
γράφει ο Πέτρος Μηλιαράκης*

Στο προηγούμενο φύλλο παρουσιάσαμε το πρώτο

μέρος του παρόντος άρθρου,  και συνεχίζουμε σή-

μερα με το δεύτερο και τελευταίο μέρος, που αφορά

νομικά και τεχνική ζητήματα αποχώρησης από το

ευρώ και την ευρωζώνη (ΟΝΕ).

Στο δεύτερο ερώτημα –το οποίο συναρτάται και με
το τρίτο 

Εάν υφίστανται διατάξεις με

βάση τις οποίες μπορεί οικειοθε-

λώς να αποχωρήσει κράτος-

μέλος από την ευρωζώνη και εάν

εθελοντική έξοδος από την ευρω-

ζώνη προϋποθέτει ή συνεπάγεται

κατ’ ανάγκη και έξοδο του κρά-

τους-μέλους από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, η απάντηση έχει ως εξής:

1) Η ΣΕΕ (7) για πρώτη φορά θεσπίζει τη δυνατότητα

(συνολικής) αποχώρησης κράτους-μέλους από την

Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς

συνταγματικούς κανόνες (8). Η δυνατότητα δε αυτή

αφορά κράτος-μέλος που μετέχει στην ευρωζώνη

και κράτος-μέλος που δεν μετέχει στην ευρωζώνη.

2) Τούτου δοθέντος, προκειμένου για αποχώρηση

κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, γίνεται προ-

σφυγή με αναλογική εφαρμογή στην ισχύουσα διά-

ταξη του άρθρου 50 ΣΕΕ. Στη διάταξη αυτή

θεσπίζεται το μείζον. Θεσπίζεται δηλαδή η συνολική
αποχώρηση κράτους-μέλους από την Ευρωπαϊκή

Ένωση. Στο μείζον δε, προδήλως συμπεριλαμβάνε-

ται και το έλασσον που αφορά στην αποχώρηση από

την ευρωζώνη (μερική αποχώρηση). Η αναλογία δε

αυτή προνοείται από τα κρατούντα στη νομική επι-

στήμη με βάση την Αρχή ότι: εφόσον δεν υπάρχει

ρητή αντίθετη διάταξη, στο μείζον συμπεριλαμβά-

νεται ασφαλώς και το έλασσον. Ως εκ τούτου είναι

αναφαίρετο δικαίωμα η άσκηση του ελάσσονος δι-

καιώματος που αφορά στη μονομερή αποχώρηση

κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, χωρίς τούτο να 

Συνεχίζεται στη σελ. 2

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.E.

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Πρωταθλητής Ευρώπης

ο Παπαδημητρίου του ΝΟΒ
Σελίδα 22

Τι κρύβεται πίσω από

τον αποκλεισμό της

Ρωσίας από τους

Ολυμπιακούς Αγώνες      
Σελίδα  16

Ακραία παραβατικά

φαινόμενα 

στο Κούπι Κορωπίου 
Σελίδα 6

Απαγορευμένοι δρόμοι

λόγω πυροσφάλειας 
Σελίδα 7

Εγκρίθηκε η Πολεοδόμηση 
Αγίας Μαρίνα Κρωπίας

Η 3η γειτονιά της Αγίας Μαρίνας

μπήκε στο σχέδιο πόλης με το

Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

που δημοσίευσε το Προεδρικό Διά-

ταγμα.

Μια πολύχρονη και κοπιαστική δια-

δικασία ολοκληρώθηκε.

Περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο

κομμάτι της παραλιακής ζώνης και

τις γειτονιάς Αλθέας, Αγ. Δημη-

τρίου & Βορού.

Σελίδα 12
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνεχίζεται από τη σελ. 1

συνεπάγεται την διάσπασή του κράτους-μέλους από

τη νομική προσωπικότητα (9) της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

ρητή επισημείωση –ad rem

1) Όπως η προσχώρηση κράτους-μέλους στην Ευρω-

παϊκή Ένωση δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την ένταξή

του στο ευρωσύστημα, έτσι και αντιστρόφως (a contrario)

η αποχώρηση κράτους-μέλους από το ευρωσύστημα δεν

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την αποχώρησή του από την

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Υπ’ όψιν δε ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο

(10) στη γνωστή απόφασή του για τη Συνθήκη του Μάα-

στριχτ, έλαβε ξεκάθαρη θέση για τη δυνατότητα αποχώ-

ρησης της Γερμανίας από τη Νομισματική Ένωση σε

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αποτυγχάνουν οι στόχοι

της ΟΝΕ. 

2) Σε κάθε περίπτωση αποχώρηση από το ευρωσύστημα,

δεν συνεπάγεται αποχώρηση από το Ecofin στο οποίο με-

τέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο σε περίπτωση αποχώρησης από το ευρωσύστημα

ακυρώνεται η συμμετοχή του κράτους-μέλους στο Εuro-

group (11), όπου συμμετέχουν (μόνο) τα κράτη-μέλη της

ευρωζώνης

3) Επίσης κατά το μέρος που αφορά στην Κεντρική Τρά-

πεζα του κράτους-μέλους που αποχωρεί από το ευρωσύ-

στημα, είναι σαφές ότι: η Κεντρική Τράπεζα του

αποχωρούντος κράτους-μέλους εξακολουθεί να εντάσσε-

ται και να λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστή-

ματος Κεντρικών Τραπεζών –ΕΣΚΤ (12), όπου

συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
έχουν υιοθετήσει ως εθνικό νόμισμα το ευρώ είτε όχι.

Υπ’ όψιν δε ότι: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές

Κεντρικές Τράπεζες συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεν-

τρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και

οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών με νόμισμα

το ευρώ, συγκροτούν το ευρωσύστημα και ασκούν τη νομι-

σματική πολιτική της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

πεζα έχει νομική προσωπικότητα.

Τέλος ούτε το Eurogroup, ούτε το Ecofin, ούτε το ΕΣΚΤ

αποτελούν Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα

με το άρθρο 13 ΣΕΕ. Αντιθέτως (για πρώτη φορά με τη

Συνθήκη της Λισαβόνας) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αποτελεί Θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο σημαίνει

ότι εφόσον η ΕΚΤ αδικοπρακτεί, τότε ενάγεται ενώπιον

του δικαιοδοτικού Οργάνου του Λουξεμβούργου για απο-

ζημείωση! Εν κατακλείδι τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ

προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 127 ΣΛΕΕ.

Πέραν των προεκτεθέντων, η όλη δογματική της εξόδου

από το ευρωσύστημα διέπεται και από την Αρχή της Ανα-

λογικότητας (13) όπου και ισχύουν οι αυστηρές αξιώσεις

της ενωσιακής έννομης τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 5 παρ. 4 ΣΕΕ και του Πρωτοκόλλου 2.

Το περιεχόμενο δε και η μορφή της δράσης της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης στην περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας

από την ευρωζώνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα απαιτού-

μενα για την επίτευξη του στόχου αυτού μέτρα, ούτε να

παραβιάζει εκ πλαγίου, αυστηρές διατάξεις της ενωσιακής

έννομης τάξης, καθόσον σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

είναι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία

των λαών της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 ΣΕΕ. 

Στην παρούσα ανάλυση δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι ιστο-

ρικώς υφίσταται συναινετική αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή

Ένωση. Αφορά στην περίπτωση της Γροιλανδίας (14).

Επίλογος

Εγείρεται ζήτημα λειτουργιών στο πλαίσιο

των Αρχών της Δημοκρατίας

Από την ίδρυση της πάλαι ποτέ ΕΟΚ που μετασχηματί-

στηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σήμερα σε Ευρωπαϊκή

Ένωση, διαμορφώθηκαν διάφορες Σχολές ή Ρεύματα Σκέ-

ψης. Αναφέρομαι κυρίως στο εκκρεμές μεταξύ των φεν-

τεραλιστών και ευρωσκεπτικιστών. Αξιοσημείωτο όμως

είναι ότι και στα δύο αυτά άκρα του εκκρεμούς, κοινή πα-

ραδοχή και κοινός τόπος είναι η ύπαρξη του «δημοκρατι-
κού ελλείμματος».

Συνεπώς τίθεται ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας. Η αφή-

γηση δε περί το «δημοκρατικό έλλειμμα», επιδεινώνεται

από τις εξωθεσμικές και από καθέδρας πολιτικές ενός

άκρατου ηγεμονισμού, της πολιτικής και οικονομικής ελίτ,

με πρόταγμα τα συμφέροντα της Γερμανίας.

Για τους σοβαρούς παρατηρητές ως προς καθιερωθέν

«κοινοτικό κεκτημένο» (acquis communautaire), εγείρε-

ται ήδη αμφισβήτηση, καθόσον υποχωρεί όλο και περισσό-

τερο λόγω της διεύρυνσης του δημοκρατικού

ελλείμματος, εξ αιτίας πρωτίστως της επιβαλλόμενης νο-

μισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Παρατηρείται

δε, ότι η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική όλο και

απομακρύνεται από τις ανάγκες των Λαών και από τις βα-

σικές θεσμικές αξιώσεις, ακόμη και της Συνθήκης της Λι-

σαβόνας που αφορούν: «την ευημερία των λαών», «την

κοινωνική και εδαφική συνοχή», «την αλληλεγγύη μεταξύ

των κρατών-μελών» και «το σεβασμό της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας» (15).

Τούτου δοθέντων εγείρεται ζήτημα λειτουργιών στο πλαί-

σιο των Αρχών της Δημοκρατίας.

Η Δημοκρατική Αρχή προϋποθέτει ένα γενικό κανόνα που

διέπει τη συγκρότηση και τη λειτουργία μιας δεδομένης

έννομης τάξης. Εν προκειμένω της ευρωπαϊκής ενωσιακής

έννομης τάξης.

Η Δημοκρατική Αρχή όμως επιβάλει ως υπέρτατη θέληση

πρωταρχικώς αλλά και σε τελευταίο βαθμό, τη θέληση του

Λαού. Με άλλες λέξεις στο Λαό ανήκει η κυριαρχία, καθώς

και η πρωταρχική αρμοδιότητα να καθορίζει την αρμοδιό-

τητά του, αλλά και τις αρμοδιότητες των άλλων κρατικών

οργάνων.

Οι προαναφερόμενες Αρχές, που αφορούν «την ευημερία

των λαών», «την κοινωνική και εδαφική συνοχή», «την αλ-

ληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών» και «το σεβασμό

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», αντί να επαναβεβαιώνον-

ται, με την εισαγωγή μάλιστα ομοσπονδιακών στοιχείων

στην Ένωση, εν τούτοις υποχωρούν, καθόσον λαμβάνει

χώρα «μετατόπιση» των Θεσμών, σε μηχανισμούς άτυπης

διαβούλευσης των ισχυρών του κεντρικού πυρήνα. Αυτή

η μετατόπιση είναι και μέρος της κρίσης. 

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ -ΤΟ ΕΥΡΩ

ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ 

Η δημιουργία του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης μέσω του ευρωσυστήματος, αν και αφορά (ως
προεκτίθεται) εισαγωγή σημαντικού στοιχείου ομο-

σπονδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν τούτοις δι-

ευρύνει το χάσμα του δημοκρατικού ελλείμματος.

Η θεσμική διαδικασία παροχής της ρευστότητας στην

οικονομία στο πλαίσιο του όλου ευρωπαϊκού οικοδομή-

ματος, έχει αφεθεί στην ανεξάρτητη βούληση της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Παρά δε που η

ΕΚΤ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (16) αφορά πλέον

Θεσμό του όλου οικοδομήματος, εν τούτοις θεσμικά

δεν ελέγχεται και δεν λογοδοτεί για τις «πολιτικές»

της, αν και υπάρχουν πρόνοιες να εναχθούν τα Όργανά

της ενώπιον των δικαιοδοτικών Οργάνων του Λουξεμ-

βούργου, ακόμη και για αποζημιώσεις, όπως ήδη έχει
προεκτεθεί.

Συνέχεια στη σελ. 8

Θερινό σινεμά στη Γλυφάδα Σελ. 4

Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών στη

Βάρη Σελ. 6

Στοματική Υγεία στα σχολεία του
Δήμου Σαρωνικού Σελ. 7

Γερμανικές εταιρείς φέρονται σκαιώς
σε ελληνικές... Σελ. 8

Η αναβίωση της αρχαίας Περγάμου Φαί-

δρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οικειοποιούνται κοινόχρηστοι χώροι
στη Βουλιαγμένη; Σελ. 11

Ἐξ ΑιγαιοΕλληνοΠελασγικότητος
ἄρχεσθαι &  ΠροΕλληνικότητος παύε-

σθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Επίκαιρη ερώτηση για τα ανταποδοτικά

του αεροδρομίου Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.E.
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Τώρα που η Αθήνα αδειάζει, είναι ωραία να περπατάς

στους δρόμους της, να επισκεφθείς χώρους κλασι-

κούς και μοντέρνους, να ακούσεις ή να δεις εκδηλώ-

σεις.

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει για το λόγο αυτό το

Φεστιβάλ «στις Γειτονίες της Αθήνας». Ενα φεστιβάλ

που παρουσιάζεται σε  Πλατείες, πεζόδρομους και

πάρκα στις επτά δημοτικές κοινότητες που μεταμορ-

φώνονται σε μουσικές σκηνές.

• Δευτέρα 1 Αυγούστου | 21:00

Πλατεία Αγίου Ανδρέα, Λαμπρινή

Συναυλία - Μπάμπης Τσέρτος και Νάντια Καρα-
γιάννη

• Τετάρτη 3 Αυγούστου | 19:30

Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Βασ. Κωνσταντίνου)

Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας
Δήμου Αθηναίων

• Κυριακή 7 Αυγούστου | 19:30

• Σάββατο 13 Αυγούστου | 19:30 και

• Κυριακή 21 Αυγούστου | 19:30

Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Βασ. Κωνσταντίνου)

Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας
Δήμου Αθηναίων

“Όρνιθες” στην Επίδαυρο 
Την παράσταση “Όρνιθες” του Αριστοφάνη θα πα-

ρακολουθήσουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή στον

Λαογραφικό - Πολιτιστικό Ομιλο “Δήλιος Απόλ-

λων”, στις 19 Αυγούστου, στο Αρχαίο θέατρο Επι-

δαύρου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6974377211,

6984436268, 6976785244 & 6944695712.  

4ήμερη Εκδρομή 

στο ιστορικό Σούλι
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων διοργανώνει

4ήμερη εκδρομή από 02-05 Σεπτεμβρίου 2016

(3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό) στο

ιστορικό Σούλι, με έδρα την Παραμυθιά & ημερήσιες εξορ-

μήσεις, όπως: Θέατρο Δωδώνης, Σούλι, Ζάλογγο, Αχέ-

ροντας (Νεκρομαντείο).

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων στα:  Πούλια Μουρε-

λάτου: 694 2465860 - Γ. Πιερράκος: 693 2766111.

Κρατήσεις θέσεων αυστηρά έως 10 Αυγ. 2016. Θα τηρη-

θεί σειρά προτεραιότητος.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερες Κρουαζιέρες τα Σάββατα, οργανώνει το

Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσιας Προστασίας για Υδρα - Πόρο

- Αίγινα. Εκκίνηση από Παλ. Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950,  6942429244

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θερινό Σινεμά 

«ο Παράδεισος»

στη Γλυφάδα
με ελεύθερη είσοδο

Ένα καλοκαίρι κινηματογραφι-

κών προβολών σε υπαίθριους

χώρους διοργανώνει για δεύ-

τερη χρονιά ο Δήμος Γλυφά-

δας. Γνωστές ταινίες του

ελληνικού και παγκόσμιου κι-

νηματογράφου, για μικρούς και

μεγάλους, θα προβάλλονται σε

πλατείες και άλλους δημοτι-

κούς χώρους, με ώρα έναρξης

στις 9 μ.μ. Η είσοδος είναι

ελεύθερη για όλους.

«Διοργανώνουμε για δεύτερη
χρονιά τη μεγάλη, ανοιχτή,
γιορτή του κινηματογράφου
στην πόλη μας, που πέρυσι αγ-
καλιάστηκε με ενθουσιασμό
από τους πολίτες. Ορισμένα
από τα ωραιότερα σημεία της
Γλυφάδας μετατρέπονται σε
υπαίθριες κινηματογραφικές
αίθουσες», τόνισε ο δήμαρχος

Γιώργος Παπανικολάου και

προσκάλεσε τους πολίτες να

τις γεμίσουν.

 "ΑΜΥΝΤΑΣ" 
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

30 Αυγούστου 2016, ώρα 9μ.μ.

Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής), Ηλιούπολη

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Ευαγγελάτος παρουσιάζει

για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον "Αμύντα", κεί-

μενο που τυπώθηκε ανώνυμα το 1745 στη Βενετία,

ως ελεύθερη ανάπλαση στα ελληνικά της ομώνυ-

μης κωμωδίας του Τορκουάτο Τάσσο. Πριν από με-

ρικά χρόνια, ο ίδιος ο Ευαγγελάτος ανακάλυψε πως

πίσω από τον ανώνυμο συγγραφέα βρισκόταν ο

επτανήσιος, από τα Κύθηρα, ιατροφιλόσοφος και

ποιητής Γεώργιος Μόρμορης (1720-1790).
Ο "Αμύντας" εντάσσεται στις "ποιμενικές κωμωδίες",
είδος δημοφιλές στην πανευρωπαϊκή δραματουργία, που
περιλαμβάνει μαγικά δάση, ερωτευμένους βοσκούς, φαν-
ταστικά και άγρια ζώα, μυθικές μορφές και θεούς του
έρωτα. Στην πανελλήνια πρώτη του "Αμύντα" του Μόρ-
μορη, παρακολουθούμε την κοινή ελληνική να αναμει-
γνύεται με στοιχεία από την κυθηραϊκή ντοπιολαλιά,
δημιουργώντας μια αίσθηση ονείρου που ακροβατεί ανά-
μεσα στον εφιάλτη και τη φάρσα.
Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής), Ηλιούπολη

Γαρδίκη και Σμόλικα Τηλέφωνο: 210 9923840

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016, ώρες: 21:00

Εισιτήρια: Προπώληση: 12€ - Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ): 12€

Στην πανσέληνο του Αυγούστου

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργα-

νώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εκδηλώσεις με

ελεύθερη είσοδο για την αυγουστιάτικη Πανσέ-

ληνο.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την ημέρα

της Πανσελήνου, Πέμπτη 18 Αυγούστου, αλλά και

στις 17, 19, 20 και 21 Αυγούστου, σε 116 αρχαιολο-

γικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελ-

λάδα. Περιλαμβάνουν μουσική, χορό, θέατρο,

εικαστικές εκθέσεις, προβολές ταινιών, βραδιές

ποίησης κ.ά.
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Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο

Κορωπί συνεχίζεται

Τα παραβάν
30 & 31 Ιουλίου, 21:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ

Το εμβληματικό και μνημειώδες έργο του

Ζαν Ζενέ “Τα παραβάν”, που αναστάτωσε

τη γαλλική κοινωνία το 1966 όταν ανέβηκε

στο θέατρο Οντεόν σε σκηνοθεσία Ροζέ

Μπλεν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά

στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Δαμιανού

Κωνσταντινίδη, 30 χρόνια από το θάνατο

του συγγραφέα και των 50 χρόνια από την

πρώτη παράστασή του στο Παρίσι.  
Το έργο γράφτηκε κατά τη διάρκεια της «επι-

χείρησης διατήρησης της τάξης στην Αλγερία»

και προκάλεσε μεγάλη δυσφορία τόσο στους

συντηρητικούς όσο και τους προοδευτικούς κύ-

κλους της εποχής, καθώς ο Ζενέ χρησιμοποί-

ησε τη γαλλική εισβολή στην Αλγερία για να

ανατρέψει τα πρότυπα του ηρωισμού, της ηθι-

κής και της στράτευσης. Μέσα από την ακραία

θεατρικότητα και το γκροτέσκο στοιχείο που

χαρακτηρίζει τα έργα του, αποκαλύπτονται οι

μηχανισμοί της Ιστορίας και η θέση του ατόμου

στο κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα της εποχής

του.

Οι δεκαπέντε ηθοποιοί της παράστασης ερμη-

νεύουν τα πάνω από 100 πρόσωπα του έργου,

που ζουν σε μία αποικιοκρατούμενη αραβική

χώρα τη στιγμή της εξέγερσής της. Ακολου-

θώντας την ιστορία της οικογένειας των Τσου-

κνίδων και με βασικό σκηνικό μια σειρά από

παραβάν που κινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της

παράστασης, το έργο αποκαλύπτει τις συνέ-

πειες του πολέμου σε μία κοινωνία, με καυστικό

χιούμορ και πικρή ειρωνία.

Διάρκεια: 3 ώρες 15’ με διάλειμμα
Τιμές εισιτηρίων: 20€, 10€ (Φοιτητικό), 5€ (Άνερ-

γοι-A.μεΑ.)

A kind of fierce
Κατερίνα Ανδρέου

30 – 31 Ιουλίου, 20:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Ε

“Ο ξέφρενος ήρωας είναι εκείνος που
ξέρει να ζει πλήρως το παρόν και να
εκτιμά αυτό που του συμβαίνει τη
στιγμή που συμβαίνει” - Giordano Bruno

Το kind of fierce είναι ένα σόλο. Παρα-

τηρεί τη μοναχική του φύση και παίζει

με την ιδέα της έκθεσης και της έκφρα-

σης, προσπαθώντας να μην ξεχάσει ότι

η σκηνική δράση αφορά την παρούσα

στιγμή. Γυροφέρνει την ιδέα της τόλ-

μης, ψαχνοντας τη δική του εκδοχή, με

στόχο ν'αφήσει χώρο σε μερικές στιγ-

μές ελευθερίας. 

Μέσα από μία διαδικασία που συνδέει

την οξύτητα της σκέψης με την αμεσό-

τητα της παρόρμησης, επινοώ τους κα-

νόνες για να τους χειριστώ, και παίζω

με την αντίθεση, με τις ιδιες μου τις

αναφορές, με τις ίδιες μου τις εμμονές.

Το kind of fierce είναι ένας χορός που

προσπαθεί να αποφύγει τη νοσταλγία ,

το φόβο, το μοιραίο ή την ελπίδα και

όπου όλα είναι σημαντικά και τα πάντα

ασήμαντα.  Ο δικός μου «ελεύθερος
χορός».

Την Κυριακή 31 Ιουλίου, μετά το τέλος της

παράστασης θα ακολουθήσει συζήτηση των

συντελεστών με το κοινό, που θα συντονί-

σει η σύμβουλος Χορού, Στεργιανή Τσιντζι-

λώνη. 

Χορογραφία – Ερμηνεία: Κατερίνα Ανδρεου

Ηχος: Κατερίνα Ανδρέου, Eric Yvelin 

Βοηθός δραματουργίας: Mυρτώ Κατσίκη

Παραγωγή: Mi-Mai

Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών, Ateliers

de Paris Carolyn Carlson, Le Quartz 

Διάρκεια: 35'-40' χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: 15€ - 5€ (Φοιτητικό-Άνερ-

γοι- Α.μεΑ.)

Εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
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Περί “ανακρίβειας”

Σε σημείωμά μας στο προηγούμενο φύλλο (αρ. 944) γρά-

φαμε ότι ο δημ. σύμβουλος Θ. Ματόπουλος είχε εκφρα-

στεί θετικά για τη λήψη δανείου προκειμένου να αλλάξει

ο Δήμος 3Β τον ηλεκτροφωτισμό στην πόλη.

Θετικά είχε εκφραστεί ως προς την αλλαγή του ηλεκτρο-

φωτισμού και όχι ως προς τη λήψη του δανείου, όπως εκ

παραδρομής γράψαμε, κάτι άλλωστε που είχαμε αναδεί-

ξει όταν δημοσιεύσαμε ρεπορτάζ από τη 15η συνεδρίαση

του Δ.Σ. 

Το σημειώνουμε γιατί πρέπει να διορθωθεί η ανακρίβεια.

Οσο για τις άλλες  “ανακρίβειες”  που μας “καταγγέλει”

με “έκτακτο παράρτημα” η ΡΙΚΙΠ, την παραπέμπουμε  στη

βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση.

Στο πλαίσιο οργανωμένης παρέμβασης  του Δήμου Κρω-

πίας και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κορωπίου για την

αντιμετώπιση της ακραίας ηχορύπανσης και άλλων ειδών

παραβατικότητας στο Κούπι Κορωπίου, πραγματοποιήθηκε

την, Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, συνάντηση αντιπροσωπείας

του Δήμου και του συλλόγου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο

Κρωπίας Δημήτριο Κιούση, με τον Γενικό Γραμματέα του

Υπ. Δικαιοσύνης  Κ. Κοσμάτο και τον ειδικό σύμβουλο του

Υπουργού Σπ. Καρανικόλα. Η συνάντηση με το Υπ. Δικαιο-

σύνης είχε ζητηθεί από το Δήμο δύο μήνες πριν και εκκρε-

μούσε και πάλι βέβαια δεν είδαν τον Υπουργό, αλλά

διοικητικούς παράγοντες. Τον σύλλογο του Κορωπίου εκ-

προσώπησε ο πρόεδρός του,  Αντώνης Δρόσος. Στην συ-

νάντηση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι συλλογικών

φορέων, κατοίκων του Δήμου Αχαρνών που είχαν παρό-

μοια προβλήματα. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας ανέπτυξε τις διαχρονικές θέσεις του

Δήμου για τις συγκεκριμένες μορφές παραβατικότητας και για

τις οποίες ο Δήμος από το 2011 και μετά  διαρκώς θέτει προς

τις πολιτικές και φυσικές ηγεσίες του Υπουργείου Προστα-

σίας του Πολίτη και μέχρι σήμερα δεν έχει ανάλογο αποτέλε-

σμα παρά τις προσπάθειες και τα σχέδια αντιμετώπισης. 

Γι’ αυτό επέμεινε ο Δήμαρχος στη συνάντηση ώστε να

εξευρεθεί λύση. Στόχος της παρέμβασης είναι να αντιμε-

τωπιστεί με αυστηρότερο τρόπο το φαινόμενο  της  ηχορύ-

πανσης μαζί με τις  συγκεκαλυμμένες  πρακτικές που

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μορφών παραβατικότη-

τας και νεοπαραβατικότητας, αλλά και οι παράνομες κατα-

λήψεις ιδιοκτησιών. 

Ο Δ. Κιούσης κατέθεσε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβου-

λίου Κρωπίας (18.07.2016), το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα,

καθώς και πρόταση για την αυστηροποίηση της σχετικής

νομοθεσίας. 

Οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από πλευράς Υπουργείου

Δικαιοσύνης ήταν ότι το επόμενο διάστημα θα επεξεργα-

στούν νομοθετικές ρυθμίσεις για την συνολική αντιμετώ-

πιση του προβλήματος...

σ.σ. Για τους μη γνωρίζοντες στην περιοχή Κούπι, διαμέ-

νουν Ρομά, κάποιοι εκ των οποίων δημιουργούν και τα προ-

βλήματα. Διαβεβαίωσεις έχει λάβει ο Δήμος πολλές φορές,

αλλά μένουν στις ...διαβεβαιώσεις. Και το 2014 είχαν γίνει

ανάλογες κινήσεις και είχε εκδόσει και πάλι ψήφισμα ο

Δήμος, αλλά η κατάσταση βαίνει καθημερινά προς το χει-

ρότερο.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Δημοτικής Συνεδρίασης 6ης Ιουλίου  2016 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας διαμαρτύρε-

ται έντονα προς κάθε Δημόσια Αρχή για τις συνεχιζόμενες και

διαρκώς αυξανόμενες παραβάσεις θεμελιωδών άρθρων του

Ελληνικού Συντάγματος από μερίδες – ομάδες Ελλήνων πο-

λιτών (που τυγχάνουν ως ευπαθείς ομάδες  συγκεκριμένης κα-

τηγορίας εύνοιας και προστασίας) τόσο των μονίμως

εγκαταστημένων στην περιοχή «Κούπι» της κτηματικής περι-

φέρειας του Δήμου, όσο και των διαρκώς μετακινούμενων

ομάδων εντός των ορίων του Δήμου, μη δημοτών, εντός ιδιο-

κτησιών – αγροτικών καλλιεργειών και γιαπιών σε όλες τις πε-

ριοχές του.

α) Οι πρώτες μονίμως εγκατεστημένες στην ως άνω περιοχή

«Κούπι», και ειδικά μια μικρή ομάδα αυτών, επιδίδεται σε όλες

τις μορφές παραβατικότητας (εμπόριο ναρκωτικών και όπλων,

κλοπές κλπ), ειδικά δε μετά από χρήση ουσιών, προκαλούν

καθημερινά όλο το 24ωρο ηχορύπανση χρησιμοποιώντας

υπερμεγέθη ηχητικά συστήματα αναπαραγωγής ήχου. Η κα-

τάσταση από την ηχορύπανση και τους πυροβολισμούς είναι

ανυπόφορη σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, με την στάθμη των

ντεσιμπέλ σε υπέρτατα ύψη. 

Τα ανωτέρω έχουν καταγγελθεί προς κάθε αρμόδια Αρχή με

σωρεία εγγράφων τόσο στις εκάστοτε φυσικές ηγεσίες της

ΕΛΑΣ όσο και στις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων. Η κα-

τάσταση όμως παρά τις όποιες ενέργειες όχι μόνον παραμένει

αλλά επιδεινώνεται. 

β) Οι δεύτερες ομάδες – μετακινούμενες τα δέκα τελευταία

έτη, εντός των ορίων του Δήμου όμως μη δημότες, επειδή δεν

υφίστανται διατιθέμενες δημόσιες και δημοτικές εγκαταστά-

σεις – γαίες, για να διαμείνουν προσωρινά, καταλαμβάνουν

ιδιόκτητα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια (ελαιώνες, φυστικο-

καλλιέργειες κλπ), και επιδίδονται σε καταστροφές αυτών, δη-

μιουργώντας μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στους δημότες –

αγρότες.

Πέραν όμως όλων των άλλων και οι δύο ανωτέρω ομάδες,

επιδίδονται συστηματικά σε κλοπές δημόσιας, δημοτικής και

ιδιωτικής περιουσίας και ειδικά σε μεταλλικά αντικείμενα

(σχάρες ομβρίων, φρεατίων, περιφράξεων, καλωδίων, υπο-

σταθμών ΔΕΗ, οργάνων παιδικών χαρών, κοιμητηρίων κλπ).

Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο αιτείται: 

1) Την προστασία των πολιτών και του κοινωνικού περιβάλλον-

τος.

2) Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ψυχικής υγείας

των κατοίκων από την ηχορύπανση.

3) Την ασφάλεια της δημόσιας, δημοτικής και ιδιωτικής περι-

ουσίας και καλλιεργειών.

4) Την ισονομία, την ισοπολιτεία και την επιβολή των νόμων

στους παραβάτες.

5) Την  αυστηροποίηση της ηχορύπανσης με επιπλέον ταυτό-

χρονη κατάσχεση των ηχητικών συστημάτων (Ν. 4055/2012

άρθρο 37 παρ. 3).

6) Την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την αποφυγή περι-

στατικών αυτοδικίας και την καταπάτηση των ανθρώπινων δι-

καιωμάτων.

7) Η χρήση γης για ανακύκλωση στην περιοχή Γ2  του     Π.Δ.

της 6-3-2003 ΦΕΚ 199Δ΄/2003  που αφορά την περιοχή Μεσο-

γείων να επιτρέπεται μόνο σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και όχι

σε ιδιώτες. Για ιδιώτες-Επιχειρήσεις να επιτρέπεται μόνο σε

περιοχές Μ του ως άνω διατάγματος (για την απομάκρυνση

από αγροτικές περιοχές σκραπατζίδικων που συγκεντρώνουν

μεταλλικά αντικείμενα).

Ακραία παραβατικά φαινόμενα στο Κούπι Κορωπίου

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τοποθέτησης πινακί-

δων ονοματοθεσίας οδών στη Δημοτική Ενότητα

Βάρης η οποία καλύπτει περίπου το το 80% των οδών

της. 

Το κόστος της πρώτης φάσης ανέρχεται σε 30.000 €

για την τοποθέτηση 400 πινακίδων. 

Η δεύτερη φάση, η οποία θα δημοπρατηθεί το Σε-

πτέμβριο, θα περιλαμβάνει το υπόλοιπο της Δημοτι-

κής Ενότητας Βάρης και ολόκληρη τη Δημοτική

Ενότητα Βουλιαγμένης, η οποία σε μεγάλο βαθμό

έχει πινακίδες οδών.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, όλος ο Δήμος θα

έχει ενιαία σήμανση στις οδούς και στη συνέχεια θα

περάσει σε φάση συντήρησης των υπαρχόντων πινα-

κίδων.

Eκείνο που πρέπει να πρσέξει η Δημοτική Αρχή είναι

η διπλή ονομασία οδών, που στην περιοχή της Βάρης

συναντάται πολύ συχνά, γιατί η περιοχή ήταν (και εν

μέρει είναι ακόμη) χωρισμένη σε οικισμούς και κάθε

οικισμός έβαζε πινακίδες χωρίς να ελέγξει αν υπάρ-

χει σε άλλο οικισμό στον ίδιο Δήμο.

Η Βάρη αποκτά ονοματοθεσία οδών με πινακίδες
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Εκτεταμένες απαγορευτικές ζώνες όρισαν τα

Συντονιστικά Οργανα Πυρασφάλειας της Περι-

φέρειας Αττικής για την πυρασφάλεια στους

Δήμους. Το πυκνότερο υπό απαγόρευση οδικό

δίκτυο, όπως θα δείτε παρακάτω, έχει ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης!

Διευκρινίζεται ότι σε οδούς που αναφέρονται

στην παρακάτω απόφαση και στις οποίες υπάρ-

χουν κατοικίες, επιτρέπεται η διέλευση οχημά-

των και  κατοίκων.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ– ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

1. Συμβολή της οδού Σερρών με την δασική κεντρική

οδική αρτηρία Περιφερειακή Υμηττού.

2. Στην Οδό Σπήλαιου Παιανίας και συγκεκριμένα αμέσως

μετά το εκκλησάκι του Αγ. Νεκταρίου.

3. Οι δρόμοι που οδηγούν από τα Γλυκά Νερά στην Περι-

φερειακή Υμηττού.

4. Λόφος Φούρεσι.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Στους δρόμους της  Δημοτικής ενότητας Βούλας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΩΤΟ

1. Από οδό Κανελλοπούλου έως Λόφο Τασσιανής, 

2. από Γλυνού και Στρατή Δεληγιαννάκη έως Λόφο  Τασ-

σιανής,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

1. Ο δρόμος μετά το νεκροταφείο προς Πανόραμα, 

2. οδός  Υμηττού (από την οδό Μπέλλες και πάνω), 

3. οδός  Διστόμου (από την οδό Θηβών και πάνω) 

4. από οδό Ηροδότου έως την οδό Αριστείδου

5. από οδό Αριστείδου και Βρασίδα προς κοιμητήριο

6. από οδό  Λαμίας προς Κορωπί

7. από οδό  Θεσσαλίας προς Λυκόρεμα

8. από  οδό Μεσολλογγίου προς Λόφο Πολυβολείων

Στους δρόμους της Δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης: 

ΛΟΦΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΛΟΚ): 

1. Είσοδος χωματόδρομου από Κρόνου.

2. Είσοδος από Καβουρίου (πλησίον Λεωφόρου).

3. Είσοδος προς μνημείο ΛΟΚ.

4. Είσοδος από οδό Λαμπράκη.

ΛΟΦΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Είσοδος προς κοινόχρηστο χώρο (έναντι γηπέδου  ποδο-

σφαίρου) 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ

1. Κάθοδος προς όρμο Νηρηϊδων (Βάκχου).

2. Οδός Άυρας.

3. Οδός Ακτής 

4. Οδός Αυγής (προς οδό Ζεφείρου)- (δύο σημεία).

5. Οδός  Αυγής (προς χώρο Ορφανοτροφείου).

6. Καβουρίου (απο πυροφυλάκιο και μετά).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

1. Είσοδοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρο-

λέοντος στην προβολή της οδού Αμαρυλλίδος.

2. Παραλιακή  Αθηνών,  Ιάσωνος,  Δαιδάλου,  Διονύσου

ως  Παναγούλη, Ήρας και Διός.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

1. Προσβάσεις προς λόφο Φασκομηλιά

2. Στον χωματόδρομο κάθετο στην οδό Πολυξένης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 

1. Τμήμα Λεωφ. Απόλλωνος μετά είσοδο Μαρίνα Βου-

λιαγμένης και έως την  αδιέξοδο της οδού. 

2. Αδιέξοδο τμήμα αδιαμόρφωτης οδού προς παρεκκλή-

σιο Αγ. Νικολάου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Όλο το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Λυκούργου.

2. Τμήμα της αδιανοίκτου οδού Αχιλλέως από την συμ-

βολή της με την Οδό Θησέως και έως την Λεωφ. Αθηνάς. 

Στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Βάρης: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΜΠΙ

1. Τέρμα οδού Τριπόλεως, (είσοδος για λόφο «Μπαρά-

κου).

2. Λόφος Μπαράκος (είσοδος από Riba’s).

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΑΡΚΙΖΑΣ, Τέρμα οδού Φρυνίχου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΛΟΦΟΥ

1. Οδός Καλαμάτας στο Δίλοφο (κτήμα Κανελλόπουλος).

2. Οδός Γραβιάς  (οπισθεν Νηπιαγωγείου)

3. Οδός Παπανικολή και Αμοργού στην περιοχή Διλόφου.

4. Οδός Γραβιάς (πίσω από τις πολυκατοικίες).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΡΩΜΑ

Οδός Παπανδρέου (έναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στους δρόμους του Περιαστικού Δάσους της δημοτικής

ενότητας Ανθούσας το οποίο συνορεύει: Δυτικά με το

κεντρικό ρεύμα Ανθούσας-Παλλήνης και τις Αθλητικές

Εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Ανθούσας, Βό-

ρεια με το Δήμο Πεντέλης, Νότια με το δήμο Παλλήνης

και Ανατολικά με την δημοτική ενότητα Πικερμίου. 

Λόφος Λεβίδι (Δήμος Παλλήνης)

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Οδοί πρόσβασης προς θέση ΟΧΥΡΟ, Βόρεια με το νεκρο-

ταφείο Ραφήνας, Δυτικά με τον οικισμό Δροσιά, Νότια με

τον οικισμό Πανόραμα, Ανατολικά με το κλειστό Δημοτικό

Γυμναστήριο.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1. Από την οδό Αυλακίου, ο δρόμος που οδηγεί προς το

πυροφυλάκειο Μερέντα – Αγ.  Ευστάθιο.

2. Οδός Μυρινούντος (ύψος Ιππικού Ομίλου) και την επέ-

κταση αυτής σε Αγίας Αικατερίνης προς Κουβαρά (οικι-

σμός Ολυμπιακών Αετών)  και αντίστροφα.

3. Σε όλη την περιοχή του Πάνειου Όρους της δημοτικής

ενότητας Καλυβίων και συγκεκριμένα στη δασική οδό που

οδηγεί στην κορυφή του.

4. Στο δρόμο που οδηγεί από Πόρτο Ράφτη προς Κου-

βαρά

και από Κουβαρά προς Πόρτο Ράφτη.

5. Επί της οδού Αυλακίου (Κουβαράς), ο δρόμος που οδη-

γεί προς Άγιο Αντώνιο.

6. Άνοδο από Περιφερειακή οδό Καλυβίων προς Μονή Αγ.

Σκέπης στο Πάνειο Όρος.

7. οδοί Αθηνάς και Ταϋγέτου προς δασάκι Σαρωνίδας.

8. Στην οδό Παλαιάς Δεξαμενής στην Π. Φώκαια.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

1. Στους δρόμους επάνω από τα θερμοκήπια του Μαρα-

θώνα (περιοχή Βράνα), που  οδηγούν προς Σταμάτα και

Αγριλίκι. 

2. Στο πευκοδάσος του Σχινιά του Δήμου Μαραθώνος.

3. Στο δρόμο Άνω Σούλι - Προφήτη Ηλία.

4. Οικισμός Προβάλινθος προς  Λύρειο Ίδρυμα κ Άγιο

Πέτρο (περιοχή Ν. Βουτζα).

5. Σταθμό Μεταμόρφωσης προς φράγμα Ραπετσώνας

(Ανατολή Ν. Μάκρης).

6. Περιοχή Βαρνάβα, οδός Βορείων Ανέμων.

7. Οδός Περιπάτου προς Δασικό Πεντέλης (οικισμός Γε-

ροτσακούλι Αγ. Μαρίνας Ν. Μάκρης).

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1. Από Αγ. Κωνσταντίνο Λαυρεωτικής προς θέση  «Χάος» 

και Εθνικό Δρυμό. 

2. Από Αγ. Κωνσταντίνο προς Μαρκάτι Κερατέας.

3. Από Αγ. Κωνσταντίνο προς Ριμπάρια  και από Προσήλιο

προς Ριμπάρια.

4. Αγ. Κωνσταντίνος, δασικός δρόμος κοντά στις μπαρου-

ταποθήκες πλησίον κτήμα  Ζαγουρή.

5.Αγ. Κωνσταντίνος, βουνό «Κιτσίου» δασικός δρόμος.

6. Το δρόμο  Καμάριζας Σουνίου στον Εθνικό Δρυμό στη

θέση «Βίλλα Κανέλλου» .

7. Από Ζ ́ εξοχική Κατασκήνωση Διονύσου Κερατέας προς

Μοναστήρι Μεταμόρφωσης στο Δάσος Κουβαρά. 

8. Από Ζ ́ εξοχική Κατασκήνωση Διονύσου Κερατέας προς

Τσουργκέλι και γυναικείο Μοναστήρι Παναγίας Πευκο-

βουνογιάτρισσας στην Κακή Θάλασσα Κερατέας.

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

1. Στο δρόμο στην θέση «Χαμολιά», που  διέρχεται από

τις κατασκηνώσεις.

2. Στην οδό Μυρρινούντος & Πόρτο – Ράφτη, Κουβαρά,

στα όρια του Δήμου Σαρωνικού, η απαγόρευση να επε-

κτείνεται για την  οδό Μυρρινούντος  μέχρι το ύψος της

οδού Στησαγόρα (αρχή Ιπποδρόμου) και για την οδό Κου-

βαρά, Πόρτο-Ράφτη μέχρι την εκτός σχεδίου περιοχή.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1. Στους δρόμους από Κορωπί προς ραντάρ Υμηττού.

2. Στην συμβολή της οδού ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (η οποία είναι

κάθετη στην οδό Δημοσθένους) στα σημεία που από

αγροτοδασική οδός μετατρέπεται αμιγώς σε δασική.

3. Στην συμβολή της οδού ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ με την κεν-

τρική δασική οδό η οποία  καταλήγει στον Δήμο Αργυρού-

πολης.

4. Στην συμβολή της οδού ΣΦΗΤΟΥ με τις δύο (2) δασικές

οδούς, που οδηγούν η μία προς ΠΡ. ΗΛΙΑ και η άλλη οδη-

γεί στην κεντρική δασική οδική αρτηρία που ονομάζεται

Περιφερειακή Υμηττού.

5. Λεωφ. ΝΑΤΟ και 50 μ. πριν την πύλη του στρατοπέδου

της Αεροπορίας, απαγόρευση του αγροτοδασικού δρόμου

στο σημείο που μετατρέπεται αμιγώς σε δασική οδό.

6. Οδός Αγ. ΒΙΚΕΝΝΤΙΟΥ  (στην περιοχή ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

απαγόρευση της αγροτο-δασικής οδού  στο σημείο που

μετατρέπεται αμιγώς σε δασική οδό.

7. Οδός ΒΕΛΛΑΣ απαγόρευση της αγροτοδασικής οδού

στα δύο σημεία που τέμνει την κεντρική οδική αρτηρία.

8.  Στην συμβολή της οδού ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ με την κεντρική

δασική οδική αρτηρία.

9.Από πλησίον "Σχολείων Γείτονα" προς χωματερή.

10. Από πλησίον "Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη" τέρμα οδού

Λυσιμάχου.

11. Στην θέση «Βορρός»:

i. Από τέλος οδού Υψηλάντου ως κορυφή του βουνού και

ii. Από τέλος οδού Ευαγγελιστρίας ως κορυφή του βου-

νού

12. Μετά την τρύπα του Καραμανλή (θέση Λουμπάρδα

προς Μπαράκου).

13. Από πυροφυλάκειο προς Άγιο Θωμά (θέση ΠΑΛΑΤΙ).

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

1. Στο άλσος πλησίον του πρώην Δημαρχείου Αρτέμιδος.

2. Στο λόφο Μπούρα. 

Απαγορευμένοι δρόμοι λόγω πυρασφάλειας στους Δήμους



8 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 2

Το όλο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο οραματίζε-

ται με αριστερή ιδεολογία, αλλάκαταργεί παραδοχές ακόμη και

του «κεϋνσιανού» μοντέλου. Αποβάλει δε όλο και περισσότερο

την οποιαδήποτε έννοια του παρεμβατικού κράτους. Επίσης εγ-

καθιδρύει ως κυρίαρχη ιδεολογία το νεοφιλελευθερισμό. Έτσι η

νομισματική πολιτική αφορά πλέον σύνολο μέτρων με τα οποία η

κυρίαρχη νομισματική αρχή επιδιώκει την επίτευξη των προσδιο-

ρισμένων στόχων και σκοπών της, μέσω του ελέγχου της προ-

σφοράς χρήματος, υπό το κράτος όμως της κρατούσας

ιδεολογίας. Δηλαδή του μη παρεμβατικού κράτους και της στενό-

τητας της κυκλοφορίας του χρήματος, ως νομίσματος.

Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφο-

ρούσε τη δημιουργία αμετάκλητων νομισματικών ισοτιμιών χάριν

των εξαγωγικών χωρών. Προσδοκούσε όμως και στη δημιουργία

βέλτιστης οικονομικής ζώνης. Απέτυχε όμως παταγωδώς ως προς

τις χώρες του Νότου!

Έτσι πέραν της αντίφασης, όπου το ενιαίο νόμισμα εγκαθιδρύθηκε

σε ανισόμερη ανάπτυξη των οικονομιών των κρατών-μελών, αλλά

και με έλλειψη πολιτικής ενοποίησης, εν τούτοις ως γενικό ισο-

δύναμο για την ανταλλαγή προϊόντων, δεν επιβεβαιώθηκε στο σύ-

νολο της αποστολής του. Και τούτο γιατί επιβεβαιώθηκε μόνο ως

προς την αποστολή του που αφορούσε στην εξυπηρέτηση των

εξαγωγικών χωρών. Αντιθέτως το ενιαίο νόμισμα δεν επιβεβαι-

ώθηκε ως προς την αποστολή του για τη δημιουργία βέλτιστης οι-

κονομικής ζώνης. Και τούτο γιατί μόνο από τις αποκλείσεις που

αφορούν στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των κρατών-μελών

και ειδικότερα των κρατών-μελών της ευρωζώνης καταμαρτυρεί-

ται η αποτυχία του εγχειρήματος κατά το μέρος αυτό.

Όσο δε η οικονομική ελίτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποσυνδέει

τη ρευστότητα από την ανάγκη εξυπηρέτησης κοινωνικών δικαιω-

μάτων, αλλά και την ανάπτυξη, όλο και θα επιδεινώνονται οι αντι-

θέσεις εντός μιας οικονομικής ζώνης με αμφίβολα αποτελέσματα

ακόμη και ως προς τους στόχους που η ίδια η ελίτ επιδιώκει.

Ο επιφανής μεγαλοτραπεζίτης Μ.Α. Rothschild, ήδη από τα τέλη

του 18ου αιώνα, διατύπωσε το αμίμητο δόγμα: «Άφησέ με ελεύ-

θερο να εκδίδω και να ελέγχω τα χρήματα ενός Έθνους και δεν

με ενδιαφέρει ποιός ψηφίζει τους νόμους του»!

Η δογματική αυτή αντίληψη αποδίδει με τον πιο αυθεντικό τρόπο

την κυριαρχία του χρήματος ως νομίσματος την οποία η εκάστοτε

άρχουσα τάξη χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.

Το δόγμα όμως αυτό επιδεινώνει το χάσμα του δημοκρατικού ελ-

λείμματος. Εγκαθιδρύει στην πράξη μια οικονομική ελίτ η οποία

επιβάλει τη θέλησή της ενάντια στα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά

και ενάντια στις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας. Περιστέλ-

λει ατομικά δικαιώματα επί εννόμων αγαθών και διευρύνει σε

άμεσο χρόνο τη διάσταση ανάμεσα στους Λαούς της Ευρώπης και

στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και της Φραγκφούρτης.

Έτσι, διαμορφώνονται όλες οι προϋποθέσεις για μια ευρύτερη

κρίση στην Ευρώπη, με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για το

μέλλον, αλλά και για το παρόν… Και το νέος έτος 2016 προφανώς

θα είναι κρίσιμο!..

Κυρίες και Κύριοι
Τα προαναφερόμενα ελπίζω να προβληματίσουν αρκετά όλους

όσοι εμμένουν αυστηρώς και με κάθε θυσία την παραμονή της

Χώρας μας εντός του περιγράμματος της ευρωζώνης. Δεν ανα-

φέρομαι στην αίσθηση φετίχ ως προς το χαρτονόμισμα και το

κέρμα του ευρώ. Δεν αναφέρομαι στην αίσθηση ανασφάλειας

εξόδου από την ευρωζώνη και αντιστρόφως στην αίσθηση ασφά-

λειας που μπορεί κάποιοι να έχουν, αναγνωρίζοντας ως εθνικό

τους νόμισμα το ευρώ. Πολλώ δε μάλλον δεν αναφέρομαι σε εθνι-

κισμούς ως προς την επαναφορά σε εθνικό νόμισμα.

Όποιος όμως είναι αντικειμενικός παρατηρητής διαπιστώνει δύο

αδιαμφισβήτητα δεδομένα: α) ότι το ευρωσύστημα έχει δομηθεί

σε απολύτως σαθρά θεμέλια, β) ότι λειτουργεί σε επίπεδο από-

λυτης ανισομέρειας των οικονομιών με διαφορετικά κατά κεφα-

λήν εισοδήματα και με διαφορετικά επιτόκια, με συνέπεια το ευρώ

ως νόμισμα να έχει διαφορετική αξία από χώρα σε χώρα και ειδι-

κότερα και γ) ότι κατ’ ουσίαν το ευρώ αφορά συμφωνία αμετάκλη-

των ισοτιμιών, παρά ενιαίο νόμισμα Ομόσπονδου Κράτους.

Ας κλείσω με ένα απλό παράδειγμα:

Η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο Σύμφωνο της Ατλαντικής Συμμα-

χίας, δηλαδή στο γνωστό σε όλους μας ΝΑΤΟ. Ποιός είναι εκείνος

όμως άραγε που θα ισχυρισθεί ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της

Χώρας, ότι η Ασφάλεια της Χώρας δεν θα πρέπει να έχει επεξερ-

γασμένο ευθέως και αμέσως υλοποιήσιμο σχέδιο που θα αφορά

αποκλειστικώς τις ανάγκες της Εθνικής Ασφάλειας, και όχι τις

ανάγκες της ευρύτερης Συμμαχίας; Η ανάγκη εντός του 2016 επι-

τέλους να εκπονηθεί ένα σχέδιο τέτοιο που θα εγγυάται (εφόσον

καταστεί αδιστάκτως αδύνατη η παραμονή της χώρας μας στην

ευρωζώνη) την ομαλή μετάβαση της χώρας μας σε εθνικό νόμι-

σμα, εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται όσο

ποτέ άλλοτε απολύτως επιβεβλημένη.

Μια τέτοια αμέλεια θα είναι προδήλως ασυγχώρητη και θα συ-

νεπάγεται σοβαρές όχι μόνο πολιτικές αλλά και ευρύτερες ευ-

θύνες.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. άρθρα 2, 3 και 6 ΣΕΕ.

2. Άλλωστε: «την δύναμιν του το κράτος να εισάγη νόμισμα δεν αντλεί ει
μη εξ αυτού απορρέει αύτη εκ της εξουσίας (imperium) ήτις αποτελεί στοι-
χείον της εννοίας του κράτους (sic)» Βλ. Η.Κρίσπης, Η χρηματική οφειλή,

1964, σελ. 4.

3. λ. άρθρο 126 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το Πρωτόκολλο υπ’ αριθμ. 12, αλλά

επίσης πρβλ. και άρθρα 3 παρ. 1 εδ.γ, 119 παρ. 2, 128, 137, 140, 219, 282

παρ. 3 και 320 ΣΛΕΕ.

4. Ε.Ε. 2000, L 167/1

5. Βλ. όλως ενδεικτικώς άρθρα 2, 3 παρ. 1,2 και 3 και άρθρο 6 ΣΕΕ καθώς

και άρθρα 151 έως 161 ΣΛΕΕ.

6. Επίσης βλ. ενδεικτικώς και τα άρθρα 120, 126 και 137 ΣΛΕΕ.

7. Βλ. άρθρο 50 ΣΕΕ.

8. Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 2

9. Βλ. άρθρο 47 ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 335 ΣΛΕΕ.

10. Βλ. BVerCE89, 155. Επίσης βλ. Δ.Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2011,

σελ. 602.

11. Βλ. άρθρ. 137 ΣΛΕΕ και Πρωτόκολλο 14.

12. Βλ. άρθρα 127, 129, 282 παρ. 1, 284 ΣΛΕΕ.

13. Βλ. G.De Burca, “The Principle of Proportionality and Its Application in EC

Law,” 13 Y.B. Eur. L. 105, 1993, N.Emiliou, The Principle of Proportionality in

European Law: A Comparative Study, London: Kluwer Law International, 1996,

T.Franck, “On Proportionality of Countermeasures in International Law,” 102

Am. J.Int’l L. 715 , 2008, V. Jackson, “Being Proportional about Proportionality,”

21 Const. Comment, 803, 2004, M. Kumm, “Democracy Is Not Enough: Rights,

Proportionality and the Point of Judicial Review”, New York University Public

Law and Legal Theory, Working Papers, Paper 118, 2009)

14. Η αποχώρηση της Γροιλανδίας έλαβε χώρα πριν από την ισχύ της Συν-

θήκης του Μάαστριχτ και πριν τη θέσπιση του κανόνα της Συνθήκης της Λισ-

σαβόνας όπου (όπως έχει προεκτεθεί) για πρώτη φορά ιδρύονται πρόνοιες

οικειοθελούς αποχώρησης.

15. Βλ. κυρίως άρθρα 2 και 3 ΣΕΕ.

16. Βλ. άρθρο 13 ΣΕΕ.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εται-

ρείες δεν έχουν τέλος. Δεν φτάνει που αντιμετωπίζονται,

από το ίδιο το ελληνικό κράτος, ως μηχανισμός εύρεσης

πόρων και κάλυψης των τεράστιων ελλειμμάτων του,

εφευρίσκοντας φόρους που δεν έχουν τελειωμό, ακόμα

και αν έχουν ζημιές, τώρα έχουν προβλήματα και με τις

εταιρίες του εξωτερικού, που αντιπροσωπεύουν. 

Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει γιατί οι ξένοι, δεν μπορούν

να καταλάβουν, τι μπορεί να συμβαίνει στην Ελλάδα,

ακούν μόνο για τους τεμπέληδες Έλληνες, τους φοροφυ-

γάδες και για αυτούς που ζητούν μόνο δανεικά και δεν

πληρώνουν τα χρέη τους και μένουν με τις εντυπώσεις.

Δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν γιατί έχουν

πέσει οι πωλήσεις, γιατί δεν πληρώνονται εγκαίρως και

γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις σε οτιδήποτε γίνεται με

μια εταιρεία στην Ελλάδα. 

Οι χειρότεροι όλων σε αντιμετώπιση είναι οι γερμανικές

εταιρείες. Μάλιστα τα προβλήματα που έχουν οι Ελληνι-

κές εταιρείες με τις Γερμανικές έχουν αυξηθεί, όπως μά-

θαμε επισήμως, τα τελευταία 2 χρόνια. Ιδιαίτερα δε μετά

από τα capital controls. 

Πρώτον δεν υπάρχει πλέον πίστωση σε Ελληνικές εται-

ρείες όπως υπήρχε παλιά. Απαιτούν όλο το ποσό αγοράς

προκαταβολικά. 

Δεύτερον έχουν καταργήσει εκπτώσεις και άλλες διευκο-

λύνσεις προς Ελληνικές εταιρείες.

Επίσης  η  υποστήριξη που παρέχουν σε περιπτώσεις

service είναι εντυπωσιακά αργή, δίνοντας την εντύπωση

ότι έχουν προτεραιότητα όλοι οι άλλοι πρώτα και μετά

οι Έλληνες.

Είναι χαρακτηριστικό εταιρεία, όπως μας έγινε γνωστό,

να μην στέλνει μηχάνημα πίσω που έχει σταλεί για επι-

σκευή στην Γερμανία, ζητώντας από τους Έλληνες αντι-

προσώπους τους εξωφρενικά ποσά και ας καλύπτεται το

μηχάνημα από την εγγύηση. 

Ακόμα και για ελάχιστα ποσά, που παλαιότερα θα έμεναν

σε πίστωση της Ελληνικής εταιρείας τώρα πια δίνουν εν-

τολές οι Γερμανοί να τα διεκδικούν με εισπρακτικές εται-

ρείες. 

Με βάση τα συναλλακτικά ήθη δεν απαντούν όπως απαι-

τείτο σε επιστολές, mail και τηλέφωνα και γενικά αντι-

μετωπίζουν την Ελλάδα ως χώρα ούτε καν δεύτερης

αλλά τρίτης κατηγορίας.

Τα παράπονα που δέχεται η πρεσβεία μας από αυτήν την

κατάσταση είναι πολλά. Όμως οι Γερμανοί θεωρούν ότι οι

μπατήριδες Έλληνες είναι πολύ μακρυά από αυτούς για

να μπορέσουν να κάνουν κάτι και να αντιμετωπίσουν το

δίκιο τους. Άλλωστε και δικαστικά να καταφύγει κανείς θα

πάρει χρόνο και τα έξοδα που απαιτούνται είναι τεράστια

για μια καταρρακωμένη Ελληνική εταιρεία.

Κατόπιν τούτου δεν είναι τυχαίο πέρα από το πολιτικό τε-

ταμένο σκηνικό  να  είναι τεταμένη και η οποιαδήποτε εμ-

πορική συναλλαγή που γίνεται από ανάγκη και περνάει

από πολύ δύσκολες περιπέτειες.

Όλη αυτή η κατάσταση σίγουρα δεν αφήνει και τις καλύ-

τερες εντυπώσεις για τις Γερμανικές εταιρείες, αλλά και

κατ' επέκταση την Γερμανική κοινωνία. Γι' αυτό και η γερ-

μανική εφημερίδα  Die Welt έγραψε πρόσφατα ότι «Ένα

κύμα μίσους για τη Γερμανία κατακλύζει την Ευρώπη» η

οποία βλέπει με αφορμή την Ελλάδα το μίσος απέναντι

στη Γερμανία να παίρνει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. 

Όμως και σε πιο μετριοπαθείς χώρες, όπως για παρά-

δειγμα στο Βέλγιο, τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά. Η

φλαμανδική εφημερίδα De Standaard γράφει για τη «Γερ-

μανία και τους 18 νάνους», επισημαίνοντας ότι πλέον δεν

πρόκειται «για τη συμπαθητική χώρα της επανένωσης».

Η αντιπάθεια της Ευρώπης στη σύγχρονη ηγεμονία της

Γερμανίας φαίνεται άλλωστε και στη διαδικτυακή εκ-

στρατεία μποϊκοτάζ γερμανικών προϊόντων BoycottGer-

many, που ξεκίνησε από την Ισπανία, σημειώνει η

εφημερίδα

Αλέξανδρος Γιατζίδης 

medlabgr.blogspot.com 

Γερμανικές εταιρείες 

φέρονται σκαιότατα 

σε Ελληνικές εταιρείες

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.E.
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Μισητοί γίνονται οι Γερμανοί...

Μποϋκοτάζ γερμανικών προϊόντων ξεκίνησε η Ισπα-

νία μέσω των κοινωνικών της δικτύων.

Οι Γερμανοί κάθε μέρα γίνονται και πιο αντιπαθητικοί

με την πολιτική τους, τόσο οι πολιτικοί αλλά και οι

πολίτες στους οποίους προφανώς “ξύπνησε” μέσα

τους ο αρειανισμός και την έχουν δει αρία φυλή...

Βεβαίως έχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται και

οι ίδιοι όταν ως τουρίστες μας κοιτάνε καχύποτα...

Η γερμανική εφημερίδα  Die Welt έγραψε  ότι «Ένα

κύμα μίσους για τη Γερμανία κατακλύζει την Ευ-

ρώπη».

Αλλά και η φλαμανδική εφημερίδα  De Standaard με

άρθρο της: «η Γερμανία και οι 18 νάνοι», επισημαίνει

ότι πλέον δεν πρόκειται «για τη συμπαθητική χώρα
της επανένωσης».

Ανοιξε ο “σταθμός 
μεταφόρτωσης” 

στο Πανόραμα Βούλας;

Κάθε πρωί, μας καταγγέλουν κάτοικοι του Πανορά-

ματος γύρω στις 6, ανεβαίνουν φορτηγά γεμάτα

απορρίμματα και τα αποθέτουν στον παράνομο και

κλειστό “σταθμό μεταφόρτωσης”.

Εχει να μας πει κάτι η Δημοτική Αρχή των 3Β;

Πήγε στο Νοσοκομείο για
έμφραγμα και τον έστειλαν

στο ...ψυχιατρείο

Ο αναγνώστης Ι.Γ. ηλικίας 45 ετών, περιγράφει την

τρέλα που έζησε, όταν αισθανόμενος πόνους στο

στήθος πήγε στο νοσοκομείο Σωτηρία με υποψία εμ-

φράγματος και βρέθηκε στο ψυχιατρείο!!!

Συγκεκριμένα ο Ι.Γ.  πήγε στα επείγοντα εξωτερικά

ιατρεία και σύμφωνα με τη βεβαίωση νοσηλείας του

«αναφέρθηκε αίσθημα παλμών - δυσφορία και διε-
νεργήθηκε ηλεκτροκαρδιογράφημα το οποίο χαρα-

τηρίζεται “εντός φυσιολογικών όριων”».
Στη συνέχεια, χωρίς να γίνει καμμία επανάληψη εξέ-

τασης, όπως ορίζει η ιατρική επιστήμη (μετά από 6

έως 24 ώρες) κατόπιν προτροπής του καρδιολόγου

βρέθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου

όπου νοσηλεύθηκε επί 19 ημέρες, χωρίς ο πόνος να

έχει υποχωρήσει. Μετέπειτα του έδωσαν εξιτήριο

και 22 ημέρες μετά, ο πόνος έγινε οξύτερος και πήγε

στο Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Νοσοκομείο, όπου του

έκαναν ηλεκτροκαρδιογράφημα και βρήκαν οξύ έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου και προχώρησαν σε αγγει-

οπλαστική!

Ο Ι.Γ. μας περιγράφει την τρέλα που έζησε στο “τρε-

λάδικο” όπου κόντεψαν να τον τρελάνουν στ’ αλή-

θεια, αφού  τον χαπάκωναν με ψυχοφάρμακα.

Μετά ταύτα ο Ι.Γ. έχει προσφύγει στο Συνήγορο του

Πολίτη και ζητάει ευθύνες, γιατί από θαύμα ζει!

Στην απορία μας, γιατί έμενε μέσα στην ψυχιατρική

κλινική, μας απάντησε ότι «εφόσον το σύστησε ο
γιατρός, θεώρησα ότι αυτός ξέρει καλύτερα. Πού να
φανταστώ εγώ ότι με στείλανε στα ...αζήτητα. Και
αν δεν είχα άγιο την ημέρα, που με έπιασαν δυνατά
οι πόνοι, βρισκόμουν κοντά στο νοσοκομείο, αλ-
λιώς...».
Γι’ αυτό καλοί μου άνθρωποι να είστε αμφισβητίες...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Το “Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος” σε συνεργασία με το

Ίδρυμα “Betty and Edward Cohen/Areta Foundation”

στηρίζουν την πραγματοποίηση της έκθεσης, η οποία

θα παρουσιάσει αντικείμενα από την πολιτιστική δια-

χρονική κληρονομιά των καλλιτεχνημάτων Ελλήνων

δημιουργών της Αττάλειας, της οποίας το ελληνικό

βασίλειο εκτεινόταν σε μεγάλο τμήμα της Ιωνικής Μ.

Ασίας και είχε πρωτεύουσα την Πέργαμο.

Η Πέργαμος ήταν γνωστή από τις περίφημες περ-

γαμηνές, τις οποίες κατασκεύαζε από δέρματα μι-

κρών κατσικιών και προβάτων, που με ειδική

επεξεργασία γίνονταν κατάλληλες για γραφή.

Επειδή ήταν πιο ανθετικές από τον πάπυρο, που

προερχόταν από την επεξεργασία των καλαμιών

του Νείλου ποταμού, οι περγαμηνές έγιναν περιζή-

τητες, χαρίζοντας πλούτο στην πόλη.

Μετά τον βίαιο και εγκληματικό ξεριζωμό των Ελ-

λήνων της Ιωνικής γης, το 1922, η Πέργαμος απο-

τέλεσε πολεμικό λάφυρο της Τουρκίας και

ονομάζεται από τους κατακτητές της “Bergama”.

Η μεγάλη αυτή έκθεση άνοιξε στο Μητροπολιτικό

Μουσείο της Ν. Υόρκης με τον τίτλο «Programming

and the Hellenistic Kingdoms of the Ancient World” και

περιλαμβάνει περισσότερα από 265 εκλεκτά αντικεί-

μενα, αφού γι’ αυτή την προσπάθεια συνεργάστηκε

το Met με το Μουσείο της Περγάμου που βρίσκεται

στο Βερολίνο, με εκθέματα που αποτελούν το 1/3

όλων των εκθεμάτων του.

Τα ελληνικά αριστουργήματα περιλαμβάνουν γλυπτά

από μάρμαρο, ορείχαλκο και πηλό, χρυσά κοσμή-

ματα, γυάλινα αγγεία, έγγλυφους ημιπολύτιμους λί-

θους, καθώς και πολύτιμα μέταλλα και νομίσματα

που καλύπτουν την εποχή τριών αιώνων ελληνικού

μεγαλείου, από το 323 - 40 π.Χ. Δηλαδή από τη χρο-

νική περίοδο της διακυβέρνησης του Μ. Αλεξάνδρου

μέχρι των αρχών της Ρωμαϊκής σκλαβιάς μας!

Πολλά εκθέματα έχουν μεταφερθεί από μουσεία της

Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών όπως της Ιταλίας,

της Τυνησίας, του Μαρόκου, αφού κάποτε ήταν

...όλη η Γη ΕΛΛΑΣ!

Η ελληνική αυτή κληρονομιά έπρεπε να γεμίζει τα

ράφια των ελληνικών μουσείων και όχι να κοσμεί τα

μουσεία ξένων χωρών, τα οποία αποτελούν τον τόπο

που φιλοξενεί προϊόντα κλοπής ή κλεπταποδοχής ή

αρχαιοκαπηλίας, των δημιουργημάτων της πολιτιστι-

κής και ιστορικής ελληνικής κληρονομίας!!!

Η λέξη “Μουσείο” δηλώνει τόν τόπο που κατοικούν

οι “Ελληνίδες Μούσες” και φιλοξενεί τα δημιουργή-

ματα του ελληνικού πνεύματος και μεγαλείου!

Κακώς τα εκθέματα των κλεμμένων ελληνικών θη-

σαυρών, της τέχνης και του πνεύματος, ονομάζονται

“Μουσεία”!

Μια εικόνα από τα ελληνικά εκθέματα προβάλει ένα

μουσικοχορευτικό σκηνικό από ελληνικό γλέντι, στο

οποίο παίρνουν μέρος άντρες, γυναίκες και παιδιά,

αφού οι γυναίκες κατείχαν πρωταρχικό ρόλο σ’ όλα

τα κοινωνικά δρώμενα και μόνο η βίαιαη αλλαγή των

διαφορετικών ιδεοληψιών από τους ηγεμόνες των

κατακτητών μας, κατά την Ρωμαϊκή κατοχή, τοποθέ-

τησε τη γυναίκα στους γυναικονίτες και στην απρα-

ξία της αφάνειας, αφού οι βάρβαροι κατακτητές

μας θεωρούσαν τη γυναίκα “res” δηλαδή αντικεί-

μενο, πράγμα!

Η εικόνα αποτελείται από ένα υπέροχο έγχρωμο

ψηφιδωτό, το οποίο είναι ένα καθαρά αρχέγονο ελ-

ληνικό καλλιτέχνημα, όπως το βλέπουμε στη Νε-

κρόπολη της Ηπείρου, ή στον τύμβο της

Αμφίπολης, που μας επέβαλαν να την ξεχάσουμε

και αλλού.

Παρατηρούμε ότι οι άντρες χορεύουν, ενώ ο ένας

κρατά το πανάρχαιο μουσικό όργανο το “Ρόπτρον”

που σήμερα το λέμε ντέφι και οι περισσότεροι νο-

μίζουν ότι είναι τούρκικο μουσικό όργανο, και ο

άλλος άντρας χτυπά τα κρόταλα στα δάχτυλά του,

που στη Μινωϊκή περίοδο τα έλεγαν κύμβαλα και οι

Ισπανοί τα αντέγραψαν και τα ονόμασαν καστανιέτες

και τα χρησιμοποιούν πολλοί λαοί της Ανατολής, γι’

αυτό νομίζουν ότι είναι μουσικά όργανα ανατολίτι-

κων χωρών! Η γυναίκα εκπαιδευμένη στα πνευστά

μουσικά όργανα παίζει αυλούς, ενώ το παιδί παρα-

κολουθεί!

Ας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην έκθεση και

γρήγορα όλα τα ελληνικά εκθέματα να γυρίσουν στη

μητέρα Ελλάδα, στην οποία ανήκουν! 

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η αναβίωση της αρχαίας Περγάμου!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ανοιχτό μυαλό, διάθεση για δουλειά και

κανά δυο ακόμα άτομα που να σε ακολου-

θήσουν, χρειάζονται για να κάνεις χρυσές

τομές σε κάτι τόσο αγκυλωμένο όπως το

σύστημα παιδείας. 

Ο 25χρονος δάσκαλος, μόλις δύο χρόνια

διορισμένος Άγγελος Πατσιάς, κατάφερε

να αλλάξει τα δεδομένα σ’ ένα σχολείο

στην Κρήτη. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγελος Πάτσιας, από

την Δράμα, μαζί με τον Γιάννη Μανωλακάκη

και την Γιούλη Μποσδελεκίδου, συναντήθη-

καν στο μικρό σχολείο στα Φουρφουρά της

Κρήτης, σήκωσαν τα μανίκα και αργά αλλά

σταθερά άρχισαν να αλλάζουν το σύστημα

εκ των έσω. Έχοντας στο μυαλό τους τη φι-

λοσοφία του “βρες τον τρόπο να μαθαίνουν

τα παιδιά χωρίς τα ίδια να το συνειδητοποι-

ούν”, έβαλαν στην άκρη εγχειρίδια των πα-

λαιότερων και τόλμησαν να δημιουργήσουν

ένα σχολείο αλλιώτικο. Οι τάξεις άλλαξαν

μορφή και διακόσμηση, ενώ τα παιδιά άρχι-

σαν να μαθαίνουν την αυτοδιαχείριση μέσα

από την κουζίνα, το θερμοκήπιο, τους βοτα-

νόκηπους και το κοτέσι. Έγιναν οι ρεπόρτερ

του “Φουρφουράς TV”, βγήκαν στη φύση με

το “Δίκτυο των Ορέων”, λασπώθηκαν, έμαθαν

τη γη, συνεργάστηκαν. Και έτσι γεννήθηκε

“το σχολείο της φύσης και των χρωμάτων”,

ένα άκρως ενδιαφέρον υβρίδιο που έχει ως

στόχο πρώτα τη μάθηση και μετά τη γνώση.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Άγγελος στην

Huffpost Greece, μετά από 5 χρόνια λει-

τουργίας του διαφορετικού αυτού σχο-

λείου, μίλησε για τον τρόπο που εξελίχθηκε

η ιδέα τους, αλλά και για την σημασία του

να “αλλάξεις τον τρόπο που ρωτάς”. 

“Τι θεωρείς ότι είναι το πιο απλό, αλλά και
το πιο ουσιαστικό που μπορεί να κάνει κά-
ποιος δάσκαλος μέσα στην τάξη;”
Αυτό που λέμε όλοι μας και στο σχολείο,

είναι: “Δεν έχεις παρά να αλλάξεις τον

τρόπο που ρωτάς”. Για παράδειγμα, μια

ερώτηση που θα μπορούσες να κάνεις είναι:

“Πότε ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Πελο-
πόννησο;”. Αυτός είναι ο τρόπος του παλιού

εκπαιδευτικού συστήματος. Η ίδια ερώτηση

θα μπορούσε να τεθεί ως εξής; “Πώς πι-

στεύετε ότι ένιωθαν οι κάτοικοι ενός χω-
ριού, βλέποντας τον στόλο του Ιμπραήμ να
έρχεται;” Να αρχίσεις δηλαδή να κάνεις τις

ερωτήσεις σου όλο και πιο ανθρώπινες, να

επικαλείσαι το συναίσθημα, να βλέπεις τα

παιδιά ως ολόλητα. Να προσπαθείς να εκ-

παιδεύσεις και τον συναισθηματικό τους

κόσμο και το μυαλό τους, αλλά και το σώμα

τους.  

Σε επόμενη ερώτηση ο δημοσιογράφος της

HuffPost Greece, ρώτησε τον Άγγελο για το

bullying. 

“Το bullying πιστεύω ότι υπήρχε πάντα, από
τα μαθητικά μας χρόνια γίνονταν όλα αυτά,
απλά τώρα βρέθηκε η ονομασία του. Δεν
είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, το θέμα
είναι τι το προκαλεί. Για μένα, η οικογένεια,
έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Για
κάθε παιδί που ασκεί τραμπουκισμό, η οικο-
γένεια που βρίσκεται από πίσω του είναι
υπεύθυνη σε ένα τεράστιο βαθμό. Προφα-
νώς είναι ένα παιδί που δεν έχει ακουστεί
ποτέ, ίσως να είναι κακοποιημένο σωματικά
και λεκτικά. Έχοντας λοιπόν μια ηγετική
προσωπικότητα, προσπαθεί να ακουστεί,
ασκώντας βία. Σε αυτά τα παιδά, η κοινωνία
πρέπει να ζητήσει «συγνώμη»”. 

Ποιό είναι το μέλλον στο σχολείο του

Φουρφουρά;

Στόχος μας είναι να τελειοποιήσουμε αυτή

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία που αρχί-

σαμε, να μην αντιλαμβάνεται κανείς ποιοί

είναι οι καλοί και οι κακοί μαθητές, όπως

παραδοσιακά γινόταν ανάλογα με το ποιοί

“έλεγαν καλά το μάθημα” ή έγραφαν καλά

στα διαγωνίσματα, αλλά κάθε μαθητής να

έχει τη δυνατότητα να γίνει καλός, να έχει

ίσες ευκαιρίες να φτάσει εκεί που μπορεί να

φτάσει. Τώρα προέκυψε και μια πολύ ωραία

συνεργασία με κάποιους Έλληνες επιστή-

μονες από το CERN, οι οποίοι αναθέτουν

στα “Φουρφουράκια” αποστολές που διαρ-

κούν μια εβδομάδα ή δύο. Τα πιτσιρίκια ου-

σιαστικά θα έχουν τους καλύτερους

ερευνητές να τους διδάσκουν!

Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες που ακο-

λουθούνται στο σχολείο είναι: Το Φουρφου-

ράς ΤV, το σχολικό δίκτυο των Ορέων, των

βουνών δηλαδή, στο οποίο μαζεύτηκαν

πολλά ορεινά σχολεία και προσπαθήσανε

να στηρίξουν, να τιμήσουν και να αναβαθμί-

σουν, την παράδοση και την τοπική ιστορία.

Είναι πολύ ικανοποιημένοι, αφού πλέον

αυτό το σχολικό δίκτυο το έχει αναλάβει

ένα άλλο σχολείο από το Ρέθυμνο και προ-

χωράει πάρα πολύ καλά. Άλλες δραστηριό-

τητες που έχουν, είναι το κοτέσι, ο κήπος,

ο μετεωρολογικός σταθμός, η κουζίνα. Έχει

ενδιαφέρον το πως διαχειρίζονται τα παιδιά

όλα αυτά, το πως νιώθουν ελεύθερα να

ανακαλύψουν τι κλίσεις τους. Κάθε φορά

που κάναμε ένα δειλό βήμα μπροστά, βλέ-

παμε την ανταπόκρισή τους. Έχει ενδιαφέ-

ρον να βλέπουμε τα παιδιά να λερώνονται

με τις λάσπες, να δημιουργούν με χώματα,

το μάθημα έξω στη φύση είναι ο καλύτερος

δάσκαλος που μπορούν να έχουν. Διδά-

σκεις στα παιδιά τη συνύπαρξη, την υπο-

μονή, την επιμονή και σίγουρα.. όλα τα

παιδιά θέλουν να είναι λερωμένα. 
πληρφορορίες από huffpost.gr

Το σχολείο της φύσης και των χρωμάτων

O Μίκης γιορτάζει τα 91α γενέθλιά του
Χρόνια πολλά! 

Πέρασαν, αλήθεια, πενήντα έξη χρόνια (29 Ιουλίου 2016), από τότε που ακούσαμε τις πρώ-

τες νότες από τον «Επιτάφιο». Από τότε που μας έκλεψε την καρδιά, παντρεύοντας την

ποίηση του «δικού» μας Γιάννη Ρίτσου

με τον ήχο και τους δρόμους της με-

γάλης λαϊκής μουσικής παράδοσης.

Έτσι γνωρίσαμε το Μίκη Θεοδωράκη

που μας συντροφεύει από τότε στη

χαρά και στη λύπη, στους έρωτες, στις

αγωνίες, αλλά και στους αγώνες για

ένα καλύτερο αύριο. 

Είναι ο Μίκης, ο ογκόλιθος της μουσι-

κής,  ο Μίκης που τον βλέπουμε και

σήμερα στις επάλξεις, ο Μίκης που και

σήμερα, στους δύσκολους καιρούς, με τη μουσική του και την παρουσία του,  μας δίνει

ελπίδα και κουράγιο, αλλά μας χτυπάει και τα καμπανάκια της αφύπνισης και της μη υπο-

ταγής...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . Περί ...Συνταγματικής αναθεώρησης

Στις «ευρύτερες δυνατές συναινέσεις» και την προσπάθεια εγκλωβι-
σμού του λαού στα σχετικά παζάρια. Το παζάρι που θα στηθεί σε βάρος
του λαού επιβεβαιώνουν οι τοποθετήσεις μια μόλις μέρα, μετά την κυ-
βερνητική φιέστα στο προαύλιο της Βουλής.
Στον απόηχο των προχτεσινών ανακοινώσεων Τσίπρα περί συνταγμα-
τικής αναθεώρησης, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν χτες να υπερα-
σπιστούν το σχέδιο της κυβέρνησης, ρίχνοντας νερό στον
αποπροσανατολιστικό της μύλο και «κουκουλώνοντας» τον πραγμα-
τικό χαρακτήρα των αλλαγών που προωθούνται.
Ενδεικτικά, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Δ. Παπαδημούλης, μιλών-
τας στο Α’ Πρόγραμμα της ΕΡΑ είπε, μεταξύ άλλων: «Χρειάζεται να
δούμε πώς θα κάνουμε τη δημοκρατία μας πιο λειτουργική και σύγ-
χρονη, την οικονομία πιο ισχυρή, τη διοίκησή μας πιο αποτελεσματική
(...) Το ιδιαίτερο της χθεσινής πρότασης είναι ότι πριν από τη συζήτηση
στη Βουλή, που θα γίνει μετά από περίπου έναν χρόνο, θα προηγηθεί
μια εκτεταμένη συζήτηση μέσα στην ελληνική κοινωνία με τη συμμε-
τοχή και των πολιτών. Ο στόχος - κατά τη γνώμη μου - είναι οι χθεσινές
προτάσεις να αποτελέσουν την αφετηρία, ώστε οι αλλαγές που τελικά
θα συμφωνηθούν να έχουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Και θέλω
να πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συνδράμουν και τα κόμματα
της αντιπολίτευσης».
Ο δε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλος, μιλών-
τας στο «Πρακτορείο 104,9 FM», ισχυρίστηκε πως: «Θέλουμε να γίνει
αντικείμενο συζήτησης σε κάθε δήμο και μετά σε κάθε περιφέρεια έτσι
ώστε όλοι οι παραγωγικοί φορείς να συμμετέχουν και να ξαναβρεί το
νόημά της η πολιτική». Στο ίδιο μοτίβο, επέμεινε ότι βασική επιδίωξη
της κυβέρνησης είναι να συμμετέχουν οι πολίτες στην πολιτική, με δη-
μοψηφίσματα, λαϊκές συνελεύσεις και άλλες πρωτοβουλίες, μέσω των
οποίων στην πραγματικότητα επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση
και η «νομιμοποίηση» της αντιλαϊκής πολιτικής.
Να καταγραφεί και η παρέμβαση της εκπροσώπου των ΑΝΕΛ, Μαντα-
λένας Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra», ενδεικτική
για το αντιλαϊκό παζάρι που θα στηθεί το επόμενο διάστημα. «Ολες οι
απόψεις που θα τεθούν στο τραπέζι δημόσια, θα συζητηθούν (...) Τόσο
το ζήτημα του εκλογικού νόμου όσο και αυτό της συνταγματικής ανα-
θεώρησης τίθενται σε ουδέτερο χρόνο (...) Οι ΑΝΕΛ έχουμε εκφραστεί
υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 σχετικά με τη δυνατότητα ίδρυσης
και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων».

Αντιδράσεις μέσα στο ίδιο αντιλαϊκό γήπεδο
Αρνητικά στέκονται ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι στις προτάσεις της κυβέρ-
νησης, από την άποψη ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του εγχώριου
κεφαλαίου και την αντίστοιχη περαιτέρω προσαρμογή του αστικού
κράτους.
Ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρει: «Αν πραγματικά ο κ. Τσίπρας ήθελε ένα
νέο Σύνταγμα σε μια νέα Ελλάδα θα έπρεπε να αποδεχθεί την πρό-
ταση του Κυρ. Μητσοτάκη για συναινετικό καθορισμό όσο το δυνατόν
περισσότερων άρθρων προς αναθεώρηση, ώστε ο λαός με την ψήφο
του να αποφασίσει στις εκλογές το περιεχόμενο των αλλαγών που
απαιτούνται. Αντί γι' αυτό επιλέγει, προσπαθώντας να δραπετεύσει απ'
την σκληρή πραγματικότητα, μια αέναη διαβούλευση»
Στη ΝΔ λένε ότι θα μπορούσαν να συζητήσουν την υπό προϋποθέσεις
απευθείας εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να αποφεύγεται
η διάλυση της Βουλής στην περίπτωση μη εκλογής από το Κοινοβού-
λιο, αλλά χωρίς ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, αναφέρουν
ότι θα συζητούσαν τη θέσπιση ορίου κοινοβουλευτικών θητειών, αλλά
όλα αυτά να συζητούνταν άμεσα, ακόμα και μέσα σε ένα μήνα, ώστε
να μη σέρνεται μια τέτοια διαδικασία μέχρι το Μάρτη 2017, όπως σχε-
διάζει η κυβέρνηση.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, κατηγορεί τον πρωθυ-
πουργό ότι «επέλεξε ξανά το show από την ουσία. Αγνόησε το αναθε-
ωρητικό πλαίσιο που προβλέπει το Σύνταγμα. Ο στόχος του είναι
προφανής: Να αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από τα μεγάλα
προβλήματα που βιώνουν».
Ο επικεφαλής του Ποταμιού, Στ. Θεοδωράκης, δήλωσε: «Θέλουμε ένα
Σύνταγμα προοδευτικό και όχι γραφειοκρατικό και συντηρητικό, όπως
αυτό που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας. (...) Θα πρέπει να προχωρήσουμε
σε μεγάλες αλλαγές. Επί παραδείγματι: Μη κρατικά πανεπιστήμια (...) 
Σε ανακοίνωσή του, για την ομιλία του πρωθυπουργού σχετικά με τη
συνταγματική αναθεώρηση, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει
τα εξής: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει τη γνωστή τακτική
του συνεχούς αποπροσανατολισμού του λαού από τα πραγματικά του
προβλήματα, τακτική την οποία ακολουθούν διαχρονικά όλες οι αντι-
λαϊκές κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να ντύσει με προοδευτικό
περιτύλιγμα τις προτάσεις της για το Σύνταγμα, οι οποίες στοχεύουν
σε περαιτέρω αντιδραστικές αλλαγές στη λειτουργία του αστικού κρά-
τους, στο όνομα της "δημοκρατίας", παράλληλα με την επιδίωξη εν-
σωμάτωσης και χειραγώγησης του λαού».

Nίκος Γεωργόπουλος

Κάτοικος της Βουλιαγμένης, απελπισμένη

μας κάλεσε στο τηλέφωνο ζητώντας μας

βοήθεια! Είναι συνταξιούχος του δημοσίου.

Χρειάστηκε να πάει στον ΕΟΠΥΥ προκειμέ-

νου να καταθέσει κάποιες εξετάσεις που

έκανε και έχει επιστροφή χρημάτων. 

Μας περιέγραψε την οδύσσεια που έζησε

προσπαθώντας να φτάσει στον ΕΟΠΥΥ

στην Παλλήνη, όπου ανήκει και ο Δήμος 3Β.

Στη Βουλιαγμένη την πληροφόρησαν ότι

πρέπει να πάει στην Περιφερειακή Ενότητα

Ανατ. Αττικής. Ξεκίνησε με λεωφορείο που

πήγε στον Αγιο Δημήτρη (122). Από εκεί

πήρε το Μετρό κατέβηκε Σύνταγμα, πήρε το

επόμενο κατέβηκε Δουκίσης Πλακεντίας,

γιατί αν έπαιρνε του Αεροδρομίου που φτά-

νει μέχρι Παλλήνη (κινείται κάθε μία ώρα)

και από εκεί νέο λεωφορείο και στο τέλος

και ΤΑΧΙ για να φτάσει στην Αντιπεριφέρεια!

Στην Αντιπεριφέρεια όμως την πληροφόρη-

σαν ότι έπρεπε να πάει στον ΕΟΠΥΥ και ο

ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στην Παλλήνη. Νέο ταξί

για την Παλλήνη, αλλά η ώρα είχε παρέλθει

πλέον και δεν κατάφερε να εξυπηρετηθεί.

Αν είχε να πάρει ...πέντε ευρώ τα ξόδεψε

στις συγκοινωνίες και στα ταξί!

Και αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν

να πρέπει να πάει στην Παλλήνη ο κάτοικος

των 3Β; Δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ένα

ΕΟΠΥΥ που βρίσκεται πιο κοντά του ή που

τουλάχιστον εξυπηρετείται με συγκοινω-

νίες;

Αλλωστε η Περιφέρεια είναι μία πλέον (Πε-

ριφέρεια Αττικής). Πόσα να αντέξει αυτός ο

ταλαίπωρος πολίτης, απέναντι σ’ αυτό το

ανάλγητο κράτος!

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μήπως

θα έπρεπε να φροντίσουν και για τέτοια θέ-

ματα; Πώς να φτάσει ένα ηλικιωμένος άν-

θρωπος στην Παλλήνη με πέντε

συγκοινωνίες;

Το ΕΟΠΥΥ στην Παλλήνη βρίσκεται: 

Μαραθώνος και Κρήτης 2 Παλλήνη

Τηλ. 210 6663675, Fax 210 6664564

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, κυρίες, κύριοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι σε συνέχεια της

ενημέρωσης σας και προς την κατεύ-

θυνση της διαλεύκανσης της σοβαρό-

τατης αυτής υπόθεσης τόσο για το

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

όσο και για μένα και για την Μητέρα

μου, σας παρουσιάζω ελάχιστο μέρος

αυτών των αδιαμφισβήτητων στοι-

χείων, που έχω στη διάθεσή μου και τα

οποία αναγκάζομαι να σας τα παρου-

σιάσω δημόσια, ύστερα από την τρα-

γική αδιαφορία  και την ανεξήγητα

μεροληπτική στάση των εμπλεκομέ-

νων δημοσίων υπαλλήλων που εξέδω-

σαν παράνομες διοικητικές πράξεις και

την σπουδή να κλείσει γρήγορα η τόσο

σοβαρή αυτή υπόθεση, ασκώντας τον

έλεγχο πλημμελώς. 

Σας αναφέρω λοιπόν:

1) ότι οι συντεταγμένες του οικοπέ-

δου των Χ.......... (στα τοπογραφικά

διαγράμματα Δ1  Ιούνιος 2012 και

Μάρτιος 2015 του Περικλή Κωνσταν-

τινίδη)  και έχουν γίνει δεκτές από

την Υ.Δ.Ο.Μ. ορίζονται πάνω στους

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩ-

ΡΟΥΣ στην κεντρική πλατεία Βου-

λιαγμένης (ΜΕΤΡΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ). Ενδεικτικά σας ανα-

φέρω τις συντεταγμένες του ση-

μείου Α του οικοπέδου (μπορείτε από

μόνοι σας να τις ορίσετε στο εθνικό

κτηματολόγιο) οριζόμενο από τα ση-

μεία Χ 480700,40 και Υ 4184800,5,

ΜΕΤΡΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ.

2) Σας αναφέρω ότι το υπόμνημα κα-

θορισμού οικοδομικών γραμμών με-

ταξύ του 0Τ57 και ΟΤ62 (όπου

βρίσκεται και το οικόπεδο των Χ......)

είναι πλαστογραφημένο και παραποι-

ημένο, οι εκθέσεις 526/58,  795/66,

1174/69, είναι πλαστογραφημένες

και παραποιημένες, τα τοπογραφικά

διαγράμματα του οικοπέδου (το

σχήμα ενός οικοπέδου προκύπτει

όταν είναι γνωστές οι πλευρές και οι

διαγώνιοι του οικοπέδου) Τ1, Τ2,  Δ1,

κλπ είναι παραποιημένα με σκοπό να

προσθέσουν ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟ-

ΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝ-

ΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ στο οικόπεδο των Χ.......

πάνω από 260 τμ.

Επίσης σας ενημερώνω πως υπάρχει

σχέδιο σε εξέλιξη των εμπλεκομένων

όλο αυτό το διάστημα  να εξαφανί-

σουν όλα τα “ΙΧΝΗ” του πραγματικού

οικοπέδου και τα ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ που  εμφανίζονται τε-

λευταίως είτε στην Υ.Δ.Ο.Μ μέσα,

είτε ακόμη και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ είναι

κατά παραγγελία, πλαστά και παρα-

ποιημένα από τους ενδιαφερόμενους

και εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Ευχαριστώ τον Κύριο Θάνο Ματό-

πουλο τόσο για την συναισθηματική

νοημοσύνη και ωριμότητα που υπέ-

δειξε προς το πρόσωπό μου και της

Μητέρας μου στο τελευταίο Δημο-

τικό Συμβούλιο την ογδόη (8) Ιουνίου

2016, όσο και για  την υπεράσπιση

της Δικαιοσύνης, Δικαιοσύνη την

οποία καλούνται να υπηρετούν και να

αποδίδουν οι έχοντες την πολιτική

ευθύνη του τόπου μας και καλώ τον 

Αξιότιμο Κύριο Δήμαρχο και το Δημο-

τικό Συμβούλιο να δώσει ΑΜΕΣΑ ΤΗ

ΛΥΣΗ στο σοβαρότατο αυτό θέμα

ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ όσο και για μένα και την Μη-

τέρα μου. 

Μετά τιμής

Ισαάκ Χ. Τοσουνίδης

Οικειοποιούνται κοινόχρηστοι χώροι στη Βουλιαγμένη;
Από τον αναγνώστη Ισαάκ Τοσουνίδη, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, στην

οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β,

γιατί δεν έδωσαν την ανάλογη προσοχή σε ζωτικό θέμα για τη δημοτική πε-

ριουσία του Δήμου.

Δεν γνωρίζουμε το θέμα και δεν παίρνουμε θέση. Δημοσιοποιούμε την επι-

στολή, όπως μας ζητάει ο αναγνώστης για το δημόσιο συμφέρον.

Για λόγους, που προκύπτουν από νόμους, δεν δημοσιοποιούμε το όνομα του

εμπλεκομένου στην επιστολή. Αλλωστε ο Δήμος το γνωρίζει.

Βουλιαγμένη - ΕΟΠΥΥ Παλλήνης

Ο γύρος της  ...Αττικής

Nα προσέχουμε

τί διαβάζουμε

Γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο ότι επιτυχόντες μέσω

ΑΣΕΠ υποψήφιοι  εργαζόμε-

νοι στον Ξενώνα Βουλιαγμέ-

νης περιμένουν χρόνια

διορισμό! 

Δεν γράψαμε ότι ευθύνονται

οι νυν εργαζόμενοι του Ξε-

νώνα που δεν καλούνται οι

νέοι, γιατί απλά είναι αδύνα-

τον εργαζόμενοι να προσλά-

βουν εργαζόμενους!

Ούτε γράψαμε ότι ευθύνεται

η Διοίκηση που δεν τους

καλεί, γιατί ούτε η Διοίκηση

μπορεί να προσλάβει, ή μη

μόνον να σημειώσει τις ελλεί-

ψεις της.

Αλλωστε οι προσλήψεις

έχουν κοπεί ...άνωθεν από τα

μεγάλα αφεντικά της Ε.Ε.

Να προσέχουμε λοιπόν τι δια-

βάζουμε...        A. Μπουζιάνη
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Στην αδελφοποιημένη πόλη του Quimper της Δυτικής

Γαλλίας βρέθηκε επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου

Λαυρεωτικής, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής

Αρχής του Γαλλικού Δήμου. Η επιτροπή με επικεφα-

λής το Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά, φιλοξενήθηκε στο

Quimper για 3 ημέρες. 

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που

αφορούν τις δυνατότητες που προφέρει η αδελφο-

ποίηση των δύο Δήμων, ενώ εξετάστηκαν όλες οι

πτυχές διεύρυνσης των οριζόντων συνεργασίας. Η

ελληνική αποστολή πραγματοποίησε συνάντηση ερ-

γασίας μεταξύ στελεχών των δύο Δήμων με σκοπό

την ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση προ-

βλημάτων που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία

των Δήμων, ενώ στη διάρκεια της παραμονής της ορ-

γανώθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε δημοτικά εργο-

στάσια, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε

θέματα διαχείρισης αποβλήτων και πρασίνου, αλλά

και συστημάτων βιολογικού καθαρισμού. Η επιτροπή

συναντήθηκε επίσης με δύο φοιτήτριες από το Δήμο

Λαυρεωτικής, οι οποίες εργάζονται ως για εμπειρία,

σε Δομές του Δήμου του Quimper για ένα μήνα. 

Ταυτόχρονα, η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία

να παρακολουθήσει από κοντά το καθιερωμένο ετή-

σιο πολιτιστικό φεστιβάλ της Κορνουάλης (Festival de

Cornouaille), ένα καλλιτεχνικό γεγονός που αναδει-

κνύει την κέλτικη και βρετανική παράδοση σε όλη της

την ποικιλία και τον πλούτο. Το φεστιβάλ αποτελεί και

σημαντικό τουριστικό προϊόν για την ευρύτερη πε-

ριοχή της Βρετάνης. 

Ο Δήμαρχος του Quimper Ludovic Jolivet και ο Δή-

μαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς τόνισαν ότι

η αδελφοποίηση πόλεων αποτελεί, όχι μόνο την

πλέον εμφανή μορφή ευρωπαϊκής συνεργασίας,

αλλά και την έκφραση μιας ευρωπαϊκής ενότητας και

ταυτότητας που αναπτύσσεται από τους πολίτες, επι-

διώκοντας με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με

ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, προκειμένου να αντιμετωπί-

σουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν ολο-

ένα στενότερους δεσμούς φιλίας προς όφελος και

των δύο μερών.

Η Λαυρεωτική στο Κουίμπερ της Γαλλίας

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

(Φ.Ε.Κ.) το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), (τεύχος Α.Α.Π,

αρ. φύλλου 152, 22 Ιουλίου 2016)  με το οποίο εγκρί-

νεται η πολεοδομική μελέτη της πολεοδομικής ενότη-

τας 3 της περιοχής Β΄ κατοικίας «Αγίας Μαρίνας» του

Δήμου Κρωπίας.

Έτσι, κλείνει ο ατέρμονος κύκλος των πολεοδομικών

εκκρεμοτήτων στο νοτιοανατολικό χερσαίο και παρά-

λιο τμήμα  του Δήμου στην Αγία Μαρίνα, στον Άγιο Δη-

μήτριο και στις  θέσεις Αλθέα (Αλθαία)  και Βορρός. 

Το Π.Δ υπογράφτηκε στις 8 Ιουλίου 2016 από τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον

υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη

Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή υπουργό, Ιωάννη Τσι-

ρώνη. 

Το Π.Δ είναι δημοσιευμένο στην  επίσημη ιστοσελίδα

του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr (Ενότητα Αναζή-

τηση ΦΕΚ, http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-

06-23/2013-01-29-08-13-13)

Στο Π.Δ στην πρώτη και δεύτερη σελίδα του, αποτυπώ-

νεται η εξαιρετικά σύνθετη γραφειοκρατική πλευρά της

διαδικασίας έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης που

αποκαλύπτει  πολλές όψεις της κρατικής και αυτοδιοι-

κητικής προσπάθειας και των εμποδίων που έπρεπε να

υπερβούν. 

«Πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της πολεο-
δομικής μελέτης αποτυπώνει τις δημόσιες διαδικασίες
κρίσης, παρατηρήσεων και ενστάσεων που κατά και-
ρούς έλαβαν χώρα και που οργάνωσε με άρτιο τρόπο
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας με εξαιρετι-
κούς πολεοδόμους που συνεργάστηκαν μαζί της. Πο-

λεοδόμοι οι οποίοι κοσμούν την ελληνική επιστημονική
και επαγγελματική κοινότητα και είμαστε υπερήφανοι
ως Δήμος που συνεργαζόμαστε. Είναι μια σημαντική
στιγμή για την αυτοδιοίκηση της περιοχής και των κα-
τοίκων που μπορούν να ελπίζουν σε μια πολεοδομική
τάξη και μια ρύθμιση εκκρεμοτήτων που μπορεί να βελ-
τιώσει στα επόμενα χρόνια τη ζωή τους και φυσικά τη
δημόσια εικόνα της  χαρισματικής αυτής τοποθεσίας

της Αττικής στο Δήμο Κρωπίας», δήλωσε ο δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης. 

Το σχέδιο πόλης είναι απαραίτητο για την ένταξη σε

χρηματοδότηση των έργων κοινόχρηστης υποδομής

από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ανάπτυξη της Αγίας

Μαρίνας, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας την αξία της

έγκρισης της πολεοδόμησης αυτή τη στιγμή.

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Αγ. Μαρίνας Κρωπίας 
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Βιβλία για ξεκούραση - βιβλία για σκέψη

ΕΡΩΤΑΣ & ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ζωή ήταν πλουσιοπάροχη μαζί της. Της

χάρισε τα πάντα: ομορφιά, εξυπνάδα, μη-

τρότητα, πλούτη και κοινωνική καταξίωση

από έναν εύπορο και καλοπροαίρετο σύ-

ζυγο. Ήταν η τύχη, άραγε, που την ευ-

νόησε ή ο ανυπέρβλητος προσωπικός της

αγώνας για να επιτύχει τις προσδοκίες της;

Η γιαγιά της έλεγε πως όλα είναι γραμμένα

στο βιβλίο της ζωής κι ότι το πεπρωμένο,

μας εξουσιάζει όλους και ότι «η καθημερι-
νότητά σου είναι μια σελίδα βιβλίου· αυτό
να θυμάσαι πάντα».              τιμή 15 ευρώ

Η Διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή του

Δημήτρη Ράπτης, είναι μια γνωσιολογική

μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κα-

τανοητό αυτό που λέει ο υπότιτλός του: ότι

η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η

επιστατούσα. 

Είναι η κορυφαία πυραμίδα της επιστήμης,

και αυτή που κατανέμει μεταξύ των επιστη-

μών τα πρωταρχικά αξιώματα, ως βάθρα

εκκίνησης μίας εκάστης. Χωρίς αυτήν η πυ-

ραμίδα της επιστήμης θα ήταν ...κόλουρος

και ελλειμματική.

τιμή 25 ευρώ

Πρόσεχε: Όταν συνηθίσεις το τέρας,
έχεις αρχίσει να του µοιάζεις.

Μάνος Χατζηδάκις

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

To βιβλίο  «Φιλομάθεια» περιλαμβάνει

αυτοτελή και διαφορετικά θέματα, παρ-

μένα από τη γεωλογία, τη φυσική, την

τεχνολογία, την αρχαιολογία, τη θρη-

σκεία, την ιστορία, την αστρονομία, την

προϊστορία, την ζωολογία, την ηθική, τις

καλές τέχνες κ.ά., τα οποία προκαλούν

το ενδιαφέρον του αναγνώστη πλουτί-

ζοντας τις γνώσεις του, διεγείροντας και

προβληματίζοντας τις σκέψεις και τις

απόψεις του.

Τα θέματα παρουσιάζουν πληρότητα και

μεστότητα νοημάτων, σε μια γλώσσα

απλή λιτή και καθημερινή, όπου η αφή-

γηση  γίνεται αβίαστη και ευχάριστη για

την καλύτερη κατανόηση.

τιμή 10 ευρώ

To “Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα” περιγράφει

πραγματικά περιστατικά, όπως τα έζησε ο

μιικρός Ίωνας, φεύγοντας κυνηγημένος από

τους Τούρκους και τα αποτύπωσε στο ημε-

ρολόγιό του.  Αποτελεί φως αισιοδοξίας

στη σημερινή αβεβαιότητα! 

Με γλώσσα απλή, λιτή, ευχάριστη, χωρίς πε-

ριττά στολίδια και επιτήδευση, αποφεύγοντας

τα σχήματα, δίνει έμφαση στην αλήθεια των γε-

γονότων και όχι στην ωραιολογία!

Το ύφος ζωντανό και φυσικό ρέει αβίαστο

προσφέροντας την παραστατικότητα και

δηλώνει συγκεκριμένα το χρόνο και τον

τόπο των οδυνηρών γεγονότων!

Διατυπώνεται απλά και αποδεικτικά ότι:

- Η ζωή δεν σταματά σ’ ένα γεγονός, όσο

μεγάλο κι αν είναι.

- Η αδικία δεν αφήνει να ζήσουν τα παιδιά

με χαρά και ξεγνοιασιά!

- Ο μικρός πρόσφυγας, αποτελεί πρότυπο

παιδικής ομορφιάς και αθωότητας, συνυφα-

σμένες με δύναμη και αποφασιστικότητα!

τιμή 10 ευρώ

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 - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Μέσα, από την μυθικο-θρησκευτική σκέψη

αναδύονται οι θρησκείες, οι οποίες, στη συνέ-

χεια με την εμφάνιση του μονοθεϊσμού, συγ-

κροτούνται σε κοινωνικο-ιστορικά μορφώματα

μεταφυσικής σκέψης και λατρείας του θείου.

‘Εκτοτε εγκαθιδρύεται στους ουρανούς η

θεϊκή εξουσία (ο “νόμος του ουρανού”), σε αν-

τιδιαστολή, αλλά και σε συνέργεια με την

γήινη εξουσία (ο “νόμος της Γης”). 

Το σχίσμα αυτό ανάμεσα στον “θεϊκό κόσμο”

και στον “ανθρώπινο κόσμο”, στον “εδώ

κόσμο” και στον “άλλο κόσμο”, γέννησε τον

σχιζο-ηθικό άνθρωπο, ο οποίος έκτοτε για χι-

λιάδες χρόνια μένει μετέωρος μεταξύ Ουρα-

νού και Γης. Οι δύο αυτές εξουσίες, θεϊκή και

ανθρώπινη, καθορίζουν σε αλληλεπίδραση τα

πεπρωμένα των λαών της Γης. 

τιμή 15 ευρώ

Μέσα στις διακοπές μας, όταν το μυαλό χαλαρώνει, και αρχίζει και

σκέφτεται πιο ξεκούραστα, είναι η ώρα να διαβάσουμε κάποιο βι-

βλίο για να “ξεφύγει” ο νους από τις έννοιες ακόμη περισσότερο,

ή να μας ψυχαγωγήσει ή να μας προσφέρει γνώση.

Σας παρουσιάζουμε κάποια βιβλία από τις εκδόσεις μας “Σκαρα-

βαίος” Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004
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«Η καλύτερη άσκηση για την ανάπτυξη της ευφυΐας
είναι η μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας, διότι κάθε
ΛΕΞΗ κρύβει και μία ΙΔΕΑ».

(Ζακλίν Ντε Ρομιγύ, 1913-2010, Γαλλίδα κλασσική φιλόλογος)

«Υπερασπισθείτε την ΕΛΛΛΑΔΑ, το ΕΘΝΟΣ στο οποίο
οφείλουμε τα ΦΩΤΑ μας, τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ μας, τις ΤΕ-
ΧΝΕΣ μας. Η ΕΛ-ΛΑΣ* είναι το ΦΩΣ».
(Σόμερσετ Μωμ, 1874-1965, Βρετανός θεατρικός Συγγραφέας, Μυ-

θιστοριογράφος)

* ΕΛ-ΛΑΣ = ηέλιος (ήλιος) + λας (πέτρα) = ηλιογή, η

χώρα του φωτός.

«Υπερασπισθείτε την ΕΛΛΑΔΑ διότι σ’ αυτή χρωστάμε
τα ΦΩΤΑ ΜΑΣ, τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, τις ΤΕΧΝΕΣ και όλες
μας τις ΑΡΕΤΕΣ και μη φοβηθείτε ότι θα κλονιστεί η
ισορροπία της Ευρώπης».
«Είθε η Ελληνική Γλώσσα να γίνει κοινή όλων των
λαών»

(Φρανσουά Μαρί Αρουέ - Βολταίρος, 1694-1778, Γάλλος Διαφωτιστής).

«Για τη Μητέρα Γλώσσα μας τα Λάβαρα κρατείστε»
(Κωστής Παλαμάς, 1859-1943)

Σήμερα σας παρουσιάζουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος

της εισήγησής μου που είχα κάνει στην Εταιρεία Ελλήνων

Λογοτεχνών, την 10.12.2011 με τα συμπεράσματα και τις

προτάσεις μας για την αναβάθμιση της γλωσσικής διδασκα-

λίας.

Η χρεοκοπημένη οικονομία μας μπορεί μετά από μια

μικρή ή μεγάλη περίοδο ύφεσης να ανακάμψει. Η χρεο-

κοπία όμως του Πνεύματος αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια

της, γιατί οδηγεί σε ατροφία και αναπηρία του Νου, της

Κρίσης και της Σκέψης. 

Ρίξαμε το βάρος μας στα χρηματιστήρια αξιών και χά-

σαμε τις ΑΞΙΕΣ και τους ΑΞΙΟΥΣ!

Επενδύσαμε στους δείκτες τιμών και χάσαμε και την

ΤΙΜΗ μας και τους ΤΙΜΙΟΥΣ.

Δανειστήκαμε, χρεοκοπήσαμε και βάλαμε υποθήκη το

μέλλον των παιδιών και της χώρας μας!

Αγοράσαμε μετοχές και ομόλογα και ξεπουλήσαμε τη

ΜΕΘΕΞΗ (πνευματική μετουσίωση) και την ΟΜΟΛΟΓΙΑ

μας (τα πιστεύω μας).

Κυνηγήσαμε το απατηλό όνειρο της Προσωρινής Επιτυ-

χίας και χάσαμε το όραμα της Σταθερής Ευ-πραξίας και

της Πραγματικής Ευ-τυχίας.

Υποστήκαμε ανεπανόρθωτη ύφεση του φρονήματος,

(Λώφησιν = παραίτηση) της Αξιοπρέπειας, της Υπόληψης

και της Αξιοπιστίας μας! 

Σήμερα ο όρος ΕΛΛΗΝ διεθνώς από τίτλος τιμής κατάν-

τησε τίτλος ντροπής και αισχύνης! 

Βιώνουμε μία ΓΕΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ που αφορά

κυρίως στην Παιδεία και στον Ανθρωπισμό και όχι τόσο

στην Οικονομία!

Πρέπει να προσβλέψουμε στον Απο-προσανατολισμό του

σχολείου από την αγορά εργασίας και στον Ανα-προσα-

νατολισμό του στον Άνθρωπο και στην Κλασσική Παιδεία.

Ο Άνθρωπος θα στήσει Αγορές Εργασίας για όλους, θα

κατακτήσει μόνος του τη ζωή, αρκεί να του γυμνάσουμε

την ΨΥΧΗ, το ΣΩΜΑ και τον ΝΟΥ.

Ακούγομαι, φοβάμαι, ρομαντικός και ουτοπικός. ΟΧΙ,

αφού ο μεγαλύτερος Ρεαλισμός σήμερα είναι τούτος: η

επιδίωξη του Ρομαντισμού. ΟΥΤΟΠΙΑ δεν είναι το μη

πραγματοποιήσιμο, αλλά ό,τι δεν έχει ακόμα πραγματο-

ποιηθεί.

Χρειαζόμαστε επειγόντως αναδιάρθρωση του χρέους μας

και του PSI* αλλά κυρίως του Χρέους, που έχουμε απέ-

ναντι στη Γλώσσα / Λόγο, Ιστορία και Πολιτισμό.

Προτάσεις για την αναβάθμιση της

Γλωσσικής διδασκαλίας

2 Nα αντιμετωπίσουμε τη Γλώσσα ως Μία, Ενιαία και

Αδιαίρετη με Συνέχεια και Συνοχή, χωρίς διαχωρισμούς

και διαιρέσεις που διαιωνίζουν και εντείνουν τη Γλωσσική

σύγχυση, ασάφεια, αβεβαιότητα και βαθαίνουν τη γλωσ-

σική κρίση.

2 Nα επαναφέρουμε τη χρήση και τη διδασκαλία του πο-

λυτονικού συστήματος (ήτοι την ιστορική ορθογραφία

των λέξεων) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ξε-

κινώντας από την πρώτη του Δημοτικού, ως παιχνίδι με

διαλόγους καθημερινής χρήσης, έως το τέλος του Λυ-

κείου, ως άσκηση της κριτικής σκέψης.

Σημειωτέον ότι στην Οξφόρδη τα αρχαία ελληνικά διδά-

σκονται πειραματικώς από την πρώτη τάξη του Δημοτι-

κού, λόγω ερευνών που απέδειξαν πως η εκμάθηση της

Αρχαίας Ελληνικής εξαιτίας της λογικής και της μουσικό-

τητας που τη χαρακτηρίζει αυξάνει τους μετρήσιμους

δείκτες της Λεκτικής Νοημοσύνης και της Αφαιρετικής

Σκέψης! (Ερευνα Ιωάννη Τσέγκου «Ανοιχτό Ψυχοθερα-

πευτικό Κέντρο»).

2 Να επαναλειτουργήσουν τα αμιγώς Πρότυπα - Κλασ-

σικά Λύκεια, όσο ακόμα υπάρχει το κατάλληλο ανθρώ-

πινο δυναμικό, για να τολμήσει αυτό το εγχείρημα, ώστε

να αναβιώσει η κλασσική - ανθρωπιστική παιδεία.

2 Nα εισαχθεί και να καθιερωθεί η διδασκαλία του μαθή-

ματος «Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας και Γραφής»,

διότι η συνέχεια της Γλώσσας μπορεί εύκολα να κατακτη-

θεί και να καλλιεργηθεί μόνο αν διδαχτεί μέσα από όλη

την ιστορική της διαδρομή (Διαχρονία -  Συγχρονία) και

όχι με αποσπασματική και ελλειπτική σύνδεση της Αρ-

χαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

2 Nα αναδιαρθωθεί ριζικά η Γλωσσική Διδασκαλία με νέα

αναλυτικά προγράμματα, νέα βιβλία, νέες μεθόδους δι-

δασκαλίας, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συμπό-

σια, ερευνητικά προγράμματα. 

Το ζητούμενο δεν είναι η εκάστοτε αυξομείωση των

ωρών διδασκαλίας, αλλά η αναδιαμόρφωση και πρακτική

εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Αυτό που

χρειάζεται είναι Ποιοτική και όχι Ποσοτική Αναβάθμιση

της Γλώσσας μας.

2 Nα διδάσκεται συστηματικά το τρίτο μέρος της Γραμ-

ματικής, το Ετυμολογικό στη στοιχειώδη και Μέση Εκπαί-

δευση, ήτοι η παραγωγή και σύνθεση των λέξεων για να

μπορούν οι μαθητές να εντοπίζουν το αρχικό / πρωτό-

τυπο θέμα μιας σειράς από παράγωγες λέξεις. Να διακρί-

νουν την πρωτότυπη λέξη από την παράγωγη και να

αναλύουν στα συνθετικά της μέρη μια σύνθετη ή παρα-

σύνθετη λέξη.

«Ἄμεινον ἡττᾶσθαι τἀληθῆ λέγοντες τοῦ περιγε-
νέσθαι µετά ἀπάτης»

(Σέξτος Εμπειρικός, 160-210 Γνώμαι, Γνώμη 164 b,1)

(Είναι καλύτερο να νικιέστε λέγοντας την αλήθεια, παρά

να υπερισχύετε με απάτη και δόλο).

Εμείς, μέσω της ΕΒΔΟΜΗΣ, σας προσφέρουμε “Τροφή”

για Σκέψη και όχι για Θρέψη και δη (ανα)μασημένη, όπως

οι περισσότεροι, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε ό,τι διαβά-

ζουμε και όχι ό,τι τρώμε!

Μπείτε στον κόπο απλώς και μόνο από περιέργεια να κά-

νετε μια πλοήγηση/περιήγηση στο λήμμα “Ελληνική

Γλώσσα”. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Οι αναφορές / απο-

τελέσματα της Ελληνικής Γλώσσας σε σχέση με την Κι-

νεζική και τη Σανσκριτική (αρχαία ινδική), απέχουν σε

νούμερα εκατομμυρίων αναφορών, παρά το ότι η Κινε-

ζική (για παράδειγμα) μιλιέται από το 1/5 του παγκόσμιου

πληθυσμού.

Ενώ όλοι οι λαοί της Γης προσπαθούν και επιδιώκουν να δα-

νειστούν, να καταχραστούν, να σφετεριστούν ένα κομμάτι

από την ελληνική μας Ιστορία και να το συγ-κολλήσουν /

ενσωματώσουν στη δική τους, εμείς καταβάλλουμε κάθε

δυνατή προσπάθεια να απο-κολληθούμε απ’ τις ρίζες μας.

Μόνο εμείς οι Έλληνες απαξιώνουμε και καταστρέφουμε

οτιδήποτε ελληνικό. Και τελικά έχουμε ...αυτό που μας

αξίζει!!!

Η εικόνα σήμερα (Ιούλιος 2016) είναι ζοφερότερη απ’ ό,τι

πέντε χρόνια νωρίτερα (2011). Εμείς τότε είχαμε θέσει

το πρόβλημα, είχαμε προειδοποιήσει για τα «εξ αβου-

λίας» νέφη και είχαμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. 

Οι καλοί Δάσκαλοι είναι αυτοί που προβλέπουν το μέλλον

και δεν “αυταπατώνται” λέγοντας “αλλιώς τα περιμέναμε
και αλλιώς μας ήρθαν”. Προλαμβάνουν το κακό και δεν

προσπαθούν να το θεραπεύσουν, αφού έχει ήδη εκδηλω-

θεί. Πιστεύω ότι ανήκω - εκ του αποτελέσματος - στους

καλούς και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

* PSI: Πρόκειται για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο δανει-

σμό μίας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, τράπεζες, επενδυτικές - ασφαλιστικές εται-

ρείες, ασφαλιστικά ταμεία εσωτερικού - εξωτερικού, κ.λπ. αποτε-

λούν τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς το PSI, μόνο κράτη θα δανείζανε

μία χώρα.

Στις ολιγοήμερες διακοπές σας, πέρα από τις θαλασσι-
νές βουτιές, ρίξτε βουτιές και στα βιβλία. Η γνώση είναι
δύναμη! 
Στο επανιδείν. Καλή αντάμωση και ανάγνωση!

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ΑἰγαιοΕλληνοΠελασγικότητος, 

Πρωτο-Ελληνικότητος
ἄρχεσθαι  &

ἸνδοΕυρωπαϊκότητος,
Προ-Ελληνικότητος, 

Φο(ι)νικότητος
παύεσθαι

Η επιγραφή κοσμεί την είσοδο του Πανεπιστημίου Γέιλ της Αμε-
ρικής. Το απόσπασμα είναι από την “Πολιτεία” του Πλάτωνος,
328α/4 και σημαίνει ότι “όσοι έχουν φώτα (γνώση) να τα διαδί-
δουν και στους άλλους.
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Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Με κάθε εκκλησιαστική τάξη,  εορτάστηκε η μνήμη του

Αγίου Παντελεήμονος ανήμερα της Εορτής, Τετάρτη 27

Ιουλίου 2016, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος που

βρίσκεται στη Βούλα, μέσα στον αύλειο χώρο του Νοσοκο-

μείου  Ασκληπιείου.

Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο  Μητροπολίτης Γλυφά-

δας Ε. Β. Β. & Β. κ. Παύλος, πλαισιούμενος από πλειάδα

κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, με την συμμετοχή του

νέου Διοικητή του Ιδρύματος  Θεόδωρου Ρούπα, από εκ-

προσώπους του Ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού

προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και πλήθους κόσμου.

Μίλησε στο κήρυγμα, ο  Καθηγούμενος της Ι. Μ. Αγίας Τριά-

δος-Αγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας Αρχιμανδρίτης

π. Χριστόδουλος Σαμαράς, ο οποίος  αναφέρθηκε στη

σχέση και αποστολή της Εκκλησίας, στον σύγχρονο κατα-

κερματισμένο και γεμάτο αδιέξοδα κόσμο. Αναφέρθηκε επί-

σης στα πρότυπα των Αγίων και ιδιαίτερα του εορτάζοντος

Αγίου Παντελεήμονος.  

Κατά το τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Μητροπολίτης κ. Παύ-

λος, αφού ευχαρίστησε τον ομιλητή π. Χριστόδουλο, δοξο-

λόγησε τον Θεό που και φέτος αξιώθηκε να λειτουργήσει

για άλλη μια πανήγυρη σε αυτό τον ωραίο Ιερό Ναό, ο

οποίος έγινε με πολύ κόπο και πολλές δυσκολίες. Αναφέρ-

θηκε στις σύγχρονες προκλήσεις της πολιτείας στα πράγ-

ματα της Εκκλησίας, όπως το θέμα των θρησκευτικών που

υποβαθμίζεται ή καταργείται, την πρόθεση για κατάργηση

των μαθητικών παρελάσεων, ο περιορισμός της προσευχής,

των θρησκευτικών και εθνικών συμβόλων.  

Επίσης, ο Μητροπολίτης επαίνεσε ιδιαίτερα τον Εφημέριο

του Ιερού Ναού π. Κωνσταντίνο Μαλτέζο, ο οποίος αθό-

ρυβα εργάζεται στον ευαίσθητο χώρο της υγείας για  37

συναπτή με εθελοντές συνεργάτες. 

Στη συνέχεια  απευθύνθηκε ιδιαιτέρως στον νέο διοικητή

Θεόδωρο Ρούπα, του οποίου συνέστησε να έχει αγάπη,

καλή δύναμη και αγαθές σχέσεις με την τοπική Εκκλησία

και τον π. Κωνσταντίνο προς όφελος του εξαίρετου προ-

σωπικού και των νοσηλευομένων. 

* Ο Αγιος Παντελεήμων ήταν γιατρός, γεννημένος στη Νικομήδεια

της Μικράς Ασίας, στα τέλου του 3ου αι. Το όνομά του ήταν Παν-

τελέων. Διδάχθηκε τα ελληνικά γράμματα και την ιατρική επιστήμη

όπως την εδίδαξαν ο Α σκληπιός, ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός και

άλλοι σο φοί. 

Διακρινόταν για τη σεμνότητά του και το ήθος του. Ασκώντας την

ιατρική του άρχισε να αποκτάει μεγάλη φήμη για τα “θαύματά του”

και την καλή του συμπεριφορά.

Οταν πέθανε ο πατέρας του μοίρασε την περιουσία του στους φτω-

χούς και τους φυλακισμένους. Ελευθέρωσε τους δούλους του,

εφρόντιζε δια τους αδύνατους και ασθενείς και όχι μόνον τους γιά-

τρευε, αλλά τους έδινε και αρκετά χρήματα δια να ζήσουν.

Εξ αιτίας των ευεργεσιών του αυτών, η φήμη του και το όνομά του

διεδόθηκε παντού. Όσοι είχαν ασθενείς ζητούσαν και επροτιμού-

σαν απ' όλους τους ιατρούς τον Παντολέοντα, ο οποίος ονομά-

στηκε Παντελεήμων γιατί συμπονούσε και συνέπασχε με τους

φτωχούς και ασθενείς. 

Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
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Οσοι θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό

καλόν είναι να γνωρίζετε για την ευ-

ρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

(αχρείαστη να είναι).

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλι-

σης Ασθένειας;

Είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προ-

σφέρει πρόσβαση σε ιατρικά ανα-

γκαία, κρατική περίθαλψη κατά την

προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις

28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λι-

χτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβε-

τία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο

κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν)

με τους ασφαλισμένους της εν λόγω

χώρας.

Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό

σας πάροχο ασφάλισης ασθένειας.

Σημαντική σημείωση – η Ευρωπαϊκή

Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

― δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική

ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική

υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες

όπως το αεροπορικό εισιτήριο επι-

στροφής στη χώρα σας ή την απώ-

λεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,

― δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν

ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ια-

τρική περίθαλψη,,

― δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή

υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστή-

ματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε

χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που πα-

ρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπο-

ρεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια

άλλη.

Προσοχή: όταν μεταφέρετε τη συνήθη

κατοικία σας σε μια άλλη χώρα, πρέπει

να εγγραφείτε εκεί μέσω του εντύπου

S1 αντί να χρησιμοποιείτε την Ευρω-

παϊκή σας Κάρτα Ασφάλισης Ασθέ-

νειας για να λαμβάνετε

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη

χώρα αυτή.

Οδηγός χρήσης Ευρωπαϊκής Κάρτας

Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Ο Οδηγός Χρήσης της Ε.Κ.Α.Α. περι-

λαμβάνει γενικές πληροφορίες σχε-

τικά με την κάρτα, τηλεφωνικούς

αριθμούς έκτακτης ανάγκης, καλυπτό-

μενες θεραπείες και δαπάνες, τους

τρόπους διεκδίκησης αποζημιώσεων

και τους αρμόδιους επικοινωνίας σε

περίπτωση απώλειας της κάρτας σας.

Είναι διαθέσιμος σε 25 γλώσσες με

επιλογή για εύκολη μετάβαση από τη

μία γλώσσα στην άλλη.

Τα λεφτά που κινούνται πέριξ και εντός των Ολυμπια-

κών Αγώνων είναι πολλά, πάρα πολλά. Και από τη

στιγμή που το «αθλητικό προϊόν» κοστολογείται

όπως κάθε εμπόρευμα στην ελεύθερη (καπιταλιστική)

αγορά, είναι φυσικό αυτά τα λεφτά να γίνονται αντι-

κείμενο ενός αδυσώπητου ανταγωνισμού μεταξύ των

πολυεθνικών επιχειρηματικών κολοσσών που λυμαί-

νονται το χώρο. Μοιραία, αυτός ο ανταγωνισμός οδη-

γεί στην εμπλοκή και των κυβερνήσεων, αλλά και των

αθλητικών αρχών, που λειτουργούν σαν ντίλερς των

πολυεθνικών. Δεν είναι επίσης λίγες φορές που μέσω

του αθλητισμού επιχειρείται η λύση πολιτικών διαφο-

ρών.

Κάνουμε αυτό τον πρόλογο γιατί το θεωρούμε απα-

ραίτητο για να γίνει κατανοητή η υπόθεση του απο-

κλεισμού της Ρωσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Ρίο, που αρχίζουν στις 5 Αυγούστου, με απόφαση

της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και με

την κατηγορία της εκτεταμένης χρήσης απαγορευμέ-

νων ουσιών από Ρώσους αθλητές.

Πριν λίγες μέρες η ΔΟΕ, υπό το κράτος των διαμαρ-

τυριών και των αντιδράσεων που ξεσήκωσε η από-

φασή της, έριξε το μπαλάκι στις διεθνείς

Ομοσπονδίες των αθλημάτων για να αποφασίσουν

επί του θέματος. Βεβαίως ούτε με τη νέα απόφαση

αλλάζει η ουσία.

Η απόφαση της ΔΟΕ στηρίζεται σε μια αναμφισβή-

τητη πραγματικότητα, την χρήση του ντόπινγκ σε όλα

σχεδόν τα ολυμπιακά αθλήματα, χρήση που όπως

όλα δείχνουν στην περίπτωση της Ρωσίας έχει ξεπε-

ράσει τα «όρια».

Θα ήταν όμως αφελές, ως γελοίο να πιστέψει κανείς

ότι η μάστιγα του ντόπινγκ αντιμετωπίζεται με την

αποβολή της Ρωσίας, μιας πολύ μεγάλης αθλητικής

δύναμης, από τους Ολυμπιακούς. Ο κόσμος βοά για

τη χρήση ουσιών σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλα-

νήτη, αφού και ο πιο αδαής γνωρίζει ότι το επίπεδο

των σημερινών επιδόσεων και των σημερινών ρεκόρ

στον κλασσικό αθλητισμό είναι εν πολλοίς προϊόντα

φαρμακοδιέγερσης.

Πρόκειται για μέγιστη υποκρισία της ΔΟΕ, αλλά και

όσων έσπευσαν να υποστηρίξουν τις αποφάσεις της,

η οποία οφείλεται σε οικονομικά και πολιτικά κίνητρα.

Η οικονομική διάσταση έγκειται στο ότι η απουσία

των Ρώσων αθλητών θα αποφέρει περισσότερα με-

τάλλια στους ανταγωνιστές τους και επομένως πρό-

σθετα κέρδη στις εταιρείες που σπονσονάρουν τους

συγκεκριμένους αθλητές.

Όμως έχει σημασία και ο τρόπος με τον οποίο η ΔΟΕ

και όσοι βρίσκονται πίσω από τη σημερινή διοίκηση

της, υπό τον Τόμας Μπαχ, θέλουν να επιβάλλουν

αυτό τον αποκλεισμό. Δηλαδή τον αποκλεισμό ΟΛΩΝ

ανεξαιρέτως των Ρώσων αθλητών. Πρόκειται για έκ-

φραση φασιστικής νοοτροπίας αφού φαίνεται η ΔΟΕ

να υιοθετεί τη ναζιστική θεωρία της «συλλογικής ευ-

θύνης».

Πριν λίγες ημέρες 68 Ρώσοι αθλητές με προσφυγή

τους στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) της

Λωζάνης ζήτησαν να τους επιτραπεί η συμμετοχή

στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού οι ίδιοι έχουν βγει

καθαροί μετά από δεκάδες ελέγχους, εντός και

εκτός Ρωσίας. Το Δικαστήριο τελικά απέρριψε την

προσφυγή.

Αντίδραση για την απόφαση, υπήρξε από την χρυσή

Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ, Ελένα Ισινμπάγεβα

η οποία μιλώντας στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρα-

κτορείο ειδήσεων την χαρακτήρισε ως «κηδεία του

στίβου» και δήλωσε εξαιρετικά απογοητευμένη. Ση-

μειώνουμε ότι η Ισιμπάγεβα, εξαιτίας των πολλών

συμμετοχών σε διεθνείς διοργανώσεις και τα επανει-

λημμένα ρεκόρ έχει ελεγχθεί 117 φορές κατά τη

διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός αθλητισμού της Ρω-

σίας, Βιτάλι Μούτκο, μίλησε για πολιτική απόφαση

χωρίς νομικά επιχειρήματα. Η δήλωση αυτή παραπέμ-

πει στην επιχειρούμενη, από τις ΗΠΑ και τους συμ-

μάχους τους, διεθνή απομόνωση της Ρωσίας.

Νίκος Γεωργόπουλος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

Ο σύνδεσμος μας στα πλαίσια της ενημέρωσης των συμ-

πολιτών μας για τις δραστηριότητές μας όλα αυτά τα

χρόνια, σας ενημερώνουμε ότι: 

Κατόπιν διαμαρτυρίας των κατοίκων λόγω πολλών ατυ-

χημάτων στην Παραλιακή την 31/10/2012 με αίτημά μας

προς το Υπουργείο Ανάπτυξης – Ανταγ/τας – Υποδομών

– Μελετών & Δικτύων/ΓΓΔΕ – Δ/ΝΣΗ Μελετών Έργων

Οδοποιίας, Τμήματα: Γραφείο  Αντιπ/ρχη –Δ.Ε.Σ.Ε. –

Δ.Κ.Σ.Ο. –Δ9 και με αριθμό πρωτ. 4021, ζητήσαμε την

τοποθέτηση ΠΕΖΟΦΑΝΑΡΟΥ στην έξοδο Κορωπίου –

Αγ. Μαρίνας προς παραλιακή και ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ρύθ-

μιση με φωτεινούς σηματοδότες για οχήματα και πεζούς

και στη Λομπάρδα.

Φτάσαμε αισίως στο 2016, όπου αφού ο Δήμος επι-

σκεύασε το πεζοδρόμιο στο σημείο αυτό παρελήφθησαν

οι κολώνες των φωτεινών σηματοδοτών και το έργο ολο-

κληρώνεται.

Έπεται η Λομπάρδα.

ΤΗΛ: 6976433876,6972554525  FAX: 2108973297

Email: theodosisom@gmail.com

theodosisom@ath.forthnet.gr

Τι κρύβεται πίσω από τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Η Ερώτηση

Κύριε Υπουργέ,

1.- Σύμφωνα με τον όρο 25.6 της Σύμβασης

Ανάπτυξης του νέου Αεροδρομίου (Α/Δ)

Αθηνών στα Σπάτα (Σ.Α.Α), που κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του ν.2338/1995, η εται-

ρία Α/Δ δυνατόν να υποχρεωθεί να κατα-

βάλλει κατ’ έτος ανταποδοτικές και άλλες

δημοτικές ή κοινοτικές επιβαρύνσεις, φό-

ρους ή τέλη οποιουδήποτε είδους ή φύ-

σεως που επιβάλλονται από τις όμορες

κοινότητες (νυν Δήμους), των οποίων το

αθροιστικό ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει

το ½  τοις εκατό των ετήσιων ακαθάριστων

εσόδων.

2.- Συνεπώς εκ  του ανωτέρω  συμβατικού

όρου που απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου, οι

κάθε είδους ή φύσεως τυχόν απαιτήσεις

των όμορων Δήμων που προέρχονται και

από την νομοθεσία εσόδων των Δήμων και

Κοινοτήτων και ανεξαρτήτως της αιτίας

τους,  απώλεσαν την αυτοτέλειά τους και

συμποσούνται  σε έναν αυτοτελή ειδικό

φόρο του οποίου ο συντελεστής έχει νομο-

θετικά καθοριστεί στο ½ τοις εκατό των

ετησίων ακαθάριστων εσόδων.

3.-Εν τούτοις από την κατά το έτος 2001,

έναρξη της λειτουργίας του νέου Α/Δ κατό-

πιν σειράς άστοχων και ενδεχομένως εκ

του πονηρού χειρισμών, δεν κατέστη δυνα-

τόν να βεβαιωθεί και εισπραχθεί ο αμέσου

ισχύος αυτοτελής αυτός φόρος, υπό διά-

φορα προσχήματα όπως π.χ. αν αφορά αν-

ταποδοτικά τέλη φωτισμού/καθαριότητας ή

όχι (βλ. άρθρο 13ν. 4337/2015),  με αποκο-

ρύφωμα το άρθρο 10 παρ.2 ν.3631/2008 που

διαπίστωνε την τάχα ανάγκη εκδόσεως

Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό της διαδικασίας

επιβολής και είσπραξης, σαν να μην αρκού-

σαν οι ειδικές διατάξεις του Β.Δ. της 24-

9/20-10-1958(ΦΕΚ Α’171) για τις

προσόδους των Δήμων και Κοινοτήτων.

4.- Από της ισχύος του ν. 3631/2008 έχουν

ήδη παρέλθει 8 και πλέον συναπτά έτη

χωρίς να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη

Κ.Υ.Α. με αποτέλεσμα αφενός να εμφανί-

ζονται ως ματαιωθείσες  οι απαιτήσεις των

ομόρων  Δήμων και να υποχρεώνονται να

προσφεύγουν στα δικαστήρια ανοίγοντας

μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες με το

δημόσιο, αφετέρου να ωφελείται εκνόμως

η εταιρία Α/Δ μη καταβάλλοντας τον ειδικό

φόρο και να κινδυνεύουν να παραγραφούν

οι υποχρεώσεις της παρελθόντων ετών

έναντι των δήμων.

5.- Λαμβανομένου υπόψη ότι ο ετήσιος κύ-

κλος των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρίας

Α/Δ παρά την κρίση βαίνει συνεχώς αυξα-

νόμενος(8,68 εκ. επιβάτες το Α’ εξάμηνο

2016), 

Ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ ως κατά νόμο αρ-

μόδιος για το θεσμικό πλαίσιο των εσόδων

των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού:

Α)  Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να

προβείτε , ώστε να ενεργοποιηθεί ουσια-

στικά η υποχρέωση της εταιρείας Α/Δ  ΕΛ.

Βενιζέλος για την πληρωμή υπέρ των ομό-

ρων δήμων του φόρου, που προβλέπεται

στον όρο 25.6 της Σύμβασης Ανάπτυξής Αε-

ροδρομίου (άρθρο πρώτο Ν.2338/1995);

Β)   Σε ποίες ειδικότερες ενέργειες πρόκει-

ται να προβείτε,  ώστε να εξασφαλισθεί η

βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού αυτού

φόρου  για τα παρελθόντα έτη υπέρ των

ομόρων Δήμων;

Αδικαιολόγητη η μη καταβολή δημοτικού
φόρου από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Γεωργίου Καρρά

Ο βουλευτής της Ενωσης Κεντρώων Γεώργιος - Δημήτριος Καρράς, με επίκαιρη

ερώτησή του, που θα συζητηθεί στη Βουλή, θίγει το θέμα των ανταποδοτικών

που οφείλονται στους όμορους Δήμους του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλους, βάσει

νόμου το 1995. Eχουμε γράψει πολλές φορές για το θέμα, μια που οι Δήμοι

έχουν προσφύγει στα Δικαστήρια.

Σε απάντηση ερώτησης
(5760/31-05-2016) του βου-
λευτή Βασίλη Οικονόμου στον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων σχετικά με τις κάρτες
απεριορίστων διαδρομών των
ανέργων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, ο τελευταίος
απάντησε ότι βάσει του άρ-
θρου 77 του Ν. 4331/2015
(Α’69) οι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσ-
σονται της καταβολής κομί-
στρου στα δημόσια Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, μόνο
εφόσον ο αρμόδιος Φορέας
παροχής συνάψει προηγού-
μενη σύμβαση με τον ΟΑΣΑ
και καταβάλλει το αντίτιμο της
δαπάνης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΑΣΑ, ενημέρωσε ότι το σχέ-
διο σύμβασης του ΟΑΣΑ στο
οποίο το ποσό της δαπάνης για
την παροχή ανήλθε σε
29.502.450 ευρώ για το Β’ εξά-
μηνο του 2015 δεν υπεγράφη,
οπότε και κατ’ εξαίρεση οι δι-

καιούχοι μετακινούνταν με την
επίδειξη βεβαίωσης χορηγού-
μενη από τον ΟΑΕΔ και την
ταυτότητα τους.
Ομοίως για το 2016, τα σχέδια
συμβάσεων  δεν έχουν ακόμα
υπογραφεί και οι δικαιούχοι
εξακολουθούν να μετακινούν-
ται με τον ίδιο τρόπο. Το ποσό
της δαπάνης στα νέα σχέδια
ανέρχεται στα 65.587.500 €. 
Αντίστοιχα, με μεγάλη μας έκ-
πληξη λάβαμε την απάντηση
του Υπουργού Εργασίας κλπ, ο
οποίος θεώρησε πλήρως αναρ-
μόδιο, για το εν λόγω θέμα,
τον εαυτό του και το Υπουρ-
γείο του (βρισκόμενος προφα-
νώς σε πλήρη σύγχυση και
απώλεια ελέγχου του Υπουρ-
γείου του, αφού άμεσα εμπλε-
κόμενη είναι η υφιστάμενη του
αναπληρώτρια Υπουργός κα.
Φωτίου!)
Εδώ, λοιπόν, έχουμε την εξής
πρωτοφανή πολιτική εξαπά-
τηση: Πρώτον, η κα. Φωτίου
«πουλάει» κοινωνική πολιτική
για τους ανέργους αξίας μέχρι
τώρα 95.000.000 € για το
2015-2016 και την ίδια στιγμή

δεν έχει δώσει  «δεκάρα τσακι-
στή» ως αρμόδιο Υπουργείο,
αφού δεν έχει υπογράψει τις
αντίστοιχες συμβάσεις!! Δεύ-
τερον, για συγκοινωνιακό έργο
95.000.000 €, ο ΟΑΣΑ δεν έχει
λάβει ούτε ένα € αλλά συνεχί-
ζει να το εκτελεί, εγγράφοντας
τεράστια ελλείμματα και απει-
λώντας να τινάξει στον αέρα
τον προϋπολογισμό των αστι-
κών λεωφορείων, αφού ήδη για
τον ενάμιση τελευταίο χρόνο
μόνο για τη μεταφορά των
ανέργων,  δεν έχει πληρωθεί
ακόμα ούτε ένα ευρώ!!! 
Συμπέρασμα: Κάλπικη κοινω-
νική πολιτική χωρίς ούτε ένα
ευρώ, τινάζοντας στον αέρα
τον προϋπολογισμό των αστι-
κών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ).

Ερώτημα για την εξαιρετικά επικίνδυνη

εξέλιξη για όλους τους λαούς της Ευρώ-

πης έθεσε  προς την Ύπατη Εκπρόσωπο

της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολι-

τικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα

Μογκερίνι, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα

του ΚΚΕ, καθώς με τις πρόσφατες αποφά-

σεις και διακηρύξεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

προωθείται η δημιουργία ζώνης τύπου

«Σένγκεν» για την ελεύθερη διέλευση των

Νατοϊκών στρατευμάτων εντός των κρα-

τών – μελών της ΕΕ.

Στην ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβου-

λευτής Κώστας Παπαδάκης γράφει μεταξύ

άλλων:  

«Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού προωθεί-
ται με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία που στο
άρθρο 37  δ΄ προβλέπει "αυξημένη ευελι-
ξία στην ταχεία κίνηση των δυνάμεων σε

όλη την εθνική επικράτεια", αλλά και την
Κοινή Διακήρυξη ΕΕ-ΝΑΤΟ, που ανάμεσα
στα εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια για τους
λαούς περιλαμβάνει τη διασύνδεση των
επιχειρήσεων "EUNAVFOR MED - Sophia"
της ΕΕ και "Active Endeavour" του ΝΑΤΟ
και τη μετάβαση σε ενιαία ευρωΝΑΤΟϊκή
επιχείρηση με την ονομασία Sea Guardian.
...Ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πα-
ραχωρήσει διπλωματική άδεια διέλευσης-
ελλιμενισμού στο στόλο του ΝΑΤΟ, που
κάλεσε μαζί με την ΕΕ στο Αιγαίο, σε όλα
τα νησιά του μέχρι το Καστελόριζο.
...Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη
εξέλιξη για όλους τους λαούς της Ευρώ-
πης, ιδιαίτερα της Μεσογείου, που κινδυ-
νεύουν να εμπλακούν σε γενικευμένες
πολεμικές αναμετρήσεις με οδυνηρές συ-
νέπειες» 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΚΑΛΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ!!
απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Επικίνδυνοι σχεδιασμοί δημιουργίας ζώνης τύπου

«Σένγκεν» για τα Νατοϊκά στρατεύματα εντός της ΕΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 19.7.16
Α.Π. 12113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-

ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Καλούνται οι κύριοι και νομείς
των ακινήτων των περιοχών Β’
κατοικίας ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ - ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας
του Δήμου Λαυρεωτικής να λά-
βουν γνώση της πολεοδομικής
μελέτης, όπως αναρτήθηκε
βάσει της υπ’ αριθμ. 124/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.
Η ανάρτηση των διαγραμμάτων
της Πολεοδομικής Μελέτης θα
γίνει στο Δημοτικό κατάστημα
Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών - Σου-
νίου 37, Κερατέα). Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατη-
ρήσεις ή ενστάσεις τους σε διά-
στημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955  /  Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  27-7-2016   /   Aρ. Πρωτ.:  30718

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  τεχνικής
και οικονομικής άποψης προσφορά της με α/α 103/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
4.216.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ 4282 430,00 1.841.260,00
2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΕΜ 804 710,00 570.840,00
3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 3 ΤΕΜ 267 984,00 262.728,00
4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΜ 1 300.000,00 300.000,00
5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CMMS) ΤΕΜ 1 75.000,00 75.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 1-5 : 3.049.828,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : 350.172,00
ΣΥΝΟΛΟ : 3.400.000,00
Φ.Π.Α. 24% : 816.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 4.216.000,00

Εάν                
Εγγύηση Σε Είδος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠ. ΦΤ 1 ΤΕΜ 640
2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΠ. ΦΤ 2 ΤΕΜ 120
3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΠ. ΦΤ 3 ΤΕΜ 40

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες των φωτιστικών του ανωτέρω Πίνακα “Εγγύηση σε Είδος” με κωδικούς ΑΠ.ΦΤ1, ΑΠ.ΦΤ2
και ΑΠ.ΦΤ3, αναφέρονται στα φωτιστικά σώματα των αντιστοίχων τύπων ΦΩΤ. ΤΥΠ1, ΦΩΤ. ΤΥΠ2 και ΦΩΤ.ΤΥΠ3 (Άρθρα
1,2,3) του Τιμολογίου, που ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον Δήμο χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του Δήμου, ως
απόθεμα Εγγύησης σε είδος. 
Σε περίπτωση βλαβών εντός του παρεχόμενου από τον Ανάδοχο χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Δήμος θα χρη-
σιμοποιεί για αντικατάσταση, τεμάχια από τα ως άνω φωτιστικά σώματα. Σε περίπτωση, μετά από αποκαταστάσεις λόγω
αστοχιών, πιθανής εξαντλήσεως ποσότητας από συγκεκριμένο τύπο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην προσκόμιση
νέων ποσοτήτων, για τις περεταίρω αποκαταστάσεις βλαβών, εντός της  προσφερόμενης  περιόδου εγγύησης.
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να ενεργοποιήσει ο Φορέας ύψους: 350.172,00€
Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα Σύμβαση και απαιτείται νέα, αντίστοιχη εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  13/2016 και την με αρ. Πρωτ. 30663/27-7-2016 (ΑΔΑ : 7ΚΚ4ΩΨΖ-
Υ31)σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

2016 20-7135.021 10.000,00€ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
2017 20-7135.021 1.500.000,00€ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (χρηματοδότηση μέσω δανείου)
2018 20-7135.021 2.706.000,00€ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (χρηματοδότηση μέσω δανείου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 4.216.000,00€

Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τετάρτη 21-9-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες
ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί  σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα
προκύψει από νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη
προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης  στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφη-
μερίδας 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 Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 29-7-2016 29-7-2016 Τετάρτη 21-9-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 26409
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  27-7-2016
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτό-
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 60.996,56 €
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται
στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,στο Τεύχος Διακηρύξεων Δη-
μοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφα-
σης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07,  σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες , σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα, σε δύο (2)
τοπικές εβδομαδιαίες στην ιστοσελίδα του Δήμου  HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στις πλατφόρ-
μες του ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
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.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω-
νισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥ-
ΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προ-
ϋπολογισμού 546.620,86 €
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού
για αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύε-
ται σε:
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλε-
πτα και αναθεώρηση : 440.823,28  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 105.797,59 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κα-
τόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο
ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκ-
πτωσης (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ει-
δικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.

Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
1η τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
με τις καλούμενες του Ελληνικού
ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο από ποιοτική και πο-
σοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συν-
διασμό μεταξύ τους υπό τους όρους
του άρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό

τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχεί-
ρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-
μετοχής όχι μικρότερο από 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγο-
ρίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη
και άνω για έργα Οικοδομικά με τις
προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρ.16
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως
ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργολη-
πτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα
συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή
θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-
φραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23 /
08 /2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-
ρών) και σύμφωνα με το άρθρ.18 της
διακήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του
Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου
Καλυβίων που βρίσκονται στη Λεω-
φόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επι-
τροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Κα-
λυβίων Αττικής στην οποία και μόνο
θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-
8-93), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγ-
κών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σή-
μερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέ-
ρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες
οχτακόσια δεκαέξι  ευρώ και σαράντα
έξι λεπτά (8.816,46 €) δηλ. 2% επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,
γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται
από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα
με τους όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται
προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να

βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας
ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητη-
θούν, μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργά-
σιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω-
νισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογι-
σμού 510.470,98 € (συμπεριλαμβανο-
μένου του ποσού για αναθεώρηση και
ΦΠΑ) και αναλύεται σε :
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρό-
βλεπτα : 411.670,15  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 98.800,83 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κα-
τόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο
ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκ-
πτωσης (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ει-
δικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
με τις καλούμενες του Ελληνικού
ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη

στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο από ποιοτική και πο-
σοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συν-
διασμό μεταξύ τους υπό τους όρους
του άρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό
τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχεί-
ρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-
μετοχής όχι μικρότερο από 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγο-
ρίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις
προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρ.16
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως
ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργολη-
πτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα
συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή
θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-
φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30 /
08 /2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-
ρών) και σύμφωνα με το άρθρ.18 της
διακήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του
Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου
Καλυβίων που βρίσκονται στη Λεω-
φόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επι-
τροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Κα-
λυβίων Αττικής στην οποία και μόνο
θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και τις απαιτήσεις

της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-
8-93), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγ-
κών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σή-
μερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες
διακόσια τριάντα τρία  ευρώ και σα-
ράντα λεπτά (8.233,40 €) δηλ. 2% επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,
γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται
από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα
με τους όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνε-
ται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-
τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη
του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργά-
σιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμού
372.915,19 € (συμπεριλαμβανομένου
του ποσού του ΦΠΑ) και αναλύεται σε:
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρό-
βλεπτα : 300.738,06  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 72.177,13 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κα-
τόπιν ανοιχτής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο
ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκ-
πτωσης (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ει-
δικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχό-
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς  και σε τάξη και κατηγορία αν-
τίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη-
νικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-

τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο από ποιοτική και πο-
σοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συν-
διασμό μεταξύ τους υπό τους όρους
του άρθρ.2 παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό
τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχεί-
ρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-
μετοχής όχι μικρότερο από 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγο-
ρίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέ-
σεις της παρ.10 άρθρ.16 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο-
πραξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργολη-
πτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα
συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή
θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-
φραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  06 /
09 /2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-
ρών) και σύμφωνα με το άρθρ.18 της
διακήρυξης και το άρθρ.3 παρ.1 του
Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου
Καλυβίων που βρίσκονται στη Λεω-
φόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επι-
τροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Κα-
λυβίων Αττικής στην οποία και μόνο
θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και τις απαιτήσεις
της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους

της Περιφέρειας και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-
8-93), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγ-
κών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σή-
μερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέ-
ρες από την υπογραφή της σύμβα-
σης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε έξι χιλιάδες  δε-
κατέσσερα  ευρώ και εβδομήντα έξι
λεπτά (6.014,76 €) δηλ. 2% επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς
ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμ-
μένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με
τους όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνε-
ται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-
τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη
του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργά-
σιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η Περιφέρεια Αττικής  θέσπισε την προβλεπόμενη από τον

"Καλλικράτη" Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολι-

τών. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις

26.5.2016 εγκρίθηκε το κείμενο της Χάρτας, για την κατάρ-

τιση του οποίου εργάστηκε η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του

Πολίτη σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη

του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος είναι αρμόδιος

να επεμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων

της Χάρτας. 

Στο κείμενο συνοψίζονται όλα τα δικαιώματα -και οι αντί-

στοιχοι περιορισμοί δικαιωμάτων- που έχουν οι πολίτες

στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Η Χάρτα αποτε-

λείται από 6 μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν επιγραμματικά

τα εξής: 

Α' ΜΕΡΟΣ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1.Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές

2. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης

3. Το δικαίωμα εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης αιτημάτων

Β' ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

5. Δικαίωμα αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις

6. Το δικαίωμα τήρησης του τύπου των διοικητικών πράξεων

7. Το δικαίωμα αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων 

8. Το δικαίωμα σεβασμού της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του

πολίτη

9. Το δικαίωμα συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις

Γ΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

10.Το δικαίωμα πληροφόρησης

11. Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και πε-

ραιτέρω χρήσης αυτών.

12. Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα.

13. Το δικαίωμα τήρησης της υπηρεσιακής εχεμύθειας

Δ΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

14. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και

επικύρωσης αντιγράφων

15. Το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης καταχώρισης εγ-

γράφου

Ε΄ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

16. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας

17. Το δικαίωμα ειδικής προσφυγής στην Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αττικής

18. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Περιφερειακό

Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

19. Το δικαίωμα εξωδικαστικού συμβιβασμού

ΣΤ' ΜΕΡΟΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

20. Το δικαίωμα σεβασμού της επαγγελματικής ελευθερίας

21. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην

ελεύθερη επικοινωνία

22. Το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος 

23. Το δικαίωμα προστασίας της υγείας

24. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

25. Το δικαίωμα στην ελευθερία της τέχνης

26. Το δικαίωμα στην πολιτική προστασία 

27. Το δικαίωμα στη διαβούλευση

28. Το δικαίωμα και η υποχρέωση αξιοπρεπούς συμπεριφο-

ράς

Τη χάρτα μπορείτε να δείτε στο www.ebdomi.com/ειδήσεις

Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

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 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                   30  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Η αδιάκοπη χρήση των κλιματιστικών ενέχει κινδύνους,

για την υγεία μας. Λοιμώξεις του αναπνευστικού, κρυο-

λογήματα, ψύξεις είναι μερικά από τα προβλήματα υγείας

που προκαλεί η χρήση των κλιματιστικών συστημάτων,

όταν αυτά δεν συντηρούνται τακτικά και δεν χρησιμοποι-

ούνται σωστά.

Η κακή χρήση του κλιματιστικού ελλοχεύει κινδύνους, ει-

δικά όταν κάποιος περνάει πολλές ώρες της ημέρας σε

χώρο με air condition, μπαινοβγαίνει στο κρύο και στη

ζέστη, αλλά και δεν καθαρίζει το φίλτρο και δεν αερίζει

τους χώρους του είναι ευάλωτος.

Μπορεί να εμφανίσει ψύξη. 

Η ψύξη είναι συνηθισμένο φαινόμενο από την κατάχρηση

του κλιματιστικού, και προκαλείται από τις απότομες αλ-

λαγές θερμοκρασίας.

3 Πολύ πιθανόν να εμφανίσει ξήρανση στο δέρμα και

στους βλεννογόνους, και να κολλήσει κάποια μεταδοτική

μολυσματική ασθένεια μέσω του κλιματιστικού.

3 Επίσης, επικίνδυνοι είναι οι μύκητες και η σκόνη που

επικάθονται και αναπτύσσονται στα συστήματα κλιματι-

σμού που ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλεργίες.

3 Φαινόμενα ρινίτιδας και ερεθισμού του λαιμού είναι

συνηθισμένα όπως επίσης η επιπεφυκίτιδα και η βλεφα-

ρίτιδα καθώς και τα προβλήματα σε χρήστες φακών επα-

φής.

3 O μη επαρκής εξαερισμός σε κλειστά κτίρια ή αίθουσες

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ρινικό επιθήλιο και κατ’

επέκταση να δυσχεράνει την αναπνοή.

3 Επίσης έχει φανεί, πως η υπερβολική χρήση κλιματιστι-

κών μπορεί να καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό τον φυσιο-

λογικό μηχανισμό φίλτρου της ρινικής αναπνοής. Άλλες

αιτίες για την εμφάνιση αλλεργικής ρινίτιδας πλην της

κακής χρήσης των κλιματιστικών είναι η μόλυνση του πε-

ριβάλλοντος, το άγχος και η κακή διατροφή.

Ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εγκυμονεί η ελλιπής συντήρηση

των υδρόψυκτων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού

στους μεγάλους χώρους, καθώς στις δεξαμενές νερού

ενδέχεται να αναπτυχθεί το μικρόβιο της λεγιωνέλας,

που προκαλεί μια επικίνδυνη ασθένεια, γνωστή ως «νόσο

των λεγεωναρίων». Η νόσος των λεγεωνάριων οφείλεται

σε βακτήριο που προσβάλλει τους πνεύμονες προκαλών-

τας λοίμωξη ή πνευμονία. Δεν είναι μεταδοτική και δεν

κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ της 2ης και 10ης

ημέρας μετά την έκθεση στο βακτήριο. Η νόσος ξεκινά

σαν μια τυπική γρίπη με:

κατάπτωση, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, πόνο μυών και

ξερό βήχα.

Όσο εξελίσσεται η πνευμονία, μπορεί να υποφέρει από

πόνους στο στήθος, δύσπνοια, εμετούς, διάρροια.

Χρειάζεται μια κατάλληλη αγωγή με αντιβιοτικά. Το ρίσκο

όμως της μόλυνσης από την νόσο ελαχιστοποιείται με

την σωστή συντήρηση των πιθανών πηγών μόλυνσης

όπως είναι τα συστήματα κλιματισμού. Tα κλιματιστικά

των αυτοκινήτων έχουν ενοχοποιηθεί για οξείες παραρ-

ρινοκολπίτιδες (ιγμορίτιδα), κυρίως όταν το ψυχρό ρεύμα

έχει κατεύθυνση προς το πρόσωπο των επιβατών.

Οι μικρές μονάδες που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας

μπορεί να “ενοχλήσουν” το αναπνευστικό σύστημα από

τη συσσώρευση ξένων σωματιδίων ή και μικροβίων. Εφό-

σον τα φίλτρα τους είναι καθαρά και γίνεται λελογισμένη

χρήση, δεν προκύπτουν κίνδυνοι. Μεγάλη σημασία, συ-

νεπώς, έχει ο τακτικός καθαρισμός τους.

Είναι ενδεικτικό ότι στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ρύ-

πανση της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη, τα φίλτρα των

αιρ κοντίσιον χρειάζονται πολύ συχνότερη συντήρηση,

σχεδόν δύο φορές συχνότερα σε σχέση με άλλες περιο-

χές. Ακόμη όμως και με σωστή χρήση, άτομα με ευαισθη-

σία στο ανώτερο αναπνευστικό, αλλεργικές ρινίτιδες

κ.λπ. μπορεί να παρουσιάσουν ενοχλήσεις και για το

λόγο αυτό συνιστάται να αποφεύγουν, κατά το δυνατόν,

την παρατημένη έκθεση σε τεχνητό κλιματισμό. Σε όλες

τις περιπτώσεις, χρειάζεται προσοχή στη ρύθμιση της

θερμοκρασίας προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες

διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού πε-

ριβάλλοντος. Σαν γενικός κανόνας, σύμφωνα με τους ει-

δικούς, είναι να μην υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των

πέντε έως έξι βαθμών Kελσίου. Δηλαδή, εάν το θερμόμε-

τρο δείχνει έξω 38 βαθμούς Kελσίου, θα πρέπει να ρυθ-

μίζουμε το κλιματιστικό περίπου στους 32–33 βαθμούς

Kελσίου.

Σε μεγάλους χώρους, όπως κτίρια επιχειρήσεων, ξενοδο-

χεία, νοσοκομεία, ο σωστός καθαρισμός συχνά δεν απο-

τελεί πρώτη προτεραιότητα. H συνάθροιση πολλών

ατόμων, το κάπνισμα και σε πολλές περιπτώσεις ο πεπα-

λαιωμένος κεντρικός κλιματισμός των κτιρίων είναι πα-

ράγοντες που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και

δημιουργούν προϋποθέσεις για τη μετάδοση μικροβίων.

Ειδικά στα μεγάλα κλιματιστικά συστήματα που χρησιμο-

ποιούν το νερό για ψύξη, εάν δεν γίνεται σωστός καθα-

ρισμός και χλωρίωση μπορούν να αναπτυχθούν μικρόβια

με πιο επικίνδυνο από όλα το μικρόβιο της λεγιωνέλας.

Ως σύνδρομο του νοσούντος κτιρίου έχει περιγραφεί η

κατάσταση που οφείλεται στην κακή ποιότητα του αέρα

σ΄ ένα κτίριο μη αεριζόμενο με πλημμελή λειτουργία του

κεντρικού κλιματισμού. Τα συμπτώματα που παρουσιά-

ζουν οι ένοικοι είναι σημεία φλεγμονής (κοκκίνισμα) στα

μάτια, ρινική συμφόρηση, φαρυγγίτιδα και ευρήματα στο

δέρμα ή σε παραμελημένες καταστάσεις, ενοχλήματα

από το κεντρικό νευρικό σύστημα (αδυναμία συγκέντρω-

σης, αδιαθεσία, εκνευρισμός).

Παιδιά και κλιματιστικά μηχανήματα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και με τη χρήση των κλιμα-

τιστικών, καθώς το παιδιά συνήθως δεν αντιδρούν όταν

«χτυπάει» επάνω τους η ψύξη, παρ' ότι μπορεί να τα βλά-

ψει. Τα αποτελέσματα είναι συχνά δυσάρεστα, και η σο-

βαρότητά τους εξαρτάται από την περίπτωση. Για

παράδειγμα, τα πράγματα είναι επικίνδυνα όταν το παιδί

παίζει και ιδρώνει και, εν αγνοία του, το κλιματιστικό μη-

χάνημα είναι στραμμένο πάνω του. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέ-

πει να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε σωστά και με

μεγάλη προσοχή τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες,

ώστε πραγματικά να ανακουφίζουν το παιδί από τη ζέστη

και να μην του προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα.

Το κλιματιστικό του σπιτιού μας δεν πρέπει να μας δρο-

σίζει μονάχα, αλλά και να μας προφυλάσσει από όσα ανα-

φέρθηκαν. Αυτό προϋποθέτει τακτική και σωστή

συντήρηση.

3 Αλλάζετε τα φίλτρα συχνά, ανάλογα με την χρήση

τους.

3 Ρυθμίζετε την θερμοκρασία σε λογικές τιμές (όχι στους

18 βαθμούς Κελσίου), έτσι ώστε να μην ζεσταίνεστε,

αλλά ούτε και να κρυώνετε.

3 Αφήνετε πάντα ένα παράθυρο μισάνοιχτο στον χώρο

που κλιματίζεται, έτσι ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και

να μην ξηραίνεται η ατμόσφαιρα.

3 Αερίζετε συχνά τους χώρους.

3 Το κλιματιστικό ανακυκλώνει την σκόνη που υπάρχει

στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης

αλλεργιών.

3 Mην κάθεστε εκεί που «χτυπάει» το κλιματιστικό για

πολύ ώρα. Το πιθανότερο είναι την επόμενη μέρα να υπο-

φέρετε από ψύξη, πονοκέφαλο ή μυϊκούς σπασμούς.

Δοκιμάστε και τους ανεμιστήρες οροφής ή δαπέδου. Κα-

ταναλώνουν λιγότερο και επιπλέον σας δίνουν μια ξεχω-

ριστή ατμόσφαιρα, ενώ διώχνουν και τα κουνούπια.

Πηγή medlabnews.gr

Η κακή χρήση του κλιματιστικού ελλοχεύει κινδύνους
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑEurope
1η η Χρύσα Μαρίνου στις Νεάνιδες

Μεγάλη διπλή επιτυχία για το Ν.Α.Ο.Β. στην κατηγο-

ρία Europe. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Europe,

που διοργάνωσε η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με τον Αλ-

κυών Ν.Ο.Ραφήνας 15 με 17 Ιουλίου 2016 και τα 2

κορίτσια της ομάδας Βούλας που έλαβαν μέρος, ανέ-

βηκαν στο βάθρο των νικητών. 

Πιο συγκεκριμένα, η Χρύσα Μαρίνου κατέκτησε την

1η θέση στην κατηγορία των Νεανίδων και την 3η

στη Γενική κατάταξη και η Βικτωρία Σμυρνιούδη τη

2η στις Γυναίκες και 10η στη Γενική.    

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ιστιοπλοΐας σκαφών BUG

Ο Ν.Ο.Ραφήνας Αλκυών συμμετείχε στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών BUG που έγινε 2-5 Ιου-

λίου 2016 στην Σαλαμίνα.

Οι αθλητές του Ν.Ο. Ραφήνας, Κατερίνα Γλυνού, Ισιδώρα

Καψάλη και Παναγιώτης Νικολούδης σε σχετικά δύσκο-

λες συνθήκες, λόγω των συχνών αλλαγών του ανέμου,

έκαναν πολύ καλή εμφάνιση και έφεραν στις κατηγορίες

τους τις εξής θέσεις:

Γλυνού Κατερίνα 1η

Νικολούδης Παναγιώτης 8ος

Καψάλη Ισιδώρα 9η

Στο σύνολο διεξήχθησαν 9 ιστιοδρομίες, την πρώτη

ημέρα με χαμηλής έντασης άνεμο και μέτριο προς δυνατό

άνεμο τις επόμενες μέρες. 

Πανευρωπαϊκό πρωταθλημα

Νέων Laser 4,7 
Πρωταθλητής Ευρώπης 

ο Παπαδημητρίου του ΝΟΒ

Τεράστια επιτυχία για τον αθλητή του Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης, της ομάδας Laser Δημήτρη Πα-

παδημητρίου ο οποίος αναδείχτηκε Πρωταθλητής

Ευρώπης μεταξύ 212 σκαφών!!

Στο πανευρωπαϊκό πρωταθλημα Laser 4,7 της Γαλ-

λίας που διεξήχθη στο Morgat απο τις 3 εως τις 9 Ιου-

λιου, ο αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

επικράτησε των αντιπάλων του σε μια μεγάλη μάχη. 

Πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στις 12 ιστιο-

δρομίες που έγιναν και κατάφερε να τερματίσει Πρώ-

τος με 42 βαθμούς σε σύνολο 212 σκαφών! 

Ακαδημίες κολύμβησης

στην Παλλήνη 

Τη Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε, η πα-

ρουσίαση των νέων ακαδημιών κολύμβησης στο  2ο

Αθλητικό Κέντρο Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης με τη

συμμετοχή 120 παιδιών.

Η διάρθρωση της εκδήλωσης περιελάμβανε τη δομή των

προγραμμάτων από τα πρώτα στάδια των αρχαρίων έως

την ολοκλήρωση του στυλ της κολύμβησης όπως διδά-

σκεται στα δημοτικά προγράμματα.

Επιπλέον τα παιδιά και οι γονείς είχαν την ευκαιρία να

ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του κολυμβη-

τηρίου, τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής καθώς

και τα οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση με

το άθλημα.  

Δωρεάν χρήση 

του Κολυμβητηρίου Γέρακα

για τον Αύγουστο

Λαμβάνοντας υπόψη  τις παρούσες οικονομικές

συνθήκες,  o Δήμος Παλλήνης ανοίγει το Κολυμβη-

τήριο για δωρεάν χρήση του.

Ετσι το Κολυμβητήριο του Γέρακα προσφέρεται

δωρεάν για τον μήνα Αύγουστο, για τους κατοίκους

της περιοχής, που είναι εγγεγραμμένοι και ταμιακά

ενήμεροι.

Συγκεκριμένα για τις δυο εβδομάδες λειτουργίας

του μεταξύ  1/8 με 10/8 και 22/8 με 31/8 (εντός του

καθημερινού ωραρίου λειτουργίας). Οι σχολές κο-

λύμβησης θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Δευτέρα-Παρασκευή

ΚΟΙΝΟ: 8:00-12:00 ΚΑΙ 18:00-20:30

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ:18:30-19:30 ΚΑΙ 19:30-20:30
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Την 5η θέση σε τριπλή ισοβαθμία (2-3) με Ρουμανία και

Βουλγαρία κατέλαβε η Εθνική Παγκορασίδων της χώρας

μας στην οποία μετείχε και η αθλήτρια της ΑΣΠΕ Θέτις,

Αλεξάνδρα Βενέτη, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που

πραγματοποιήθηκε στο Καζανλάκ της Βουλγαρίας.

Η Εθνική μας ομάδα όντας η μικρότερη ηλικιακά και μια

ομάδα καινούργια, που στόχο έχει το Ευρωπαϊκό του

2017, πάλεψε όλα τα ματς και θα μπορούσε να μπει

ακόμη και στα μετάλλια. Η Αλεξάνδρα Βενέτη, όπως και

όλα τα κορίτσια πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση

και τους αξίζουν πολλά μπράβο, ενώ πλέον μέσα από την

σωστή και πολύ δουλειά που θα κάνουν το επόμενο διά-

στημα θα εμφανιστούν έτοιμες για τον Απρίλιο 2017,

όπου η Εθνική Παγκορασίδων θα διεκδικήσει την είσοδό

της από τα προκριματικά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Αλεξάνδρα στα παιχνίδια της Εθνική είχε:

με Σερβία (3π. (1/2 επ., 2 άσοι)

με Μαυροβούνιο (4π. (1/3 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ)

με Τουρκία (4π. (2/3 επ., 2 άσοι)

με Βουλγαρία (3π. (1/1 επ., 2 άσοι)

με Ρουμανία (δεν υπήρχε στατιστική λόγω τεχνικού προ-

βλήματος)

«Το πρόσημο είναι θετικό γι’ αυτή τη μικρότερη Εθνική
ομάδα που παρουσιάσαμε. Αντιμετωπίσαμε δυο πιο έτοι-
μες ομάδες όπως είναι η Τουρκια και η Σερβία, ομάδες
πολύ δυνατές. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε, υπάρχουν
πολλά παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία και έχουν τη
δυνατότητα να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Όλα αυτά με
μια μεθοδική δουλειά τόσο από τα σωματεία όσο και από
τις ίδιες τις αθλήτριες, πιστεύω πως θα φέρουν μελλον-
τικές επιτυχίες στο ελληνικό βολεϊ», δήλωσε ο  Ομο-

σπονδιακός τεχνικός  Γκούντας. 

H σύνθεση:

Ελλάδα (Γκούντας): Κυπαρίσση, Τσιγκαροπούλου, Αν-

τύπα, Βενέτη, Αρμουτσή, Κατσαρού, Πετρινόλη –λ / Πα-

παδοπούλου, Παπαδοπούλου Β., Κούμπουρα, Ευθυκράτη,

Χατζηγρηγορίου.

Η τελική κατάταξη:

1η ΤΟΥΡΚΙΑ, 2η ΣΕΡΒΙΑ, 3η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

4η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 5η ΕΛΛΑΔΑ, 6η ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Τα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό:

13/07/2016

Σερβία –Ελλάδα 3-0 

14/07/2016

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 0-3

15/07/2016

Ελλάδα – Τουρκία 1-3 

16/07/2016

18:00 Βουλγαρία – Ελλάδα 2-3

17/07/2016

16:00 Ελλάδα – Ρουμανία 1-3 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Βόλεϊ Παγκορασίδων
Με το Γιώργο Τσάλτα, είχαμε να τα

πούμε από το Φεβρουάριο του 2011.

Από τα πιο παλιά και δραστήρια

μέλη του «Εθνικού», του μεγάλου

πειραιώτικου αθλητικού Σωματείου.

Εκείνη την εποχή ήταν Γενικός

Γραμματέας, Ταμίας, και Έφορος

του Πόλο. Ήταν ένας άνθρωπος για

όλες τις δουλειές. Σήμερα, παρακο-

λουθεί τον Εθνικό από πολύ κοντά,

γενικότερα τον αθλητισμό του Πει-

ραιά και όχι μόνο. Βρεθήκαμε στη

μαγευτική τοποθεσία «Βοτσαλά-

κια», κάτω από τα χιλιοτραγουδι-

σμένα σοκάκια του Προφήτη Ηλία,

με μια εκπληκτική

Θέα του Φαληρικού

Κόλπου και αναρω-

τηθήκαμε και οι δύο,

σχεδόν ταυτόχρονα,

γιατί αυτή η πανέ-

μορφη χώρα να μην

μπορεί να βρει το

δρόμο της; Όχι ότι

δεν ξέρουμε,

αλλά… 

Είχαμε μιλήσει τότε, τον Φεβρουά-

ριο του 2011 για την πορεία του

Εθνικού και γενικότερα του αθλητι-

σμού. Η συνέντευξη εκείνη είχε δη-

μοσιευτεί στο «Ριζοσπάστη». 

Σήμερα το θέμα μας είναι τι έγινε

στα πέντε χρόνια που μεσολάβη-

σαν.  Όταν τον ρώτησα τότε, πως

πάνε τα οικονομικά του Εθνικού,

μου απάντησε: «Πολύ δύσκολα.
Έχουμε να πάρουμε επιχορήγηση
3χρόνια, και εάν πάρουμε θα είναι
μειωμένη κατά 50%». Πέντε χρόνια

μετά, στην ίδια ερώτηση απαντά:

«σήμερα τα ερασιτεχνικά τμήματα
στηρίζονται από την οικογένεια, τα
δε επαγγελματικά τμήματα αν
υπάρχουν, στηρίζονται από “χορη-
γούς”. Πριν 3 χρόνια η συμμετοχή
σε κολυμβητικούς αγώνες ήταν δω-
ρεάν, σήμερα για να πάρει μέρος
ένα παιδί σε αγώνες, η οικογένεια,
εκτός από τα 40 ευρώ που δίνει το
μήνα για την προπόνηση, δίνει και
15 ευρώ για τη συμμετοχή του παι-
διού σε κάθε αγώνισμα, που θα
λάβει μέρος. Το ίδιο γίνεται και στο
πόλο που είναι 4 κατηγορίες για
αγόρια και 4 κατηγορίες για κορί-
τσια. Αυτή τη στιγμή η κολύμβηση
συντηρείται από τους γονείς…». 

Η επόμενη ερώτηση προέκυψε

αβίαστα: «Δηλαδή ο αθλητισμός
είναι πλέον μόνο για όσους έχουν
να πληρώσουν;». 

Και η απάντηση ήταν επίσης αβία-

στη: «Α, βέβαια. Αυτό είναι σαφές.
Όποιος έχει να πληρώσει κολυμ-
πάει…»!  
Για να καταλάβετε σε ποια κατά-

σταση φτάσαμε, σας λέμε ότι για

τους ανθρώπους που ασχολούνται

με τον αθλητισμό, η σύγκριση της

κατάστασης του 2011 μ’ αυτήν του

2016, είναι σα να συγκρίνεις τον πα-

ράδεισο με την κόλαση… 

Γ.Τ. Νίκο, γνωρίζεις πολύ καλά ότι
με την Ομοσπονδία Κολύμβησης και
με τον Πρόεδρο της, Διαθεσό-
πουλο, δεν τα πήγαινα και πολύ

καλά. Σήμερα, όμως, συμφωνώ μαζί
του. Πού θα γυμναστεί η Εθνική
πόλο; Ζητάνε λεφτά για να γυμνα-
στούν οι κολυμβητές μας στο
ΟΑΚΑ… Στο σπίτι τους! Λίγες
μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες… Πες μου φίλε μου, είμαστε
σοβαροί; 
Ν.Γ. Όχι Γιώργο, δεν είμαστε. Και

μόνο το γεγονός ότι ανεχόμαστε

αυτή την κατάσταση δείχνει ότι δεν

είμαστε σοβαροί. Λογικά όλος ο

αθλητικός κόσμος έπρεπε να είναι

στους δρόμους. Αλλά…  

Γ.Τ. Νίκο, τα έχουμε ξαναπεί, από
τότε που έκλεψαν το Στάδιο Καραϊ-
σκάκη, και δεν το αντικατέστησαν, ο
αθλητισμός στον Πειραιά έχει πε-
θάνει. Παραδείγματος χάριν, ο Εθνι-
κός. Πού είναι οι αθληταράδες που
είχε; Γεντέκος 78μ στη σφύρα, Πα-
πατώλης 2.17μ. στο ύψος, Αυθύνος
16.66μ στο τριπλούν, Επιτρόπουλος
στο δέκαθλο… Όλοι στελέχη της
Εθνικής Ομάδας….Σήμερα τι υπάρ-
χει; Τίποτα». 

Τα ερασιτεχνικά 

σωματεία διαλύθηκαν

Το 2011, πρόεδρος της Επιτροπής

του Εθνικού Κλειστού Γυμναστη-

ρίου Πειραιά « Πέτρος Καπαγέροφ»

ήταν ο μεγάλος αθλητής του πόλο,

Αντώνης Αρώνης.  Μου έλεγε τότε:

«Σήμερα Νίκο ο αθλητισμός βιώνει
τις χειρότερες μέρες του, με σο-
βαρό κίνδυνο τη διάλυση του ερασι-
τεχνικού σωματείου και βέβαια του
ερασιτεχνικού αθλητισμού».  Έτσι

ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία διαλύθη-

καν, σχολικός αθλητισμός δεν

υπήρξε από συστάσεως του ελληνι-

κού κράτους και το κράτος

είναι έτοιμο να δώσει τα

πάντα στους ιδιώτες… 

Ν.Γ. Για πες μου Αντώνη το
κλειστό δίπλα γιατί δεν λει-
τουργεί;  

Α.Α. Νίκο, το Κολυμβητήριο

είναι κατασκευής 1975, το

σκεπάσανε το 1989… Δίπλα

είναι το κλειστό του Μπάσκετ του

οποίου από το 2005 η στέγη έχει

παρουσιάσει πολύ σοβαρά προβλή-

ματα, με αποτέλεσμα τα τμήματα

μπάσκετ και βόλεϊ των δύο μεγά-

λων σωματείων του Πειραιά του

Ολυμπιακού και του Εθνικού, αλλά

και 5 μικρότερων σωματείων της πε-

ριοχής με εκατοντάδες παιδιά να

έχουν σκορπίσει… 

Ακόμα, εν έτει 2016, δεν έχει γίνει

τίποτα. Την ίδια στιγμή, η κυβέρ-

νηση είναι έτοιμη να δώσει 30 εκα-

τομμύρια ευρώ, λεφτά που τ΄

αρπάζει από τα πέντε εκατομμύρια

φτωχούς, για να τα δώσει σε Μελισ-

σανίδη και Αλαφούζο… Αυτό δεν

είναι έγκλημα; 

Μετά τους Ολυμπιακούς του Ρίο,

δύσκολες, πολύ δύσκολες μέρες

περιμένουν τον αθλητισμό. Η υλικο-

τεχνική αθλητική υποδομή σε όλη

τη χώρα βρίσκεται σε άθλια κατά-

σταση, ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη δεν υπάρχει (δεν υπάρχει

έδρα αθλητιατρικής στο Πανεπιστή-

μιο), οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και

οι Τοπικές Αθλητικές Επιτροπές διά-

σπαρτες σε όλη τη Χώρα, για την

ενίσχυση του τοπικού και σωματει-

ακού αθλητισμού, χωρίς χρήματα

δεν θα μπορέσουν να ανταποκρι-

θούν στις υποχρεώσεις τους και ο

αθλητισμός θα είναι πλέον μια κα-

θαρά “ιδιωτική” υπόθεση………

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Όποιος έχει να πληρώσει...
κολυμπάει!



O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτα-
σμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων σημαντικών
εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, συμμετοχικά.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και 
προβολής της πνευματικής δημιουργίας 
του τόπου αυτού, με την πανάρχαιη 
πλούσια “βλάστηση” του πνεύματος, 
των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με 
φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας (ενδεικτικά, επί 
ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).

Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται 
στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
H δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον εκδότη (Σκαραβαίος), 
το συντομότερο ώστε η έκδοση να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 153 052 

e-mail: press@ebdomi.com


