία.

Και εδώ πλέον κάτι τρέχει. Αν όντως οι

υπηρεσίες δεν παρέχουν τα στοιχεία

θα πρέπει να ελεγχθούν από το Δή-

μαρχο και να αναλάβουν και τις ευθύ-

νες. Αν δεν ισχύει αυτό θα πρέπει να

γίνει καταγγελία των εκκαθαριστών και

αναζητηθούν από εκεί ευθύνες. Δεν

μπορεί όλοι να έχουν δίκηο και να  μέ-

νουν “σκοτεινά” σημεία της διαχείρισης

του Δήμου.

Τελικά το θέμα αποσύρθηκε.

Εχουμε μπει για καλά στο Καλοκαίρι και

οι Δήμοι έχουν βάλει μπάρες σε δρόμους

που οδηγούν σε δασικές εκτάσεις με τον

κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι μπάρες μπαίνουν κατά τη δύση του

ήλιου, αλλά απαγορεύεται η διέλευση και

των πεζών! Κάθε Δήμος ορίζει τους δρό-

μους που κλείνει και η Πολιτική Προστα-

σία της Περιφέρειας επικυρώνει.

Με την υπ΄αρ. 103/13  του Δήμου 3Β, λοι-

πόν ορίζουν τους δρόμους που κλείνουν,

την οποία επικαιρόποίησαν και ισχύει και

για το 2014. 

Επίσης με την υπ΄αρ. 1300940/354

/27/6/14 απόφαση της Περιφέρειας Αττι-

κής επικυρώνεται ουσιαστικά η απόφαση

εκάστου Δήμου.

Γράφει το έγγραφο της Περιφέρειας με

τίτλο «Απαγόρευση κυκλοφορίας σε

Εθνικούς Δρυμούς, Δάση και ευπαθείς

περιοχές».

Αποφασίζουμε: Την απαγόρευση κυκλο-
φορίας αυτοκινήτων και πεζών στους πα-
ρακάτω δρόμους για τις ημέρες εκείνες
που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη
κατηγορίας κινδύνου 4 & 5 (Πολύ Υψηλή
και Κατάσταση Συναγερμού).

Η απαγόρευση αφορά την ημέρα πρό-
βλεψης και έχει ισχύ από την 7η πρωινή
ταύτης έως την 7η πρωινή της επομένης.

Ατλαντος και Ηροδότου

μόνιμα κλειστή

Οπως καταγγέλθηκε στο Δημοτικό Συμβού-

λιο από τον Παν. Σωτηρόπουλο έχει κλει-

στεί η οδός Ατλαντος και Ηροδότου - με

απόφαση του Δ.Σ. - ενώ δεν θα έπρεπε. Μά-

λιστα παρουσίασε φωτογραφίες, με τη

μπάρα που έχει και πινακίδα με το σήμα του

Δήμου όπου σημειώνει «Επιτηρούμενη Πε-
ριοχή. Απαγορεύεται η είσοδος παντός
τροχοφόρου όλο το 24ωρο και η είσοδος
πεζών μετά τη δύση του ηλίου».

Οπως τόνισε ο Π. Σωτηρόπουλος η περιοχή

αστυνομεύεται από ιδιωτικoύς αστυνόμους,

οι οποίοι δεν αφήνουν κανέναν να διέλθει,

αν δεν περάσει από “ιερά εξέταση” και ζή-

τησε να ανακληθεί η απόφαση που ορίζει

και την Ατλαντος. Το Δημοτικό Συμβούλιο

απέρριψε το κλείσιμο της Ατλαντος και

Ηροδότου. Ομως στην απόφαση της Περι-

φέρειας με ημερομηνία 27/6/14 υπάρχει και

η Ατλαντος και Ηροδότου. 

Στο Δήμο όμως, τουλάχιστον των 3Β, εξ’

όσων γνωρίζουμε, κλείνονται καθημερινά

και σε μόνιμη βάση και όχι όπως σημειώνει

η Περιφέρεια,  αποστερώντας έτσι από τον

πολίτη μία βόλτα στο δάσος με τη δροσιά

και το βύθισμα του ήλιου στη θάλασσα! 

Απομακρύνουμε συνεχώς τον πολίτη από

τη φύση. Δεν μαθαίνει έτσι να τη σέβεται.

Βρίσκει δε ευκαιρία ο κάθε ιδιώτης βάζον-

τας μία μπάρα με πινακίδα να αποκτήσει

έναν ιδιωτικό δρόμο ησυχαστήριο και πριβέ

δάσος.

Αννα Μπουζιάνη

στo Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ηλιοβασιλέματα από τους λόφους και τα βουνά, τέλος

Ποιον “μεγάλο” διευκόλυνε άραγε ο Δήμος;
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Εχει ξεκινήσει από τις  14 Ιουλίου η

υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο

πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από

το ΟΑΕΔ.

Οπως περιγράφεται στην απόφαση

του  Οργανισμού, τα εισιτήρια κοινω-

νικού τουρισμού  θα δοθούν σε

120.000 δικαιούχους και το πρό-

γραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Αυ-

γούστου 2014 έως και τις 30 Μαϊου

2015.

Κι αυτό γιατί αυτή την περίοδο τρέ-

χουν τα περυσινά προγράμματα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν

αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα, 11 Αυγού-

στου.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων –

ωφελουμένων σε ξενοδοχεία ορίζεται

από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις

μέσα στο παραπάνω χρονικού διά-

στημα.

Ως «δικαιούχοι» του προγράμ-

ματος Κοινωνικού Τουρισμού

έτους 2014-2015 ορίζονται

ασφαλισμένοι:

α) Εργαζόμενοι με σχέση

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου που έχουν κατά το

προηγούμενο της έναρξης του

προγράμματος ημερολογιακό

έτος 50 ημέρες στην ασφά-

λιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Άνεργοι που κατά το προ-

ηγούμενο της έναρξης του

προγράμματος ημερολογιακό

έτος έχουν λάβει τακτική επι-

δότηση ανεργίας με βάση τις κοινές

περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ

διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50

ημερήσια επιδόματα),

γ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό

Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

«Ωφελούμενοι» του προγράμματος

Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

α) Τα άνω των πέντε ετών προστα-

τευόμενα τέκνα της οικογένειας των

δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό

όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους,

όπως αυτά αποδεικνύονται από οικο-

γενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημο-

σίου φορέα.

β) Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της

οικογένειας των δικαιούχων και με

ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος

της ηλικίας τους, τα οποία έχουν ίδια

ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπη-

ρίας, όπως αυτά αποδεικνύονται είτε

από πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης είτε αυτεπαγγέλτως.

γ) Τα προστατευόμενα τέκνα της οι-

κογένειας των δικαιούχων που συμ-

πληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη

διάρκεια του προγράμματος, όπως

αυτά αποδεικνύονται από οικογενει-

ακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου

φορέα.

δ) Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν

είναι προστατευόμενα μέλη και ασφα-

λίζονται από αυτούς, όπως αποδει-

κνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο

ασθενείας δημοσίου φορέα.

ε) Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελου-

μένων ατόμων με αναπηρία με ποσο-

στό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο

στην περίπτωση που η αναγκαιότητα

συνοδείας προκύπτει από το νόμο και

αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση

(όταν απαιτείται).

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προ-

γράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

έτους 2014-2015:

α) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι στο πλαί-

σιο του προγράμματος Κοινωνικού

Τουρισμού έτους 2013-2014, ανεξαρ-

τήτως από το αν έκαναν χρήση της

παροχής ή όχι, εξαιρέσει των επιλε-

γέντων εκείνων που ανήκουν στην κα-

τηγορία ατόμων με αναπηρία.

β) Οι δικαιούχοι συναφούς παροχής

από οποιονδήποτε άλλο φορέα για

την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης

του προγράμματος. Η δαπάνη για την

εφαρμογή του προγράμματος ανέρχε-

ται στα 110 εκατ ευρώ για το 2014 και

στα 400 εκατ ευρώ για το 2015. Ο

αριθμός των δικαιούχων και των ωφε-

λούμενων του προγράμματος καθορί-

ζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού»

ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικο-

νομική αξία και ο αποκλειστικός σκο-

πός της είναι η ανταλλαγή της με

υπηρεσίες διαμονής από τους παρό-

χους σύμφωνα με τους όρους της Δη-

μόσιας Πρόσκλησης. Το ύψος της

οικονομικής αξίας της επιταγής που

αποτελεί την επιδότηση του δικαιού-

χου και των ωφελουμένων, προσδιορί-

ζεται στη Δημόσια Πρόσκληση και

είναι ανάλογο με τον τύπο και την κα-

τηγορία του τουριστικού καταλύμα-

τος. Στην οικονομική αξία της

επιταγής του δικαιούχου περιλαμβά-

νεται το ποσό επιδότησης του δι-

καιούχου και των ωφελουμένων

μελών του.

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού»

έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού μο-

ναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος

δημιουργείται αυτόματα από το Ολο-

κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

(ΟΠΣ) του Οργανισμού. Η επιδότηση

μέσω της Επιταγής Κοινωνι-

κού Τουρισμού δίνει τη δυνα-

τότητα στους δικαιούχους να

επιλέγουν οι ίδιοι τους παρό-

χους τουριστικών καταλυμά-

των σύμφωνα με τις ανάγκες

τους.

Ως «πάροχοι» νοούνται τα

τουριστικά καταλύματα, όπως

αυτά προσδιορίζονται στη Δη-

μόσια Πρόσκληση. Τα τουρι-

στικά καταλύματα πρέπει να

έχουν το Ειδικό Σήμα Λει-

τουργίας τους και όλα τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά

σε ισχύ, όπως αυτά ορίζονται

στη Δημόσια Πρόσκληση.

Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: ο

αριθμός των δικαιούχων – ωφελουμέ-

νων, το ποσό επιδότησης ανά διανυκτέ-

ρευση, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η

προθεσμία και η διαδικασία υποβολής

των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των

απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα κρι-

τήρια μοριοδότησης για την επιλογή των

υποψηφίων δικαιούχων καθώς και ο

αριθμός μορίων ανά κριτήριο, η διαδικα-

σία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιού-

χων-Ωφελουμένων και Παρόχων,

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πλη-

ροφορία διευκολύνει όσους επιθυμούν

να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση

για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται

στους διαδικτυακούς τόπους του

ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ». Οι αιτήσεις συμμετοχής των

υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται

προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλε-

κτρονικό τρόπο.

Προγράμματα Κοινωνικού

Τουρισμού
Αιτήσεις μέχρι 11 Αυγούστου

Αλιεύματα

Καλοκαίρι! Κάποιοι θα πάνε για ψάρεμα, είτε

προς τέρψιν, είτε προς βρώσιν.

Εμείς λέμε να πιάνουμε “λαβράκια” και να σας

τα σερβίρουμε προς σκέψιν!

Ανεπιθύμητος μηχανικός

του ΤΑΙΠΕΔ στη Νάξο

Δήμαρχος και κάτοικοι 

τον έδιωξαν

Έδιωξε από την Νάξο τον μηχανικό του ΤΑΙΠΕΔ ο

Δήμαρχος Νάξου, ο οποίος μηχανικός κατ’ εντολή

της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 , τη

νήσο, προκειμένου να τοπογραφήσει την δημόσια

κοινόχρηστη έκταση, στην ευρύτερη περιοχή του

Αγίου Προκοπίου, για τις χαρακτηρισμένες ως

«καταπατημένες» εκτάσεις.

Εντονότατη ήταν και η αντίδραση του προέδρου

της κοινότητας Αγίου Αρσενίου, αλλά και κατοί-

κων, που αντιλήφθηκαν την παρουσία του, εμπο-

δίζοντας την διαδικασία. Ο τοπογράφος –

μηχανικός κλήθηκε στο γραφείο του δημάρχου

όπου απαιτήθηκε να σταματήσει κάθε ενέργεια και

να αποχωρήσει άμεσα. Η δημοτική αρχή και ο δή-

μαρχος Μανόλης Μαργαρίτης καθιστούν σαφές,

ότι αντιτάσσονται σε κάθε ενέργεια κατά της δη-

μόσιας περιουσίας από οποιονδήποτε και αν προ-

έρχεται, ειδικά την περίοδο αυτή που συζητείται

το θέμα της αξιοποίησης εκτάσεων από το ΤΑΙ-

ΠΕΔ.

«Ο τόπος μάς ανήκει και θα τον προστατεύσουμε
με κάθε τρόπο. Εξάλλου, τις προσεχείς ημέρες,
Επιτροπή του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν
επικεφαλής των Παρατάξεων, θα συναντηθεί με
τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ» τονίζεται στην ανακοί-

νωση του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων.

πηγή: e-inon.gr
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Η Βάρκιζα θυμήθηκε την

αείμνηστη Ρένα Βλαχοπού-

λου,  το Σάββατο 5 Ιουλίου

σε μία μουσική παράσταση,

με τίτλο “Βίβα Ρένα”,  αφιε-

ρωμένη  στην αυτοδίδακτη

ηθοποιό, την ανεπανάληπτη

κωμικό,  τη μοναδική τρα-

γουδίστρια. Το αφιέρωμα

με την Τίνα Αλεξοπούλου

οργάνωσε ο Οργανισμός

Αθλητισμού Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής των 3Β,

με ελεύθερη είσοδο, για το

κοινό.

Η Τίνα Αλεξοπούλου  εν-

θουσίασε και ξεσήκωσε το

κοινό με την αμεσότητα, το

κέφι και τη θεατρικότητα

της ερμηνείας της. Την per-

former συνόδευσαν ο ενορ-

χηστρωτής και πιανίστας

Κώστας Αναδιώτης, ο Μα-

νώλης Μιχαλάκης στο

μπουζούκι,  o Δημήτρης

Χριστοδουλάκης στην κι-

θάρα  και Γιώργος Χατζό-

πουλος,  στα τύμπανα.

«Βίβα Ρένα» Με την Τίνα Αλεξοπούλου Ευχαριστήριο

Θέλουμε δημόσια να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώ-

τατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Παύλο που στεφάνωσε

τα παιδιά μας, Γιάννη και Παυλίνα, στις 21 Ιουνίου

2014 στις 7.30 στον Ι.ΝΜ. Αγίου Νεκταρίου, Πανο-

ράματος Βούλας.

Το ζευγάρι δεξιώθηκε τους εκλεκτούς καλεσμένους

στο κέντρο Ribas στη Βάρκιζα, όπου ακολούθησε

γλέντι με πλούσιους μεζέδες, άφθονο κρασί και πα-

ραδοσιακούς κρητικούς χορούς από την ορχήστρατ

ου γνωστού λυράρη Βασίλη Σκουλά από τα Ανώ-

γεια της Κρήτης, απ’ όπου κατάγεται και ο γαμπρός.

Οι γονείς Βασίλης Σκανδάλης, Γεώργιος και Ελένη

Μανέτα ευχαριστούν όλους όσους τους τίμησαν με

την παρουσία τους και εύχονται στα παιδιά τους να

ζήσουν ευτυχισμένοι και να αποκτήσουν καλούς

απογόνους.

Σε λίγες ημέρες τελειώνουν τα μαθή-

ματα γυμναστικής γυναικών στα 3Β.

Ολες μαζί ευχαριστούν την γυμνάστρια

Σούλα για τις υπηρεσίες που τους προ-

σέφερε καθώς και το Δήμο 3Β για τη

συμπαράστασή του.

Δίνουν ραντεβού το Σεπτέμβρη για να

συνεχίσουν να γυμνάζονται και ελπίζουν

να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα,

όπως υπήρξαν στο παρελθόν.

Και μην ξεχνάμε. Η γυμναστική είναι τρό-

πος ζωής, είναι επικοινωνία, είναι ευεξία.

Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι

Για την ομάδα Γυμναστικής

Φιλίτσα Κοτσοβού, 

Ευαγγελία Δανιγγέλη, Χάρη Σταθάκη

Οι γυναίκες της γυμναστικής στα 3Β κλείνουν ραντεβού το Σεπτέμβρη
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Οι παλαιότεροι αυτοδιοικητικοί παράγοντες

έλεγαν ότι ο προϋπολογισμός κάθε Δήμου

αποτελεί εργαλείο πολιτικής βούλησης της

κάθε Δημοτικής Αρχής προκειμένου να

εφαρμόσει το πρόγραμμά της για την επό-

μενη χρονιά.

Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι κα-

τευθύνσεις της Διοίκησης του Δήμου δί-

νοντας το στίγμα και την πορεία που θέλει

να ακολουθήσει σύμφωνα πάντα και με τις

προεκλογικές δεσμεύσεις που έχει αναλά-

βει έναντι των πολιτών.

Με οδηγό τον προϋπολογισμό κινείται η Δη-

μοτική μηχανή για μια ολόκληρη χρονιά.

Τι θα γίνει όμως εφέτος;

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι νέες Δημοτικές

Αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου.

Αυτό κανονικά θα έπρεπε να σημαίνει ότι η

κάθε νέα Δημοτική Αρχή οφείλει να χαράξει

μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου την

πολιτική της για την επόμενη χρονιά.

Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει

εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές

στο υφιστάμενο πλαίσιο που έχει καθορι-

στεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με το

Νόμο 4172/2013 (άρθρο 77). 

Συγκεκριμένα:

Με τον παραπάνω νόμο η Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου οφείλει μέχρι 5 Σεπτεμ-

βρίου να έχει λάβει απόφαση επί του

σχεδίου προϋπολογισμού του επόμενου

έτους, το οποίο έχει λάβει από την Εκτελε-

στική Επιτροπή. Στη συνέχεια οφείλει να

ενσωματώσει το σχέδιο προϋπολογισμού

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του

Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας

των ΟΤΑ (άρθρο 4 ν.4113/2013 να παράσχει

τη γνώμη του επ’ αυτού με βάση τα κριτήρια

που έχει ορίσει το ΥΠΕΣ.

Μετά τις όποιες παρατηρήσεις ή τη σύμ-

φωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η Οικο-

νομική Επιτροπή με νεότερη απόφασή της

διαβιβάζει τον προϋπολογισμό στο Δημο-

τικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ση-

μερινές Δημοτικές Αρχές θα ετοιμάσουν

τον προϋπολογισμό του 2015 για λογαρια-

σμό των επόμενων Διοικήσεων των

Δήμων, αφού η Εκτελεστική Επιτροπή και η

Οικονομική Επιτροπή της τρέχουσας δη-

μαρχιακής περιόδου θα αποφανθούν επί

του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015 που

θα σταλεί στο Παρατηρητήριο των Δήμων

του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όλα αυτά φυσικά είχαν σχεδιαστεί χωρίς

να έχει υπολογιστεί το φετινό νέο δεδο-

μένο ότι οι νέες Δημοτικές Αρχές αναλαμ-

βάνουν την 1η Σεπτεμβρίου.

Υπογραμμίζουμε δε το γεγονός ότι η ημε-

ρομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου εκ των πραγ-

μάτων ακυρώνεται αφού μέχρι τις 5

Σεπτεμβρίου δεν θα έχουν συγκροτηθεί τα

νέα όργανα των Δήμων. Τα νέα όργανα

Προεδρείο Δ.Σ, Οικονομική Επιτροπή κλπ

θα εκλεγούν στις 7/9 και μέχρι να δοθούν οι

σχετικές εγκριτικές αποφάσεις από τις απο-

κεντρωμένες Διοικήσεις θα περάσουν του-

λάχιστον 20 ημέρες.

Με λίγα λόγια οι σημερινές δημοτικές

αρχές καλούνται να συντάξουν προϋπολο-

γισμό για το 2015 μέχρι το τέλος Αυγού-

στου ώστε να λάβει ο προϋπολογισμός την

τελική έγκριση από το νέο Δημοτικό Συμ-

βούλιο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Η έγκριση

όμως αυτή θα είναι ουσιαστικά τυπική, αφού

θα έχει μεσολαβήσει η καθοριστική γνώμη

του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του

Υπουργείου Εσωτερικών με βάση το αρχικά

υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού από

την απερχόμενη Διοίκηση του Δήμου.

 Είναι όμως δεοντολογικά και θεσμικά

σωστό οι απερχόμενες αρχές να δεσμεύ-

σουν τις νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές;

Φυσικά και όχι.

 Είναι δυνατό μια νεοεκλεγμένη δημοτική

αρχή να μη μπορεί να χαράξει από την

αρχή της θητείας της τη στρατηγική της;

Τότε ας μη μιλάμε για δημοτικές αρχές που

εκλέγονται αλλά για υπηρεσιακές διοική-

σεις.

 Αν αυτό δεν είναι μια μεγάλη αντίφαση

τότε τι είναι;

Με βάση τα παραπάνω πρέπει να αναλη-

φθούν πρωτοβουλίες από τα συλλογικά όρ-

γανα της Αυτοδιοίκησης για να δώσει το

Υπουργείο εύλογη πίστωση χρόνου ώστε η

σύνταξη και ψήφιση των νέων προϋπολο-

γισμών να γίνει εξ ολοκλήρου από τις νέες

δημοτικές αρχές.

Η άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών (Γε-

νική Διεύθυνση Οικονομικών) όπως αυτή

διατυπώθηκε με τη σχετική εγκύκλιο

(24823/19-6-2014) με την οποία αφού επι-

σημαίνει την υποχρέωση τήρησης των προ-

θεσμιών και φέτος αναφέρει, επιχειρώντας

να χρυσώσει το χάπι, τη δυνατότητα ανα-

μόρφωσης του σχεδίου από τις νέες δημο-

τικές αρχές. Η άποψη αυτή δεν πείθει

κανέναν, αφού αυτή καθαυτή η οδηγία έχει

λογιστική και όχι πολιτική αξία.

Άλλωστε αποκρύπτουν το γεγονός ότι εφό-

σον το προσχέδιο του προϋπολογισμού εγ-

κριθεί από το Παρατηρητήριο όπως αυτό

θα έχει υποβληθεί, ουσιαστικά θεωρείται

εγκεκριμένος και δεσμευτικός προϋπολο-

γισμός. Άρα η έγκριση από το Δ.Σ ουσια-

στικά έχει τυπικό χαρακτήρα. Και λέμε

τυπικό, γιατί στο σχέδιο του προϋπολογι-

σμού που θα έχει ήδη συνταχθεί από την

προηγούμενη Δημοτική Αρχή συμπεριλαμ-

βάνονται οι πιστώσεις για το ύψος των δη-

μοτικών τελών και δικαιωμάτων,

συμπεριλαμβάνονται οι πιστώσεις για το

έργα του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο

μάλιστα πρέπει να βγει σε διαβούλευση

άμεσα και να διατυπώσουν γνώμη και οι δη-

μοτικές κοινότητες όπου υπάρχουν με τη

σημερινή τους σύνθεση και η επιτροπή δια-

βούλευσης επίσης με τη σημερινή της σύν-

θεση.

Και μη μας πουν ότι πιέζει ο χρόνος, γιατί

και όταν κάποιοι δήμοι πέρσι ήταν συνεπείς

με τις προθεσμίες μέσα στο καλοκαίρι του

2013, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις ενέ-

κριναν τους προϋπολογισμούς τον Ιανουά-

ριο του 2014.

Για να αποφευχθούν όλα αυτά τα προβλή-

ματα και να μπορούν οι νέες αρχές να κα-

θορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας των

Δήμων που διοικούν, πρέπει να τροποποι-

ηθεί το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τουλάχιστον

ειδικά για τη χρονιά ανάληψης καθηκόντων

των νέων δημοτικών αρχών, δίνοντας εύ-

λογη παράταση στο χρόνο σύνταξης των

προϋπολογισμών.

Αυτά, αν θέλουμε να μιλάμε για σεβασμό

στη λαϊκή βούληση και στο θεσμό της Αυ-

τοδιοίκησης.
www.airetos.gr 

Οι Προϋπολογισμοί Δήμων 2015 δεσμεύουν τη βούληση των νέων Δημοτικών Αρχών
γράφει ο Μανώλης Αντωνάκος
Γενικός Γραμματέας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Το δημοψήφισμα για το νερό της Θεσσαλονίκης

(ΕΥΑΠΘ) που πραγματοποιήθηκε την ημέρα των αυ-

τοδιοικητικών εκλογών αλλά και τα δύο περίπου εκα-

τομμύρια υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών εντάντια

στην εμπορευματοποίηση του νερού, έπαιξαν καθο-

ριστικό ρόλο στην απόφαση του  Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) που έκρινε αντισυνταγματική την

ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης.

H ακύρωση εκποίησης της ΕΥΑΘ δημιουργεί δικα-

στικό προηγούμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε

άλλα μέτωπα, όπως π.χ. της εκποίησης του Ελληνι-

κού. Δημιουργεί επίσης και σπουδαιότατο πολιτικό

πεπραγμένο καθώς πρόκειται για ήττα “επί του πε-

δίου” της συγκυβέρνησης με ακολουθίες συνεπειών.

Εφόσον υπάρχει συλλογική και μεθοδική οργανω-

μένη  αντίδραση των πολιτών, με τρόπο που αναδει-

κνύει το συλλογικό συμφέρον, χωρίς κομματισμούς

και ιδεολογήματα, προκύπτουν τέτοια εξαιρετικά

αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η μετατροπή

της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση αντίκειται στα

άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος που επιβάλλει μέ-

ριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών και το

δικαίωμα στην προστασία της υγείας.

Σε δήλωσή του ΤΑΙΠΕΔ, που αναγνώστηκε στη γε-

νική συνέλευση, επισημαίνεται ότι η απόφαση του

ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί νέα δεδομένα. Στο

πλαίσιο αυτό το ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους θεσμούς και

την τοπική κοινωνία, θα επανεξετάσει τη διαδικασία

ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, ενώ όπως επίσης υπο-

γραμμίσθηκε, ο στόχος του ΤΑΙΠΕΔ  είναι η αξιοποί-

ηση της δημόσιας εταιρείας.

Μετά την ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-

ξης, το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων

και από τους πρωτεργάτες της κίνησης κατά της ιδιω-

τικοποίησης, SOSτε το Νερό, Γιώργος Αρχοντόπου-

λος, ο οποίος αναφέρθηκε στην νέα προσφυγή στο

ΣτΕ, κατά της μεταβίβασης των μετοχών της ΕΥΑΘ

στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την πώληση, ο οποίος επίσης

υποστήριξε ότι από τη στιγμή που επιστρέφονται κε-

φάλαια από εκείνα που αντλήθηκαν με την εισαγωγή

της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει και οι αν-

τίστοιχες μετοχές να βγούνε από το ταμπλό και η

ΕΥΑΘ AE να ξαναγίνει μία κρατική επιχείρηση.

Παράλληλα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο

Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Αν-

τώνη Σαμαρά, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευ.

Βενιζέλου, του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρ-

δούβελη και του αρμόδιου υπουργού Μ. Χρυσοχοΐδη

αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η από-

φαση του ΣτΕ και δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πλην μειοψηφικών πακέτων.

Aντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση του νερού, έκρινε το ΣτΕ
Η κινητοποίηση των πολιτών έφερε αποτέλεσμα
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ΚΚΕ: Η επιλογή Γιούνκερ
είναι μέρος συμφωνιών και

των συμβιβασμών

Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του

ΚΚΕ για την εκλογή του Γιούνκερ.

«Η επιλογή του Ζ.Κ.Γιούνγκερ, πρώην προέδρου της Ευρω-

ζώνης και υποψήφιου του Λαϊκού Κόμματος, για τη θέση του

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί μέρος των

συμβιβασμών και συμφωνιών των πολιτικών εκπροσώπων του

κεφαλαίου, αστικών κι οπορτουνιστικών δυνάμεων, για την

στελέχωση των οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η

επίθεση της ΕΕ και των κυβερνήσεων ενάντια στους λαούς

στις χώρες της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, που στελεχώνουν τα όργανα

της ΕΕ, ο χαρακτήρας κι η αποστολή τους είναι βαθιά αντι-

λαϊκή.

Οι αντιθέσεις, που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό της ΕΕ, με

αφορμή την επιλογή του Z.K.Γιούνγκερ, τα συνεχιζόμενα “πα-

ζάρια” για τις θέσεις του Ύπατου εκπροσώπου για την εξωτε-

ρική πολιτική της ΕΕ και του προέδρου του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου, δεν έχουν καμιά σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα.

Αντίθετα, σηματοδοτούν τη διαμάχη ανάμεσα στις αστικές τά-

ξεις των κρατών μελών της ΕΕ για τη διασφάλιση των καπι-

ταλιστικών κερδών στο μαινόμενο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό

ανταγωνισμό.

Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, καταψηφίζει την

υποψηφιότητα του Ζ.Κ.Γιούνγκερ, αντιπαλεύει το σύνολο της

αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ, της στρατηγικής των μονοπω-

λίων και αναδεικνύει στο λαό την ανάγκη συγκρότησης μιας

μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας της εργατικής τάξης και των

λαϊκών στρωμάτων για την ανατροπή της εξουσίας των μο-

νοπωλίων και την αποδέσμευση από την ΕΕ, έτσι ώστε ο λαός

να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει, για την ικανο-

ποίηση των σύγχρονων αναγκών του και τη λαϊκή ευημερία».

Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κα-

τέθεσε ο Πάνος Καμμένος “Ανεξάρ-

τητοι Ελληνες”, με την οποία ζητά την

σύσταση εξεταστικής επιτροπής για

το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ και την τεχνητή

διόγκωση του χρέους.

Ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ  υποστηρίζει

ότι η κυβέρνηση «εξακολουθεί να κα-
λύπτει τον πρώην πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου και τον πρώην
υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπα-
κωνσταντίνου, αλλά και τον σημερινό
πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Γ. Γεωργίου».

Ο Π. Καμμένος ερωτά τον Αντ. Σα-

μαρά:

― Εάν και πότε θα συσταθεί η εξετα-

στική επιτροπή για τη διερεύνηση
της αλλοίωσης των στατιστικών
στοιχείων και την είσοδο της χώρας
στον Μηχανισμό Στήριξης για την
οποία έχετε δεσμευτεί δημόσια στον
Ελληνικό λαό πριν τις εθνικές εκλο-
γές του 2012;

― Η κυβέρνησή σας επιμένει να απο-
δέχεται τις θέσεις του πρώην υπουρ-
γού οικονομικών Ι. Στουρνάρα που
καλύπτουν την πολιτική που ακολού-
θησε ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κ. Γε-
ωργίου, οι οποίες έρχονται σε πλήρη
αντίθεση με τις θέσεις της Δικαιοσύ-
νης και τις επίσημες θέσεις της κυ-
βέρνησης Καραμανλή στην οποία
συμμετείχατε ως υπουργός;
― Εάν στο όνομα της κυβερνητικής
συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τον κ.
Βενιζέλο θα συνεχίσετε να παρέχετε
ασυλία στον πρώην πρωθυπουργό κ.
Γ. Παπανδρέου ερχόμενος σε πλήρη
αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις Βου-
λευτών σας όπως για παράδειγμα του
κ. Προκόπη Παυλόπουλου»

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την ΕΛΣΤΑΤ 

και την τεχνητή  διόγκωση του χρέους
ζητάει με ερώτησή του ο βουλευτής Πάνος Καμμένος

Ερώτηση των βουλευτών

Γιάννη Δημαρά και 

Γαβριήλ Αβραμίδη

Απογοητευτική είναι η εικόνα που  μεταφέρουν πολίτες

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ  απ’ όλη τη χώρα, σε ότι αφορά τις

τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στις διοικητικές

υπηρεσίες των υποκαταστημάτων του και ιδιαίτερα των

τμημάτων  που ασχολούνται με τη διεκπεραίωση άμεσων

θεμάτων των ασφαλισμένων (συντάξεις, μητρώα, παροχές,

έσοδα, ασφάλιση, έλεγχος επιχειρήσεων, κλπ). 

Παράλληλα, διευθυντές υποκαταστημάτων της χώρας 

(όσα απέμειναν λειτουργούντα) διαμαρτύρονται ότι  οι υπη-

ρεσίες τους, στον κρίσιμο τομέα του ελέγχου επιχειρήσεων

για τη πάταξη της  εισφοροδιαφυγής, σχεδόν δεν λειτουρ-

γούν λόγω υποστελέχωσης. Οι επιτροπές που εξετάζουν

ενστάσεις ασφαλισμένων (Τ.Δ.Ε) δεν συνεδριάζουν σχε-

δόν καθόλου. Σε όλα σχεδόν τα  υποκαταστήματα οι συσ-

σωρευμένοι φάκελοι αιτημάτων συνταξιοδότησης έχουν

πλημμυρίσει τα γραφεία των απελπισμένων εναπομεινάν-

των υπαλλήλων.

Και ερωτούν μεταξύ άλλων:

Έχετε μεριμνήσει για αποστολή κλιμακίων ελεγκτών στα

νησιά και τις τουριστικές περιοχές της χώρας για ελέγχους

«μαύρης» εργασίας και εισφοροδιαφυγής; 

Στην Κερατέα βρέθηκε το προ-

ηγούμενο Σάββατο, ο Βουλευ-

τής Αττικής Γιώργος Πάντζας

με αφορμή τις πρόσφατες πυρ-

καγιές που έκαψαν περί τα

5000 στρέμματα με ενδείξεις

και μαρτυρίες που κάνουν λόγο

για εμπρησμό.

Οι φωτιές έκαψαν μεγάλες

εκτάσεις σε Οβριόκαστρο,

Διψέλιζα, Λάκιζα, και Σάκκα,

περιοχές στις οποίες σχεδιά-

ζεται η κατασκευή ΧΥΤΑ

καθώς και σύνθετες τουριστι-

κές εγκαταστάσεις, μεγάλα

έργα υποδομής και πλήθος

επενδυτικών δραστηριοτή-

των και εκμεταλλεύσεων. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυα-

σμό με το νομοσχέδιο για τα

δάση, που είναι προς κατά-

θεση στη Βουλή, το οποίο

προβλέπει τον αποχαρακτη-

ρισμό δασικών και γεωργι-

κών εκτάσεων, που έχουν

τεθεί σε καθεστώς απόλυτης

προστασίας έπειτα από μεγά-

λες πυρκαγιές, προκαλεί ανη-

συχία και επιβεβαιώνει τις

μαρτυρίες πού κάνουν λόγο

για εμπρησμό.

«Η καταστροφική πολιτική της

συγκυβέρνησης αποτυπώνεται

απόλυτα στις εγκληματικές

ενέργειες κάποιων, οι οποίοι

θέλουν να μετατρέψουν την

Κερατέα σε ‘’μνημονιακό πρό-

τυπο’’ ξεπουλήματος, καταπά-

τησης, και μπίζνας των

μεγάλων οικονομικών συμφε-

ρόντων τα οποία καλοβλέπουν

την κατασκευή ΧΥΤΑ και πλή-

θος επενδυτικών δραστηριοτή-

των και εκμεταλλεύσεων. Αυτό

που τους εμπόδιζε μέχρι σή-

μερα είναι οι δασικές και γεωρ-

γικές εκτάσεις που είναι σε

απόλυτη προστασία από το

νόμο. Δεδομένο, που η μνημο-

νιακή συγκυβέρνηση έχει

φροντίσει να ξεπεράσει και να

‘’επιβραβεύσει’’ τους εμπρη-

στές μετά το πέρας της θερι-

νής περιόδου, όταν με

νομοσχέδιο που θα έρθει στη

Βουλή θα αποχαρακτηρίζονται

δασικές και γεωργικές εκτά-

σεις που έχουν τεθεί σε καθε-

στώς απόλυτης προστασίας

έπειτα από μεγάλες πυρκαγιές. 

Το σημερινό έγκλημα των κα-

μένων εκτάσεων είναι μια διαρ-

κής πρακτική - δώρο στα

οικονομικά συμφέροντα, η

οποία όμως δεν θα έχει πεδίο

εφαρμογής. Η κυβέρνηση της

Αριστεράς σε συνεργασία με την

Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’

βαθμού θα ανακόψει και θα ακυ-

ρώσει τα μνημονιακά και εκτρω-

ματικά προαπαιτούμενα που

αδιαφορούν για οποιαδήποτε πε-

ριβαλλοντική, οικονομική και κοι-

νωνική καταστροφή.» δήλωσε ο

Βουλευτής Αττικής. 

Στα “προαπαιτούμενα’’ της συγκυβέρνησης

η πυρκαγιά στην Κερατέα;
Σχολιάζει ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας

«Υπό διάλυση τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ σε  όλη τη χώρα,

υποτυπώδεις οι έλεγχοι λόγω έλλειψης υπαλλήλων»
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ΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ-
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τερη έκπτωση στη  μέση τιμή λιανικής

πώλησης, του Δελτίου Πιστοποίησης
Τιμών της Περιφέρειας Αττικής (κατά
περίπτωση)  προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 94.914,58 € (συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.)
Η  προμήθεια αφορά τις  παρακάτω
κατηγορίες τροφίμων: 1η: Φρέσκο
Γάλα για το εργατοτεχνικό προσω-
πικό του Δήμου, 2η: είδη παντοπω-
λείου, 3η: είδη μαναβικής, 4η: είδη
κρεοπωλείου, 5η: είδη αρτοποιείου
και 6η: είδη κυλικείου  για τις
δομές του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ».  
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο δημοτικό κατά-
στημα Ραφήνας, που βρίσκεται
στην οδό Αραφηνίδων  Αλών 12 και
ενώπιων της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού μέχρι και  την Πα-
ρασκευή 8 Αυγούστου  2014 και
ώρα 11:00. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλ-
λονται με οποιονδήποτε τρόπο, με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε
περίπτωση αποστολής των φακέ-
λων μέσω ταχυδρομείου ή υπηρε-

σιών courier, θα περιέρχονται στο
δήμο μέχρι την προηγούμενη εργά-
σιμη ημέρα από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που ασχολούνται
με την κατασκευή, εμπορία και διά-
θεση των παραπάνω ειδών.
Η  εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό 5% της συνολικά προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης ή της αναλο-
γικά προϋπολογισθείσης δαπάνης
(ανά κατηγορία ειδών) για την ποσό-
τητα που επιτρέπεται να προσφερθεί
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για πληροφορίες ως προς τα δι-
καιολογητικά συμμετοχής και την
παραλαβή της διακήρυξης, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Δήμο, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμό-
διος υπάλληλος: Ραφτοπούλου Γα-
ρυφαλλιά - Τηλ.: 22943-21018 email
: graftopoulou@0164.syzefxis.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              
Λ. Συγγρού 15-17,  117 43
Τηλ: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια-
κηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν-
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου  «ΑΝΕ-
ΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,
ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»,
με προϋπολογισμό  1.350.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
2. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύε-
ται σε (δαπάνη εργασιών): Δαπάνη Οικοδομικών Εργα-
σιών: 534.916,43€
Δαπάνη Η/Μ Εργασιών:  252.012,75€
Άθροισμα Δαπανών Εργασιών: 786.929,18€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

141.647,25€
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα-
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 139.286,46€
Αναθεώρηση 29.698,08€
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ομάδες εργασιών:
Ομάδα A:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, δαπάνης 

23.188,95€
Ομάδα Β:    ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, δαπάνης 160.857,00€
Ομάδα Γ:   ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, δαπάνης 

75.903,50€
Ομάδα Δ:   ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ), δαπά-
νης 252.012,75€
Ομάδα Ε:   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, δαπάνης 

70.035,00€
Ομάδα ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, δα-
πάνης 111.614,20€
Ομάδα Ζ:   ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, δαπάνης 93.317,78€
4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05-08-2014 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ.
Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρ-
μόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματο-
ποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι
ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
5. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην 1η, 2η,  3η και 4η
τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατη-
γορίας Οικοδομικά και 1η ,2η και 3η τάξη (υπό τις προ-
ϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικά. 
6. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Κ/ξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: στην 1η , 2η, 3η
και στην 4η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για
έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 1η, 2η και 3η
τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατη-
γορίας Η/Μ.
7. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραμμένων α) στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας Η/Μ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
8. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
9. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις
μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) και η σύναψη της σχετι-
κής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων του άρθρου 33 του ιδίου Νόμου.
10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πό-
ρους στα Πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.,
στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική 2007-2013», με ΚΩΔ. Πράξης
ΣΑ: 2014EΠ08580031 και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93
(ΦΕΚ137/Α/24-8-93) καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα
με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
11. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 21.357,26€ ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περί-
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
12. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμη-
λότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζε-
ται στον Ν.3263/2004. 
13. Το έργο συνίσταται από τις εξής κατηγορίες εργα-
σιών: α) Οικοδομικά των οποίων η δαπάνη είναι
725.881,60 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και β) Η/Μ
των οποίων η δαπάνη είναι  341.981,30 € χωρίς αναθε-
ώρηση και Φ.Π.Α. 
14.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των ερ-
γασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
15. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την μελέτη σε
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ-
μετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρ-
θρου 23 παράγραφος 2 Π.Δ. 609/85, για το διάστημα 6
μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
17. Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαι-
τούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 210
6032905, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία  κα Κ. Ζλατάνη όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλά-
βουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και
αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφο-
ράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρα-
σίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και
Πέμπτη 31 Ιουλίου. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΥΕΖΓ-9ΡΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙ-
ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΤ-
ΤΑΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ»
του ΕΣΠΑ 2007-2013
(ΣΑΕ 0148 ΚΑΕ 2014ΣΕ01480011)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλω-
σης Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών Μνημείων, προκηρύσσει
ανοιχτή δημοπρασία για την ανά-
θεση του έργου «Ηλεκτρομηχανο-
λογικές εγκαταστάσεις και
αποκατάσταση στέγης βυζαντινού
τμήματος του Ι.Ν. Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος (Κοττάκη)  στην
Πλάκα», με προϋπολογισμό
700.000,00€, εκ των οποίων
563.470,98 € για εργασίες με
ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα, το οποίο
ανήκει στην κατηγορία έργων Ηλε-
κτρομηχανολογικά. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο για τη σύν-
ταξη και υποβολή της προσφοράς
τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με
το έργο, προσερχόμενοι από τις 21-
07-2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες υποδοχής του κοινού
(09:00–13:00), μέχρι δύο (2) εργά-
σιμες ημέρες πριν από την ημερο-
μηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας
(δηλ. έως 21-08-2014) στα γραφεία
της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
του ΥΠΠOΑ (Αθήνα, Τζιραίων 8-10,
1ος όροφος). 
Πληροφορίες: κ.κ. Χαρίκλεια Μάκα
και Βασιλική Μέρμπεη, τηλ.: 210-
32.51.688-90.
Η παραλαβή του εντύπου της οικο-
νομικής προσφοράς θα γίνεται από
εξουσιοδοτημένο από την Επιχεί-
ρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει
φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως απο-
δεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει
στις καλούμενες τάξεις για έργα
Ηλεκτρομηχανολογικά. 
Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγ-
κεκριμένη μελέτη του έργου θα δια-
τίθενται κατά την ίδια χρονική
περίοδο από το φωτοτυπείο
«σχήμα», Καλλαίσχρου 6, Μακρυ-
γιάννη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δα-
πάνες και φροντίδα τους.
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρ-
θρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχει-
ρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατη-
γορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 1η
και 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και
3η τάξη εντός νομού έδρας ή σε
έναν δεύτερο της επιλογής τους
και αναβαθμισμένη κοινοπραξία Α2
τάξης για έργα κατηγορίας Ηλε-
κτρομηχανολογικά, καθώς και Α2

και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και
2η τάξη εντός νομού έδρας ή σε
έναν δεύτερο της επιλογής τους
για έργα κατηγορίας Οικοδομικά
(προϋπολογιζόμενη δαπάνη  έργου
563.470,98 €, δηλαδή Η/Μ εργα-
σίες: 397.790,69 € και εργασίες Οι-
κοδομικές: 165.680,29 €), β)
αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρή-
σεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κρά-
τους – μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη -
μέλη που έχουν προσυπογράψει
στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμ-
βάσεων του Π.Ο.Ε.
5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους είκοσι δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων τριάντα οκτώ
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών
(22.538,84€) και ισχύ τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ)), μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. 
Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύ-
νεται προς το ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΒΜΜ,
Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του
άρθρου 24 §2 του Ν. 3669/08.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του ΥΠΠOΑ, ΣΑ Ε0148
ΚΑΕ 2014ΣΕ01480011. Προβλέπεται
η χορήγηση Προκαταβολής. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος στις χαμένες εργατοώ-

ρες και την ταλαιπωρία σημα-

τοδοτούν οι νέες δυνατότητες

που προσφέρει το Επαγγελ-

ματικό Επιμελητήριο στα μέλη

του στο:  e- epimelitirio.

«Ξεπεράστε τη γραφειοκρα-

τία, την ταλαιπωρία και τις χα-

μένες εργατοώρες» ήταν το

κεντρικό μήνυμα της παρου-

σίασης της ιστοσελίδας του

ΕΕΑ που παρουσιάστηκε στη

Φορολογική Εσπερίδα που

διοργάνωσαν, 15 Ιουλίου

2014, στο President Hotel, το

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομι-

κών & Φορολογικών Αναλύ-

σεων (ΕΚΟΦΑΝ) σε

συνεργασία με το Επαγγελμα-

τικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΕΑ) και την Abeliotis & Asso-

ciates. Θέμα της Εσπερίδας

ήταν τα «Επίκαιρα Φορολογικά

Ζητήματα».

«Αυτή τη στιγμή έχουν ηλε-

κτρονική  σύνδεση και εξυπη-

ρέτηση 7.500 χρήστες και

ελπίζουμε να γίνουν πολλοί

περισσότεροι ώστε να απαλ-

λαγούν από περιττή ταλαιπω-

ρία», τόνισε το  στέλεχος της

Υπηρεσίας του ΕΕΑ, Μηνάς

Βακαλόπουλος. 

Στη συνέχεια ανέλυσε με πα-

ραδείγματα και με παρουσίαση

σχετικών εικόνων, βήμα –

βήμα τις διαδικασίες αξιοποί-

ησης των ηλεκτρονικών δυνα-

τοτήτων της ιστοσελίδας.

e- epimelitirio
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ΑΡ. ΠΡΩΤ.:286759/16-07-2014 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει
ότι με την υπ’ αριθ. 944/2014
Πράξη Οικονομικής Επιτροπής
(Π.Ο.Ε.) και σε εφαρμογή του άρ-
θρου 10 παράγραφος 3 του ΕΚ-
ΠΟΤΑ,  η ημερομηνία διεξαγωγής
του Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού
Επαναληπτικού Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη κατά άρθρο τιμή σε ευρώ για
την Προμήθεια: “Ηλεκτρολογικού
Υλικού” για τις ανάγκες του Δήμου
Αθηναίων, προϋπολογισμού:
538.476,78€ συμπ/νου του ΦΠΑ
23% μετατίθεται και δεν θα διε-
ξαχθεί την 22-07-2014 ημέρα Τρίτη
και ώρα 11.00-11.30, ως είχε ορι-
στεί με την υπ’ αριθ. 234754/11-06-
2014 Περίληψη Διακήρυξης. 
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
Διαγωνισμού, ο οποίος θα διενερ-
γηθεί με τροποποίηση όρων ως
αναλυτικά αναφέρονται στην ανω-
τέρω Πράξη, θα οριστεί κατόπιν
νέας δημοσίευσης με χρόνο δημο-
σίευσης που θα ανέρχεται σε ίσο
χρονικό διάστημα με εκείνο της
αρχικής.
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
17/07/2014.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη

στην εργασια της εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμ-

βανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λοιπες εργα-

σιες. Ελπιδα τηλ 6974076884. 

ΖΗΤAΕΙ: κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη

μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέ-

ριοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.

Τηλ. 6938653701.

ΖΗΤAΕΙ: κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει ερ-

γασία ως μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φρον-

τίδα ηλικιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο.

Τηλ.  6972 164447

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 15905/15.7.2014
Εργο: “Επισκευές - Συντηρήσεις
Σχολικών κτιρίων” έτους 2014
(ΤΥ/27/2014)
Φορέας: Δήμος Κρωπίας
Προϋπολ.: 110.000,01 € συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
Πηγή: ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων
14PROC002169118 2014 07 16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλο-
γής αναδόχου με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: «Επισκευές - συντηρήσεις
σχολικών κτιρίων» έτους 2014.
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός
Μελέτης /Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 110.000,01 ευρώ και
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασίων 61.707,70 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε) 11.107,39 €
Απρόβλεπτα {ποσοστού 15% επί

της δαπάνης εργασιών και του κον-
δυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)} 10.922,26 €.
Απολογιστικές εργασίες αξίας
4.825,04 €
Οφελος Απολογιστικών εργασιών
αξίας 868,51 €
Φόρος προστιθέμενης αξίας
20.569,11 €
3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5η
του μηνός Αυγούστου έτους 2014,
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης πα-
ραλαβής των προσφορών 10:00
π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προ-
αναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε-
ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμμιά προσφορά, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία που θα καθορί-
σει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ερ-
γάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερο-
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπο-
ρεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προ-
ϋποθέσεις.
4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο
(2) ημέρες εργάσιμες προ της ημέ-

ρας διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ήτοι μέχρι την Πέμπτη 31 Ιουλίου
2014. Στη δημοπρασία γίνονται δε-
κτές για υποβολή προσφοράς ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή
εταιρικές, εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ Α1 ή Α2 ή 1η (εντός και
εκτός νομού) και 2η εντός νομού
και σε γειτονικό για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των έξι (6) μηνών.
6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη
δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
1.788,62 ευρώ, πρέπει ν’ απευθυν-
θεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βε-
βαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 7
μηνών.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Η κυβέρνηση των δωσίλογων

έχει πάρει εντολή να ξεπουλή-

σει τα κερδοφόρα περιουσιακά

στοιχεία του έθνους. Για να πε-

ράσει το εγχείρημα στον κα-

θεύδοντα  ελληνικό λαό το με-

τονόμασε “μεταρρύθμιση”

ακολουθώντας την επιτυχη-

μένη τακτική της αλλοίωσης

των εννοιών που είναι απαραί-

τητη προϋπόθεση της εξουσια-

στικής προπαγάνδας. Μετά το

ξεπούλημα των τραπεζών, των

νερών, των λιμανιών και των

αεροδρομίων ήλθε η σειρά της

ενέργειας, δηλαδή της ΔΕΗ

για να ακολουθήσει σε λίγο και

το ξεπούλημα των πανεπιστη-

μίων.

Το χειρότερο είναι ότι η αντι-

πολίτευση αντί να αναλάβει το

καθήκον να ξεσηκώσει ολό-

κληρο τον ελληνικό λαό, που

είναι και ο μοναδικός ιδιοκτή-

της του τόπου, ανέθεσε την αν-

τίσταση, ενάντια αυτής της

πολιτικής, στους συνδικαλι-

στές εργατοπατέρες. Μία

κάστα ανθρώπων που παραδο-

σιακά αγωνίζονται για συντε-

χνιακά συμφέροντα

αδιαφορώντας για το κοινω-

νικό σύνολο, χωρίς να χαίρει

ιδιαίτερης εκτίμησης από τον

λαό αυτό που υφίσταται τις συ-

νέπειες.

Αυτή την ταξική αντιπαλότητα

εκμεταλλεύεται σήμερα η κυ-

βερνητική προπαγάνδα που

έστειλε τα δημοσιογραφικά της

παπαγαλάκια να αναδείξουν τα

προβλήματα των γερόντων και

των ασθενών από την διακοπή

του ρεύματος καθώς και τις ζη-

μιές που θα υποστούν οι επαγ-

γελματίες κρεοπώλες,

ζαχαροπλάστες, εστιάτορες.

Ανέδειξαν ακόμη και τα προ-

βλήματα υγείας των δοντιών

που δεν θα δουλεύουν  οι ηλε-

κτρικές οδοντόβουρτσες.

Έβγαλαν και τους γόνους των

κατ’ επάγγελμα πολιτικών οι-

κογενειών να ομιλήσουν για τις

“κοινωνικές ευθύνες” των

απεργών. ΣΙΚ.

Πως όμως να αντιδράσει ένας

λαός  που για να βρει δουλεία

έπρεπε να ψηφίσει τον τοπικό

Πάγκαλο που στο τέλος του

είπε ότι “μαζί τα φάγαμε”; Πώς

να αντιδράσει ένας λαός που

επιδοτείτο για προϊόντα που

δεν παρήγαγε, ή όταν τα παρή-

γαγε τα πέταγε στις χωματε-

ρές; Στον κάμπο της

Πτολεμαϊδας φυτεύουν ακόμη

καρυδιές ανά ένα μέτρο για να

πάρουν έξτρα επιδότηση  από

την ΔΕΗ με τη συγκατάθεση

της δικαιοσύνης. Πώς να αντι-

δράσει ένας λαός που επιδοτή-

θηκε  για να εγκαταλείψει τις

παραγωγικές του δραστηριότη-

τες; Στα νησιά έκοψαν τα ψα-

ροκάικα ενώ στην ενδοχώρα

ξεπάτωσαν τα αμπέλια τους.

Πώς να αντιδράσει ένας λαός

που του έβαλαν όλα τα παιδιά

στην ανώτατη εκπαίδευση, κα-

ταργώντας κάθε έννοια αξιο-

κρατίας, φυσικής επιλογής  και

κατανομής λειτουργιών, ενώ

συγχρόνως μείωσαν τις δαπά-

νες  για την παιδεία  και έκλει-

σαν τις μισές Σχολές; Πώς να

αντιδράσει ένας λαός που το

μόνο πράγμα που του εμπνέ-

ουν για την προσωπική του

ολοκλήρωση είναι το life style

και το ποδόσφαιρο; 

Υπάρχει έλλειμμα κοινωνικής

συνοχής και ο καθένας αγωνί-

ζεται για τον εαυτό του ή το

πολύ και για την συντεχνία

του. Είναι μεγάλη η ευθύνη της

Αριστεράς που αν και είναι ο

υποτιθέμενος φορέας του ορά-

ματος της κοινοκτημοσύνης

απέρριψε όλες τις αξίες που

απαιτούνται για την λειτουργία

ενός τέτοιου συστήματος όπως

είναι η  εθνική αυτογνωσία, η

αίσθηση του κοινού συμφέρον-

τος, η αναγνώριση των ιδιαιτε-

ροτήτων μεταξύ των

ανθρώπων, η αλληλεγγύη, η

αυτοθυσία, η δικαιοσύνη και η

ελευθερία. Συμπλέει με τη νέα

τάξη πραγμάτων στο θέμα του

εθνομηδενισμού  και της κατα-

στροφής της κοινωνικής ταυ-

τότητας και συνοχής χωρίς τα

οποία χάνεται και η έννοια της

εθνικής συνείδησης  του πο-

λίτη ως κατόχου της εθνικής

περιουσίας. Έχουμε το παρά-

λογο να ισχυρίζονται ότι υπε-

ρασπίζονται την εθνική περιου-

σία όταν δεν αποδέχονται  την

έννοια του έθνους που εκ φύ-

σεως αποτελείται από διαφο-

ρετικές τάξεις και

αναδεικνύουν τις ταξικές δια-

φορές χωρίς να έχουν προτεί-

νει τρόπους εξάλειψης της

κοινωνικής αδικίας άλλους από

την κατάργηση των τάξεων

επιβάλλοντας την δικτατορία

του κόμματος.

Χρειάζεται επαναφορά του συ-

στήματος στην ανθρωποκεν-

τρική του βάση ώστε οι πολίτες

να το εμπιστευτούν  και να

ενωθούν για να ανατρέψουν

τον δράκοντα που τους κατα-

δυναστεύει. Αυτό θα το πετύ-

χουν μόνο με εξέγερση όταν

πλέον δεν θα έχουν να χάσουν

τίποτε, ως μη έχοντες  τίποτε.

Είναι φανερό πλέον ότι το σύ-

στημα στερείται των διαδικα-

σιών εξέλιξης και ανανέωσης

του και καθοδηγείται από μη-

χανισμούς εξουσίας που δεν

υφίστανται κοινωνικό έλεγχο.

Δυστυχώς η απελευθέρωση

δεν πρόκειται να έλθει μέσα

από το κυνοβούλιο και για αυτό

ο Θεός να βάλει το χέρι Του.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

7/7/2014

Μεταρρυθμίσεις, όπως λέμε  Ξεπούλημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
19010 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 2299320312, 20325-20352,
φαξ: 2299320337.
Πληροφορίες: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)
Η Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση του κυλικείου του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Δημαρχείο Σαρωνικού με
Δ/νση Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
ΤΚ.19010 Καλύβια Αττικής στις
25/08/2014 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10.00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής τηλ. 22993-20325, απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.              

Καλύβια  15/07/2014
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡ-
ΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα: 15/07/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την μίσθωση του
κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Αρτέμι-
δος)

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος προκηρύσσει δημόσιο πλει-
οδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για τη
μίσθωση του κυλικείου του 1ου
ΓΕΛ Αρτέμιδος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος, στις
27-08-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12.30’ μ.μ.
Η Επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισμού θα προβεί στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών κατά την ημερο-
μηνία και ώρα που ορίζεται από
την προκήρυξη (Τετάρτη 27-08-
2014 και ώρα 12.30΄μ.μ.). Προ-
σφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδί-
δονται στους ενδιαφερόμενους,
ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές
στον ανωτέρω διαγωνισμό δεν γί-
νονται δεκτές. Σε περίπτωση υπο-
βολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι

ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο γρα-
φείο του σχολείου (τηλέφωνο
22940 85880) κάθε Τετάρτη, από
09:00 έως 13:00, από όπου μπο-
ρούν να παραλάβουν αντίγραφο
των όρων του διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής

Σερέτης Χρήστος
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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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Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχή-

ματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν

τα σχολεία και αυτό σημαίνει  περισσότερος ελεύθερος

χρόνος για τα παιδιά,  συχνά χωρίς επιτήρηση. Είναι επί-

σης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, όσο

το δυνατόν νωρίτερα,  να αναγνωρίζουν τους κινδύνους

και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφάλεια όμως, δε

σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερπροστασία συχνά προκα-

λεί το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές

μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθονται στο

πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινή-

των και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να

ενημερώσουν για το κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που

χρειάζεται ένα παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του,

για να ταξιδεύει με ασφάλεια. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
• Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να κο-

λυμπούν σωστά από την πιο μικρή ηλικία.

• Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο νερό

χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν.

• Να μη βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, π.χ. μπρα-

τσάκια, κουλούρες κλπ. για την ασφάλεια των παιδιών μας.

• Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά μας με γεμάτο στομάχι.

• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα

και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα.

• Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και

όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φοράνε

πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν τους κανό-

νες ασφαλείας. 

• Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές, αν δεν σι-

γουρευτούν πρώτα, ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν υπάρ-

χουν εμπόδια.

• Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο, άσπρη

μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παιδιά μας. Να απο-

φεύγουμε την παραμονή στον ήλιο μεσημεριανές ώρες.

• Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή

χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, καθετή

κλπ.) και να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα με-

γαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να

ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα

συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται

από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

• Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, τότε η

πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
• Κατάλληλο ντύσιμο : 

α) στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και καπέλλο 

β) στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά παπού-

τσια 

γ) στο rafting εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.

Γενικά όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρίχηση,

ανάβαση, ελεύθερη πτώση κλπ. καλόν είναι να γίνονται σε

οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να ακο-

λουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να χρησι-

μοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.

• Να μάθουμε  στα παιδιά  να αναγνωρίζουν τα δηλητη-

ριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύ-

γουν ατυχήματα  που προέρχονται από αυτά.

Να αποφεύγουν να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, αλ-

λιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύνουν τα φίδια που

μπορεί να κρύβονται σε αυτά.

Να μη χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από

πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητη-

ριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί.

• Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται επικίν-

δυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή

προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την κατοικία

τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα τα παιδιά

πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα ζώα. 

Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κα-

τοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδούρια κ.α.

που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην περίπτωση αυτή,

θέλει προσοχή εκ μέρους των παιδιών για να μην προκλη-

θούν σοβαρά ατυχήματα.

• Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτάμια,

πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης νερού. Σε

περίπτωση που υπάρχουν,  να εξηγήσουμε την επικινδυνό-

τητά τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε να παίζουν

δίπλα τους. 

• Τα παιδιά μακριά από σπίρτα, φωτιά  και γκαζάκια. Όταν

κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα, να τους μά-

θουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.

• Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά

στην περιοχή πχ. μανιτάρια, και ας μάθουμε στα παιδιά μας

να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν.

• Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες. Ας μάθουμε

στα παιδιά μας να μη στέκονται κάτω από δέντρα και ηλε-

κτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν, όταν πέφτουν κε-

ραυνοί.

Όπου και να είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα παιδιά

μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα

παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Με τις υψηλές καλοκαι-

ρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρία-

σης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάψυξη τρόφιμα που

έχουν ήδη αποψυχθεί.

Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας. Δυστυχώς όμως,

είναι τόσο απλά που παραβλέπονται. Όλοι πιστεύουμε ότι

δεν θα συμβούν σε εμάς και επαναπαυόμαστε,  με αποτέ-

λεσμα να έχουμε πολλά ατυχήματα  κατά την διάρκεια του

καλοκαιριού. 

Ας μην ξεχνάμε ότι για τα μικρά παιδιά πρέπει να υπάρχει

πάντα σωστή επίβλεψη. 

Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» 

Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύμα-

τος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό

να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυ-

χημάτων και των συνεπειών τους. 

Γυθείου 1Α, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210.6741.933, Fax: 210.6743.950

www.pedtrauma.gr, e-mail: info@pedtrauma.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Επειδή η δύναμη του Πρω-

τέα Βούλας είναι ο κόσμος

του και την σεζόν 2013-

2014 στάθηκε δίπλα στο

γυναικείο τμήμα στην Α1, η

Διοίκηση του συλλόγου

επέλεξε μια πρωτοποριακή

κίνηση, ώστε να τον αντα-

μείψει, δίνοντας το δι-

καίωμα στους φιλάθλους

της ομάδας να επιλέξουν

τη νέα εμφάνιση για το γυ-

ναικείο τμήμα για τη σεζόν

2014-2015 στο πρωτά-

θλημα της Α1.

Συγκεκριμένα από σήμερα

Τετάρτη  9 Ιουλίου έως και

την Κυριακή 10 Αυγούστου,

θα μπορείτε να ψηφίζετε

για την νέα εμφάνιση που

θα θέλατε να έχει η ομάδα

των γυναικών. Οι δύο δημο-

φιλέστερες από την ψηφο-

φορία θα είναι και αυτές

που θα φορέσει το γυναι-

κείο τμήμα για φέτος.

Η παρουσίαση των νέων

εμφανίσεων που θα προ-

κύψουν από την ψηφοφο-

ρία του κοινού θα πραγμα-

τοποιηθεί στα γραφεία της

Royal (σε ημερομηνία που

θα αναρτηθεί) η οποία

προμηθεύει τα τμήματα

του Πρωτέα με τις εμφανί-

σεις τους.

Επιλέξτε ποια από τις 4 εμ-

φανίσεις προτιμάτε στην

φόρμα που ακολουθεί δί-

νοντας ένα όνομα (υποχρε-

ωτικά) και ένα mail

(υποχρεωτικά ώστε να σας

στείλουν ενημέρωση άμεσα

για τα αποτελέσματα) και

την επιλογή σας.

Το link για την ψηφοφορία 

http://proteasvoulas.gr/inde

x . p h p / e l / t m i m a t a / g y -

naikes/eidiseis/423-o-kos-

mos-tou-protea-epilegei-tis

-emfaniseis-ton-gynaikon-

2014-2015-psifizoume-oloi

Ποιά φορεσιά προτιμάτε για τις γυναίκες του Πρωτέα;

58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Πρωταθλήτρια Ελλάδος 

η Στρατή Μπέττυ Άννα 

στο Σκακιστικό τουρνουά

Πολύ μεγάλη επιτυχία για την νεαρή σκακίστρια του

Α.Σ. Λαυρίου Στρατή Μπέττυ Άννα η οποία κατέλαβε

την 1η θέση στην Ελλάδα στην κατηγορία των κορι-

τσιών μέχρι 10 ετών στα Πανελλήνια Νεανικά Ατο-

μικά Πρωταθλήματα  Ελλάδος  που έγιναν στο

ξενοδοχείο Porto Rio από 4 έως 10 Ιουλίου 2014.

Η Μπετιάννα σε 9 αγώνες έκανε 7 νίκες και 2 ισοπα-

λίες κερδίζοντας το Πρωτάθλημα σχετικά άνετα με

διαφορά ενός βαθμού από την 2η στη βαθμολογία.

Οι τρεις πρώτες νικήτριες είναι:

Στρατή Μπέττυ, Α.Σ. Λαυρίου

Ηλία Αναστασία, Α.Σ.Ο. Πετρούπολης “Διας”

Κούτα Αντωνία, Α.Π.Ο. “Αίγλη” Παπάγου
Πηγή: lavriaki.gr

Το Σάββατο και την Κυριακή (12-13

Ιουλίου) διεξήχθη στη ΛΑΡΙΣΑ το Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορα-

σίδων.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν και 3

αθλητές του Α.Ο. Βουλιαγμένης.

Η ΞΕΝΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ χάρισε μεγά-

λες στιγμές χαράς και συγκίνησης με

το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε

στα 200μ., με τις επιδόσεις της, αλλά

και το υπέροχο στυλ τρεξίματος της.

Μετά την  διάκριση της αυτή κλήθηκε

στην Εθνική ομάδα στίβου Παίδων-

Κορασίδων και θα μετάσχει στην διε-

θνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου που

θα διεξαχθεί στις 30 κ 31/7 στη Λευ-

κωσία.

Στη συνάντηση αυτή θα μετάσχει στα

200μ και στη σκυταλοδρομία 4x100μ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέ-

σεις των αθλητών του Α.Ο. Βουλιαγ-

μένης.

2η στα 200μ Κορασίδων η ΣΥΜΕΩΝΙ-

ΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (1997) με 25.41

(1.4).

Στον προκριματικό πέτυχε άνετα νέο

ατομικό ρεκόρ με 25.22 (+1.6) που

αποτέλεσε την καλύτερη επίδοση των

αγώνων στα 200μ και έδειξε ότι αν

βρει καλές συνθήκες και συναγωνι-

σμό σύντομα θα κατέβει και τα 25.00.

30η στα 100μ Κορασίδων η ΣΥΜΕΩ-

ΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (1997) με 13.33

(+1.9). (Η Βάσω ήταν σαφώς επηρρε-

ασμένη από την ίωση που περνάει τις

τελευταίες μέρες.)

32ός στη Δισκοβολία Παίδων ο ΠΑ-

ΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (1997) με

33.70.

Οι επόμενοι αγώνες για τους αθλη-

τές-τριες μας είναι το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών,  που

θα γίνει στο Ο.Α.Κ.Α. στις 19 κ 20/7.

Ο όμιλος του Α.Ο. Βουλιαγμένης θα

συμμετάσχει με 6 αθλητές-τριες.

H Πολυξένη Συμεωνίδου 2η Πανελληνιονίκης

του Α.Ο. Βουλιαγμένης

Ολοκληρώθηκε το 58ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιο-

πλοΐας (Open) σκαφών τύπου Lightning, που γίνεται στις

εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ) από

την Τρίτη 15 Ιουλίου.

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 17, ενώ ένας φιλι-

κός αγώνας θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουλίου. Τη διεξα-

γωγή των αγώνων είχαν αναλάβει από κοινού ο Ναυτικός

Αθλητικός Όμιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) και ο Ναυτικός Όμιλος

Ελλάδος (ΝΟΕ). 

Αγωνιστικά, περισσότερα από 30 σκάφη από χώρες της Ευ-

ρώπης (Ιταλία, Φινλανδία και μακρινή Αυστραλία) συμμε-

τείχαν στη φετινή διοργάνωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η

παρουσία πολλών Ελλήνων, αλλά και Ευρωπαίων γνωστών

πρωταθλητών, όπως οι Γιώργος Ανδρεάδης, Τάσος Μπουν-

τούρης, Urs Wyler, Kimmo Aromaa, που επέλεξαν να αγω-

νιστούν και στα σκάφη Lightning.   

Την παραμονή των αγώνων Δευτέρα 14/7 έγινε η επίσημη

έναρξη με καλεσμένους αθλητές και παράγοντες της πε-

ριοχής στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ.

Την Τρίτη το μεσημέρι, έγινε η εκκίνηση της πρώτης κούρ-

σας, με έναν «μπερδεμένο» καιρό που άλλαζε κάθε μισή

ώρα και δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους ιστιοπλόους. Γενικά ο

καιρός δεν ήταν ο καλύτερος για την εποχή. 

Οι πρώτοι νικητές είναι ελληνικά πληρώματα, όπως φαίνε-

ται στον παρακάτω πίνακα.

(Open) σκαφών τύπου Lightning
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Χαρακτήρα πανστρατιάς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρό-

σκληση του ΣΥΡΙΖΑ για τον αιγιαλό που πραγματοποιήθηκε

στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη την Τετάρτη 16/7.

Πρόκειται, υπογράμμισε, «για ένα νομοθετικό έκτρωμα που κα-

τάφωρα παραβιάζει το Σύνταγμα, τη νομολογία του ΣτΕ, τη

νομολογία αιώνων (από το ρωμαϊκό δίκαιο ήδη για την ακρί-

βεια), αλλά και τους στοιχειώδεις κοινούς τόπους της επιστη-

μονικής κοινότητας, αλλά και το κοινοτικό δίκαιο».

Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «τερατούργημα» και υπογράμ-

μισε πως  πρόκειται «για ένα νομοθετικό έκτρωμα που κατά-

φωρα παραβιάζει το Σύνταγμα, τη νομολογία του ΣτΕ, τη

νομολογία αιώνων (από το ρωμαϊκό δίκαιο ήδη για την ακρί-

βεια), αλλά και τους στοιχειώδεις κοινούς τόπους της επιστη-

μονικής κοινότητας, αλλά και το κοινοτικό δίκαιο».

Επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα χωρίς κομματική ταυ-

τότητα «αλλά για μια πρωτοβουλία πλατιάς συσπείρωσης πρω-

τίστως κοινωνικών αλλά και πολιτικών δυνάμεων πάνω σε

έναν κοινό στόχο: Να προστατέψουμε τους αιγιαλούς και τον

ανεκτίμητο φυσικό πλούτο της χώρας μας από μια ανεπα-
νόρθωτη καταστροφή.
Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μια μάχη μας που μας αφορά

όλες και όλους.

Όλες και όλους -την κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες, τα κινή-

ματα, τους επιστήμονες, τους εργαζόμενους, τους επιχειρη-

ματίες του τουρισμού και όχι μόνο.

Γιατί το νομοθετικό τερατούργημα που κρύβεται κάτω από τον

ψευδώνυμο τίτλο: “Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αι-
γιαλού και παραλίας”, επιτρέπει, προετοιμάζει και κατοχυρώ-

νει μια εθνική καταστροφή. 

Με το νομοσχέδιο αυτό, που αφορά σε ακτές, παραλίμνιες και

παρόχθιες ζώνες, υπονομεύεται σε πρωτόγνωρο βαθμό το μέ-

γεθος, το καθεστώς και ο χαρακτήρας της δημόσιας περιου-

σίας, αλλά και ευρύτερα η φύση, οι παραδόσεις και το μέλλον

της χώρας. 

Ανατρέπεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη απόλαυση των

δημόσιων αγαθών, η κατοχυρωμένη από αιώνες διάσταση των

δημόσιων κτημάτων ως «κοινής χρήσης πράγματα, εκτός συ-

ναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας» και, επομένως, προ-

σβάλλεται ευθέως κάθε επιστημονική, δικαιακή και κοινή λο-

γική.

• Όση έκταση θέλει κανείς θα την εκμεταλλεύεται, χωρίς όρια.

• Όση και όποια έκταση θέλει κανείς θα την αποκόπτει απ’ την

κοινή χρήση, καταργώντας έτσι την ελεύθερη και ακώλυτη

πρόσβασης στις ακτές.

• Όπου δεν περισσεύει ικανή έκταση παράκτια ή παρόχθια

προς εκμετάλλευση, θα επιτρέπεται το μπάζωμα της θάλασ-

σας ώστε να μεγαλώσει το οικόπεδο.

Και -προσέξτε τη διαστροφή το μπάζωμα θα μετριέται με τα

κρεβάτια!

• Ο καθορισμός παραλίας δεν θα είναι υποχρεωτικός, δεν θα

γίνεται αυτεπάγγελτα, ούτε θα έχει κάποιες ελάχιστες δια-

στάσεις.

• Οποιοδήποτε τετελεσμένο στον χώρο από πλευράς δόμη-

σης, όχι απλώς θα νομιμοποιείται, αλλά θα αναγνωρίζεται και

ως όριο που κατισχύει της οριοθέτησης του αιγιαλού. 

[...]

Παραβιάζει επίσης το κοινοτικό δίκαιο, αφού οι ακτές, οι πα-

ραλίες, οι αιγιαλοί της Ελλάδας αναπόσπαστο κομμάτι της κοι-

νής μας θάλασσας της Μεσογείου προστατεύονται από τη

συνθήκη της Βαρκελώνης ως … «κοινή φυσική και πολιτιστική
κληρονομιά που πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση προς
όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών …».  
“Ο μόνος δρόμος για να ανατραπεί αυτή η πολιτική είναι η από
κοινού δράση, η ενότητα, το μέτωπο, η συμμαχία όλων εκεί-

νων που θέλουν να υπερασπιστούν το σήμερα και το αύριο

αυτού του τόπου”, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Λεόντειες συμβάσεις σε βάρος της

κοινωνίας και των πολιτών

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, που παραβρέθηκε στην συ-

νάντηση επεσήμανε τους αποικιοκρατικούς όρους που αντι-

μετωπίζεται σήμερα η χώρα, λέγοντας μεταξύ άλλων:

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο.

Η κυβέρνηση των κκ Σαμαρά και Βενιζέλου διαρρηγνύει τα ιμά-

τιά της ότι δεν επίκειται κανενός είδος εκποίηση των αιγιαλών.

Ωστόσο οι πράξεις της λένε άλλα. Ομολογούν τις πραγματικές

της προθέσεις. 

Και μιλάμε για πράξεις χειροπιαστές.  Και για του λόγου το

αληθές, δύο λέξεις. «Ελληνικό» και «μικρή ΔΕΗ». 

Και ένα κόκκινο νήμα. Αυτό της στρεβλής ανάπτυξης που ταυ-

τίζεται με την ιδιωτικοποίηση και την τσιμεντοποίηση. 

Και με μία δεδομένη πολιτική βούληση. Αυτή της σημερινής

κυβέρνησης που αντιμετωπίζει το μέλλον της χώρας με όρους

αποικιοκρατικούς. Και με λεόντειες συμβάσεις σε βάρος της
κοινωνίας και των πολιτών.

Πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για να αποτραπεί το έγκλημα 

της εκχώρησης του αιγιαλού και της παραλίας

Ο μόνος δρόμος,  η από κοινού δράση, η ενότητα, η συμμαχία όλων 
όσων θέλουν να υπερασπιστούν το σήμερα και το αύριο του τόπου

Νίκη των κινημάτων υπεράσπισης των

συλλογικών αγαθών αποτελεί η απόφαση

του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής,

με την οποία ζητάει την απόσυρση του νο-

μοσχεδίου για τον Αιγιαλό, τονίζουν οι Οι-

κολόγοι Πράσινοι.

Το θέμα του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για

τους αιγιαλούς, τις όχθες των ποταμών

και τις παραλίμνιες περιοχές συζητήθηκε

με πρωτοβουλία της παράταξης «Αττική

Οικολογική Απάντηση». Ο Περιφερειακός

σύμβουλος Κώστας Διάκος, που το ειση-

γήθηκε, επεσήμανε την αντισυνταγματι-

κότητα του νομοσχεδίου και τόνισε πως

πρόκειται για ένα νομοσχέδιο ξεκάθαρα

σε βάρος του περιβάλλοντος, με σκοπό

το βραχυπρόθεσμο ιδιωτικό κέρδος,

χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη, και μείωση

της ανεργίας.

Το νομοσχέδιο παραβιάζει διεθνείς συν-

θήκες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ

θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελεύ-

θερη πρόσβαση των πολιτών στην θά-

λασσα.

Τελικά το Περιφερειακό Συμβούλιο ζή-

τησε να αποσυρθεί ολόκληρο το νομο-

σχέδιο, μέσα σε χειροκροτήματα των

παρισταμένων περιφερειακών συμβού-

λων και πολιτών.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου παραστάθηκε, με πρόσκληση της

ΑΤΤΟΙΚΑ (Aττική Οικολογική Απάντηση),

εκπροσωπώντας τις ανθιστάμενες κοινω-

νικές δυνάμεις και ο Γιώργος Καλιαμπέ-

τσος, μέλος της διοίκησης του

ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολο-

γικών Ορφανώνσεων).

Αποχωρώντας από το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο, ο Κώστας Διάκος επισήμανε: «Η

τοποθέτηση κατά του νομοσχεδίου για

τους αιγιαλούς από το περιφερειακό συμ-

βούλιο της μεγαλύτερης περιφέρειας, της

Αττικής, αποτελεί ισχυρό ράπισμα από
την Αυτοδιοίκηση στην αντιλαϊκή, αντι-
περιβαλλοντική πολιτική της Κεντρικής
Διοίκησης. Και μια που τελειώνει και η θη-

τεία του παρόντος Περιφερειακού Συμ-

βουλίου, θέλω να επισημάνω τη σημασία

που έχει η ανάδειξη του πολιτικού ρόλου

της Αυτοδιοίκησης στις αναγκαίες, συνο-

μολογημένα πια, θεσμικές αλλαγές που

χρειάζεται η χώρα μας για να βγει από τα

αδιέξοδα της κρίσης, που δεν είναι

άσχετα με τη συγκεντρωτική, πελατειακή,

κoμματικοκρατική διοικητική διάταξη της

χώρας.»

Σχετικά με την απόφαση, η εκπρόσωπος

Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Μαρία

Πετεινάκη δήλωσε: «Στην Αυτοδιοίκηση

βλέπουμε μία ελπίδα αλλαγής, βλέπουμε

συνεργασίες και τους καρπούς των ανοι-

χτών διαλόγων με την κοινωνία. Στην αυ-

τοδιοίκηση θα πέσει μεγάλο βάρος της

αντίστασης στους αντισυνταγματικούς

νόμους όπως του Αιγιαλού και στο αυθαί-

ρετο ξεπούλημα του ΤΑΙΠΕΔ. Ευχόμαστε

η απόφαση αυτή να βρει μιμητές και στην

υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και αποτέλεσμα,

με την καινούργια σύνθεση των Περιφε-

ρειακών Συμβούλιων».

To Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

απέσυρε το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό!

Μετά από πρόταση της “Αττικής Οικολογικής Απάντησης”


