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Προσχεδιασμένος

ΑφΕλληνισμός
- Υπογεννητικότητα, και Γήρανση Πληθυσμού
- Οικονομική εξαθλίωση
- Συνειδησιακή και ιδεολογική εθνοτική διάβρωση

Κατασχετήρια της ΕΥΔΑΠ
μπλόκαραν ταμειακά τους Δήμους
και το Δήμο Λαυρεωτικής

- Καταιγιστική Εισβολή Μεταναστών
και “απόδραση” ημεδαπών

Δηλητηριώδες μίγμα
για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξοντώσεις κάποιον. Ακόμα και με την θέλησή του!
Ακόμα και με επιδαψιλεύσεις, χορηγίες. Ακόμα και
με εκδηλώσεις συμπάθειας, παραχωρήσεις, χατήρια!...
Να δώσεις ένα «γλυκάκι» στον διαβητικό για να μη τον στεναχωρήσεις!!!

«Δυστυχώς, δεν είχαμε την ευτυχία
– λέει ειρωνικά, ο Νίτσε, ν’ ανακατου Κώστα λύψουμε, ως τα τώρα, το κώνειο,
Βενετσάνου που θα μας επέτρεπε ν’ απαλλαχτούμε από έναν παρόμοιο λαό...»! (Μιλάει για
τους Έλληνες, βεβαίως, που τους θαύμαζε ιδιαιτέρως, όχι μόνον τους αρχαίους αλλά και τους συγχρόνους του).
Φαίνεται όμως ότι κάποιοι εκ των συγχρόνων Γερμανών ρεβανσιστών, νεοφιλελεύθερων αρπακτικών, βρήκαν τελικά το ...«κώνειο», (νομίζουν).

Εθνοτική Διάβρωση
Η «δουλειά» έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις –
πέντε δεκαετίες. Από τον καιρό που κάποιοι νέοι
τότε, αναγκασμένοι ή μη, έφυγαν απ’ την Ελλάδα,
σπούδασαν και εργάστηκαν στο εξωτερικό – Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία κυρίως – ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν, μερικές φορές, αλλόφυλους
Συνέχεια στη σελ. 2
φίλους.

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, είναι η εορτή των Θεοφανείων ή του αγιασμού των υδάτων.
Τα ύδατα που έρχονται εξ’ ουρανού, είναι ανεκτίμητο αγαθό και μη εμπορεύσιμο.

“To πάρκο των ψυχών”
Σελίδα 10

Πρόγραμμα ενίσχυσης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σελίδα 16

Διεθνείς διακρίσεις
μαθητών στα Μαθηματικά

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Σελίδα 3

Σελίδα 6, 11

Τιμήθηκε το ανερχόμενο
μουσικό αστέρι
Φώτης
Ζαχαρίας
στα
Σπάτα
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προϋπολογισμός
& Πρόγραμμα
δράσης

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σελίδα 7

Παραμονές Χριστουγέννων, η ΕΥΔΑΠ μπλόκαρε
τα ταμειακά αποθέματα
των Δήμων, προκειμένου
να εισπράξει οφειλές των
ΟΤΑ προς αυτήν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν
να μείνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ χωρίς τις
αποδοχές τους και τα
δώρα.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής,
βρέθηκε μπροστά στο
πρόβλημα, το αντιμετώπισε και εξηγεί με ανακοίνωσή
του
στους
αμφισβητίες.

Σελίδα 14
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Προσχεδιασμένος ΑφΕλληνισμός
Συνέχεια από τη σελ. 1

οικονομικούς μετανάστες, αντίθετα προς το παρελθόν.

Η επαναστατικότητα τότε, των νέων της Ευρώπης, τα κηρύγματα διανοούμενων κοινωνιστών, διεθνιστών, αλλά και
νεοφιλελεύθερων κοσμοπολιτών – των μετέπειτα παγκοσμιοποιητών – επέδρασαν υποδόρεια αντεθνοτικά, πάνω
στους ανήσυχους τότε νέους, βοηθούσης και της κατάχρησης καπηλείας της εθνικής ιδέας και των συμβόλων υπό
των «συνταγματαρχών».
Η εθνοτική αυτή έντεχνη διάβρωση της εθνικής συνείδησης και του πατριωτικού φρονήματος απετέλεσε το κύριο
ιδεολογικό υπόβαθρο, για την πρόθυμη αποδοχή όχι μόνο
μηδενιστικών αντεθνικών ιδεολογιών, αλλά και υπονομευτικών εθνοκτόνων πρακτικών.
Παραδόξως, οι ιδεολογίες αυτές εκπορεύονταν κυρίως από
προοδευτικούς κοινωνιστές όλου του φάσματος της αριστεράς – από κατάλοιπα ουτοπικών σοσιαλιστών, τροτσκιστών, μέχρι και καλοπροαίρετων ευρω-κομμουνιστών – ενώ
οι πρακτικές αντιθέτως, εφαρμόζονται κυρίως από νεοφιλελεύθερους της «σχολής του Σικάγο», Τραπεζίτες και
«παπατζήδες» - μεγαλοεπενδυτές, τύπου «Σόρος» και διπλωμάτες καριέρας τύπου R. Coοper2.

Υπογεννητικότητα και γήρανση
Η γεννητικότητα στη σύγχρονη εποχή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: Κοινωνικών αντιλήψεων, ψυχολογικής διάθεσης και κουλτούρας, σχετικής, τουλάχιστον,
οικονομικής επάρκειας, διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου,
προσδοκιών και αισιοδοξίας για το μέλλον, θρησκευτικών
αντιλήψεων κλπ.
Αρνητικός συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων και ακολούθως στην υπογεννητικότητα (μέσος όρος γεννήσεων κάτω των 2 παιδιών
ανά ζευγάρι) και τελικά στην γήρανση του πληθυσμού,
δηλ. περισσότεροι θάνατοι απ’ τις γεννήσεις. Σημειώνουμε
ότι η υπογεννητικότητα των Ελλήνων έχει φθάσει στο 1,3
παιδιά ανά ζευγάρι.

Η εξουσία πάνω στο εισόδημα ενός ανθρώπου ισοδυναμεί με εξουσία επάνω στη θέλησή
του.
Alexander Hamilton, 1755-1807, Αμερικανός πολιτικός

Εκείνοι που αποβλέπουν στη γήρανση του πληθυσμού και
στην συρρίκνωσή του, μέχρι και την εξαφάνισή του πρακτικά, καταλαβαίνουμε ότι τους είναι εύκολο να υποσκάψουν τους παραπάνω συντελεστές γεννητικότητας,
manipulάροντας (χειραγωγώντας) εν τέλει και τους ίδιους
τους πληθυσμούς.
Επιδρώντας στον οικονομικό συντελεστή επηρεάζουν τους
λοιπούς που εξαρτώνται απ’ αυτόν, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν την κουλτούρα και τις εν γένει αντιλήψεις των
εν λόγω πληθυσμών.
Τέλος, η οικονομική εξαθλίωση συναρτώμενη με την υπογεννητικότητα και την απομάκρυνση του πληθυσμού από
την γεωργική παραγωγή, που κρατάει τους ανθρώπους
προσκολλημένους στη γή τους, διευκολύνει τη διεύρυνση
της εξαγώμενης οικονομικής μετανάστευσης.
Η Ελλάδα πλέον εξάγει εξειδικευμένους και μορφωμένους

Καταιγιστική Αύξηση
μεταναστευτικής εισβολής
Τον περασμένο αιώνα (1901 – 2000), ο πληθυσμός της γης
αυξήθηκε, παρά τους πολέμους, κατά 3,8 φορές. Δηλαδή
από 1,6 δις κατοίκους το 1901 σε 6.100 δις το 2.000. Τώρα,
έχει ξεπεράσει τα 7δις κατοίκους. Μ’ όλα ταύτα, στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία είχαμε στην πραγματικότητα
μείωση του Ελληνικού πληθυσμού, αφού νομιμοποιηθέντες
και παράνομοι μετανάστες ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια
χωρίς να είναι εφικτός ο ακριβής αριθμός.
Για την Ελλάδα, η «ανησυχία για το μέλλον της λαμβάνει
υπαρξιακό χαρακτήρα, αφού η μεταναστευτική καταιγίδα
σε συνδυασμό με το συνολικό πληθυσμό της, την υπογεννητικότητα, τις εθνικές απειλές που την περιστοιχίζουν και
την πεπερασμένη αφομοιωτική της ικανότητα, ειδικά για
τους Μουσουσλμάνους, που αποτελούν την συντριπτική
πλειονότητα των μεταναστών, συνθέτουν ασταθές εκρηκτικό μίγμα του οποίου οι επιπτώσεις άπτονται των συμφερόντων επιβιώσεως του έθνους»3.
Υπολογίζεται ότι παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει
τη χώρα, εισέρχονται ετησίως 150.000 παράνομοι μετανάστες, κυρίως πλέον από την Ασία και την Αφρική.
Οι νόμιμοι και νομιμοποιηθέντες μετανάστες στη χώρα μας,
πλησιάζουν τις 700.000 (Το Σεπτέμβριο του 2011, με βάση
τα στοιχεία που ήρθαν εις γνώση μας ήταν 621.178
άτομα4).
Με την απογραφή του 2011 οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
ήταν 10.815.197, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Πράγμα που
σημαίνει ότι ο Ελληνικός πληθυσμός στην Ελλάδα, είναι
ζήτημα αν φτάνει τα 9 εκατομμύρια με τους πλέον αισιόδοξους υπολογισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι οι μετανάστες - κυρίως μουσουλμάνοι - είναι της τάξεως του 20%.
Σύμφωνα πάλι με άλλα στοιχεία, τα δύο τελευταία χρόνια
έφυγαν (απέδρασαν από το οικονομικό κολαστήριο της Ελλάδας) 500.000 Ελληνες για το εξωτερικό!
Αυτό καθορίζει και το μέλλον της χώρας μας και της...
”Χρυσής Αυγής”, αν δεν ξυπνήσει ο πολιτικός κόσμος της
χώρας μας, ώστε ν’ ανακοπεί και αντιστραφεί αυτή η κατάσταση με γνώμονα το ανθρωπιστικό πνεύμα, το σεβασμό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και το εθνικό συμφέρον.
Είναι δύσκολο το μίγμα, αλλα΄εφικτό. Ούτε να μεταβληθούμε σε απάνθρωπους ρατσιστές, ούτε όμως να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε “ξέφραγο αμπέλι”. Το
μεταναστευτικό και κυρίως οι εισαγόμενοι αλλοδαποί μετανάστες, δεν προσφέρονται για κομματική ή ψηφοσυλλεκτική εκμετάλλευση.
Συμπερασματικά, το κράμα όσων ανέφερα δημιουργεί μια
ζοφερή εικόνα με χρονικό ορίζοντα μικρότερο των 30 ετών,
για αφΕλληνισμό του ελλαδικού χώρου. Μαζί με τα μνημόνια, την αφαίμαξη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,
την αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και την
εξαθλίωση των Ελλήνων, προβλέπω, εκτός της πιθανής αιματοχυσίας, μια νέα άλωση χειρότερη της Κωνσταντινούπολης· μιαν άλωση και μια λεηλασία εταιρικών
συμφερόντων προσομοιάζουσα προς την Ομηρική Τροία,
όπου ο ελληνισμός της νέας διασποράς θα θυμίζει την Αι-
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νειάδα του Βιργιλίου, οι δε εναπομείνατες στα πάτρια ιστορικά και όμορφα εδάφη μας θα παίζουν το ρόλο Βρυσιίδων
και Χρυσιίδων και σύγχρονων σκλκάβων μαζί με τους Πακιστανούς, τους Αφρικανούς και τους Αλβανούς, που θα
‘ναι αργά πλέον ν’ αντισταθούν.
Αν η ανατροπή δεν γίνει το 2013, το 2014 θα είναι αργά!
――――――――
1. Φρ. Νίτσε: “Η γέννηση της Τραγωδίας”, εκδ. Γκοβόστη,
κεφ. 15, σελ. 76 κ.ε.
2. R. Cooper, Διπλωμάτηςκ Σύμβουλος του Τ. Μπλερ, Γεν.
Δ/ντης του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτ. πολιτικής
και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων, συγγραφέας του βιβλίου: «The Breaking of Nations” (Η διάσπαση των εθνών).
3. Antibaro.gr (Αντίβαρο). B. Μαρτζούκας (29.7.2011).
4. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Διεθνείς διακρίσεις Ελλήνων μαθητών στην Μαθηματική Ολυμπιάδα
Eξι μετάλλια στην Βαλκανική Ολυμπιάδα
Χρυσά και χάλκινα στη Διεθνή
Εδώ και χρόνια η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) οργανώνει διαγωνισμούς με τίτλο Μαθηματική Ολυμπιάδα,
από τα σχολεία της Ελλάδας (Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια), όπου μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς αναδεικνύονται τα καλύτερα μαθηματικά μυαλά, τα οποία
εκπροσωπούν την Ελλάδα, στη συνέχεια, στη Βαλκανική
Ολυμπιάδα και ακολούθως στη διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Ο διαγωνισμός λοιπόν του 2012 ανέδειξε πολλά και καλά
μυαλά. Συγκεκριμένα στη 16η Βαλκανική Μαθηματική
Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια με τη συμμετοχή 16 χωρών, οι Ελληνες μαθητές, πήραν έξι μετάλλια, όπως εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2012
α/α
1
2
3
4
5
6

Επώνυμο
Δημάκης Παναγιώτης
Κουντουρίδης Ιάσων
Λώλας Παναγιώτης
Μάλλιος Ελευθέριος
Μουσάτοβ Αλέξανδρος
Τσαμπασίδης Ζαχαρίας

Π1
10
4
10
6
10
10

Π2
10
10
10
0
10
10

Π3
0
1
10
0
10
10

Π4
0
0
9
0
10
4

Σύνολο
20
15
39
6
40
34

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού των Βαλκανικών
και Διεθνών Ολυμπιάδων και οι έξι μαθητές που αποτελούσαν την Ελληνική Ομάδα πήραν μετάλλιο.
Συγκεκριμένα:
Παναγιωτόπουλος Απόστ. από Θεσ/νίκη πήρε Αργυρό Μετάλλιο
Χαχάμης Νέστορας από Αιτωλοακαρνανία Αργυρό Μετάλλιο
Ντούνης Πέτρος από Αθήνα
Χάλκινο Μετάλλιο
Τσαγγαλίδου Ζωή από Ξάνθη
Χάλκινο Μετάλλιο
Φίλιππας Σπυρίδων από Ηράκλειο Χάλκινο Μετάλλιο
Φυσέκη Άννα Μαρία από Αθήνα Χάλκινο Μετάλλιο
Συνοδοί των μαθητών ήταν οι Μαθηματικοί Αγγελική Βλάχου και Χαρίκλεια Σαραφοπούλου.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο νέος διαγωνισμός για το 2012-2013 έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο μήνα. Είναι ο 73ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά.
Τα μαθήματα προετοιμασίας έχουν ήδη αρχίσει και
σε πολλά σχολεία έχουν αναδειχθεί οι μαθητές που
θα πάνε στο παραπάνω σκαλί.
Η παραπλεύως φωτογραφία είναι από την απονομή
των νικητών στα σχολεία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου
στην Αθήνα.
Ολα τα παιδιά της φωτογραφίας είναι του Γυμνασίου και προέρχονται από τα σχολεία των 3Β.
Τη φωτογραφία μας έστειλε ο ενεργός πολίτης Μιχάλης Καμπίτσης. Ανάμεσα στα παιδιά είναι και η
κόρη του Βασιλική Καμπίτση.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Οι Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες είναι ένας θεσμός
υψηλοτάτου επιστημονικού επιπέδου όπου συμμετέχουν τα
μεγαλύτερα ταλέντα στο χώρο των μαθηματικών από όλο
σχεδόν τον κόσμο.

Λίγα λόγια για την Μαθηματική Εταιρεία

Οι Ελληνες μαθητές που επρώτευσαν σε αναμνηστική φωτογραφία.

Μεγάλη διάκριση και στη Διεθνή
Μαθηματική Ολυμπιάδα
Στη συνέχεια αυτά τα παιδιά που διακρίθηκαν εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα με
νέες διακρίσεις. Εξη μαθητές συνολικά που επέστρεψαν
στην Ελλάδα με:
Ένα Χρυσό, ένα αργυρό, τρία Χάλκινα μετάλλια και μια Εύφημη μνεία από τους Έλληνες Μαθητές στην 53η Διεθνή
Μαθηματική Ολυμπιάδα (Δ.Μ.Ο.), που διοργανώθηκε στην
πόλη Mar del Plata της Αργεντινής τον Ιούλιο 2012.
Η ομάδα των έξι μαθητών, που όλοι διακρίθηκαν είναι.
Λώλας Παναγιώτης από Τρίκαλα
Χρυσό Μετάλλιο
Δημάκης Παναγιώτης από Αθήνα
Αργυρό Μετάλλιο
Μουσάτωβ Αλέξανδρος από Αθήνα Χάλκινο Μετάλλιο
Σκιαδόπουλος Αθηναγόρας από Ρόδο Χάλκινο Μετάλλιο
Τσίνας Κωνσταντίνος από Τρίκαλα Χάλκινο Μετάλλιο
Τσαμπασίδης Ζαχαρίας από Κατερίνη Εύφημη Μνεία

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) έχει ιστορία 90
ετών. Ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα και σήμερα έχει παραρτήματα στους περισσότερους νομούς της χώρας,
ενώ αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα. Η λειτουργία της βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των
μελών της, της διοίκησής της, των δεκάδων μελών της
εταιρείας που στελεχώνουν τις επιτροπές εργασίας
στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις αλλά και όλων των υπόλοιπων μελών της που συνεισφέρουν κατά περίπτωση.
Σκοπός της ΕΜΕ είναι η προαγωγή και η διάδοση των
διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σειρά στόχων που
έχουν τεθεί και που είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:
• η πρόοδος της Επιστήμης των Μαθηματικών
• η ανάπτυξη της ελεύθερης ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των μαθηματικών, των επιστημόνων και της
κοινωνίας.
• η ανάπτυξη και η συντήρηση της επιστημονικής ακεραιότητας και η βελτίωση των δυνατοτήτων των μελών
της.
• η ουσιαστική και συνεχής βελτίωση της μαθηματικής
εκπαίδευσης και η πρόοδος της γενικής εκπαίδευσης.
• η προσέγγιση του Έλληνα μαθηματικού, η ενημέρωσή
του για κάθε πρόσφατη πρόοδο της επιστήμης και της
τεχνολογίας και η προσφορά πρακτικής βοήθειας σε θέματα που τον αφορούν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εργασίας του.
www.Hms.gr
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«ΑΝ» και «ΧΟΜΠΙΤ: ΕΝΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΤΑΞΙΔΙ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» καλώς ορίζει το νέο έτος, προβάλλοντας την
πολυαναμενόμενη ταινία «Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο
Ταξίδι» του Πίτερ Τζάκσον.
Από 3 Ιανουαρίου μέχρι και Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου
2013, θα προβάλλονται οι ταινίες «Αν» και «Χόμπιτ:
Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι», στην απογευματινή και
βραδινή προβολή, αντίστοιχα.

Οι ταινίες "Χόμπιτ" ακολουθούν το ταξίδι του Μπίλμπο Μπάγκινς,
ο οποίος ξεκινά μια επική αποστολή, προκειμένου να απελευθερωθεί το χαμένο βασίλειο των Νάνων, Έρεμπορ, το οποίο έχει κατακτήσει εδώ και πολύ καιρό ο δράκος Σμάουγκ. Ο Γκάνταλφο
Γκρίζος θα τον προσεγγίσει αιφνίδια και χάρη σε αυτόν, ο
Μπίλμπο θα ενώσει τις δυνάμεις του με μια ομάδα 13 νάνων, με
επικεφαλής τον θρυλικό πολεμιστή Θόριν Δρύασπις.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπίλμπο Μπάγκινς συναντάμε
τον Μάρτιν Φρίμαν, ενώ ο Ίαν Μακ Κέλεν επιστρέφει στον ρόλο
του Γκάνταλφ του Γκρίζου, η Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της Γκα-

Αν…

Όλοι δεν έχουμε αναρωτηθεί πως θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε έναν μεγάλο έρωτα;
Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί αν στη ζωή μας γίνονται όλα τυχαία;
Αν η κάθε στιγμή, το κάθε λεπτό, η κάθε μικρή απόφαση μπορούσε να αλλάξει τη ζωή μας;

Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι (The Hobbit:
An Unexpected Journey)
Προβολή: 21.15
Λίγα χρόνια μετά το φινάλε του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο
βραβευμένος με Όσκαρ, Πίτερ Τζάκσον, επαναφέρει τα μυστικά
της Μέσης Γης στη Μεγάλη Οθόνη με άλλο ένα επικό παραμύθι!
Το κινηματογραφικό «Χόμπιτ» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του
Τζ. Ρ. Τόλκιν και θα ολοκληρωθεί σε 3 μέρη (αρχής γενομένης με
το «Αναπάντεχο Ταξίδι»).

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΤΕΓΕΑ - ΔΑΣΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ
Πεζοπορία, ξενάγηση, περιήγηση
λάντριελ, ο Άντι Σέρκις στον ρόλο του Γκόλουμ και ο Ελάιτζα
Γουντ στον ρόλο του Φρόντο. Ο Τζέφρι Τόμας και ο Μάικ Μιζράχι
συμπληρώνουν το καστ, στους ρόλους των Βασιλιάδων των
Νάνων, Θορ και Θρέιν, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε την προσφορά για το κοινό:
Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7
€) και καθημερινά έκπτωση 50% για τους μαθητές,
φοιτητές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ
(3,5€)!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Οι Carousel στο μουσικό
τους ταξίδι μέσα από την
Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία,
Κορσική, Ισπανία, μέχρι την
Πορτογαλία κι ακόμα μέσα
από άλλα μέρη που συγγενεύουν με αυτή τη μουσική
λαλιά, τραγουδάνε τον
έρωτα, την ξενιτιά, τη λύπη,
τη χαρά, με παραδοσιακά
τραγούδια, ελληνόφωνα,
ταραντέλες και πολυφωνικά.

Σταύρος Κατηρτζόγλου: κιθάρα
Γιάννης
Γεωργαντέλης:
ακορντεόν, κιθάρα
Νίκος Ψαριανός: τραγούδι,
κοντραμπάσο

γούδι, κρουστά
Μάκης Παπαγαβριήλ: τρα-

Η Εναλλακτική Δράση ξεκινά τη νέα χρονιά με ξενάγηση στην Ακρόπολη στα μνημεία της πόλης για την
οποία ο Περικλής ηγέτης του δημοκρατικού κόμματος
έκανε πολύ μεγάλα όνειρα: Ονειρεύτηκε μια σχεδόν ιδανική δημοκρατία σε μια πόλη με λαμπρά οικοδομήματα,
ναούς, δημόσια κτίρια, θέατρα και ωδεία.

Δηλώσεις συμμετοχής
Μαρία Κορομηλά 210 8991145 - 6940308757

‘’Από την Ελλάδα στην Ιβηρική Χερσόνησο’’

Φαίνη Νούσια: τραγούδι,
κρουστά
Μαριαλένα Σπίνουλα: τρα-

Ξενάγηση, περιήγηση

Η ξενάγηση θα γίνει την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, είναι
δωρεάν, θα διαρκέσει 3 ώρες, εκτός από την περιήγηση και σημείο συνάντησης είναι στις 11 πμ στο
σταθμό Μετρό Ακρόπολης

Προβολή: 19.00
- Αν σε γνώριζα όλα θα ήταν αλλιώς
- Αν με άντεχα θα ήταν καλύτερα

Το «Αν…» είναι μία ερωτική ιστορία με φόντο την Αθήνα του σήμερα και με κεντρικά θέματα τον «έρωτα» και τη «μοναξιά» που
παραμένουν στην εποχή μας δύο από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη ζωή κάθε ανθρώπου.
Ένα παραμύθι για τις σχέσεις, με κεντρικούς ήρωες δύο νέους
ανθρώπους της σημερινής εποχής.
Μία ερωτική ιστορία με εμπόδια και ανατροπές που προκαλούνται όχι από τρίτους αλλά από την ίδια τη ζωή...

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

γούδι, κρουστά, κιθάρα,
μαντολίνο

To Σάββατο 19 Ιανουαρίου,
ώρα 22.30 στο Athenaeum
Κελάρι, Αδριανού 3, Θησείο
(στάση μετρό Θησείο)
τηλέφωνο: 210 3211987,
6945160385
Είσοδος: 8 € (χωρίς ποτό)
www.carouselgroup.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Η εξόρμησή της Εναλλακτικής Δράσης στο μαγευτικό δάσος της Σκυρίτιδας και στην Αρχαία Τεγέα,
θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απολαύσουν τη φύση και παράλληλα να γνωρίσουν από
κοντά την ιστορία και τα μνημεία μιας πολύ σημαντικής πόλης της αρχαίας Αρκαδίας.
Στην Τεγέα, τη σημαντικότερη πόλη της Αρκαδίας
στην αρχαιότητα υπάρχει ο ξεχωριστός Ναός της
Αλέας Αθηνάς και το Θέατρο κοντά στην αγορά της
Τεγέας.
Κοντά στη Τεγέα, δίπλα από το χωριό Βουνό, βρίσκεται η αποξηραμένη λίμνη Τάκα με τον πιο εύφορο
κάμπο της Αρκαδίας.
Στο δάσος της Σκυρίτιδας, η διαδρομή είναι μαγευτική.
Η πεζοπορία είναι εύκολη (βαθμός δυσκολίας 1 - κατάλληλη και για αρχάριους) και θα διαρκέσει 3 ώρες.
Για όσους δεν περπατήσουν θα υπάρξει εναλλακτικό
πρόγραμμα
Αναχώρηση από Βούλα 7 πμ (παραλιακή-ΣυγγρούΣύνταγμα-Ομόνοια)
Αρχηγός: Βάσω Χατζοπούλου
Δηλώσεις συμμετοχής
Μαρία Κορομηλά 210 8991145, 6940308757 ή στο
ena.drasi@gmail.com
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Αγιασμός και πρωτοχρονιάτικη
πίτα στο Λόφο Παλλήνης
O Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λόφος Παλλήνης” κάθε
Κυριακή λειτουργεί το εντευκτήριο του Συλλόγου το
μεσημέρι για επαφή και γιορτινή ατμόσφαιρα.
Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου στις 12π.μ. θα γίνει ο αγιασμός του Εντευκτηρίου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα προσφερθούν καφές, γλυκά και
αναψυκτικά.
Σαλαμίνος 100 Λόφος Παλλήνης.

ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
στη ΒΟΥΛΑ

με την
Τζωρτζίνα Καλέργη

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”
παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας και ο Οργανισμός
Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης οργανώνουν
“Λυρική βραδιά” με διακεκριμένους σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου
στις 7.30 στο πολιτιστικό κέντρο “Ιωνία” δίπλα από το
Δημαρχείο στη Βούλα (Κ. Καραμανλή 18).

Σουλουμουτούχουμ
τσιτσιρί»
του Γιάννη Χαμπάκη
Ο Θίασος «Ιχνηλάτες», παρουσιάζει στο θέατρο «Ελυζέ»
(Νυμφαίου 12, Ιλίσσια ), μία σπαρταριστή κωμωδία, που παρακολουθείται με κομμένη την ανάσα. Με πολλά στοιχεία
σάτιρας και σαρκασμού της σημερινής κατάστασης.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΜΑ
Μουσικοθεατρική παράσταση
Το νησί των θησαυρών
Μυστικοί χάρτες, κρυμμένοι
θησαυροί και απίθανες περιπέτειες με πειρατές. Βασισμένη πάνω στο δημοφιλές
μυθιστόρημα του Robert
Louis Stevenson, και σε
σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, η παράσταση
απευθύνεται κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας και
αναμένεται να συναρπάσει
μικρούς και μεγάλους!
Η παράσταση θα παίζεται
κάθε
σαββατοκύριακο
μέχρι τέλος Απριλίου.
5,12,19, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ώρα 15:00
6,13, 20, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ώρα 11:30
Σκηνοθεσία - Δραματουργική
επεξεργασία: Θωμάς Μοσχό-

πουλος
Σκηνικά: Λίλη Πεζανού
Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέσγουελ
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής
Κινησιολογία: Αμάλια Μπένετ
Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:
Αργύρης Ξάφης, Θάνος Τοκάκης, Σωκράτης Πατσίκας, Άννα
Καλαϊτζίδου,
Γιώργος Παπαγεωργίου, Γιάννης Κλίνης, Θοδωρής Πετρόπουλος,
Γιάννης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Κοιλάκος, Σταύρος Σβίγκος
Ειδικές κρατήσεις εισιτηρίων
για σχολεία

Μέγαρο Μουσικής
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210
8668572,
8658902

STAND UP COMEDY
Τo Mike’s Irish Bar φιλοξενεί έως 25 Ιανουαρίου το
Λάμπρο Φισφή και την
παρέα του, σε ένα ιδιαίτερα
ξεκαρδιστικό stand up comedy.
Ο Λάμπρος Φισφής δημιουργός του «Κάψε το Σενάριο»
παρουσιάζει
μια
βραδιά όπου 5 κωμικοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μιλάνε για το καλοκαίρι, τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
τους καυγάδες, την ανεργία, τις σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν θέση πάνω
σε μεγάλα διλήμματα όπως
φραπέ ή fredo, καρπούζι ή
πεπόνι, ουίσκι ή βότκα αναλύοντας και τη σημασία των
greeklish, αγανακτώντας με
τους αγανακτισμένους, κά-

νοντας φόρο τιμής στην
φέτα και τις τσόντες και
απαντώντας σε μεγάλα
ερωτήματα όπως τι κάνει
έναν έλληνα, Έλληνα; και
γιατί το @ λέγεται παπάκι;

Λυδία Αγγελοπούλου - μέτζο σοπράνο
Σοφία Καπετανάκου - μέτζο σοπράνο
Μαρία Μαυρομάτη - σοπράνο
Δημήτρης Σιγαλός - τενόρος
Πέτρος Σαλάτας - βαρύτονος
Μιχάλης Παπαπέτρου - πιάνο
θα αποδώσουν αποσπάσματα από Traviata,
Carmen, “Κουρέας της Σεβίλλης”, “Γάμοι
του Φίγκαρο”, “Βαφτιστικός”, “Ωραία μου
Κυρία” και άλλα γνωστά έργα.
Είσοδος 5 €. Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΠΙΚΠΑ.
Για προσκλήσεις επικοινωνήστε με ΟΑΠΠΑ τηλ. 213
2020.777

Μουσικοθεραπεία!
Γιατί μουσικοθεραπεία; Σε ποιους απευθύνεται; Πώς
γίνεται;Μια ανοιχτή συζήτηση με τη μουσικοθεραπεύτρια

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 7.30 μ.μ.
Εισιτήρια: 10 € κανονικό και 5 € για Φοιτητές και Ανέργους
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 40 λεπτά
Θέατρο «Ελυζέ»
Νυμφαίου 12, Ιλίσσια Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7771766

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ

Arcadi Volodos
Ρεσιτάλ πιάνου

Ευαγγελία Παπανικολαου (MA, Msc, FAMI, Μουσικοθερα-

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Δημόπουλος, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Διονύσης Ατζαράκης, Βύρωνας
Θεοδοωρόπουλος, Αλέξανδρος Τιτκώβ και Κατερίνα
Βρανά.
Mike"s Irish Bar
Αμπελόκηποι - Γκύζη
Σινώπης 6
Τηλέφωνο: 2107776797,
e-mail: info@mikesirishbar.gr
Είσοδος με μπύρα ή κρασί:
10€, φοιτητικό: 7€

Ο Πρόεδρος του ηθικοπλαστικού συλλόγου «Η Αρετή», άτομο
ευυπόληπτο και επιφανές, βρίσκεται στο κέντρο μιας μεγάλης παρεξήγησης.
Μία σειρά από απρόοπτα γεγονότα, και καταστάσεις στις οποίες
μπλέκουν άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα....
...Ποιος είναι ο περίεργος γείτονας; Τι ρόλο παίζει τελικά η αφοσιωμένη γραμματέας; Που βρίσκεται η γυναίκα του;
Και στη μέση των γεγονότων ο Παπάς της ενορίας…. και τα μυστηριώδη γυναικεία ρούχα...

πεύτρια, GIM) με σκοπό να εκφραστούν απορίες και ερωτήσεις σχετικά με το χώρο, την επιστήμη και τις εφαρμογές
της Μουσικοθεραπείας, το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013,
Ώρα: 12:00μ. – 2:00μ.μ.. με θέμα: «ΓΝΩΡΙΜΙΑ με τη ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Ομιλία – Συζήτηση κα είσοδος ΔΩΡΕΑΝ

Το παίξιμό του συνδυάζει
την τεχνική αρτιότητα με
μια βαθιά εκφραστικότητα:
ο Αρκάντι Βολόντος είναι
αναμφίβολα ένας από τους
καλύτερους πιανίστες των
ημερών μας και δικαίως έχει
χαρακτηριστεί «πιανιστική
ιδιοφυία».

- Johannes Brahms: Intermezzi,
έργο 117
- Robert Schumann:
Παιδικές σκηνές, έργο 15
Φαντασία
Arcadi Volodos πιάνο

- Franz Schubert: Σονάτα για
πιάνο σε ντο μείζονα, D 279
(τέσσερα μέρη - με το Allegretto
D 346)

Μέγαρο Μουσικής
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210
8668572,
8658902

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1972. Ξεκίνησε τις
μουσικές του σπουδές στο
Ωδείο της ίδιας πόλης, συνέχισε στο Ωδείο της Μόσχας και
κατόπιν στο Κονσερβατουάρ
του Παρισιού και στην Ανώτατη
Μουσική Σχολή «Βασίλισσα
Σοφία» της Μαδρίτης.
Το ντεμπούτο του στη Νέα
Υόρκη το 1996 σήμανε την
αρχή μιας μεγάλης καριέρας.
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ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Δημοτικών Συμβουλίων
και ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ στους ΟΤΑ

Κατασχετήρια της ΕΥΔΑΠ
μπλόκαραν ταμειακά τους Δήμους

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

και το Δήμο Λαυρεωτικής

Η πρώτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Γ. Μαρτίνου, καλεί στο Δημοτικό κατάστημα στις
6.1.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.
3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σε ορισμένους Δήμους, όπως στα 3Β αναμένεται με ενδιαφέρον η εκλογή προεδρείου, αφού η πλειοψηφία έχει
πολλές φορές στραφεί κατά του προέδρου του Δ.Σ. Δημήτρη Αναστασίου.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάτων – Αρτέμιδος (Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ - Σπάτα), στις 6 Ιανουαρίου 2013,
ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, ώστε να διεξαχθεί η
εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου αρ. 47) στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., ώστε
να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΗΛ

6979982197 - 22940 88558

Ληστείες στην Αρτέμιδα
Με επιστολή τους η Ομοσπονδία Εκπολιτιστικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων Αρτέμιδας, που απευθύνεται προς
το Δήμαρχο Σπάτων Σπάτων – Αρτέμιδος κ. ΜΑΡΚΟΥ, το
Διοικητή Αστυν. Τμήματος Αρτέμιδος, τον Περιφερειάρχη
και άλλους αρμόδιους φορείς κάνουν έκκληση για αντιμετώπιση των ληστειών στην περιοχή. Γράφουν συγκεκριμένα:
«Κολοσσιαίες διαστάσεις παίρνει το κύμα κλοπών και ληστειών στην Αρτέμιδα. Μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής μας, μας ενημερώνουν
πως έπεσαν θύματα κλοπών. Κάποιοι ήσαν μέσα στα σπίτια τους, όταν μπήκαν οι δράστες, με αποτέλεσμα να υποστούν φυσική βία και να κινδυνεύσει και η ζωή τους.
Η αγανάκτηση του κόσμου γιγαντώνεται μαζί με την
ανασφάλεια και το φόβο.
Πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις, πριν θρηνήσουμε θύματα».

Κατασχετήρια σε δέκα Δήμους οφειλέτες, έστειλε η
ΕΥΔΑΠ παραμονές των Χριστουγέννων, αλλά και σε
δημόσιους οργανισμούς.
Ανάμεσα στους Δήμους που βρήκαν τους λογαριασμούς τους μπλοκαρισμένους είναι και οι Δήμοι Μαραθώνα και Λαυρεωτικής.
Οι οφειλές των Δήμων ανέρχονται σε 338 εκατομμύρια ευρώ, με το Δήμο Σαρωνικού να χρωστάει 11,7
εκατ. ευρώ, Παιανίας με 8,8 εκατ. ευρώ, Λαυρεωτικής με 6,6 εκατ. ευρώ και ακολουθεί λίστα.
Ο νέος πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Στέλιος Σταυρίδης,
μπήκε με “φόρα” να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες
για να πουληθεί πιο εύκολα η ΕΥΔΑΠ και να πούμε
το νερό νεράκι...
Προς αυτή την κατεύθυνση ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ
άρχισε να μπλοκάρει λογαριασμούς των Δήμων και
δημοσίων οργανισμών για να εισπράξει τα χρεωστούμενα, να “καθαρίσει” την ΕΥΔΑΠ, για να μπορέσει να πουληθεί πιο εύκολα, όπως ο ίδιος ομολογεί
τονίζοντας: «Στόχος μας δεν είναι να αυξήσουμε το
τιμολόγιο του νερού και μάλιστα υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ώστε
να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας της εταιρείας».
Για δε την οφειλή του κράτους προς την εταιρεία
(360 εκατ. ευρώ, που με τις επιβαρύνσεις ανέρχεται
πλέον στα 520 εκατ. ευρώ) ως συνεισφορά στο επενδυτικό της πρόγραμμα, ο Στ. Σταυρίδης τονίζει: «Το
θέμα αυτό δεν αφορά τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, αλλά
την κυβέρνηση. Αν δεν λυθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση».
Το αντίτυμο της ΕΥΔΑΠ για την ιδιωτικοποίησή της;
Κρατηθείτε μόλις 400 εκατ. ευρώ.

Οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής ιδιαίτερα έχουν μεγάλες
οφειλές, γιατί έχουν δικά τους δίκτυα και εισπράττουν οι ίδιοι τους λογαριασμούς τους οποίους στη
συνέχεια αποδίδουν στην ΕΥΔΑΠ.
Βέβαια έχουμε ξεχάσει ότι η ΕΥΔΑΠ πριν λίγα χρόνια
ανέβασε τις τιμές στα δίκτυα των Δήμων κατά 300%!
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια χρέη
από τα δημοτικά ρολόγια και από τις μεγάλες απώλειες υδάτων, λόγω παλαιών δικτύων.

Οι Δήμαρχοι της Ανατ. Αττικής - Σαρωνικού Πέτρος
Φιλίππου, Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος, Παιανίας
Δημήτρης Δάβαρης, Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής
και ο εκπρόσωπος του Δήμου Μαρκόπουλου - συναντήθηκαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Κωστή Χατζηδάκη, όπου ζήτησαν να περιληφθούν οι
υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ στη γενικότερη ρύθμιση των χρεών των δήμων που ετοιμάζει το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Ο Κ. Χατζηδάκης υποσχέθηκε να αναζητήσει λύση,
όπως είπε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.

ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ ΤΟYΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή
του ο Δήμος Λαυρεωτικής, παρά
τη συμφωνία που είχαν κάνει με
την ΕΥΔΑΠ, ο νέος πρόεδρος την
αγνόησε και έστειλε παραμονές
των Χριστουγέννων κατασχετήρια
με αποτέλεσμα να μπλοκάρει τους
λογαριασμούς του Δήμου, έτσι
που να μη μπορεί να πληρώσει
τους εργαζόμενους! Γράφουν μεταξύ άλλων:
«Μετά το διορισμό νέου Προέδρου
στην εταιρεία με στόχο την άμεση
ιδιωτικοποίησή της, η ΕΥΔΑΠ
αγνοώντας τις μέχρι τότε συζητήσεις μεταξύ μας και το γεγονός ότι
τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε
συνεπείς απέναντί της, προχώ-

ρησε στις 10.12.2012 σε αποστολή
κατασχετηρίων προς όλες τις τράπεζες και για όλους τους λογαριασμούς του Δήμου Λαυρεωτικής.
Άμεσα, εξασφαλίσαμε επάρκεια
ταμειακών υπολοίπων ώστε να
πληρωθούν τουλάχιστον οι εργαζόμενοι, όπως και έγινε στις
13.12.2012 με τα δώρα Χριστουγέννων και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, αλλά και για το
τέλος του χρόνου.
Μετά από συναντήσεις με τον
Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ στις
12.12.2012 και στις 20.12.2012
στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης

και ο βουλευτής Αττικής κ. Μάκης
Βορίδης, προχωρήσαμε σε συμφωνία ρύθμισης των οφειλών του
Δήμου Λαυρεωτικής προς την
ΕΥΔΑΠ, η οποία επικυρώθηκε και
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 23.12.2012».
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Μήνυμα Δημάρχου
Σαρωνικού
Πέτρου Φιλίππου
για το νέο χρόνο
Εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά και μια καλή και δημιουργική
χρονιά τόσο για το δήμο μας όσο και για τους συνδημότες και
τους κατοίκους του δήμου μας.
Η χρονιά που πέρασε εκτός ότι ήταν μια
πολύ δύσκολη χρονιά για τους πολίτες,
ήταν σαφώς πολύ δύσκολη και για την
Αυτοδιοίκηση της χώρας μας, αλλά και
για το Δήμο Σαρωνικού. Οι περικοπές
στις επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν τεράστιες με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μη
μπορούν οι δήμοι να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, τα
κοινωνικά προβλήματα, όπως η ανεργία, η φτώχεια και οι περικοπές μισθών και συντάξεων, έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε
μαρασμό, απογοήτευση και απόγνωση.
Οι δήμοι σε όλη αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των μνημονιακών πολιτικών, προσπαθούν και
στέκονται δίπλα στους πολίτες και τους στηρίζουν με κάθε
τρόπο. Στον αγώνα που δίνει ολόκληρη η κοινωνία για να βγει
από τη δίνη που την έχουν οδηγήσει με τις πολιτικές τους αυτοί
που διοικούν τα τελευταία χρόνια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι
ο μοναδικός χώρος, ο οποίος στέκεται δίπλα στους δημότες, το
μοναδικό αποκούμπι των πολιτών.
Ο Δήμος μας όλο αυτό το διάστημα έχει αναπτύξει μια τεράστια
κοινωνική δραστηριότητα στήριξης και αλληλεγγύης προς την
κοινωνία και τις ομάδες που έχουν πληγεί γιατί πιστεύει ότι
αυτός είναι ο μόνος τρόπος αντίστασης. Γνωρίζουν καλά τα διάφορα κέντρα διοίκησης και οικονομικού στραγγαλισμού του
λαού μας ότι μέσα από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
μπορούν να δημιουργηθούν εστίες μεγάλης αντίστασης και ανατροπής των πολιτικών τους. Για το λόγο αυτό το τελευταίο διάστημα έχει εξαπολυθεί μια πρωτοφανής επίθεση λάσπης και
έχει ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία κατασυκοφάντησης της
αυτοδιοίκησης.
Παρ’ όλες βεβαίως αυτές τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, ο
δήμος μας έχει μπει σε μια μεγάλη τροχιά ανάπτυξης καθώς
έχει καταφέρει να προγραμματιστούν μια σειρά από μεγάλα
έργα υποδομής για την περιοχή μας, όπως είναι η αποχέτευση,
τα αντιπλημμυρικά, τα έργα οδοποιίας – διάνοιξη της Καλυβίων,
τα σχέδια πόλεως, τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί κ.α. Κύριος
στόχος είναι η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης του δήμου
μας.
Παράλληλα, με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του, αναπτύσσει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω φορέων όπως είναι το πρόγραμμα
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς και
συλλόγων – φορέων – ομάδων εθελοντισμού που στέκονται
δίπλα στους πολίτες σε μείζονα θέματα όπως είναι η υγεία, η
παιδεία, η ανεργία, η φτώχεια και η κοινωνική αβεβαιότητα.
Γι’ αυτό λοιπόν για τη νέα χρόνια σας καλούμε να σταθείτε στο
πλευρό του δήμου και από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις και
στοχεύσεις τέτοιες που θα ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές που
μας επιβάλλονται και θα ξαναφέρουν την αισιοδοξία και το χαμόγελο σε όλους μας.
Τίποτα δεν πρόκειται να μας χαρίσει κανείς, όλοι μαζί πρέπει να
αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Και αν κινηθούμε όλοι
μαζί προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι βέβαιο ότι θα πετύχουμε
το 2013 να είναι ένας χρόνος που θα έχει θετικά αποτελέσματα
για το καλό όλων μας.
Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά και σας καλώ να αλλάξουμε μαζί
τη ζωή μας προς το καλύτερο!!!
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που τέθηκαν
σε διαθεσιμότητα
δικαιώνονται στα δικαστήρια
Εχουμε γράψει σε σειρά φύλλων
μας για τη διαθεσιμότητα που
επέβαλε ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκης
σε Δήμους, να στείλουν καταστάσεις δημοτικών υπαλλήλων που

έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να
τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Ετσι, παρά τις αντιδράσεις Δημάρχων και δημοτικών υπαλλήλων, ήδη πολλοί δημοτικοί

Παράταση πληρωμής τελών
κυκλοφορίας οχημάτων
Κατάργηση καταστροφής πινακίδων
3 Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η προθεσμία για την
καταβολή των τελών κυκλοφορίας
έτους 2013, που έληξε στις
31/12/2012, καθώς και η κατάθεση
πινακίδων για ακινησία οχήματος
έως τις 08.01.2013
3 Επίσης καταργείται η καταστροφή
των κατατεθειμένων πινακίδων από
οχήματα, που ίσχυε για μετά από ένα

χρόνο. Δηλαδή οι πινακίδες που κατατέθηκαν τέλος του 2012 δεν θα καταστραφούν στο τέλος του 2013, αν
δεν τις πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες.
Αναστέλλεται, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, η διαδικασία καταστροφής. Η
απόφαση ελήφθη με οικονομικά κριτήρια προκειμένου να περιοριστούν
οι δαπάνες της καταστροφής και
της επανέκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων!

υπάλληλοι βρίσκονται μετέωροι.
Τα Σωματεία τους οργανώθηκαν
και οι υπάλληλοι προσέφυγαν με
ομαδικές προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα στα δικαστήρια, με
αποτέλεσμα να δικαιώνονται στα
περισσότερα, γιατί υπάρχει και η
εξαίρεση των Αθηνών!
Ετσι μετά τη δικαστική απόφαση,
οι εργαζόμενοι, που έχουν προσφύγει επιστρέφουν στην εργασία τους, μέχρις ότου εκδικασθεί
η ορισμένη δικάσιμος.
Από την άλλη ο Μανιτάκης δηλώνει ότι τα κενά στους τομείς του
Δημοσίου ανέρχονται στις 7.500
περίπου και αναρωτιέται κανείς
γιατί έπρεπε να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι και δεν
τοποθετήθηκαν στα κενά του δημοσίου;
Αντιθέτως, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, το 2013
θα τεθούν επιπλέον 2.500 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
"Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, ας μη γελιόμαστε.
Η τραυματισμένη κοινωνική συνοχή, η διογκωμένη ανεργία, τα διευρυμένα νεόπτωχα κοινωνικά στρώματα είναι
παρόντα ως αποτέλεσμα των αδιέξοδων πολιτικών που
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις χρόνια και χρόνια.
Η οικονομία χρειάζεται αλλαγή προσανατολισμού. Θεσμικές αλλαγές και τομές, τομές για μια δημόσια διοίκηση
στην υπηρεσία του πολίτη είναι πλέον επιτακτικές. Χρειάζεται να δώσουμε βάρος στην προοπτική. Μια προοπτική
που δεν μπορεί παρά να είναι αειφορική, να εξασφαλίζει
διαγενεακή δικαιοσύνη, να δίνει έμφαση στην ποιότητα
ζωής και τη δημόσια υγεία. Να γίνει η χώρα βιώσιμη για
όλους μας. Για τα παιδιά μας, την τρίτη ηλικία, τα ΑΜΕΑ
Το χρεοκοπημένο πολιτικό σκηνικό –το απέδειξε ήδη- δε
μπορεί να οδηγήσει στη διέξοδο, δε μπορεί να φέρει το
χαμόγελο στα χείλη μας, να δώσει ελπίδα και υπόσταση
στα όνειρά μας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε αναγκαίες τις αλλαγές
και στην πολιτική και στην καθημερινότητα μας. Να αλλάξουμε συνήθειες, να γίνουμε πιο συλλογικοί, να συμβάλουμε σε μια αλλαγή από τα κάτω. Αυτό είναι το
μήνυμα για το 2013. Η κοινωνία, οι νέοι, ο τόπος δε μπορούν να υποστούν άλλη μια χρονιά με τα ίδια αδιέξοδα".
Το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του μαζί με τον κ.
Προβόπουλο για την ένταξη της πατρίδας μας στο μνημόνιο, ο άνθρωπος που παρέδωσε εν μια νυκτί με την
υπογραφή του την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας
στους ξένους δανειστές – δυνάστες, κατηγορείται σήμερα για ότι κατηγορείται.
Η εθνική κυριαρχία ενός κράτους – έθνους όμως, ως
γνωστόν, παραδίδεται μονάχα έπειτα από στρατιωτική
ήττα. Στρατιωτική ήττα το κράτος μας δεν υπέστη, ούτε
ενεπλάκη τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποιον πόλεμο.
Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές κατηγορίες προς το
πρόσωπο του κ. Παπακωνσταντίνου, θα πρέπει να απαγγελθεί ταυτόχρονα και η αυτονόητη κατηγορία της εσχάτης προδοσίας απέναντι στην πατρίδα και ως εκ τούτου
να του αποδοθεί η ανάλογη τιμωρία από τα αρμόδια, ανεξάρτητα, ειδικά δικαστήρια. Η τιμωρία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνον, αλλά να επεκταθεί σε κάθε
υπεύθυνο και εμπλεκόμενο πρόσωπο για την μεγάλη και
ασυγχώρητη αυτή προδοσία εις βάρος της πατρίδας μας.
Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών - ΣΠΙΘΑ
http://www.spitha-kap.gr/el/kap/news/?nid=3920
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

H ...πίτα των κομμάτων
Είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους
την ώρα που ο κόσμος αυτοκτονεί,
την ώρα που ο κόσμος ψάχνει για φαγητό στα σκουπίδια,
την ώρα που κόβεται αυτό το πενιχρό επίδομα στους
ανάπηρους,
την ώρα που κόβεται από τον πολύτεκνο το επίδομα,
την ώρα που η μία επιχείρηση κλείνει πίσω από την
άλλη,
τα κόμματα να μοιράζονται πίτες, όχι αγιοβασιλιάτικες, αλλά κομματικές, με σκανδαλώδη ποσά.
Μάλιστα η τωρινή πίτα είναι η τρίτη κατά σειράν με
το ποσό των 7,7 εκατομμυρίων ευρώ!

Και γιατί τα παίρνουν; η μεγαλύτερη κοροϊδία: ως
επιχορήγηση για «την οικονομική τους ενίσχυση και
ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς»!
Ασχετο αν η “κατινιά” δουλεύει καλά μέσα στα κόμματα.
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, τι ποσά που παίρνει το
κάθε κόμμα, αν και εκεί είναι σκάνδαλο. Γιατί αφού
έχουν γίνει δύο εκλογικές αναμετρήσεις, την πίτα τη
μοιράζουν με τα ποσοστά του 2009 και όχι τα τελευταία. Ετσι τα κόμματα που έμειναν έξω από τη Βουλή
ή κατέβηκαν τα τελευταία σκαλιά του βάθρου παίρνουν τα μεγαλύτερα ποσά!
Θαυμάστε τη ...μοιρασιά!
Tο ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 3.107.705 ευρώ, η ΝΔ 2.429.469
ευρώ, το ΚΚΕ 746.737 ευρώ, ο ΛΑΟΣ 622.748 ευρώ,
ο ΣΥΡΙΖΑ 556.005 ευρώ και οι Οικολόγοι - Πράσινοι
257.333 ευρώ.
H χρηματοδότηση «προκύπτει από το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά
κόμματα, που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές
του έτους 2009».

Πλαταιές: Γράφεται η τελική φάση της
ιστορικής αναμέτρησης
Η Ευρώπη για άλλη μια φορά σώζεται
Σήμερα συνεχίζομε με το ιστορικό της
μάχης στις Πλαταιές, που έγινε τον Αύγουστο του 479. π.Χ. και θα τελειώσομε,
αισίως στο επόμενο φύλλο.
Είχαμε μείνει στην πρόσκληση των Αθηναίων και ιδιαίτερα προς τους Σπαρτιάτες
σε μια πανελλήνια συμμετοχή για την αναχαίτιση της κατακτητικής επέλασης των
Περσών.
Οι Σπαρτιάτες αρχικά με προφάσεις θρησκευτικών υποχρεώσεων είχαν αρνηθεί.
Μετά όμως από δέκα ημέρες συζητήσεων
και συσκέψεων, οι Έφοροι αλλά και με την
επίμονη προτροπή του Τεγεάτη Χιλέου ανέκαμψαν. Αλλάζουν την πρωταρχική τους
απόφαση και στέλνουν πάραυτα τον στρατηγό Παυσανία με 5000 Σπαρτιάτες πολεμιστές, χώρια τους είλωτες που έσερναν
μαζί τους.
Φαίνεται ότι για πρώτη φορά τόσο μεγάλος
στρατός πολιτών Λακεδαιμονίων, ξενιτεύεται από τη Σπάρτη. Σε αυτόν προστίθενται και 5000 περίοικοι*. Τους
ακολουθούν και αυτούς οι δικοί τους είλωτες. Οι είλωτες ήταν όλοι οπλισμένοι και
λειτουργούσαν σαν συμπαραστάτες των
πολεμιστών. Κάθε Σπαρτιάτης είχε επτά
γύρω του, εν αντιθέσει προς τους λοιπούς
Λακεδαιμονίους που είχαν από έναν. Διασχίζουν την Πελοπόννησο και φτάνουν

στον Ισθμό. Εκεί ενώνονται μαζί τους και
άλλοι Πελοποννήσιοι. Ακόμη Ευβοείς και
Δυτικο- ελλαδίτες. Πιο κάτω οι Μεγαρείς
και 8000 Αθηναίοι με στρατηγό τον Αριστείδη. Κοντά τώρα και οι 600 Πλαταιείς. Ο
ελληνικός στρατός κατά βάση στερείται ιππικού, είναι όλοι πεζικάριοι, μαζί δε με τους
ελαφρά οπλισμένους, τους ‘’ψιλούς’’ φτάνει τις 100.000. Γενικός αρχιστράτηγος ορίζεται ο Παυσανίας.
Στη Θήβα είναι η βάση του Μαρδονίου. Ο
Μαρδόνιος έχει εμπιστοσύνη στην υπεροχή
των δυνάμεών του. Ξέρει τα ελαττώματα
των Ελλήνων. Τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Ξέρει εκείνο τον ανόητο ωφελιμιστικό εγωϊσμό που μπαίνει επάνω από
πατρίδα και πατρώες εστίες. Γι΄αυτό και
φτάνουν στο να προδίδουν, ενίοτε και να
μηδίζουν για τα τριάκοντα περσικά αργύρια.
Μέσα σε αυτό και ο τοπικός ανταγωνισμός.
Θυμηθείτε τα σχετικά με την Τροία καμώματα Αγαμέμνονα και Αχιλλέα, που λειτούργησαν σε βάρος της όλης εκστρατείας.
Εκείνο όμως το 479 π.Χ, όλοι οι Έλληνες
ήξεραν τι ήθελαν. Ήθελαν να γράψουν την
ανεξίτηλη σελίδα της Ελλάδας.
Ο Μαρδόνιος τους αναμένει και περιμένει
από αυτούς την πρώτη κίνηση.

Μια κλίκα πολιτικών...
«Εδώ δεν υπάρχει κράτος! Υπάρχει μόνο μία ιεραρχία πολιτικών, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Μοναδική τους έννοια, η κατάκτηση της εξουσίας. Σε
ολόκληρη τη χώρα οι άνθρωποι έχουν παραλύσει
από την αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες
δεν επενδύουν, οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες.
[...]
Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός
από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια, απαριθμώντας
θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος…!!!
Στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια
για τη διαιώνιση των προνομίων μιας μικρής κλίκας
που έχει την έδρα της στην πλατεία Κολωνακίου!»
Απόσπασμα από επιστολή, εν έτει 1947 από τον απεσταλμένο Αμερικανό Paul A. Porter, που επισκέφθηκε
επι τούτου την Ελλάδα, προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ,
Τρούμαν.
Ουδέν σχόλιον!

Τον έχουν προειδοποιήσει άλλωστε οι
χρησμοί του μάντη Ηγίστρατου. «Όποιος
κάνει την πρώτη κίνηση χάνει».
Ο Ηγίστρατος έχει τη δική του ιστορία.
Ήταν Έλληνας από την Ηλεία. Ζούσε κοντά
στους Σπαρτιάτες, αλλά οι κακές προφητείες του είχαν πολλές φορές δυσαρεστήσει τη Σπάρτη. ΄Ετσι δεν άργησαν να τον
συλλάβουν, να τον φυλακίσουν με σκοπό να
τον θανατώσουν. Για να μην τους δραπετεύσει μάλιστα είχαν δέσει το πόδι του με
σιδεριές σε ένα δοκάρι. Αυτός με ένα μαχαίρι που προμηθεύτηκε, κατάφερε να κάνει
κάτι το πρωτάκουστο. Έκοψε το πόδι από το
πέλμα για να περάσει από τη σιδεριά και να
απελευθερωθεί. Μετά άνοιξε μια τρύπα
στον τοίχο και δραπέτευσε. Το πρωί οι φύλακες βρήκαν το πέλμα ακόμα περασμένο
στη σιδεριά. Με την έχθρα που έτρεφε για
τους Λακεδαιμονίους κατέφυγε στην αυλή
των Περσών και τώρα βρίσκεται κοντά στον
Μαρδόνιο όπου και προσέφερε τις υπηρεσίες του. Όσον αφορά το τέλος του, οι Λακεδαιμόνιοι κάποτε αργότερα τον βρήκαν
στη Ζάκυνθο να ασκεί την μαντική του και
τον σκότωσαν.
Ξαναγυρίζοντας στο πεδίο της μάχης μαθαίνομε ότι παρόμοιος χρησμός είχε δοθεί
στους Έλληνες από τον δικό τους μάντη
τον Τεισαμενό.
Ο Ελληνικός στρατός σε λίγο φτάνει στον
Κιθαιρώνα.
Ο Μαρδόνιος έχει ήδη προλάβει και οχυρωθεί στη βόρεια όχθη του Ασωπού. Θέλει
να έχει πίσω του τη Θήβα. Πόλη που έχει
μηδίσει και από αυτή γίνεται ολόκληρος ο
ανεφοδιασμός του. Θέλει να δώσει τη μάχη
του στην πεδιάδα. Ο κάμπος βολεύει το ιππικό του και δίνει υπεροχή στις κινήσεις του
Οι Έλληνες στρατοπεδεύουν στις υπώρειες
του Κιθαιρώνα. Κρατούν το κύριο σώμα της
δύναμής τους στα ψηλότερα κακοτράχαλα
περάσματα, κρυμμένοι και ταμπουρωμένοι
πίσω από τις ανωμαλίες του εδάφους. Εκεί

το εχθρικό ιππικό δεν μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά. Είναι η κρίσιμη στιγμή που η
εδαφική μορφολογία θα κρίνει την τύχη της
Ελλάδας: βόρεια της όχθης του Ασωπού
που βλέπει προς την πεδιάδα ή νότια της
όχθης, προς το όρος του Κιθαιρώνα.
Νοτιοδυτικά στο σκηνικό του θεάτρου της
επικείμενης μάχης βρίσκονται οι Πλαταιές.
Εκεί βρίσκονται οι έξη κορυφές του Κιθαιρώνα που καθώς χαμηλώνουν, χύνονται με
τα πόδια τους στον κάμπο. Από εκεί τρείς
δρόμοι εξορμούν ξέχωρα προς τη Βοιωτία:
ανατολικά από Αθήνα προς Θήβα, κεντρικά
από Αθήνα προς Πλαταιές και δυτικά από
Μέγαρα προς Πλαταιές.
Οι Έλληνες μετακινούνται στον ανατολικό
δρόμο και ανηφορίζουν προς Ελευθερές. .
Διασχίζουν το πέρασμα Δρυός Κεφαλές και
κατηφορίζουν προς την Βοιωτική γή. Στο
τέλος του “έβγα” ανακόπτονται από τη θέα
του μεγάλου περσικού στρατεύματος. Σε
300.000 το ανεβάζει κατά προσέγγιση ο
Ηρόδοτος. Αναγκάζονται να σταματήσουν
και να οχυρωθούν στους πρόποδες. Γι΄
αυτό το αριθμητικά μεγάλο εντυπωσιακό
Περσικό στράτευμα ο Ξέρξης είχε δακρύσει όταν σκέφτηκε το πόσοι από αυτούς την
επαύριο θα έχουν επιζήσει: «Κανένα ανθρώπινο συναίσθημα» είχε ειπεί «δεν είναι
χειρότερο από αυτό. Να ξέρεις πολλά για
το τι θα γίνει και να μην μπορείς να κάνεις
τίποτα».
γιάννης κορναράκης του μάνθου

* περίοικοι”: Λακεδαιμόνιοι βιοτέχνες, έμποροι
που ζούσαν έξω από τη Σπάρτη στα περίχωρα
και δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.
Βοηθήματα
1) Ηρόδοτου: ‘’Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη.
2) Mc Millan Russel Meiggs: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος”, Εκδ. Καρδαμίτσα
3) “Ιστορία Έλληνικού Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών.
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«Ποιά ποινή ταιριάζει στον Γ. Παπακωνσταντίνου»
Σχετικά με την πολύ καλή ιδέα προτάσεων και ψηφοφορίας ποινής από τον
λαό, για τον πρώην Υπ.Οικ. της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υπέγραφε τα
Μνημόνια με καμάρι και μετά έπαιρνε
τα «μπράβο» από τα κοράκια των Βρυξελλών, έχω να σας προτείνω τα παρακάτω:
Ο Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε ένα
πολύ μικρό, σχετικά, αδίκημα, για το
οποίο ζητάτε την επιλογή της τιμωρίας
του από τον λαό και αυτό φαίνεται από
τις αβλαβείς, σχεδόν, επιλογές ποινών
που προτείνετε...
Το μέγα αδίκημα για το οποίο πρέπει να
ζητηθεί η γνώμη του λαού και να τιμωρηθεί, είναι η αδίστακτη συμμετοχή
του και ο ρόλος του στη καταστροφή
της χώρας και του ελληνικού λαού,
που μαζί με τον άλλο εγκληματία, τον

Γ.Α.Π. συμπορεύτηκε, συνέπραξε και
εξετέλεσε. Άλλωστε η παρέμβασή του
στη λίστα Λαγκάρντ, όπως η αλλοίωση
των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και ένα
σωρό άλλα κόλπα, εμπεριέχονται στο
συνολικό λαϊκό κατηγορητήριο.
Αυτή λοιπόν η τιμωρία πρέπει να τεθεί
σε ψηφοφορία στον απλό ελληνικό
λαό, ο οποίος πρέπει να ψηφίσει ανά
κατηγορία ζημιωθέντων από τις ενέργειες αυτών των δύο και δευτερευόντως των πράσινων συντρόφων τους.
Και όσο για τους άλλους σημερινούς
συνεταίρους και «συμφοιτητές», θα κάνουμε σύντομα μιά νέα ψηφοφορία!!
Προτείνω μάλιστα, οι κατηγορίες να
έχουν την ακόλουθη σειρά:
Πρωτίστως από τους 3.200 περίπου αυτόχειρες που έφυγαν άδικα, υπαιτιότητι των δύο προανεφερθέντων και των
"συν αυτώ".

Να ακολουθούν όλοι ανεξαιρέτως οι
κατεστραμμένοι οικονομικά, μικροεπιχειρηματίες και μικρομαγαζάτορες.
Στη συνέχεια αυτοί που έχασαν τις
δουλειές τους και έμειναν άνεργοι.
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μισθωτοί
που το εισόδημά τους πλέον δεν αρκεί
για να ζήσουν.
Οι πολύτεκνοι που έκαναν το
«σφάλμα» να είναι ...πολύτεκνοι.
Οι χαρατσωμένοι της ΔΕΗ, που τους
έχουν κόψει το ρεύμα, λόγω αδυναμίας
πληρωμής...
Η μόνιμα άνεργη νεολαία μας, καθώς
και αυτοί που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν δουλειά στην Αλλοδαπή...
Τα παιδιά που λιποθυμούν από την
πείνα στα δημοτικά και όχι μόνον, σχολεία και
Τα παιδιά που κρυώνουν χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία της Βό-

ρειας Ελλάδας, κυρίως, αλλά και στην
υπόλοιπη χώρα.
Οι πάμφτωχοι που ψάχνουν στα σκουπίδια για τροφή, ή αγοράζουν ληγμένα
τρόφιμα για να ζήσουν.
Και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι
Έλληνες πολίτες, που θα κληθούν να
επιλέξουν από τρεις τρόπους τιμωρίας:
1. Κρέμασμα στο Σύνταγμα 2. Εκτέλεση στου Γουδή και 3. Λυντσάρισμα
από τον λαό!!!
Διευκρίνηση: Η τιμωρία να ισχύει και
για τον αρχιεκτελεστή της χώρας,
Γ.Α.Π.!!!
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, με
όποιoν τρόπο πλειοψηφίσει...
Απλός Έλληνας πολίτης

Φως στα σκοτάδια

Μ

ιά φλογίτσα στα σκότη. Όαση στην έρημο
του υλισμού, του μηδενισμού και της ευτέλειας. Φωνή, ωσάν εκείνη τη φωνή που «θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα με λόγια μαγικά» στο
Κρυφό Σχολειό του Ιωάννη Πολέμη. Να την ακούς και
να λες: «δεν είμαι μόνος, είναι στρατιές στο πλάϊ
μου, ορατών τε και αοράτων συμπολεμιστών».
Εκεί βρήκε η Πίστη, το χιλιόχρονο δέντρο, τ’ ακλόνητο και σκιερό κι ακούμπησε και ξαπόστασε. Κοντά
της κι η Πατρίδα, η σκλαβωμένη και κατατρεγμένη.
Εκεί δεν φοβάται η Αλήθεια να υψωθεί και ν’ ακουστεί. Το Φως δεν τρέμει στα σκοτάδια, μα τα καταυγάζει και τα κατανικά με διάπυρη ρομφαία.
Εκεί θα μάθεις όλα εκείνα που σου κλέβουν και σου
κρύβουν, γιά να σε κρατούν πεπλανημένο και τυφλό,
υποταγμένο κι αδειανό, να σε γεμίζουν με φόβο και
σκουπίδια. Εκεί θα νοιώσεις πως δεν ήρθες στη ζωή
γιά να δουλεύεις μοναχά και να καταναλώνεις, μα και
γιά να υπάρχεις ως άνω θρώσκων άνθρωπος, ψηλά
γιά να κοιτάζεις, το μόνο Φως που φωτίζει αληθινά,
παντοτινά ζεσταίνει κι αδιάκοπα τον δρόμο δείχνει
τον σωστό. Τον ανήφορο.
Ξέρω πως έζησες στιγμές, που μόνος, πολύ μόνος
ένοιωσες και πίστεψες πως είσαι. Δεν είσαι μόνος.
Δεν νοιώθεις μόνο εσύ εκείνη τη λαχτάρα γιά το
Ωραίο, το Καθαρό, τ’ Αληθινό κι Ακλόνητο. Δεν είναι
μόνο δική σου η Αμφιβολία κι ούτε μόνη της υπάρχει.
Σιμά της, χέρι-χέρι βαδίζει η Γνώση, μα δεν φορεί
πλουμίδια και στολίδια. Ρούχα φτωχά φορεί, δεν έχει
ανάγκη ο πλούτος της χρυσάφια, κατέχει τον αληθινό Χρυσό, τον Ένα. Δεν τον πουλά, τον χαρίζει,
είναι ολωνών και δικός σου, ο μόνος χρυσός που δεν
σε κάνει σκλάβο του.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Εκεί θ’ ακούσεις πως δεν χρειάζεται να μισείς γιά να
πολεμήσεις. Δεν σού χρειάζεται να γίνεις πιό κακός
από τη διάχυτη Κακία που παλεύει να πνίξει μέσα σου
την Αρετή. Χρειάζεσαι απλά να μάθεις όλα αυτά που
αληθινά αξίζουν, όλα αυτά που σου στερούν για να
σε κάνουν δικό τους κι όμοιό τους, οι του μέσα τάφου
όμοιοι. Γιά να τους πολεμήσεις, πρέπει απλά κι αληθινά να γνωρίσεις και ν’ αγαπήσεις εκείνα που σου
κλέβουν, τα βιάζουν, τα βρίζουν και τα ποδοπατούν.
Την Πίστη σου και την Πατρίδα σου. Πανέμορφες κι οι
δυό. Δεν υπάρχει περίπτωση, άμα τις μάθεις να μην
τις αγαπήσεις, να μην τις υπερασπιστείς και με τη
ζωή σου την ίδια αν χρειαστεί. Μάθε τες.
Μάθε την Ιστορία τους. Το αίμα εκατομμυρίων μαρτύρων που τις κράτησε ζωντανές, να περιμένουν
τώρα από σένα να τις υπερασπιστείς. Άκου τα ίδια τα
λόγια εκείνων που έζησαν την Ιστορία. Όχι αυτών,
των αυτόκλητων «ιστορικών», που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία κακοποίησης της ιστορικής αλήθειας κι αλήθεια βαφτίζουν το μίσος τους γιά τον
Χριστό και την Ελλάδα. Δεν προσφέρουν Αληθείας
Φως οι λεγόμενες «πηγές» τους. Εωσφόρον μόνο
φέρουν και προσφέρουν και την προαιώνια επιδίωξή
του να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τα πάντα, ώστε ν’
αποδέχεσαι αδιαμαρτύρητα τα πάντα, θεωρώντας τα
...«φυσικά». Δες, παρατήρησε, ποιές είναι οι «πηγές»
τους. Όμοιος τον όμοιό του και συχνότατα σύγχρονό
του βαφτίζει «πηγή», τον μνημονεύει και τον λιβανίζει. Πηγές που ρέουν αφιόνι και ξεπεσμό. Τέτοιες
πηγές.

Δίπλα σου, πολύ κοντά σου, υπάρχει μιά καθαρή
πηγή, που κελαρύζει Φως και καλοπροαίρετα προσκαλεί κάθε ενάντιο σε αντίλογο και διάλογο. Κανείς
τους, ποτέ δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση, να υπερασπιστεί τα λεγόμενά του. Κανείς τους, ποτέ. Προτιμούν να παραπληροφορούν και να δηλητηριάζουν
ανενόχλητοι από τον αντίλογο. Αυτό δεν σου λέει
κάτι; Εμένα μου λέει από μόνο του πολλά. Έμαθα
κάθε μέρα γυρνώντας ένα κουμπί στο ραδιόφωνο,
κρυμμένες αλήθειες κι ανήκουστες γιά την Πατρίδα
και την Πίστη μου. Ένοιωσα μέσα μου την Οργή να
θεριεύει, συνειδητοποιώντας πόσα μου έχουν κρύψει,
πόσα μου έχουν κλέψει.
Ομολογώ ταπεινά ότι τη δύναμη δεν βρήκα να μη
μισώ τους εχθρούς της Ελλάδας. Της Πίστης μου
τους πολέμιους ουδέποτε εμίσησα, μόνο τους αντιμάχομαι και πάντα θα προσεύχομαι να δουν και να
καταλάβουν. Όμως όποιον προσβάλλει την Ελλάδα
τον μισώ. Δεν είμαι καλός Χριστιανός, το ξέρω. Ξέρω
και την αλήθεια τη γραμμένη στο σπαθί του αγωνιστή
της Εθνεγερσίας, Κοντογιάννη:
Όποιος τυράννους δεν μισεί / και λεύτερος στον
κόσμο ζει / δόξα, τιμή, ζωή του / ‘ναι μόνο το σπαθί
του. Όμως δεν ζω λεύτερος στον κόσμο, όσο λεύτερος διψώ γιά νά ‘μαι, τουλάχιστον. Το σπαθί μου
σκουριάζει, προς το παρόν «παρά πόδα» κι αναμένει
το κάλεσμα.
Και κάθε νύχτα της βαρειάς κι αξημέρωτης Νύχτας
μας, γυρίζω λίγο το κουμπί στο ραδιόφωνό μου, ν’
αφουγκραστώ Αλήθεια, ν’ αντλήσω κουράγιο, να πιώ
νερό καθαρό και ν’ αγκαλιάσω Φως. 91,2 στα FM, Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ευχαριστώ.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μια βόλτα στην αχιόνιστη Πάρνηθα μ’ έφερε μπροστά σε ένα αλλιώτικο πάρκο απ’ αυτά που έχουμε συνηθίσει. Στο πάρκο των ψυχών.

Ειδήσεις για όλους

πλέον λειτουργία του Σανατορίου, απομακρυσμένοι
από τις οικογένειές τους για μήνες ή και χρόνια.
Ένας εξ’ αυτών ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος ο οποίος

την περίοδο εκείνη έγραψε την “Εαρινή Συμφωνία”.
Το Σανατόριο Πάρνηθας έκλεισε περίπου το 1960,
έπειτα από την ανακάλυψη των αντιβιοτικών.
100 χρόνια μετά, το 2012, ο γλύπτης Σπυρίδων Ντασιώτης δημιούργησε απέναντι από το εγκαταλελειμένο πλέον κτίριο του Σανατορίου “το Πάρκο των
Ψυχών”. Ο γλύπτης δεν χάραξε απλά κορμούς·
έδωσε ζωή σε νεκρούς κορμούς δέντρων εκφράζοντας μέσα από την τέχνη του τα συναισθήματα των
τροφίμων του Σανατορίου κατά την περίοδο του εγκλεισμού τους, αλλά και δίνοντας ψυχή στο ίδιο το
καμμένο δάσος.
Και μπορείς να το νιώσεις. Η ατμόσφαιρα είναι
“βαριά”. Τα επιβλητικά έργα του Σπ. Ντασιώτη ή μάλλον οι μνήμες που τα “συνοδεύουν” διαπερνούν κάθετα την ψυχή σου περνώντας διπλό μήνυμα στους
επισκέπτες.
Αυτή είναι η επιτυχία της τέχνης.

Στην είσοδο του πάρκου είχε έναν πίνακα που εξηγούσε τι απεικονίζει το κάθε γλυπτό.
Η παραπάνω φωτογραφία είναι από το τέλος του πάρκου και απεικονίζει την λύτρωση.

Στην περιοχή που άλλοτε ήταν χτισμένο το Σανατόριο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού γι’ αυτούς που
έπασχαν από φυματίωση, σήμερα ένα έργο γλυπτικής πάνω σε καμμένους κορμούς δέντρων - απ’ την
πολλές φορές καμμένη Πάρνηθα - δίνει πνοή.
Το 1912 ήταν η χρονιά που χτίστηκε το Σανατόριο με
σκοπό την νοσηλεία και την θεραπεία των ανθρώπων
οι οποίοι έπασχαν από τη μάστιγα της εποχής. Χιλιάδες άνθρωποι νοσηλεύτηκαν κατά την 30ετή και

Αποστάγματα

του

FACEBOOK

4 Και αν θελετε να ξερετε, αν ηθελα να με πιεζουν, θα
αγοραζα και σουτιεν ενα νουμερο μικροτερο.... Ενταξει;

4 Σύμφωνα με τις Γραφές, είμαστε ο αρχαιότερος λαός...
Το λένε σαφώς: Εν αρχή ην το χάος..

Η γυναίκα αυτή απεικονίζει “το έλεος”

Το ζευγάρι ως σύμβολο της αγάπης
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επιστολές - σχόλια...
“Μιλάμε διαφορετική γλώσσα και ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους”
απαντά ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κ. Λεβαντής
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, απαντά στις αιτιάσεις της Δημο-

ριουσιακά τους στοιχεία για τα χρεωστούμενα των Δήμων προς αυτήν.

τικής παράταξης “Δημοτική Καινοτομία” για λάθος χειρισμούς στο θέμα των

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, δια του δημάρχου, μετά το μπλοκάρισμα των λογαρια-

χρεών του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ. Σχετικά γράφουμε στη σελίδα 6, για τις κα-

σμών του παραμονές Χριστουγέννων, προχώρησε σε συμφωνία, για την οποία

τασχέσεις που προωθεί η ΕΥΔΑΠ, σε λογαριασμούς των Δήμων, αλλά και σε πε-

κατηγορείται και απαντά:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ
Όσον αφορά την ανακοίνωση της «Δημοτικής
Καινοτομίας», θέλουμε να μας απαντήσουν
στα παρακάτω ερωτήματα που δημιουργούνται από όσα γράφουν:
Αποκαλούν τη συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ «μνημόνιο» και «βάρβαρη σύμβαση». Όταν αυτοί
υπέγραφαν στις 16.7.2009 παρόμοια συμφωνία μεταξύ ΔΕΥΑΤΗΛ και ΕΥΔΑΠ με τους ίδιους όρους που τώρα δεν αποδέχονται, και
μάλιστα για 48 δόσεις και όχι για 60 που εξασφαλίσαμε τώρα, γιατί το έκαναν;
Μας κατηγορούν ότι δεν πληρώναμε την
ΕΥΔΑΠ και χρησιμοποιούσαμε τα χρήματα
που εισπράτταμε από τους καταναλωτές για
άλλους σκοπούς. Όμως, όπως και οι ίδιοι
έχουν υπογράψει και ψηφίσει, παραλάβαμε
την 1.1.2011 οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ ύψους
3.346.424,91 και το ποσό που θα πληρωθεί
τώρα σε 60 δόσεις , άρα η σημερινή οφειλή
είναι 3.769.444,36. Από 1.1.2011 μέχρι σήμερα, η ΕΥΔΑΠ χρέωσε τον Δήμο Λαυρεωτικής συνολικά με 2.755.976,72 ευρώ και από
αυτά έχουμε ήδη καταβάλει 2.389.206,49
ευρώ. Όταν σε αυτά τα ποσά συμπεριλαμβάνονται και οι τελευταίοι μήνες του χρόνου για
τους οποίους ο Δήμος δεν έχει εκδώσει

ακόμα λογαριασμούς, άρα και δεν έχει εισπράξει, ποια λεφτά παρακράτησε ο Λεβαντής;
Κατηγορούν τη σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑΤΗΛ, ότι δημιούργησε μια νέα οφειλή προς
την ΕΥΔΑΠ που αγγίζει το 1 εκατομμύριο
ευρώ.
Όμως, στις 28.2.2011 που ανέλαβε η νέα διοίκηση, παρέλαβε οφειλές προς ΕΥΔΑΠ
822.417,07 ευρώ και ο νέος διακανονισμός
αφορά οφειλές 982.350,69 ευρώ. Πού είναι η
νέα οφειλή λοιπόν, όταν επίσης παρέλαβαν
και 450.000 μεταχρονολογημένες επιταγές
που έπρεπε να εξοφλήσουν με κάθε τρόπο;
Γράφουν ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής υποχρεούται να πληρώνει στην ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα 5 έτη, 200.000,00 ευρώ τον μήνα. Όμως
η μηνιαία δόση για τις παλιές οφειλές είναι
62.824,07 ευρώ. Τις τρέχουσες οφειλές γιατί
τις συμπεριλαμβάνουν;
Αναφέρονται και στα δάνεια των 3.000.000,00
που είχε συνάψει ο πρώην Δήμος Κερατέας
και που θα πληρώνουμε μέχρι το 2027. Γιατί
αποσιωπούν ότι το υπόλοιπο αυτών των δανείων στις 31.12.2012 θα είναι 1.599.246,06
και ότι ψήφισαν στις 11.12.2012 και συμφώ-

νησαν για την επιμήκυνση της αποπληρωμής
τους;
Επαναλαμβάνουν , ότι οδηγούμε το Δήμο στο
ξεπούλημα των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ. Γνωρίζουν ότι είμαστε ίσως
ο μοναδικός Δήμος που μέχρι σήμερα δεν
έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συμφωνίας για
παράδοση του δικτύου; Πού στηρίζουν την κατηγορία αυτή;
Πρότειναν, λένε, τη λύση της σύναψης μακροετούς δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δεν μας είπαν όμως αν το
Ταμείο Παρακαταθηκών ή όποια άλλη τράπεζα
αυτή την περίοδο, δέχεται να χορηγήσει δάνειο σε οποιονδήποτε. Γνωρίζουν ότι από την
άνοιξη εκκρεμεί η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αφορά και δικές τους
υποχρεώσεις που μας άφησαν φεύγοντας;
Επιτέλους, θα ζητήσουν συγνώμη για το προεκλογικό τους σύνθημα «δεν χρωστάμε ούτε
ευρώ» από τους πολίτες της Λαυρεωτικής;
Κατηγορούν, ότι όλα έγιναν με εντελώς αντιδημοκρατικό και αντιδεοντολογικό τρόπο.
Έχουν υπόψη τους, οποιοδήποτε έγγραφο
που έφυγε με προσωπικό πρωτόκολλο, όπως
γινόταν επί των ημερών τους, ή δεν γνωστο-

ποιήθηκε όπου έπρεπε; Δεν έλαβαν με την
πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο και την
επιστολή του Δημάρχου προς την ΕΥΔΑΠ που
ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα οριστικοποιήσει και επικυρώσει τις συμβάσεις και
την εισήγηση του νομικού συμβούλου του
Δήμου;
Κυρίες και κύριοι της «Δημοτικής Καινοτομίας»,
Αν η μείωση των δαπανών του Δήμου κατά
5.000.000 ευρώ και η μείωση των οφειλών του
κατά 1.614.000 ευρώ από το 2010 στο 2011,
«αγγίζουν τα όρια της παράβασης καθήκοντος», αποτελούν «προκλητική αδράνεια και
εγκληματική αδιαφορία» και χαρακτηρίζουν
«μια αποτυχημένη διοίκηση» δύο πράγματα
συμβαίνουν. Μιλάμε διαφορετική γλώσσα και
ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους.
Συνέλθετε όσο είναι καιρός και σοβαρευτείτε
γιατί το 2013 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για εσάς.
Για τη Δημοτική Παράταξη «Νέα Εποχή»
Κωνσταντίνος Χ. Λεβαντής
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚO ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Φίλες και φίλοι
Η χρονιά που έφυγε σημάδεψε με τον πιο βάρβαρο τρόπο στην πρόσφατη ιστορία του τόπου μας τόσο τη ζωή της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, όσο και το φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο
ζούμε με και αναπνέουμε. Η ανάλγητη κυβερνητική πολιτική οδήγησε
στην απόγνωση εκατομύρια νοικοκυριά και παράλληλα άνοιξε το
δρόμο της λεηλασίας και καταστροφής των φυσικών οικοσυστημάτων,
ακόμα και των προστατευόμενων καθώς και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου της χώρας υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών. Και όλα αυτά για να γίνει η Ελλάδα το πείραμα για την
εφαρμογή παρόμοιων πολιτικών και σε άλλες χώρες, και να ικανοποιηθεί η βουλιμία των αγορών και των μεγάλων επιχειρήσεων για ανεξέλεγκτα κέρδη.
Αυτό όμως που δεν κατάφεραν οι κυβερνήσεις και οι ντόπιοι και ξένοι
προστάτες τους –και ούτε πρόκειται να το καταφέρουν αν και το θέλουν πολύ- είναι να λυγίσουν το αγωνιστικό φρόνημα των λαών. Αυτό
δείχνουν οι αγώνες χιλιάδων πολιτών, τόσο στη χώρα μας όσο και σε
άλλες χώρες που διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία,
στη μόρφωση και την ψυχαγωγία.. Αυτό δείχνουν η ευαισθησία και οι
κινητοποιήσεις χιλιάδων ανθρώπων ενάντια στη λεηλασία της φύσης
και του δημόσιου πλούτου. Αυτό δείχνει τέλος η αστείρευτη διάθεση
των πολιτών, οι οποίοι παρά τις μεγάλες δυσκολίες αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες και οργανώνουν χιλιάδες και πρωτότυπες αλληλέγγυες δράσεις με στόχο να διατηρηθεί η αισιοδοξία και να εμπεδωθεί
η βεβαιότητα ότι στο τέλος ο λαός θα βρεί το δρόμο και θα πάρει στα
χέρια του την υπόθεση της προκοπής του τόπου.
Η Εναλλακτική Δράση στις δύσκολες αυτές συνθήκες και με τις δυ-

νάμεις που διαθέτει οργάνωσε ή έδωσε το παρών σε πολλές εκδηλώσεις δράσεις και κινητοποιήσεις τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια:
--Πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού, οικολογικού, φυσιολατρικού, ψυχαγωγικού και ιστορικού περιεχομένου. Tο αφιέρωμα
δε στα 45 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα φιλοξενήθηκε
σε δύο δημοσιεύματα της κουβανικής εφημερίδας Prensa Latina.
--Οργάνωσε ή συμμετείχε με άλλες συλλογικότητες σε πρωτοβουλίες
ή δράσεις αλληλεγγύης και κινητοποιήθηκε για συμπαράσταση στο
αγώνα των παραγωγών βιοκαλλιεργητών ενάντια στην κρατική αυθαιρεσία
--Πρωτοστάτησε στο συντονισμό του αγώνα για την υπεράσπιση του
δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας του Σαρωνικού και συμμετείχε σε
πολλές κινητοποιήσεις. Σημαντική στιγμή του αγώνα αυτού ήταν η
πρωτοβουλία που πήραμε να ανοίξει ο χώρος του πρώην κάμπινγκ της
Βούλας, να αυτοδιαχειρίζεται από τους πολίτες και να παρέχεται για
δωρεάν κολύμβηση και για διοργάνωση αλληλέγγυων δράσεων. Το εγχείρημα αυτό, όχι μόνο αγκαλιάσθηκε από τους πολίτες, αλλά βρήκε
θερμή υποστήριξη από ομάδα ευρωπαίων συνδικαλιστών και δημοσιογράφων που επισκέφθηκαν το χώρο εξέφρασαν την αλληλεγγύη
τους στους αγώνες και τις δράσεις και το παρουσίασαν με ολοσέλιδο
αφιέρωμα στη γερμανική εφημερίδα Neues Deutschland, για να ενημερώσουν τον γερμανικό λαό.
--Πήραμε τη γνωστή πρωτοβουλία River Action Kalamas. για την προστασία και ήπια ανάπτυξη του ποταμού Καλαμά και των γύρω από τον
ποταμό φυσικών οικοσυστημάτων στις περιοχές Ζίτσας και του Πωγωνίου στο νομό Ιωαννίνων, ενώ η πρωτοβουλία από το τέλος του Νοεμβρίου συνεχίζεται και στη Θεσπρωτία. Παρόμοια πρωτοβουλία

ξεκίνησε το καλοκαίρι και στη Σάμο
--Η σημαντικότερη όμως εκδήλωση τη χρονιά που τελειώνει είναι η
παρουσίαση των εργασιών και τον προτάσεων της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της Κοτσαμπάμπα για το κλίμα από τον Νέλσον Εστράδα,
πολιτικό υπεύθυνο της Βολιβιανής κυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις, που ήλθε στη χώρα μας καλεσμένος της Εναλλακτικής
Δράσης. Εκδήλωση στην οποία ο Βολιβιανός αξιωματούχος απηύθυνε
πρόταση της κυβέρνησης της Βολιβίας στην Εναλλακτική Δράση να
αναλάβει πρωτοβουλία για διοργάνωση της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το κλίμα στην Αθήνα. Και εμείς ανταποκρινόμενοι στην τιμητική αυτή πρόταση και έχοντας επίγνωση των δυσκολιών έχουμε
ήδη ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με άλλες συλλογικότητες.
Φίλες και φίλοι
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και την χρονιά που έρχεται η κατάσταση
προμηνύεται ζοφερή, εάν συνεχισθεί η πολιτική των μνημονίων. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι ο λαός μας θα αντισταθεί, θα αναπτύξει ακόμα
περισσότερο την αγωνιστική αλληλεγγύη και θα ανατρέψει την πολιτική που καταστρέφει κα το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές μας. Και
η Εναλλακτική Δράση και τη νέα χρονιά θα συμβάλει με τις δυνάμεις
της σε αυτή την κατεύθυνση
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα μέλη και τους φίλους
της οργάνωσης στις περιοχές της χώρας που δραστηριοποιούνται, για
την εθελοντική προσφορά τους στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες
για υλοποίηση την στόχων μας.
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
www.enallaktiki-drasi.gr
Τηλ.-Φαξ: (0030 2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com
Facebook: enallaktiki drasi
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Τελετή βράβευσης μαθητών για την εισαγωγή τους
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Παλλήνη
Σε μια ζεστή & σεμνή τελετή βραβεύθηκαν από το Δήμο Παλλήνης οι μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω
των Πανελληνίων Εξετάσεων του
2012.
Η απονομή των επαίνων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσικού Πειραματικού Λυκείου Παλλήνης ως μια συμβολική πράξη ανα-

γνώρισης των κόπων τους.
Την εκδήλωση άνοιξε και φέτος το μουσικό σχήμα παραδοσιακών οργάνων
του Μουσικού Λυκείου Παλλήνης.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθ. Ζούτσος, αναφέρθηκε στα υψηλά
ποσοστά επιτυχίας που σημειώθηκαν
στα σχολεία του Δήμου, συνεχάρη
τους μαθητές για το αίσιο αποτέλεσμα
σ’ αυτόν τον σημαντικό αγώνα που κα-

τέβαλαν και ευχήθηκε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.
Στην συνέχεια απένειμε τα εύσημα
στους εκπαιδευτικούς και γονείς, οι
οποίοι στάθηκαν συμπαραστάτες στον
αγώνα των παιδιών.
Ακόμη στην τελετή βραβεύτηκαν με τιμητικές πλακέτες και μαθητές των Λυκείων του Δήμου, οι οποίοι έχουν
διακριθεί σε Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, στο Δήμο Μαρκοπούλου
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτα για τον Δήμο
ΗΜαρκοπούλου,
πραγματοποιήθηκε την πρώτη του
έτους 2013, 1η Ιανουαρίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου «Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου»,
καλοσορίζοντας έτσι το νέο έτος, όλη η Δημοτική Αρχή με
μεγάλη παρουσία κόσμου καθώς και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Μητρόπουλου.

Το φλουρί έτυχε στον Αντιδήμαρχο, Γιώργο Καβασακάλη,
προμηνύοντας έτσι, πως μάλλον το 2013, θα είναι γι’ αυτόν
τυχερό!
Ο Δήμαρχος, Σωτήρης Μεθενίτης, ευχήθηκε υγεία, ευτυχία, δύναμη και αισιοδοξία για το νέο έτος, καλώντας ταυτόχρονα όλους, να παλέψουν μαζί για ένα καλύτερο αύριο.
«Μπροστά μας έχουμε έναν δύσκολο αγώνα, μέσα από τον

οποίο ως κοινωνία θα βγούμε ακέραιοι, όρθιοι και αλώβητοι,
μόνο αν πολεμήσουμε ενωμένοι για τη διεκδίκηση του κοινού συμφέροντος. Καλή χρονιά σε όλους!», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στην εκδήλωση, απηύθυναν ευχές και χαιρετισμό, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης Γιάννης Πολίτης, ο
Γιώργος Αδάμος και ο βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος.
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Βραβεύθηκε ο Φώτης Ζαχαρίας από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος
το νέο μουσικό ανερχόμενο αστέρι στο κλαρινέτο
Μουσική βραδιά με τιμητική εκδήλωση για
τον μαθητευόμενο αριστεύσαντα Φώτη Ζαχαρία, πραγματοποίησε στο Αμφιθέατρο
του Πνευματικού Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Ο Φώτης
Ζαχαρίας είχε μαθητεύσει στην
πρώην Φιλαρμονική του Δήμου Αρτέμιδος και τιμήθηκε για τις εξαιρετικές μουσικές επιδόσεις του
απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα.
Η εκδήλωση άρχισε με ρεσιτάλ
κλαρινέτου, από τον Ζαχαρία Φώτη
στο κλαρινέτο και τον πιανίστα
Κόρδη Παύλο.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος
του Ο.Π.Π.&Π. «Ο Ξενοφών» Παναγιώτα Μάρκου η οποία είπε μεταξύ άλλων:
«Είναι μεγάλη τιμή για τον Δήμο
Σπάτων – Αρτέμιδος να έχει κατοίκους σαν τον Ζαχαρία Φώτη.
Κατοίκους που τιμούν ιδιαίτερα την
πόλη που έζησαν και μεγάλωσαν·
την Αρτέμιδα.
Ζαχαρία σε ευχαριστούμε για ό,τι προσέφερες και προσφέρεις στον Δήμο μας, στην
Ελλάδα.
Η διάκρισή σου και οι καταπληκτικές μουσικές επιδόσεις σου είναι ένας «Φωτεινός
Φάρος», μια παρηγορία στις δύσκολες

μέρες που ζούμε.
Εσείς οι νέοι καλλιτέχνες δίνετε στην Ελλάδα την θέση που πάντοτε είχε και θα εξακολουθήσει να έχει στο Παγκόσμιο
στερέωμα.
Μια θέση ξεχωριστή μέσα από τα Γράμματα
και τις Τέχνες!!

Θέλω να σου ευχηθώ πάντα επιτυχίες στην
ζωή σου, άλλωστε ο δρόμος που ανοίγεται
μπροστά σου είναι μακρύς και να σου αφιερώσω μια στροφή από το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Το Πρώτο Σκαλί»:
«Εδώ που έφθασες λίγο δεν είναι, τόσο

που έκαμες, μεγάλη δόξα».
Ακολούθησε η βράβευση του Φώτη Ζαχαρία
και στη συνέχεια η συναυλία του υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Γεωργίου Καλούδη.
Ο Ζαχαρίας Φώτης γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1993 είναι μόνιμος κάτοικος
Αρτέμιδος. Σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε
την μουσική του παιδεία με μαθήματα
πιάνου και θεωρητικών.
Επίσης μαθήτευσε στην πρώην Φιλαρμονική Αρτέμιδος όπου παρακολούθησε
μαθήματα σαξόφωνου.
Συμμετείχε στην σχολική συμφωνική ορχήστρα και μπάντα ως κλαρινέτο εξάρχων
(concertino), αλλά και ως σολίστ. Το έτος
2006 έγινε μέλος της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Νίνας Πατρικίδου, υπό
την αιγίδα της Ε.Ρ.Τ στη θέση του πρώτου κλαρινέτου, όπου πραγματοποίησε εμφανίσεις ως σολίστ στο Μουσείο Μπενάκη,
στην Λυρική Σκηνή και συμμετείχε σε πλήθος άλλων συναυλιών και ραδιοφωνικών
μεταδόσεων.
Σήμερα είναι φοιτητής του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ενώ παράλληλα σπουδάζει και
στη μουσική ακαδημία της Ρώμης «ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA» στην οποία
εισήχθη μετά από εξετάσεις και έγινε δεκτός
στην τάξη του διάσημου κλαρινετίστα Alessandro
Carbonare.
Τον Σεπτεμβρίου του 2010 έλαβε μέρος στον 2o

διεθνή μουσικό διαγωνισμό “THE MUSE JUNIOR”
που πραγματοποιήθηκε στην Σαντορίνη και κατέκτησε την 1η θέση με ομόφωνη απόφαση της
κριτικής επιτροπής στην κατηγορία μουσικών
από 15 έως και 18. Τον Ιανουάριο του 2012 συμμετείχε στον πανελλήνιο μουσικό διαγωνισμό
της ΥΑΜΑΗΑ για ξύλινα πνευστά, που διεξήχθη
στο ωδείο Φ. Νάκας και κατέκτησε την 1η θέση.
Τον Φεβρουάριο του 2012 συμμετείχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό για την επιλογή μουσικών
για την Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη στο Ωδείο Αθηνών, όπου προκρίθηκε στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Το Μάρτιο του 2012 συμμετείχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό EUROVISION 2012 για Νέους Σολίστες, που διεξήχθη από την ΕΡΤ και κατέκτησε
το πρώτο βραβείο.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EUROVISION YOUNG MUSICIANS που
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2012 στην Βιέννη.

Γιορτάζοντας με το ΚΑΠΗ Κορωπίου, νέοι, γέροι και παιδιά
Πολύ καλό απόηχο άφησε η χριστουγεννιάτικη
γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του Δήμου Κρωπίας με τη συμμετοχή των χορωδιών και την ομάδα χορού των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του
Ν.Π.ΔΔ Σφηττός καθώς και της παιδικής Χορωδίας του Κατηχητικού σχολείου του Ιερού Ναού
Αγ. Φανουρίου Καρελλά Κρωπίας.
«Σε μια εποχή πολύ δύσκολη και σύνθετη, έρχονται κάποιες εκδηλώσεις σαν και αυτές του
δημοτικού θεσμού των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, κέντρου Κορωπίου, Αγίας
Μαρίνας, και Κίτσι, να «αναταράξουν» θετικά τη
ζωή μας. Να διώξουν για λίγο το άγχος του συνταξιούχου και να φέρουν έναν άνεμο ελπίδας
και προοπτικής. Σε αυτή την μουσική και χορευτική εκδήλωση, μικροί και μεγάλοι, παππούδες
και γιαγιάδες, νέοι συνταξιούχοι μαζί με παλιούς…ήρθαν πιο κοντά και συνδέθηκαν με το
«σήμερα» και με τη μουσική και χορευτική παράδοση του τόπου μας. Ο θεσμός των ΚΑΠΗ,
υπό τη σκέπη πλέον του νέου νομικού προσώπου Σφηττός, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο,
αρωγός και σύντροφος, του κάθε συνταξιούχου
και απόμαχου της εργασίας στην δύσκολη αυτή
ιστορική συγκυρία», δήλωσε προσερχόμενος ο
Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του “Σφηττός” Αντώνης Κορωνιάς, χαρακτηρίζοντας τα
μέλη του ΚΑΠΗ ότι: «ως στυλοβάτες και ενεργά
κύτταρα της κοινωνίας, ως στηρίγματα των
ανέργων παιδιών και εγγονών της νέας αυτής
εποχής συνεχούς φτωχοποίησης των σύγχρονων οικογενειών».

Οι οργανωτές της εκδήλωσης, Αγγελική Μαρκαντώνη και ο Σταμάτιος Ντούνης (μέλη του ΔΣ
Σφηττός και υπεύθυνοι ΚΑΠΗ Κορωπίου) μαζί με
το καλλιτεχνικό και κοινωνικό προσωπικό, του
Ν.Π Σφηττός, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και
δεκάδων εθελοντών-μελών των ΚΑΠΗ προσέφεραν, μια Χριστουγεννιάτικη βραδιά που θα μεί-

νει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των θεατών
και των συμμετεχόντων. Οι χορωδίες των ΚΑΠΗ
με την ποιοτική δουλειά που γίνεται εδώ και 7
χρόνια από τη δασκάλα πιάνου Σταυρούλα
Εφραιμίδου και η ομάδα χορού με υπεύθυνο δάσκαλο για την πρόοδό της, τον Φώτη Αυγέρη.
άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Ιδιαίτερα
συγκινητική όμως ήταν και η επίσημη πρώτη παρουσία, σε εκδήλωση, της παιδικής Χορωδίας
του Κατηχητικού σχολείου του Ιερού Ναού Αγ.
Φανουρίου Καρελλά Κρωπίας.
Στην εκδήλωση ακούστηκαν Κάλαντα Χριστουγέννων από διάφορες περιοχές της χώρας μας
και του ελληνισμού της Ανατολής, δοξολογικούς
ύμνους, απολυτίκια και γνωστά τραγούδια της
εορτής των Χριστουγέννων. Το τέλος του προγράμματος ήταν πανηγυρικό με την απόδοση
του επίκαιρου, μετά από 25 χρόνια, τραγουδιού
«Μια νέα αρχή» (ελληνική διασκευή του γνωστού τραγουδιού “We are the world” που έγραψαν ο αείμνηστος Μ.Jackson και ο Lionel Richie
το 1985 από όλες τις χορωδίες μαζί.
Ανάμεσα στους συντελεστές της εκδήλωσης ξεχώρισαν οι σολίστες μέλη των ΚΑΠΗ, Γιάννης
Λέκκας, Κική Κατσίκη και Ουρανία Μαρούλη
(σόλο στα κάλαντα των Χριστουγέννων του
Πόντου).
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Ψηφίστηκε ο δημοτικός προϋπολογισμός και το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης 2013 στο Δήμο Κρωπίας
O δημοτικός προϋπολογισμός και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης για το 2013 του Δήμου Κρωπίας, ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία (27/12), με την ψήφο των συμβούλων της πλειοψηφίας, αφού η μείζονα αντιπολίτευση (Αναγέννηση) καταψήφισε τονίζοντας τίς παρατηρήσεις που είχε καταθέσει
και την προηγούμενη χρονιά με τον επικεφαλής Αριστείδη
Γκίκα, ενώ η “Λαϊκή Συσπείρωση” καταψήφισε με ιδεολογικoπολιτικούς όρους.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Πουλάκης στην
εισήγησή του περιέγραψε το γενικό πολιτικό πλαίσιο που
επηρεάζει την κατάρτιση του φετινού δημοτικού προϋπολογισμού καθώς και όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Αθ. Πουλάκης ήταν αρκετά επικριτικός για την
αθέτηση ορισμένων κρίσιμων υποσχέσεων από την κρατική
διοίκηση που προβλέπονταν από το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Αυτές αφορούσαν τα έσοδα των ΟΤΑ από την απόδοση του 21,30% του
φόρου επιτηδεύματος,
το 21,30% του φόρου
εισοδήματος των νομικών προσώπων, το
12% από το ΦΠΑ και
το 50% από το φόρο
ακίνητης περιουσίας.
Ως εκ τούτου το κράτος, τόνισε ο αντιδήμαρχος, οφείλει στους
Δήμους για το 2013
ποσά τα οποία ανέρχονται σε 3.665 δισεκατομμύρια
ευρώ!
Επιπλέον οφείλει από
τα προηγούμενα έτη
και 442 εκ. ευρώ! Το
μεγάλο και ρητορικό, φυσικά ερώτημα είναι, γιατί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 έχει εγγράψει η κεντρική κυβέρνηση μόνο 2.355 δισεκατομμύρια ευρώ; Και μάλιστα σε
αυτό το ποσό έχει συμπεριλάβει και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους· δηλαδή συνταγματικά κατοχυρωμένους
πόρους και ποσά από την περίφημη Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ). Επομένως υπάρχει μια μείωση 50% των κρατικών επιχορηγήσεων που δικαιούται ο
θεσμός της Τ.Α. Η κατάσταση χειροτερεύει και χρειάζεται
μεγάλη προσπάθεια της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών προκειμένου να συνεχίσουν το έργο του νοικοκυρέ-

ματος, του κλεισίματος όλων των εκκρεμοτήτων παλαιοτέρων ετών και παράλληλα να αναπτύσσεται απρόσκοπτα το
δημοτικό πρόγραμμα.

Οι προϋπολογισμοί πρέπει
να είναι ισοσκελισμένοι
Ο Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και στα κριτήρια σύνταξης
του φετινού προϋπολογισμού ενώ ενημέρωσε για τις νέες
επείγουσες οδηγίες που καθυστερημένα εξέδωσε η κρατική διοίκηση ( Ν.47490/18.12.2012).
Σύμφωνα με τις οδηγίες, γίνεται προσπάθεια να αποτρέπεται η κατάρτιση πλασματικών προϋπολογισμών, αφού η
υπερεκτίμηση των εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού ενώ επιχειρείται να μπουν δικλείδες ασφαλείας για
την παρακολούθησή του. Οι προϋπολογισμοί πρέπει να
είναι ισοσκελισμένοι και τα έσοδα του 2013 δεν πρέπει να
είναι πάνω από 30% σε σχέση με το 2012.Το ίδιο συμβαίνει
και με τις δαπάνες. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι
Δήμοι θα υποχρεώνονται σε περικοπές δαπανών εντός 15
ημερών αν υπάρχει απόκλιση άνω του 10%. Στην απόφαση
αυτή αναφέρεται επίσης ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά
τέλη δεν πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες παρά μόνο
του σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκαν.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την σύνταξη του Δημοτικού Προϋπολογισμού:
― Δεν υπερεκτιμήθηκαν έσοδα και δεν εγράφησαν έσοδα
που δεν θα εισπραχθούν
― Το ύψος των εσόδων δεν υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις
αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους και όχι
πάνω από 30%
― Δεν εγράφησαν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Ο δημοτικός προϋπολογισμός συνεχίζεται να χαρακτηρίζεται από πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας όμως στο βαθμό που απαιτείται τις
προϋποθέσεις για την πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας.
Φυσικά τελεί κάτω από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί η μεγάλη οικονομική κρίση καθώς και της ρευστότητας των δημοσιονομικών μεγεθών που αυτή φέρνει, σε
επίπεδο κεντρικής διοίκησης και συνεπακόλουθα της Τ.Α.
Κινείται στα πλαίσια του περσινού προϋπολογισμού με την

“Bασιλικότεροι του ...βασιλέως” οι διαχειριστές μας
Η ελληνική κυβέρνηση, προχώρησε πέρα
από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού
του 2012, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη
μείωση μισθών και συντάξεων του δημοσίου τομέα, ακόμη κι από αυτήν που η ίδια
είχε προβλέψει με τη συναίνεση της τρόικας, στον προϋπολογισμό!!!
Αυτό απαντά, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλι Ρεν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Νίκο Χουντή, ο οποίος στην ερώτησή του ζητούσε να μάθει για τα αποτελέσματα του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του 2012
καθώς και για τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για
την πορεία εσόδων και εξόδων 2012.

Στην απάντησή του, ο Όλι Ρεν, τονίζει ότι το
ύψος των κονδυλίων που καταβλήθηκε για μισθούς και συντάξεις «ήταν χαμηλότερο από
εκείνο το οποίο είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, χάρη στον σημαντικό αντίκτυπο της
νέας μισθολογικής κλίμακας και τον μεγαλύτερο αριθμό συνταξιοδοτούμενων»!!
Παράλληλα, ο Όλι Ρεν επισημαίνει ότι το
2012:
- «σημειώθηκε σημαντική υστέρηση στην
εκτέλεση των κρατικών πρωτογενών ταμειακών δαπανών, ιδίως των λειτουργικών
δαπανών και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων»

- «οι πληρωτέοι λογαριασμοί σε φαρμακεία και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς
έχουν αυξηθεί περίπου κατά 0,5% του
ΑΕΠ»
- «οι τρέχουσες προβολές της Επιτροπής
καταδεικνύουν πρωτογενές έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τον στόχο
του -1% του ΑΕΠ»
- «Η τρέχουσα οικονομική ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να υποχωρεί, κατά την
εκτίμηση της Επιτροπής, κατά 4,2%. Το
γεγονός αυτό θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα από εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης»

επιπλέον όμως εγγραφή ποσού για την - ουσιαστικά και
πρακτικά - έναρξη του έργου της Αποχέτευσης και κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού Κεντρικών Μεσογείων, με την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης και της
αγοράς εκτάσεων της πράξης «Συλλογή και μεταφορά
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχής Κορωπίου
–Παιανίας» μέσω του ΕΣΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός και το Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης που ψηφίστηκε εξειδικεύει το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε ετήσια βάση. Eπίσης το
Τεχνικό Πρόγραμμα (ψηφίστηκε με την αρ.369/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία) υποβάλλεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) και
αποτελεί μέρος του. Το ΕΠΔ καταρτίστηκε έχοντας ως οδηγούς το Οικονομικό Προϋπολογισμό του 2013, το Τεχνικό
Πρόγραμμα και το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Συγκεντρωτικός Συγκριτικός
Πίνακας Εσόδων 2012-2013
―――――――――――――――――――――――――――
2012
2013 Ποσοστό
―――――――――――――――――――――――――――
ΤΑΚΤ. ΕΣΟΔ. 13.667.420,16
12.026.139,25
-12%
ΕΚΤ.ΕΣΟΔ.
4.808.355,97
16.830.658,19 +250%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
4.674.211,96
2.852.000,00
-39%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
από δάνεια και
απαιτήσεις ΠΟΕ
3.522.245
5.311.000,00
+49%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
υπέρ δημοσίου
και τρίτων και 2.449.900,00
2.705.100,00 +9,40%
επιστροφές
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.800.000,00
2.150.000,00 +19,50%
ΣΥΝΟΛΟ
30.922.163,09
41.874.897,44 +35,5%
―――――――――――――――――――――――――――

Συγκεντρωτικός Συγκριτικός
Πίνακας Δαπανών 2012-2013
―――――――――――――――――――――――――――
2012
2013 Ποσοστό
―――――――――――――――――――――――――――
ΤΑΚΤ. ΕΣΟΔ. 13.667.420,16
12.026.139,25
-12%
ΕΞΟΔΑ
17.712.132,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.145.023,57
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΟΕ-ΑΠΟΔΟΣ.
-ΠΡΟΒΛΕΨ. 6.015.007,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.050.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 30.922.163,22

15.774.115,86
18.996.301,31

-10,9%
+67,66%

6.525.943,04
578.537,23
41.874.897,44

+7,80%
-44,90%

Πηγή και επεξεργασία: Αντιδημαρχία Οικονομικών, 12/ 2012
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Λογοτεχνικά Χριστούγεννα στην Παιανία
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, διοργάνωσε
Λογοτεχνικά Χριστούγεννα και εφέτος·
κάτι που έχει πιά καθιερωθεί στην Παιανία,
με το άνοιγμα των νέων κρασιών των μεσογείτικων αμπελώνων και τα παραδοσιακά
τοπικά εδέσματα του παληού αρβανίτικου
φούρνου.

Μαρία Μαυρεδάκη, Ισαάκ Τάντρι, Ευάγγελος
Ανδρέου, Γιάννης Πρόφης.
Από αριστερά: Μαριάννα Βλάχου, Δημήτρης Καραμβάλης, Νιάννα Παπουλάκου, Ευάγγελος Ανδρέου, Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου και η ζωγράφος Αμαλία.

Στη γιορταστική εσπερίδα, ο ποιητής Ευάγγελος Ανδρέου παρουσίασε τους λογοτέ-

χνες Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Δημήτρη Καραμβάλη, Μαρία Μαυρεδάκη, Μαριάννα Βλάχου, το λαογράφο Γιάννη

Πρόφη, τη στιχουργό Νιάννα Παπουλάκου,
τον κόπτη συγγραφέα Ισαάκ Τάντρι και τον
αθλητικό συγγραφέα Δημήτρη Μποντι-

κούλη, που διάβασαν ποίηση και λαογραφικά ευτράπελα, ιδιαίτερα της Κρήτης και
της Αττικής, όλα στο πνεύμα των ημερών.
Από το Δήμο Παιανίας-Γλυκών Νερών τη
βραδιά χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας Σπύρος Νανόπουλος.

«ΤΑΞΙΔΕΨΕ» ΚΑΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
Δεν πρόλαβε την Πρωτοχρονιά. Στις 27 του Δεκέμβρη,
άφησε τον επίγειο τούτο κόσμο, νωρίς ο Μάνος Χαριτάτος.
Τον αποχαιρέτησαν φίλοι και άνθρωποι των γραμμάτων
μέσα στα Χριστούγεννα σε ηλικία 68 χρονών, ύστερα από
μάχη με τον καρκίνο.
Κυρίαρχο έργο του, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο (ΕΛΙΑ), ένα σπουδαίο αρχειακό υλικό για την λογοτεχνία.
Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1944, ο
Μάνος Χαριτάτος ήρθε στην Ελλάδα το 1953. Ολοκλήρωσε

γραφίζονται και γινονται CD. Στον ελεύθερο χρόνο του
σκάναρε παλιές εκδόσεις του 19ου αιώνα, ενώ έλεγε περήφανος πως έχει σκανάρει περισσότερες από 50.000 σελίδες.
Δημιουργός της νεοελληνικής αρχειοθήκης βαρύτιμων
ιστορικών ιδιωτικών συλλογών και ένα ακόμα άξιο τέκνο
του ευπατρίδη αιγυπτιώτη ελληνισμού.
Υπήρξε ιδρυτικό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης
και το 1997 διέθεσε δωρεάν το πολύτιμο ιστορικό επετειακό υλικό «Χαρίλαος Τρικούπης» για την κάλυψη του εορταστικού προγράμματος του πολιούχου του Δήμου
Παιανίας, Αγίου Αθανασίου.
Την ίδια χρονιά ο τότε Δήμαρχος Παιανίας Ίων Βορρές τίμησε τον Μάνο Χαριτάτο με το Δημοσθένειο Μετάλλιο και
το Δίπλωμα Τιμής των εορτών.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, Ευάγγελος
Ανδρέου, θυμάται: «Με το Μάνο γνωριστήκαμε το 1978 στο

τις γυμνασιακές σπουδές του στο Κολλέγιο Αθηνών και στη
συνέχεια φοίτησε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών (1980-1989).
Το 1965 ιδρύει με τον ιστορικό και φίλο του Δημήτρη Πόρτολο ένα πολιτιστικό σωματείο, το ΕΛΙΑ. Συλλέγουν αρχικά
παλιές εκδόσεις και στη συνέχεια ιστορικά αρχεία και αρχεία λογοτεχνών αλλά και έντυπα του 19ου και του 20ού
αι., που μαρτυρούν την ιστορική εξέλιξη και πνευματική
ανάπτυξη της Ελλάδας.
Ο Μάνος Χαριτάτος ήταν η ψυχή του ΕΛΙΑ, που ήταν εγκατεστημένο στην Πλάκα (Αγίου Ανδρέα 5). Εκεί ο ίδιος
είχε γνώση για τα πάντα και φρόντιζε να δίνει πρόσβαση
και όλα τα μέσα στους ερευνητές. Ταυτόχρονα βασικός
στόχος του ήταν η συλλογή εκδόσεων και αρχείων αλλά
και η διάσωσή τους με τα μέσα της τεχνολογίας: φωτο-

παληό ημιυπόγειο σπίτι του συγγραφέα Στρατή Δούκα στην οδό
Ορμινίου. Εκείνος παθιασμένος θηρευτής λογοτεχνικών ντοκουμέντων, εγώ βοηθός και συνεργάτης του Δούκα στην τακτοποίηση
του πνευματικού του έργου.
Είχε ήδη οργανώσει τα πρώτα συλλεκτικά του αποκτήματα βάζοντας και τον τίτλο: «Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο».
(EΛΙΑ) Η στέγη του βρισκόταν μέσα σε μια σύγχρονη πολυκατοικία της οδού Ελλανίκου, στο Παγκράτι. Ένα ευρύχωρο περιβάλλον
ορόφου με προέκταση στο υπόγειο. Τα ράφια, ανέβαιναν ως το
ταβάνι. Φορτίο τους ήταν ολόϊδια η ζωντανή ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε μορφή εκδόσεων και φακέλλων αρχείου.
Ανάμεσά τους έτρεχε ασταμάτητα ο Μάνος με ένα ασύρματο τηλέφωνο στο χέρι, στο άλλο η μικροσκοπική πίπα με το τσιγάρο και
πλάϊ το χαμηλό τραπεζάκι όπου κάθιζαν οι φαρδειές κούπες του
καφέ, αλλά και το…απαραίτητο ουΐσκυ.
– Έλα, καλώς τον. Είναι εδώ κι’ ο Γιώργος ο Γιάνναρης, γνωριζόσαστε; Αεικίνητοι άνθρωποι των γραμμάτων της εποχής, ιδιαίτερα
ερευνητές, μελετητές, κριτικοί, πανεπιστημιακοί είχαν αρχίσει να
«τρυπώνουν» στα άδυτα του Ε.Λ.Ι.Α. για πληροφόρηση. Αυτό έδινε
ικανοποίηση και καμάρι στο Μάνο».
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Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Εκκίνηση 14 Ιανουαρίου
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του
προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα
προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και
υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα
γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ
την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με
φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν
επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι
προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε
δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση
της υλοποίησής τους.
Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα
από γόνιμη συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την
ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα
οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο

δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς
μήνες η αγορά.
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που
έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα
δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα
Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η
αξιολόγησή τους. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του
2013.
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η
οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο
τέλος. Το 70 – 85% των κονδυλίων θα
αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το
15 – 30% νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ
40 και 60%.
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και
υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς
Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου –
Υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτη-

ρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού - μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες
πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων
ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες
λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας,
δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που
θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν
από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής
προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά
την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και
ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα
Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Μιλτιάδης Τσαλκούτης
Φοροτεχνικός

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή
μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο.
Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία
της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να
ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται
στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη
δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη.
Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας στο email
της εφημερίδας και δωρεάν προαξιολόγηση σε όλους στην Αθήνα και κατάθεση
φακέλου με 150€ σε άνεργους και 350€
για επιχειρήσεις.

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Εκυκλοφόρησε ο νέος τόμος του Ανδρέα Ρωμαλιάδη, που αφορά
τη νομοθεσία για Αιγιαλό και παραλία. Χρήσεις, παραχωρήσεις, επενδύσεις
ΤΟΜΟΣ N
1. ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ
• ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – NATURA
2000
• ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

• ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
– ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

• ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.

Για παραγγελίες επικοινωνήστε στα
210 8959.004, 6937153052

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παιανία, 02 Ιανουαρίου 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 29
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 38Α’ - 19003, Παιανία
Τηλ.: +30 2132030701-709, Φαξ : + 30 210 6646188
e-mail:
paiania_mayor@paiania.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Καραολή & Δημητρίου 38Α’, ΤΚ 19002, Υπόψη αρμοδίου: Κου Καβαδία Ανδρέα – Χρήστου, τηλ. +30 210 6647317, φαξ +30 210
6646188, e-mail paiania_mayr@paiania.gr.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπλαση και Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Δήμου Παιανίας» και ο τόπος κατασκευής ο Νομός Αττικής
και ειδικότερα ο Δήμος Παιανίας.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης. Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται και αναλύονται στα συμβατικά τεύχη του έργου είναι, α) οι εργασίες του επιμετρημένου τμήματος του έργου, της οδοποιίας, των
οικοδομικών και του πρασίνου των χώρων της ανάπλασης, δηλαδή, των εργασιών αποξηλώσεων – καθαιρέσεων, εκσκαφών, οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, δαπεδοστρώσεων και φύτευσης των χώρων της ανάπλασης και β) οι
εργασίες του τμήματος του έργου με μελέτη – κατασκευή και κατ’ αποκοπή
τίμημα, i) της ανάδειξης των χώρων, της προτομής του Δημοσθένους που
φιλοτεχνήθηκε από τον μεγάλο γλύπτη Γεωργαντή στην πλατεία Δημοσθένους, του ανδριάντα του οπλαρχηγού Ντάβαρη, του μνημείου Βορρέ και
του μνημείου των πεσόντων ηρώων, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές
ιδιαιτερότητες της διατήρησης της παράδοσης και του πολιτισμού της περιοχής, όπως, το κληροδότημα του Ανδρέα Συγγρού και τον καθεδρικό ναό
της Ζωοδόχου Πηγής του 2ου αιώνα που αγιογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου από
τον μεγάλο ζωγράφο Φώτη Κόντογλου (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες
οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και φύτευσης των χώρων που θα περιβάλλουν τους χώρους αυτούς), ii) της πλήρους κατασκευής του υπόγειου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και του υπέργειου υπαιθρίου ελεύθερου
χώρου πρασίνου πάνω από αυτόν (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών ενεργειακών εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και φύτευσης του υπέργειου χώρου του) και iii) των Η/Μ
εγκαταστάσεων - ενεργειακών συστημάτων και της άρδευσης όλης της περιοχής της ανάπλασης του εν λόγω έργου (περιλαμβάνονται όλες οι Η/Μ
εργασίες – εγκαταστάσεις και όλα εκείνα τα ενεργειακά συστήματα για την
εξοικονόμηση ενέργειας όλης της περιοχής ανάπλασης).Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε
τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 5.000.079,88 € χωρίς το Φ.Π.Α. 23%
και αναλύεται σε:
- Δαπάνη Εργασιών: 3.630.827,18 €
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 653.548,89 €
- Απρόβλεπτα : 642.656,41 € (παρ. 3., άρθρο 57, ν.3669/08, ποσοστού 15%
επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε., που αναλώνονται
σύμφωνα με τους όρους του ν. 3669/08 και του ν. 3621/2007)
- Αναθεώρηση: 52.770,55 €
- Απολογιστικά: 20.276,85 €
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%): 1.150.098,26 €
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή Προθεσμία εκτέλεσης: Δέκα οκτώ (18) μήνες.
Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΙΙΙ Α. ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 98.946,19 € και θα ισχύει για τουλάχιστον δέκα οκτώ
(18) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (247.365,47 €). Στην περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του
νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της
σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος της
οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση
αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν.
3669/08. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου
από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους, και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο
53 του Ν. 3669/08 και τα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ. Έχουν υποβληθεί ή θα
υποβληθούν επίσης αιτήσεις για την χρηματοδότηση του έργου και σε άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.
3. Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αυτή πρέπει να περιβληθεί με την ιδιαίτερη νομική μορφή πριν
από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις (Ημεδαπές και Αλλοδαπές ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως) δεν πρέπει να
διαθέτουν καμία επί πλέον ανάλογη χρηματοοικονομική ικανότητα.
5. Επίσης, για τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις (ημεδαπές και αλλοδαπές ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως) για την
απόδειξη της τεχνικής ικανότητάς τους, δεν ζητείται να υποβάλλουν κανένα άλλο επί πλέον πιστοποιητικό πέραν αυτών που αναφέρονται και ζητούνται στα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης. Η εκτέλεση της σύμβασης
υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
ΙΙΙ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι απαιτήσεις για την κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα
άρθρα 21, 22 και 22 του τεύχους της Διακήρυξης. Κανένα άλλο επί πλέον
πιστοποιητικό πέραν αυτών που αναφέρονται και ζητούνται στα ως άνω
άρθρα δεν ζητούνται.
2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
2.1
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η , 4η
και 5η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 2η , 3η και 4η (εντός νομού έδρας ή
σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , στην Α2η , 1η και 2η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στην Α2η ,
1η και 2η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2η , 1η , 2η και 3η (εντός νομού
έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους
του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
A1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
2.6 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων, που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει να συμπράξουν τόσο κατά
την διαδικασία του διαγωνισμού (σύνταξη μελέτης προσφοράς - οριστική
μελέτη) όσο και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου (σύνταξη μελετών εφαρμογής κλπ), με κατάλληλα μελετητικά γραφεία ή μελετητές,
ικανά να εκπληρώσουν με τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής
επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο της μελέτης κατά την
φάση της δημοπρασίας (φάκελος τεχνικής προσφοράς) όσο και των μελετών εφαρμογής των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων τους κλπ. και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων. Οι μελετητές ή τα μελετητικά γραφεία
στο σύνολο τους ή ένα μέλος τους δεν είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό σε συνεργασία με περισσότερες από μία εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες από αυτές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, με ποινή
αποκλεισμού. Η παράβαση αυτού του όρου έχει ως υποχρεωτική συνέπεια
την απόρριψη των αντίστοιχων τεχνικών προσφορών.
2.7 Για τη σύμπραξη αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν μελετητές ή μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) που διαθέτουν:
α) Ελληνικά μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων)
με πτυχίο: (Γ’) τάξης για την κατηγορία 7- «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 6 - «Αρχιτεκτονικές μελέτες», (Γ’) τάξης
για την κατηγορία 8 -«Στατικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 9 -

«Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές», (Γ’) τάξης για
την κατηγορία 16 - «Μελέτες τοπογραφίας» και κατά τα λοιπά, όπως πιο
πάνω αναφέρεται.
β) Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ,) ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία ανά κατηγορία μελετών αντίστοιχη με τα καλούμενα ελληνικά
μελετητικά γραφεία.
γ) Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την συμπλήρωση των προσόντων αυτών.
2.8 Επισημαίνεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό επιτρέπεται να συμπράξουν με μελετητικά
γραφεία που διαθέτουν, κατά κατηγορία, πτυχία των τάξεων που πιο πάνω
προσδιορίζονται, αποκλειόμενης της σύμπραξης και με μελετητές ή μελετητικά γραφεία κατόχους πτυχίων διαφορετικών τάξεων.
2.9 Οι εν λόγω μελετητές ή μελετητικά γραφεία θα συντάξουν τις αντίστοιχες μελέτες (προσφοράς - οριστικές, εφαρμογής κλπ.) για λογαριασμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων
ή κοινοπραξιών, οι οποίες
συμμετέχουν, όπως πιο πάνω ορίζεται, στον υπόψη διαγωνισμό και οι
οποίες σε κάθε περίπτωση είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες τόσο κατά τη
φάση του διαγωνισμού όσο και στη συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου.
Θα πρέπει, επίσης, να παρίστανται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. τροποποιήσεις αρχικής μελέτης, επίλυσης προβλημάτων κατασκευής κλπ.) σε συσκέψεις στα γραφεία της Υπηρεσίας ή και επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια
της κατασκευής του έργου, όποτε αυτό απαιτηθεί.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
ΤΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Επιλογή Αναδόχου: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις «ανοικτής διαδικασίας» του Ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις
του νόμου αυτού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
2. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου: Το σύστημα υποβολής προσφορών θα είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών για
το επιμετρημένο τμήμα του έργου και με κατ’ αποκοπή τίμημα για το τμήμα
του έργου με μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, που προκύπτει από το άθροισμα της οικονομικής προσφοράς του επιμετρημένου τμήματος του έργου και της ανηγμένης προσφοράς του κατ’ αποκοπή τιμήματος του τμήματος με μελέτη – κατασκευή
του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης, σύμφωνα με
τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.
Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 5η Μαρτίου 2013 και ώρα
10:00 π.μ.
2. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων, τευχών, πληροφοριών κλπ., από τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να
προσμετρείται η ημέρα του διαγωνισμού). Για την παραλαβή των τευχών οι
ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν στον δήμο για την δαπάνη αναπαραγωγής τους, το ποσό των 150,00 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα
κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης δαπάνης
αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία θα αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να φέρει
καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα
οκτώ (18) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Φορέας του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Προϊσταμένη Αρχή είναι η
Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, που έχουν έδρα στην οδό
Καραολή & Δημητρίου 38Α’ , ΤΚ 19002, στην Παιανία, Τηλ. + 30 210
6647317 Φαξ +30 210 6646188, e-mail paiania_mayor@paiania.gr, προς
την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα
καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις
κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι
η ΤΥ του Δήμου Παιανίας.
Ενστάσεις και προσφυγές που μπορούν να ασκηθούν (κατά την Οδηγία 89/665
και τον ν.3886/2010) κατατίθενται στην αρχή (Οικονομική Επιτροπή) που διεξαγάγει τον διαγωνισμό, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της διακήρυξης που
καταρτίστηκαν με την υπ. αριθμό 246 /2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη
επίσης στην Υπηρεσία Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Μήνυση για εσχάτη προδοσία κατά ΓΑΠ και Παπακωνσταντίνου
Μήνυση για εσχάτη προδοσία κατά του Γ. Παπανδρέου
και
του
Παπακωνσταντίνου
και
εξαπάτηση εκλογέων, έχει
καταθέσει η Ντόρα Κρητικοπούλου, η οποία βρίσκεται στα χέρια του
εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου από τις 10 Οκτω-

βρίου 2012.
Ο Εισαγγελέας τη διαβίβασε στον πρόεδρο της
Βουλής Μεϊμαράκη, ο
οποίος όμως δεν την ανακοίνωσε ποτέ.
Οπως σημειώνει η Ντόρα
Κρητικοπούου, «από τη
στιγμή που θα την ανακοι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σπάτα 3.-01-2013
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Αριθ. Πρωτ: 131
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, 190 04
Πληροφορίες: Αγγέλου Βασιλική, Τηλ.: 210-6630241 - FAX: 210-6630163
ΘΕΜΑ: Αποστολή περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡ. 40537/28-12-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει
ακίνητο για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου με φανερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά μέσω Πρωτοκόλλου στην αρμόδια
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο σε ισόγειο ή ισόγειο και σε όροφο
συνολικής επιφάνειας κυρίων χώρων περίπου 1500-2000 τ.μ. και βοηθητικών
χώρων περίπου 200-300τ. μ., πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προδιαγραφές:
1. Χρήση Διοικητικού Κέντρου ή Γενικής Κατοικίας
2. Θέση κτιρίου με εύκολη πρόσβαση στο συγκοινωνιακό δίκτυο
3. Θέσεις στάθμευσης για υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες
4. Πρόσβαση και WC για ΑΜΕΑ
5. Χώρους υγιεινής για υπαλλήλους και πολίτες
6. Εμβαδόν σε ενιαίο κτίριο κύριων χώρων περίπου 1500-2000 τ.μ. και βοηθητικών χώρων περίπου 200-300 τ.μ.
7. Κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του
Δήμου για περίπου 120 θέσεις εργασίας και ψευδοροφές όπου απαιτείται
(θα αξιολογηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη), ώστε να καταστεί άκρως λειτουργικό με βασικό ζητούμενο την εύκολη προσβασιμότητα (με μέσα μαζικής μεταφοράς) ιδίως του κοινού και από τις δύο Δημοτικές Ενότητες.
1. Σύστημα κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης) για όλους τους χώρους.
2. Σύστημα εξαερισμού όπου δεν υπάρχει φυσικός.
1. Εγκατάσταση πυρασφάλειας με σύστημα πυρανίχνευσης.
2. Εγκατάσταση συναγερμού.
3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με τις εξής ειδικότερες προδιαγραφές:
1 Απαιτείται ένας χώρος περίπου 25 τ.μ. κλιματιζόμενος που θα χρησιμοποιηθεί για computer room με ψευδοπάτωμα.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. πρωτ. : 37439/21-12-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Παλλήνης, ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης
την συμφερότερη προσφορά, για το έργο: «Σύστημα Ψηφιακής Υπηρεσίας
Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Παλλήνης»
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, πρόληψης, περίθαλψης, και αγωγής υγείας με
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων
ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (385.450,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 313.373,98 - ΦΠΑ (23%): € 72.076,02).
Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
• Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005.
• Του Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με

νώσει ο πρόεδρος της
Βουλής, αρκούν 30 βουλευτές για να ξεκινήσει η
ποινική διαδικασία, οι
οποίοι και υπάρχουν».
http://letmefree.gr/?p=664
Και ερωτάται ο πρόεδρος
της Βουλής:

1. Για ποιό λόγο δεν ανακοινώνει τη μήνυση κατα
ΓΑΠ και Παπακωνσταντίνου για εσχάτη προδοσία
και εξαπάτηση εκλογέων,
δεδομένου ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
του έχει διαβιβάσει τη ΜΗΝΥΣΗ από 10/10/2012.
Απο τη στιγμή που θα την

ανακοινώσει, αρκούν 30
βουλευτές για να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, οι
οποίοι και υπάρχουν.

άρση της βουλευτικης
ασυλίας του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

2. Εχετε σκοπό να επιτρέψετε στη δικαιοσύνη να
επιτελέσει το έργο της,
δεδομένου ότι η ΒΟΥΛΗ
ενεργεί σαν εισαγγελικό
όργανο όσον αφορά την

3. Γνωρίζετε τις ποινικές
ευθύνες που προβλέπονται για κατάχρηση εξουσίας στην περίπτωση
παράλειψης της δίωξης
των υπαιτίων.

1 Στο computer room απαιτείται τροφοδοσία 220 V με ξεχωριστό πίνακα
για τα μηχανήματα που θα βρίσκονται εκεί.
• Ανά θέση εργασίας απαιτούνται 5 πρίζες: Μία (1) πρίζα τηλεφώνου FΤΡ κατηγορίας 6, μία (1) πρίζα data FTP κατηγορίας 6, μία(1) πρίζα UPS κόκκινη
ΣΟΥΚΟ με καλώδιο nim 3X2,5, και δύο (2) απλές πρίζες ρεύματος ΣΟΥΚΟ.
• Όλες οι γραμμές των πριζών UPS να καταλήγουν σε ιδιαίτερο πίνακα
με ξεχωριστή ασφάλεια ανά γραμμή και να καταλήγουν συνολικά στο computer room.
• Όλα τα καλώδια FTP (τηλεφωνικά & data) να καταλήγουν στο computer
room σε patch panel αριθμημένα και πιστοποιημένα και να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή για κάθε θέση εργασίας.
• Να υπάρχει 30ζευγο τηλεφωνικό καλώδιο εγκατεστημένο από ΚΑΦΑΟ
του ΟΤΕ στο computer room .
• Aν το κτίριο έχει πάνω από έναν ορόφους οι όροφοι να διασυνδέονται μεταξύ τους με οπτική ίνα με ενδιάμεσες καμπίνες και patch panel ανά όροφο
(πρόβλεψη για την όδευση των καλωδίων ανά όροφο που θα καταλήγουν
στο computer room).
• Η εγκατάσταση θα ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο τουΔήμου.
1. Παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια (ύπαρξη πυροσβεστήρων κτλ),
αποδεικνυόμενη με την ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 107/Β/9-4-2010)
Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια πρωτοκόλλου ημερομηνίας εγκατάστασης των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στο ακίνητο και
θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η φάση αυτού, να προσκομίσουν εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις
συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6632200) και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης με τα τρία αντίγραφα και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες
της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή (άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 453.600,00 € με το ΦΠΑ σε εκτέλεση των υπηρεσιών για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων του
Δήμου έτους 2013» , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία προσδιορίζεται από τις προσφερόμενες
εκπτώσεις των εργασιών των ομάδων, προσφερόμενη εργατοώρα κλπ.
Αριθμός μελέτης 71/2012, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 389/2012 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 του
Ν.3463/06 «περί κύρωσης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Π.Δ.
28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (είναι η παροχή
υπηρεσίας επισκευή ή συντήρηση του οχήματος και όχι η πώληση αγαθών) εγκ.Υπ. Οικον. Σ.2144/192/ ΠΟΛ/ 215/1987).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
453.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 28η Φεβρουαρίου 2013,
ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11π.μ και ώρα
λήξης την 12 π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας θα είναι για ένα (1) έτος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
ή το 5% του μέρους-ομάδας ή ομάδων αν πρόκειται για προσφορά που
αφορά μέρος-ομάδα και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ομάδες εργασιών που μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι
είναι έντεκα (11).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη
δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες:
Σκουρλής Β. τηλ: 210.6604650, (1ος όροφος) και ώρες 9:00-13:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
Με εντολή Δημάρχου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό¬γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου.
• Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε¬ων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδη¬γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
• Του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β
540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα
ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009)
και την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010).
• Της με αρ. πρωτ. 152668/ΨΣ5306-Β / 02.10.2012 Σύμφωνης Γνώμης της
ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Κοινωνική Πρόνοια» και ειδικότερα στην ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας με τη χρήση ιατρικών και μη δεδομένων (e-health) αλλά
και στην Ενίσχυση του στόχου e-Inclusion της Ψηφιακής Ατζέντας, εμπίπτοντας έτσι στις θεματικές προτεραιότητες τόσο της Πρόσκλησης 20.1 της ΕΥΔ
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ
και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή
Ελλάδα» και Ειδικός Στόχος 2.2: «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας
Διοίκησης για τον πολίτη» Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειας του.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης ενώπιον της αρ-

μόδιας επιτροπής διαγωνισμού την Δευτέρα 25-02-2013 και ώρα 12:00
(λήξη κατάθεσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή
του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό
μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία:
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά, €
19.272,50.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος κ. Παπαϊωάννου
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 377/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδονται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη
του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια
και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και
του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cambridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει κατ’
οίκον μαθήματα μαθηματικών όλων των τάξεων Γυμνασίου - Λυκείου στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη και Βάρκιζα. Πολυετής πείρα, προετοιμασία
για πανελλήνιες εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία
του ιδίου για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο και επιπλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.
Κιν. 6984 242123.

ΑΓΓΛΙΚΑ

παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από
πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή
πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.
Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημειώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μισθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα
με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)
και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός
επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ
Τηλ. 210 8991570 - Κιν. 6945389309

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΜORRIS MINOR

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ φροντιστής με 30χρονη πείρα

ANTAΛΛΑΣΕΤΑΙ

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚH-ΧΗΜΕΙΑ σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και υποψηφίους, στις περιοχές
Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τιμές γνωριμίας.
Τηλ. 210-8957077, 6994201212

ANTIKA του 1950, 3000 ευρώ.
Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451

ραδιόφωνο με
μπομπίνες, δεκαετίας 1950. Ανταλλαγή με LAPTOP.
Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451.

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Μαθήματα από απόφοιτη
Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε
μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που
χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδιαφέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.
ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομιλεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super
Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).
Τηλ. 210 8994.116.

σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική
για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω
μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ

33 στροφών, σπάνιοι,
συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούνται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά
τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
καλύτε
ρες
τιμές
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781, 6948 898885

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επιπλωμένο με ανεξάρτητη είσοδο σε μονοκατοικία μέσα σε
κήπο με γκαζόν. Αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ. 6946 4584433, 210 8951.053.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ με αντίστοιχo διαμέρισμα στην
πλατεία της Βούλας Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,

οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30
από ιδιώτη. Οχι μεσίτες
Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πληρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι.
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας παλιός, θαλασσογραφία, λάδι σε
μουσαμά, μοτίβο fiort, 1.27Χ093 cm, Τηλ. 6937 583101.

ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ παραδίδει έμπειρος καθηγητής φυσικός με ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. Κιν. 6932 405517
Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό
για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

(Πειραιώς

30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βεράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα υψούν, τιμή 200.000 €.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργασία και εξυπηρέτηση
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Specia-

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας

X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τηλ.: 210 9656 828 -

κιν. 6945 548882

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

NOΣOKOMEIO:

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)

Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Συμβάσεις με Ταμεία

ΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879

TA
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24

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία
3 Συμβουλευτική Ζευγαριού
3 Συμβουλευτική Γονιών
Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ
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...για την υγειά μας
Ελλείψεις στα Νοσοκομεία εγκυμονούν κινδύνους...
Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά νοσοκομεία κρούει ο ανώτατος
αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της Ευρώπης,
επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι πλέον τόσο δύσκολη
λόγω των ελλείψεων, που το προσωπικό δεν καταφέρνει να
τηρεί ούτε καν τις βασικές διαδικασίες ελέγχου των νοσημάτων, κάτι που απειλεί με αύξηση των πολύ ανθεκτικών
στα φάρμακα λοιμώξεων.
Με όλο και λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές να φροντίζουν όλο και περισσότερους ασθενείς και τα νοσοκομεία
να μην διαθέτουν ρευστό για τις προμήθειες, δημιουργούνται κίνδυνοι ακόμη και σε ό,τι αφορά τη βασική υγιεινή,
τόνισε ο Μαρκ Σπρένγκερ, διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), μετά από
διήμερο ταξίδι του στην Αθήνα, όπου επισκέφθηκε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.
«Έχω δει μέρη…όπου η οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει την εξασφάλιση ούτε του απαραίτητου βασικού
εξοπλισμού προφύλαξης, όπως ποδιές, γάντια, και μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα», πρόσθεσε.
«Γνωρίζαμε ήδη ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά τις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις, και μετά την επίσκεψη μου σε νοσοκομεία εκεί είμαι

πραγματικά πεισμένος ότι τώρα έχουμε φθάσει στο ένα
λεπτό πριν από τα μεσάνυκτα σε αυτή τη μάχη», τόνισε επίσης ο Σπρένγκερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
Επισήμανε δε ότι η κατάσταση αυτή σημαίνει πως ασθενείς
με ιδιαίτερα μολυσματικές ασθένειες όπως η φυματίωση
(TB) είναι πιθανόν να μη λάβουν τη θεραπεία που χρειάζονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο αυτές οι επικίνδυνες και
ανθεκτικές στα φάρμακα λοιμώξεις να εξαπλωθούν στην
Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι οι λοιμώξεις που προ-

καλούνται από ένα βακτήριο που ονομάζεται K. pneumoniae
και είναι ανθεκτικό μέχρι και στα πιο εξελιγμένα αντιβιοτικά των τελευταίων ετών «είναι πολλές και αυξάνονται σε
ορισμένες χώρες της Ε.Ε.».
«Δεν είναι πλέον ένας κίνδυνος, η κατάσταση είναι πολύ
άσχημη – η πρόκληση είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Όμως για να μπορέσουμε να εστιάσουμε σωστά μόνο σε
αυτό, δεν πρέπει να είμαστε υπερφορτωμένοι με ασθενείς», τόνισε καταλήγοντας ο Σπρένγκερ.
Εξάλλου, ο επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ρομπέρτο Μπαρτολίνι, ο οποίος τον εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε στο Ρόιτερς ότι
και αυτός ανησυχεί για το ποσοστό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ελλάδα.
Είπε μάλιστα ότι οι περικοπές σε πόρους και προσωπικό
καθιστούν πλέον πολύ δύσκολο τον έλεγχο των λοιμώξεων και των κανόνων υγιεινής. «Οι χώρες πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικές όταν επιλέγουν τι θα κόψουν και τι θα
κρατήσουν», τόνισε. «Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση
η οποία μπορεί να επηρεάσει την υγεία του πληθυσμού
πολύ περισσότερο μεσοπρόθεσμα, και που θα αυξήσει αντί
να μειώσει το κόστος», επεσήμανε.
medicalnews.gr

Ακου να δεις! Τυφλοί θα βλέπουν μέσω των… ήχων
Οι εκ γενετής τυφλοί δεν χρειάζονται τα μάτια τους για να
δουν, καθώς μια νέα καινοτομική συσκευή που δημιούργησαν Ισραηλινοί και Γάλλοι ερευνητές, επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να χρησιμοποιούν τους ήχους γύρω τους
για να τους μετατρέπουν σε οπτικές πληροφορίες και, έτσι,
έμμεσα, να «βλέπουν» σε ένα βαθμό τα αντικείμενα του πε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Παλλήνη 02/01/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοιχτού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδηλάτων) του
Δήμου Παλλήνης για ένα έτος.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:
Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα
χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (99.390,00 €)
Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα - αυτοκίνητα
– μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:
α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.
β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της
συνολικής δαπάνης.
γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Ιανουαρίου 2013 , ημέρα Τρίτη
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα
(Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 10:00΄π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00’ π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου
τις εργάσιμες μέρες από 08 π.μ. έως 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο 21066.62.142 & 210-66.62.150
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ριβάλλοντος και τις εκφράσεις των άλλων.
Το πρωτοποριακό σύστημα (που ανήκει στην κατηγορία των
λεγόμενων «συσκευών αισθητηριακής υποκατάστασης»)
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαβάζει ένας τυφλός, συσχετίζοντας συγκεκριμένους ήχους με συγκεκριμένα γράμματα του αλφαβήτου, αναφέρει το ΑΜΠΕ.
Οι επιστήμονες του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, με επικεφαλής τον καθηγητή Αμίρ Αμεντί του Κέντρου
Επιστημών του Εγκεφάλου, σε συνεργασία με συναδέλφους του από τη Γαλλία (τους καθηγητές Λοράν Κοέν και
Στανισλάς Ντεάν), έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνούς απήχησης περιοδικό νευροεπιστήμης «Neuron» σύμφωνα με το «New Scientist».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μικροσκοπική κάμερα
που προσαρτάται στο κεφάλι του ατόμου και συνδέεται με
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή με ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο. Ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό μετατρέπει τις

εικόνες σε ήχους, δίνοντας παράλληλα μια περιγραφή στον
τυφλό για κάθε αντικείμενο μέσω ακουστικών που φοράει
στα αυτιά του.
Οι ήχοι έχουν διαφορετική χροιά και ένταση ανάλογα με το
σχήμα κάθε αντικειμένου και αυτό βοηθά τον τυφλό να σχηματίσει στο νου του μια νοητική αναπαράσταση κάθε πράγματος. Τα πειράματα έδειξαν ότι χρειάζονται περίπου 70
ώρες για να μάθει ένας τυφλός άνθρωπος να περιγράφει
διάφορες εικόνες που έχει «δει» μέσω των ήχων.
Παρακολουθώντας με λειτουργική μαγνητική τομογραφία
(fMRI) τη νευρωνική δραστηριότητα στον εγκέφαλο των
εθελοντών που χρησιμοποιούσαν τη συσκευή, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρόλο που οι χρήστες δεν μπορούσαν να δουν με τα μάτια τους, ο οπτικός φλοιός του
εγκεφάλου τους ενεργοποιείτο από τους ήχους. Αυτό δείχνει, για πρώτη φορά, πως ακόμα και στους ανθρώπους που
γεννήθηκαν τυφλοί, οι περιοχές του εγκεφάλου που είναι
υπεύθυνες για την οπτική αναγνώριση των αντικειμένων και
την ανάγνωση, είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν αργότερα
στη διάρκεια της ζωής του ατόμου, ακόμα και αν ποτέ δεν
έχει εκτεθεί σε οπτικά ερεθίσματα.
Οι επιστήμονες σχεδιάζουν πλέον να βελτιώσουν το σύστημα, χρησιμοποιώντας μουσική που θα «αντιπροσωπεύει» τα χρώματα, τα σχήματα και τις τοποθεσίες, με
στόχο να κάνουν την μέθοδό τους ακουστικά πιο ευχάριστη, καθώς η έως τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι οι τυφλοί
χρήστες ενοχλούνται από τους χρησιμοποιούμενους
απλούς ήχους μετά από μερικές ώρες συνεχούς χρήσης.
Medical.news.gr
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Αποχαιρετισμός του 2012 με Zumba party στη Γλυφάδα
Με έναν διαφορετικό τρόπο, ο Δήμος Γλυφάδας, ο
αθλητικός τομέας του Κ.Α.Π.ΠΑ. και οι 600 και πλέον
συμμετέχοντες στο Zumba party, αποχαιρέτησαν το
2012.
Το zumba party πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και αποτέλεσε σημείο συνάντησης, αλλά
και έκφρασης για τους 600 συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της Αττικής. Ενα δίωρο που περιελάμβανε
σύνθεση χορογραφιών από διαφορετικά είδη χορών
όπως samba, disco, hip-hop, salsa, merenque, αλλά και
χορό της κοιλιάς, ζεϊμπέκικο κλπ. Την επιμέλεια είχε ο
γυμναστής Δημήτρης Κανδρής με τη βοήθεια 15 συ-

νεργατών του, που κράτησαν σε υψηλούς ρυθμούς το
κέφι και τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αμοιβή της ομάδας των γυμναστών για την παρουσίαση της εκδήλωσης θα δοθεί
στο Ίδρυμα Κόκκορη της Γλυφάδας που φιλοξενεί παιδιά με νοητική αναπηρία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Άννα Σάκου, ο πρώην Δήμαρχος Στέλιος Λανδράκης, ο Αντιδήμαρχος Πόλης Δημήτρης Βίγλας,
ο
Αντιδήμαρχος
Πολεοδομίας
Άρης
Παναγόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος και πρόεδρος

Τελευταίες διακρίσεις αθλητών του ΝΑΟΒ
για το 2012
Για μια ακόμη φορά οι μικροί ιστιοπλόοι του Ν.Α.Ο.Β. κατάφεραν να
διακριθούν στον τελευταίο για το
2012 διεθνή αγώνα OPTIMIST που
διοργάνωσε ο Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. από 27-30
Δεκεμβρίου στο Πόρτο Ράφτη με
την επωνυμία BLUE GREECE
CUP 2012.
Συγκεκριμένα, ο αθλητής Τέλης
Αθανασόπουλος πέτυχε μεγάλη
διάκριση καταλαμβάνοντας την 2η
θέση στη γενική κατάταξη, η
Χρύσα Μαρίνου 4η στα 11χρονα
κορίτσια και ο Κωνσταντίνος Χουσιάδας 15ος στην κατηγορία των
αγοριών μεταξύ 153 αθλητών, σε
ένα πολύ υψηλού ανταγωνισμού
διεθνή αγώνα, όπου συμμετείχαν
οι κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο
στην κατηγορία OPTIMST.
Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός
ότι μέχρι την τελευταία ημέρα των
αγώνων ισοβαθμούσαν στην

πρώτη θέση της βαθμολογίας
τρεις αθλητές και ο νικητής κρίθηκε στην τελευταία ιστιοδρομία!
Παρά τις δύσκολες και με πολύ
βροχή καιρικές συνθήκες, ο
I.O.ΠO.P. οργάνωσε έναν πολύ
επιτυχημένο αγώνα.
Με τις διακρίσεις αυτές κλείνει μια
πολύ επιτυχημένη αγωνιστική χρο-

νιά για την ομάδα ιστιοπλοΐας OPTIMIST του Ν.Α.Ο.Β.!
Η ομάδα της Βούλας στις 2 Ιανουαρίου αναχώρησε για την Ιταλία,
όπου θα λάβει μέρος στο διεθνή
ιστιοπλοϊκό αγώνα OPTIMIST Trofeo Marcello Campobasso 2012 στη
Νάπολη, όπου θα συμμετάσχουν
308 σκάφη από 26 χώρες!

της επιτροπής παιδείας Μαρία Βουγιουκλή και ο Τομεάρχης Αθλητισμού Στράτος Κάννος ο οποίος είχε και
την ευθύνη της διοργάνωσης.

Προχωρούν οι γυναίκες
του Α.Ο. Παλλήνης
Σε καλά κέφια η ομάδα των γυναικών Βόλεϋ του Α.Ο.
Παλλήνης συνέχισε το σερί των επιτυχημένων τελευταίων εμφανίσεών της απέναντι στην πολύ καλή στα
πρώτα δύο σετ ομάδα του Κορωπίου. Όλες ανεξαιρέτως
οι παίκτριες είχαν πολύ καλή απόδοση, με συνέπεια να
κερδίσουν καθαρά με 3-0 σετ.
Το πρώτο σετ κερδήθηκε σχετικά εύκολα με 25-21 πόντους, το δεύτερο πιο δύσκολα απ΄ ότι δείχνει το σκόρ 2522 (δεδομένου ότι το Κορωπί προηγήθηκε με 21-19), ενώ
το τρίτο πολύ εύκολα με 25-9.
Αξιοσημείωτο είναι ότι έπαιξαν όλες οι αθλήτριες της
ομάδας.
Τα κορίτσια παίζουν βόλεϋ υψηλού επιπέδου και αν αποφύγουν κάποια λάθη (που μπορούν να αποφύγουν), τότε
είναι βέβαιο ότι θα έρθουν σταθερά καλά αποτελέσματα.

Αθλήτριες: Ελεάνα Μπάγια, Στέλλα Πολίτη, Σοφία Πολίτη, Χαρά Μπιτσάκου, Αλεξία Στάθη, Δέσποινα Παναγιωτίδου, Μαρία Βορβολάκου, Νικολέτα Βάρδα,Άννα
Βενάρδου και Έλσα Γρίσπου.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 3μ.μ.
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΓΕΡΑΚΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
Α.ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΟΡΩΠΙ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΓΕΡΑΚΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.
ΜΑΛΑΜΑΣ, ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ.
ΚΑΠΟΓΛΗΣ, ΦΑΜΕΛΗΣ-ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ-ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ-ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β.
ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΚΥΑΝΟΥΣ Α. ΒΑΡΗΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΩΡΑ
16.00

ΓΗΠΕΔΟ

σαμπρέλα -κράνος και την
καλή μας διάθεση. Αυτονόητο είναι πως τα ποδήλατά
μας
θα
είναι
λειτουργικά και θα έχουνε
φώτα. Ενεργούμε όλοι σαν
ομάδα και ο τι και να γίνει
σταματάμε για βοήθεια.
Τηλ 6977990887

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

Το Συνεργατικό Καφενείο,
ένα αυτοδιαχειριζόμενο
πολιτιστικό στέκι στην
Ακαδημία Πλάτωνος θα
είναι ο πρώτος ποδηλατικός προορισμός των ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ για
τη νέα χρονιά.
Δεν ξεχνάμε: νερό- έξτρα

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΜΑΚΡΗΣ

Αγώνες Κυπέλλου Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Περιόδου 2012 - 2013

ΩΡΑ
14.30
14.30
14.30
14.30

Ποδηλατοβόλτα οργανώνει
η Εναλλακτική Δράση, για
την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου. Αναχώρηση 8.30 το
βράδυ από την αφετηρία του
τραμ στη Βούλα. Μπορούν
να συμμετέχουν και μη ποδηλάτες για γνωριμία με το
στέκι

ΑΓΩΝΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

Ετήσια εκδήλωση της ΕΠΣΑΝΑ
Η ετήσια εκδήλωση απονομών και κοπή πίτας της Ένωσης θα διεξαχθεί την Τετάρτη
23/01/2013 και ώρα 18.30 στο ξενοδοχείο ΑΥΡΑ (Αραφηνίδων Αλών 3, Παραλία Ραφήνας).

Κύπελλο Γυναικών Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
στους 8 του κυπέλλου γυναικών οι νεανίδες Πρωτέα Βούλας....
Συγκλονιστική εξέλιξη είχε
ο αγώνας στη Νέα Σμύρνη
μεταξύ Πανιωνίου και Πρωτέα Βούλας. Οι μικρές του
Τόλια μπήκαν πολύ δυνατά
στο πρώτο ημίχρονο και με
μια κλειστή άμυνα εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των
φιλοξενούμενων στο πρώτο
μέρος και προηγήθηκαν με
24-11 με τις Ερμείδη και
Γρηγορίου πρωταγωνίστριες
στην επίθεση. Στο δεύτερο
μέρος διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 30-17, όμως
ο Πρωτέας έδειξε πιο φρέσκος και με όπλο την πιεστική άμυνα σε όλο το
γήπεδο εξαπέλυσε την αντεπίθεσή. Μείωσε σε 34-30
και πέρασε μπροστά με 37-

38 με την Παυλοπούλου να
κινεί τα νήματα στο επιθετικό κομμάτι και την Φασούλα να κυριαρχεί στις
ρακέτες. Οι νεάνιδες προηγήθηκαν με 40-46 και τελικά έφτασαν στη νίκη με
43-47 παίρνοντας το εισιτήριο για την οκτάδα, όπου θα
αντιμετωπίσουν τον Φοίνικα
Πειραιά. του Τασιόπουλου
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΝ. - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΝΕΑΝ. 43-47
Δεκάλεπτα : 5-5, 24-11, 3427, 43-47
Διαιτητές: Μαυρέλης, Κραψίτης
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΝ (Τόλιας): Ερμείδου 15(1), Ηλιάδη 4(1) ,

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται
και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Μπάμπη 6 , Κόντρα ω, Ρίζο Χ. 1,
Στεργιοπούλου 2, Γρηγορίου 15
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 7, Κήτσιου
4, Βουδούρη , Παυλοπούλου 10,
Δημέλη 11, Φασούλα 12 , Κουτανίτη 3(1)
Αναλυτικά τα ζευγάρια της
οκτάδας:...
Φοίνικας Π. - Νεάνιδες
Πρωτέα Β.
Νεάνιδες Κρόνου - ΑΟΝΑ
Πανελευσινιακός - Π. Φάληρο
Πρ. Ηλίας - Ελυθερία Μοσχ.
*Ο αγώνας Φοίνικας Πειραιά
[Γυναίκες ] - Νεάνιδες Πρωτέα
Βούλας. θα γίνει το Σάββατο 05
/ 01 / 2013. 18.15 στο Κλειστό
Γήπεδο Σαλπέα..
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Νότες αισιοδοξίας
Νότα αισιοδοξίας δημιούργησε ο στολισμός στις πλατείες
και στα πάρκα του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
που για πρώτη φορά εφέτος στολίστηκαν σε τέτοια
έκταση.
Ολες οι πλατείες είχαν κάποια δέντρα φωτισμένα με τα
χριστουγεννιάτικα φωτάκια.
Είναι κάτι κι αυτό μέσα στη «μαυρίλα» των ημερών...

Οταν δεν είσαι Ανθρωπος
Κάθε Πέμπτη στη Βούλα γίνεται
λαϊκή στην οδό Καραϊσκάκη, δίπλα
από το γραφείο μας. Και είμαστε τυχεροί γιατί είναι κοντά μας και
έχουμε την ευκαιρία να ψωνίσουμε.
Μαζί όμως με τα καλά της λαϊκής,

έρχονται και τα ανάποδα του κόσμου.
Σχεδόν κάθε εβδομάδα είτε βρί-

σκουμε το αυτοκίνητό μας «κλεισμένο» στη νόμιμη θέση πάρκιγκ είτε
γυρίζουμε στο γραφείο για να το
παρκάρουμε στο παρκινγκ και το βρίσκουμε μπλοκαρισμένο.
Και το χειρότερο όλων είναι το θρά-

σος μερικών, οι οποίοι αφού σε
εχουν κλείσει και τους περιμένεις για

να πας στη δουλειά σου, επιστρέφοντας σου λένε, «έλα μωρέ για λίγο
πήγα» ή «έβγαινες», άμα έκανες μανούβρα και καβαλούσες το πάρκινγκ
του διπλανού κτιρίου....
Η ανεγκεφαλιά του κόσμου και η
ασέβεια που δείχνουν προς τον διπλανό τους, δημιουργεί τα καθημερινά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο
που έχει κυκλοφορήσει το σχετικό
αυτοκόλλητο με τον γάιδαρο: “είμαι
γάιδαρος, παρκάρω όπου γουστάρω”.
Όχι τίποτα άλλο, αλλά υποτιμούμε
και τον γάιδαρο.

Αγναντεύοντας την ομορφιά της φύσης και την αδιαφορία των αρμοδίων
Αν έχετε λίγο χρόνο και σας αρέσει το περπάτημα, μια
βόλτα στο πανέμορφο οροπέδιο, πάνω από την λίμνη της
Βουλιαγμένης θα σας καταπλήξει.
Η θέα είναι ανεπανάληπτη· από τη μια μεριά η θάλασσα της
Βάρκιζας και από την άλλη ο κόλπος της Βουλιαγμένης, η
Αίγινα, ο Πειραιάς. Το τοπίο σε αποζημιώνει και σε ξεκουράζει.

Το μόνο μελανό σημείο είναι η εγκατάλειψη των δενδρυλίων και των εγκαταστάσεων αυτόματου ποτίσματος, από
την αναδάσωση που έκανε το Υπουργείο Γεωργίας πριν μερικά χρόνια πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Αποτέλεσμα της αδιαφορίας ήταν να ξεραθούν τα περισσότερα δενδρύλια, αλλά και να καταστραφεί το τεράστιο
δίκτυο αυτόματου ποτίσματος μιας και δεν ενδιαφέρθηκε
κανείς να το συντηρήσει.
Δυστυχώς χάθηκε η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα σημαντικό δάσος.
Τελικά αποδεικνύεται περίτρανα πως ό,τι δεν φαίνεται και
ότι δεν μας φέρνει ψήφους δεν μας ενδιαφέρει...
Αυτό που περιμένουμε τώρα από τους αρμόδιους και όχι
μόνο είναι να κάνουν κάτι.
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