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Ρύποι λυμάτων στη θάλασσα της Βούλας
Λύματα

στη θάλασσα

της Βούλας,

από ΠΙΚΠΑ,

Κάμπινγκ, 

Α’ πλαζ 

κινητοποίησαν

τη διοίκηση του

ΠΙΚΠΑ και την

ΕΥΔΑΠ.

Σελίδα 6

Η ΠΑΣΙΟΝΑΡΙΑ!
Η Πρόεδρος της Βουλής

και ο θεσμικός της ρόλος

Είχα δεσμευτεί στο άρθρο της περασμένης εβδο-

μάδας, ν’ αφιερώσω το παρόν άρθρο στη Ζωή Κων-

σταντοπούλου, στην πρόεδρο της Βουλής των

Ελλήνων, σ’ αυτήν την ολοκληρωμένη προσωπικό-

τητα, στην “Πασιονάρια”1 της Βουλής και στον θε-

σμικό της ρόλο. Οι δεσμεύσεις πρέπει να

τηρούνται. Και το κάνω, όχι βέβαια, για να τη “λι-

βανίσω” - δεν έχω κανέναν λόγο και κανένα συμ-

φέρον, απεναντίας έχω προσωπική δυσαρέσκεια

απέναντί της - ούτε γιατί έχει ανάγκη υποστήρι-

ξης. (Αυτή είναι θηριοδαμάστρια!).

Το κάνω γιατί έχει στοχοποιηθεί λυσ-

σασμένα. Ο λόγος δε που έχει στο-

χοποιηθεί, δεν είναι κάποιες

προσωπικές εμπάθειες ή γιατί δεν

κάνει καλά τη δουλειά της. Αντίθετα

έχει στοχοποιηθεί και σφυροκοπείται

ανηλεώς και μεθοδευμένα, ακριβώς

επειδή ασκεί σωστά και επιμελέ-

στατα τα καθήκοντά της, ως εκ του

θεσμικού της ρόλου. Δεν προεδρεύει

απλώς, όπως θα ήθελαν και όπως έχουν μάθει.

Ο θεσμικός ρόλος 

του/της προέδρου της Βουλής

Η Βουλή είναι ο κορυφαίος θεσμός της Δημοκρα-

τίας. Η Βουλή - οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν

τον κυρίαρχο Λαό, όπως διατυπώνεται στο Σύν-

ταγμα και εννοιολογικά, στο Συνταγματικό Δίκαιο

και, σε τελευταία ανάλυση, στο φυσικό δίκαιο.

Η Πρόεδρος της Βουλής είναι “τρίτη τη τάξει” θε-

σμικός παράγων του πολιτεύματος και εκπροσω-

πεί το σύνολο της Βουλής, δηλαδή των

βουλευτών. Οι βουλευτές έχουν πρωτογενή εξου-

σία. Αντλούν δηλαδή την εξουσία τους κατ’ ευ-

θείαν από τον κυρίαρχο λαό. Ενώ ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας έχει δευτερογενή εξουσία, αφού

αντλεί την εξουσία εμμέσως - από τη Βουλή, που

τον εκλέγει. Είναι όμως “πρώτος τή τάξει” θεσμι-

κός παράγων, ως “ρυθμιστής του πολιτεύματος”,

όπως ορίζει το Σύνταγμα,         Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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Συνέχεια από τη σελ. 1

παρ’ όλο που με την αναθεώρηση του 1986, δεν έχει

την αρμοδιότητα της διάλυσης της Βουλής και την

προκήρυξη εκλογών, αν διαπιστώνει δυσαρμονία

εκλογικού σώματος και Βουλής. Την αρμοδιότητα

αυτή την έχει ο Πρωθυπουργός πλέον, ως primus solo

και όχι primus inter pares (πρώτος μεταξύ ίσων), όπως

ορίζει, βέβαια το Σύνταγμα. 

Η Πρόεδρος εκπροσωπεί την κυρίαρχη κατά την

άποψή μου, εκ των τριών εξουσιών - τη νομοθετική -

ως πρωτογενή, ενώ του Π.τ.Δ., όπως προείπα είναι

δευτερογενής και του Πρωθυπουργού εν μέρει πρω-

τογενής, εν μέρει δευτερογενής, όπως και της προ-

έδρου της Βουλής. (Πρωτογενής ως βουλευτού,

δευτερογενής, ως Προέδρου).

Ν’ αφήσουν λοιπόν τις “εξυπνάδες” ορισμένοι που ζη-

τάνε απ' τον Πρωθυπουργό “να την μαζέψει” ή “να τη
σουτάρει”! Τέτοια γνώση και τέτοιο “ήθος” δυσερμή-

νευτο. Που αν δεν προδίδει σκοπιμότητες, ανάγεται

στη σφαίρα της απαιδευσίας και της ψυχολογίας. Πι-

θανόν ν’ αποκαλύπτει και αντιλήψεις ξεπερασμένες

φαλλοκρατών και φαλλοκρουστών.

Η ουσία είναι ότι ενοχλεί

Ενοχλεί γιατί αποδεικνύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

ότι εννοεί να διακονήσει τα λειτουργικά της καθή-

κοντα, με θρησκευτική (δημοκρατική) ευλάβεια, προς

το δημόσιο συμφέρον των Ελλήνων και το συμφέρον

της Ελλάδος. Κι αυτό ενοχλεί· ενοχλεί γιατί δημι-

ούργησε την Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο

Χρέος και εργάστηκε ταχύτατα και έγκυρα ώστε να

εκδοθούν έγκαιρα τα προκαταρκτικά συμπεράσματα,

τα οποία, δυστυχώς, δεν αξιοποίησε αναλόγως ο

Πρωθυπουργός, στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις,

ούτε κανείς από τη διαπραγματευτική ομάδα, όπως

δείχνουν τα πράγματα.

― Ενοχλεί γιατί “εναγγαλίσθη” την Εθνική Επιτροπή

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) η οποία δια-

κηρύττει ότι η λιτότητα - που επιβάλλει η ΟΝΕ και η

τρόικα - οδηγεί σε υποβάθμιση των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων και αντιστρέφει την ιεράρχηση των αξιών

και αρχών της Ε.Ε. και βασικών διατάξεων του Συν-

τάγματος, αφού δίνει προτεραιότητα στους δημοσιο-

νομικούς στόχους σε βάρος θεμελιωδών

δικαιωμάτων κλπ.

― Ενοχλεί γιατί εφαρμόζει τον κανονισμό της Βου-

λής και λειτουργεί τις Επιτροπές και παρίσταται και

τοποθετείται και ομιλεί “έξω απ’ τα δόντια”.

Κι αυτά που είπε στην κοινή συνεδρίαση των κοινο-

βουλευτικών Επιτροπών κατά την πρόσφατη συζή-

τηση για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή

στην ουσία για τους  πλειστηριασμούς κ.λπ. είναι

συνταρακτικά και ουσιωδέστατα και εγγράφουν πο-

λιτικές και νομικές υποθήκες για τις διαπραγματεύ-

σεις, τις αποφάσεις και ενδεχομένως την ανατροπή

τους. Για όσους γνωρίζουν στοιχειώδη νομικά, κατα-

νοούν τη νομική σημασία των επισήμων δηλώσεων

και των πρακτικών επισήμων φορέων, όπως η Βουλή.

Σταχυολογώ:

Στην πλαγιοκόπηση του Λοβέρδου κατά του Υπουρ-

γού της Δικαιοσύνης (που δεν συμφωνεί με ορισμένα

άρθρα του ΚΠΔ)( και στην “μπηχτή” ότι η Πρόεδρος

σφυροκοπεί την κυβέρνηση, η πρόεδρος απάντησε

κοφτά: «Αυτοί που σφυροκοπούνται από την Πρό-
εδρο της Βουλής δεν είναι η κυβέρνηση. Αυτοί που
σφυροκοπούνται είναι εκείνοι οι οποίοι συμπράττουν
σ’ αυτόν τον ΕΚΒΙΑΣΜΟ, είναι εκείνοι οι οποίοι επι-
σπεύδουν την ασφυξία του Λαού...».
Στην παρατήρηση του Φίλη ότι απαιτείται μεγαλύτερη

“δημοκρατική προσήνεια» και δεν μπόρεσε να κατα-

λάβει γιατί δεν το έφερε μια ημέρα νωρίτερα, η Ζωή

Κωνσταντοπούλου (Ζ.Κ.) αιτιολόγησε αφοπλιστικά:

«Αυτό το Νομοσχέδιο αριθμεί 977 σελίδες νομικών
κειμένων [...] οι βουλευτές οφείλουν τουλάχιστον να
διαβάζουν τα νομοθετήματα [...] οι 977 σελίδες έκα-
ναν 7 ώρες ν’ αναπαραχθούν [...] και αν κανείς υπο-
λογίσει ένα ανέφικτο χρονικό διάστημα, δηλαδή 2
λεπτών(!) ανά σελίδα, χρειάζονται 32 και πλέον ώρες,
για μια απλή ανάγνωση.
Γιατί η Βουλή πρέπει να ψηφίσει (το ψήφισε) αυτό το
νομοσχέδιο (Ν/Σ) όταν είναι πρόδηλο, κατάδηλο ότι
δεν έχει μπορέσει κανείς να το διαβάσει...»!

Σ.Σ. Η Βουλή όμως - η πλειοψηφία των βουλευτών

του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψηφούντων καμμιά σαρανταριά, οι

ΑΝ.ΕΛ., η Ν.Δ., το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ - το ψήφισε

με μεγάλη πλειοψηφία, αφού, κατά την εύστοχη πα-

ρατήρηση του Μιχαλολιάκου, οι “μεγαλοφυίες” της
Βουλής το διάβασαν, το μελέτησαν, το σκέφτηκαν,
προβληματίστηκαν και αποφάσισαν να το ψηφίσουν...
“κατά συνείδηση”. Η Κυβέρνηση και ο Τσίπρας, πάν-

τως, το έφεραν προς ψήφιση “με το πιστόλι στον κρό-
ταφο!!”
Η Κωνσταντοπούλου, όμως παρά τις ομοθυμαδόν

επιθέσεις, έδωσε αξιόπιστα και αξιότιμα την επανα-

στατική της μάχη, έτσι που να δικαιούται επάξια την

προσονυμία “Πασιονάρια”.

Στη συζήτηση αυτή και στις αναφορές της θα επα-

νέλθουμε και μετά τις διακοπές.

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ

(Δεχόμαστε τη συνδρομή σας για να συνεχίσουμε να

βγαίνουμε. Α, διαβάστε για το Δήμαρχο της Μήλου!

στη σελ. 16

――――――
1. Πασιονάρια (άνθος του πάθους), Η θρυλική επαναστάτρια του

Ισπανικού εμφυλίου Βάσια Dolores Ibaruti.

Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους Σελ. 4, 5

Τα απορρίμματα των 3Β στο
Δήμο Ελληνικού Σελ. 6

Βελτίωση οδικού δικτύου στο
Δήμο Παιανίας Σελ. 7

Παλαιά Φώκαια Απόστολος Βιτάλης  Σελ. 8

Βυθίσατε το “Αβέρωφ” Ανδρέας Μελε-

ζιάδης  Σελ. 8

Βγήκε η πομπή στις στρά-
τες... Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Υποθαλάσσιες λίμνες κάτω από
την Καλντέρα Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Για έναν άλλο τρόπο διακοπών
στη Ροδόπη Σελ. 12

Ο απόλυτος εξευτελισμός της
τρόικα Σελ. 14

Επαγγελματικό Λύκειο Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Πασιονάρια

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 3η  Αυγούστου,

ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  20:00  για συζήτηση και λήψη

απόφασης σε 5 θέματα:
1ο «Επί αιτήσεως της Αριστέας Καραχρήστου  σχετικά με πα-

ραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ».          

2ο «Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2015-2019 (Α’Φάση –Στρατηγικός

Σχεδιασμός)

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

O Δήμος 3Β καλεί στην 20η/2015 Δημόσια- Τακτική Συ-

νεδρίαση του Δ.Σ., την 5η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και

ώρα 18:00, για  συζήτηση και λήψη απόφασης: 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την νήσο “ΥΔΡΟΥΣΣΑ”.

2. Διοργάνωση Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα, “Κύ-

πελλο Καστελόριζο 2015”στο Δήμο Μεγίστης.
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Εχουμε γράψει πολλές φορές για την

επιχειρούμενη εμπορική δραστηριό-

τητα που συντελείται αυτό το διάστημα

πάνω στη νήσο Υδρούσα στη Βούλα.

Με τη “μάσκα” ενός “Πρότυπου Πάρκου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης” οι

“επενδυτές”,  οι οποίοι είναι επιχειρη-

ματίες στο χώρο της ψυχαγωγίας και

έχουν επιστρατεύσει τα μαζικά μέσα

ενημέρωσης σε καθημερινή αναφορά,

στήνουν επιχείρηση που θα δημιουργή-

σει τεράστια προβλήματα στην πε-

ριοχή· ηχορύπανσης, υδατορύπανσης,

περιβαλλοντικής καταστροφής. Ηδη τα

κοπάδια αγριοκούνελα που κατοικού-

σαν πάνω στο νησί εξαφανίστηκαν!

Το θέμα έχει καταγγελθεί επανειλλη-

μένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο

Δήμαρχος έχει δηλώσει κατ’ επανάλη-

ψιν ότι δεν θα γίνει καμμία δραστηριό-

τητα στο νησί.

Ηδη όμως μπήκαν οι ομπρέλες και οι

ξαπλώστρες καθώς και το καραβάκι

καντίνα που θα είναι μόνιμα ελλιμενι-

σμένο στο νησί!

Οι “επενδυτές” γνωρίζουν τα κόλπα και

τα “παράθυρα” στην Ελλάδα για να οι-

κονομήσεις... και η επένδυση γίνεται

βήμα - βήμα.

Να θυμίσουμε ότι αρχές του Ιουνίου σε

πρωινή εκπομπή, μέλος του επιχειρη-

ματικού σχήματος δήλωνε ότι «Στην
παραλία θα έχουν τοποθετηθεί ομπρέ-
λες και ξαπλώστρες, ενώ οι λουόμενοι
θα μπορούν να αγοράζουν προμήθειες
(αναψυκτικά κ.λπ.) από μία πλωτή καν-
τίνα, που θα είναι μόνιμα αγκυροβολη-
μένη στο νησί.
Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες μπή-

καν! Το καραβάκι επίσης ήρθε.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης

Δόγκας στην τελευταία συνεδρίαση

του Δ.Σ. στα 3Β (29.7.15) επανήλθε με

νέα ερώτηση για το θέμα. Η απάντηση

του δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου

ήταν ένας ογκωδέστατος φάκελλος με

ενέργειες που έχουν κάνει οι υπηρε-

σίες του Δήμου για να αποτρέψουν την

“επένδυση”, αλλά δεν κατέστη δυνα-

τόν.

Ο δήμαρχος τόνισε για άλλη μια φορά

ότι η επένδυση δεν θα καταφέρει να

γίνει και όπως είχε πει παλιότερα “πάν-
τως δεν θα πάει αντουφέκιστη”.

Εμείς έχουμε τις ενστάσεις μας, γιατί

η αρχή έγινε και όπως τόσο καλά πα-

ρουσιάζει ο ελληνικός κινηματογράφος

τις νοοτροπίες, “βάζω εγώ την κεφάλα
μου μέσα...”.
Γιατί η γραφειοκρατία είναι μεγάλος

εχθρός της αλήθειας και έχουν δει

πολλά τα μάτια μας...

Αννα ΜπουζιάνηΤο διεμήνυσαν και το έκαναν. Την περίοδο

των αδειών των υπαλλήλων του Δήμου θα

ξεκινούσε η κατασκευή των υποδομών

στην  παραλία της Υδρούσας, με σκοπό να

δημιουργήσουν οργανωμένη ακτή κολύμ-

βησης και de facto κατάσταση.

Δεν υπολογίζουν ούτε την δυσαρέσκεια

των πολιτών, αλλά ούτε και τους νόμους

και τις τελεσίδικες αποφάσεις των ανώτα-

των δικαστηρίων.

Η νήσος Υδρούσα είναι προστατευόμενη

από το Π.Δ. 254/2004 και με την απόφαση

του Συμβουλίου της Επικρατείας

3222/2006, που αποφαίνεται τελεσίδικα ότι

δεν επιτρέπεται στη νήσο η δόμηση και η

δημιουργία οργανωμένης ακτής κολύμβη-

σης με λουτρικές εγκα-

ταστάσεις.

Τώρα ο Δήμαρχος και η

Διοίκηση του Δήμου θα

δείξουν εάν το εννοού-

σαν όταν δήλωναν ότι

δεν θα επιτρέψουν την

υποβάθμιση της προστα-

τευόμενης νήσου.

Η γενικότερη πορεία επί

αναλόγων θεμάτων,

μέχρι τώρα δεν μας δίνει

καμμία αισιοδοξία (δια-

χείριση και προστασία ακτών και λίμνη

Βουλιαγμένης) .

Οι πολίτες περιμένουν και κρίνουν. 

Για την ΡΙ.ΚΙ.Π.

Ματόπουλος θάνος

Τουριστικές 

εγκαταστάσεις στη

νήσο Υδρούσα

Πρόκληση αποτελεί η τοποθέτηση κατασκευής 

ορατής από την Ακτή της Βούλας

Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες μπήκαν 

το καραβάκι-καντίνα αγκυροβόλησε 

στη νήσο Υδρούσα!
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Σηματοδοτεί η αυτοκτονία του Αίαντα το τέλος των αξιών
του αρχαϊκού κόσμου;  Οριοθετεί η έριδα για την ταφή
του μοναχικού ήρωα το πέρασμα από τον «πολιτισμό της
ντροπής» στον «πολιτισμό της ενοχής»; 
Κατησχυμένος από τη μεροληπτική απονoμή των όπλων

του Αχιλλέα στον Οδυσσέα, ο Αίας αποφασίζει εκδίκηση,

τυφλωμένος όμως από τη μανία που του στέλνει η Αθηνά,

κατακρεουργεί τα κοπάδια των Αχαιών. Ταπεινωμένος, ο

ομηρικός ήρωας επιλέγει τον θάνατο. 

Mικρό θέατρο Αρχαίας Επιδάυρου, σήμερα 1η Αυγούστου

στις 9.30μ.μ. Διάρκεια 90 λεπτά.

Η Σύλβια Λιούλιου και ένας δημιουργικός πυρήνας νέων

καλλιτεχνών εγκαινιάζουν με τον Αίαντα (περίπου 450

π.Χ.) την έρευνά τους πάνω στο αρχαίο δράμα, ιχνηλα-

τώντας την πορεία του πρώτου αυτόχειρα της σοφό-

κλειας δραματουργίας.

Όλοι οι ήρωες του Σοφοκλή βρίσκονται «στοιχημένοι»

πίσω από την εφτάδιπλη ασπίδα του Αίαντα.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ο μοναχικός ήρωας με την πικρή ιδιοσυγκρασία και την φαρ-

μακωμένη υπόληψη, ο άφταστος που τρελλαίνεται γιατί του

κλέβουν την πρωτιά, το ανυποχώρητο θάρρος στην παγίδα των

θεών. Οι ανθρώπινοι τύποι του Αίαντα ή του Αχιλλέα εκθρονί-

ζονται –της γης οι αντρειωμένοι πέφτουν σαν άστρα, σβήνουν

σαν πυροτεχνήματα και μόνο σε βαθιά ψυχικά κοιτάσματα μπο-

ρούν να υπάρξουν πια»

ΣΥΛΒΙΑ ΛΙΟΥΛΙΟΥ

Μετάφραση: Παναγής  Λορεντζάτος

“Αίας” του Σοφοκλή 

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΡΟΥ

1η Αυγούστου

Ο δρόμος του μεταξιού
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κίνας

Επόμενο σταθμό στον πολύ ιδιαίτερο και γεμάτο μελω-

δίες Δρόμο του μεταξιού που διανύει αυτό το καλοκαίρι η

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κίνας,  αποτελεί η Αθήνα και

το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η διεθνούς φήμης ορχήστρα

υπό την διεύθυνση του μάεστρου και καλλιτεχνικού της

διευθυντή Long Yu, μας υπόσχεται μία μαγική βραδιά ερ-

μηνεύοντας τους πασίγνωστους «Πολοβτσιανούς Χο-

ρούς» από την όπερα Πρίγκηπας Ιγκόρ του Αλεξάντερ

Μποροντίν, το Κοντσέρτο για βιολί των He Zhanhao και

Chen Gang και την περίφημη Ενάτη Συμφωνία «του Νέου

Κόσμου» του Αντονίν Ντβόρζακ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κίνας έχει κερδίσει τα τε-

λευταία 14 χρόνια την αναγνώριση του φιλόμουσου κοι-

νού τόσο την Κίνα όσο και στο εξωτερικό. 

Αποτελούμενη από ένα μεγάλο αριθμό σπουδαίων μουσι-

κών που δουλεύουν μαζί με πάθος και αποφασιστικότητα,

φιλοδοξεί να αποτελέσει την καλύτερη ορχήστρα στην

Κίνα και μία από τις σπουδαιότερες τόσο στην Ασία όσο

και στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Ώρα έναρξης: 21.00

Συνεχίζεται και τον Αύγουστο

το Πρόγραμμα Καλοκαιρινού

Φεστιβάλ του Δήμου Λαυρεω-

τικής με τίτλο “Θορικά”, πλού-

σιες εκδηλώσεις, θεατρικές

παραστάσεις και εκθέσεις.

“Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ” 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ

20:30 - ΑΚΕΛ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ  - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑ-

ΣΤΗΡΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΙΩΝ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

‘’ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ’’

“Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟ-

ΠΟΥΛΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟ-

ΡΟΜΗΛΑ
Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία: Δρίβα Στέλλα

Η υπόθεση ξετυλίγεται στις βουνο-

κορφές σε ένα ορεινό χωριό της Πε-

λοποννήσου. Τα πρόσωπα του έργου

είναι τσέλιγκες, βοσκοπούλες και

τσομπάνηδες. Ο πλούσιος αρχιτσέ-

λιγκας Μήτρος φτάνει σε ένα ορεινό

χωριό της Πελοποννήσου , αναζητών-

τας τον παιδικό του έρωτα, τη βοσκο-

πούλα που αγάπησε παιδί. Η άφιξή

του στο χωριό, θα φέρει αναστάτωση

και θα έρθουν στο φως κρυμμένες

συγκρούσεις και μυστικοί έρωτες.          

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ

21:00  -  ΛΙΜΑΝΙ ΧΥΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥ-

ΡΙΟΥ με έργα Ελλήνων

& Ξένων συνθετών
Τραγουδούν: Αθηνά Ρούτση, Ασπασία Θε-

οφίλου, Λουκάς Πανουργιάς, Κων/νος Κω-

τσαδάμ, Ευτύχης Ζάρμπ

Διευθύνει ο Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 20:30 -

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ 

ΒΡΑΔΙΕΣ  ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

“ΧΑΡΧΟΥΤ” ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΥ-

ΤΣΙΔΗ, «ΝΕΡΟΜΥΛΕ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ

21:00 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ROCK’ ROLL PARTY 
Συμμετέχει το συγκρότημα  Rusty Miners

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8 ΩΡΑ 20:30 -  ΑΚΕΛ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΗ. Παρουσίαση παραδο-

σιακών χορών της Μακεδονίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/8 ΩΡΑ 21:00 - ΑΚΕΛ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΥΜΕ-
ΝΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Από την θεατρική ομάδα ΑΛΦΑ του ΑΛΦΑ

Ινστιτούτου Πολιτισμού . Σκηνοθεσία : Νι-

κόλαος Ταρατόρης   Χορογραφία - Κινη-

σιολογία: Αλέξανδρος Ζαχάρεας 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00 -

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΑΝΑ

ΚΕΡΑΤΕΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙ-

ΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η συναυ-

λία της Φιλαρμονικής Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής, θα μας ταξιδέψει μέσα από

την μουσική της μεγάλης οθόνης. Διευθύ-

νει  ο Ιωάννης Κ. Οικονομάκης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00

- ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΓΚΑΡΙΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑ

Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΞΥΔΑΚΗ - ΛΟΥΔΟ-

ΒΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Δύο σημαντικοί συνθέτες και τραγουδο-
ποιοί, ο Νίκος Ξυδάκης από το Κάϊρο και ο
Λουδοβίκος των Ανωγείων από την ορεινή
Κρήτη ορμώμενος, συνεργάζονται για
πρώτη φορά επί σκηνής και αφηγούνται
στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ένα αρι-
στούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας,
τον «Ερωτόκριτο». Στο δεύτερο μέρος της
συναυλίας, η επιλογή από  τραγούδια της
μακρόχρονης πορείας τους συνθέτουν μία
ερωτική μυθολογία και μας βυθίζουν στην
ποιητική  γλώσσα του τραγουδιού.
Μαζί τους στο τραγούδι η Αλίκη Ζωγράφου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00

- ΑΚΕΛ ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΜΠΕΛΛΕ
Ο Αλέξανδρος Μπελλές  θα παρουσιάσει
τραγούδια από την πρώτη του δισκογρα-
φική δουλειά «Σαν έρθεις» αλλά και τον
επερχόμενο δίσκο του που αναμένεται στα
τέλη του 2015, πλαισιωμένα από ιδιαίτερες
διασκευές Ελλήνων συνθετών και τραγου-
δοποιών. Μαζί του τέσσερις εξαιρετικοί
μουσικοί με το δικό τους προσωπικό ύφος

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 20:30

- ΑΚΕΛ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΝΕΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Η Ορχήστρα Νέων Λαυρεωτικής υπό

την καθοδήγηση του Ευτύχη Ζαρμπ

συμπληρώνει τα 10 χρόνια παρουσίας

στα μουσικά δρώμενα της περιοχής

μας με μια εορταστική συναυλία. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ

20:30 - ΑΚΕΛ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗ με την ορχήστρα του ΑΛΚΙ-

ΒΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

“ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ”
Παιδική διαδραστική  παράσταση βα-

σισμένη στο Αλφαβητάρι της Ράνιας

Μπουμπουρή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00

- Τ.Π.Π.Λ

“ΑΛΛΙΩΣ” ΔΗΜΗΤΡΑ  ΓΑΛΑΝΗ  

Μέσα από ένα πολύ ξεχωριστό live μας δί-

νεται μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε

την Δήμητρα Γαλάνη που έχουμε αγαπήσει

μέσα από μια πορεία 43 χρόνων, να ακού-

σουμε τα πιο αγαπημένα τραγούδια της σε

ένα πλούσιο και ουσιαστικό πρόγραμμα,

αυτά που ήδη γνωρίζουμε και αυτά που

αγαπάει η ίδια και παρουσιάζει αλλιώς. 

Είσοδος: 10€

ΚΥΡΙΑΚΗ  23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00

- Τ.Π.Π.Λ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ -
ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Κώστας Λει-

βαδάς θα βρεθούν μαζί στη σκηνή καθώς

συμπληρώνονται και τα  15 χρόνια της συ-

νεργασίας τους στη δισκογραφία.

«ΑΧΑΡΝΗΣ» TOY ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ

21:00 - Τ.Π.Π.Λ
Η Φιλοθέατον παρουσιάζει  την πολιτική

κωμωδία του Αριστοφάνη «Αχαρνής», σε

σκηνοθεσία και απόδοση Γιάννη Κακλέα με

τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο

Χατζηπαναγιώτη, τον Άρη Σερβετάλη και

τον Φάνη Μουρατίδη στους πρωταγωνιστι-

κούς ρόλους. 

Είσοδος: 18 ευρώ κανονικό, 15 ευρώ μει-

ωμένο (φοιτητικό, πολυτέκνων, άνω των

65, ΑΜΕΑ), 12 ευρώ ανέργων. 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ  ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 19:00

- ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ ΜΝΗΣΙΜAΧΗ

Αναβίωση του εθίμου του Αη Γιάννη

με  ζωντανή μουσική και χορούς γύρω

από τις φωτιές .

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ στη Λαυρεωτική
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Ο «Προμηθέας Δεσμώτης»

του Αισχύλου, στο Θέατρο

Σάρας Μαρκοπούλου!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ.) προσκαλούν

την Πέμπτη, 6 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ, την

όπερα «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, στο

Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου. 

Σκηνοθεσία Βασίλης Ασημακόπουλος, Μελοποίηση

Παναγιώτης Καρούσος.

Συμμετέχουν:

Προμηθέας: Βασίλης Ασημακόπουλος, μπάσος  

Ιώ/Αθηνά: Ειρήνη Κώνστα, σοπράνο 

Ωκεανός/Ερμής: Αναστάσιος Στέλλας, τενόρος 

Ωκεανίδα/Θεά Ήρα: Μαρία Λυμπεράκου, σοπράνο 

Βιβή Κλεισούρα, πιάνο - Ράνια Ζέττα, βιόλα

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λένα Αλκαίου και

Τάκης Σούκας 

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν

στην Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλα-

τείας Μαρκοπούλου, στις 2 Αυγούστου 2015 και

ώρα 9 το βράδυ, συντροφιά με τη Λένα Αλκαίου και

τον Τάκη Σούκα, που ενώνονται στην σκηνή, με

αφορμή και την επικείμενη δισκογραφική συνεργα-

σία τους!

Η Λένα Αλκαίου, η γνωστή λαϊκή ερμηνεύτρια,

εκτός από τις δικές της επιτυχίες  στο πρώτο μέρος

του προγράμματος,  θα ταξιδέψει μουσικά, με επι-

τυχίες όλων των δημιουργών, όπως του Μίμη

Πλέσσα, του Γιώργου Ζαμπέτα, του Άκη Πάνου κ.ά.,

ενώ στη συνέχεια, ο Τάκης Σούκας θα ερμηνεύσει

τις αξέχαστες δημιουργίες του.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Σαρωνικού  και το νομικό του πρόσωπο “Αρι-

στόδικος” έχουν σχεδιάσει ένα καλοκαιρινό πρό-

γραμμα εκδηλώσεων που θα καλύψει όλους τους

μήνες του καλοκαιριού σε συνεργασία με τους φο-

ρείς του Δήμου.

Μουσική, χορός, θέατρο, παράδοση και, και...

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Πρόγραμμα

Σάββατο 1η Αυγούστου, 9μ.μ.: Θεατρική παράσταση

(Θεατρικό Εργαστήριο Παλ. Φώκαιας) στο θεατράκι

της Παλαιάς Φώκαιας.

Κυριακή 2 Αυγούστου, 9μ.μ.: “Ζητείται ψεύτης” του

Δημ. Ψαθά, θεατρική παράσταση από την ερασιτε-

χνική ομάδα “Ανοιχτά Πανιά”.

Τετάρτη 5 Αυγούστου, ώρα 9.30μ.μ. Παραδοσιακό

Πανηγύρι στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, με

γλέντι, μουσική και χορό στην κεντρική πλατεία Κα-

λυβίων.

Παρασκευή 14 Αυγούστου, 9μ.μ. Παραδοσιακό Πα-

νηγύρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με γλέντι, μουσική

και χορό στην πλατεία Πέτας Κουβαρά.

Σάββατο 15 Αυγούστου, 9μ.μ. Μουσική Εκδήλωση

καλλιτεχνών από τις πόλεις των Φωκααίων στη Με-

σόγειο, στο θεατράκι της Παλ. Φώκαιας.

Σάββατο 22, 9μ.μ. Μουσική εκδήλωση “Αυγουστιά-
τικο φεγγάρι”, στο Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Νικο-

λάου στην Ανάβυσσο.

Σάββατο 29 Αυγούστου, 9μ.μ. Γιορτή Σαρδέλας στο

Κιόσκι Λαγονησίου

Κυριακή 30 Αυγούστου, 9μ.μ. Γλυκερία, Δήμητρα Γα-
λάνη, Μουσική εκδήλωση στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Μια πολυσυλλεκτική ομάδα υποβρύχιων χορευτών,

μεταξύ αυτών και χορευτές με αναπηρία, μάς μετα-

φέρουν σε έναν υδάτινο κόσμο, όπου η μαγική αί-

σθηση της απουσίας της βαρύτητας και της απόλυτης

ελευθερίας κινήσεων αναδεικνύουν την ισότητα

μέσα από την ετερότητα, την κατανόηση του ίσου δι-

καιώματος στην αναπνοή, ως το ύψιστο μέσο διατή-

ρησης και εξέλιξης της ζωής .

Για πρώτη φορά στον κόσμο, οι χορογράφοι Sophie

Bulbulyan (DK-BEL/Γαλλία) και Αποστολία Παπαδα-

μάκη (Quasi Stellar/Ελλάδα), σε συνεργασία με τη Λία

Χαράκη (Pelma/Κύπρος) και μια ομάδα καλλιτεχνών

από δώδεκα συνεργαζόμενες χώρες* παρουσιάζουν

μια υποθαλάσσια χορευτική-εικαστική παράσταση με

υποβρύχιο κοινό.

Η παράσταση με τίτλο «Drops of Breath» και δυνα-

μικό μήνυμα «είμαστε όλοι ίσοι κάτω από το νερό»,

αποτελεί την κύρια δράση-κορύφωση του καινοτόμου

project «Η Υποβρύχια Καρδιά της Μεσογείου» (The

Underwater Heart of  the Mediterranean). Πρόκειται

για ένα έργο πολλαπλών δράσεων οι οποίες συνυ-

φαίνουν μια πολυεπίπεδη πλατφόρμα, αγγίζοντας σε

βάθος κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και

καλλιτεχνικές αξίες.

Στις τρεις υποθαλάσσιες παραστάσεις που θα πραγ-

ματοποιηθούν 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στο

Ακρωτήριο Σουνίου, κάτω από τον αρχαίο ναό του

Ποσειδώνα, σε ένα υποθαλάσσιο «αμφιθέατρο», δε-

κατέσσερις επαγγελματίες χορευτές, μεταξύ αυτών

και τρείς χορευτές με αναπηρία από τη Γαλλία, την

Ελλάδα και την Κύπρο, θα ερμηνεύσουν μια υποθα-

λάσσια χορογραφία υπό την πρωτότυπη μουσική

σύνθεση του Τρύφωνα Κουτσουρέλη. Μια καθηλω-

τική οπτική και ακουστική εμπειρία, ένα μοναδικό

dance & visual θέαμα που το κοινό θα παρακολουθή-

σει με τρεις τρόπους: υποβρυχίως (με καταδυτική

στολή σε βάθος 6 μέτρων), στην επιφάνεια της θά-

λασσας  (με εξοπλισμό snorkeling) και τέλος, από την

ακτή μέσω γιγαντο-οθόνης.
Σύλληψη/Χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη - Sophie Bulbulyan

Εκπαίδευση τεχνικών πλευστότητας: Τάσος Παπαπάνος

Υποβρύχια μουσική: Τρύφων Κουτσουρέλης

Υποβρύχια σκηνογραφία, κοστούμια: Γιώργος Γεωργίου

Υποβρύχια φιλμογραφία: Στέλιος Αποστολόπουλος

Διάρκεια υποθαλάσσιας χορογραφίας: 40’ (συνολική

διάρκεια παράστασης: 1½ ώρα)

Χορευτές: Alexandre Bathily-Alvès, Thierry Maboang, Jules Bul-

bulyan, Souad Daoudi, Michée Quenum, Ειρήνη Κουρούβανη, Αν-

τώνης Στρούζας, Τάσος Παπαπάνος, Ελένη Διαμαντή, Χριστίνα

Πατσάλη, Δήμητρα Σβίγγου, Νεφέλη Μποσκοΐτη, Βασίλης Βασι-

λείου, Αριστοτέλης Μαρινόπουλος.

Περισσότερα: Drops of Breath: Μια υποθαλάσσια χορογρα-

φία στο Σούνιο | E-Radio.gr Agenda

Drops of Breath: 
Μια υποθαλάσσια χορογραφία στο Σούνιο

Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού

«Los Dos o Mas» σε ρυθμούς 
reggae, ska, latin και world music, 

στo Πόρτο Ράφτη!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., προσκαλούν το

Σάββατο, 8 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ, στην μου-

σική εκδήλωση με τους Los Dos o Mas, στην παραλία

του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Πόρτο Ράφτη.

Οι Los Dos o Mas επιστρέφουν ανανεωμένοι, για ένα

εκρηκτικό και κεφάτο live, γεμάτο θετική ενέργεια και

πάθος, σε ρυθμούς reggae, ska, latin, world music. 

Παρουσιάζουν δικές τους συνθέσεις, αλλά και ιδιαίτερες

διασκευές σε τραγούδια των: Bob Marley, Manu Chao, Pro-

digy, Violent Femmes, White Stripes, Gogol Bordello. 

Οι Los Dos O Mas, που σημαίνει «Οι δυο μας ή και πε-

ρισσότεροι», είναι ένα συγκρότημα που ξεκίνησε την πο-

ρεία του τον Οκτώβριο του 2010 στο Αίγιο. Οι μουσικές

τους δημιουργίες είναι εμπνευσμένες από διαφορετικά

μουσικά είδη όπως: reggae, ska, latin και γενικότερα

world music.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ανακοίνωση

Την ώρα που έφευγε η εφημερίδα για το Τυπογραφείο,

μας ήρθε ένα δελτίο Τύπου από το Δήμο 3Β για τη ρύ-

πανση της θάλασσας. Αναδιαμορφώσαμε τη σελίδα μας

και το δημοσιεύουμε.

Πληθώρα καταγγελιών έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες ο

Δήμος για υποψία μόλυνσης της θάλασσας στην περιοχή

του πρώην κάμπινγκ και ΠΙΚΠΑ Βούλας και συγκεκριμένα

για την παρουσία λυμάτων στο νερό.

Ο Δήμος μετά από διεξοδική έρευνα του θέματος, ενημε-

ρώνει του πολίτες ότι η διεύθυνση δικτύου αποχέτευσης

της ΕΥΔΑΠ διαβεβαίωσε το Δήμο ότι δεν υπάρχει κανένα

πρόβλημα, και καμία διαρροή στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Υπάρχει ωστόσο υποψία για παράνομη απόρριψη βοθρο-

λυμάτων και σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, η μό-

λυνση στα ύδατα διαρκεί κάποιες ώρες αφού μετά η

όποια ρύπανση παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει, σε συνεργασία με τις

λιμενικές αρχές, να γίνει νέα δειγματοληψία των υδάτων

και να ενημερωθεί για την καθαρότητα τους.

Από το Γραφείο Τύπου

H θάλασσα της Βούλας το παράλιο τμήμα από το

ΠΙΚΠΑ μέχρι την Α’ πλαζ, έχει δεχθεί λύματα την πε-

ρασμένη Κυριακή ξημερώματα!

Η θάλασσα έγινε καφέ, λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Εβγαιναν σαν χείμαρος, ήταν η εικόνα άλλου λουό-

μενου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η διοίκηση του ΠΙΚΠΑ, και

σήκωσε κόκκινες σημαίες μη επιτρέποντας στα παιδιά

να κολυμπήσουν.

Tην εφημερίδα ενημέρωσαν λουόμενοι, κάτοικοι της

περιοχής που επισκέπτονται την παραλία καθημερινά.

Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη!

Προσπαθώντας να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει επι-

κοινωνήσαμε και με το ΠΙΚΠΑ και με την ΕΥΔΑΠ, και

παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, ιδιαίτερα από την

ΕΥΔΑΠ, δεν φωτιστήκαμε.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 26 Ιουλίου, ξημερώματα

κάποιοι πολύ πρωινοί λουόμενοι είδαν να βγαίνει “χεί-

μαρρος” από κανάλι ομβρίων και να πέφτει στη θά-

λασσα ένα φαιόχρωμο, ιδιαίτερα δύσοσμο, υγρό.

Η Διοίκηση του ΠΙΚΠΑ κινητοποιήθηκε και έκλεισε

την παραλία για κολύμβηση.

Η ΕΥΔΑΠ έστειλε συνεργεία τα οποία μετά από επα-

ναλαμβανόμενο έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν προέρ-

χεται από το δίκτυό της, αλλά ούτε και από το δίκτυο

του ΠΙΚΠΑ, το οποίο διερεύνησε πάλι η ΕΥΔΑΠ.

Εκείνο που πιθανολογείται ως βάσιμο, είναι να άδει-

ασε κάποιο βυτίο λύματα σε σκάρα ομβρίων και να

έφτασαν με την ορμή που περιγράφουν οι λουόμενοι

στη θάλασσα!

Η ρύπανση όμως αυτή δημιουργεί τεράστια προβλή-

ματα, γιατί στην παραλία αυτή κολυμπάει χιλιάδες κό-

σμος. “Βούλιαξε” η Α’ πλαζ την Κυριακή!!!

Ενας κόσμος που δεν έχει ιδέα πού κολυμπάει. 

Eξ όσων γνωρίζουμε έχουν παρθεί δείγματα, αλλά

ακόμη δεν έχουμε απαντήσεις.

Ο Δήμος 3Β το γνώριζε και παρά τη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου (29.7), ενημέρωσε το σώμα ο

Δήμαρχος μόνο όταν ρωτήθηκε από το Δημοσθένη

Δόγκα για το συμβάν!

Δεν θα έπρεπε ο Δήμος να έχει αναρτήσει ανακοινώ-

σεις, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες, για να γνωρί-

ζει ο κόσμος; Δεν έπρεπε η διαχείριση της Α’ πλαζ να

έχει ενημερώσει επίσης;

Δεν θα έπρεπε ο Δήμος να έχει εκδόσει ένα δελτίο

Τύπου; Δεχόμαστε συνεχώς τηλεφωνήματα από ανή-

συχους πολίτες που ρωτάνε αν μπορούν να κολυμ-

πήσουν. Σε ερώτησή μας, στο Δήμο, μας είπε το

γραφείο Τύπου ότι δεν έχει κάτι συγκεκριμένο και γι’

αυτό δεν εκδίδει δελτίο.

Η μόνη ελπίδα είναι ο βοριάς που θα φυσήξει από το

Σάββατο, όπως λέει η ΕΜΥ.
Αννα Μπουζιάνη

Tα απορρίματα των 3Β στο Δήμο

Ελληνικού - Αργυρούπολης 

Προσωρινό σταθμό μεταφόρτωσης εξασφάλισε ο

Δήμος 3Β, όπως ενημέρωσε στο Δημοτικό Συμβού-

λιο (29.7.15) ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος. Αυτός

είναι ο σταθμός Μεταφόρτωσης απορριμμάτων του

Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης που θα χρησιμο-

ποιείται προσωρινά από το  Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. Ελ-

ληνικού και ο δήμαρχος των 3Β ευχαρίστησε το δή-

μαρχο του Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο για την

καλή συνεργασία.

Οπως είπε ο δήμαρχος ανέλαβαν την υποχρέωση ο

δήμος 3Β να κατασκευάσει κάποιες υποδομές στο

σταθμό μεταφόρτωσης για να διευκολυνθούν οι

συνθήκες και τα δρομολόγια.

Προφανώς αυτό είναι στα πλαίσια των Τοπικών Σχε-

δίων Διαχείρισης που είναι υποχρεωμένος να δημι-

ουργήσει κάθε Δήμος ή σε συνεργασία με άλλους

με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Πάντως προσωρινά το πρόβλημα λύθηκε, γιατί τα

κοστολόγια της μεταφοράς δρομολογίων στη

Φυλής είναι υπέρογκα.

Ρύποι λυμάτων στη θάλασσα της Βούλας

«Το Λιμάνι και ο Άνθρωπος»
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Στο Λιμάνι του Λαυρίου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

μέσα από δραστηριότητες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να

γνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο της Λιμενικής Βιομηχα-

νίας στη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, πώς επηρεάζει

τη ζωή τους, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά και

πώς τελικά εξαρτώμεθα από τη θάλασσα. 

H εκδήλωση γίνεται την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΩΡΕΣ

17:00-20:00, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Είναι ένα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για την οικογένεια με

τίτλο «Το Λιμάνι και ο Άνθρωπος» και γίνεται στον ΕΠΙ-

ΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Είσοδος ελεύθερη

Νοσιλεύτρια στα

ΚΑΠΗ των 3Β 
Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των

μελών των ΚΑΠΗ, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι από την

Τρίτη 04/08/15 θα βρίσκεται στα ΚΑΠΗ νοσηλεύτρια τρεις

φορές την εβδομάδα προκειμένου να πραγματοποιούν-

ται μετρήσεις σακχάρου και εκπαίδευση μέτρησης αρτη-

ριακής πίεσης καθώς και άλλες παροχές – εξετάσεις κατά

περίπτωση.

Συγκεκριμένα, οι νοσηλεύτριες θα βρίσκονται:

κάθε Τρίτη 09.00-12.00 στο ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψιχόρης 4

κάθε Τετάρτη 09.00-12.00 ΚΑΠΗ Βούλας, Ζεφύρου 2 &

κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης, Αφροδί-

της 2.

Συλλογή ρούχων σκευών και άλλα

Παράλληλα,  συνεχίζεται η δράση συλλογής ρούχων, πα-

πουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, παιχνιδιών, οικιακών ειδών

τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.

Τα είδη αυτά διατίθενται σε άτομα που τα έχουν ανάγκη

και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας. Η παραλαβή γίνεται στον χώρο Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης, Απόλλωνος 2  Βουλιαγμένη (πρώην

λιμεναρχείο).

Ώρες λειτουργίας καθημερινές 9πμ – 2μμ & 6μμ – 8μμ

Τηλέφωνο επικοινωνίας  210 8961444

H Διοίκηση του ΠΙΚΠΑ ανέβασε κόκκινες σημαίες και δεν
επιτρέπει την κολύμβηση.
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Συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη

Λουκά είχε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,

με κύριο θέμα την πολιτιστική προβολή και την του-

ριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση, στην οποία μετείχαν

η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Εύη Αποστολάκη

και ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Παναγιώτης Τσί-

κλος, συζητήθηκε η δημιουργία ενάλιων επισκέψι-

μων αρχαιολογικών χώρων, με τη μορφή της

επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία θα επιτρέ-

ψει καταρχήν την έρευνα και τεκμηρίωση του ενά-

λιου αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, πάντα

υπό τη στενή παρακολούθηση της αρχαιολογικής

υπηρεσίας.

Η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρο στο πλαίσιο της

δρομολογημένης συνέργειας του Υπουργείου Πολι-

τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Περιφέ-

ρεια Αττικής, το Δήμο Λαυρεωτικής και το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανάδειξη της πολιτι-

στικής κληρονομιάς και των μνημείων της περιοχής

από τους αρχαίους έως και τους νεώτερους χρό-

νους.

«Στόχος μας παραμένει η αειφόρος ανάπτυξη μέσω
της βέλτιστης τουριστικής και πολιτιστικής αξιοποί-
ησης της περιοχής με άξονα το ιδιαίτερο οικοσύ-
στημα και το περιβάλλον της Λαυρεωτικής»,
δήλωσε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.

Δημιουργία ενάλιων επισκέψιμων 

αρχαιολογικών χώρων στο Λαύριο
Περιφερειάρχης και Δήμαρχος Λαυρεωτικής συζητούν

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και λαμβάνοντας

υπόψη τις δυσκολίες μετακίνησης των κατοίκων, κυ-

ρίως των ηλικιωμένων, προκειμένου να διευκολυνθεί

η δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα, αλλά και η

καλύτερη σύνδεση με την αστική συγκοινωνία και το

λεωφορείο 122, δρομολογούνται τρία δρομολόγια με

τις εξής διαδρομές: 1) Άγιος Παντελεήμονας Ανα-

βύσσος- Αφετηρία 122 Σαρωνίδα, 2) Άγιος Παντελε-

ήμονας Αναβύσσος – Πέτρινο, 3) Θυμάρι περίπτερο

– Αφετηρία 122 Σαρωνίδα - Άγιος Παντελεήμονας

Ανάβυσσος.

Τα νέα δρομολόγια ξεκίνησαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου

και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 11 Σε-

πτεμβρίου, Οι διαδρομές θα πραγματοποιούνται κα-

θημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός

Σαββατοκύριακου), σύμφωνα με τον πιο κάτω αναλυ-

τικό πίνακα.  

Επισημαίνεται ότι κανονικά λειτουργούν τα δρομο-

λόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας στη διαδρομή

Καλύβια – Λαγονήσι – Καλύβια. 

«Η Δημοτική Αρχή, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα
των κατοίκων και με γνώμονα τη διευκόλυνση και
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και πο-
λιτών, αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
μέσα που διαθέτει, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε
ανθρώπινους και υλικούς πόρους» σημειώνει ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού  Γιώργος Σωφρόνης. 

«Νέα Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Σαρωνικού»

στις περιοχές Αναβύσσου, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ-Π.ΦΩΚΑΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ

"Βελτίωση - συντήρηση

οδικού δικτύου" 

στο Δήμο Παιανίας”

Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015, η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Ρένα Δούρου υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση

με το δήμαρχο του Δήμου Παιανίας, Σπύρο Στάμου, με

αντικείμενο το έργο "Βελτίωση - συντήρηση οδικού δι-

κτύου" του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 500 χι-

λιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Το έργο που αφορά εργασίες αποκατάστασης και συντή-

ρησης του οδικού δικτύου, καθίσταται απαραίτητο λόγω

των σημαντικών φθορών στο οδόστρωμα, όπως ρηγμα-

τώσεις, καθιζήσεις, κ.λ.π., οι οποίες αυξάνουν σημαντικά

το δείκτη επικινδυνότητας του δικτύου. Η υλοποίηση του

έργου θα συμβάλλει στη βελτίωση του οδικού δικτύου του

Δήμου Παιανίας και ως εκ τούτου στην ασφαλή και άνετη

μετακίνηση πεζών και οχημάτων.

Το έργο θα εκτελεστεί στο δημοτικό οδικό δίκτυο του

Δήμου Παιανίας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή -

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη

σημασία έργων υποδομών στους Δήμους της Αττικής και

ειδικότερα έργων που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο,

έτσι ώστε να προάγεται το αγαθό της οδικής ασφάλειας

προς όφελος των πολιτών, πεζών και εποχούμενων. 
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Παλαιά Φώκαια

Η Παλαιά Φώκαια, μια εξοχική

κωμόπολη της Νοτίου Αττικής,

έχει μια ιδιομορφία: εμφανίζει

δυο πυρήνες πυκνής δόμησης

και όλο το υπόλοιπο αραιή επαρ-

χιακή δόμηση. Υπάρχει λοιπόν

συγκέντρωση κτιρίων σε δυο

διαφορετικές περιοχές, μια στην

πρώτη είσοδο στα βόρεια και μια

στην έξοδο στα νότια. Ενδιά-

μεςά τους κενό. Μέσα σ' αυτούς

τους δυο πυρήνες θα βρούμε

όλα όσα χαρακτηρίζουν μια σύγ-

χρονη πόλη: εμπορικά καταστή-

ματα, υπηρεσίες, υπεραγορές,

βενζινάδικα, ψηλές πολυκατοι-

κίες, πλατείες, κέντρα ελευθέ-

ρου χρόνου, εστιατόρια κτλ. και

στα πέριξ ό,τι χαρακτηρίζει μια

καθαρά επαρχιακή εξοχική και

αγροτική περιοχή από οικισμούς

ή χωριά: αγροικίες, εξοχικές μο-

νοκατοικίες, χωράφια, άλση. 

Χωροταξικά, η πόλη έχει κτιστεί

ανατολικά και κατά μήκος της

παραλιακής λεωφόρος Αθηνών-

Σουνίου με τον ένα πυρήνα βό-

ρεια στη μεγάλη παραλία και

τον άλλο νότια στο λιμανάκι-μα-

ρίνα. Προφανώς, η νότια μεριά

προηγήθηκε της βόρειας λόγω

λιμανιού, με τις ψαροταβέρνες

γύρω απ' τη μαρίνα να αποτε-

λούν πόλο έλξης και να μαρτυ-

ρούν την αλιεία ως ένα απ' τα

βιοποριστικά μέσα των κατοίκων

μαζί με τον τουρισμό και τη γε-

ωργία. Για τον τουρισμό λοιπόν,

χτίστηκε πιο βόρεια το μεγάλο

ξενοδοχείο στη μεγάλη παραλία

φέρνοντας εμπορικές ανάγκες,

δημιουργώντας έτσι και τον βό-

ρειο πυρήνα. Ωστόσο αυτοί πε-

ριορίστηκαν σε περίπου 10

οικοδομικά τετράγωνα ο βό-

ρειος και 20 ο νότιος. 

Ο πρώτος διακρίνεται απ' τα ορ-

θογώνια οικοδομικά τετράγωνα

με αστικές απρόσωπες πολυκα-

τοικίες και μεγάλα εμπορικά κα-

ταστήματα αλλά και κάποια

εστιατόρια, και φυσικά το με-

γάλο ξενοδοχείο στην θάλασσα.

Ο δεύτερος και αρχαιότερος

είναι κυρίως οικιστικός, με πα-

λιότερες, αλλά και νέες πολυ-

κατοικίες ανάμεσα σε μικρά

εμπορικά και πολλά εστιατόρια

και καφετέριες στις δυο μεγά-

λες πλατείες εσωτερικά της

λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, και ψα-

ροταβέρνες παραλιακά στη μα-

ρίνα. Ακόμα, περιέχει και το

αθλητικό κέντρο με γήπεδα και

το στάδιο της Π. Φώκαιας καθώς

και ένα άλσος στην Αγία Ειρήνη.

Καλώς περιορίστηκε μόνο σ'

αυτές τις δυο περιοχές η αστική

δόμηση. Έτσι υπάρχει ομοιογέ-

νεια εντός και εκτός αυτών. Οι

δρόμοι είναι φαρδείς και ο προ-

σανατολισμός εύκολος λόγω μι-

κρών αποστάσεων. H υπόλοιπη

πεδινή περίγυρος είναι ιδανική

για παραθερισμό, ξεκούραση,

ασχολία με τη γη (υπάρχουν μο-

νάδες θερμοκηπίων), ή ποδή-

λατο.

Αρχιτεκτονικά, δεν υπάρχει δυ-

στυχώς κάτι ιδιαίτερο, μόνο με-

μονωμένα κάποια καλά σπίτια

στα περίχωρα όπως και οι δυο

πλατείες στο κέντρο του νότιου

τομέα, οι οποίες έχουν αρκετό

πράσινο, ζωή, και καθίσματα, όχι

όμως κάτι παραπάνω. Είναι

ωραίος ο περίπατος στον πεζό-

δρομο της μαρίνας. 

Προτάσεις: Να διατηρηθεί η

μικρή επιφάνεια της περιοχής

υψηλής δόμησης. Μια απ' τις

πλατείες να αποκτήσει πολιτι-

στικό χαρακτήρα. Αν επινοη-

θούν νέα ξενοδοχειακά

συγκροτήματα ή παραθεριστικές

βίλες, να γίνουν μαζεμένα σε

ένα χώρο αυτοτελή.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Ναι, καλά διαβάσατε. Βυθίσατε το ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’ αυθω-

ρεί και παραχρήμα. Γιατί, τώρα κατάλαβα από πού

ήταν οι τριγμοί στο υπόγειο, που νόμιζα ότι ήταν σει-

σμός ή τερμίτες ή κατι τέτοιο τέλος πάντων. Δυστυ-

χώς, ήταν τα κόκκαλα του Κουντουριώτη και αυτών

που υπηρέτησαν στο θωρηκτό μας, και που άπλωσαν

το αίμα τους στο κατάστρωμά του  για την Πατρίδα

μας, και όχι για να γίνουν οι κλέφτες πλούσιοι.

Πάρτε λοιπόν το ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’ εκεί ψηλά, στα νερά

της Λήμνου, και αφήστε το “σεϊτάν βαπόρ” (διαβολο-

κάραβο) να αναπαυθεί στα βάθη του Αιγαίου, της θά-

λασσας που τόσο τίμησε, προστάτευσε, εξουσίασε.

Βυθίστε το στα νερά που πολέμησε, για να υπάρχει

πάντα ο φόβος ότι όταν χρειαστεί, θα βγεί σαν φάν-

τασμα στον αφρό, να γράψει καινούργιες σελίδες

Δόξας.

Σταματήστε να το ξεφτελίζετε, γιατί στο κατά-

στρωμα που βάφτηκε από τίμιο αίμα Ελλήνων πολε-

μιστών, δεν μπορεί να συνωστίζονται ανάξιοι

νεόπλουτοι κορυβαντιώντες για να γιορτάσουν το

γάμο τους. Δόξα τω Θεώ, υπήρχαν παρεκκλήσια, κτή-

ματα, γιώτ, ξενοδοχεία κτλ κτλ, όπου θα μπορούσανε

να κάνουν τους γάμους τους. Άς νοικιάζανε το ‘’ΧΡΙ-

ΣΤΙΝΑ’’. Τους  έπεφτε φαίνεται λίγο. Άς νοίκιαζαν τον

πύργο του Άϊφελ. (συγγνώμη, προηγήθηκε άλλος)

Είναι γεγονός, ότι όλοι μας έχουμε καβαλήσει και

από ένα καλάμι. Με την διαφορά ότι καλάμια υπάρ-

χουν πολλών ειδών, από καλαμάκι για σουβλάκι μέχρι

μπαμπού. Το τελευταίο έχει πολύ πέραση πλέον.

Από τη μεριά σας, καλά κάνατε. Κανείς δεν απα-

γορεύει σε οποιονδήποτε να ζητήσει οτιδήποτε. Το

θέμα είναι τι θα πάρει. Ζητήσατε άδεια, και σας την

έδωσαν. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.

Ποιος έδωσε την έγκριση για την πραγματοποίηση

του ανοσιουργήματος ( γιατί περί ανοσιουργήματος

πρόκειται ) πάνω στο ηρωικό μας θωρηκτό? Ποιος

τους εμποδίζει να δώσουν άδεια για γενέθλια, παι-

δικά πάρτυ, περίεργες συναυλίες, γυρίσματα βίντεο

‘’τύπου Τζούλιας’’, σεμινάρια ομοφυλοφύλων κτλ

κτλ?  Η αρχή έγινε.

Πάντα μου έλεγαν, ότι οι Αξιωματικοί του Πολεμι-

κού Ναυτικού έχουν το εθνικό συναίσθημα και  το αί-

σθημα ευθύνης σε πολύ υψηλό βαθμό. Τώρα,

καταρρίπτονται οι μύθοι.  Ίσως αυτό να συνέβαινε κά-

ποτε.  Τώρα, όσο πιο μεγάλο βαθμό έχουν, τόσο πιο

υπάκουα σκυλάκια γίνονται. Ελπίζω, όχι όλοι, γιατί

τους χρειαζόμαστε.  Όμως υπάρχουν τα παραδείγ-

ματα, και ελπίζω ( και εύχομαι ) να είναι η εξαίρεση

του κανόνα.  Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι σαν

τον Αρχιπλοίαρχο που πριν λίγο καιρό ‘’τα πέταξε στα

μούτρα’’ για λόγους ευθιξίας

Άς αρχίσω από ψηλά.

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης (διαφορετικά  το

λένε τώρα), ποιός σας έδωσε το δικαίωμα να παρα-

χωρείτε Εθνικά μνημεία για παρόμοιες εκδηλώσεις?

Του πατέρα σας είναι? Μη μου πείτε ‘’ο ελληνικός

λαός που με ψήφισε’’, γιατί θα γελάσουν και οι πέ-

τρες.  Όμως από εσάς, δεν έχω την απαίτηση να σκε-

φτείτε πάνω σε ιστορική και εθνική βάση. Τόσα

ξέρετε, τόσα κάνετε. Πάντως, ούτε για μια στιγμή

δεν πρέπει να ισχυριστείτε ότι δεν το ξέρατε. Αυτό,

θα ήταν χειρότερο.

Κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ, εσείς ‘’βόσκατε τα πρόβατα

εκεί πέρα, παραπέρα’’, και δεν το πήρατε χαμπάρι ?

Και ακόμη κάθεστε στην καρέκλα σας ?  Έχει μέλι ή

κόλλα και δεν ξεκολάτε ?

Κύριε Αρχηγέ του Πολεμικού μας Ναυτικού, όταν

στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κάνατε Στρατιωτική και

Ναυτική Ιστορία, ήσασταν εκεί ? Αμφιβάλλω, γιατί αν

ήσασταν, θα δείχνατε  αξεπέραστη αντίδραση για το

ανοσιούργημα που έγινε.

Κύριε Κυβερνήτη του ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’, εσείς τι κάνατε?

Προτιμήσατε, ‘’τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι’’ να πα-

ριστάνετε τον ‘’μαίτρ ντ’ οτέλ’’ ή το θαλαμηπόλο

στους εφοπλιστές? Πού πήγε η αξιοπρέπεια και υπε-

ρηφάνεια σας? Γι’ αυτό σας δώσαν τη στολή?

Φυσικά, είναι αυτονόητο, ότι για τους παραπάνω

αλλά και αρκετούς ακόμα που εμπλέκονται στην υπό-

θεση λίγο ή πολύ, δεν είναι καιρός για ηρωισμούς. Μη

χάσουμε και την θέση και το μισθό μας τώρα. Αλλά,

πέστε μου ειλικρινά, από συνείδηση πώς τα πάτε? Το

βράδυ κοιμάστε καλά? Εγώ δεν θα μπορούσα.

Δυστυχώς, κύριοι, προσβάλατε βάναυσα το εθνικό

συναίσθημα των Ελλήνων. Τα παχύδερμα βέβαια,

δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τους φτύνεις και νομίζουν

ότι ψιχαλίζει.  Ανήκετε σε αυτά μήπως ή έχει περισ-

σέψει καμμιά σταγόνα αξιοπρέπειας ?

Γι’ αυτό σας λέω, πάρτε το ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’ εκεί στα νερά

της Λήμνου και βυθίστε το. Τα ψάρια του Αιγαίου, θα

το μεταχειριστούν με μεγαλύτερο σεβασμό. Το

‘’ΕΛΛΗ’’, ήταν τυχερό που το τορπίλισαν οι Ιταλοί.

Εμείς θα το είχαμε κάνει ντισκοτέκ ή θα παρουσιά-

ζαμε live strip show. Έχει κανείς αντίρρηση?

Πάλι καταφέρατε να με συγχίσετε. Το παρήγορο είναι

ότι ξέρω ότι μαζί μου συμφωνεί η συντριπτική πλειοψη-

φία των Ελλήνων. Για τους υπόλοιπους, αδιαφορώ.

Ας πάει ο Σάντσο τον Ροσινάντε στο παχνί, έχουμε

καιρό και για άλλους Δονκιχωτισμούς.

Ανδρέας Μελεζιάδης

ΒΥΘΙΣΑΤΕ ΤΟ “ΑΒΕΡΩΦ’’! 
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Ούτε στο σακί ούτε 
στο σακούλι το ΚΚΕ!

«Είμαστε επίσης κάθετα αντίθετοι, και δεν είναι αντίφαση
αυτό, με το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ αυτή τη στιγμή
και να επιστρέψει σε ένα εθνικό νόμισμα. Διότι ξεκάθαρα
λέμε στον ελληνικό λαό, σε όλους τους τόνους, ότι αυτή
τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, με αυτούς τους συ-
σχετισμούς δυνάμεων, όντας στο καπιταλιστικό σύστημα,
όντας στην ΕΕ, όντας στην εξουσία που την έχουν συγκε-
κριμένοι, εάν πας σε δραχμή ή σε ένα άλλο νόμισμα όπως
κι αν ονομαστεί αυτό, η κρατική χρεοκοπία και οι επιπτώ-
σεις στο λαό μας θα είναι εξίσου μεγάλες όπως και με τη
συμφωνία - μνημόνιο που υπογράφεται τώρα», αυτά και

άλλα είπε ο Γεν. Γραμματέας του ΚΚΕ σε ομιλία του στην

Ερμούπολη της Σύρου (23.7.15).

Το ΚΚΕ δεν λέει έξω από την Ε.Ε. και το ευρώ; Τί μας λέει

τώρα ο Κουτσούμπας; Οτι το μνημόνιο είναι καλύτερο από

την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. το ευρώ! Και είναι κα-

λύτερο γιατί είμαστε σε καπιταλιστικό σύστημα με συγκε-

κριμένα συμφέροντα; Και πώς το βλέπει ότι μπορεί να

αλλάξει; Να πάμε πρώτα στον κομμουνισμό και μετά να

βγούμε από την Ε.Ε. και το ευρώ; 

Εχουν χάσει κάθε αξιοπιστία, γιατί το μόνο που τους εν-

διαφέρει πλέον είναι η εξασφαλισμένη αντιπολίτευση και

η καρέκλα “το μοναστήρι να ‘ναι καλά...”.

Οι “θεσμοί”, η “τρόικα” 
και το “κουαρτέτο”...

Η απόλυτη ξεφτίλα, έρχεται άλλη μια φορά από τους “θε-

σμούς” που ήταν “τρόικα” και έγιναν “κουαρτέτο” (τετράς)

προς τους άποικους Ελλαδίτες, που με επιστολή τους ζη-

τάνε να ξαναψηφιστούν από την Βουλή, νόμοι που ψηφί-

στηκαν πρόσφατα γιατί έγινε ...κακή μετάφραση και

πρέπει να διορθωθούν!

Απαιτούν από την κυβέρνηση να προσθέσει διάταξη με την

οποία να παγώνει

τις κατώτερες συν-

τάξεις μέχρι το 2021

στα επίπεδα που

έχουν διαμορφωθεί

το 2015 (486 ευρώ

το μήνα για το ΙΚΑ),

να επεκτείνει και

στους συνταξιού-

χους του δημοσίου

τομέα τις δυσμενείς

διατάξεις αυτού του

νόμου για χορήγηση

μόνον της αναλογι-

κής κατώτατης σύνταξης (333 ευρώ μηνιαία) για όσους

συνταξιοδοτηθούν πριν την ηλικία των 67 ετών, για αυξη-

μένες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη στις κύριες

και επικουρικές συντάξεις και για αναδρομική εφαρμογή

των νόμων 3863/2010 και 3865/2010 σε όλους όσοι έκα-

ναν αίτηση συνταξιοδότησης από 01-01-2015.

Υπαγορεύουν ακόμη εγγράφως ποιο ακριβώς περιεχόμενο

θα έχουν οι εγκύκλιοι!!

Κατά τα άλλα πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται μήπως

τους λείψει το ...παντεσπάνι. Και δεν πειράζει ας δίνει δια-

ταγές το 4ο Ράιχ.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Επί Γιωργάκη-Τζέφρυ –φτου κακά, που λέμε- είχα την

τύχη να παρακολουθήσω σε συνέχειες ένα αφιέρωμα

της ΝΕΤ στη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Με τον γλαφυρό

τρόπο που αφηγείται ο αεί έφηβος Μίκης, φτάνει κάποια

στιγμή στον «παραθερισμό» του στο κολαστήριο της Μα-

κρονήσου. Το κολαστήριο που κάποιος επιφανέστατος πο-

λιτικός της Δεξιάς –της ίδιας Δεξιάς με την οποία

«συντρόφεψε» εσχάτως ο Αλέξης Τσίπρας- είχε τότε εκ-

θειάσει με τα διθυραμβικά λόγια: «Η Μακρόνησος είναι ο

Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος»!!!

Περιγράφει λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης ότι τον είχαν προς

παραδειγματισμόν θάψει όρθιο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι

του έξω απ’ το χώμα. Το σημείο ταφής καθόλου τυχαίο.

Πάνω ακριβώς στη διαδρομή που ακολουθούσαν οι ορδές

των αρουραίων κατά την μεταμεσονύκτια επιδρομή τους

στα μαγειρεία. Ήλπιζαν οι κτηνάνθρωποι ότι οι αρουραίοι

θα συμπεριλάμβαναν και τον ανεπίδεκτο προσαρμογής

Μίκη στο διαιτολόγιό τους. Πλην όμως –ευτυχώς- οι αρου-

ραίοι αφού περιεργάστηκαν και στον πηγαιμό και στην επι-

στροφή το ασώματο κεφάλι, αποφάσισαν ότι δεν μύριζε

τόσο θελκτικά όσο οι μυρωδιές από τα μαγειρεία.

Πώς έγινε τώρα και θυμήθηκα το συγκεκριμμένο περιστατικό

από τις αναμνήσεις του Μίκη; Φαντάστηκα έτσι θαμμένους

ως τον λαιμό τους Έλληνες και τα κοπάδια των μνημονιακών

αρουραίων της Βουλής να μας περιεργάζονται αναρωτώμενα

«να τους φάμε; να μην τους φάμε;», αλλά τελικά τα διόλου

ευκαταφρόνητα αποφάγια από το τραπέζι των «εταίρων» μυ-

ρίζουν πιο θελκτικά, επί του παρόντος.

Μήπως να τους τρώγαμε εμείς, τους εθνοπατέρες μας; Το

πολύ-πολύ να κατηγορηθούμε για …κοπροφαγία.

Κύριε Φλαμπουράρη, τέτοιες πομπές εδίδαξες στον

μαθητή σου; Κατέβασε τώρα το φλάμπουρο. Το σκέ-

πασε η νέα σβάστικα. Βάλτο στη ναφθαλίνη, μαζί με τ’

άλλα, «τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα». Υπουργός Επι-

κρατείας είπαμε ότι είσαι; Ποιάς επικρατείας; Τίνος;

Ετοιμάστε τώρα ένα τιμητικό άγημα, να αποδώσετε

τιμές στους όποιους Ράϊχενμπαχ και Φούχτελ, όταν έρ-

θουν να επιθεωρήσουν την επικράτειά τους. Την μπα-

νανία τους. Πήγατε πολύ αριστερά. Εκεί που σαπίζει η

Δεξιά. Φτου σας καμάρια μας, να μη βασκαθείτε!

Ζωή νά ‘χεις, Ζωή της Βουλής. Σ’ άκουσα να μιλάς κά-

ποιες φορές και μου θύμισες εκείνο το παλιό τραγου-

δάκι των Troggs “Wild thing, you make my heart sing”. Μην

μας την κάνεις γυριστή κι εσύ, να χαρείς κοπέλα μου. Όσοι

δουλοπάροικοι σε βρίζουν, ανάμεσά τους και κάποιοι μηδί-

σαντες «αριστεροί», σε βοηθούν να γράψεις Ιστορία.

Μπορείς κάλλιστα να τους αντιμετωπίζεις όπως αντιμε-

τώπισε κάποτε ο Γεώργιος Παπανδρέου έναν υβριστή

του, στην προδικτατορική Βουλή. Αγόρευε ο αρχηγός

της Ενώσεως Κέντρου, όταν ένα σεσημασμένο τσογλα-

νάκι της ΕΡΕ τον διέκοψε με μιά χυδαιολογία. Σταμά-

τησε την ομιλία του, «ποιος το είπε αυτό;» ρώτησε,

«εγώ κύριε πρόεδρε», κορδώθηκε το τσογλανάκι. «Ά,
εσύ παιδάκι μου; Καλά, δεν πειράζει».

Αν περιμένεις πάντως από τον καθηγητή σου, Αλέξη

Μητρόπουλο, όταν προεδρεύει, να επιβάλλει στους

τραμπουκίζοντες της Βουλής σεβασμό στον κανονισμό,

άλοιψες το ψωμί σου βούτυρο. Όταν οι παλαιοί και νέοι

Νέρωνες αποφασίσουν ομοθυμαδόν να σε ρίξουν στα

λιοντάρια, ο Μητρόπουλος θα τηρεί τον κανονισμό με

την προτροπή: «Τρώτε κύριοι συνάδελφοι, αλλά μη
ρεύεστε μεγαλοφώνως, παρακαλώ».

Δύναται, άραγε, τις των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» να

διαφωτίσει τους πλήρως εξαρτημένους –με την συνυ-

πογραφή των ΑΝ.ΕΛ- Έλληνες, σε τι ακριβώς συνίσταται

και έναντι τίνος υφίσταται η …«ανεξαρτησία» τους;

Πού στηρίζουν την «ανεξαρτησία» τους; Μήπως στην πο-

λυαγαπημένη φενάκη ότι «στην Ελλάδα ότι δηλώσεις

είσαι»; Διότι, εάν όντως αυτή η διαβόητη και πολύ βολική

χίμαιρα αποτελεί το καβούκι του καρπαζοεισπράκτορα «πα-

τριωτισμού» τους, να τους θυμίσω ότι και ο Γιωργάκης δή-

λωνε «πατριώτης», αλλά του «νέου πατριωτισμού», που

τον ψώνισε στα πανέρια του Μπρούκλιν.

Και να μην ξανακούσω αστειάκια, ότι θα μονομαχήσει ο

Πάνος με τον Αλέξη για τον επίζηλο τίτλο του «νέου Κα-

ρατζαφέρη». Ακόμα κι αν ήθελαν, δεν γίνεται τώρα πιά.

Με αυτά που συνυπέγραψαν, και προς νερού τους όταν

θέλουν να πάνε, τηλεφωνούν πρώτα στο Βερολίνο να ζη-

τήσουν την άδεια. Πώς αλλιώς θα επαναποκτηθεί η χα-

μένη εμπιστοσύνη των εταίρων μας στις εταίρες τους;

Αυτή η …«σκληρή» διαπραγμάτευση των 5 μηνών είχε

αδιαμφισβήτητα κάτι το επικό. Κάτι από τις παρωδίες των

ουέστερν-σπαγκέτι. «Ήταν σκληρός και τον έλεγαν

Μπούλη».

Τόσα αποκαλυπτήρια (ξεβρακώματα) μέσα σε λίγους μήνες,

δεν είχαμε σε καμμία άλλη περίοδο του ελληνικού κράτους.

Χρήσιμος καθρέπτης για να κοιταχθούμε. Εμείς τους στέλ-

νουμε στη Βουλή, να μας εκπροσωπήσουν. Κι όταν –όπως

έλεγαν οι παλιοί- θα έχουν ξεπουλήσει «και της Παναγιάς τα

μάτια», να μην απαλλάσσουμε τον χρυσό μας τον εαυτούλη

από τις ευθύνες του.

Μιλάμε πάντως για Βουλή με πολύ «ανεβασμένο» επίπεδο.

Όπως, επί παραδείγματι, οι σερνικές κατίνες που φώναζαν

στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πώς σε ανέχεται ο άντρας

σου»; Ένα γυφτάκι των φαναριών είναι πιο κύριος από τοι-

ούτους εκπροσώπους του Έθνους.

Oταν ο Κώστας Τσαρουχάς συνέγραφε το βιβλίο «Η Μα-
σονία στην Ελλάδα», παρέλειψε ν’ αναφέρει ότι η Στοά

των Στοών, η κορυφαία εν Ελλάδι, στεγάζεται στο κακόφημο

οίκημα (παλιόσπιτο) το κατ’ ευφημισμόν αποκαλούμενον

«Βουλή των Ελλήνων».

Εκεί, πίσω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έπρεπε

από καιρό να είχε υψωθεί ένα άγαλμα, αφιερωμένο στην Ξε-

διαντροπιά. Για να μπορούν εκεί οι εκλεγμένοι από εμάς

θύτες των Ελλήνων, να θύουν της Πατρίδας νιάτα, γερατειά,

κόπους μιάς ζωής, το Κράτος Δικαίου, το Κράτος Προνοίας,

την Εθνική Κυριαρχία και Αξιοπρέπεια, την Οικονομία κι ότι

άλλο ελληνικό ξεπούλησαν ή σκοπεύουν να ξεπουλήσουν στ’

αφεντικά τους.

Η χυδαιότητά τους είναι μία διαρκής, προκλητικά περιφερό-

μενη Ύβρις στ’ αγιασμένα με Ηρώων και Μαρτύρων αίμα ελ-

ληνικά χώματα. Μήπως τους έχουμε ανεχθεί πολύ

περισσότερο απ’ όσο θα επέτρεπαν τα ελάχιστα εκ μέρους μας

ψήγματα αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού και αυτοσυντήρησης;

Μήπως το δίλημμα είναι εντελώς απλό και ευδιάκριτο;

Ή αυτοί και τ’ αφεντικά τους, ή εμείς και μιά Ελλάδα δική

μας. Σκεφθείτε το. 

«Βγήκε η πομπή στις στράτες, να πομπέψει τους διαβάτες»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Εντυπωσιακές υποθαλάσσιες λί-

μνες ανθρακούχου νερού ανακάλυ-

ψαν επιστήμονες κάτω από το

ηφαίστειο της Σαντορίνης στο πλαί-

σιο ερευνών που ξεκίνησαν το 2011

μετά την (ευτυχώς) πρόσκαιρη συσ-

σώρευση μάγματος.

Οι επονομαζόμενες «Λίμνες της

Καλλίστης» είναι οι πρώτες υποθα-

λάσσιες λίμνες του είδους τους,

αναφέρει η διεθνής ερευνητική

ομάδα στην επιθεώρηση Nature Sci-

entific Reports.

Οι υποθαλάσσιες λίμνες είναι στρώ-

ματα πυκνού νερού που βυθίζονται

στον πυθμένα της θάλασσας δίχως

να αναμειγνύονται με το θαλασσινό

νερό. Μέχρι σήμερα, όμως, όλες οι

γνωστές υποθαλάσσιες λίμνες απο-

τελούνταν από νερό που εμπλουτί-

ζεται με μεγάλες ποσότητες

αλατιού, οπότε γίνεται πιο πυκνό

από το νερό στο γύρω περιβάλλον.

Αντιθέτως, οι Λίμνες της Καλλίστης

στη Σαντορίνη σχηματίζονται λόγω

της υψηλής περιεκτικότητάς τους

σε διοξείδιο του άνθρακα, εξηγεί ο

Ριτς Καμίλι, ερευνητής του Ωκεανο-

γραφικού Ινστιτούτου Γουντς Χολ

της Μασσαχουσσέτης.

—Η ανακάλυψη των λιμνών

Οι λίμνες ανακαλύφθηκαν σε βάθος

250 μέτρων από ρομποτικό υποβρύ-

χιο που μελετούσε ένα μεγάλο

ρήγμα στον πυθμένα μέσα στην

καλδέρα του ηφαιστείου (ο κρατή-

ρας κατέρρευσε στην γιγάντια

έκρηξη που εξαφάνισε τον μινωικό

πολιτισμό γύρω στο 1600 π.Χ. Το

νησί της Σαντορίνης είναι ό,τι απέ-

μεινε πάνω από την επιφάνεια του

Αιγαίου).

Συγκεκριμένα, οι έρευνες και οι επι-

τόπιες μετρήσεις εκτελέστηκαν από

το ωκεανογραφικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ

του ΕΛΚΕΘΕ, το βαθυσκάφος

ΘΕΤΙΣ και ένα αυτόνομο υποβρύχιο

ρομπότ. Οι λίμνες έχουν διάμετρο

από ένα έως πέντε μέτρα και θεω-

ρείται ότι η ζωή τους είναι εφήμερη.

Επιπλέον, οι λίμνες είναι αρκετά όξι-

νες και εχθρικές για τους περισσό-

τερους μικροοργανισμούς. Δεν απο-

κλείεται όμως να φιλοξενούν μικρό-

βια που παράγουν άμορφο πυρίτιο:

σωματίδια οπαλίου, ενός πολύτιμου

ιριδίζοντος πετρώματος. Αυτό θα

εξηγούσε την παράξενη, γαλακτερή

και ιριδίζουσα εμφάνιση των υπο-

βρύχιων στρωμάτων.

H Παρασκευή Νομικού, λέκτορας

Γεωλογικής Ωκεανογραφίας στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μετείχε

στην έρευνα μαζί με άλλους επι-

στήμονες, λέει στα ΝΕΑ πως οι λί-

μνες βρέθηκαν σε βάθος 250 μέ-

τρων από την επιφάνεια της

θάλασσας. «Είναι η πρώτη φορά

που βρίσκονται τέτοιες λίμνες σε

ηφαιστειακό πεδίο και δεν γνωρί-

ζουμε αν υπάρχουν και αλλού. Είναι

σημαντικό να μελετηθούν ακόμη πε-

ρισσότεροι οι λίμνες ώστε να κατα-

λάβουμε πώς συγκεντρώθηκαν εκεί

οι ποσότητες του διοξειδίου του άν-

θρακα, πώς αυτό κυκλοφορεί και

πώς συνδέεται με την τεκτονική της

περιοχής».

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι σε αυτή

την περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου

συμβαίνουν μοναδικές γεωδυναμι-

κές διεργασίες. Η καταβύθιση της

αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας

κάτω από την ευρωπαϊκή στο ύψος

της Κρήτης δημιούργησε στην πε-

ριοχή της Σαντορίνης δύο μαγματι-

κούς θαλάμους – έναν κάτω από την

Καλντέρα και έναν κάτω από το Κο-

λούμπο, το υποθαλάσσιο ενεργό

ηφαίστειο που βρίσκεται σε από-

σταση 6,5 χιλιομέτρων βορειοανα-

τολικά της Σαντορίνης.

Μέσα από το μάγμα εκλύεται το διο-

ξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια

όπως η αμμωνία, αλλά και μέταλλα,

όπως ο χρυσός και το αντιμόνιο που

δημιούργησαν τις “καμινάδες”. Το

πρόγραμμα έγινε με την χρηματο-

δότηση της NASA, με το σκεπτικό

ότι τέτοιου είδους ανακαλύψεις

βοηθούν στην δημιουργία εικόνας

για την ζωή σε άλλους πλανήτες. 

πηγή: econews

Μπορεί κάποιοι να βγάζουν καντήλες στο άκουσμα του

camping και πόσο μάλλον του ελεύθερου, κάποιοι άλλοι

όμως το θεωρούν τρόπο ζωής. Η επαφή με την φύση κατα-

σκηνώνοντας σε μια ωραία παραλία, τα τελευταία χρόνια

όμως δεν αποτελει επιλογή μόνο των φανατικών θαυμα-

στών της, αλλά και πολλών παραθεριστών με οικονομικές

δυσκολίες, που προκειμένου να θυσιάσουν τις διακοπές

τους, προσαρμόζονται για λίγο στις συνθήκες της κατα-

σκήνωσης. 

Οι ελεύθεροι κατασκηνωτές όμως βρίσκουν όλο και λιγό-

τερους χώρους στους οποίους μπορούν να στήσουν την

σκηνή τους χωρίς να κυνηγηθούν από τον νόμο.

Όσοι θελήσουν να γίνουν για λίγο ελεύθεροι κατασκηνω-

τές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το κάμπινγκ σε μη προσ-

διορισμένο χώρο απαγορεύεται ρητώς από το νόμο με

εξαίρεση τις περιοχές που έχουν οριστεί συγκεκριμένα γι’

αυτό το σκοπό.

Ο προσδιορισμός τέτοιων περιοχών εναπόκειται στην εκά-

στοτε αρμόδια δημοτική αρχή. Για παράδειγμα η δημοτική

αρχή της Τήλου δίνει άδεια στους ελεύθερους κατασκη-

νωτές. Το ίδιο καθεστώς όλα τα προηγούμενα χρόνια ίσχυε

στην Ανάφη, τη Γαύδο και τη Νίσυρο.

Αντιθέτως, σε παραλίες της Κρήτης, στη Σαμοθράκη και

στις Μικρές Κυκλάδες πέφτει “κυνήγι”.

Βασικό νομοθέτημα σχετικά με το ελεύθερο κάμπινγκ είναι

ο Νόμος 392/1976, (ΦΕΚ Α’ 199/1976), με τίτλο «Περί ιδρύ-

σεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώ-

σεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων».

Ο συγκεκριμένος νόμος απαγορεύει την εγκατάσταση

σκηνών και τη στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς

χώρους, αιγιαλούς, παραλίες και γενικότερα κοινόχρη-

στους χώρους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αστυνομία έχει το

δικαίωμα να συλλάβει τους ελεύθερους κατασκηνωτές αυ-

τεπάγγελτα με τη διαδικασία του αυτοφώρου. 

Συνεπώς πλέον, για το ελεύθερο κάμπινγκ προβλέπεται μία

διοικητική κύρωση με πρόστιμο 300 ευρώ, (150 αν πληρω-

θεί σε 10 μέρες, μετακύλιση στην εφορία αν δεν πληρωθεί

σε δύο μήνες) και μια ποινική (κράτηση έως 6 μήνες ή χρη-

ματική ποινή έως 3.000 ευρώ), η οποία επιβάλλεται από τον

δικαστή κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Πώς προστατευόμαστε;
Σε περίπτωση που αντιληφθούμε αστυνομική επιχείρηση

πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

- Ξεστήνουμε τη σκηνή πριν την πλησιάσουν.

- Από την άλλη:

Η σκηνή θεωρείται κατοικία, καλύπτεται από άσυλο (άρθρο

9 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος) και η είσοδος αστυνομικού

οργάνου επιτρέπεται μόνο με ένταλμα. Άρα μπορείτε νό-

μιμα να μην βγείτε και να μην τους αφήσετε να μπουν.

- Η απαγόρευση της κατασκήνωσης ισχύει αποκλειστικά

από την ανατολή ως τη δύση του ηλίου (γι’αυτό και τα “πε-

σίματα” γίνονται συχνά στις 6:30 - 7:00 το πρωί).

Η Σαμοθράκη μέχρι πέρσυ ήταν γνωστή ως προορισμός για

τους ελεύθερους κατασκηνωτές, από φέτος όμως απαγο-

ρεύθηκε και εκεί. Μάλιστα, οι τοπικοί άρχοντες αποφάσι-

σαν τη μείωση κατά 50% στις τιμές των δημοτικών

οργανωμένων κάμπινγκ ώστε να αποτρέψουν την ελεύθερη

κατασκήνωση στο δάσος και να μειώσουν τον κίνδυνο εκ-

δήλωσης πυρκαγιών.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι επιλέξουν την ελεύθερη κα-

τασκήνωση για τις φετινές διακοπές οφείλουν απόλυτο σε-

βασμό στο περιβάλλον που θα τους φιλοξενήσει.

Yποθαλάσσιες λίμνες ανθρακούχου νερού κάτω από την Καλντέρα

Διακοπές με σκηνή στη φύση; 
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H Λίμνη Βουλιαγμένης και οι ξαπλώστρες

Αγαπητή κυρία Μπουζιάνη γεια σας,

συνεχίστε να γράφετε για την παραβίαση της νομοθεσίας που ισχύει για “μνημεία" της φύσης όπως είναι

η Λίμνη της Βουλιαγμένης. Το πράγμα φέτος εχει ξεφύγει εντελώς, και υποθέτω ότι λόγω οικονομικής

κρίσης θεωρείται και δείγμα ανάπτυξης η καθημερινή παραβίαση του φυσικού τοπίου και κυρίως της

ζωής της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Νομίζω οτι θα πρέπει να γίνουν σοβαρές καταγγελίες στο δήμο 3Β και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο και

ίσως  να μαζευτούν υπογραφές από ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Ενα άλλο θέμα που επίσης απασχολεί είναι οι συνεχείς παραβιάσεις των ελεύθερων ακτών από εποχι-

κούς επιχειρηματίες.  Είχα πρόσφατη εμπειρία από την παραλία μπροστά στο Μύθο (Ντιβάνι) στο Μικρό

Καβούρι, όπου στις 8 το πρωί μου ζητήθηκε να μετακινήσω την πετσέτα μου από το χώρο!
E.Ev.

σημείωση: Οπως δήλωσε ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος, ο ενοικιαστής των ομπρελών και ξαπλω-

στρών στο Μικρό Καβούρι (έναντι Ντιβάνι) δεν παρανομεί. Δεν βγαίνει έξω από τα όριά του. Απλά του έδωσε

ο Δήμος το δικαίωμα να βάλει επιπλέον ξαπλώστρες, στα 3 μέτρα από το νερό αντί για 5 που ορίζει ο νόμος,

για να μην παίζουν ρακέτα και ενοχλούν τους λουόμενους!

Μάλιστα δήλωσε ότι αυτές οι ξαπλώστρες διατίθενται στους λουόμενους ΔΩΡΕΑΝ.

Mας έψεξε μάλιστα γιατί δεν ρωτήσαμε το Δήμο, πριν δημοσιεύσουμε την επιστολή του αναγνώστη που ανα-

φερόταν στις ξαπλώστρες!!! 

Ο ιερός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας

H Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται στη δυτική Πελοπόννησο,

στην ένωση των ποταμών Αλφειού και Κλάδιου, πάνω στον

Κρόνιο λόφο, μέσα στην ιερή Αλτη (η Αλτις - της Αλτεως =

το Αλσος) και απέχει 16 χιλιόμετρα από το Ιόνιο Πέλαγος.

Η περιοχή κατοικήθηκε από τους απόγονους του εγγονού

του Δευκαλίωνα, του Δώρου, οι οποίοι ονομάστηκαν Δωρι-

είς και από την 3η χιλιετία κατέβηκαν από τη Θεσσαλία και

εγκαταστάθηκαν στην Ολυμπία. Οι Δωριείς ήταν υπερήφα-

νοι για το γένος τους, γιατί απ’ αυτό καταγόταν ο σωτήρας

και λυτρωτής των Ελλήνων, ο Ηρακλής.

Οι αρχαίοι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων, έχτισαν στο

κέντρο της Άλτεως μεγαλοπρεπέστατο Ναό (ναίω = κα-

τοικώ) προς τιμήν του Δημιουργού του Ελληνικού γένους

του “Ολυμπίου Διός” και του αφιέρωσαν τους Ολυμπιακούς

Αγώνες!

Στο “σηκό” του Ναού, δηλαδή στον κυρίως Ναό, δέσποζε

ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, το χρυσελε-

φάντινο άγαλμα του Δία, που ήταν καθισμένος στο θρόνο

του και κρατούσε στο ένα χέρι μια “Νίκη” και στο άλλο τους

κεραυνούς!

Είχε ύψος 12 μέτρα και ήταν έργο του Μεγίστου Φειδία, ο

οποίος χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να τελειώσει τον δωρι-

κού ρυθμού ναό με τους 34 κίονες, που κατασκευάστηκε το

456 ή το 470. Στο ανατολικό αέτωμα είχε ανάγλυφη συμ-

πλοκή του Πέλοπα και του Οινόμαου και στο Δυτικό αέτωμα

τη συμπλοκή των Λαπίθων κατά των Κενταύρων.

Ο Ναός λεηλατήθηκε από τους βάρβαρους κατακτητές μας,

τους Ρωμαίους και το άγαλμα του Δία αρπάχτηκε και μετα-

φέρθηκε στη Νέα Ρώμη και αργότερα, το 393 μ.Χ. όταν αυ-

τοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

(Βυζαντίου) ήταν ο Ισπανός και αγνώστου καταγωγής Θε-

οδόσιος, καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά!

Τον 6ο μ.Χ. αι. ένας δυνατός σεισμός, με 300.000 νεκρούς

κατέστρεψε ό,τι είχε μείνει από τις ρωμαϊκές λεηλασίες και

τότε η Ολυμπία θάφτηκε στις λάσπες των δύο ποταμών για

να εντοπιστεί το 1766 από τον Αγγλο Ρίτσαρντ Τσάντλερ. 

Το 1829 (δύο χρόνια μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου) Γάλ-

λοι αρχαιολόγοι, έσκαψαν την περιοχή και κατάκλεψαν τα

ιερά ευρήματα που σήμερα κοσμούν το Μουσείο του Λού-

βρου!

Το 1875 Γερμανοί και Ελληνες αρχαιολόγοι, έκαναν εντα-

τικές ανασκαφές και 14.000 αντικείμενα βρίσκονται στο

Μουσείο της Ολυμπίας, ενώ οι ανασκαφές συνεχίζονται.

Στους πρόποδες του Κρόνιου λόφου, υπάρχουν τα ερείπια

του Ηραίου (ναός της Ήρας), εκεί που γίνονταν οι ιερές

εκατόμβες (θυσία 100 βοδιών) και σήμερα ανάβουν την

Ολυμπιακή φλόγα!

Σώζεται η είσοδος του σταδίου σε σχήμα καμάρας, ενώ το

μεγαλύτερο μέρος του Σταδίου βρίσκεται κάτω από τις λά-

σπες των ποταμών. Στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας

βρίσκονται τα ίχνη του Βουλευτηρίου (η έδρα της Βουλής

που διοργάνωνε τους αγώνες), το Γυμνάσιο (γίνονταν οι

προετοιμασίες των αθλητών), η Παλαίστρα, που αθλούνταν

στην πάλη και πυγμή (πυγμαχία) και στο Παγκράτιο, που

ήταν συνδυασμός πάλης και πυγμής.

Επίσης υπήρχε αίθουσα της επτάηχης Ηχούς, το Λεωνι-

δαίο, που ήταν ξενώνας των επισήμων, οι θησαυροί (πλού-

σια αφιερώματα των βασιλέων), το Πελόπιον, που ήταν

κενοτάφιο του Πέλοπα, το Ηρώον που τιμούσε τους ήρωες,

το Μητρώον που ήταν Ναός αφιερωμένος στη Ρέα ή στην

Κυβέλη προς τιμήν της μητρότητας, ο θεηκολεών, που έμε-

ναν οι θεκκόλοι (ιερείς και υπάλληλοι που ασχολούνταν με

την αρχαία Ολυμπία), το Νυμφαίο προς τιμήν των Νυμφών,

ο Ιππόδρομος, το κυκλικό και κιονοφόρο Φιλίππειο, ιωνικού

ρυθμού κτισμένο από τον Φίλιππο και τέλος οι βάσεις των

αγαλμάτων του Δία, οι οομαζόμενες “Ζάνες”.   

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Προς μεγάλη μας έκπληξη ακούσαμε

τον κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλο, Δή-

μαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

να στηρίζει, μέσα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, την παράνομη κερδοσκοπική

δραστηριότητα (συναυλίες, γάμους,

βαφτίσια κ.α) στη λίμνη της Βου-

λιαγμένης. Μας προβλημάτισε ιδιαί-

τερα το επιχείρημα που

χρησιμοποίησε στον λόγο του,

ότι….. τα πουλιά και οι νυχτερίδες

της λίμνης συνήθισαν, στον φωτισμό

και τον θόρυβο και σε όλες τις υπό-

λοιπες παράνομες δραστηριότητες

του νυκτερινού κέντρου διασκέδα-

σης, όπως έχει μετατραπεί σήμερα η

λίμνη. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό που η

σημερινή δημοτική αρχή συνεχίζει

να επιτρέπει την παρανομία που

είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες δη-

μοτικές αρχές.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανα-

κοίνωσής μας ενημερώνουμε για μια

ακόμη φορά τον κ. Κωσταντέλλο και

κάθε αρμόδιο ότι η λίµνη της Βου-

λιαγµένης μετά από πολύχρονους

αγώνες συλλογικοτήτων και πολι-

τών από όλη την Αττική είναι προ-

στατευόμενο φυσικό οικοσύστημα

διότι α) έχει χαρακτηριστεί διατηρη-

τέο µνηµείο της φύσης βάσει του υπ’

αριθ. 51/Δ/2003 ΦΕΚ β) Περιλαµβά-

νεται στην ευρύτερη προστα-

τευόµενη περιοχή «GR3000006 -

Υμηττός- Αισθητικό δάσος Καισαρια-

νής- Λίμνη Βουλιαγμένης», γ) Είναι

προστατευόµενος υγρότοπος και

έχει συµπεριληφθεί στον εθνικό κα-

τάλογο «NATURA 2000» και δ) Προ-

στατεύεται από τη Διεθνή Σύµβαση

«RAMSAR» χωρίς ωστόσο να απο-

τελεί υγρότοπο της Σύµβασης.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε

τον κ. Δήμαρχο, να σεβαστεί όχι

μόνο την σχετική Νομοθεσία αλλά

και την ιερότητα του χώρου και ανα-

καλέσει την εκτέλεση κάθε εκδήλω-

σης που είναι αντίθετη με τον Νόμο

και προσβάλλει την φύση. 

Εντύπωση αλλά και πολλά ερωτημα-

τικά ταυτόχρονα μας προκαλεί η

στάση της επιχείρησης Half Note

Jazz Club διότι, αν και έχει ενημε-

ρωθεί, και με γραπτά κείμενα και

προφορικά, ότι οι συναυλίες στη

λίμνη της Βουλιαγμένης είναι παρά-

νομες, όμως  συνεχίζει την κερδο-

σκοπική της δραστηριότητα σε

βάρος του περιβάλλοντος, των πολ-

τών και της τοπικής κοινωνίας.  

Είναι ανάγκη επιτέλους να καταλά-

βουν όλοι ότι η φύση είναι πάνω από

τα κέρδη.

Στις σημερινές μάλιστα συνθήκες

αβάσταχτης οικονομικής κρίσης που

βιώνουν οι πολίτες είναι μεγάλη

πρόκληση ορισμένοι να θησαυρίζουν

ασελγώντας σε βάρος του περιβάλ-

λοντος, της τοπικής κοινωνίας και

της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Εκτός από το δελτίο τύπου των συλ-

λογικοτήτων επισυνάπτουμε και το

νόμο, ΦΕΚ 51/Δ/2003 που απαγο-

ρεύει όλες τις προαναφερθείσες πα-

ράνομες δραστηριότητες.

Οι συλλογικότητες:

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟI ΣΥΛΛΟΓΟI:

“ΕΞΟΧΗ” ΒΟΥΛΑΣ

“ΘΕΑ” ΒΟΥΛΑΣ

“ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

“ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣ-

ΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥ-

ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΥΘΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ

Επικοινωνία 6934239530-

6932432916-6972200434-

6977990887-

"ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ THΣ ΛΙΜΝΗΣ

ΣΥΝΗΘΙΣΑΝ ΣΤΗΝ... ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ" 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης υλοποιεί

φέτος για πρώτη φορά πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-

Εθελοντών στο πλαίσιο του άξονα “Προστασία του

Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας” του

επιχειρησιακού  προγράμματος “Περιβάλλον  & Αει-

φόρος  Ανάπτυξη”. Ο βασικός στόχος του Προγράμ-

ματος Οικο-Εθελοντών είναι η υποστήριξη του Φορέα

Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και κατ’ επέκταση η

προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Ορο-

σειράς Ροδόπης. Οι  βασικοί  δραστηριότητες του

προγράμματος των Οικο-Εθελοντών  είναι η πυρο-

προστασία, η καταγραφή παράνομων δραστηριοτή-

των, η ενημέρωση των επισκεπτών αλλά και των

κατοίκων για το Φορέα, η καταγραφή – καθαρισμός

και συντήρηση μονοπατιών καθώς και βελτιωτικές ερ-

γασίες σε εγκαταλελειμμένους οπωρώνες.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν εθελοντές και εθε-

λόντριες από όλη την Ελλάδα, αλλά και μέλη των το-

πικών κοινωνιών. Οι δραστηριότητες πεδίου των

εθελοντών θα διαρκέσουν από την 1η Αυγούστου ως

τις 17 Οκτωβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, θα βρί-

σκονται και θα δραστηριοποιούνται στο πεδίο ομάδες

4-10 εθελοντών, με τη συνοδεία μελών της ομάδας

έργου. Το σπίτι φιλοξενίας των εθελοντών βρίσκεται

στο Μεσοχώρι Δράμας. Όλο το κόστος για τη φιλο-

ξενία, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες, κα-

λύπτεται μέσα από το προαναφερόμενο πρόγραμμα. 

Πληροφορίες μέσω email:

ecovolunteers.fdor@gmail.com, 

Facebook EcoVolunteers Fdor ή και 

twitter @VolunteersFDOR. 

Έφη  Γελαστοπούλου 6977274287 και 

Νίκος Νικήσιανης 6976629310.

Για έναν άλλο τρόπο διακοπών - επιλέξτε Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Προγράμματος Οικο-Εθελοντών Φορέα Διαχείρισης

Σε εξέλιξη η τρίτη

φάση καταπολέμησης

των κουνουπιών στο

Δήμο Παλλήνης

Σε εξέλιξη είναι η τρίτη φάση της καταπολέμησης

των κουνουπιών σε φρεάτια του Δήμου Παλλήνης,

καθώς εγκαίρως και εφέτος έγιναν όλες οι προβλε-

πόμενες ενέργειες συμβασιοποίησης.

Στόχος είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών καθ’

όλη την θερινή περίοδο.

Oι κάτοικοι που παρατηρούν στάσιμα ύδατα  να ει-

δοποιούν είτε ηλεκτρονικά στο emailτου Δήμου:

press@pallini.gr, είτε τηλεφωνικά στο 210 6604719.
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστα-

σίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης

επισκέφτηκε το απόγευμα της Πέμ-

πτης 23 Ιουλίου, το Δημαρχείο Κρω-

πίας, στο πλαίσιο της οργανωμένης

εκστρατείας που έχει ξεκινήσει για

την αντιμετώπιση κάθε μορφής παρα-

βατικότητας και εγκληματικότητας σε

κάθε Δήμο της χώρας. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός συνοδευό-

μενος, από τον Γ. Γραμματέα Δημο-

σίας Τάξεως Δημήτριο Αναγνωστάκη,

τον διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου

του αναπληρωτή Υπουργού Βασίλειο

Μαστρογιάννη και μέρους της φυσι-

κής ηγεσίας της ΕΛΑΣ με επικεφαλής,

τον Αντιστράτηγο, Γενικό Επιθεωρητή

Νοτίου Ελλάδος Κωνσταντίνο Μιχαι-

ρίνα και τον Γενικό Αστυνομικό Διευ-

θυντή Αττικής, Υποστράτηγο Ιωάννη

Διαμαντόπουλο, συμμετείχε σε σύ-

σκεψη με τον Δήμαρχο Κρωπίας Δη-

μήτριο  Ν. Κιούση,  με μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου, των δημοτι-

κών συνδυασμών πλειοψηφίας και μει-

οψηφίας και με μέλη συλλογικών

φορέων. 

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η επι-

τόπια ενημέρωση του Υπουργού για

ζητήματα παραβατικότητας, εγκλημα-

τικότητας και ασφάλειας στην πε-

ριοχή του Κορωπίου και η άμεση

εφαρμογή μέτρων περιορισμού τους

και εμπέδωσης αισθήματος ασφα-

λείας στους κατοίκους όλων των πε-

ριοχών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος

Κιούσης καλωσόρισε τον Υπουργό και

τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ τονίζοντας

ότι είναι η πρώτη φορά στην σύγ-

χρονη ιστορία του Δήμου που Υπουρ-

γός με αρμοδιότητα την προστασία

του πολίτη και ζητήματα δημόσιας

τάξης επισκέπτεται τον Δήμο με τόσο

οργανωμένο τρόπο, με συγκεκριμένη

ατζέντα θεμάτων και χρονοδιαγράμ-

ματα δράσης.

Ο Δ. Κιούσης αναφέρθηκε εκτενώς

στις ιδιομορφίες, γεωγραφικές, πολε-

οδομικές, κοινωνικο-οικονομικές

που χαρακτηρίζουν τον Δήμο καθώς

και για την εξέλιξη σε βασικά έργα

υποδομών που έχουν ολοκληρωθεί,

εξελίσσονται είτε είναι στάσιμα. Ιδιαί-

τερα στάθηκε σε ζητήματα σχολικής

στέγης.  Επισήμανε τα βασικά προ-

βλήματα ασφαλείας του Δήμου και

ορισμένα περιστατικά παραβατικότη-

τας και εγκληματικότητας που χρή-

ζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τέλος,

εκθείασε την άριστη συνεργασία με τη

Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολι-

κής Αττικής, το Α.Τ Κορωπίου, το

Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, την Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και

Αν. Αττικής, το Τμήμα Τροχαίας της

Αγίας Παρασκευής.

Τον λόγο έλαβαν και μέλη του Δημο-

τικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι Αν-
δρέας Ντούνης, Θοδωρής Γρίβας,
Νικόλαος Γιαννάκος, Αντώνης Κορω-
νιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλει-

οψηφίας, Δημήτριος Πιέτρης,
Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, Ελένη

Αδάμ, Κώστας Κιούσης, Αγκυ Λεβαδί-
του, η επικεφαλής της μείζονος αντι-

πολίτευσης Αθηνά Κιούση, ο

δημοτικός σύμβουλος της μείζονος

μειοψηφίας, Διονύσιος Κερασιώτης

και ο κ.Αντώνης Δρόσος, επικεφαλής

κατοίκων και κοινωνικών φορέων.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης

Πανούσης άκουσε με προσοχή τον

Δήμαρχο, τα μέλη του Δ.Σ. και τους

εκπροσώπους κατοίκων και εξέφρασε

την ισχυρή πολιτική βούληση της Κυ-

βέρνησης και του Υπουργείου του για

την πάταξη και περιορισμό κάθε μορ-

φής παραβατικότητας και εγκληματι-

κότητας σε κάθε Δήμο της χώρας με

κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο που

θα ενσωματώνει,  κάθε ιδιομορφία και

ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής καθώς

και τις απόψεις και αγωνίες των κοι-

νωνικών και δημοτικών φορέων.

Επίσης, ενημέρωσε ότι θα αναλάβει

νομοθετικές πρωτοβουλίες για την

αντιμετώπιση κενών νόμου και νόμι-

μης δράσης για ορισμένα φαινόμενα

νεοπαραβατικότητας. Δεν παρέλειψε

να επισημάνει ότι ήταν χρήσιμη η συ-

νοπτική αναφορά του Δημάρχου Κρω-

πίας στα μεγάλα έργα που γίνονται ή

πρέπει να γίνουν καθότι η γενική πρό-

οδος σε μια τοπική κοινωνία μειώνει

την παραβατική συμπεριφορά και βοη-

θάει το στόχο της καταπολέμησης του

εγκλήματος. 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τά-

ξεως Δημήτριος Αναγνωστάκης με τη

σειρά του αναφέρθηκε σε χρονοδια-

γράμματα υλοποίησης μαζί με τους

επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. 

Στη συνέχεια ο αναπληρωτής Υπουρ-

γός, οι συνεργάτες του και οι επιτε-

λείς της ΕΛ.ΑΣ, μετέβησαν στην έδρα

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Κρω-

πίας, όπου τους υποδέχθηκαν ο Διοι-

κητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Αν. Αττικής Αρχιπύραρχος Αθανάσιος

Τζοίτης, ο Διοικητής της Π.Υ Κρωπίας

Πύραρχος, Σπυρίδων Αθ. Πέτρου και

αντιπροσωπεία μελών του δημοτικού

συμβουλίου Κρωπίας με επικεφαλής

τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Ν.

Κιούση. Αμέσως μετά, μετέβησαν στο

Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου, στο

Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου και στη

Διεύθυνση Αστυν. Νοτιοανατολικής

Αττικής. 

Τέλος, επισκέφτηκαν το κέντρο Πολι-

τικής Προστασίας και Εθελοντικής

Δασοπροστασίας του Δήμου Κρωπίας

(θέση «Μπότα) για την ενημέρωσή

τους για το έργο που επιτελείται σε

συνεργασία με την Π.Υ Κρωπίας και

κυρίως για την ανύψωση του ηθικού

όλου του προσωπικού των υπηρεσιών

πυρόσβεσης που δίνουν μεγάλη μάχη

και φέτος για τη διάσωση των δασών.

Σε ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της παραβατικότητας

Ο Υπουργός Προστασία του πολίτη με το

επιτελείο του συζητούν στο Κορωπί
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Στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορωπίου, παρέ-

χεται μια σημαντική ευκαιρία με άριστες προοπτικές σπου-

δών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Με 4ετή ή και

μικρότερη δωρεάν φοίτηση σπουδών (δηλ. 3 έτη όσοι

έχουν τελειώσει την Α΄ τάξη ή έχουν πτυχίο ή απολυτήριο

Ημερήσιου ή Εσπερινού Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

ή των παλαιοτέρων ΤΕΕ, ΤΕΛ ή και ΤΕΣ και 2 έτη όσοι

έχουν ήδη πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ή Τ.Ε.Λ και θέλουν επιπλέον

πτυχίο ή άλλη ειδικότητα) και με επιλογή επαγγελματικής

ή τεχνικής ειδικότητας, οι απόφοιτοι του Εσπερινού

ΕΠΑ.Λ., λαμβάνουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, ενώ

ταυτόχρονα αποκτούν και Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμου

του Γενικού Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι).

Ενδεικτικά, οι τομείς και οι ειδικότητες που παρέχονται

κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι οι εξής:

Μηχανολογίας

― Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

― Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών

Οχημάτων

― Μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου

Ηλεκτρολογικός

― Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

― Tεχνικός συντήρησης Βιομηχανιών

― Τεχνικός ανελκυστήρων

― Τεχνικός Ψυκτικός

― Τεχνικός εργαλειομηχάνων

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

― Υπαλλήλων διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

― Υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων

Πληροφορικής

― Υποστήριξης συστημάτων, εφαρμογών και δικτύων ηλε-

κτρονικών υπολογιστών

Υγείας και Πρόνοιας

― Βοηθών νοσηλευτών

― Βοηθών βρεφονηπιοκόμων

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

― Εργων Τοπίου & Περιβάλλοντος

― Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι λόγω του εσπερινού

ωραρίου λειτουργίας του Λυκείου (19.20 – 22.50), σε όλη

τη διάρκεια της δωρεάν φοίτησης, ο μαθητής μπορεί ταυ-

τόχρονα να εργάζεται και να σπουδάζει, για να βελτιώσει

τα εφόδια του, στο ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργα-

σιακό περιβάλλον που ζούμε. 

Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου  χωρίς όριο ηλι-

κίας.

Πληροφορίες: 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορω-

πίου Κολοκοτρώνη 101, Κορωπί

Τηλ. σχολείου: 210 6624267 (ώρες λειτουργίας σχολείου

19:20-22:50)

Φαξ: 210 6620230 (όλο το 24-ωρο)

Ε-mail: mail@1epal-esp-korop.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1tee-esp-korop.att.sch.gr 

Δωρεάν φοίτηση στο Επαγγελματικό Λύκειο Κορωπίου

Σε καταγγελία χιλίων Ρίχτερ προέβη ο Γιάν-

νης Βαρουφάκης στην επίμαχη δήλωσή του

στο Φόρουμ Επίσημων Νομισματικών και Οι-

κονομικών Θεσμών (OMFIF), αποκαλύπτοντας

πως η Τρόικα ελέγχει το οικονομικό Λογι-

σμικό του Ελληνικού Κράτους!

Αυτή τη συγκλονιστική διαπίστωση έκανε ει-

δικός, Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπι-

στημίου Κολούμπια, στενός και έμπιστος

φίλος του Γιάννη, ο οποίος αφού διορίστηκε

στο ΥΠ.ΟΙΚ, έψαξε με εντολή Βαρουφάκη το

Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών, ανα-

καλύπτοντας ότι το Λογισμικό το ελέγχει η

Τρόικα!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΚΕΣΤΑΠΟ

Γι΄ αυτό ακριβώς ο Γιάννης επιχείρησε να χα-

κάρει το Λογισμικό-Γκεστάπο, να αντιγράψει

τα ΑΦΜ μας και με το πάτημα ενός κουμπιού

να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε Ελεύ-

θερο Τραπεζικό Σύστημα, έτοιμο και για πα-

ράλληλο Νόμισμα,  απελευθερωμένοι από την

ηλεκτρονική παρακολούθηση και την παρεμ-

πόδιση των ξένων δυναστών, που με το Λογι-

σμικό-Ράιχ μας κρατούν παράλυτους και

αλυσοδεμένους στα κρατητήρια του Μνημο-

νίου!

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΑΡΑΧΝΗ

Ο διωγμένος από τον υποχωρητικό Τσίπρα

πρώην Υπουργός Οικονομικών, δεν προσπά-

θησε μόνο να γλιτώσει τη χώρα από το δυ-

σβάσταχτο Χρέος απαιτώντας διαγραφή ενός

μέρους του, σημείο στο οποίο κολλούσαν οι

διαπραγματεύσεις επειδή η Τρόικα μάς πάει

για «σφάξιμο» θέλοντας να μας παχύνει και

λιγουλάκι, αλλά προσπάθησε στην πράξη να

ελευθερώσει κυριολεκτικά την Ελλάδα από το

Λογισμικό-Αράχνη με το οποίο μας ελέγχει

και μας εξουσιάζει η Τρόικα! Ελέγχοντας

απευθείας Έσοδα, καταθέσεις, λογαρια-

σμούς, ΑΦΜ, τον καθένα μας και όλο το Κρά-

τος ταυτόχρονα! Κατά παραβίαση του

Συντάγματος, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και

της Ελευθερίας των πολιτών!

Και το ανέχεται ο Πρωθυπουργός «Τσε Γκε

βάρα» και ο έτερος Μνημονιοκτόνος CDS ο

κυνηγός; Το ανέχεται η Βουλή των Ελλήνων,

καταπατώντας το Σύνταγμα και τη Δημοκρα-

τία; Το ανέχονται οι Βουλευτές; Τα κόμματα;

Οι θεσμοί; Το κράτος;

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΕΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

«Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
ελέγχεται από την Τρόικα! Φανταστείτε η

Εφορία του Ηνωμένου Βασιλείου να ελέγχε-

ται από τις Βρυξέλλες» λέει χαρακτηριστικά ο

Γιάννης Βαρουφάκης στο OMFIF!

«Όμως – συνεχίζει – η Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων ελέγχεται από

εμένα… Διόρισα έναν καλό παιδικό μου φίλο,

που είχε γίνει Καθηγητής Πληροφορικής στο

Πανεπιστήμιο Κολούμπια… …Μια εβδομάδα

αφού πήγαμε στο Υπουργείο, με κάλεσε και

μου είπε πως αυτός ελέγχει τα μηχανήματα,

αλλά το Λογισμικό ελέγχεται από την Τρόικα!

Και θα καταλάβαιναν αμέσως αν δοκιμάζαμε

να φτιάξουμε ένα (Τραπεζικό) Σύστημα Πα-

ράλληλων Πληρωμών»!

Δηλαδή η Ελλάδα κρατιέται απολύτως αιχμά-

λωτη, με κομμένες τις δυνατότητες οποιασ-

δήποτε αυτόνομης κίνησης ή πορείας, λόγω

του Λογισμικού-Γκεστάπο! Με το οποίο μπο-

ρούν να μας παραλύσουν! Όμως ο Βαρουφά-

κης και ο καθηγητής είχαν βρει την αχίλλειο

πτέρνα του:

«Αποφασίσαμε να χακάρει το Υπουργείο μου

ώστε να αντιγράψει το Φορολογικό Σύστημα

και να μπορέσει να δουλέψει για τον σχεδια-

σμό και την εφαρμογή του Παράλληλου (Τρα-

πεζικού) Συστήματος» αποκαλύπτει ο Γιάννης

στο OMFIF και διευκρινίζει πιο αναλυτικά:

«Σχεδιάζαμε να δημιουργήσουμε αποθεματι-

κούς λογαριασμούς που θα συνδέονταν με

κάθε φορολογικό αρχείο». Μια κίνηση που

«θα μας επέτρεπε να δίνουμε αριθμούς PIN»

(ώστε να δημιουργηθεί ένα Παράλληλο μη

ελεγχόμενο από την Τρόικα Τραπεζικό Σύ-

στημα, για να γίνονται πληρωμές μισθών και

όλα τα σχετικά)!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩ

«Αυτοί οι λογαριασμοί θα ήταν σε ευρώ, αλλά

με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούσαν να

μετατραπούν σε μια νέα δραχμή» επεξηγεί ο

Βαρουφάκης, που δεν είναι υπέρ της εξόδου

από το ευρώ, αλλά υπέρ ενός νομίσματος

εσωτερικού, παράλληλου με το ευρώ, ως τη

μόνη πραγματικά γρήγορη και επωφελή θεα-

ματικά λύση, που θα μας απογείωνε οικονο-

μικά, μένοντας εντός ευρώ, αλλά με τις

πληρωμές των Υπαλλήλων και Συντάξεων σε

νέα Δραχμή, με σταθερή ισοτιμία προς το

ευρώ!

Γιατί; Για να επιτύχουμε «εσωτερική υποτί-

μηση» – διόρθωση, χωρίς να πρέπει να μει-

ώνονται μισθοί και συντάξεις ή να γίνονται

περικοπές, εξακοντίζοντας εξαγωγές και του-

ρισμό, κάνοντας λίγο ακριβότερα τα εισαγό-

μενα προϊόντα, ώστε να ξαναδημιουργηθεί

εσωτερική παραγωγή!

Παράλληλα η χώρα θα αποδεχόταν κάθε πλη-

ρωμή με ευρώ, όπως π.χ. από τους Τουρίστες,

ενώ στις Τράπεζες θα μπορούσαν με μικρή

διαφορά να αλλάζονται τα νομίσματα, που θα

ήταν σε σταθερά οριζόμενη, κάθε φορά ισοτι-

μία.

Αυτό θα μας επέτρεπε να κόψουμε στην ουσία

δικό μας νόμισμα, να αποκαταστήσουμε αδι-

κίες, να αυξήσουμε το ΑΕΠ και να κάνουμε

εξαιρετικά ανταγωνιστική την Οικονομία μας!

CHIEMGAUER: ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Σε ορισμένες περιοχές της Βαυαρίας, ενός

από τα βασικότερα ομόσπονδα κρατίδια της

ίδιας της Γερμανίας, κυκλοφορεί εδώ και με-

ρικά χρόνια εσωτερικό παράλληλο Νόμισμα

με το Ευρώ! Και καμμία καταστροφή δεν

έγινε! Κανένας δεν μπόρεσε να τους σταμα-

τήσει. Κανείς δεν το μετάνιωσε! Κανείς πια

που το χρησιμοποιεί δεν θέλει να το αλλάξει!

Το Chiemgauer κυκλοφορεί σε χαρτονομί-

σματα ασφαλείας, με σταθερή ισοτιμία 1:1 με

το ευρώ, και εάν κανείς θελήσει να το μετα-

τρέψει σε ευρώ, πληρώνει μια μικρή διαφορά,

όπως θα συνέβαινε και με την εσωτερική μας

Δραχμή! Πού όταν την είχαμε, ευτυχούσαμε…

Και ορίζαμε τη ζωή μας σαν καπεταναίοι…

Με τα Μνημόνια και την αδυναμία Εθνικής Νο-

μισματικής Πολιτικής, γίναμε όμως σκλάβοι…

Ο Βαρουφάκης προσπάθησε να μας Ελευθε-

ρώσει! Δεν τον άφησαν! Έφτασε ως την δημι-

ουργία του Παράλληλου Ελεύθερου Κρατικού

Τραπεζικού – Φορολογικού Συστήματος,

χωρίς να καταλάβει τίποτα το Βερολίνο! Tον

απέλυσαν κατ΄ απαίτηση των Δυναστών μας!

(Σ.Σ. : Αυτή είναι η αλήθεια που παραχαράσ-

σουν  συστηματικά και μεθοδευμένα τα δια-

πλεγμένα ΜΜΕ και οι δοσίλογοι πολιτικοί της

διαφθοράς και των μνημονίων υποδούλωσης

της χώρας και εξαθλίωσης του λαού.

Κ.Β)

Πηγή:ellas-press.blogspot.g 

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ… ΔΕΙΤΕ τι έβγαλε στη ΦΟΡΑ ο Βαρουφάκης



ΕΒΔΟΜΗ  1  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

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

Η τέχνη και το συναισθημα δεν ανήκουν στο χωροχρόνο

είναι κάτι σαν θεϊκη ευλογία. Ειμαι σίγουρη ότι εισεπραξαν

το μεγαλείο  αυτού του δοσίματος οσοι επισκεφτηκαν στις

20 Ιουνίου 2015 το βράδυ την εικαστική εκθεση με θέμα

(Ασκηση του Νου μεσω της τέχνης) της ομάδας μου. 

Ο κόσμος που ήρθε ειχε ξεχωριστα ενδιαφέροντα και αυτό

ήταν σπουδαίο διότι εγινε ενας ξεχωριστός διαλογος που

αφορουσε την εικαστικη τεχνη στην Ελλάδα. Ίσως οι επι-

σκέπτες να ξαφνιάστηκαν διότι οι δημιουργοί ειχαν χρησι-

μοποιήσει ποικιλα υλικά στα εργα τους πράγμα που έδωσε

την αφορμή πολλών ερωτησεων.

Η κεραμικη, η ζωγραφικη, η πλαστικη ζωγραφικη, ακομα και

η  γλυπτικη με τον πηλό και με την πέτρα ενωναν σ’ ένα συ-

νολο.

Εδώ πρέπει να πω ένα μεγαλο ευχαριστώ στους μαθητες

μου.   Ευχαριστώ όλους όσους μας τιμησαν με την παρου-

σια  τους. Ακομα ευχαριστω το Δημαρχο Κορωπίου Δημη-

τριο Κιούση και την Πρόεδρο του «ΣΦΗΤΤΟΣ» Αδαμαντία

Μαλλιου.

Αγγελικη Τσεβά, Εικαστικος  Καλλιτέχνης

Τί λένε μαθητές
«Έρχεσαι στο μαθημα άδειος και φεύγεις με την ψυχή
πλημμυρισμένη από κάθε είδους συναίσθημα .Και χαρά και
θλίψη.Εξάλλου και η ζωή είναι άλλοτε γλυκιά και άλλοτε
πικρή», Ευαγγελία Κυριακού.

«Κάθε μου συναίσθημα γίνεται  έργο και αυτό με βοηθά να
ταξιδεύω σε άλλες σφαίρες που με καλλιεργούν σαν αν-
θρωπο», Ναταλία Γκρεβενου

«Πρίν από 6 μήνες ξεκίνησα για πρώτη φορά, μαθηματα στο
πρόγραμμα  εικαστικής  δημιουργίας, με θέμα «Ασκηση του
νου μέσω της Τέχνης». Στο εικαστικο εργαστήρι  και Μου-
σείο Παράδοσης και  Τέχνης  Αγγελικής  Τσεβά. Μας ταξί-
δεψε στον θαυμαστό κόσμο των χρωμάτων και της
δημιουργίας», Αγγελική Μαρκαντώνη

«Η ζωγραφική και γενικά οι εικαστικές τέχνες έχουν  μια
δική τους γλώσσα, μια γλώσσα εικόνων και συμβόλων, χρω-
μάτων και σχημάτων. Ειναι τα μέσα με τα οποία ο καλλιτέ-
χνης εκφράζεται. Με αυτά μπορεί να δημιουργήσει μια

υπαρξη  εκ του μηδενος, να επινοήσει μια εικονα απ’ το
άπειρο του  σύμπαντος και απ’ το δαιδαλώδες και το χαώ-
δες ν’ αποκαλύψει τη γαλήνη!» Αννα Παπαμιχάλη

Υ.Γ Ο αριθμός των μαθητών είναι πάντα κάτω από δέκα

ατομα διοτι ο τρόπος διδασκαλίας είναι ιδιαίτερος.

Εγγραφες  από 20 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου.

Αρχή μαθηματων 10 Οκτωβρίου – 30 Μαίου

Τηλ. Επικοινωνιας  2291023977.

«Ασκηση του νου μέσω της Τέχνης»
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Με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ΒΒΒ

αφαιρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που προορίζον-

ταν αρχικά για εκπόνηση μελετών (νέα σχολεία, πλατείες,

δασολογική αξιολόγηση εκκλησιαστικής περιουσίας κλπ).

Οι μελέτες αυτές επρόκειτο να γίνουν με διαγωνιστική δια-

δικασία, κατά τον ν.3316/05, κατά την οποία θα ελάμβαναν

σημαντική έκπτωση (έως και 70% - όπως συμβαίνει σε κάθε

Δημόσιο διαγωνισμό). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, λόγω ελλι-

πούς στελέχωσης με συγκεκριμένες ειδικότητες μελετη-

τών μηχανικών και έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού,

επανειλημμένα έχει δημόσια διατυπωθεί, αδυνατούν να εκ-

πονήσουν την πλειοψηφία των μελετών αυτών και έτσι

ανατίθενται με διαγωνισμό σε εξωτερικούς μελετητές, υπό

την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με προφορικές εξαγγελίες του Δημάρχου, οι με-

λέτες αυτές θα εκπονηθούν τελικά με χορηγία πλουσίων

συνδημοτών μας. Τα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι

η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου για το Δήμο. Βάσει

ωστόσο της νομοθεσίας και της μέχρι σήμερα ανάλογης

εμπειρίας στο Δημόσιο τομέα, γεννούνται τα ερωτήματα:

1. Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει δωρεές μόνο για προ-

καταρκτικό στάδιο μελέτης Δημοσίου. Ποιός θα εκπονήσει

τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής που απαι-

τούνται; Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, που αποδεδειγμένα αδυ-

νατούν;

2. Προβάλλεται το επιχείρημα της εξοικονόμησης χρόνου.

Πως τεκμηριώνεται άραγε, τη στιγμή που μετά τη δωρεά

της προκαταρκτικής μελέτης, θα ακολουθήσουν τα επό-

μενα χρονοβόρα στάδια; 

3. Στον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης υπάρχει εμπειρία 'δω-

ρεάς' μελετών, που στην πράξη απεδείχθησαν ανεπαρκέ-

στατες, γιατί είχαν εκπονηθεί από μελετητές της

προτίμησης των χορηγών, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία

και αξιολόγηση των συμμετεχόντων βάσει της τεχνογνω-

σίας τους και εμπειρίας τους σε ανάλογα δημόσια έργα.

Αποτέλεσμα; Η πολύχρονη καθυστέρηση για τις αναγκαίες

διορθώσεις, προκειμένου οι μελέτες να γίνουν εφαρμόσι-

μες. Πως διασφαλίζεται λοιπόν η επάρκεια των μελετών και

η ταχύτητα, με την ανάθεση σε μελετητές της προτίμησης

των χορηγών;

4. Η ανάθεση δημοσίων μελετών σε μελετητές της προτί-

μησης των χορηγών, αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε

βάρος των εκατοντάδων εξειδικευμένων, έμπειρων  μελε-

τητών του Δημοσίου, που σήμερα μάλιστα πλήττονται από

την ανεργία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ενώσεις των μελετη-

τών του Δημοσίου προσέφυγαν δικαστικά κατά της μελέτης

για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου που ανατέθηκε

από το Ίδρυμα Ωνάση. Το ΣτΕ με την  2152/2015 απόφασή

του ΑΚΥΡΩΣΕ την υλοποίηση του έργου. Πως θα αντιδρά-

σει ο Δήμος στο ενδεχόμενο ανάλογων εύλογων προσφυ-

γών;

5. Το επιχείρημα της εξοικονόμησης χρημάτων για το Δήμο,

φαντάζει ως το πλέον ισχυρό. Ωστόσο, γεννάται το ερώ-

τημα: Γιατί οι πρόθυμοι χορηγοί δεν χρηματοδοτούν την

προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το Δήμο ή και την

εκτέλεση αυτών των έργων και οι χορηγίες τους κατευθύ-

νονται βασικά στις μελέτες;

6. Σε σχέση με το παραπάνω, προβάλλονται εύλογα εν-

στάσεις ως προς το κατά πόσο είναι θεμιτό, χορηγοί (εύ-

ποροι συνδημότες μας κυρίως) να χρηματοδοτούν μελέτες

δημοσίου, όταν όπως φημολογείται, έχουν ίδια συμφέ-

ροντα που άπτονται των πορισμάτων των μελετών αυτών,

όπως για παράδειγμα είναι η δασολογική αξιολόγηση της

εκκλησιαστικής περιουσίας Βουλιαγμένης.....

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών Β.Β.Β. εκφράζει τις σοβαρές επιφυλάξεις της για

την μέθοδο εκπόνησης  μελετών με ‘’χορηγίες’’ πλήθους

δημοσίων μελετών στο Δήμο μας.

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

ΟΙ  '’ΧΟΡΗΓΙΕΣ'’  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΒΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2
Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Πληροφορίες: Αικ. Γυφτοπούλου 
Τηλέφωνο: 213 2020773
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr 
Site: www.vvv.gov.gr  
Βουλιαγμένη  29/07/2015
Αρ. πρωτοκόλλου: 2770

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ-
ΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΑΠΠΑ» έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ.270/81,ΕΚΑ' 77/30-3-81),
το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), το
Ν.3852/2010
β) Ειδικότερα, τις διατάξεις του άρ-
θρου 240 του Ν. 3463/2006 περί ανα-
πληρώσεως του Προέδρου από τον
Αντιπρόεδρο λόγω απουσίας του.
γ) Την Αριθ. Π2β/οικ.2808/1997
(ΦΕΚ 645/τ.Β'/31-7-1997) απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
- Προϋποθέσεις ίδρυσης και λει-
τουργίας Μονάδων Φροντίδας,
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαι-
δαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-
Βρεφοηπιακών Σταθμών, Μονάδων
Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από
φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδο-
σκοπικού  και μη χαρακτήρα,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ' αριθμ. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007
(ΦΕΚ 226/ τ. Β'/ 23-2-2007) όμοια
Απόφαση.
δ) την αριθ. 45/2015 Απόφαση της
5ης  συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου για την έγκριση διε-
νέργειας μίσθωσης ακινήτου για
λειτουργία Γραφείου (παραρτήμα-
τος) Δημοτικού παιδικού σταθμού
στη Βούλα

ε) Την αριθ. 32/2015 Απόφαση της
4ης συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου για τον ορισμό επιτρο-
πής για την διεξαγωγή των δημοπρα-
σιών και του ορισμού επιτροπής για
την εκτίμηση -καταλληλότητα των μι-
σθωμένων ακινήτων.
στ) Την υπ' αριθμ. 66/2015  Από-
φαση της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ
του Ν.Π.Δ.Δ με την οποία καθορί-
στηκαν οι όροι της δημοπρασίας.    
ζ) Την  υπ' αριθμ. 72/2015 Απόφαση
της 10ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία τροποποι-
ήθηκε η υπ' αριθμ. 66/2015  ως
προς το άρθρο 3, παρ 1. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
φανερή- προφορική μειοδοτική δη-
μοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου
για τη λειτουργία γραφείου (παραρ-
τήματος) Δημοτικού Παιδικού Σταθ-
μού στη Δημοτική Ενότητα Βούλας.
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας-
Βουλιαγμένης,  Ταχ. Δ/νση: Αφροδί-
της 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη,
τηλ.: 213 2020773, -771 φαξ: 213
2020779, email:oappa@vvv.gov.gr 
Ανώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των χιλίων εννιακοσίων
ευρώ.(€1.900,00) μηνιαίως.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμ-
μετοχής : Ελληνική
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται καθημερινά εργάσιμες
ημέρες και ώρες, τηλ. 213
2020773, -771. 
Αναλυτικό τεύχος των όρων δημο-
πράτησης : θα διατίθεται στην έδρα
του οργανισμού Αφροδίτης 2, 1ος
όροφος μέχρι τΙς 21/8/2015, ημερο-
μηνία λήξης της υποβολής των προ-
σφορών, καθώς και αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει
τον μισθωτή που ανακηρύχθηκε
μειοδότης, με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών.                                   

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο μόνος Δήμαρχος που

αισθάνεται παρορμητικά

την επιθυμία να συνδρά-

μει στην προσπάθεια έκ-

δοσης της εφημερίδας

μας ΕΒΔΟΜΗ, δεν είναι

ένας Δήμαρχος της περιο-

χής μας, όπως ίσως, θα

περιμένατε, αλλά ο πρώ-

τος και πρώην πλέον Δή-

μαρχος Μήλου ΗΛΙΑΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ.

Και το κάνει, όπως διατεί-

νεται ο ίδιος, γιατί εκτι-

μάει την προσπάθεια, την

ποιότητα, την αντικειμενι-

κότητα και την ανεξαρτη-

σία της εφημερίδας μας.

Τον ευχαριστούμε δημό-

σια και του ευχόμαστε μα-

κροημέρευση.

Ο πρώτος Δήμαρχος

Μήλου, ο Ηλίας Μωραΐ-

της, είναι παρά πέντε,

ενός αιώνα! Συνδικαλι-

στής  και πρόεδρος Κοινό-

τητας αρχικά, εξελέγη

Δήμαρχος της ενοποιημέ-

νης εθελούσια Μήλου,

πριν από την υποχρεωτική

συγχώνευση με τον “Καλ-

λικράτη”. Δώδεκα χρόνια

υπηρέτησε την Τ.Α.,

πάντα μ’ ένα κόκκινο γα-

ρύφαλλο στο πέτο...

Δεν είμαι σε θέση να

κάνω απολογισμό του

έργου του, που είναι πολύ

σημαντικό, όπως ξέρω.

Γνωρίζω όμως, ότι η πόλη

Σοντοσίμα, στημακρινή

Απω Ανατολή - στην Ια-

πωνία, καλωσορίζει τους

επισκέπτες της στην εί-

σοδό της, σε άπταιστα

...ελληνικά: “Καλώς ήλ-
θατε”. Αυτό οφείλεται

στον Ηλία Μωραΐτη που

αδελφοποίησε τη Μήλο

με έναν τόσο μακρινό

“αδελφό” Δήμο.

Ηλία, αξίζεις την αγάπη

μας, όπως και των συμπα-

τριωτών σου της Μήλου.

Μια αγάπη που φτάνει

εκεί που ανατέλλει ο με-

γάλος μας αδελφός και

πατέρας, ο Ηλιος!...    
Κώστας Βενετσάνος

Ο δήμαρχος Μήλου συνδράμει την “7η”

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   28-7-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  193/2015  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην “Λήψη
απόφασης για την έγκριση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας (E.K.Λ.) της  Δομής ΚΔΑΠ
Κορωπίου  της ΚΕΔΚ.”
Στο Κορωπί στις 28  Ιουλίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του     Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονι-

σμό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του
ΚΔΑΠ Δήμου Κρωπίας ο οποίος
προβλέπεται στο ΦΕΚ
1397Β/2001, όπως αυτός διαβιβά-
στηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με
την 18/2015 απόφαση της ΚΕΔΚ .
➢ Η παραπάνω απόφαση  με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας (Ε.Κ.Λ.) της δομής  ΚΔΑΠ
Δήμου Κρωπίας της ΚΕΔΚ βρίσκε-
ται  αναρτημένη κατά το πλήρες
κείμενο της στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 47).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Kλειστή η ΥΔΟΜ

Παλλήνης

Η ΥΔΟΜ Παλλήνης θα

παραμείνει κλειστεί από

Δευτέρα 03 Αυγούστου

2014 μέχρι και Παρα-

σκευή 21 Αυγούστου

2015, χρονικό διάστημα

κατά το οποίο θα λει-

τουργεί μόνο το πρωτό-

κολλο και θα είναι

διαθέσιμος ένας  τεχνι-

κός υπάλληλος για την

αντιμετώπιση εξαιρετικά

επειγουσών περιπτώ-

σεων (επικίνδυνα ή αυ-

θαίρετα σε ευαίσθητες

περιοχές).

Παράταση προγράμματος

επισιτισμού 
Παρατάθηκε η προθεσμία αιτήσεων ωφελουμένων του

Προγράμματος Επισιτισμού έως την Τετάρτη 26 Αυ-

γούστου 2015. Οι ωφελούμενοι μπορούν να κάνουν

τις αιτήσεις τους μέσω διαδικτύου, στους συμμετέ-

χοντες Δήμους στο πρόγραμμα, προκειμένου να έχουν

την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επισι-

τιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους». 
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To αναδημοσιεύουμε:

1. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση» στο

Μνημόνιο 3;

Η πλειοψηφία όσων στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ,

ευρύτερα όσων ανήκουν στην Αριστερά,

αλλά και η πλειοψηφία της ελληνικής κοι-

νωνίας συμφωνούν ότι η κυβέρνηση υπέστη

μια οδυνηρή ήττα στη Σύνοδο Κορυφής της

12ης Ιουλίου, όταν συνομολόγησε το 3ο

Μνημόνιο.

Η συντριπτική αυτή ήττα, που έχει χαρα-

κτηριστικά συνθηκολόγησης, οδηγεί αυ-

θόρμητα στην αποδοχή της άποψης ότι

«δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» (το περί-

φημο θατσερικό ΤΙΝΑ*). Αυτό υποστηρίζουν

πρωτίστως τα κόμματα της Δεξιάς και «κεν-

τροαριστερής» αντιπολίτευσης και οι οπα-

δοί τους. Αλλά όχι μόνο.

Ακόμα και η κυβέρνηση φαίνεται να προ-

σχωρεί με τον τρόπο της σε μια παραλλαγή

της ιδέας της ΤΙΝΑ. Δηλώνει πως έπραξε

«μέχρι το τέλος» ό,τι ήταν δυνατό και τελι-

κώς υπέκυψε σε έναν αδυσώπητο εκβιασμό:

Μνημόνιο ή η καταστροφική πρόταση Σόιμ-

πλε για Grexit. Ισχυρίζεται πως συνθηκολό-

γησε «ηρωικώς μαχόμενη» απέναντι σε

έναν αντίπαλο με συντριπτικά υπέρτερες

δυνάμεις, επιλέγοντας το μικρότερο κακό.

Επομένως σχεδόν τίποτα δεν ήταν δυνατό,

αλλά ούτε και θα είναι δυνατό να αλλάξει

(ΤΙΝΑ), αφού ο αντίπαλος θα έχει πάντα

υπέρτερες δυνάμεις και το μόνο που θα επι-

διώκει θα είναι η συνέχιση της νεοφιλελεύ-

θερης πολιτικής.

Το δίλημμα στο οποίο ισχυρίζεται ότι βρέ-

θηκε η κυβέρνηση, να επιλέξει ανάμεσα στο

Μνημόνιο 3 και στο «καταστροφικό σενά-

ριο» για έξοδο από το ευρώ, προκαταλαμ-

βάνει μια άλλη παραλλαγή του ΤΙΝΑ, που

αναδύεται αυθόρμητα στο εσωτερικό της

Αριστεράς, αλλά και της ελληνικής κοινω-

νίας: Την εκδοχή ότι «δεν υπάρχει εναλλα-
κτική λύση (ΤΙΝΑ) εντός της Ζώνης του
Ευρώ». Η κυβέρνηση ταυτίζει την έξοδο

από το ευρώ με το «καταστροφικό σενά-
ριο», με το επιχείρημα πως για να μην κα-

ταρρεύσει η συναλλαγματική ισοτιμία του

νέου εθνικού νομίσματος, απαιτούνται συ-

ναλλαγματικά διαθέσιμα σε διεθνές νόμι-

σμα, επομένως ένα νέο δημόσιο δάνειο,

άρα παρόμοιοι μνημονιακοί όροι για τη σύ-

ναψη αυτού του δανείου. Στους όρους αυ-

τούς θα προστεθούν η μείωση της

αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συν-

ταξιούχων από την «ελεγχόμενη υποτί-

μηση» που θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς, η δια-

τήρηση των υφιστάμενων ιδιωτικών χρεών

σε διεθνές νόμισμα κ.ο.κ.

Πρέπει επομένως να αποδεχθούμε τη μια ή

την άλλη εκδοχή του ΤΙΝΑ; Ή, για να διατυ-

πώσω το ίδιο ερώτημα με πιο «επίκαιρο»

τρόπο: Βρέθηκε η κυβέρνηση σε ένα πρω-

τοφανή εκβιασμό, και συνθηκολόγησε διότι

δεν υπήρχε εναλλακτικός δρόμος; 

Η απάντηση είναι ναι· όμως ναι, διότι η ίδια

η κυβέρνηση είχε εξαρχής επιλέξει το

δρόμο που οδηγούσε σε αυτό το αδιέξοδο

και σε αυτόν το συμβιβασμό. Είχε επιλέξει

να λειτουργήσει ως κυβέρνηση του «υπάρ-

χοντος», ως κυβέρνηση του υπαρκτού ελ-

ληνικού καπιταλισμού, θεωρώντας ότι το

τέλος της λιτότητας μπορεί να αποτελέσει

το «κοινό πρόγραμμα» κεφαλαίου και ερ-

γασίας.

Οποία αυταπάτη! Η κρίση του καπιταλισμού

είναι έλλειψη υπεραξίας, όχι έλλειψη ζήτη-

σης. Γι’ αυτό και το κεφάλαιο, η άρχουσα

τάξη στην Ελλάδα όπως και παντού γνωρί-

ζει μόνο μία στρατηγική για έξοδο από την

κρίση, σε αντιστοιχία με τα ταξικά της συμ-

φέροντα: Τη λιτότητα, την απαξίωση και

πολιτική-συνδικαλιστική υποβάθμιση της

εργασίας, την ιδιοποίηση του δημόσιου

από το ιδιωτικό, τη συρρίκνωση του κρά-

τους πρόνοιας.

2. H στρατηγική του κεφαλαίου μετά την

κρίση του 2008

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 δη-

μιούργησε νέα δεδομένα στην Ευρώπη

αλλά και παγκοσμίως. Διαμορφώθηκε μια

νέα πολιτική «διεθνής» του κεφαλαίου, με

σημαία τη λιτότητα και τον άγριο νεοφιλε-

λευθερισμό.

Η λιτότητα αποτελεί την πλέον προσήκουσα

πολιτική για την αντιμετώπιση της πτώσης

της κεφαλαιακής κερδοφορίας (της «κρίσης

του κεφαλαίου»), καθώς αποτελεί συνιστώσα

της ευρύτερης στρατηγικής για μείωση του

κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόν-

τος. Οι στρατηγικές μείωσης του κόστους

είναι εξ ορισμού πολιτικές συρρίκνωσης της

ζήτησης και ως εκ τούτου αρχικά παράγουν

αποτελέσματα ύφεσης, προσβλέποντας

όμως σε μια μελλοντική ανάπτυξη μέσω της

αυξημένης κερδοφορίας.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η αριστερή πο-

λιτική μπορεί να είναι μόνο συγκρουσιακή,

πολιτική ρήξεων με το κεφάλαιο, πολιτική

αναδιανομής υπέρ της εργασίας: Αναδιανο-

μής πλούτου, εισοδήματος και ισχύος (συν-

δικαλιστικά δικαιώματα, δημοκρατικοί

θεσμοί, πλαίσιο συνεργατικής-αλληλέγγυας

αναδιοργάνωσης τομέων της οικονομίας

κ.λπ.). Αυτό ήταν άλλωστε το περιεχόμενο

του Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εγ-

κρίθηκε και από το ιδρυτικό 1ο Συνέδριό

του.

3. Το πρόγραμμα που δεν υλοποιήθηκε -  Η

στρατηγική που πρέπει να συγκεκριμενο-

ποιήσουμε

Μετά τις ευρωεκλογές του 2014, όταν ανα-

δείχθηκε πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ διολί-

σθησε σε μια στρατηγική «ιστορικού

συμβιβασμού», ουσιαστικά προαναγγέλ-

λοντας μια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας»:

Εξομάλυνση και άμβλυνση των κοινωνικών

αντιθέσεων, με «κοινό για όλους» «εθνικό

στόχο» την ανάπτυξη της ελληνικής καπι-

ταλιστικής οικονομίας (καπιταλιστική ανά-

πτυξη που κατ’ ευφημισμόν ονομάζεται

«παραγωγική ανασυγκρότηση») και την

προστασία των θυμάτων εκείνων των μνη-

μονιακών πολιτικών, που βρέθηκαν σε συν-

θήκες ακραίας φτώχειας («αντιμετώπιση

ανθρωπιστικής κρίσης»). Το «Πρόγραμμα

της Θεσσαλονίκης» αποτύπωνε αυτό το

συμβιβασμό, καθώς απ’ αυτό απουσίαζαν

αφενός όλες οι πολιτικές για την προώθηση

εναλλακτικών μορφών παραγωγής απέ-

ναντι στην καπιταλιστική επιχειρηματικό-

τητα και τις αγορές, και αφετέρου όλες οι

προτάσεις φορολόγησης του κεφαλαίου και

του μεγάλου πλούτου.

Η στρατηγική του «ιστορικού συμβιβα-

σμού», αποτέλεσε εξαρχής, αλλά και απο-

δείχθηκε τελικώς, αυταπάτη, και συνέπειά

της δεν μπορούσε να είναι παρά μόνο η

ήττα της αριστερής στρατηγικής.

Ο τρόπος που έγινε η διαπραγμάτευση με

τους δανειστές καθορίστηκε απόλυτα από

τον τρόπο που ασκήθηκε η πολιτική στο

εσωτερικό, δηλαδή από τον «ιστορικό συμ-

βιβασμό» του ΣΥΡΙΖΑ με το κεφάλαιο, και

την πολιτεία μιας κυβέρνησης που λειτουρ-

γούσε ως οιονεί κυβέρνηση «εθνικής ενό-

τητας»: Τηρούμε «κάθε λέξη» του

Συντάγματος και πληρώνουμε τα χρέη μας

στο ακέραιο (μέχρι να εξαντληθούν όλα τα

ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημο-

σίου). Η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου

επιβεβαίωσε αυτή τη συμμόρφωση της κυ-

βέρνησης στις επιταγές του κεφαλαίου και

των δανειστών.

Έτσι και η διαπραγμάτευση σύρθηκε σε ένα

«καθησυχαστικό» κλίμα, που προδίκαζε την

επερχόμενη κατάληξη: Τον τελικό εκβια-

σμό, μετά την αποδυνάμωση των τραπεζών

και την εξάντληση των ταμειακών διαθεσί-

μων του Δημοσίου.

Αντίθετα με αυτή την πορεία, από το Πρό-

γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ απέρρεε μια εντελώς

διαφορετική πολιτική στρατηγική: Καθυστέ-

ρηση πληρωμών προς τους δανειστές του

ελληνικού δημοσίου ήδη από τον Φεβρουά-

ριο, μέχρι την επίτευξη συμφωνίας αντί-

στοιχης με τη λαϊκή εντολή, διασφάλιση

των αναγκαίων για το κοινωνικό κράτος δη-

μόσιων εσόδων μέσα από τη φορολογία του

πλούτου και του μεγάλου κεφαλαίου, προ-

ώθηση μέτρων και ενός νομοθετικού πλαι-

σίου για τον περιορισμό του χώρου

εξουσίας της αγοράς, μέσα από συνεταιρι-

στικά-συνεργατικά σχήματα που θα «ενώ-

νουν» το άνεργο εργατικό δυναμικό με το

αργούν παραγωγικό δυναμικό των κλειστών

επιχειρήσεων, ενεργητική άσκηση των δι-

καιωμάτων του Δημοσίου επί των τραπεζών

κ.λπ.

Αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν υλο-

ποιήθηκε ποτέ. Και επειδή ποτέ δεν δοκιμά-

στηκε, η «διαπίστωση» πως «δεν υπήρχε

εναλλακτική λύση» πέρα από τη συνθηκο-

λόγηση, είναι άτοπη. Το πρόγραμμα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ προϋπέθετε μία άλλη διακυβέρνηση

και μία άλλη διαπραγμάτευση με πυξίδα τη

μεροληψία υπέρ των λαϊκών τάξεων! Αυτό

θα αποτελούσε την εναλλακτική στρατη-

γική.

Οι δυνάμεις του κεφαλαίου στην Ελλάδα

δεν έχουν αντιμαχόμενα συμφέροντα με

τους δανειστές. Είναι όλοι αυτοί που μαζί

με τους συμμάχους τους και τους κάθε

λογής εκπροσώπους τους πάλεψαν με φα-

νατισμό για να υπερισχύσει το «Ναι» στο

πρόσφατο δημοψήφισμα, οι «πατρίκιοι» που

ηττήθηκαν από το 61% της ψήφου των

«πληβείων».

Ο αγώνας των λαϊκών τάξεων για βελτίωση

της ζωής τους και αλλαγή της κοινωνίας

δεν μπορεί να έχει ως κέντρο, ως «Γενικό

Επιτελείο», μια κυβέρνηση που έχει οδηγή-

σει τον εαυτό της στο να υλοποιήσει το 3ο

Μνημόνιο, δηλαδή ένα πρόγραμμα οικονο-

μικών και κοινωνικών μετασχηματισμών εν-

ταγμένο απόλυτα στο νεοφιλελεύθερο

πλαίσιο εμπέδωσης των συμφερόντων του

κεφαλαίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον

οποίο η συμφωνία δεν πρέπει να περάσει!

«Και όμως, υπήρχε εναλλακτική λύση πέραν
της υπογραφής του Μνημονίου 3»

Γιάννης Μηλιός

στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ

Την άποψη ότι η κυβέρνηση είχε εναλλακτικές επιλογές ώστε να μην υπογράψει

το "Μνημόνιο 3" εκφράζει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μηλιός. 

Σε άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κόκκινου Δικτύου, ο Γ. Μηλιός

υποστηρίζει ότι αν η κυβέρνηση είχε επιλέξει εξαρχής έναν δρόμο σύγκρουσης

με τους δανειστές και την ολιγαρχία εντός Ελλάδας δεν θα είχε αναγκαστεί να

υπογράψει την βαρειά συμφωνία με την τρόικα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα,  20 /07/2015
Α.Π. 14768

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ  Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

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

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

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

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955 - Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  ―  "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:   28-7-2015
Aρ. Πρωτ.:  33379

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει  επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) για την
υπηρεσία ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ είτε για το σύνολο
είτε ανά ομάδα επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα για 3 ομάδες εργασιών:
ΟΜΑΔΑ Α (61.950,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 23 %)
ΟΜΑΔΑ Β (60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.23 %)
ΟΜΑΔΑ Γ (24.325,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 23 %)
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την
Τεχνική Μελέτη με α/α  51/2015 και την με αρ. Πρωτ.  24755/10-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΤΔΨΩΨΖ-Ρ59)  σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 27-8-2015 και ώρα
λήξης κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανο-
νική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύ-
χος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακο-
λουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές  προσφορές που αφορούν για όλες ή και για επιμέρους από τις 3 βα-
σικές ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των εργασιών τις κάθε ομάδας
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι
ποσό 2.925,50 € ή για προσφορά ανά ομάδα:

Ομάδα Α 1.239,00€ Ομάδα Β 1.200,00€ Ομάδα Γ 486,50€

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:

2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Παρασκευή Πέμπτη
www.promitheus.gov.gr 28-7-2015 31-7-2015 27-8-2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:30

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010
Καλύβια  24/07/2015
Πληροφορίες:  Μακροδημήτρη Αι-
κατερίνη
Τηλέφωνα : 22910 41220  
Αριθ.   Πρωτ. 481
Fax : 22910  41219
Email : makrodimitri@outlook.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.
Προκηρύσσει διαγωνισμό με τη διε-
νέργεια διαδικασίας Πρόχειρου δια-
γωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) στις τιμές του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της μελέτης), για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ –
ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΚΑΦΕ-
ΔΩΝ κλπ  για τις ανάγκες των 2
καντινών “ΚΙΟΣΚΙ” και “ΠΕΤΡΙΝΟ”
κατά την θερινή περίοδο του τρέ-
χοντος έτους, με συνολικό ενδει-
κτικό προϋπολογισμό 71.728,97€

με ΦΠΑ (59.394,84€ χωρίς Φ.Π.Α).
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις δια-
τάξεις του Ν.3463/06, του
Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του
Ν.2741/99,  του Ν. 2414/96 (ΦΕΚ
135Α΄) , του Ν.3310/05, του
Ν.3548/07 τον Ν.3852/10 του
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4
όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4257/2014  άρθρο 66
(ΦΕΚ93Α/2014) και την εγκύκλιο
3/11543/26/03/2013 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Η δαπάνη της
προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρους της επιχείρησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού στις
07/08/2015 με ώρα έναρξης την
10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής
των προσφορών την 11:00 π.μ.
κατά την οποία θα γίνει και η απο-
σφράγιση ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές καθώς και όλα τα
απαραίτητα έγγραφα που απαι-
τούνται θα είναι συνταγμένα απο-
κλειστικά στην Ελληνική γλώσσα
και θα είναι μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα

δικαιολογητικά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζο-
μένων ορίζεται σε δύο  τοις εκατό
2% (δύο  τοις εκατό), επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.).
Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρι-
σμούς, ενώσεις προμηθευτών το
ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο
μισό.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση της σύμβασης υπο-
χρεούται να καταθέσει, κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
(πέντε τις εκατό) της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμη-
θευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-
πράτησης και να λάβουν γνώση της
διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες από τα γραφεία της
ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου) στα Καλύβια Αττι-
κής έως και την προηγούμενη
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΔΑ: ΩΠΒΘΟΚΥΓ-7Ξ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
Κορωπί:01/07/2015
Αρ. Πρωτ.: 1522

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αρίθ.: 1521/01-07-2015 Από-
φασης της Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΦΗΤΤΟΣ, Δήμου Κρωπίας Στο Κο-
ρωπί την 01 Ιουλίου του έτους
2015 η Μάλλιου Αδαμαντία, Πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ του
Δήμου Κρωπίας:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Αναθέτουμε στην υπάλληλο Χρι-
στίνα Αγγελή, ΔΕ Βρεφονηπιοκό-

μων, την τήρηση των πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πα-
ραπάνω υπερωριακή εργασία δεν
θα υπερβαίνει τα όρια που καθορί-
ζονται κάθε χρόνο με κοινή υπουρ-
γική απόφαση, η οποία εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49
παρ. 4 του Ν. 3584/2007. Η ωριαία
αμοιβή είναι ίση με εκείνη που κα-
ταβάλλεται κάθε φορά στους δη-
μοσίους υπαλλήλους, όπως
ορίζεται στο άρθρο 16 του
Ν.3205/2003.
Ο ορισμός ισχύει από 01/07/2015
έως 31/12/2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ

ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   28-7-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  211/2015  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην “Τροπο-
ποίηση κανονισμού λειτουργίας
Kοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Κρωπίας.”
Στο Κορωπί στις 28  Ιουλίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση  της 331/2014
απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου αναφορικά με τον κανονι-
σμού λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.
➢ Η παραπάνω απόφαση  με τον
τροποποιημένο Εσωτερικό Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου βρίσκεται  αναρτη-
μένη κατά το πλήρες κείμενο της
στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.
Κων/νου 47).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  30-7-2015
Aρ. Πρωτ.:   33721

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ-
OΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει επαναλη-
πτικό πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδει-
κτικού προϋπολογισμού, σε συμ-
πληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας της με
α/α 71/2015 μελέτης της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών για την υπηρε-

σία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙ-
ΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»,
προϋπολογισμού 73.800,00€ και
πιο συγκεκριμένα: α) 734 τ.μ. τοπο-
θέτηση  δαπέδου ασφαλείας για
ύψος πτώσης 1,70 μ  β)  135 τ.μ. το-
ποθέτηση  δαπέδου ασφαλείας για
ύψος πτώσης 2,00 μ.

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  71/2015 και
την με αρ. Πρωτ.  26201/16-6-2015 
(ΑΔΑ: 7ΖΦ1ΩΨΖ-ΖΘ7) σχετική Δια-
κήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, τη Δευτέρα  
31 Αυγούστου 2015 με ώρα έναρ-
ξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και
ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός

δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος
ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρας βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Η εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής ανέρχεται στο 2% επί του προ-
ϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 1.200,00 €.   
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά  από τη Δευτέρα 3/8/2015
μέχρι  την  Παρασκευή 28-8-2015
και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   28-7-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  194/2015  Απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην ‘Λήψη
απόφασης για την έγκριση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας (E.K.Λ.) της  Δομής ΚΔΑΠμΕΑ
Κορωπίου  της ΚΕΔΚ.’
το Κορωπί στις 28  Ιουλίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του ΚΔΑΠ-
μΕΑ Δήμου Κρωπίας ο οποίος προ-
βλέπεται στο ΦΕΚ 1397Β/2001,
όπως αυτός διαβιβάστηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο με την 16/2015
απόφαση της ΚΕΔΚ .
➢ Η παραπάνω απόφαση  με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
(Ε.Κ.Λ.) της δομής  ΚΔΑΠμΕΑ
Δήμου Κρωπίας της ΚΕΔΚ βρίσκε-
ται  αναρτημένη κατά το πλήρες
κείμενο της στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 47).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη,
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Λαύριο  - 195 00

“ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΟ-
ΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015”
Ημ/νια: 29-07-2015
Αρ. Πρωτ. 1572

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται πρό-
χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩ-
ΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
– ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

Προϋπ/γισμός μελέτης: 45.000,00 €
ΦΠΑ   23 %: 10.350,00 €
Σύνολο: 55.350,00 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμαν-
σης Λαυρεωτικής στις 18-08-2015
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή συνεργασίες αυτών), με απαραί-
τητη προϋπόθεση την προσκόμιση:
1. βεβαίωσης παραλαβής - εναπό-
θεσης - διάθεσης ιλύος με τον κω-
δικό ΕΚΑ 19 08 05 και
εσχαρισμάτων με τον κωδικό ΕΚΑ
19 08 01, από την/τις αδειοδοτη-
μένη/νες εγκαταστάσεις διαχείρι-
σης ιλύος εάν ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή
μισθωμένο χώρο, την άδεια λει-
τουργίας του χώρου και την έγ-
κριση περιβαλλοντικών όρων του
χώρου που θα δέχεται την ιλύ για
περαιτέρω επεξεργασία και
2. βεβαίωσης εμπειρίας σε υπηρε-
σία μεταφοράς και διαχείρισης πα-
ραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος
και εσχαρισμάτων (κωδικοί ΕΚΑ 19
08 05 και ΕΚΑ 19 08 01 αντίστοιχα)
από εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων ίσης ή μεγαλύτερης δυνα-
μικότητας με την Ε.Ε.Λ.Β Λαυρεω-
τικής.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή

με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς το Φ.Π.Α 900,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-
κής, με ισχύ τουλάχιστον εξήντα
(60) ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
07-08-2015.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. 
Λαυρεωτικής

Κρητικός Σταύρος

ΑΔΑ: 7ΠΙΓΩΛΝ-ΗΔΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 30-7-2015
Αρ. Πρωτ. 13115 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ-
ΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
39.594,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού δαπά-
νης 39.594,00€ με ΦΠΑ23%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/2015
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρ-
κοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία την ΥΑ 11389/93, το Ν.2286/95,
το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοι-
πές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυ-
κλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 7η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
10:00πμ – 10:30πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-

σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα πιο πάνω είδη. 
Εγγύηση συμμετοχής 1%
(321,90€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
18/2015 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμό-
διο γραφείο του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 14:00μμ στο τηλ.
2299020000.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΑΔΑ: 6ΩΔΖΩΛΝ-ΔΟΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 27-7-2015
Αρ. Πρωτ 12859 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
73.554 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προ-

ϋπολογισμού δαπάνης 73.554€ με
ΦΠΑ23%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 16/2015 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.
3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 7η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
08:00πμ – 08:30πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν, κατασκευά-

ζουν ή εμπορεύονται τα ζητούμενα
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1% (598€)
της συνολικής προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ αριθμ 16/2015 μελέτης
της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας που θα απευθύνεται προς τον
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμό-
διο γραφείο του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 14:00μμ στο τηλ.
2299020000.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩN ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παι-
ανίας  προκηρύσσει  δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση κυλικείου του 1ου & 2ου
Γυμνασίου Παιανίας Δήμου Παι-
ανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, την 31η  του μηνός

Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., δημό-
σια, ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-
πής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδον-
ται στους ενδιαφερόμενους ως εκ-
πρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δε-
κτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδε-
κτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνε-
ται δια εκπροσώπου τους είτε
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier). 
Σε  περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι

φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχο-
λικής Μονάδας  μέχρι την
24.8.2015. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχο-
λείου, στο τηλέφωνο 210 6046090
ή στη Γραμματεία της Σχολικής Επι-
τροπής, στο τηλέφωνο 213 2030744
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

30.7.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΑ: 760ΗΩΛΝ-ΩΞ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 27-7-2015
Αρ. Πρωτ.  12856 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.994,03 € (ΜΕ
ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογι-

σμού δαπάνης 24.994,03€ με
ΦΠΑ23%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 15/2015 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.
3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 7η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
09:00πμ – 09:30πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν, κατασκευά-

ζουν ή εμπορεύονται τα ζητούμενα
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1%
(203,20€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
15/2015 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμό-
διο γραφείο του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 14:00μμ στο τηλ.
2299020000.

Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,  30/07/2015
Αρ. Πρωτ.:22037

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑ-
ΛΩΣΙΜΩΝ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί των

τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡ-
ΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
65.823,99€. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού , την 07/08/2015 ημέρα Πα-
ρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: Ω1Σ3ΩΞΚ-6Κ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 29-07-2015
Αρ. πρωτ.: 22843

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή
διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 263.999,96 € συμ-
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23% και αφορά την
προμήθεια αναλυτικά:
ΦΟΡΕΑΣ A.
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου: 4.039 κιλά και 21156 τεμάχια,
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 58.934,45 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Β.
Είδη αρτοποιείου: 1.404 κιλά και 20.067 τεμάχια
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 28.423,16 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Γ.
Είδη κρεοπωλείου: 5817 κιλά
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 33.430,43 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Δ.
Είδη ιχθυοπωλείου: 1738,80 κιλά
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 13.693,20 € συμπερ. ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ Ε.
Είδη οπωροπωλείου: 24.347,80 κιλά και 1.940 τεμάχια
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 30.200,53 € συμπερ.
ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ.
Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέριμνα: 647 τεμάχια
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.574,02 € συμπερ. ΦΠΑ
13% & 23%
ΦΟΡΕΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Α.

Είδη παντοπωλείου: 28 κιλά και 955 τεμάχια
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.531,52 € συμπερ. ΦΠΑ
13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Β.
Είδη οπωροπωλείου : 240 κιλά
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 321,37 € συμπερ. ΦΠΑ 13%
ΦΟΡΕΑΣ Γ
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου: 34.320 τεμάχια
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 49.985,92 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% & 23%
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015: 45138 τεμάχια.
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 45.905,36 € συμπερ.
ΦΠΑ 13%. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17/09/2015 και
ώρα 15:00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών τουλάχιστον τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών και συγκεκριμένα στις 23/09/2015 και ώρα
11π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύ-
στημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Απαιτείται εγ-
γυητική επιστολή ύψους 2% επί του της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκε-
κριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα
του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή
της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στην εφημερίδα της Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ., στον
εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και
τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-6604615,
αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

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

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

Πλούσια, δυστυχώς, συνεχίζουν και σήμερα να είναι

τα παραδείγματα του ανάλγητου τρόπου με τον οποίο

αντιμετωπίζονται ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι

πολίτες, από το “Εθνικό” Σύστημα Υγείας. Οι άποροι

συμπολίτες μας, (αυτοί δηλαδή που το ίδιο το κράτος

επίσημα τους πιστοποιεί ως άπορους και τους εκδί-

δει το βιβλιάριο απορίας) βιώνουν πολλές φορές ένα

γολγοθά να βρουν τα φάρμακά τους.  Συχνά αναγκά-

ζονται να πηγαίνουν από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο,

και σε πολλές περιπτώσεις όταν το δημόσιο νοσοκο-

μείο δεν έχει να τους διαθέσει συγκεκριμένα φάρ-

μακα που έχουν ανάγκη, καταλήγουν να τα

πληρώνουν από την τσέπη τους ή να τα αναζητούν

στα κοινωνικά ιατρεία / φαρμακεία.

Έχουμε δεχτεί το τελευταίο διάστημα 2 επώνυμες

καταγγελίες τις οποίες και σας μεταφέρουμε.

1) Ασφαλισμένη άνεργη εγκυμονούσα γυναίκα θα

αναγκαστεί να πληρώσει περισσότερα από 300 ευρώ

για να κάνει τις βασικές και άκρως απαραίτητες εξε-

τάσεις για την εγκυμοσύνη της, γιατί ο ΕΟΠΥΥ πλέον

δεν καλύπτει αυτό το κόστος! Πιο συγκεκριμένα οι

εξετάσεις αυτές είναι:

Απλός Μηνιαίος Υπέρηχος: 10 ευρώ/μήνα

Αυχενική Διαφάνεια: 110 ευρώ

Β επιπέδου: 90 ευρώ

Έλεγχος Doppler: 50 ευρώ

2) Από τις 20 Ιουνίου 2015 έχουμε ενημερώσει τον

πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να λάβουμε καμία απάν-

τηση μέχρι σήμερα, για έναν 60-χρονο ασφαλισμένο

με 70% αναπηρία, συνταξιούχο πατέρα 2 ανήλικων

παιδιών – με πολλά προβλήματα υγείας (ακρωτηρια-

σμένο δεξί κάτω άκρο, διαβητικός ινσουλινοεξαρτώ-

μενος), αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αριστερού

οφθαλμού, – ο οποίος έχει επιτακτική ανάγκη αντι-

κατάστασης του τεχνητού δεξιού σκέλους. Το κόστος

για το τεχνητό μέλος μπορεί να φτάσει στις 10,000

ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει μόνο τα 3,500 ευρώ μετά

από 18 μήνες. Ο πολίτης αδυνατεί να καλύψει το κό-

στος αυτό από μόνος του (παρότι έχει βρεθεί προμη-

θευτής που θα μειώσει το κόστος αγοράς κατά το

ήμισυ) με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην μπορεί να

αντικαταστήσει το κατεστραμμένο τεχνητό μέλος.

Εμείς για άλλη μια φορά αναρωτιόμαστε, πώς γίνεται

το κράτος μας να βρίσκει δισεκατομμύρια ευρώ για

τις τράπεζες και να μην μπορεί να καλύψει τις ΒΑ-

ΣΙΚΕΣ ανάγκες των πολιτών του; 

Με την νέα συμφωνία η Kυβέρνηση έχει δεσμευτεί

να μειώσει περαιτέρω τις δαπάνες για το ΕΣΥ κατά

0.5% του ΑΕΠ, δηλαδή σε σχέση με το ΑΕΠ του 2014

κατά 933 εκατομμύρια ευρώ. 

Αυτό σημαίνει πλήρη διάλυση του ΕΣΥ και μεγαλύτε-

ρους αποκλεισμούς όχι μόνο για τους ανασφάλι-

στους (που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα

βοηθήσει) αλλά και για τους ασφαλισμένους.

Για πόσο ακόμα θα βασανίζονται οι πιο αδύναμοι

συμπολίτες μας;

Eίμαστε σε αναμονή απαντήσεων για το τι μέλλει γε-

νέσθαι με τις ανωτέρω περιπτώσεις που καταγγέλ-

λουμε, καθώς και για το τι μέλλει γενέσθαι με τις

περικοπές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας

μας…

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00-19:00) και (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανι-

κής βάσης (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού,

200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)

http://www.mkiellinikou.org 

Email mkiellinikou@gmail.com

Και η  λιτότητα στην υγεία συνεχίζεται 

Τι σημαίνει να έχεις ηπατίτιδα C 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ιογενών Ηπατίτιδων ως

μία από τις μόλις 4 επίσημες συγκεκριμένες Παγ-

κόσμιες Ημέρες Υγείας, η οποία θα πρέπει να γιορ-

τάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου. 

H ηπατίτιδα C αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια

ηπα τικής νόσου παγκοσμίως. Ειδικότερα στην Ελ-

λάδα υπο λογίζεται ότι περίπου 2,5% του γενικού

πληθυσμού, δηλαδή 250.000 άνθρωποι, έχουν χρό-

νια λοίμωξη με τον ιό της ηπα τίτιδας C. Η υψηλό-

τερη συχνότητα ηπατίτιδας C συναντά ται σε άτομα

ηλικίας 40-60 ετών. Είναι γεγονός ότι οι νέες περι-

πτώσεις ηπατίτιδας C έχουν ελαττωθεί αρκετά μετά

τα τέλη της δεκαετίας του 1980, κυρίως λόγω του

υποχρεωτι κού ελέγχου του αίματος και παραγώγων

του, αλλά και γε νικότερα της βελτίωσης των συν-

θηκών νοσηλείας και των κανόνων αποστείρωσης.

Πολλές όμως παλαιές περιπτώσεις ηπατίτιδας C

παραμένουν ακόμη αδιάγνωστες. Η λέξη "ηπατίτις"

σημαίνει φλεγμονή του ήπατος. Αυτή η φλεγμονή

μπορεί να προκληθεί από χημικές ουσίες, φάρμακα,

πίνοντας πολύ αλκοόλ ή από ιούς. Η Ηπατίτιδα C,

προκαλείται από τον ιό ηπατίτιδας C. Η ηπατίτιδα C

είναι ένας ιός που απαντάται στο αίμα (κυκλοφορεί

στο αίμα) που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο συ-

κώτι σας. Μπορεί να την έχετε για πολλά χρόνια

(χρόνια πάθηση) χωρίς να αισθανθείτε οποιεσδή-

ποτε ενδείξεις ασθένειας, ή μπορεί να σας είχαν

παρουσιαστεί τα ακόλουθα κοινά συμπτώματα –

αυτά είναι ο τρόπος που σας λέει το σώμα σας ότι

το συκώτι σας δεν είναι υγιές: • Μια ασυνήθιστη έλ-

λειψη ενέργειας (κόπωση) • Αίσθηση της ανάγκης

να κάνετε εμετό (ναυτία) • Πόνος κάτω από τα

πλευρά • Δυσανεξία (έλλειψη ανοχής) λαδερών, λι-

παρών τροφών • Δυσανεξία στο αλκοόλ και ορι-

σμένα φάρμακα 

του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D.,medlabnews.gr 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

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

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy
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Πολύ καλή εμφάνιση είχε το ιστιοπλοϊκό ζευγάρι Βα-

σίλης Γουργιώτης και Επαμεινώνδας-Ορέστης Μπά-

τσης, στην κατηγορία open, στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας για σκάφη 420, το

οποίο έγινε στην Ιαπωνία. 

Οι δύο αθλητές ιστιοπλόοι που ανηκουν στον

ιστιοπλοϊκό Ομιλο Πειραιά,  ολοκλήρωσαν τις

ιστιοδρομίες με 93 βαθμούς ποινής, μένοντας

όμως στην 4η θέση, με τους αθλητές από το

Χόνγκ Κονγκ να έχουν ακριβώς τους ίδιους βαθ-

μούς (93), αλλά να παίρνουν το χάλκινο μετάλ-

λιο! 

«Οι επιτυχίες στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, για τους ιστιοπλόους του ΙΟ Πει-
ραιώς συνεχίζονται. Ο μήνας Ιούλιος ξεκίνησε με
τους Μάντη και Καγιαλή να κατακτούν το αργυρό
στο Ευρωπαϊκό 470, συνεχίσθηκε με το αργυρό
της Σπανάκη στο Ευρωπαϊκό Όπτιμιστ και ολο-
κληρώνεται με την 4η θέση των Γουργιώτη – Μπάτση,

που έχασαν σε ισοβαθμία! το χάλκινο μετάλλιο, στο
Παγκόσμιο 420. Είμαι σίγουρος ότι το μέλλον θα
είναι ακόμα καλύτερο για τον Όμιλο μας. Όλοι μαζί,

με σωστή, μεθοδική και σκληρή δουλειά προσπα-
θούμε για το καλύτερο και τα αποτελέσματα μας δι-
καιώνουν», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού

Ομίλου Πειραιώς Γιάννης Παπαδημητρίου, σχο-

λιάζοντας τη νέα επιτυχία των αθλητών του.

Η τελική κατάταξη στην open κατηγορία του

Παγκοσμίου 420 που έγινε στην Ιαπωνία:

1) Νταΐτσι Τακαγιάμα / Σιότα Νακάνο (Ιαπωνία)

80 π.

2) Γουίλεϊ Ρότζερς / Πάρκιν Τζακ (ΗΠΑ) 85

3) Κάλουμ Γκρέγκορ / Κρίστενσεν Χούγκο

(Χονγκ Κονγκ) 93

4) Γουργιώτης Βασίλειος / Μπάτσης Επαμει-

νώνδας-Ορέστης (Ελλάδα) 93

Με τους δύο ιστιοπλόους στην Ιαπωνία ήταν και

ο προπονητής τους Ανδρέας Παπαδόπουλος. 

Ενας αλλιώτικος αγώνας δρόμου

διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ Τρί-

των σε συνεργαασία με το Δήμο

Θεσσαλονίκης· είναι ο 4ος Διεθνής

Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος, που

περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο δρόμου

υγείας και δυναμικού βαδίσματος

5000τ.μ., που θα γίνει στις 10 Οκτω-

βρίου 2015.

Οπως σημειώνει ο Γενικός διευθυν-

τής Δρόσος Χριστόπουλος: «Βρι-
σκόμαστε τρεις μήνες πριν τη
διεξαγωγή της μεγαλύτερης αθλητι-
κής φθινοπωρινής γιορτής της Θεσ-
σαλονίκης και της Βορείου
Ελλάδος, της μεγαλύτερης νυχτε-
ρινής εκδήλωσης της χώρας. Φέτος
στη μεγάλη οικογένεια του Διε-
θνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου
και του Δρόμου Υγείας και Δυναμι-
κού Βαδίσματος 5.000 μ. αναμένεται
να συμμετάσχουν περισσότεροι από
20.000 δρομείς, βελτιώνοντας το
περυσινό μας ρεκόρ». 

Σημείωσε ακόμη ότι «Δια μέσου της
διοργάνωσης θα ενισχυθούν τα 45
ιδρύματα κοινωνικής προσφοράς
που υποστηρίζουν και υποστηρίζον-
ται από τη διοργάνωση. Προσκα-
λούμε τον κόσμο να κλείσει θέση
στη μεγάλη νυχτερινή γιορτή δρό-
μου της Θεσσαλονίκης και να γίνει
μέρος του ανθρώπινου ποταμιού,

που στις 10 Οκτωβρίου θα πλημμυ-
ρίσει τους κεντρικούς δρόμους της.
Παράλληλα, προτρέπουμε τους δρο-
μείς να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους εντασσόμενοι σε ομάδα ιδρύ-
ματος που υποστηρίζεται από τη
διοργάνωση».
Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι ο ημι-

μαραθώνιος θα υποδεχτεί σπουδαί-

ους αθλητές και δρομείς κάθε

ηλικίας, δρομείς με αναπηρία και πα-

ραολυμπιονίκες.

Ο 4ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαρα-

θώνιος Θεσσαλονίκης τελεί υπό την

αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της AIMS και

είναι ενταγμένος στο Ελληνικό και

διεθνές καλεντάρι. Παράλληλα υπο-

στηρίζεται από πλήθος θεσμικών φο-

ρέων υποστήριξης και εθελοντών.

Η εκκίνηση των 21,1 χλμ., θα δοθεί

με τη δύση του ηλίου στις 18.45, ενώ

η εκκίνηση του Δρόμου Υγείας και

Δυναμικού Βαδίσματος 5.000 μ.,

στις 21.15. Καταληκτική ημερομη-

νία εγγραφής είναι η Τετάρτη 16 Σε-

πτεμβρίου 2015, με τους

ενδιαφερόμενους να μπορούν να

δηλώσουν συμμετοχή είτε αυτοπρο-

σώπως, στα γραφεία του Διεθνούς

Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος»,

στο Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο

(τηλ. 2310 200360), είτε με online

εγγραφή (ατομική ή ομαδική) στις

διευθύνσεις 

www.thesshalfmarathon.org και

www.thesshalfmarathon.gr. 

4ος Διεθνής Νυχτερινός 

Ημιμαραθώνιος Θεσ/νίκης

Στην ισοβαθμία έχασαν το χάλκινο μετάλλιο, οι Ελληνες Ιστιοπλόοι στο Παγκόσμιο 420
Βασίλης Γουργιώτης και Επαμεινώνδας-Ορέστης Μπάτσης, στην κατηγορία open
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού συνερ-

γάζεται με τον Δημήτρη Μακρή, ερευνητή Τοπικής

Ιστορίας και έχει αναλάβει την αρχειοθέτηση των εκ-

θεμάτων, των φωτογραφιών και των ιστορικών κειμέ-

νων του.

Από όλο το υλικό, εντυπωσιακή είναι η αναφορά του

Δ. Μακρή στην ιστορία της Μαραθώνιας διαδρομής.

Γι΄ αυτό και αποφάσισαν να το γνωστοποιήσουν με

επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας να

χαρακτηριστούν διατηρητέα τα τμήματα της αρχαίας

μαραθώνιας διαδρομής.

Γράφουν συγκεκριμένα στην επιστολή τους προς τον

Σέγας, την Περιφέρεια και τους ενδιαφερόμενους

Δήμους

Ο Δημήτρης Μακρής αναφέρει ότι: «Σώζονται οκτώ
τμήματα της παλαιάς λεωφόρου Μαραθώνος, τα
οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μα-
ραθώνος, Ραφήνας- Πικερμίου και Παλλήνης. Τα τμή-
ματα αυτά έχουν συνολικό μήκος περίπου 1,5 χλμ.
Στα τμήματα αυτά σώζονται τρεις λίθινες τοξωτές γέ-
φυρες εκατοντάδων χρόνων αρίστου κάλλους και αρ-
χιτεκτονικής και αρκετές μαρμάρινες στήλες.
Οι βετεράνοι λιγνιτωρύχοι της Ραφήνας θυμούνται
ότι οι στήλες αυτές ήταν στις άκρες του Μαραθώνιου

δρόμου από το 1915 που εγκαταστάθηκαν στη Δια-
σταύρωση Ραφήνας. Ακόμη λέγεται ότι τοποθετήθη-
καν εκεί το 1896 (τότε που οργανώθηκαν  οι Α΄
σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες). Οι στήλες σηματο-
δοτούσαν τη χιλιομετρική απόσταση Αθήνας-Μαρα-
θώνα έχοντας χαραγμένο τον αντίστοιχο αριθμό.»
Η παλαιά λεωφόρος Μαραθώνος ταυτίζεται με την

αρχαία οδό Αθήνας-Μαραθώνα. Αυτό αποδεικνύεται
από τα αρχαία ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά την
διαπλάτυνση της λεωφόρου πριν την τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων(Αθήνας 2004) αλλά και άλλων
παλαιότερων παρεμβάσεων.
Η παλαιά λεωφόρος Μαραθώνος συνδέεται με την
ιστορία των Αρβανιτών του Μαραθώνα και της Παλ-
λήνης, τους Σαρακατσάνους του Γεροτσακουλίου και

του Πικερμίου, με τους πρόσφυγες της Ν. Μάκρης και
τους Λιγνιτωρύχους της Διασταύρωσης Ραφήνας.
Επίσης με τον παλαιό ελληνικό και διεθνή κινηματο-
γράφο»

Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε :

1. όλα τα τμήματα να υπαχθούν στον νόμο περί προ-

στασίας μνημείων, να αναδειχτούν και να προβλη-

θούν, ώστε να γίνουν γνωστά εντός και εκτός χώρας.

2. να συμπεριληφθούν στη διαδρομή του Διεθνούς

Μαραθωνίου που τελείται κάθε χρόνο.

Είναι καθήκον όλων μας η διάσωση των πολιτισμικών

στοιχείων της ιστορίας μας κι ελπίζουμε ότι θα δεί-

ξετε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Είμαστε στη διάθεσή

σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Δημήτρης Μακρής

Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας, Πανελληνιονίκης

Λαμπαδηδρόμος της Ολυμπιάδας Μονάχου (1972)

Να αναδειχθούν τα τμήματα της παλιάς

Μαραθώνιας Διαδρομής που έχουν διασωθεί

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας

απέκτησε την Katie Rutan

για την σεζόν 2015-2016

O Πρωτέας Βούλας απέκτησε άλλη μία μεγάλη

αθλήτρια για τη νέα αθλητική σεζόν. Την  Αμερικα-

νίδα γκαρντ (1990, 1,73). Είναι απόφοιτος του Mary-

land, ενώ έχει περάσει και από το Κολλέγιο Xavier

(2009-2011). Την τελευταία της σεζόν στο Κολλέ-

γιο (2013-2014) έφτασε με το Maryland στο F4 του

NCAA.

Με τη λήξη των Play Offs για το 8ο Πρωταθλήματος

Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon. Πρωταθλη-

τής αναδείχθηκε ο Δημή-

τρης Μαγγανάς, ο οποίος

επικράτησε στον μεγάλο

τελικό του Μιχάλη Προ-

υκάκη. Οι δύο αθλητές,

είχαν αποκλείσει στους

ημιτελικούς τους Στέ-

φανο Χαρακλιά και

Κώστα Χιωτίνη. 

Ο Κώστας Χιωτίνης,

έμεινε ευχαριστημένος

από την πορεία του μέσα

στη χρονιά, αφού κατέ-

κτησε το 4ο Κύπελλο Ελ-

λάδος, με δεύτερο τον Πολυχρόνη Κοκκίνη και τρίτο το

Στέφανο Μπονάνο. Τέλος, «Νικητής της Χρονιάς» (ο

παίκτης με τις περισσότερες διακρίσεις στην κανονική

περίοδο του Πρωταθλήματος), αναδείχθηκε ο Γιάννης

Ατματζίδης.

Οι φιναλίστ του φετινού Πρωταθλήματος

Το ραντεβού για τους ασχολούμενους με το τάβλι ή

ζατρίκιον κατά την αρχαι-

ότητα, ανανεώνεται

πλέον για την έναρξη της

επόμενης σεζόν το Σε-

πτέμβριο, όπου το ενδια-

φέρον θα επικεντρωθεί

στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Εθνικών Ομάδων,

το οποίο θα διεξαχθεί με-

ταξύ 17 και 20 Σεπτεμ-

βρίου στη Βουδαπέστη.

Εκεί, το ελληνικό αντιπρο-

σωπευτικό συγκρότημα,

θα προσπαθήσει για άλλη

μία φορά να βρεθεί στο

βάθρο των νικητών, υπερασπιζόμενο το χάλκινο με-

τάλλιο που κατέκτησαν πέρυσι στο Ντουμπρόβνικ

της Κροατίας οι Κλείτσας, Χρηστίδης, Χιωτίνης,

Γρούτσος, Προυκάκης και Σκριμπώνη.

Για να ενημερώνεστε συχνά: www.bgfed.gr.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΒΛΙ
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Η Λίμνη Βουλιαγμένης, ένα φυσικό αγαθό της φύσης

τείνει να καταντήσει μία εμπορική επιχείρηση με μο-

ναδικό στόχο το κέρδος.

Εφέτος οι απανωτές νυχτερινές μουσικές εκδηλώ-

σεις έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα περι-

βαλλοντικά στη λίμνη, η οποία είχε σπάνια είδη

πουλιών, αλλά και πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα

από τον όγκο των αυτοκινήτων που τρέχουν στις εκ-

δηλώσεις.

Μας τηλεφωνούν καθημερινά αναγνώστες, λουόμε-

νοι και μας καταγγέλουν διάφορες παρατυπίες που

αντιμετωπίζουν στη λίμνη, όταν πηγαίνουν για τα

ευεργετικά αποτελέσματα που δίνουν στον οργανι-

σμό τα ιαματικά νερά της.

Με τη διαφορά ότι οι διαχειριστές-μισθωτές της Λί-

μνης δεν ενδιαφέρονται για τους λουόμενους, αλλά

για τα φράγκα που και πώς μπορούν να βγάλουν.

Κάπως έτσι απάντησαν σε λουόμενη που μας κατήγ-

γειλε ότι όταν διαμαρτυρήθηκε για την τεράστια αύ-

ξηση του εισιτηρίου εισόδου στο φυσικό μνημείο της

φύσης, και τους είπε ότι έτσι δεν μπορεί να έρχεται

ο κόσμος να απολαμβάνει τα ευεργετήματα του

νερού, η απάντηση ήταν: «καλύτερα να εισπράττεις
πολλά από λίγους, παρά λίγα από πολλούς»!!

Ετσι καταστρατηγούν βάναυσα το Προεδρικό Διά-

ταγμα τεύχος 4ο/αρ. φύλλου 51/4/2/2003, που ανα-

φέρει ότι: «Η Λίμνη Βουλιαγμένης έχει
χαρακτηρισθεί ως τόπος ιδιαιτέρουν φυσικού κάλ-
λους με την Γ403/23043/31.3.1981 απόφαση Υπουρ-
γού Πολιτισμού (Β’ 322) και ως χώρος ιδιαιτέρου
ιστορικού ενδιαφέροντος με την 48660/2862/1989
απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλον-
τος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Δ’ 419), χαρα-
κτηρίζεται ως διατηρητέα μνημείο της φύσης.
Επιβάλλονται μόνο παρεμβάσεις που στοχεύουν
στην αναβάθμιση και αποκατάσταση των στοιχείων
του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπως
είναι τα λασπόλουτρα, τα στοιχεία νερού στο νότιο
άκρο της δολίνης και η υπάρχουσα βλάστηση.
Επίσης επιβάλλονται οι διαμορφώσεις μονοπατιών
για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, ενώ απαγο-
ρεύεται ο φωτισμός με προβολείς για την προστασία
της ορνιθοπανίδας».

Να αναλάβει τις ευθύνες του

ο Δήμος 3Β

Τον χαρακτηρισμό όμως της Λίμνης, προφανώς δεν

γνωρίζει επακριβώς και ο δήμαρχος των 3Β, ποσώς

δε οι δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί όταν τοποθετήθηκε

ο δημοτικός σύμβουλος Δημ. Δόγκας για τη λίμνη

που ο δήμος έθεσε υπό την αιγίδα του τις εκδηλώ-

σεις(!), η απάντηση ήταν ότι: «Η αιγίδα του Δήμου
μπαίνει για να έχει παρέμβαση ο Δήμος, για να δώ-
σουν προνόμια στους δημότες».
Τα προνόμια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να

προηγούνται στα εισιτήρια έναντι των μη δημοτών,

εκτός και αν δίνουν και εισιτήρια ελευθέρας προς το

Δήμο· δεν το γνωρίζουμε.

Οπως και να έχει το θέμα, ο Δήμος 3Β έπρεπε να

είναι θεματοφύλακας του φυσικού αγαθού και να

μην επιτρέπει τέτοιου είδους εκδηλώσεις και όχι να

τις θέτει υπό την αιγίδα του κιόλας!

Τουναντίον θα έπρεπε να κάνει παρέμβαση ώστε οι

δημότες λουόμενοι, που έχουν ανάγκη των ιαματικών

λουτρών να μπορούν να έχουν ένα σημαντικά μει-

ωμένο εισιτήριο στη λίμνη, κάτι που δεν συμβαίνει,

ιδιαίτερα με τις τεράστιες αυξήσεις που έχουν επι-

βάλλει οι διαχειριστές εδώ και ένα χρόνο.

Ακόμα, η Μονή Πετράκη, στην οποία υπάγεται η

Λίμνη Βουλιαγμένης(!) και την έχει μισθώσει σε ιδιώ-

τες, θα έπρεπε να παρεμβαίνει σε απαγορευτικές αυ-

ξήσεις, κάτι που επίσης δεν κάνει. Σε διαμαρτυρίες

δε λουομένων προς τη Μονή Πετράκη, πήραν την

απάντηση ότι: “εμείς παίρνουμε ένα μίσθωμα και δεν
ασχολούμαστε παραπέρα”. Δεν θα έπρεπε να είναι

έτσι σε ένα “μνημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους” κύ-

ριοι της εκκλησίας!

Κοινή ανακοίνωση έχουν εκδόσει και περιβαλλοντικοί

σύλλογοι του Δήμου που δημοσιεύουμε στη σελ.11 

Τεράστιες αυξήσεις εισιτηρίων

Οι λουόμενοι και κάτοικοι του Δήμου 3Β συγκεντρώ-

νουν υπογραφές για τις τεράστιες αυξήσεις και θα

απευθυνθούν όπως μας είπαν προς κάθε αρμόδιο.

Γράφουν, μεταξύ άλλων, στην επιστολή που συλλέ-

γουν υπογραφές και μέχρι στιγμής το έχουν υπογρά-

ψει 20 άτομα: «με έκπληξη διαπιστώσαμε τις
υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων από
τις 20/7/15 με το πρόσχημα της αύξησης του Φ.Π.Α.
από 13% σε 23%.
Συγκεκριμένα το πακέτο εισιτηρίων για 30 μπάνια
επωλείτο 210 € (με Φ.Π.Α. 13%), τώρα πωλείται 240
€, ενώ θα έπρεπε 228,60 €.
Το πακέτο των 50 μπάνιων είχε 325 € και τώρα έγινε
370 ευρώ, Ανάλογες στρογγυλέψεις έγιναν και στα
μεμονωμένα εισιτήρια.
Σημειωτέον δε ότι τον Ιούλιο του 2014, εν μέσω κρί-
σης έγιναν αυξήσεις πάνω από 40% σε όλες τις
τιμές».
Επισημαίνουν ακόμη ότι μέσα στο χώρο δίνονται συ-

ναυλίες, παραστάσεις, μουσικές εκηδλώσεις, διά-

φορα είδη γυμναστικής και πολλά άλλα που δεν θα

έπρεπε.

Και καταλήγουν: «Η λίμνη εξυπηρετεί κυρίως άτομα τρί-

της ηλικίας με κινητικά προβλήματα εδώ και δύο αιώνες

και είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχει δυνατότητα

άλλης επιλογής για τους λουόμενους σ’ αυτήν.

Επειδή κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει απαγο-
ρευτικό ένα φυσικό, θεραπευτικό αγαθό, ζητάμε οι
τιμές των εισιτηρίων για τους λουόμενους να δια-
μορφωθούν νόμιμα και σωστά».

Aννα ΜπουζιάνηΦώτα παντού, ενώ απαγορεύεται ο φωτισμός με προβολείς.

Η διαφημιστική εξόρμηση των εκδηλώσεων!

Λίμνη Βουλιαγμένης, διατηρητέο μνημείο της φύσης, 

αλλά  μόνο  στα χαρτιά!


