Για να έχετε νέα
όλη την εβδομάδα
Διαβάστε μας και στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

Ας κρατήσουμε ζωντανά τα
έθιμά μας, γιατί αυτά είναι ο
κρίκος που μπορεί να κρατήσει τη συνοχή της κοινωνίας.
Οι Αποκριές, οι σερπαντίνες,
το τσούγκρισμα των ποτηριών, ο χαρταετός. Ας “ξεχειλίσουν” στα τραπέζια μας,
όσο φτωχικά κι αν είναι, για
να γλυκάνουν την καρδιά
μας.
Να δούμε τα παιδιά να τρέχουν χαρούμενα κι ευτυχισμένα.
Να βγούμε στα βουνά και
στις θάλασσες· να συναισθανθούμε “τι θα πει Ελλάδα” και να τη βάλουμε
στην ψυχή μας...

To Λάθος
Λάθος είναι να περιμένεις να σου
λύσουν το πρόβλημα αυτοί που το
δημιούργησαν!
Λάθος είναι να μην αναγνωρίζεις το
λάθος σου.
Λάθος εγκληματικό είναι να επιμένεις στο “λάθος”.
Culpa (λάθος) ομολογημένο και επαναλαμβανόμενο είναι κόλπο (τέχνασμα, κομπίνα).
Λάθος είναι να μη θυμάσαι
τα λάθη σου.
Λάθος είναι και το σωστό,
σε λάθος ώρα!
― «το δις εξαμαρτείν ουκ αντου Κώστα
δρός σοφού». Το πολλαπλώς
Βενετσάνου
είναι για τα... πανηγύρια!!!
Λάθος είναι να επιμένει η τρόικα σε - αναγνωρισμένη - “λάθος” συνταγή. Η “mea culpa” που επαναλαμβάνεται επιμόνως είναι κόλπο. Για την
κυβέρνηση που υπακούει και ακολουθεί είναι δις και
τρις εξαμαρτείν.
Λάθος του συνόλου σχεδόν των πολιτικών κομμάτων και του πολιτικού κόσμου είναι να νομίζει ότι η
παρούσα κρίση - “θεσμική, πολιτική, οικονομική,
κρίση ηθική, που παίρνει σε ορισμένες περιπτώσεις
τη μορφή εθνικής παρακμής”1, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση, με ακραίες επιπτώσεις, αλλά
πάντως μια συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση σ’
ένα φαινόμενο οξύ μεν, αλλά σύνηθες “νομοτελειακό”. Λάθος!
Η παρούσα οικονομική - πολιτική - ιδεολογική - κοινωνική κατάσταση δεν είναι απλά μια οξεία πολιτική ανατάραξη· είναι πόλεμος!
― Είναι λάθος να περιμένει η τρικολόρε κυβέρνηση ότι θα περάσουν τα “δύσκολα” κάνοντας το
“καλό παιδί” και ότι μετά τις γερμανικές εκλογές τα
πράγματα θα φτιάξουν.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
“Oι διαδικασίες διακανονισμού δανειακών χρεών στην Ε.Ένωση παραμένουν στην
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών· η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του Μνημονίου,
έχει δεχτεί να παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα”! Ολι Ρεν

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-EKM

Βιώσιμη πόλη
με ελεύθερες παραλίες
για όλους!
Σελίδα 14

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στη
ΡΑΜΠΑ ΑμεΑ

Συνέχεια στη σελ. 2

Παγκόσμιος
πρωταθλητής
ιστιοπλοΐας
ο Βύρων
Κοκαλάνης
Σελίδα 22

Αντιπλημμυρικά έργα
στην οδό Μαρκοπούλου
Σελίδα 6

Δ. Καμπέρος (τρελο-Καμπέρος)
Σελίδα 7

τα πρώτα βήματα
στην ελληνική αεροπορία

Σελίδα 11

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Το Λάθος
Συνέχεια από τη σελ. 1
Οτι θα ροκανίσουμε το χρόνο και μετά “θα γίνει το θαύμα”.
Κάποιοι θα συμπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο να πάρουν
τη βουλευτική σύνταξη ή να επανεκλεγούν. (Τέτοια ποταπά
ελατήρια είχε και ο δικτάτορας Πάγκαλος, που εξασφάλισε
από την κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκογλου την “προεδρική” του σύνταξη).
― Είναι Λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει να ωριμάσει η
πτώση της κυβέρνησης, για ν’ αναλάβει αυτός τη διακυβέρνηση, ως φυσικό επακόλουθο μιας ομαλής εναλλαγής
της εξουσίας.
Είναι λάθος να μην καταγγέλει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ την “κυβέρνηση” - το εγχείρημα Λ. Παπαδήμου ως συνταγματικό
πραξικόπημα, ως παράνομη και επομένως τις πράξεις της
ως ανυπόστατες. (Ανυπόστατα μνημόνια, συμβάσεις, νομοθετικές (απορ)ρυθμίσεις κλπ.). Είναι λάθος να μην αποφαίνονται επ’ αυτού εγκύρως οι συνταγματολόγοι σε
συνέδριο, όχι στα τηλεπαράθυρα. Στα τηλεπαράθυρα την
έχει καταγγείλει και ο ...Βενιζέλος!
Είναι λάθος να μην έρχεται στη Βουλή και στην Ευρωβουλή
για συζήτηση η διαρεύσασα άκρως εμπιστευτική έκθεση
της Κομισιόν, που συζητήθηκε στο Ecofin την 10/2/20092
για τα 18,6 τρις ευρώ τοξικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, όταν βάσιμα πιθανολογείται ότι αυτά πληρώνουν
σήμερα οι λαοί και οι οικονομίες της Ευρώπης.
Εχει ευθύνη, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και οι βουλευτές
και ευρωβουλευτές, όταν και προσωπικά έχουν ενημερωθεί περί αυτού ορισμένοι. Αν δεν ξέρουν “ν’ ακούνε” αυτό
που “ακούνε” κι όχι “ποιος το λέει”, αλλά τί λέει, αυτό είναι
και αντιδημοκρατικό και μη ορθολογικό.
Είναι λάθος ο Λαός να περιμένει καρτερικά.
Είναι λάθος οι πολιτειακοί, οι πολιτικοί, οι θεσμικοί και κοινωνικοί παράγοντες3 να περιμένουν παθητικά τις εξελίξεις.
Τώρα χρειάζεται πανστρατιά
Οσο εξασθενεί η οικονομία,
Οσο αποσαθρώνεται η δημόσια Διοίκηση
Οσο εξαντλείται οικονομικά και ηθικά ο Λαός
Οσο μας “δένουν” χειροπόδαρα με διεθνείς δεσμεύσεις
Οσο αρπάζουν και υποθηκεύουν κάθε ικμάδα, κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή αυτού του τόπου, αυτού του λαού,
τόσο αποδυναμώνεται το κράτος μας, αλλά και το έθνος
μας ως ηθική οντότητα.
Οι καιροί δεν περιμένουν.
Τώρα είναι υπέρ πάντων και εξ’ απάντων ο Αγών.

ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ
Ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς, απέκτησε κόρη

Η διακυβέρνηση της χώρας υπέρ της πατρίδας, του Λαού
και του Εθνους (μόνο βλάκες και αγράμματους ή “κολλημένους” πρέπει να ενοχλεί αυτή η ύψιστη έννοια), θα είναι
εκτάκτου σκοπού και ανάγκης.
Δεν θα είναι κόμματος ή μιας ιδεολογίας. Θα είναι της Ελλάδας και των Ελλήνων!
Ξεκολάτε!
Ξεκολάτε από κόμματα και ιδεοληψίες. Αφήστε τα για
μετά.
Τώρα, αντισταθείτε στην τραπεζοκρατία. Στην εταιρειοκρατία του νεο-φιλελευθερισμού. Στην επιδρομή και στην
πλεονεξία των αρπακτικών.
Ο Σαμαράς επικαλείται και προσδοκά τις “επενδύσεις”, για
να φέρει ανάπτυξη και να μειώσει την ανεργία!
Το πρώτο βήμα είναι να κρατήσει τις υπάρχουσες επενδύσεις ανοιχτές. Τις επιχειρήσεις που έκλεισαν κι αυτές που
κινδυνεύουν να κλείσουν (55.00 προβλέπεται να κλείσουν
το 2013 και να προσθέσουν 195.000 νέους άνεργους στη
στρατιά των δύο εκατομμυρίων). Αυτές τις “επενδύσεις”
κρατάς πρώτα ανοιχτές και μετά επιδιώκεις να προσελκύσεις κι άλλες. Αυτές τις “μεγάλες” που θέλουν μερικοί - μερικοί που τους ενοχλούν τα “κομμωτήρια” και τα
“ψιλικατζίδικα”. Τα κομμωτήρια και τα ψιλικατζίδικα δίνουν
δουλειά σε 2-3 ανθρώπους. Ο υδραυλικός και ο ηλεκτρολόγος που “δεν κόβουν αποδείξεις”, αγοράζουν βρύσες και
καλώδια από την αγορά και την κινούν, ρίχνοντάς της “μια
σταγόνα λάδι”. Τώρα που έκλεισε ή μετανάστευσε ο υδραυλικός τί σου προσφέρει;
Οταν είσαι στην κατάσταση διάλυσης εφαρμόζεις τελείως
διαφορετική πολιτική. Η αγορά θέλει χαλαρότητα δημοσιονομική για ν’ ανασάνει, ν’ αναρρώσει και μετά την εξορθολογίζεις.
Αναπτύσεις ακόμη και πρωτίστως την πρωτογενή σου παραγωγή (αγροτοκτηνοτροφική). Τα οποιαδήποτε εμπόδια
της Ε.Ε. τα υπερπηδάς με αναστολή δεσμευτικών συμφωνιών.
Εάν οι “εταίροι” διαφωνούν και επιμένουν στους δεσμευτικούς όρους, να πληρώσουν! Και οπωσδήποτε οι Γερμανοί
να πληρώσουν το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις.
Είναι Λάθος να μη ζητάς αυτά που σου χρωστάνε. Είναι
λάθος να πληρώνεις αυτά που δεν χρωστάς.
Και δεν χρωστάς τα “εξ’ αισχράς αιτίας” προερχόμενα. “Αισχρά αιτία”, είναι και η τοκογλυφία.
“Αισχρά αιτία” είναι και ο εξαναγκασμός σε δανεισμό.

―――――――――
1. Κων/νος Καραμανλής: “7η”, φ. 9/3/13.
2. ΕΒΔΟΜΗ, φ. 762/15.12.12 και 759/24.11.12.
3. Συνδικαλισμός, κοινωνικά κινήματα πολιτών, δημ. διοίκηση, σώ-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Κούλουμα στους Δήμους

Σελ. 4-5

Εκδήλωση στο Μαραθώνα για
το νερό
Σελ. 6
Κοινωνική πολιτική στα ΣπάταΑρτέμιδα με λαχανόκηπους Σελ. 6

Ενημέρωση για επεκτάσεις
σχεδίων πόλεως στο Δήμο Σαρωνικού
Σελ. 7
Ο βίος και το κήρυμα του Ιησού
από τις Ευαγγελικές αφηγήσεις
γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Φανή

Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Τα ελληνικά μυαλά διαπρέπουν
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Με αντιμνημονιακές αναφορές ο
προϋπολογισμός των 3Β Σελ. 12-13
Ετοιμος ο Σταθμός Μηλαδέζας Σελ. 13

Ψωνίστε στη γειτονιά σας... Σελ. 15

“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”
Αρετή Τζήλου

Σελ. 16

Σύσκεψη για τα Κέντρα Υγείας Σελ. 21
Δελφοι-Δελφύς η μήτρα του κόσμουΣελ. 24

Εκπαιδευτικοί και Σχολικές
Επίτροπές εμπλέκονται σε
11 σχολεία του Δήμου ΒΒΒ

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή
Α’βαθμιας Εκπαίδευσης Παλλήνης
για την οικονομική διαχείριση

Πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης “καίει” εκπαιδευτικούς και σχολικές Επιτροπές των Δήμων Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, αλλά και του
Καλλικρατικού Δήμου ΒΒΒ.

Στις 19 Μαρτίου, ημέρα Tρίτη και ώρα 6μ.μ. θα συνεδριάσει
το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης, «για να συσκεφθούν και να αποφασίσουν», μετά την έκθεση ελέγχου των
Ορκωτών Λογιστών για την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Παλλήνης για το διάστημα από 1-7-2011 έως 30-6-2012
καθώς και μια σειρά άλλα θέματα.

και είναι ευτυχισμένος μπαμπάς. Τον συγχαίρουμε και
τους ευχόμαστε καλότυχο και ευτυχισμένο.

Σ

υγχαίρουμε επίσης το δήμαρχο Σπύρο Πανά, για

τη συμπαράσταση στον εθελοντή Βαγγέλη Κω-

σταλιάτο που βρίσκεται μήνες μέσα στο Ασκληπιείο,
βαριά τραυματισμένος και στην οικογένειά του.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, η υπόθεση βαίνει προς τον
Εισαγγελέα και σύντομα θα έχουμε νεότερα.
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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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Κούλουμα στη Γλυφάδα
Συνεχίζοντας τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις ο Δήμος
Γλυφάδας διοργανώνει και φέτος τη γιορτή για τα Κούλουμα, την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου, με το πέταγμα του χαρταετού, νηστίσιμα, κρασί και φυσικά
χορό και τραγούδι.
Το γλέντι θα ξεκινήσει στις 11.30 π.μ. στο τέρμα της
οδού Κων/νου Αθανάτου - θέση Πατητήρι.

Κούλουμα στην Ανθούσα (Παλλήνη)
Την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013, ο Δήμος Παλλήνης
και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού –
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης διοργανώνουν τα Κούλουμα 2013. Μία γιορτή που έχει καθιερωθεί και αποτελεί
εδώ και χρόνια θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί
σε χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS
στην Ανθούσα που παραχωρήθηκε δωρεάν για το σκοπό

αυτό. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όπως κάθε χρόνο
χορό, τραγούδι και παραδοσιακά εδέσματα για τους δημότες καθώς και παιχνίδια για τους μικρούς φίλους.
Ακόμη μια φορά, όπως σημειώνει ο Δήμος, καθοριστική για
την επιτυχία της εκδήλωσης θα είναι η ενεργή συμμετοχή
των τοπικών συλλόγων που θα προσφέρουν την αμέριστη
βοήθειά τους προκειμένου το κοινό που θα παρευρεθεί να
απολαύσει ποικίλες παραδοσιακές γεύσεις και άρτια εξυπηρέτηση.

Κυνήγι του Χαμένου θησαυρού
στο Λαύριο

Αποκριάτικο ξεφάντωμα
στο Μαρκόπουλο

Το 1ο σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λαυρίου και ο
Δήμος Λαυρεωτικής σας προσκαλούν στο Κυνήγι του
Χαμένου θησαυρού την Κυριακή 17/03 ώρα έναρξης
11πμ, πλατεία Ηρώων και στο Μασκέ Πάρτυ στη πλατεία ηρώων Λαυρίου την ίδια μέρα στις 4 μμ.

Ο Δήμος Μαρκόπουλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκόπουλου (Κ.Δ.Ε.Μ.),
διοργανώνουν Αποκριάτικο διήμερο εκδηλώσεων.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

1) Την Κυριακή, 17 Μαρτίου, στην Κεντρική Πλατεία,
μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση, από τις 12 το μεσημέρι έως 4μ.μ. με πολύ χορό και παιχνίδια.

O ΕξωραΪστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας,
οργανώνει την καθιερωμένη καθαροδευτεριάτικη
εκδήλωση, Δευτέρα 18/3 το πρωί, στην πλατεία
του Πανοράματος, με φασολάδα και καλή παρέα.

2) Την Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου, ώρα 10 το πρωί,
στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, στο Πόρτο Ράφτη, για
ένα γλέντι με χορό, τραγούδι, παραδοσιακή φασολάδα και φυσικά, το πέταγμα του χαρταετού.

Απόκριες στο Δήμο Σαρωνικού
Αποκριάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε συνεργασία με τις πέντε κοινότητες που
τον αποτελούν, οργανώνει ο
Δήμος Σαρωνικού.
Συγκεκριμένα ανά δημοτική κοινότητα:
Στην

Ανάβυσσο

την Κυριακή 17

Μαρτίου, 10:30 π.μ. στην κεντρική
πλατεία, αποκριάτικη γιορτή με παραδοσιακά δρώμενα, animateur, μουσική, τραγούδια, χορευτικά και άλλες
εκπλήξεις.
Στη

Σαρωνίδα

στις 11:00 έως

14:30, στην κεντρική πλατεία εκδήλωση για τον εορτασμό της Αποκριάς
με πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις για
μικρούς και μεγάλους.

Κούλουμα
στην Παλαιά Φώκαια
Καθαρά Δευτέρα (18/3) στο λιμάνι

μια ξεχωριστή γιορτή που θα περιλαμβάνει διαγωνισμό νηστήσιμης
πίτας, έκθεση χαρταετών και εργαστήρι χαρταετού, επίδειξη μηχανοκίνητου
αλεξίπτωτου
πλαγιάς,
ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά,
καθώς και χορευτικό πρόγραμμα από
χορευτικά συγκροτήματα συλλόγων
της περιοχής, μουσική και χορό.
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Φυτεύουμε λαχανόκηπο
στο Κάμπινγκ Βούλας
Tο Σάββατο 23 Μάρτιου από τις 9.00-17.00, οι Εθελοντές Κάμπινγκ, θα δημιουργήσουν ένα λαχανόκηπο Φυσικής Καλλιέργειας που δεν απαιτεί βοτάνισμα, φυτοφάρμακα, λίπασμα, ή
όργωμα χρησιμοποιώντας σβώλους, με τη γνώση του Π. Μανίκη στο Αυτοδιαχειριζόμενο κομμάτι στο Κάμπινγκ Βούλας.
Εχετε μαζί σας
· το φαγητό σας για το συλλογικό μας τραπέζι
· τσάπες και παραδοσιακούς σπόρους.
Επιλέξαμε το Aυτοδιαχειριζομενο Kάμπινγκ Βούλας σαν χώρο για
την εκδήλωση μας γιατί εδώ την ίδια ώρα που αξιοποιούμε με σεβασμό μια αχρησιμοποίητη έκταση ακαλλιέργητης αστικής γης απελευθερώνουμε τη κλειδωμένη παραλία και δίνουμε ελεύθερη
πρόσβαση για όλους!
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν: Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ
Βούλας - Βλαστός Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ελληνικού - Αργυρούποληs
- Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού.
Το Κάμπινγκ Βούλας είναι 200 μέτρα από την αφετηρία του Τραμ
στη Βούλα (δίπλα στο ΠΙΚΠΑ )
http://www.voulacamp.blogspot.com/
6974342771 - 6944508223 & 22910-79507 durjaki@hotmail.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου “Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ” οργανώνει ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στη σημαντικότερη ερμηνεύτρια και ερευνήτρια της μουσικής μας
παράδοσης, Δόμνα Σαμίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου, ώρα 7:00 μ.μ στο χώρο του Μηχανουργείου.
Είσοδος ελεύθερη

«Η προσπάθεια των Αγωνιστών του
‘21 και του Ιωάννη Καποδίστρια
για ίδρυση ελληνικού κράτους
από το 1822»
Διαπραγμάτευση - στρατηγική - μηνύματα για τους σημερινούς Ελληνες
Ο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», οργανώνουν εκδήλωση
με ομιλητή τον Ανδρέα Κούκο, Νομικός - Καθηγητής Νεότερης
Ιστορίας Σχολής Εθνικής Αμύνης – Ταξίαρχος ε.α., με θέμα την
“Προσπάθεια των Αγωνιστών ‘21 και του Καποδίστρια να ιδρύσουν ελληνικό κράτος”.
H εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στις 7μ.μ. στην
αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα,
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18.
Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα,
από το Χορευτικό του Ομίλου.

Ο Σύλλογος Γυναικών "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ" διοργανώνει
διήμερη εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία, στις 30-31 Μαρτίου. Το κόστος 80 € το άτομο στο δίκλινο, περιλαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση στη Δημητσάνα με
πρωινό και ημιδιατροφή.
Δήλωση συμμετοχής: Μαρ. Μαυραγάνη 6976636609

Εκδηλώσεις ΚΑΠΗ

“Με πίστη και αισιοδοξία
για ένα καλύτερο αύριο”
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναθηναϊκής Γλυφάδας Βούλας, οργανώνει ομιλία
με την ομότιμη καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών Μερόπη
Σπυροπούλου, με θέμα: “Με πίστη και αισιοδοξία για
ένα καλύτερο αύριο”, που θα γίνει στο Ξενοδοχείο
“Οασις” (παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος) Γλυφάδα
την Πέμπτη 21 Μαρτίου, 7μ.μ.

Αφιέρωμα στον ποιητή
& στιχουργό Νίκο Γκάτσο
Ο Δήμος Γλυφάδας, o Σύλλογος Αρκάδων Γλυφάδας «Ο
ΑΡΚΑΣ» & ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών

Ολα είναι στο μυαλό σου
Μια μαύρη (πολύ) κωμωδία
Της Robin Swicord
Στην Κεντρική Σκηνή του θεάτρου Τόπος Αλλού, θα παρουσιαστεί από την Πέμπτη 21 Μαρτίου (jπρεμιέρα) το
έργο της Robin Swicord «Ολα είναι στο μυαλό σου», σε μετάφραση - σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, με
τους Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Τάκη Χρυσικάκο, Νίκο Καμτσή.
Μια μαύρη κωμωδία ή
ένα σκοτεινά κωμικό
δράμα, ρυθμικό και γρήγορο.
Ο Εντυ-Ρέη εννέα μέρες
πριν αποφυλακιστεί, με
την βοήθεια της ΜπίλυΜαρί, το σκάει μαζί με
τον μυστήριο Ρέϊνφρόου από τις αγροτικές
φυλακές που εκτίει ποινή
φυλάκισης για μικροαπατεωνίες...

Η αναγέννηση του ελληνισμού
και της φύσης
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει
κάθε Πέμπτη (στις τακτικές συναντήσεις τους) ομιλίες και
εκδηλώσεις. Την προσεχή Πέμπτη 21/3, ώρα 6.30μ.μ. έχει
θέμα: “Η Αναγέννηση του Ελληνισμού και της Φύσης” με
ομιλητή τον Βρανά Γκρέκα, συγγραφέα και ερευνητή.
Οι συναντήσεις γίνονται στο ξενοδοχείο Congo Palace
Ποσειδώνος 81Α στη Γλυφάδα Τηλ. 210 8946.711

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Γλυφάδας οργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στον Αρ-

«Ανοιχτή μέρα»

κάδα ποιητή & στιχουργό Νίκο Γκάτσο, την Τετάρτη 20

Είσοδος ελεύθερη

Μαρτίου, στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Γ. Γεννηματά & Αν. Ρωμυλίας 123, Άνω Γλυφάδα.

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
• Μονοήμερη εκδρομή στη Μονή Αγάθωνος, Γοργοπόταμος, το Σάββατο 23 Μαρτίου.
• Θεατρική Παράσταση την Πέμπτη 21 Μαρτίου με τίτλο:
«Δε μ' αγαπάς, μ' αγαπάς» στο ΘΕΑΤΡΟ Βασιλάκου,
Προφ. Δανιήλ 3-5 (και Πλαταιών), Κεραμεικός Ώρα παράστασης 20.00/Αναχώρηση από Άγ. Ιωάννη Βούλας
στις 18.30 & αντίστοιχα από Βάρη χώρος Λαϊκής Αγοράς
• 4ήμερη εκδρομή στα Θρακικά Τέμπη – Δέλτα Έβρου –
Ξάνθη – Κομοτηνή – Πομακοχώρια – Αλεξανδρούπολη –
Σουφλί από 28 έως 31 Μαρτίου.
Πληροφορίες και συμμετοχή στα δημοτικά ΚΑΠΗ:
Βούλας, Ζεφύρου 2, Τηλ.: Θεοδώρου Ελ.: 2132019940,
Καραγιάν Νανά: 2132019941 / 6977094203
Email: kapi@vvv.gov.gr, Τηλ. Εντευκτηρίου: 2108956061
Βάρης: Τερψιχόρης 4, Τηλ.: 2108972203.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Πανελλαδική
Οργάνωση Γυναικών
“Παναθηναϊκή”
Γλυφάδας - Βούλας

Πληροφορίες Τηλ. 210 9622.753 - 210 9623.845

Εκδρομή στην Αρκαδία

με την

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ
Πεζοπορία, ξενάγηση, περιήγηση.
Με την ευκαιρία της εθνικής εορτής η “Εναλλακτική
Δράση” οργανώνει εκδρομή στα Δερβενάκια - Στεφάνι,
την Κυριακή 24 Μαρτίου, όπου, στα περίφημα στενά
τους, κοντά στη Νεμέα, στις 26 Ιουλίου 1822 οι Έλληνες
με επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, περίμεναν
και τσάκισαν τη στρατιά του Δράμαλη των Τούρκων, κερδίζοντας μια από τις πιο μεγάλες και αποφασιστικές νίκες
του Απελευθερωτικού Αγώνα.
Αναχώρηση 8πμ. από Βούλα, 8.30πμ. από Ομόνοια.
Συμμετοχές: Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757 ή
στο Email : ena.drasi@gmail.com

Την Kυριακή 31 Μαρτίου, «ανοίγουμε τις πόρτες» του
κέντρου μας σε όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τη γιόγκα και να τη βάλετε στη ζωή σας.
Ελάτε να παρακολουθήσετε ελεύθερα τάξεις γιόγκα και
διαλέξεις μέσα από το σύστημα Σατυανάντα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
10.30 -11.00: Αφίξεις - Είσοδος ελεύθερη
11.00 -12.00: Καλωσόρισμα - βίντεο πάνω στη γιόγκα.
12.00 - 13.30: Εργαστήρι 1: «Χάθα γιόγκα, για πιο συνειδητή
ζωή» (άσανα, πραναγυάμα, βαθιά χαλάρωση)
13.30-14.00: Διάλειμμα
14.00-14.45: Εργαστήρι 2: «Κουνταλίνι γιόγκα».
14.45 - 15.15: Διάλειμμα
15.15 - 16.00 : Εργαστήρι 3: «Σατ κάρμας: βασικές τεχνικές
αποτοξίνωσης του οργανισμού»

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης
δηλώνοντας τις ώρες που σας ενδιαφέρουν.
(τηλεφωνικά ή με e-mail) Τηλ- 210-6641545 & 6956482415
Διεύθ. - Διαδόχου Κωνσταντίνου 32, Παιανία
e-mail- sycp@satyanandayoga
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΓΙΑ THN ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Με πρωτοβουλία της “Εναλλακτικής Δράσης για ποιότητα Ζωής” του Μαραθώνα, μετά τη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποφάσισαν, επειδή, οι πιέσεις από λόμπι εταιρειών και κυβερνήσεις για ιδιωτικοποίηση του νερού σε όλη την
Ευρώπη είναι μεγάλες, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
νερού 22/3, οργανώνεται κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου 11 το πρωί στο
φράγμα του Μαραθώνα
Η μετακίνηση προς το φράγμα θα γίνει με πούλμαν που
θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί με κόστος 5 ευρώ
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το πούλμαν
Μαρία Κορομηλά 2108991145 – 6940308757

ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Πριν ένα χρόνο, πολίτες από όλη την Αθήνα φύτεψαν
1.150 ελιές δημιουργώντας έναν ελαιώνα εντός του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κατά της εκποίησης του Ελληνικού και υπέρ
της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 10 π.μ. ξαναβρισκόμαστε
στο ελαιώνα (είσοδος από την οδό Αεροπορίας - πύλη
κανόε-καγιάκ)...

19ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας
To 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 18 ως 29
Σεπτεμβρίου 2013, προσκαλεί τους νέους Έλληνες σκηνοθέτες να δηλώσουν συμμετοχή με τις μικρού μήκους ταινίες
τους.
Το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ στηρίζει για δεύτερη χρονιά την ελληνική
κινηματογραφική δημιουργία με το διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στείλτε τη μικρού μήκους ταινία σας ηλεκτρονικά στο
shorts@aiff.gr, με οποιοδήποτε τρόπο: μέσω wetransfer, είτε
«ανεβασμένη» στα κανάλια dailymotion, youtube ή vimeo με
κωδικό πρόσβασης, σε φιλμ 35mm ή dcp ή σε ψηφιακή μορφή.
Η προθεσμία υποβολής των ταινιών λήγει στις 30 Ιουνίου
2013.
Η παραγωγή των ταινιών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τους τελευταίους 12 μήνες.
ΒΡΑΒΕΙΑ:
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, με έπαθλο 2.000 ευρώ, Βραβείο
Σκηνοθεσίας και Βραβείο Σεναρίου.
Εφέτος, προστίθενται άλλες δύο κατηγορίες βραβείων, το Β’
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Γ΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: 210-6061689
press@aiff.gr - www.cinemag.gr & www.aiff.gr

Αντιπλημμυρικά έργα
στην οδό Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη
Ενα έργο απολύτως αναγκαίο για την περιοχή δρομολογείται
Μετά από συνεχή και επίμονα διαβήματα, υπομνήματα, έγγραφα και
επιστολές, προς την Περιφέρεια
Αττικής, του Δήμου Μαρκοπούλου,
εντάχθηκε η Μελέτη για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, επί
της Επαρχιακής Οδού Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη.
Την αναγκαιότητα εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων επί της συγκεκριμένης οδού, καθιστούσε
ακόμη πιο επιτακτική, η ύπαρξη
του 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη επί αυτής, με

πτωση, από μικρά παιδιά, γονείς
και εκπαιδευτικούς.

αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε
εξαιρετικά δύσκολη η ομαλή προσέγγιση των Σχολικών Μονάδων,
τις ημέρες που υπάρχει βροχό-

Οπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, η θετική ανταπόκριση της Περιφέρειας την
οποία και ευχαριστούμε, δίνει μια
μεγάλη ανάσα στον Δήμο μας, ο
οποίος εξαιτίας της δεινής οικονομικής του κατάστασης και της έλλειψης του αναγκαίου τεχνικού
προσωπικού, δεν είχε τη δυνατότητα πραγματοποίησης της απαραίτητης Μελέτης, αλλά κυρίως
της χρηματοδότησής τους.

Κοινωνική πολιτική στα Σπάτα-Αρτέμιδα

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Λαχανόκηπος
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ελληνικό
Κέντρο
Διαπολιτισμικής
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής
Μπάλλας» ξεκινά τη λειτουργία
δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού με
την ονομασία «Άγγελος». Η δράση
αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω
δομές:

τάσταση καλλιεργώντας έκταση
50τ.μ.
Το 10% της παραγωγής θα διατίθεται
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ο Λαχανόκηπος θα λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση
Γεωπόνου, ενώ θα παρέχεται υποστήριξη και από Κοινωνικό Λειτουργό.
Όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για
την καλλιέργεια (εργαλεία, κηπευτικό

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Θα διανέμει σε τακτική βάση είδη παντοπωλείου όπως τρόφιμα, είδη ένδυσης και είδη ψυχαγωγίας σε άτομα και
οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Το
Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί
στην οδό Αύρας 14, στο κτίριο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Σπάτων Αρτέμιδος.
Για τα δικαιολογητικά εγγραφής επικοινωνήστε στο τηλ. επικοινωνίας
2294111049.

Γραφείο Διαμεσολάβησης

υλικό κλπ) θα διατίθενται στους δικαιούχους ΔΩΡΕΑΝ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δημοτικός Λαχανόκηπος
Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος είναι μια
δράση που απευθύνεται στην τοπική
κοινωνία και θα ασχολούνται πολίτες
με κριτήριο την εισοδηματική τους κα-

Δικαιούχοι είναι:
-Έλληνες Πολίτες Δημότες ή Κάτοικοι
του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
-Ομογενείς Δημότες ή Κάτοικοι του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
-Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο
Σπάτων Αρτέμιδος και έχουν άδεια παραμονής.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση στα Δημοτικά Καταστήματα
Σπάτων και Αρτέμιδος επισυνάπτοντας
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Αίτηση
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
και Ε9.

Το γραφείο παρέχει τις υπηρεσίες του
σε άνεργους, άπορους και άστεγους
δίνοντας πληροφόρηση για τις δράσεις και τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και άμεσης αντιμετώπισης
της φτώχειας, αλλά και βοηθώντας
στην κοινωνική δικτύωση των ευάλωτα πληθυσμιακά ομάδων και τις
σχέσεις τους με τις δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας και απασχόλησης.
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά εγγραφής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην οδό
Αύρας 14 στην Αρτέμιδα, 1ος όροφος
και ώρες 09:00-17:00 (τηλ. επικοινωνίας 2294111049).

ΕΒΔΟΜΗ

Ενημέρωση για την επέκταση
σχεδίου πόλεως Καλυβίων,
Κιτέζας Λαγονησίου, ΒΙΟΠΑ,
Κουβαρά,
Σε συνεδρίαση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σαρωνικού, στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 20
Μαρτίου και ώρα 17:30, προκειμένου να ενημερωθεί το
Σώμα και οι ενδιαφερόμενοι για τις επεκτάσεις σχεδίων
σε διάφορες περιοχές του Δήμου, όπως η ημερήσια διάταξη.
1. Ενημέρωση από τον μελετητή για την επέκταση σχεδίου πόλεως Καλυβίων (περιοχή «Μαυρίκεζα» κ.λπ.) Εισηγητής: Μελετητής Ραμπαούνης Νικόλαος
2. Ενημέρωση από τον μελετητή για την επέκταση σχεδίου β΄
κατοικίας στην περιοχή Κιτέζα – Λαγονήσι. Εισηγητής: Μελετητής Ραμπαούνης Νικόλαος
3. Ενημέρωση από τον μελετητή για το σχέδιο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων. Εισηγητής: Μελετητής Σπανούδης Ιωακείμ
4. Ενημέρωση από τον μελετητή για τα σχέδια α΄ και β΄ κατοικίας Κουβαρά και λήψη απόφασης περί έγκρισης νέου χρονοδιαγράμματος
μελετών.
Εισηγητής:
Μελετητής
Δημητριάδης Φίλιππος – Κυριοπούλου Λίντα
5. Ενημέρωση από τον μελετητή για το σχέδιο «παραλίας»
Καλυβίων και λήψη απόφασης για μελέτη πράξης εφαρμογής
σε δύο φάσεις ( α΄ φάση οικοδομικά τετράγωνα που δεν εφάπτονται σε ρέματα και β΄ φάση όλα τα υπόλοιπα)
Εισηγητής: Μελετητής Κατσάνος Θεοφάνης

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
χωρίς προπαραγγελία
Μετά την περσινή μαζική ανταπόκριση των κατοίκων του
Μαρκοπούλου, στην πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής,
για διάθεση πατάτας χωρίς μεσάζοντες, ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσκαλεί τους κατοίκους, το Σάββατο 16
Μαρτίου και ώρα 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στο
Γήπεδο της ΜΑΡΚΟ, όπου θα διατεθούν γεωργικά και
άλλα προϊόντα διατροφής, σε χαμηλή τιμή, απευθείας
από τους παραγωγούς!
Δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει προπαραγγελία. Μπορεί ο καθένας να πάει και να ψωνίσει επί τόπου.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
στο Μαρκόπουλο
Η τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Δήμου Μαρκοπούλου διοργανώνει Λαϊκή Συνέλευση με θέμα τις
Ιδιωτικοποιήσεις.
Η Συνέλευση θα γίνει στον χώρο εκδηλώσεων του
Δήμου στον εξώστη του κιν/φου “‘Αρτεμις” την Τετάρτη 20/3 και ώρα 19:00.
Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Νάντια Βαλαβάνη.
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Ο ρατσισμός στην ιδιαιτερότητα!!!
Οχι στη ράμπα αναπήρων στη Λαυρεωτική
Με επείγουσα επιστολή προς κάθε αρμόδια αρχή από τον Υπουργό έως τον
Δήμαρχο, η Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.),
τους ενημερώνουν για την καταγγελία
ατόμου με βαριά κινητική αναπηρία,
που εμποδίστηκε από περιοίκους, να
κατασκευάσει ράμπα στην παραλία
Τουρκολίμανο Κερατέας.
Καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. δείχνει το βάθος
και την έκταση των αρνητικών στερεοτύπων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που διέπουν ακόμα ένα μέρος
της ελληνικής κοινωνίας…

ράμπα θα πρέπει να είναι κάθετα προς
την ακτογραμμή, επιτρέποντας την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ),
με τις εξής προϋποθέσεις …» κλπ.
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε με
ίδια οικονομικά μέσα της ενδιαφερόμενης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία
της ΕΣΑμεΑ, τηρώντας τις τεχνικές
προδιαγραφές που θέτουν οι υπουργικές αποφάσεις για το θέμα.
Όμως το εν λόγω έργο σταμάτησε

Γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκας, η
οποία έχει φτάσει στο στάδιο της τετραπληγίας, κατέθεσε στις 26-112012 αίτηση προς το Δήμο
Λαυρεωτικής για να της χορηγηθεί
άδεια για κατασκευή ράμπας στην παραλία «Τουρκολίμανο» της Δημοτικής
Ενότητας Κερατέας. Τα έξοδα μάλιστα τα ανέλαβε η ίδια!

μετά από ενέργειες περιοίκων οι
οποίοι έχουν στραφεί ακόμα και εναντίον της Δημοτικής Αρχής του Δήμου
Λαυρεωτικής με το αιτιολογικό ότι
«ενοχλούνται με το θέαμα και ότι με
το άνοιγμα της ράμπας χάνεται μία
θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό
τους στην σκιά»!!!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συμφώνησε και
έθεσε και τις τεχνικές προδιαγραφές
που θα έπρεπε να τηρηθούν: «Η

Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον Δήμο και όλους
τους εμπλεκομένους να δώσουν εντολή για τη συνέχιση της κατασκευής
της ράμπας προασπίζοντας τα ανα-

O Δήμαρχος Σπ. Πανάς
καλεί την εκπαιδευτική
κοινότητα του Δήμου
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, για τη διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης στην πόλη, ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς προγραμματίζει συνάντηση με
τους Διευθυντές των Σχολείων του Δήμου, τους Προέδρους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, τους Προέδρους των
15μελών Συμβουλίων και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρ-

τίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Λ. Καραμανλή 18, Βούλα).

φαίρετα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία για την ισότιμη συμμετοχή
τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως όφειλε, κατέθεσε την αίτηση στην Κτηματική
Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, η
οποία, με απαντητικό της έγγραφο
στις 04-02-2013 αναφέρει μεταξύ
άλλων «….σας ενημερώνουμε ότι η
υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για
την προαναφερόμενη κατασκευή, σημειώνοντας ότι η ράμπα θα πρέπει να
είναι κάθετα προς την ακτογραμμή,
επιτρέποντας την είσοδο στο νερό
των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων
και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων
με αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν».
Mάλιστα η Περιφέρεια Ανατ. Αττικής
έχει με δικά της έξοδα τοποθετήσει
τέτοιες ράμπες σε ακτές λουομένων
και το χειροκροτήσαμε και το αναδείξαμε μέσα από τις στήλες μας.
Ολες οι αρμόδιες υπηρεσίες συμφώνησαν
Ήδη από το Μάιο 2012 η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ενημερώνει με έγγραφό της
(2009/ΦΕΚ 792/ΤΒ΄/29-4-2009 & ΦΕΚ
1411/ΤΒ/30-4-2012) ότι προβλέπεται
σε μία τουλάχιστον ανά Δημοτική
Ενότητα από τους παραχωρηθέντες
κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλία κ.λπ. καθώς όπου υφίστανται
λουτρικές εγκαταστάσεις, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν στην τοποθέτηση ενός διαδρόμου, κάθετα προς
την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών
αναπηρικών αμαξιδίων.
Ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι νόμοι,
έπρεπε να επιδιώξουμε να τους αποικτήσουμε και όχι να προσπαθούμε να
τους προσπεράσουμε... Αλλά αρχοντοχωριάτης ζει παντού...

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Σε νέα διανομή φθηνών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες θα
προχωρήσει ο Δήμος Σαρωνικού.
Ετσι, την Κυριακή 7 Απριλίου στην Παραλία Αναβύσσου
(πέτρινο) θα πραγματοποιηθεί διανομή προϊόντων δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να προμηθευτούν
απευθείας από τους παραγωγούς τα προϊόντα σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.
Οι κάτοικοι, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση παραγγελίας που θα βρουν α). στην ιστοσελίδα www.saronikoscity.gr (στην ενότητα Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις)
και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο d.k.anavyssou@hotmail.gr και β). σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο Σαρωνικού και
στις δημοτικές κοινότητες (Ώρες: 08:00 –14:00).

Η συλλογή των αιτήσεων λήγει Παρασκευή 29 Μαρτίου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Mασκαράδες!
28 δημόσια κτίρια βγαίνουν προς πώληση και θα επανενοικιαστούν από το Δημόσιο πάλι πληρώνοντας
μηνιαία μισθώματα. Τέτοια ανάπτυξη.
Εχουμε το σπίτι που μένουμε, το πουλάμε και μετά
το ενοικιάζουμε από το νέο ιδιοκτήτη, για να κατοικήσουμε σ’ αυτό.
Και με ...σημαδεμένες τράπουλες βεβαίως βεβαίως.

Να προσέχετε τις λέξεις
Θυμάστε όταν ήρθε η Ν.Δ. με τον δεύτερο Καραμανλή, που βάφτισε το Υπουργείο Εργασίας, σε
Υπουργείο Απασχόλησης; Κάτι ξέρανε, γιατί πλέον
μόνο απασχόληση υπάρχει. Η πλήρης απασχόληση
στην εργασία αρχίζει να φαίνεται με ...κυάλι. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα: οι συμβάσεις πλήρους
απασχόλησης προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν
μέσα στο 2012 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011, είναι
αυξημένες κατά 53,12% όσον αφορά τη μερική απασχόληση και 80,36% για την εκ περιτροπής απασχόληση με
μονομερή απόφαση του εργοδότη.
Αν αυτό δεν είναι απασχόληση τί είναι!

Πολλά μανούσια...
Παραιτoύνται ο ένας μετά τον άλλον, οι εκλεκτοί της
τρικομματικής κυβέρνησης σε διακεκριμένες θέσεις
του δημόσιου τομέα. Ο Γενικός γραμματέας του

Ο βίος και το κήρυγμα του Ιησού
από τις Ευαγγελικές αφηγήσεις (Εισαγωγή)
«Μακάριοι σείς οι πτωχοί, διότι υμετέρα είναι η
βασιλεία του Θεού. Μακάριοι οι πεινώντες τώρα,
διότι θέλετε χορτασθεί.
Μακάριοι οι κλαίοντες τώρα διότι θέλετε γελάσει…
Ιδού, ο μισθός σας είναι πολύς εν τω ουρανώ.
Πλήν ουαί εις εσάς τους πλουσίους και κεχορτασμένους, διότι θέλετε πεινάσει, αλλά και πενθήσει
Λουκάς 6: 20
και κλαύσει.»
Λόγω των θρησκευτικών ημερών που έρχονται,
σκέφτηκα ότι ενδιαφέρον θα ήταν να ξαναθυμηθούμε τη δομική πηγή και σύνθεση των ιερών
Ευαγγελίων που γράφτηκαν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Για την πληρέστερη κατανόηση του πολιτικοοικονομικού κλίματος το οποίο
επικρατούσε στην Εβραϊκή κοινωνία εκείνης της
εποχής στην Παλαιστίνη, θεώρησα καλό στη αρχή
να κάνω μια σχετική ιστορική εισαγωγική μνεία.
Το θέμα του Χριστιανισμού, όσον αφορά στο ερώτημα, αν άρχισε σαν θρησκευτική ιδεολογία ή σαν
εκ των πραγμάτων κοινωνικό επαναστατικό κίνημα, έχει από πολλού τεθεί επι τάπητος, αλλά
συνάμα έχει προκαλέσει από μέρους τινών δογματικά θεολογούντων την πολλαπλή αντίδραση
καθώς την μη εξ’ ολοκλήρου θρησκευτική άποψη,
την απορρίπτουν.
Το βέβαιο πάντως είναι, πως η ανθρώπινη εξαθλίωση παντρεύτηκε άρρηκτα με το σωτηριολογικό
έργο κατ΄αρχήν της ψυχής, αλλά κατ΄ ουσίαν και
του σώματος στο επιζητούμενο όραμα ενός αξιοπρεπούς βίου συνυφασμένου με τις αρχές και τα
υπεσχημένα της θρησκείας του Χριστού. Το σωτηριολογικό έργο του Χριστιανισμού στην υπερβατική
του θεώρηση, στην πραγματικότητα καταγράφεται
σε μια αναγωγή στις παλαιότερες θέσεις της πλα-

τωνικής φιλοσοφίας, ή πιο παλιά της πυθαγορείου,
που αφορούσαν τον και καθαρμό της ψυχής δια της
αρετής, είτε της μετενσάρκωσης ή και των αμφοτέρων δύο. Η δε αυτή τελείωση του εξαγνισμού
προσέφερε το δικαίωμα της θέωσης...
Η κοινωνική του στόχευση του χριστιανισμού εξ
άλλου, σαφώς καταφαίνεται από το φραγγέλιο,
που ανεβοκατέβηκε στις πλάτες των εμπόρων,
όταν συναλλασσόμενοι είχαν στρατοπεδεύσει
στον λατρευτικό Ιουδαϊκό ναό.
Εκεί η βίαιη κίνηση αγανάκτησης του Ιησού, κατέγραψε ενδεικτικά τη θέση του ενάντια στην οικονομική εκμετάλλευση του ανθρώπου, η οποία εν
ονόματι του Μαμωνά υποτάσσει σε ιδιοτελείς σκοπούς θρησκευτικά πιστεύω. Ίσως λένε μερικοί ότι
αυτό να ήταν το κύριο μένος της καθεστηκυίας
τάξης, που οδήγησε τον Ιησού στο σταυρό και όχι
το πρόσχημα της προσβολής του προσώπου του
θεοποιημένου Ρωμαίου αυτοκράτορα δυνάστη.
΄Αλλωστε ο Χριστός, εν αντιθέσει προς την μετέπειτα αλλοιωθείσα χριστιανική εκκλησία, τουλάχιστον εξ’ όσων προκύπτει από τις Ιερές Γραφές,
ποτέ δεν συμπαρατάχθηκε με την εικόνα του πλουσίου και την εξουσία. Προς επίρρωση του λόγου
τούτου άς θυμηθούμε τον απόστολο Παύλο στην
Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του, όπου το ομολογεί: «Βλέπετε την κλήσιν υμών αδελφοί, ότι ού
πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ού πολλοί δυνατοί, ού
πολλοί ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου (δηλαδή τα αθώα, τα μη πονηρά) εξελέξατο ο Θεός,
ίνα καταισχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου
και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός και τα μη
όντα, ίνα τα όντα καταργήση, όπως μη καυχήσηται
πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού».
Ο λόγος του αποστόλου Παύλου, χωρίς να ελλείπει

υπουργείου Οικονομικών και μέλος του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ Γιώργος Μέργος, ο Παν. Αθανασόπουλος,
(μετά την εναντίον τους άσκηση δίωξης σε βαθμό
κακουργήματος), ο Σπύρος Ευσταθόπουλος. Και
μόνο αυτή την εικόνα να βλέπει ο απλός πολίτης,
που συνθλίβεται κάτω από τη φορομπηχτική πολιτική
φτάνει για να του ανάψουν τα ...λαμπάκια.
Kαι όλοι τους διπλο-τριπλο-θεσίτες επί σειρά ετών
σε κυβερνητικά πόστα λες και δεν υπάρχουν άλλοι
επιστήμονες και ικανοί. Και το χειρότερο είναι ότι
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε από τέτοιες αιτίες και συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να λύσουν το πρόβλημα
αυτοί που το δημιούργησαν!
Πάρτε παράδειγμα τον Γ. Μέργο: είναι καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Παν/μιο Αθηνών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος
Καραμανλής", μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Μεσολάβησης και
Διαιτησίας. Ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών και κατά την περίοδο 2004 -2007 και τώρα βέβαια που παραιτήθηκε. Το 2007 ήταν και διοικητής του ΙΚΑ ...

το θεολογικό ρητορικό στοιχείο, σαφώς καταγράφει το οικονομικό επίπεδο των πρώτων χριστιανών.
Αργότερα όμως στα χρόνια του έκφυλου αυτοκράτορα Κόμμοδου, οι ανώτερες τάξεις της οικονομίας
και της διανόησης έτρεξαν και ενετάχθησαν στον
χριστιανισμό αλλοιώνοντας την πρωταρχική του
σύνθεση, ίσως και εν μέρει τα υψηλά οράματά του.
Ως τα τέλη του 2ου μ.Χ. αιώνα ο χριστιανισμός είχε
παύσει να είναι θρησκεία των φτωχών χειροτεχνών
και των δούλων.
Όταν δε επί Κωνσταντίνου έγινε κρατική θρησκεία και νίκησε τη θρησκεία του αυτοκράτορα, μεταλλάχθηκε σε θρησκεία των ευρυτέρων κύκλων
της άρχουσας τάξης.
Έτσι η αναδίφηση των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών της εποχής, της προ και μετά την εμφάνιση του
χριστιανισμού, βρίσκει κανείς αρχικά δικαιολογημένο το προφίλ μιας προλεταριακής κίνησης (όπου
προλετάριος = ο άπορος, δηλ. αυτός ο οποίος για
μοναδική του περιουσία έχει τα παιδιά του.) Διευκρινιστικά οι προλετάριοι πάλι εκείνης της εποχής
όπως και της σημερινής, δεν ήταν οι μαρξιστικοί
προλετάριοι της παραγωγής, αλλά οι μικροέμποροι, χειροτέχνες, μικροαστοί που είχαν χάσει την
περιουσία τους και είχαν πτωχεύσει.*
Η Παλαιστίνη, τα χρόνια εκείνα, βίωνε ένα λαϊκό
πληθυσμό, ο οποίος αριθμητικά συνεχώς ανησυχητικά αυξανόταν, η δε θρησκευτικότητά του ήταν
υπερθερμασμένη, ενώ στα ανώτερα στρώματα η
θρησκεία είχε καταντήσει ένα συμβατικό ψέμα,
όπως μας πληροφορεί ο Κικέρων στο έργο του
“Pro Flacco”.*
Η όλη κατάσταση ήταν ένα καζάνι που έβραζε, το
οποίο εκ των πραγμάτων θα οδηγούσε σε εκτροπές επαναστατικές.
Έτσι μια επανάσταση είχε προηγηθεί από τον
Θαδδαίο, ψευδοπροφήτη κατά τον Κορδάτο, και
από τους Σικάρι τους αριστερούς Ζηλωτές, με αποτυχία. Ένοχο μεγάλο μερίδιο στην οικονομική παρακμή, αλλά και στην κοινωνική κατιούσα, έχει ο
γνωστός Ηρώδης ο Μέγας, με τις καταχρήσεις και
άλογες σπατάλες του δημοσίου χρήματος.
Αυτές λοιπόν τις τάξεις του λαού, οι οποίες καταφρονεμένες επένοντο, πλαισίωσε ο Χριστός. Αξίζει τον κόπο να δούμε και ένα απόσπασμα
ενημερωτικό από το βιβλίο του Clarke: ‘’The Economic Background of the Bible’’, από το οποίο κατα-

φαίνεται ότι σαν μόνη ήταν η ελπίδα για μια θεία
επέμβαση: «Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της συνθλίβουσας καταπίεσης, που οδηγεί στην απελπισία για το παρόν και της ελπίδας των ανθρώπων για
θεία επέμβαση, προσβλέπουσα στην Μέλλουσα
Ουράνια κρίση.»
Ο καθηγητής Αγουρίδης στον πρόλογο του βιβλίου
του “Δοκίμια στις ρίζες του Χριστιανισμού’’ αποφαίνεται ότι: «οι αρχικές καταβολάδες του Χριστιανισμού είχαν το στοιχείο του νεοφανούς και
άκρως επείγοντος για την αντιμετώπιση από τους
ανθρώπους των αναγκών της εποχής του».
Το μήνυμα λοιπόν του χριστιανισμού, με την υπόσχεση για έναν καινούργιο κόσμο ονομάστηκε
“Ευαγγέλιο” ή απλά “το καλό μήνυμα”. Ο όρος
“ευαγγέλιο” και το ρήμα ευαγγελίζομαι δεν απαντάται για πρώτη φορά στα χριστιανικά Ευαγγέλια.
Η γέννηση του Πυθαγόρα κατά τον Ιάμβλιχο (Vita)
χαρακτηρίστηκε σαν “ευαγγέλιο”. Ευαγγέλιο ονόμασε ο ιστορικός Φιλόστρατος τον ερχομό του φιλόσοφου ιατρού Απολλώνιου του Τυανέα, ο
οποίος είχε ζήσει προ του Χριστού και με την ασκητική του ζωή, μετά το θάνατό του θεοποιήθηκε.
Αλλά και “ευαγγέλιο” για τον Ρωμαίο πολίτη, θεωρήθηκε η εικόνα του Αυγούστου, που πρώτος εκ
των αυτοκρατόρων λατρεύτηκε σαν θεός.
Τα κείμενα των Ευαγγελίων από τη μεριά του χριστιανισμού θεμελίωσαν ένα διαφορετικό αύριο.
Την επομένη εβδομάδα θα γνωρίσομε το κατά
Μάρκον Ευαγγέλιον, με το οποίο ο συγγραφέας
απευθύνεται στην εκκλησία. Tο έγραψε δε κάπως
άτακτα και όχι με τη γνωστή χρονολογικά οργανωμένη σειρά των άλλων ευαγγελιστών. «Ού μέντοι τάξει υπό του Κυρίου ή λεχθέντα ή πραχθέντα»,
μας επισημαίνει ο επίσκοπος Ευσέβιος στην ‘’Εκκλησιαστική Ιστορία’’ του.
γιάννης κορναράκης το μάνθου
* Σχετικά με την κοινωνικοπολιτική εξαθλιωμένη κατάσταση
εκείνης της εποχής, θα αναφερθώ εκτενέστερα σε μελλοντικό
άρθρο.

Βοηθήματα
1) Σ. Αγουρίδης: “Δοκίμια στις Ρίζες του Χριστιανισμού”, Εκδ.
Έννοια
2) Γ. Κορδάτου: “Αρχαίες Θρησκείες και Χριστιανισμός”, Εκδ.
Μπουκουμάνη
3) Ερ, Φρομ: “Και ως Θεοί Έσεσθε”, Εκδ. Μπουκουμάνη.
4) Ερ. Φρομ “Η εικόνα του ανθρώπου στον Μαρξ”, Εκδ. Μπουκουμάνη
5) R. Daukins: “Η Περί του Θεού Αυταπάτη”,Εκδ. Κάτοπτρο
6) “Η Αγία Γραφή”, Εκδ. Ζωή
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βιβλιοπαρουσίαση
Γιατί το Βυζάντιο

Διάβασα και σας προτείνω

Ελένη-Γλύκατζη Αρβελέρ

Η μάστιγα της Ασίας

κριτική «ουδετερότητα» των Μεγά-

George Horton

λων Δυνάμεων στη σφαγή Ελλήνων

και

Αρμενίων

από

τους

Η προσωπική, συγκλονιστική μαρ-

Τούρκους και η οργανωμένη γενο-

τυρία του έντιμου Αμερικανού δι-

κτονία, προβάλλουν μέσα από μιά

πλωμάτη

απέριττη καταγραφή των γεγονό-

Τζορτζ

Χόρτον,

που

υπηρετούσε ως Γενικός Πρόξενος

των.

των ΗΠΑ στη Σμύρνη, τα χρόνια της

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΤΟ

Μικρασιατικής τραγωδίας. Η υπο-

ΒΗΜΑ βιβλιοθήκη.

Η πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου
της Sorbonne προσθέτει στη διεθνή βιβλιογραφία γιά τον μεσαιωνικό Ελληνισμό ένα εξαιρετικά προσεγμένο βιβλίο.
Ομολογώ ότι έχοντας διαβάσει εδώ και
πολλά χρόνια τα αναφερόμενα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έργα των Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, Δημήτρη Ζακυθηνού,
Βασίλιεφ και σερ Στήβεν Ράνσιμαν,
πήρα με προκατάληψη το βιβλίο της
στα χέρια μου. Τι θα είχε να μου προ-

σθέσει άραγε; Πολλά. Σχέσεις Πολιτείας με Εκκλησία, με εχθρούς, συμμάχους
και
φίλους,
κοινωνικές
διαβαθμίσεις και συγκρούσεις, δογματικές διαμάχες, συνοριακές συρρικνώσεις, παρακμή και πτώσεις στους
Φράγκους και στους Οθωμανούς, ήταν
όλα εκεί ειδωμένα με μιά ματιά διεισδυτική και απαλλαγμένη από το εθνικό
συναίσθημα. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα.
Γρηγ. Δ. Ρώντας

Φανή

Φ

ανή ...Φανούλα ...

- Κοιμήσου Χαρά, είναι αργά πολύ, έχεις σχολείο αύριο.
- Κρυώνω, νά ‘ρθω στο κρεβάτι σου;
- Έλα
- Θα μου πεις πάλι εκείνο το παραμύθι με τον Πέτρο, τον
λύκο και το πουλί της φωτιάς;
- Ναι, και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Κοιμήσου
μωρό μου, είμαι πολύ κουρασμένη.
Κάθε μέρα ήταν κουρασμένη η Φανή. Οκτώ ώρες, με τις
υπερωρίες δέκα και δώδεκα κάποιες φορές, σ’ εκείνο κει
το εργοστάσιο με τις χλωρίνες στη Λένορμαν. Έλεγε πως
ποτέ δεν θά ‘φευγε από πάνω της η μυρωδιά της χλωρίνης.
Σκέφτηκε κείνο το παιδί με το ταξί, τον Αλέκο. Δεν έμειναν
πολύ μαζί, χωρίσανε όταν της είπε πως έπρεπε να δώσουν
τη Χαρά σε ίδρυμα, γιά να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Έπεσε στα μάτια της, κάτι έσπασε μέσα της. Η Χαρούλα σε ίδρυμα; Μα η Χαρούλα ήταν όλος ο κόσμος της,
το νόημά της, η ζωή και η παρηγοριά της. Θυμήθηκε την
πρώτη φορά που δόθηκε στον Αλέκο. Την ένοιωσε σφιγμένη, κρατημένη, της τό ‘πε.
- Δεν σου μυρίζω χλωρίνη;
- Μα τ’ είν’ αυτά που λες τώρα; Έλα, σε θέλω.
Κάθε φορά που έκαναν έρωτα είχε αυτή την έγνοια. Ότι μύριζε χλωρίνη.
Γύρισε και κοίταξε το αγγελούδι στο πλάϊ της κι αναστέναξε. Τι γλυκά που κοιμόταν!
Ορφάνεψαν μικρές κι από τους δυό γονείς. Τους χάσανε σ’
αυτοκινητικό δυστύχημα. Γιά λίγο φρόντισε τα ορφανά η
γιαγιά της απ’ τη μάνα, αλλ’ έφυγε κι αυτή μετά από τρία
χρόνια. Τουλάχιστον είχαν εκείνο το σπιτάκι στα Πετράλωνα, που τους άφησε. Σταμάτησε το σχολείο, κρίμα κι
ήταν καλή μαθήτρια. Πολύ καλή. Μα έπρεπε να δουλέψει
γιά να ζήσουν, να πάει η Χαρά στο σχολείο. Η Χαρά. Οι
χαρές της όλες. Κι εκείνος ο ...τελοσπάντων ας είναι καλά,
να της πει να την κλείσουν στο ίδρυμα!
Τό ‘βλεπε μέρα με τη μέρα το μπουμπούκι να μεγαλώνει και
ν’ανθίζει, να γίνεται μιά κοπέλα πανέμορφη. Κι άρχισαν οι
άλλες οι έγνοιες τότε. Την ορμήνευε σαν αδελφή και σαν
μάνα μαζί. Πάντα μιλούσαν άνετα μεταξύ τους. Μα τώρα
τελευταία η μικρή είχε αλλάξει. Των αντρών τα λόγια τής
είχαν σηκώσει τη μυτούλα πολύ ψηλά. Ήξερε η δόλια η
Φανή πως τά ‘χε μπλέξει μ’ έναν συμφοιτητή της στο πανεπιστήμιο. Ήξερε κι ότι δεν ήταν ο μόνος. Πάσχιζε να της

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

πει πως αυτό δεν ήταν σωστό, πως μ’ έναν άνθρωπο μαζί
έπρεπε νά ‘ναι, μα η Χαρά γελούσε.
- Εγώ τους παρατάω, εμένα δεν με παρατάει κανείς, καμάρωνε η μικρή κι όσο την άκουγε έτσι η Φανή, τόσο τη ζώνανε τα φίδια.
Μέχρι που την άκουσε μόνο ένα όνομα να λέει στο τηλέφωνο κάθε μέρα και να τρώει δυό ώρες γιά να στολίζεται
κάθε φορά που ήταν να βγεί. Αλλά δεν ήξερε αν έπρεπε να
χαρεί. Κι ύστερα, μέρα με τη μέρα, η Χαρά έπαψε νά ‘ναι η
γελαστή, η γεμάτη αυτοπεποίθηση κοπέλα που ήξερε. Κλεινόταν στον εαυτό της, τής μιλούσε απότομα, έκανε μέρες
και βδομάδες να πατήσει στη σχολή της, ήταν πολύ νευρική, κατάλαβε η Φανή πως κάτι άσχημο συνέβαινε, μα δεν
μπορούσε να φανταστεί πόσο άσχημο ήταν. Από τη μικρή
δεν περίμενε να βγάλει άκρη. Έπρεπε μόνη της να μάθει. Κι
έμαθε. Της άνοιξε τα μάτια μιά γειτονοπούλα, φίλη τής
Χαράς από τα σχολικά θρανία. Ηρωΐνη. Ο μεγάλος έρωτας
την είχε σπρώξει στα ναρκωτικά. Και σαν να μην έφτανε
αυτό την είχε κάνει και βαποράκι.

Τρελάθηκε η Φανή. Ο κόσμος της όλος γκρεμίστηκε. Πήγε,
τον βρήκε, τον απείλησε, εκείνος χασκογέλασε. Σκέφτηκε
να τον σκοτώσει, σκέφτηκε διάφορα στην τρέλα της. Μίλησε στην αδερφή της και γιά πρώτη φορά στη ζωή τους

τσακωθήκανε κι αλλάξανε άσχημα λόγια. Η Χαρά έφυγε
από το σπίτι. Πήγε η Φανή στην Αστυνομία, βρήκε κατανόηση, της είπαν τον ξέρουν αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα αν η Χαρά δεν μιλούσε να τους
βοηθήσει. Ποιά Χαρά; Η Χαρά είχε γίνει άφαντη.
Τι ντετέκτιβ έβαλε η φουκαριάρα η Φανή, τι το σπίτι κόντεψαν να της φάνε και τίποτε δεν έγινε. Ήρθε και μαράζωσε
και κακογέρασε πριν απ’ την ώρα της. Η Χαρά; Η Χαρά της;
Γιατί Θεέ μου; γιατί;
Πέρασαν οκτώ μήνες όταν ένα απομεσήμερο της χτύπησαν
την πόρτα. Πετάχτηκε αλαφιασμένη από τον μαύρο ύπνο,
έριξε κάτι πάνω της κι άνοιξε με βιά. Στο κατώφλι στεκόταν
εκείνο το ευγενικό παιδί, ο ανθυπασπιστής από το Τμήμα,
που είχε κάνει ότι μπορούσε για να τη βοηθήσει.
- Κυρία Φανή, συγνώμη γι’ αυτό που θα σας πω, λυπάμαι,
λυπάμαι πολύ ...
- Γιά τ’ όνομα του Θεού, μιλήστε μου, τη βρήκατε;
- Τη βρήκαμε κυρία μου, λυπάμαι, αλλά πρέπει να έρθετε
γιά αναγνώριση.
Πώς έζησε μετά από αυτό; Ποτέ δεν κατάλαβε που βρήκε
τη δύναμη να ζήσει, ενώ ήθελε τόσο πολύ να πεθάνει. Κάθε
μέρα στον μικρό, πάντα φορτωμένο με λουλούδια τάφο με
τη γελαστή φωτογραφία, κάθε μέρα, χρόνια και χρόνια. Και
τα βράδια, κάθε βράδυ «καληνύχτα Χαρούλα» να λέει κι
ύστερα να παίρνει το βιβλίο με τα ρώσικα παραμύθια και τις
ζωγραφιές και να διαβάζει φωναχτά το αγαπημένο της
Χαράς: «Ο Πέτρος, ο λύκος και το πουλί της φωτιάς».
Συνήθιζε να πηγαίνει συχνά έξω από το δημοτικό σχολειό
της μικρής, στο μεγάλο διάλειμμα. Στηριζόταν στα κάγκελα
και κοιτούσε τα παιδιά να παίζουν. Τα κοριτσάκια πιό πολύ.
Αχ, πως τα κοιτούσε και τι γαλήνη ήταν αυτή π’ απλωνόταν
στο πρόσωπό της. Έλαμπε. Και στην παιδική χαρά εκεί
κοντά πήγαινε τ’ απογεύματα και πάντα είχε στην τσάντα
της σοκολάτες και καραμέλες. Οι μανάδες την ήξεραν και
τη συμπαθούσαν την καλοκάγαθη γιαγιά και τα παιδάκια μαζεύονταν σμάρι γύρω της. Ιδιαίτερα τα κοριτσάκια. Κρέμονταν απ’ τα χείλη της όταν τους έλεγε παραμύθια και
παρατούσαν τα παιχνίδια τους γιά να την ακούσουν. Μόνο
ένα παραμύθι δεν τους είχε πει ποτέ. Εκείνο το παραμύθι
που την βρήκε η γειτόνισσα η Όλγα να κρατά, ένα βραδάκι
που της πήγε λίγη κοτόσουπα. «Ο Πέτρος, ο λύκος και το
πουλί της φωτιάς».
- Κυρά Φανή, κυρά Φανή ...Χριστέ μου, όχι.
Έδειχνε τόσο ευτυχισμένη. Σαν να διάβαζε κείνο το παραμύθι στη Χαρά της και σαν να την άκουγε να παρακαλεί:
«έλα Φανούλα, διάβασέ το μου πάλι».

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Βιότοποι στα σχολεία
Με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την βιωματική εκπαίδευση για παιδιά και εφήβους ο Αρκτούρος υλοποιεί το τριετές πρόγραμμα ΒΙΟΤΟΠΟΣ δημιουργώντας
πρότυπους βοτανικούς κήπους.
Με άξονα το φυσικό περιβάλλον και τις αρχές της διατήρησης, της φροντίδας και της ανάπτυξής του, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ θα
προσφέρει σε 15 Γυμνάσια και Λύκεια και 5 Ιδρύματα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, σε όλη την Ελλάδα, μία ουσιαστική
παιδαγωγική εμπειρία.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αφού ενημερώσει εκτενώς μαθητές και εκπαιδευτικούς, τους φιλοξενούμενους και εργαζόμενους των

Ιδρυμάτων, σχετικά με τα μικροπεριβάλλοντα που θα δημιουργηθούν στις σχολικές αυλές, θα τους εμπλέξει ενεργά στη
δημιουργία των κήπων σε συνεργασία με τα ειδικευμένα συνεργεία του, από τη διαδικασία του σχεδιασμού ως τη διαδικασία της φύτευσης αλλά και της αισθητικής των κήπων.
Όσον αφορά την Αττική, τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα είναι τα εξής:
1. 1ο ΕΠΑΛ Καματερού (Γ’Αθήνας)
2. 10ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Γ’Αθήνας)
3. 1ο Γυμνάσιο Μαγούλας (Δυτ.Αττικής)
4. 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου (Δυτ.Αττικής)
5. 50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Α’Αθήνας)
Όλα τα νέα και την εξέλιξη του προγράμματος μπορεί κανείς να παρακολουθεί μέσα από το blog του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στη διεύθυνση
http://arcturos.wordpress.com/category/ΒΙΟτοπος/.

Ειδήσεις για όλους
Τα Ελληνικά μυαλά διαπρέπουν
Για πρώτη φορά στην ιστορία, ελληνική εταιρεία
παίρνει τα σκήπτρα σε
πρόγραμμα της ESA (European Space Agency) ή
αλλιώς “NASA της Ευρώπης”.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Διαστήματος λοιπόν εμπιστεύτηκε την ελληνική
κοινοπραξία της εταιρείας
Planetek Hellas και του
Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών (ΕΑΑ) για την
υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αρχειοθέτησης και διάχυσης των
επιστημονικών δημοσιεύσεων για τις διαστημικές
αστρονομικές παρατηρήσεις του υπερμεγέθους
αρχείου που βρίσκεται στο
Κέντρο
Διαστημικής
Αστρονομίας της ESA στη
Μαδρίτη.
Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα τριάντα μηνών και
ανατέθηκε από την ESA
στην ελληνική κοινοπραξία μέσω ανοικτού διαγωνισμού.
Αξίζει
να
σημειωθεί ότι η ομάδα της
Planetek Hellas και του
Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών είναι οι πρώτοι ελληνικοί φορείς που επιτυγ-

χάνουν τη λήψη συμβολαίου από το εν λόγω κέντρο της ESA.
Ο Ιωάννης Δαγκλής, διευ-

ότι «η μακρά και επιτυχημένη συμμετοχή του ΕΑΑ
στην υλοποίηση προγραμμάτων της ESA αντικατο-

Ενώ κατέληξε τονίζοντας
ότι προγράμματα υψηλού
επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου όπως

Οι Στέλιος Μπολλάνος (Planetek Hellas, 4ος από αριστερά), Pedro Ossuna Alcalaya (ESA, 5ος από
αριστερά), Δρ. Ιωάννης Δαγκλής (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 7ος από αριστερά), μαζί με τους
επικεφαλής των ομάδων τους, κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου (6, Μαρτίου 2013) στο
κέντρο της ESA, στη Μαδρίτη, μπροστά από το ομοίωμα του διαγαλαξιακού τηλεσκοπικού δορυφόρου ROSETTA.

θυντής του ΙΑΑΔΕΤ (Ινστιτούτου
Αστρονομίας,
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης) στο ΕΑΑ και
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει

πτρίζει την επιστημονική
αριστεία του ΕΑΑ και συμβάλλει στην καταπολέμηση
της
ανεργίας
προσφέροντας θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες.

αυτά εμποδίζουν τη διαρροή εγκεφάλων (brain
drain) στο εξωτερικό, κάτι
που είναι μέγιστης σημασίας για το μέλλον της
χώρας μας».

Τι είναι τα QR Codes και πώς χρησιμοποιούνται
Τα QR Codes είναι τα barcodes του 21ου αιώνα: παρέχουν κωδικοποιημένες πληροφορίες και δεν απαιτούν ειδική συσκευή. Μπορούν να φιλοξενούν κείμενο, φωτογραφίες
ακόμα και video!
Ουσιαστικά προσφέρουν την άμεση δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για κάθε θέμα που διαθέτει αντίστοιχη σελίδα και φυσικά έχει το
δικό του QR κώδικα στο internet.
Έτσι πολύ απλά με το κινητό σας, και ανοίγοντας την ειδική εφαρμογή περνάτε το μάτι της κάμερας μπροστά από την ειδική επιφάνεια
και ο αναγνώστης του κώδικα (QR Reader) σας οδηγεί κατευθείαν
στο σχετικό site.
Χωρίς καμιά άλλη προσπάθεια και περίπλοκη αναζήτηση είστε στην πηγή των πληροφοριών σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει.
Εμείς θα το χρησιμοποιούμε στις σελίδες της εφημερίδας μας, για πιο άμεση και λεπτομερή
ενημέρωση. Για οποιαδήποτε ερώτηση στον τρόπο χρήσης του, ρωτήστε μας.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η Ελληνίδα αρχαιολόγος Λιάνα Σουβαλτζή προχώρησε στην ανακάλυψη
του τάφου του Αλέξανδρου το 1995, κάτι που ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση! Ο Πάγκαλος είχε καλέσει την Σουβαλτζή να κρατηθούν χαμηλοί
τόνοι γιατί το θέμα Αλέξανδρος κάνει το φρόνημα των Ελλήνων να ανεβαίνει πολύ ψηλά και οι ανασκαφές στάμάτησαν το 1996 με παρέμβαση Σημίτη..!!!!!
4 Σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά πόσα θα ξοδέψεις για βενζίνες για να φτάσεις ως
εκεί.....
4 Πήρα οικονομικό σαμπουάν 2kg,μου γλιστράει στο μπάνιο και κόντεψα να σπάσω το πόδι
μου.Θα μας πεθάνετε όλους γαμώ την κρίση σας κουφάλες.
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ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ Σ’ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΘΛΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημήτριος Καμπέρος (τρελο-Καμπέρος)!
Τα πρώτα βήματα της Ελληνικής Αεροπορίας
Ιπτάμενες εφορμήσεις, επικίνδυνα ακροβατικά που έκοβαν την ανάσα...
Απόσπασμα από το βιβλίο της Αντιγόνης Καμπέρου
Ξεκίνησε τη καριέρα του ως ανθυπολαχαγός του Πυροβολικού και τότε κανείς δεν ήξερε
ότι αργότερα θα γινόταν ένας από τους πρώτους Έλληνες αεροπόρους και ο πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος και θρύλος για τα κατορθώματα του, τόσο στον πόλεμο όσο κι εν
καιρώ ειρήνης.
Ιπτάμενες εφορμήσεις πάνω από τα κεφάλια στρατιωτών Ελλήνων και Τούρκων, επικίνδυνα ακροβατικά σηματοδότησαν τον ατίθασο χαρακτήρα του, αλλά συνάμα την εργατικότητά του, το ακούραστο πνεύμα του και το πηγαίο του χιούμορ.
Με το κοφτερό μυαλό του επινόησε το βομβαρδιστικό αεροπλάνο σε ακίνητο στόχο. Με
ενθουσιασμό και τόλμη ο «τρελο-Καμπέρος» έσπασε τα ρεκόρ της εποχής του και έγινε
πρότυπο για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους συναδέλφους του. Και εξαιτίας των ριψοκίδυνων ακροβατικών του στον αέρα, των τολμηρών πτήσεων που έκοβαν την ανάσα
του μαγεμένου πλήθους, έμεινε στην ιστορία με την έκφραση “τρελοκαμπέρο” που χρησιμοποιούμε ακόμη στη γλώσσα μας προκειμένου να χαρακτηρίσουμε κάποιον ασυγκράτητο και ατρόμητο.

Το αεροπλάνο στην Ελλάδα

H εκπαίδευσή του

Η Γαλλία ήταν χώρα παραγωγής αεροπλάνων στις αρχές του 20ου αιώνα και η Ελλάδα στράφηκε σ’αυτήν, προκειμένου να
εξοπλιστεί με αεροπλάνα και τεχνογνωσία.
Με τον νόμο 3768 της 27ης Μαρτίου του
1911 επιτεύχθη η συμφωνία της κυβέρνησης Βενιζέλου με την γαλλική. Παράλληλα,
τον Μαϊο του 1911 έφτασε στην Ελλάδα η
Βρετανική Ναυτική Οργανωτική Αποστολή
υπό τον ναύαρχο Lionel Grand Tufnell και
ένα μήνα αργότερα η Γαλλική Στρατιωτική
Οργανωτική Αποστολή υπό τον υποστράτηγο Joseph Louis Paul Eydoux προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στην
οργάνωση του Ελληνικού Στρατού και Ναυτικού. Ένα από τα μελήματα ήταν η δημιουργία αεροπορικής υπηρεσίας στον
στρατό. Η Ελλάδα με πρωτοστάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη νέα εφεύρεση
που θα είχε άμεση εφαρμογή στις ένοπλες
δυνάμεις της χώρας.
Οι διαπραγματεύσεις έγιναν από τον πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι Α. Ρωμανό
που ενεργούσε ως εκπρόσωπος του υπουργού Στρατιωτικών και πρόεδρος της Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Αμύνης και
κατέληξαν στην υπογραφή συμβάσεως με
τον Οίκο Maurice Farman. Χορηγούνταν με
την σύμβαση αυτή 123.000 φράγκα για την
αγορά διπλάνων τύπου Henry Farman. Απέμενε η προμήθεια στρατιωτικού υλικού προκειμένου να εξοπλιστεί η υπό σύσταση
Αεροπορική Στρατιωτική Υπηρεσία. Η εμφάνιση του αεροπλάνου σε ελληνικούς αιθέρες θα είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να
έχει σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι των εχθρών της.
Το αεροπλάνο Henry Farman θεωρείτο ό,τι
τελειότερο υπήρχε εκείνη την εποχή, αλλά
συνάμα είχε σημαντικές ατέλειες σε σχέση
με τώρα. Δεν ήταν εφοδιασμένο με όργανα
πλεύσης και ενδείξεις καλής λειτουργίας
του κινητήρα, επιπλέον δεν παρείχε καμμιά
άνεση στον χειριστή.

Ο Δημήτριος Καμπέρος γεννήθηκε στην
Ύδρα το 1883 και μεγάλωσε στον Πειραιά,
στη Φρεαττύδα. Πρωτότοκος γιος του Αναστάση, εργολάβου τεχνικών έργων, φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων όπου
απoφοίτησε αριστούχος το 1905. Κατατάχθηκε στο Πυροβολικό συνεχίζοντας τη
στρατιωτική του καρριέρα, προερχόμενος
από φιλοβασιλική οικογένεια.
Στις 2 Μαϊου 1911 δημοσιεύτηκε η σχετική
διαταγή: «Ο κ. Υπουργός των Στρατιωτικών
εξέδωκε χθες εγκύκλιον, ήτις εκοινοποιήθη
προς άπαντα τα στρατιωτικά Σώματα, ίνα λάβωσιν γνώσιν οι επιθυμούντες εκ των αξιωματικών ν’ασκηθώσιν εις την αεροπλοϊαν. Οι
επιθυμούντες να μετάσχωσιν των ασκήσεων
οφείλωσιν να άγουν ηλικίαν κάτω των 28 ετών
και να είναι ψύχραιμοι και δραστήριοι».
Η εγκύκλιος απευθυνόταν σε νεαρούς αξιωματικούς της Σχολής Ευελπίδων γιατί αυτοί
διέθεταν ιδιαίτερες ικανότητες. Θέληση,
δυνατή ψυχή και σώμα, ετοιμότητα, άμεση
αντίδραση, γρήγορα αντανακλαστικά και
τόλμη προκειμένου να ξεπεραστεί ο φόβος
που γεννούσε ο κίνδυνος. Εξήντα υπέβαλαν αίτηση αλλά μόνο τρεις επιλέχθηκαν,
το 1911 και άλλοι τρεις την επόμενη χρονιά. Η επιτροπή πρόκρινε τρεις αξιωματικούς, έναν ανά όπλο, οι:
- Καμπέρος Δημήτριος, υπολοχαγός Πυροβολικού
- Μουτούσης Μιχαήλ υπολοχαγός Μηχανικού
- Αδαμίδης Χρήστος, ανθυπίλαρχος
και τον επόμενο χρόνο οι:
- Παπαλούκας Λουκάς υπολοχαγός Πεζικού
- Δράκος Μάρκος, υπολοχαγός Πυροβολικού και
- Νοταράς Πανούτσος, ανθυπίλαρχος.
Οι Καμπέρος, Μουτούσης, Αδαμίδης και
Δράκος δεν επιλέχτηκαν τυχαία, αφού ήταν
μέλη του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» και
πρωτεργάτες του Κινήματος στο Γουδί.
Στόχος τους η συμμετοχή του στρατού
στην πολιτική σκηνή. Επέβαλαν στην κυβέρνηση τους όρους τους, έναν από τους
οποίους ήταν η μετάκληση ξένων οργανωτών του ελληνικού στρατού. Αναγκαστικά ο

βασιλιάς δέχτηκε τους όρους αυτούς και με
αυτόν τον τρόπο κατέστη ο στρατός πιο
αξιόμαχος και ετοιμοπόλεμος.
Το 1911, μέσα σε λίγες βδομάδες, ο Καμπέρος είχε μεταβεί στη Γαλλία μαζί με άλλους δύο, τον Μουτούση και τον Αδαμίδη
που επιλέχθηκαν από τους πρώτους. Ήταν
η πρώτη εκπαιδευτική στρατιωτική αποστολή στην αεροπορική σχολή Farman, στο
Ετάμπ, 45 χλμ έξω από το Παρίσι. Εν τω μεταξύ ιδρύθηκαν και άλλες σχολές με τους
επικεφαλής
κατασκευαστές-πιλότους,
όπως ο Ανρύ Φαρμάν και ο Μπλεριό.
Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα στις αεροπορικές σχολές, αυτής της Ετάμπ και των
άλλων δυό, μιας στρατιωτικής και μιάς ιδιωτικής. Ιδιαίτερα της ιδιωτικής του Bleriot,
όπου οι μαθητές αποτολμούσαν επικίνδυνες πτήσεις για να προκαλέσουν. Μιά από
αυτές ήταν και στις 5 Αυγούστου του 1912
όπου ο Καμπέρος μαζί με τον Μουτούση
πραγματοποίησαν πτήση κόντρα στις κακές
καιρικές συνθήκες, διεκδικώντας τα πρωτεία της σχολής τους. Κατά τη διάρκεια της
πτήσης ενόσω πετούσαν πάνω από τη
σχολή Bleriot έκαναν τόσο επικίνδυνους
ελιγμούς που και οι δυό σχολές προχώρησαν στην τοποθέτηση φωτεινών σημάτων
στις στέγες των κτιρίων γιατί οι νεαροί Έλληνες είχαν πλησιάσει επικίνδυνα κοντά
στις στέγες τους.
Όταν κάποιος πρωτόβλεπε το αεροπλάνο
αυτό, σάστιζε! Αμέτρητοι σωλήνες και σύρματα, ένα συρματένιο μπέρδεμα φάνταζε
να είναι το σιδερένιο αυτό κατασκεύασμα
και με τη θέση του κινητήρα ακάλυπτη. Με
ισχυρό άνεμο η αντίσταση ήταν τεράστια.
Και οι κινητήρες χωρίς προειδοποίηση σταματούσαν. Δεν ήταν εφικτό να προλάβει κάποιος μια ξαφνική πτώση. Με αυτά τα μέσα
και με αυτές τις ακατάλληλες συνθήκες οι
Έλληνες αεροπόροι, μετά τους Ιταλούς
χρησιμοποίησαν το αεροπλάνο ως πολεμικό
όπλο.
Η σχολή του Φαρμάν θεωρήθηκε η καλύτερη, γιατί παρείχε συστηματική εκπαίδευση δύο κύκλων. Ο πρώτος κύκλος
παρείχε «πολιτικό δίπλωμα» και ο δεύτερος
ο πιο δύσκολος «στρατιωτικό». Οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου, περνούσαν στο
δεύτερο στάδιο μετά από αυστηρή δοκιμασία. Πρώτα περνούσαν από θεωρητική εκπαίδευση και κατόπιν από πρακτικές
εξετάσεις με το αεροπλάνο, ακολουθώντας
μιά προκαθορισμένη διαδρομή. Οι υποψήφιοι του «πολιτικού διπλώματος» υποχρεούνταν να εκτελέσουν πέντε φορές, χωρίς
διακοπή μιά εναέρια διαδρομή σχήματος
οριζοντίου οκτώ, σε οποιοδήποτε ύψος και
να κάνουν αναγκαστική προσγείωση μέσα
σε συγκεκριμένο κύκλο ακτίνας 50 μέτρων.

Η διαδρομή επαναλαμβανόταν δύο φορές
και μετά την δεύτερη επιτυχημένη δοκιμασία, ο υποψήφιος όφειλε να ανυψωθεί πάνω
από 1000 μέτρα και να προσγειωθεί ομαλά.
Όσο για την απόκτηση του «ανώτερου
στρατιωτικού διπλώματος» ο υποψήφιος
έπρεπε να εκτελέσει με επιτυχία δύο δυσκολότατες ασκήσεις. Η πρώτη άσκηση περιελάμβανε πτήση 300 χιλιομέτρων σε δύο
φάσεις μέσα στην ίδια εβδομάδα, ενώ η
δεύτερη προέβλεπε πτήση 200 χιλιομέτρων
πάνω από τρεις πόλεις που αποτελούσαν
ένα νοητό τρίγωνο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε αναγκαστική προσγείωση σε κάθε
μιά απ’αυτές και ολιγόωρη στάση, προκειμένου να επικοινωνήσει ο σπουδαστής με
τον δήμαρχο ή άλλον εκπρόσωπο της
πόλης. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιούσαν
την εκτέλεση του ταξιδιού σύμφωνα με
τους κανονισμούς, που προέβλεπαν ακόμη
ότι οι δύο πλευρές του τριγώνου να έχουν
μήκος πάνω από 100 χιλιόμετρα και η τρίτη
να έχει το λιγότερο 20 χιλιόμετρα, έτσι
ώστε οι διαδρομές των κατά μήκος μεγαλύτερων πλευρών να μην πέφτουν στην ίδια
κατεύθυνση. Επιπλέον το ένα τρίτο των μεγάλων διαδρομών θα έπρεπε να εκτελεστεί
σε ύψος μεγαλύτερο από χίλια μέτρα.
Οι ασκήσεις αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ
του αεροδρομίου του Ετάμπ και των πόλεων
Βατόμ και Ορλέανης. Επιστρέφοντας στο σημείο εκκίνησης, ανακηρύσσονταν διπλωματούχοι παίρνοντας το ανώτερο δίπλωμα, το
«Brebe» της Αεροπλοϊας. Από τους 300 περίπου απλούς διπλωματούχους, 60 ήταν οι Γάλλοι αξιωματικοί που είχαν το «Brebe».
Από ελληνικής πλευράς, συνολικά εκπαιδεύτηκαν έξι στη Γαλλία από τους οποίους,
οι δυό αποχώρησαν μετά από τραυματισμό
τους. Ήταν οι υπολοχαγοί Δημήτρης Καμπέρος, Μιχάλης Μουτούσης και οι ανθυπίλαρχοι Χρήστος Αδαμίδης και Πανούτσος
Νοταράς.
Ο νέος οργανισμός του Στρατού ψηφίστηκε
στις 7 Ιανουαρίου του 1912 ενώ στις 9 Απριλίου έφτασαν ατμοπλοϊκώς από τη Γαλλία
στο λιμάνι του Πειραιά, τέσσερα ξύλινα κιβώτια με τα πρώτα ελληνικά Henry Farman.

Για να σας κρατήσουμε σε αγωνία, αλλά
και για να δώσουμε το χώρο που αρμόζει
σε έναν άξιο άνθρωπο, θα συνεχίσουμε στο
επόμενο με τις παράτολμες πτήσεις του.
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Με εκπλήξεις και αντιμνημονιακές επισημάνσεις
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός στα 3Β

γισμό σε ένα καλύτερο σχέδιο από το αρχικό. “Εγιναν 12% αλλαγές στους κωδικούς
και η Οικ.Ε. έπαιξε επάξια το ρόλο της”,
όπως είπε.
Ακόμη είπε ότι «οι Δήμοι έχουν χάσει μέγαλο μέρος της αυτοτέλειάς τους και λειτουργούν ως προέκταση της κεντρικής
διοίκησης με 20% μειωμένους πόρους από
τον Κεντρική Διοίκηση. Και αν οι αποκλίσεις
ξεπερνούν το 10% θα γίνονται αναμορφώσεις, όπως ορίζει η ΚΥΑ».

ο οποίος κρίνει ότι από τη μείωση των κονδυλίων σε όλα τα επίπεδα, θα οδηγηθεί ο
Δήμος σε μαρασμό. Μίλησε για «ωμή παρέμβαση της πολιτείας στους Δήμους» και
συνέχισε:
Αυξάνετε πιεστικά τα έσοδα. Καταστροφική
η πολιτική που βγαίνει μέσα από τον προϋπολογισμό.
Μια αλλοπρόσαλη και διασπασμένη κοινωνική πολιτική στο Δήμο. Ανυπαρξία μελετών
και έτοιμες μελέτες τις χάσατε, όπως το
έργο στη Βάρκιζα και η μελέτη στο Ρέμα
του Κόρμπι, που αν το χάσετε θα έχετε μεγάλη ευθύνη. Το όραμα του Κασιδόκωστα
έχει τελειώσει. Δεν έχετε όραμα κύριε Δήμαρχε. Θα ήταν καλύτερα να είχατε καταγγείλει την εξαθλίωση που σας επέβαλαν»,
τόνισε ο Παν. Καπετανέας.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε

Εξ’ αντιγραφής...

Οι Δήμοι οδηγούνται να γίνουν Ανώνυμες Εταιρείας. Θα λειτουργούν ως προέκταση της κεντρικής Διοίκησης (εξ’ ου και ο “Καλλικράτης”). Αν ο προϋπολογισμός δεν “βγει”, μπαίνει επόπτης και
βάζει νέους δημοτικούς φόρους!
Μετά την μακρά διαδικασία εκλογής προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β,
που εξ’ αιτίας του καθυστέρησαν μια σειρά
θέματα στο Δήμο 3Β και ένα εξ’ αυτών, το
βασικότερο εργαλείο του Δήμου, ο προϋπολογισμός του 2013, ψηφίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ μετά από πολύωρη
διαδικασία και ερωτηματικές διαφοροποιήσεις των συμβούλων.
Ο προϋπολογισμός (ΠΡ) έχει συζητηθεί αρκετά, από όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε επίπεδο αρχηγών παρατάξεων, οι οποίες συναντήθηκαν πολλάκις
προκειμένου να βρουν τη “χρυσή τομή” της
σύγκλισης.
«Εγινε ένας πολύ γόνιμος διάλογος και
στην Οικονομική Επιτροπή” από όλες τις
παρατάξεις», όπως διαβεβαίωσε και ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο οποίος όπως και
άλλοι σύμβουλοι συνομολόγησαν έκανε
προσπάθεια να συγκεράσει τις αντιθέσεις
και να καταλήξουν σε έναν προϋπολογισμό
κοινά αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις.
Εισηγητής του προϋπολογισμού, ο καθ’
ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος, ο οποίος κατά γενική ομολογία των
συμβούλων, έκανε πολύ καλή δουλειά και
πήρε συγχαρητήρια από πολλούς.

Ο Νίκος Ζαχαράτος ανέλυσε επί μακρόν,
τους λόγους, τις αιτίες, του σημαντικού περιορισμού του προϋπολογισμού, αλλά και
για το “στενό μαρκάρισμα” στη διαχείριση
των Δήμων από την Κεντρική εξουσία.
Οπως είπε:
«Είναι Προϋπολογισμός λιτότητας, οικονομίας με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 2012, η οποία έχει μία λογική
εξουκονόμσης πόρων και ρεαλιστικούς
προϋπολογισμούς χωρίς αποκλίσεις.
Ο προϋπολογισμός επιχειρεί να κατευθύνει όσο
μπορεί περισσότερες δράσεις για τη βελτίωση
των καθημερινότητας του πολίτη, ενισχύοντας
τις πολιτιστικές - αθλητικές δράσεις».
Επεσήμανε το καλό κλίμα που επικράτησε
στην Οικονομική Επιτροπή, με “σύνθεση
απόψεων”, κάτι που έφερε τον προϋπολο-

στις συναντήσεις για την επεξεργασία του
προϋπολογισμού και σημείωσε ότι έκαναν
7 συναντήσεις με τους επικεφαλής και δύο
μαραθώνιες στην Οικονομική Επιτροπή.
Προσπαθήσαμε να δώσουμε προτάσεις για
να συνθέσουμε έναν προϋπολογισμό που
να μη χρειάζεται αναμόρφωση 17 φορές.
Κάναμε πολλές παρεμβάσεις που έγιναν
αποδεκτές από τη Διοίκηση και αυτό πρέπει
να αναγνωρισθεί με γενναιότητα, είπε.
Βάλαμε πέντε ζητήματα, μπήκαν τα τρία.
1) Να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες
2) Να διορθωθεί η προφανής υπερεκτίμηση
των εσόδων (έγινε αποδεκτό)
3) Να αφαιρεθεί η αυθαίρετη πρόβλεψη για
την προμήθεια πανάκριβου μηχανολογικού
εξοπλισμού καθαριότητας, (έγινε αποδεκτό)
4) Θεσμοθέτηση επιχορήγησης αθλητικών
και πολιτιστικών Σωματείων (έγινε)
5) Την κατάργηση της εξωφρενικά υψηλής
δαπάνης για έργα βιτρίνας (λουλούδια, γκαζόν, σιντριβάνια, αυτόματα ποτίσματα, χώματα κτλ) ύψους 470 χιλιάδων €.
Λουλούδια και οι νησίδες φαναριών που
δεν είναι καν δικά μας, όταν οι σοβάδες του
Σχολείου της Βάρης δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί. Μια πολιτική με την οποία είμαστε απόλυτα αντίθετοι. Οχι του
φαίνεσθαι αλλά του γίγνεσθαι, γι’ αυτό και
θα ψηφίσουμε λευκό, κατέληξε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, αν και τελικά ψήφισαν όχι.
Περισσότερα στο ebdomi.com.
Ποιές δράσεις βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής την πόλη, ρώτησε ο Παν. Καπετανέας,

Ο Κώστας Πασακυριάκος, μίλησε για αντιγραφή της εισήγησης του προϋπολογισμού
από τον προϋπολογισμό του Στουρνάρα
διαβάζοντας φράσεις, προτάσεις σε αντιστοιχία, «Σαφή χαρακτηριστικά οικονομίας
και λιτότητας» και άλλα.
«Οι λειτουργικές δαπάνες, που τόνισε ο αντιδήμαρχος ότι μειώθηκαν, αφορούν τους εργαζόμενους,
τις
παροχές,
την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επεσήμανε ο
Κ. Πασακυριάκος και τόνισε: «όταν κάποιος
σου επιβάλει κάτι κι εσύ το αποδέχεσαι, έχεις
ευθύνη· μεγάλη πολιτική ευθύνη. Κοινωνική
πολιτική δεν υπάρχει ούτε ως κωδικός! Ανήυπαρκτη. Τα μόνα εισπραχθέντα που φαίνεται
να αυξάνονται είναι οι φόροι. Για κάθε ένα
ευρώ, τα 40 λεπτά είναι τέλη και πρόστιμα».

...για το καλό μας
Την έκπληξη έκανε ο αντιδήμαρχος Διον.
Κοντονής, ο οποίος καυτηρίασε την πολιτική της κεντρικής διοίκησης τονίζοντας ότι:
«Ο Δήμος δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)
Προσπαθούν να περάσουν τη νοοτροπία τη
δική τους, που είναι ξενόφερτη και θέλουν
Α.Ε. Πάνε να εξαφανίσουν το κοινωνικό
έργο των Δήμων, την καθαριότητα και να τα
περάσουν σε μεγαλοκαρχαρίες. Το θέμα
είναι ότι σιγά σιγά πείθονται ότι αυτό είναι
για το καλό μας». τόνισε ο Διον. Κοντονής,
αλλά μάλλον επείσθη και ο ίδιος ότι πρόκειται “για το καλό μας”, αφού υπερψήφισε
τον προϋπολογισμό.

Υπό εποπτεία και φορομπήχτες
οι ΟΤΑ
Με καυστικό τρόπο παρουσίασε την “ωμή
πραγματικότητα” ο Δημ. Δαβάκης: ο
οποίος διάβασε από το “Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ”, πώς θα
ελέγχονται οι Δήμοι και τι τους περιμένει:
«Το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί σε

μηνιαία βάση την εκτέλεση των προϋπολογισμού των ΟΤΑ και σε περίπτωση που διαπιστωθεί για δυο συνεχόμενα τρίμηνα
σοβαρή απόκλιση ενός ΟΤΑ από τα έσοδα
ή τις δαπάνες, ο ΟΤΑ θα τίθεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
[...] Το Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης για τη διασφάλιση της είσπραξης των
απαιτήσεων από τον υπερχρεωμένο ΟΤΑ,
με υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού
και αύξηση των ίδιων εσόδων του δήμου με
φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές».
Και κατέληξε λεγόνται: «Οσο και αν το ψήφισα στην Οικ.Ε. δεν θα το ψηφίσω σήμερα».
«Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει μια αισιόδοξη νότα για τα έσοδα. Εγώ δεν θα
ήμουν. Θεωρώ ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα
βρίθει κατατμήσεων.
Ποια είναι η κατεύθυνση; Αντί γι’ αυτό μοιράζουμε και σκορπάμε λεφτά σε διάφορες
κατευθύνσεις. Αν δεν κάνουμε δραστικές
περικοπές θα αναγκαστούμε να βάλουμε
φόρους, γι’ αυτό δεν θα το ψηφίσω», επεσήμανε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη.

Στ’ άρματα, στ’ άρματα
«Σεισμικό σοκ έπαθα ακούγοντας τον αντιδήμαρχο διαφάνειας Διον Κοντονή. Μου ήρθε
ένα πάθος να αρχίσω να τραγουδάω “στ’ άρματα, στ’ άρματα”» δήλωσε ο Γιάννης Νιτερόπουλος και τόνισε ιδιαίτερα την απουσία
πολιτών από τα έδρανα του κοινού, που πράγματι ήταν κραυγαλέα. Μοναδικός ενεργός πολίτης ο πάντα παρών Λάκης Αργυρίου!
Σχόλιο: Βέβαια όταν ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα λόγου, όταν ο πολίτης ακούει τα ίδια
και τα ίδια επί ώρες, όταν ο πολίτης προσβάλλεται γιατί τόλμησε να εκφραστεί, γιατί να
έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο;
Ο Ντίνος Καραγιώργος, σε μια προσπάθεια να
υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός που μέχρι
εκείνη την ώρα φαινόταν δύσκολο, αναρωτήθηκε «αντέχει ο Δήμος να επαναληφθεί το
φαινόμενο με την εκλογή προέδρου; Δεν μας
παίρνει να πάει κι άλλο πίσω ο Δήμος, έστω κι
αν αυτό δεν είναι το επιθυμητό για όλους
μας», τόνισε.

“Φρένο στον εντυπωσιασμό και στην επιδειξιομανία” ζήτησε ο Δήμος Βαμβασάκης να
βάλει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι έχει πολλά
παραδείγματα σπατάλης.
Με όλα αυτά τα ..τρομοκρατικά που ακούστηκαν τρόμαξε και ο Παν. Σκουζής, ο οποίος
παρ’ ότι συνήθως ακούει “παθητικά”, εξανέστη: «Ο κόσμος έχει τρομερά προβλήματα και
άκουσα ότι αν δεν βγει ο προϋπολογισμός θα
μπουν φόροι. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συμ-

ΕΒΔΟΜΗ

φωνήσω σε φόρους. Αυτά
φέρανε τα μνημόνια, γι’ αυτό
θα ψηφίσω λευκό».
Ο Γιάννης
Σκουμπούρης
συμφώνησε κι αυτός ότι συζήτησαν τα προβλήματα και
εντάξανε αρκετές προτάσεις
τους που έχουν κοινωνική
κατεύθυνση (Κοινωνικό Παντοπωλείο, σίτιση 30 μερίδων
ημερησίως σε απόρους, σισίτια στα σχολεία), όπως άλλωστε σημείωνε σε άρθρο
του που δημοσιεύθηκε στο
περασμένο φύλλο της Εβδόμης (αρ. 774/9.3): υιοθετήσαμε κατά τη σύνταξη του
προυπολογισμού ορισμένες
αρχές και προτείναμε συγκε-

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 13

κριμένες δράσεις και έργα,
που θεωρούμε ότι βελτιώνουν
σε συγκεκριμένα σημεία τον
προυπολογισμό και επιτρέπουν – στο βαθμό που και
εμείς συμμετέχουμε, από
πλευράς μέρους της μειοψηφίας, στη σύνταξή του – να γίνουν ορισμένα θετικά βήματα
σε συγκεκριμένους τομείς.
Παρά λοιπόν την “καλή συνεργασία και τα θετικά βήματα”, καταψήφισε τον
προϋπολογισμό!

Κλείνοντας τον κύκλο των
συζητήσεων, ο οποίος κράτησε περί τις 6 ώρες, ο δήμαρχος τόνισε ότι τα
πράγματα είναι δύσκολα. Κα-

νείς δεν περίμενε αυτή την
κατάσταση. Ο Δήμος όμως
έχει πληρώσει ένα μεγάλο
κονδύλι υποχρεώσεων προηγουμένων ετών των τέως
Δήμων και έχει γίνει πλεονασματικός και ότι δεν πρόκειται να μπουν νέοι φόροι,
όπως κάποιοι προσπάθησαν
να τρομοκρατήσουν τους
συμβούλους και κάλεσε τους
συμβούλους να τον ψηφίσουν.
Ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε με 15 ψήφους, ενώ
υπήρξαν 3 λευκά (Σκουζής,
Δαβάκης, Κασιδόκωστας) και
9 όχι.
Αννα Μπουζιάνη

ο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδρίασε και την Τετάρτη 14/3, με μια σειρά θεμάτων και πάρα μα πάρα πολλά θέματα που εθίγησαν πριν την ημερήσια διάταξη από
τους επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά και συμβούλους. Ο δήμαρχος απουσίαζε.
Ο χρόνος των ερωτήσεων επερωτήσεων, που μόνο τέτοιες δεν ήταν κράτησε 3 ώρες. Τότε
τουλάχιστον αποχώρησα εγώ και πολλοί δημότες που κουράστηκαν να περιμένουν.
Βεβαίως πολλά από όσα εθίγησαν ήταν άκρως σοβαρά, όπως το 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης
που έχουν πέσει οι σοβάδες που αναφέρθηκε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, όπως οι 15 εργαζόμενοι που δουλεύουν το μισό χρόνο, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας που αναφέρθηκε ο Παν. Σωτηρόπουλος και άλλα από άλλους, αλλά τέτοιας σοβσαρότητας θέματα
έπρεπε να συζητούνται στην ημερήσια διάταξη. Στις ερωτήσεις απλώς ακούγονται...
Οσο για την επιστολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Βούλας,
που διαβάστηκε από το προεδρείο, δεν θα ασχοληθώ. Λάθος του Συλλόγου να οργανώσει
τμήματα γυμναστικής επί χρήμασι, λάθος του που απάντησε σε αναρτήσεις μπλογκς.
Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλη την τοπική κοινωνία, με σεβασμό στη χρήση
τους. Οι αρχαίοι ημών, είχαν τα γυμνάσια αδιάρρηκτα δεμένα με τα γυμναστήρια.

Ετοιμος ο Βρεφονηπιακός
Σταθμός Μηλαδέζας
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας, ο οποίος θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά και θα
καλύψει τις ανάγκες προσχολικής αγωγής και
φροντίδας των παιδιών της περιοχής.
Πρόκειται για ένα έργο ύψους 609.625 €, που υλοποιήθηκε με πόρους ΕΣΠΑ. Ο νέος Βρεφονηπιακός

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς επισκέφθηκε το χώρο παρουσία του
Προέδρου του ΟΑΠΠΑ Γιάννη Νιτερόπουλου, του
Αντιδημάρχου Οικονομικών και Υπεύθυνου για τους
Παιδικούς Σταθμούς Νίκου Ζαχαράτου και των υπηρεσιακών παραγόντων και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.

Σταθμός είναι δυναμικότητας 30 θέσεων και έχει
σχεδιαστεί με υψηλότατες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Περιλαμβάνει δύο αυτόνομα
συγκροτήματα, σε 2 ορόφους για τη φιλοξενία 20
νηπίων και 10 βρεφών, με αίθουσες απασχόλησης,
ύπνου, χώρους υγιεινής κτλ. Διαθέτει περιβάλλοντα χώρο, με ειδικά σχεδιασμένες φυτεύσεις,
παιδική χαρά νηπίων, καθιστικούς χώρους.

Ο Δήμαρχος δήλωσε μεταξύ άλλων: ο Δήμος μας
αποκτά μια ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική υποδομή,
που θα βοηθήσει στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τις ανάγκες της εργαζόμενης οικογένειας.
Το έργο υλοποιήθηκε με την επιμέλεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενώ θα ήταν παράλειψη
να μην αναφερθώ και στη θετική συμβολή της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Βάρης.

Τ
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ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Με αθρόα συμμετοχή εκπροσώπων της Τ.Α. και φορέων απ’ όλο
το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού, πραγματοποιήθηκε (9/3)
στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Βούλας, ημερίδα με θέμα: «Η
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ : Παράκτιο μέτωπο για όλη την Αθήνα.
Βιώσιμη πόλη με ελεύθερες παραλίες για όλους».
Ακολούθησε διάλογος με την συμμετοχή δημάρχων, δημοτικών
συμβούλων, δημοτικών παρατάξεων, συλλογικοτήτων από τον
Πειραιά ως το Λαύριο.
Την συζήτησε συντόνισε η Ερμίνα Κυπριανίδου, μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και Περιφερειακή Σύμβουλος.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Νάντια Βαλαβάνη, ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής ΕΜΠ, ο Πέτρος Φιλίππου Δήμαρχος Σαρωνικού, ο Μπάμπης Μπιλίνης Υπεύθυνος Τμήματος Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ.
Συμμμετείχαν οι βουλευτές της Ανατ. Αττικής, Γιώργος Πάντζας,
Αλέξης Μητρόπουλος, ο βουλευτής Α’ Πειραιά Θοδωρής Δρίτσας
και Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Βαρεμένος.
Επίσης παρευρέθησαν οι Δήμαρχοι Ασκούνης Κώστας, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Καλλιθέας, Κορτζίδης Χρήστος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ευθυμίου Ανδρέας, Δήμαρχος
Μοσχάτου-Ταύρου και ο Ορφανός Θάνος, Δήμαρχος Αλίμου
Από τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης παρευρέθηκαν, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, ο
πρώην Δήμαρχος Βάρης Παν Καπετανέας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Δαβάκης, Λ. Αργυροπούλου, Γ. Σκουμπούρης.

STOP στην κρυφή
τραγωδία των αλόγων
Απαιτούμε σήμανση, διαφάνεια και ελέγχους
Εφαρμογή των νόμων προστασίας των ζώων, σύστημα σήμανσης και καταγραφής όλων των ιπποειδών, πάταξη του λαθρεμπορίου, έλεγχους τόσο στα σφαγεία όσο και κατά τη μεταφορά
των ζώων, καθώς και προστασία των αλόγων του ιππόδρομου
και των ζώων εργασίας ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι.
Αφορμή, το πρόσφατο διατροφικό σκάνδαλο, που αποκάλυψε
και πάλι την πραγματική φύση του συστήματος παραγωγής φθηνού κρέατος.
Να ποια είναι, όμως η συνολική εικόνα του προβλήματος:
Κρέας από άλογα βρέθηκε σε μεταποιημένα προϊόντα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Όμως, η διαφθορά, η εξαπάτηση των
καταναλωτών και η διοχέτευση στην αγορά μολυσμένου κρέατος είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς το εύρος και
η πολυπλοκότητα των προβλημάτων της διατροφικής αλυσίδας
δεν έχουν άσχημες πτυχές μόνο για τους καταναλωτές, αλλά
και για τα ίδια τα ζώα.
Το διεθνές εμπόριο αλόγων και κρέατος αλόγου είναι μια πραγματικότητα. Μεγάλες ποσότητες κρέατος αλόγου εισάγονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμπόριο αυτό δεν διεξάγεται μόνο
στην ΕΕ, αλλά και στον Καναδά, ΗΠΑ, Μεξικό και χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.
Αλλά και από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη περισσότερα
από 30.000 άλογα μεταφέρονται προς την Ιταλία κάθε χρόνο.
Πρόκειται για ένα ταξίδι 2000-2500 χιλιομέτρων που διαρκεί περίπου 35 ώρες ή και περισσότερο. Τα ζώα μπορεί να πεθάνουν
στη διαδρομή ή να υποφέρουν από πείνα, αφυδάτωση και
εξάντληση, καθώς και από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους
συχνούς τραυματισμούς. Συνήθως τα οχήματα δεν παρέχουν
επαρκή χώρο για άλογα. Στο τέλος της διαδρομής καταλήγουν
στο σφαγείο.
Πρόσφατα στη χώρα μας έχουν γίνει αναφορές για κυκλώματα
που κλέβουν άγρια ζώα ή αγοράζουν γερασμένα ιπποειδή και
τα μεταπωλούν σε εγχώρια σφαγεία για να προωθηθεί το κρέας
τους στην αγορά, με διαφορετική σήμανση, ως κρέας άλλου είδους ζώου. Τα σφαγεία αυτά λειτουργούν χωρίς έγκριση για
σφαγή ιπποειδών.
Η ύπαρξη παράνομων δικτύων και αγοραπωλησιών ιπποειδών, η
απουσία μητρώου ιδιοκτησίας, η αδυναμία ενδελεχών ελέγχων
της μεταφοράς των ζώων και η λειτουργία παράνομων σφαγείων φέρνουν στην επιφάνεια την αδυναμία της πολιτείας να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ρόλο που έχει αναλάβει.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι Δήμαρχοι, καθώς και Σύμβουλοι του Δήμου ΒΒΒ έλαβαν το λόγο και
τοποθετήθηκαν υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και
ενάντια στις μεθοδεύσεις για εκποίηση και τσιμεντοποίηση των
παραλιών μας μέσα από τη δημιουργία της «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» που προβλέπεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Εκτός από την εμπεριστατωμένη και εκτενή εισήγηση της Νάντιας Βαλαβάνη, την οποία θα παρουσιάσουμε προσεχώς, από τις
πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες ξεχωρίζουμε εκείνη του καθηγητή
Ν. Μπελαβίλα που, χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα, παρουσίασε
εύγλωττα, τις αρχές που πρέπει να διέπουν την αναβάθμιση του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Διευθυντής και η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου και 1ο Λυκείου Κορωπίου Θεοχαρόπουλος Χρίστος και Μανδραπήλια Αντωνία, εκπροσωπώντας τον σύλλογο γονέων, τους μαθητές και
τους καθηγητές μας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις από καρδιάς μας ευχαριστίες σε όλους όσους βοηθάνε με τις σημαντικές τους κινήσεις και περαιτέρω προσφορές τα σχολεία μας,
άλλοτε δωρίζοντας φωτοτυπικό μηχάνημα, άλλοτε διαθέτοντες
πετρέλαιο, άλλοτε Η/Υ κτλ ούτως, ώστε να βελτιώνουμε καθημερινά την ποιότητα ζωής του πληθυσμού των σχολείων μας.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον δημότη και κάτοικο,
παλιό μαθητή των σχολείων μας Γιάννη Γεωργάκη του Χρήστου,
επάγγελμα ηλεκτρολόγος που αφιλοκερδώς προσέφερε το
χρόνο του και την εργασία του εξοικονομώντας αφενός χιλιάδες ευρώ για το σχολείο αφετέρου βελτίωσε το σχολείο μας
εξασφαλίζοντας μια πιο υγιεινή και ανθρώπινη ζωή.
Το ευχαριστώ στις μέρες ίσως έχει χάσει την αξία του, το ευχαριστώ στον κ. Γεωργάκη Γιάννη αποκτά σημασία και είναι
λίγο.

ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΟΥΜΕ !

παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού:
• Οι ακτές πρέπει να ανήκουν στη χώρα και στο λαό της, είπε
• Τις ακτές πρέπει να διαχειρίζονται οι φορείς του Δημοσίου και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους!
Στη συνέχεια ο Ν. Μπελαβίλας μίλησε για τον περιβαλλοντικό και
αρχαιολογικό πλούτο των ακτών του Σαρωνικού που είναι ανεκτίμητος και τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να τον καταστρέψουν μετατρέποντάς τον σε Ντουμπάι ή Ταυλάνδη. Ο
Σαρωνικός χρειάζεται αναβάθμιση με υποδομές μικρής κλίμακας,
που σημειωτέον απαιτούν και χαμηλή δαπάνη. Πρότεινε την αναβίωση παραδοσιακών ενοτήτων και μικρών ξενοδοχείων που προυπήρχαν. Για την Ανάβυσσο είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος
στον Δήμαρχο, να ξαναγίνει μικρό γραφικό ψαροχώρι. Αντιτάχτηκε στο γιγαντισμό που προωθείται με τα τεράστια λιμάνια,
5άστερα ξενοδοχεία και mall. Πρότεινε την ενιαία λειτουργία του
δικτύου λιμένων Αττικής με κατανεμημένες θέσεις σε Πειραιά,
Τροκαντερό και Λαύριο, ώστε να διαχέονται τα οφέλη και οι ζημιές και απέρριψε κατηγορηματικά τη χωροθέτηση λιμένα στο Φαληρικό Δέλτα. Τέλος ο κ. Μπελαβίλας παρουσίασε αναλυτικά τις
προτάσεις για το Ελληνικό και την Λαυρεωτική, που προέκυψαν
από τη συνεργασία των τοπικών κινημάτων με μελετητές-επιστήμονες και ‘δεν είναι ουτοπία’, όπως χαρακτηριστικά είπε, γιατί ήδη
η πρόταση για ‘ενιαίο αρχαιολογικό πάρκο στη Λαυρεωτική’ προωθείται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στον αντίποδα, όπως
είπε, οι προτάσεις των άλλων είναι υψηλού κόστους, χαμηλής περιβαλλοντικής αξίας και αμφιβόλου βιωσιμότητας.
Στα ζητήματα του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης αναφέρθηκε στην ομιλία της η Γιούλη Ηλιοπούλου. Επισήμανε ότι το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το ΠΔ 254/04 χρειάζεται τροποποίηση γιατί υιοθετεί τη φιλοσοφία των περιφραγμένων ακτών αφ’
ενός και δεν επιλύει το πρόβλημα των μεγάλων κατασκευών που
χτίστηκαν επί χούντας, ήκμασαν την εποχή του lifestyle, αλλά σήμερα παρακμάζουν. Αναφέρθηκε στη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ, την
ελεύθερη πλαζ της Βάρκιζας και τις εκτάσεις ιδιοκτησίας της Εκκλησίας που μέσω του νομοσχεδίου προορίζονται για εκποίηση,
ενώ παράλληλα παρουσίασε εναλλακτικές επιτυχημένες μορφές
αξιοποίησης (πχ πρότυποι βοτανικοί κήποι) που έχουν υλοποιηθεί
στο εξωτερικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ‘το συγκριτικό μας
πλεονέκτημα που είναι η θάλασσα πρέπει να το αναδείξουμε και
όχι να το περιχαρακώσουμε’. Τέλος κατήγγειλε τη πώληση ολόκληρης της χερσονήσου του λαιμού της Βουλιαγμένης που ήδη
μεθοδεύεται μέσω ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να αποκτήσει προσθετική αξία το προς πώληση ξενοδοχείο του ΑΣΤΕΡΑ. Ανέφερε επίσης ότι είναι λυπηρό και τραγελαφικό ταυτόχρονα ότι το 5άστερο
ξενοδοχείο πωλείται για να μετατραπεί σε πολυτελείς κατοικίες,
ενώ παράλληλα εκποιούνται άλλες παραλιακές εκτάσεις για να
ανεγερθούν μεγάλα ξενοδοχεία! Εκλεισε την ομιλία της με ένα
νούμερο. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ που κατέθεσε στη Βουλή: οι δαπάνες για αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων τη διετία 2011-2012 ήταν 20 εκατ. €, τη στιγμή που η
Κασσιώπη της Κέρκυρας πουλιέται στην εξευτελιστική τιμή των
23 εκατ. €! (ή 45 € ανά τ.μ.!!!)
Τα σχόλια περιττεύουν...
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο βουλευτής Γ. Πάντζας τόνισε μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τα μνημόνια που έχουν αναλάβει να
υλοποιήσουν η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜ.ΑΡ., όλα τα «φιλέτα»
του τόπου βρίσκονται προς πώληση. Μέσα σ’ αυτά είναι και το παραλιακό μέτωπο. Κι έκλεισε με την ατάκα που θύμισε παλιό, καλό
ελληνικό κινηματογράφο: «Δεν είναι δυνατόν να ξεπουλήσουμε
την περιουσία του ελληνικού λαού σ’ έναν εμίρη και ο λαός μας να
παίξει το ρόλο του κακομοίρη».
Κ. Βενετσάνος
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Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Με μια συνδρομή στην εφημερίδα
έχετε προβολή στις σελίδες μας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γιόγκα στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου

και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
κοντά σας
και στη γειτονιά σας

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην
οδό Ζαλόγγου 19 & Πάρου 2 στη
Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό
και σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά
για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

φιλικά και οικονομικά
MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

l

l

l

l
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Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ylyu|

iyuj{q
 £¦¥£
¡£¨£¨£¥¦
¨210.97.61.111
¨210.89.75.463
£6972.706.909
www.gerardis.gr

O TAΣΟΣ

Κατασκευές 3ης Γενιάς
m Γυψοσανίδες
m Ψευδοροφές
m Χωρίσματα
Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή
στη στοματική κοιλότητα, με διάρκεια
7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική
ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.
Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145
Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr

κιν. 6909414505

m Διαμορφώσεις χώρων
m Θερμομονώσεις
m Πλακάκια
Tasos@gmail.com
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Tην απομάκρυνση του συμβούλου του Υπ. Εσωτερικών
Ιωάννη Κωτούλα, ζητάει το Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλαδος
Υμνητής του ναζισμού και του Χίτλερ
υπηρετεί ως σύμβουλος για την ιθαγένεια του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Χαράλαμπου
Αθανασίου,
υποστηρίζει με ρεπορτάζ η «Αυγή»
(12.3). Σύμφωνα με την εφημερίδα ο εκπαιδευτικός Ι. Κωτούλας που έχει αποσπαστεί στο γραφείο του υπουργού
αναπληρωτή Εσωτερικών, και ασχολείται
με την αλλαγή του νόμου περί ιθαγένειας, στο βιβλίο του με τίτλο «Η Άνοδος
του Γ΄Ραιχ» υμνεί το ναζισμό.
Σε αποσπάσματα του βιβλίου, που δημοσιεύει η εφημερίδα σημειώνεται πως «ο
Χίτλερ υπήρξε ικανότατος πολεμιστής …
και ικανότατος ομιλητής», ότι ο Γκαίμπελς ήταν «ένα από τα ικανότατα στελέχη του του Εθνικοσοσιαλιστικού
κόμματος» αλλά και ότι ο Γκαίρινγκ ήταν
«διακεκριμένος αεροπόρος», ενώ χαρακτηρίζει τον ναζισμό ως «μεγάλη επανάσταση».
Επίσης, σε άλλο σημείο του βιβλίου του I.
Κωτούλα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
χαρακτηρίζονται ως «τμήμα της πολεμικής μηχανής των Γερμανών που απο-

σκοπούσαν αρχικά να περιορίσουν τα
ανεπιθύμητα στοιχεία», ενώ σε άλλο κείμενο του, αθωώνει τους ναζί για τους μαζικούς θανάτους στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το left.gr, σε
αφιέρωμα του περιοδικού «Ιστορικά Θέ-

ματα», για τα «Εγκλήματα Πολέμου του
Άξονα» η εξόντωση των Εβραίων της
Ελλάδας, αναφέρεται ως «εκτοπισμός»
και η συγκέντρωσή τους στο Αουσβιτς
ως αποστολή: «Στις 15 Μαρτίου εκτοπίστηκαν τα πρώτα 2.400 άτομα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουβιτς.
Ακολούθησαν 18 επιπλέον αποστολές...

Στόχος προγράμματος
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
του ΥΠΕΚΑ, έχει ως στόχο την ενεργειακή
αναβάθμιση μιας κατοικίας (μόνιμης ή εξοχικής) και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ
τους τελευταίους έξι μήνες εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον. Μέσω του προγράμματος αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να «θωρακίσουν» την κατοικία τους ενάντια στο κρύο (το χειμώνα) και τη ζέστη (το
καλοκαίρι), γλιτώνοντας μεγάλα ποσά κάθε
χρόνο.

Μεγάλο τμήμα των Εβραίων που εκτοπίστηκαν απεβίωσαν στα γερμανικά στρατόπεδα».
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
ζητούν
την
άμεση
απομάκρυνσή του από το Υπ. Εσωτερικών τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Τα όσα ο υπουργικός σύμβουλος έχει
υποστηρίξει στα «αναθεωρητικά» βιβλία
του για τον Χίτλερ και την αναίσχυντη δικαιολόγηση που επιχειρεί για τα χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, για
τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ελληνικών πόλεων από την Λουφτβάφε και
για την ναζιστική πολιτική, αποτελούν
ύβρι στη μνήμη των θυμάτων της Γερμανικής Κατοχής και του Ολοκαυτώματος,
...Σε μία περίοδο που ο αγώνας κατά του
νεοναζισμού είναι αγώνας για την ίδια τη
Δημοκρατία στην Ελλάδα, οι αναθεωρητές της Ναζιστικής θηριωδίας και του
Ολοκαυτώματος δεν μπορούν να έχουν
θέση στην υπηρεσία της Ελληνικής πολιτείας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, σύμφωνα
με το Καταστατικό, προσκαλεί τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και
ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Χρήστου Δημητρίου 18)
με θέματα:
1) Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2) Εκλογή πρακτικογράφου
3) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
4) Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
5) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
6) Έγκριση Απολογισμού έτους 2012
7) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013
8) Φιλοθηραματική Δραστηριότητα
9) Ανακοινώσεις- Προτάσεις Μελών-Λοιπά Θέματα
10) Αρχαιρεσίες
Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημερομηνία, που είναι και το πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28
Απριλίου 2013, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με όσα μέλη προσέλθουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:8.30Π.Μ.-13.30Μ.Μ.
ΛΕΣΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:19.30Μ.Μ-23.30Μ.Μ.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

aftodioikisi.gr

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Επιδότηση μέχρι 70%!!!
100% η δαπάνη για:
1. Τη διενέργεια των δυο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), με την επιτυχή ολοκλήρωση των
εργασιών και
2. Την αμοιβή (μέχρι 250 €) του Συμβούλου
Έργου, ο οποίος αναλαμβάνει τη συμπλήρωση των εντύπων, προτείνει συνεργεία
και ενεργεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Κατηγορίες επιχορήγησης
Το πρόγραμμα αφορά στον πολίτη που έχει
την ψιλή κυριότητα της ιδιοκτησίας και
ανάλογα με το εισόδημα, διαμορφώνονται
3 κατηγορίες ωφελούμενων ιδιοκτητών:

Οι κατοικίες που επιδοτούνται
Στο Πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί μονοκατοικία, ή διαμέρισμα, ή ολόκληρη πολυκατοικία και πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:
1. Η κατοικία να έχει νόμιμη Άδεια και να
μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
2. Να βρίσκεται σε περιοχή με Τιμή Ζώνης
μικρότερη ή ίση των 2.100 ευρώ
3. Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
Γενικά, ο μέγιστος προϋπολογισμός των
παρεμβάσεων (μαζί με τον ΦΠΑ) δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15.000 € ανά ιδιοκτησία,
ποσό που επαρκεί στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα καλύπτεται κατά

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ: 210-6624420 - ΦΑΞ:210-6022094
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε.
e-mail:kskorop@otenet.gr

3.000 €. Το δάνειο αποπληρώνεται σε διάστημα 3 ετών (36 δόσεις) και η δόση διαμορφώνεται σε 84 € ανά μήνα. Είναι
δυνατή η επέκταση του δανείου πέραν των
3 ετών, αλλά οι δόσεις για το παραπάνω
διάστημα, θα είναι έντοκες.
Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικής ή
εσωτερικής) σε όλους τους τοίχους του κτιρίου, καθώς και στην ταράτσα (ή στέγη) και
στην πυλωτή.
• Αντικατάσταση των κουφωμάτων της κατοικίας (με παντζούρια, ρολά, τέντες). Επίσης,
αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστα-

ξαμενή καυσίμου και τα θερμαντικά σώματα.
• Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου
του συστήματος θέρμανσης, π.χ. χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες, ηλεκτροβάνες κλπ.
• Πλήρης εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη
(μπόιλερ, βάση, σωληνώσεις κλπ), για το
ζεστό νερό χρήσης.
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
1. Προέγκριση δανείου (στην Τράπεζα) και συνεννόηση με μηχανικό για την πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση και τις επεμβάσεις που
θα επιλεγούν.
2. Υποβολή αίτησης, δικαιολογητικών και λοιπών εντύπων.
3. Υπαγωγή του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα, υπογραφή δανειακής Σύμβασης,
εκταμίευση προκαταβολής.
4. Πραγματοποίηση των παρεμβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση 2ου πακέτου εντύπων - Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Γενικά
• Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μια συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των
πόρων ανά περιφέρεια.
• Οι προμηθευτές, τα συνεργεία και ο μηχανικός - σύμβουλος Έργου, πληρώνονται
κατευθείαν από την Τράπεζα, σε τραπεζικό
λογαριασμό τους.
• Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά το όφελος
θα είναι πραγματικά μεγάλο!
Παράδειγμα: Εργαζόμενος ή συνταξιούχος
με ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ
(κατηγορία Α1), για εργασίες 10.000 €,
λαμβάνει τις 7.000 € επιχορήγηση από το
Πρόγραμμα και για το υπόλοιπο ποσόν,
υποχρεωτικά συνάπτει ΑΤΟΚΟ δάνειο

σίου, αντικατάσταση εξώπορτας σε περίπτωση μονοκατοικίας. Εγκρίνεται και η
αλλαγή των υαλοπινάκων.
• Αντικατάσταση του συστήματος λέβητα καυστήρα με καινούργιο (πετρελαίου, φυσικού αερίου, ή pellet). Δεν επιδοτούνται η δε-

Αρετή Β. Τζήλου & συνεργάτες
πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»:
τηλ: 210.8951.993 και 693.2211.753
email: aretitzilou@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Μάκρη 12/03/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Π. : 6165
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμημα ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
Λ. Μαραθώνος 104, 19005 Πληροφορίες
Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Κωνσταντίνα, Μανάρα Μαρία Ελένη
Τηλ.: 2294320541, 2294320546, 2294090810
techdep@marathon.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή Αναδόχου για το έργο :
“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 με κωδικό Πράξης MIS 396163
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαραθώνος με έδρα Οινόης 6, Τ.Κ. 19007, τηλ.
2294067777, 2294069269, fax 2294067909,http://www.marathon.gr, e-mail:
info@marathon.gr
2. Τίτλος Έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα ( κωδικός MIS
396163 )
3. Είδος Σύμβασης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου : Σύμβαση Τεχνικού
Έργου
Ταξινόμηση κατά CPV :
• 45100000 : Εργασίες Προπαρασκευής Εργοταξίων.
• 45200000 : Εργασίες για κατασκευή ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού.
• 45210000 : Εργασίες κατασκευής κτιρίων.
• 45300000 : Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων.
• 45400000 : Εργασίες Αποπεράτωσης κτιρίων.
Τόπος του έργου : Στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος – Αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου
Κωδικός NUTS : GR300
4. Η Προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση. Η Σύμβαση καλύπτεται από τη
συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) και δε μπορεί να ανανεωθεί. Η
εκτέλεση της Σύμβασης δεν υπόκειται σε ειδικούς όρους και δεν είναι επαναλαμβανόμενη.
5. Δικαιώματα Προαίρεσης : Όχι.
6. Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι.
7. Περιγραφή / Αντικείμενο της Σύμβασης: Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός νέου κτιρίου, που σε συνδυασμό με τη συλλειτουργία με την
υπάρχουσα διαμόρφωση του χώρου της Αφετηρίας του Κλασσικού Μαραθώνιου δρόμου θα δημιουργήσει έναν πολυλειτουργικό χώρο διεθνών συναντήσεων, ένα πολιτιστικό πάρκο με συνεκτικό στοιχείο το άθλημα του
Μαραθωνίου δρόμου και την ιστορία του τόπου.
8. Κατανομή σε τμήματα: Όχι.
9. Συνολικός Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών
που δημοπρατούνται είναι 8.410.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23,00%). Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 6.837.398,37 ευρώ.
10. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία Ολοκλήρωσης: Σαν μέγιστο χρόνο
κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εικοσιτεσσάρων
μηνών από την ανάθεση της σύμβασης.
11. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στο
διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 135.535,26 ευρώ. Οι εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των …εννέα… μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν 3481/06).
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων
των μελών της.
12. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του
άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.,
ήτοι ποσού 338.838,14 Ευρώ.
Σε 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.
13. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 με κωδικό Πράξης MIS 396163, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και έχει κωδικό Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάρ. έργου 2012ΣΕ25580000) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93) και της κράτησης
0.1% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.2,
εδ.β’ αρθρ. 238 του Ν.4072/2012(ΦΕΚ Α’86)).
Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο (παρ. 3 του άρθρου 242 του
Ν. 4072/2012), προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής στον Ανάδοχο
μέχρι ποσοστού 10%, για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του
Ν. 3669/2008.
14. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
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ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η, 5η τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και στην 3η, 4η, 5η (με νομό Αττικής ως
έδρα ή ως δεύτερο νομό) για έργα κατηγορίας Η/Μ.
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.
1.2 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.
1.3 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.
1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
2η για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
1.5 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.
15. Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό η εμπορικό μητρώο: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή
ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά
προσόντα:
α. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
(προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την
εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
β. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε
κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής
δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια
του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας
του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η)
πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την
άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
γ. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή
των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένη.
δ. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή
των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση
που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
ε. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).
16. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ικανότητα - Απαιτούμενα Αποδεικτικά:
α. Δανειοληπτική ευχέρεια για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου
ύψους τουλάχιστον 10% επί του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)
ήτοι 683.739,84 €.
β. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας (παραγρ. 21.2 της παρούσας) θα πρέπει οι
παραπάνω προϋποθέσεις να συντρέχουν στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον
από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
17. Τεχνική Ικανότητα - Απαιτούμενα Αποδεικτικά:
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που 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 δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, η
απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων συνάγεται από:
α. Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή/
και των στελεχών της επιχείρησης και ιδίως του ή των υπευθύνων για την
εκτέλεση των έργων.

β. Τον κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία,
ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των
σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, τον
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν
κανονικά. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απευθείας διαβίβαση των
πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα αρχή από την αρμόδια αρχή που τα
εξέδωσε.
γ. Υπεύθυνη δήλωση για τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, το μηχανικό
και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση του
έργου.
δ. Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και
τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
ε. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή για τις τεχνικές υπηρεσίες
που θα διαθέσει ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν
ανήκουν ή όχι στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται
στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις
18. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός.
19. Κριτήρια Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.
20. Τρόπος Λήψης των στοιχείων του διαγωνισμού – Πληροφορίες – Τεχνικές Προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα: Πληροφορίες, Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπληρωματικά έγγραφα το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη
δημοπράτησης διατίθενται από τη ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 104, Τ.Κ. 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ,
πληροφορίες : ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, τηλ.
2294320541, 2294320546, fax 2294090810, e-mail: techdep@marathon.gr,
http://www.marathon.gr).
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 30/04/2013, ώρα 15:00. Εφόσον τα
στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στη Γενική Τράπεζα αρ. λογαριασμού
9800176603-1 τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 500
ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Επίσης, τα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος
(http://www.marathon.gr) και θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους
προς ενημέρωσή τους.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου (Α).
21. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: Ως
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 07/05/2013, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
22. Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.
23. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104,
Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη Δήμου Μαραθώνος, από την ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι Δημόσια.
24. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Δήμος Μαραθώνος –
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού – Υπόψη : Κολοβός
Γεώργιος, Λ. Μαραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ. : 2294320500, 2294320541,email: techdep@marathon.gr, http://www.marathon.gr.
25. Γλώσσα Διαδικασίας: Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική
και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι
συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.
26. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννιά μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
27. Δυνατότητα Εναλλακτικών Προσφορών: Όχι.
28. Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμών άλλων αρχών ανάθεσης: Όχι.
29. Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01/03/2013
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 / 03 / 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΪΖΟΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
ΒΟΥΛΑΣ – ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου διεξήχθησαν εκλογές για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής στην Ενωση Κρητών ΒBB.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος
Πιπεράκης Στέλιος
Αντιπρ.
Λεμονάκης Γιώργος
Γεν. Γραμμ.
Μπίμπας Μιχάλης
Ειδ. Γραμμ.
Περακάκη Παναγιώτα (Τάνια)
Ταμίας
Μπουλινάκη Θεοδώρα
Μέλη: Νικηφοράκη Δήμητρα, Μπροκαλάκης Ιω.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Καλογεράκη-Μαλλίρη Ελένη, Κουφογιαννάκης Βασίλης,
Νικολακάκης Μιχαήλ.

18 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7-70Θ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 11741, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Α)
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό
με το σύστημα Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου
6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής
δημοσίων
έργων
(Κ.Δ.Ε.), καθώς και την λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων έργων,
2. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των συλλεκτήρων ομβρίων
της Λεωφ. Καραμανλή, της Οδού Κυριακοπούλου και της οδού Μ. Ασίας
καθώς και των συλλεκτήρων που
συμβάλλουν σε αυτές στην περιοχή
της Αναβύσσου που εντάσσεται, με
την πρόσφατη πολεοδομική μελέτη,
στην ζώνη επέκτασης Α΄ κατοικίας
(από την οδό Κυριακοπούλου έως την
οδό Ανώνυμος 93) με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 17.300.000,00 € και αναλύεται
σε:
Δαπάνη Εργασιών: 10.837.990,17 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.):
1.950.838,23 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.)
1.150.994,56 €
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 57 παρ. 3 Ν.
3669/08, Απολογιστικά (άσφαλτος):
114.175,00 €
Αναθεώρηση:
11.042,69 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
3.234.959,35 €
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του
Ν. 3669/08.

ΕΒΔΟΜΗ

2013 2012

5. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για
δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων,
μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης
του έργου και 10% αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που
εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο
έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του
Ν. 3669/08, όπως εξειδικεύεται με
την εγκύκλιο 10 της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης
(Δ17)/ΥΠΟΜΕΔΙ
(αρ.
πρωτ.
Δ17α/05/73/ΦΝ 433.α/9-5-12).
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 5η ή 6η τάξη
ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, είτε
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.
• 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.
• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΛ6-ΚΙΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΩΠΙ 11 /03/ 2013
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :5317
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του
ΠΕΠ Αττικής 2007- 2013/Π.Δ.Ε. (κωδ. MIS έργου 393343).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.330.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Κρωπίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κρωπίας) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με προϋπολογισμό
3.330.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Α+Β (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ): 1.948.280,10 €
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%):
350.690,42 €
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 344.845,58 €
• Αναθεώρηση: 63.500,98 €
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 622.682,93 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κρωπίας, Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, μέχρι τις 18 Απριλίου 2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 - 6622379,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μιχαλοπούλου
Ζαφειρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2013 και ώρα
10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος β του

ρήσεων 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.
• 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.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα
της υπηρεσίας Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.
11741, μέχρι και την 24/04/2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της
γραμματείας της Δ.Τ.Ε. 2132065313,
FΑΧ επικοινωνίας 2106984020.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
30/04/13 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00.
στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Λ.
Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα,
από αρμόδια επιτροπή.
9. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο
ποσό των 281.079,96 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης

Ν.1418/84 και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου, ήτοι:
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΕΔΡΑΣ
―――――――――――――――――――――――――――――
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 3η – 4η
5η
(για αγωγούς υπό πίεση)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των περιπτώσεων α, β και γ της
διακήρυξης σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (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.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 52.876,32 ευρώ και
ισχύος τουλάχιστον των επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα
πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. (κωδ. MIS
έργου 393343).
Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή κατ' εφαρμογή του
άρθρου 242 παρ. 3 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της.
10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (αριθ.
ενάρ.
έργου
κωδ.
ΠΔΕ2012ΕΠ08580069) και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013 μέσω ΠΔΕ και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ
(18) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

ANAKΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι η Μαυρίδου Νίκη του Χρήστου και της Μαρίκας, κάτοικος
Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 9 Γλυκά Νερά, που γεννήθηκε στην Ξάνθη,
το έτος 1961 και είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου μας με αριθμό
οικογενειακής μερίδας 13018 (Δ.Ε. Γλυκών Νερών), ζήτησε με αίτησή της,
την αλλαγή του επωνύμου της από Μαυρίδου σε Μαρίνου.
Υστερα από τα παραπάνω, καλούμε τον κάθε έναν που δεν συμφωνεί με την
αλλαγή αυτή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου.

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων της Ε.Ε την 01/03/2013.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΛ6-Τ0Λ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5277/ 11.03.2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Κρωπίας προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με
προϋπολογισμό 1.150.000,00 € (με
Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει
αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του
Δήμου Κρωπίας στη θέση «ΚάστροΧρηστός». Η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 25 στρέμματα,
ιδιωτική έκταση.
Οι εργασίες που προβλέπονται να
γίνουν είναι :
• Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από
την συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α.
• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου
έτσι
ώστε
να
ομαλοποιηθούν οι κλίσεις του αναγλύφου, με ταυτόχρονη χρήση τεχνικών
έργων
αντιστήριξης
(συρματοκιβώτια).
• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης
• Έργα διαχείρισης ομβρίων
• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου
• Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Χ.Α.Δ.Α.
• Έργα πρασίνου και άρδευσης
• Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου, δεξαμενή νερού κλπ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 917.083,72 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στις 917.083,73 €
(χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να
προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο
προσφοράς (κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες) από τον Δήμο
Κρωπίας, οδός Βασ. Κωνσταντίνου
47, ΤΚ 19400 μέχρι τις 11 Απριλίου,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106622379 εσωτ.110 FAX επικοινωνίας
210-6624963,
αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Μιχαλοπούλου Ζαφειρία.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16

Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Κορωπίου.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00). Η ίδια διαδικασία
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις
νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την
προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες
ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα
του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
ΠΕΧ&ΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧ&ΔΕ
εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη
για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
έδρας ή και την 4η τάξη για επιχειρήσεις που έχουν έδρα, ή δηλώνουν
ως 2ο Νομό, τον Νομό Αττικής για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
β) Προερχόμενες 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.
γ) Προερχόμενες 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 Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ

τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (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 διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). 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 1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (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.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 18.341,67 € και
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30
ημερών από την ημέρα διεξαγωγής
της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα προς την
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου έξι
(6) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ).
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ENOIKIAZETAI

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

τοικία τεσσάρων δωματίων, κουζίνα, μπάνιο, υπόγειο με
τουαλέτα, κήπο, αυλή, γκαράζ, βεράντα, τζάκι, αντί 300 €
μηνιαίως. Τηλ. 210 6628.312, 6944 632861

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ

στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-

ENOIKIAZETAI

στο Ζούμπερι (Ν.
Μάκρη) γκαρσονιέρα 40τμ γωνιακή, προσόψεως με μπαλκόνι και τέντες, 50μ. από την παραλία LA COSTA. Τιμή:
250 ευρώ. κα Αναστασία τηλ: 6909137555

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια διαμερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής

Δωρεάν μαθήματα πιάνου σε παιδιά ηλικίας 6-20
ετών, προσφέρει το Δίκτυο Σαρωνικού. Επειδή οι θέσεις είναι
περιορισμένες, δηλώστε άμεσα
συμμετοχή στο: 6946-268384 ή
με mail στο info@saronikosnet.gr
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
www.saronikosnet.gr

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για αρχάριους, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί (10.30πμ12.00μμ) και κάθε Τρίτη απόγευμα (6.00-7.30μμ).
Για πληροφορίες: 6946-268384 ή με mail στο info@saronikosnet.gr

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

μονοκατοικία στη Νέα
Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους
38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.
Τηλ. 6973 246887.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση,

STUDIO
Μανικιούρ -Πεντικιούρ - Αισθητική, δεκαετίας στο κέντρο της Γλυφάδας επί της Μεταξά σε πολύ λογική τιμή
λόγω μετακόμισης. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 χρόνια. τηλ. επικοινωνίας 6940655679.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο με θέα τη θάλασσα, περιοχή
Θυμάρι 55ο χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου. Τηλ. 6937194268.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ
ΖΗΤΕΙ κυρία εξαιρετικού ήθους, μορφωμένη, μόνιμη κάτοικος Λαμίας, ζητεί να φροντίζει κυρία (όχι
κατάκοιτη), η οποία θα συγκατοικήσει μαζί της στη
Λαμία. Αντίτιμο υπηρεσιών συζητήσιμο.
Τηλ. 22310 34149 (4 - 8 μ.μ.).

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιός πίνακας θαλασσογραφία λάδι σε μουσαμά με μοτίβο μία βάρκα. Μέγεθος
1,27Χ95 εκ. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

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.

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

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργασία και εξυπηρέτηση

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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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

MAITRISE PARIS 10 -NANTERRE

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Εικοσιπενταετής κλινική εμπειρία
σε νοσοκομειακή μονάδα για νέους.

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

Αιόλου 19- Βάρκιζα τηλ. 210 8973.250

Σοφία Ανδρεοπούλου
Ψυχολόγος
Οικογενειακή θεραπεύτρια
Λαζαράκη 25, Γλυφάδα 16675
τ.: 210 8990808, f: 210 8991798, κ: 6944 658941
www.λεσχηευτυχιας.gr - www.sophiaandreopoulou.gr
e: sandreopoulou@tee.gr

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

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

Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ.
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Δέχεται: 17:00-20:30 κάθε μέρα εκτός Σαββάτου.
Πρωινές ώρες μόνο με ραντεβού. ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση.

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

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

Τηλ. ιατρ.:210 723 17 23, Κιν.: 6944 311 163
E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

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

Specia-

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 10 ΒΑΡΗ
Tηλ. ιατρείου: 210 8972.070
τ ηλ. ο ι κί α ς: 2 1 0 8 9 5 3 . 2 8 4 , κ ιν. 6944.434.734

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ

NOΣOKOMEIO:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

Pediatric Clinic. Philadelhpia PA, USA

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004

Π Α Ι Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

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

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

τ. Ιατρός MCPHU Hospital & CCMC

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.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
O
T
O
OΛ
O
P
Ω
24

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Σύσκεψη στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
για τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 12/3, με αντικείμενο
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην περιοχή ευθύνης
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μετά από πρόσκληση του Υποδιοικητή Σωτήρη Ζώτου.
Στην σύσκεψη συμμετείχαν, από το Δήμο Σαρωνικού ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε
θέματα υγείας Μανώλης Τσαλικίδης, από το Δήμο Κρωπίας ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, από το Δήμο Λαυρεωτικής ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Ρόζης.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση, γιατί διαφώνησε με τον τρόπο που χειρίστηκε την όλη
διαδικασία ο Υποδιοικητής Σ. Ζώτος.
Οπως μας ενημέρωσε αρμοδίως, η πρόσκληση του Σ.
Ζώτου ήταν ασφαλής· ζήτησε εξηγήσεις και αντηλλάγησαν
επιστολές, οι οποίες όμως συσκότισαν περισσότερο την κατάσταση παρά την ξεκαθάρισαν.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης, θεωρεί
ότι για να αντιμετωπιστεί σωστά και υπεύθυνα το θέμα της
εφημερίας ενός Κέντρου Υγείας για τα Μεσόγεια, θα
έπρεπε να έχει γίνει συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων
φορέων μαζί και όχι καθενός χωριστά.
Γράφει στην επιστολή του ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων:
«Κατά τη γνώμη μας, το Κέντρο Υγείας που θα πραγματοποιεί την 24ωρη εφημερία, πρέπει σε κάθε περίπτωση να
είναι ένα (1) και μάλιστα αυτό, που συγκεντρώνει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις από άποψη προσωπικού και
υποδομών, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των δημοτών της περιοχής των Μεσογείων.
Προσωπικά, έχω τονίσει δημόσια και επανειλημμένα, ότι
εάν συγκέντρωνε τις καταλληλότερες προϋποθέσεις, κάποιο άλλο Κέντρο Υγείας και όχι αυτό του Μαρκοπούλου,
τότε ο Δήμος Μαρκοπούλου πρώτος, θα υποστήριζε την
πρόταση για 24ωρη λειτουργία του, θέτοντας ως πρώτη
προτεραιότητά του, την σωστή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αντ’ αυτού και ενώ οι πλέον αρμόδιοι υγειονομικοί παράγοντες, έχουν εκφραστεί με συντριπτική πλειοψηφία, υπέρ
του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, βλέπουμε να διαδραματίζεται ένα απροκάλυπτο και ντροπιαστικό για τη σύγχρονη Αυτοδιοίκηση, παραπολιτικό «παζάρι», με τραγικά
αποτελέσματα και να συζητούνται σοβαρά, ακόμα και
εκτρωματικές και εξαιρετικά επιζήμιες λύσεις για τους συμπολίτες μας, όπως αυτή, της ανά μήνα εφημερίας, καθενός
εκ των τριών Κέντρων Υγείας!»

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30
έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο
τηλέφωνο: 213 2030.311.

Στη σύσκεψη ο Υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ Σωτ. Ζώτος, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Δήμων ότι έχει ζητήσει να
έρθει η διοικητική ευθύνη των Κέντρων Υγείας στην 1η
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να μπορέσει
να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και οργάνωση της λειτουργίας τους.

σώπων των Δήμων είναι η εκ περιτροπής εφημερία ενός
Κέντρου Υγείας ανά μήνα. Όσον αφορά στο Κέντρο Υγείας
Λαυρίου, συμφωνήθηκε από όλους τους εκπροσώπους των
δήμων να εφημερεύει σε 24ωρη βάση, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών (χιλιομετρική απόσταση, λιμάνι κτλ.).
Τέλος, ο Σωτ. Ζώτος ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει και περιμένει άμεσα να λάβει ορισμένα τελευταία στοιχεία από
τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας για να καταλήξει
στην τελική του απόφαση, η οποία, όπως δήλωσε, θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου 2013.
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι του Δήμου Σαρωνικού, ανεξάρτητα από τα θέματα της εφημερίας, υπέβαλαν εκ νέου
αίτημα για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καλυβίων. Ο
υποδιοικητής Σωτ. Ζώτο επιφυλάχθηκε να απαντήσει σύντομα, ώστε να λυθεί το ταχύτερο δυνατό το πρόβλημα.

Παράλληλα, ανέπτυξε τις βασικές προτάσεις της 1ης ΥΠΕ
όσον αφορά στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
των Κέντρων Υγείας της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, που είναι οι ακόλουθες:
1. Σε ό,τι αφορά στην πρωινή λειτουργία τους (1η βάρδια),
να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα τα Κέντρα Υγείας
κάτι που σημαίνει ότι εκεί που χρειάζεται θα αναβαθμιστούν
οι υπηρεσίες που παρέχουν (γιατροί, εργαστήρια).
2. Η 2η βάρδια να λειτουργήσει επικουρούμενη από βασικές
παρεχόμενες υπηρεσίες (πχ. εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις).
Εξετάζονται όλες τις λύσεις, ενώ η πρόταση των εκπρο-

Επίσης, με έγγραφό της η 1η ΥΠΕ Αττικής, την οποία υπογράφει ο υποδιοικητής Σωτ. Ζώτος, απαντά σε φήμες σχετικά με το κλείσιμο του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, λόγω
της απουσίας του από το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου
ΣΩΤΗΡΙΑ.
Γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή: «Η φημολογία για κλείσιμο Κέντρων Υγείας ή συρρίκνωση της λειτουργίας τους
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και βεβαίως δεν
αφορά τις ενέργειες της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Υγείας της περιοχής ευθύνης της. Όλα τα Κ.Υ. έχουν δικούς τους οργανισμούς που
αναφέρονται στη συστατική τους πράξη και δεν εμφανίζονται στους οργανισμούς των Νοσοκομείων ευθύνης
τους».

Οι Ρόταρυ Κορωπίου προσέφεραν στο Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου
Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, μέσα
στα πλαίσια της δραστηριοτήτων του,
για αλληλεγγύη, προσέφερε, στις 11
Μαρτίου, στο Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου, υγειονομικό υλικό, αναλώσιμα
και φάρμακα για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες.
Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σπύρος Σερλεμές, ο Διευθυντής Διοικητικού
Χρήστος Γιαννάκης και η Προισταμένη
Αρετή Ρίζου ευχαρίστησαν θερμά τον
Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Κορωπί, Νίκο Μαντάλα και τα μέλη που παραβρέθηκαν στην παράδοση: Στέλλα
Αθανασίου, Αντώνη Γεωργάκη, Νεκταρία
Γεωργάκη, Κρυσταλλία Κόλλια, Μαρία
Μάστορα και Μιχάλη Τσεβά, για την προσφορά τους.
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Με χάλκινο επέστρεψε ο Βύρων Κοκκαλάνης
από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας
Μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό ήρθε
από την ιστιοπλοΐα, με τον Βαρκιζιώτη Βύρωνα Κοκκαλάνη
να "δαμάζει" τα κύματα στο Μπούζιος της Βραζιλίας και να
κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
RSX. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε ιδανικά την
παρουσία του, καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση.
Να θυμίσουμε ότι ο Β. Κοκκαλάνης, είχε μία σημαντική κατάκτηση στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου, αφού ήρθε 6ος στη
σειρά, ενώ είχε φτάσει στο παρελθόν άλλες τρεις φορές
μια ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, όμως η ατυχία
του είχε στερήσει το χρυσό μετάλλιο. "Ήμουν
πάντα στο παρά
πέντε και φέτος
με το χάλκινο
αυτό μετάλλιο
χάρηκα
πάρα
πολύ. Είναι η πιο
σημαντική επιτυχία που έχω κάνει μέχρι τώρα", είχε δηλώσει στον ΑΝΤ1.
Σε σύνολο 66 σκαφών, πάνω από τον Κοκκαλάνη τερμάτισαν μόνο ο Βρετανός Ντέμπσεϊ, που κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο και ο Ολλανδός Ρισελμπέργκε με το ασημένιο.
Προπονητής του Βύρωνα είναι ο Δημήτρης Πυλιχός, κάτοικος Βάρκιζας κι αυτός, από όπου ξεκίνησαν μαζί την αθλητική καριέρα τους.

Στο υψηλότερο βάθρο τα “αστέρια”
του Αργοναύτη Ραφήνας
Πρωταθλητές η ομάδα mini μπάσκετ
H ομάδα mini μπάσκετ του Αργοναύτη Τριγλίας γεννηθέντες
2000-2001 ανέβηκαν στον ψηλότερο σκαλί, κατακτώντας το
κύπελλο ανάμεσα σε 76 ομά-

δες, με ομίλους από όλη την
Αθήνα.
Ηταν ο αγώνας για το πρωτά-

θλημα της ΕΣΚΑ, στις 24 Φεβρουαρίου, στο κλειστό Γυμναστήριο
Κορωπίου
και
αντίπαλος τους ήταν ο Αρης
Πετρούπολης με σκορ 57-40.

Τα έντεκα παιδιά της ομάδας
μινι μπάσκετ του Αργοναύτη
είναι: ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ,

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΚΙΩΝ, ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΗΤΣΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
ΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΑ-

ΚΩΒΟΣ,
ΜΠΑΡΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΕΛΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΑΝΟΣ.

O Δημήτρης Πυλιχός προπονητής (αριστερά) και o Βύρων Κοκκαλάνης.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Αττικής και η Αθλητική
Ενωση Μεσογείων Αμεινίας ο Παλληνεύς διοργανώνουν
τους πρώτους αγώνες μεγάλων αποστάσεων εντός σταδίου, στην Παλλήνη το διήμερο 16-17 Μαρτίου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κούρσες 3.000 μ., 5.000 μ.
και 10.000 μέτρων.

Προβάδισμα οι γυναίκες του Γ.Σ. Γλυκών Νερών
στην 1η Τοπική κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ
Σημαντικό προβάδισμα για την
άνοδο στην 1η Τοπική Κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ απέκτησε η
γυναικεία ομάδα του Γ.Σ. Γλυκών Νερών μετά τη σπουδαία
εντός έδρας νίκη με 3-2 σετ

κών Νερών, αφενώς διατήρησαν το αήττητο της ομάδας
τους από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013,
αφετέρου απολαμβάνουν την
«γλυκιά μοναξιά» της 1ης

Γ.Σ. Γλυκών Νερών (Παπαϊωάννου
Δ.) : Ψάρρη(c), Νταλαμπίρα, Βαρβέρη, Φαράκου, Βέλλιου, Καλύβα,
Γκελαμέρη (L), Τσακογιάννη, Κούρκουλου, Κρισίλια, Τσιμπουράκη,
Γρύλλη

απέναντι στην πολύ καλή και
αήττητη μέχρι χθες στα play
off, ομάδα του Αγίου Στεφάνου. Έτσι τα κορίτσια των Γλυ-

θέσης στην «ειδική» βαθμολογία των play off Ανόδου.

λος Γ.) : Καλογερά(c), Διασάκου,
Βινιερατου, Συμεωνίδου, Μπούρη,
Λέτσα, Τσουμάνη, Κώνστα, Χατζηθεοδώρου(L), Νικολέτου(L), Καραγιώργη - Βασιλάκου, Τσιορμπατζή

Σκορ: 3-2 σετ (25-20, 14-25, 19-25,
25-20, 15-10)
Συνθέσεις Ομάδων:

Α.Ο. Αγίου Στεφάνου (Παντόπου-
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Nίκη των γυναικών
Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – Α.Ο.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4-0
Μεγάλη νίκη πέτυχε η γυναικεία ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ, στο Πινγκ-Πονγκ, απέναντι στην ομάδα του Ελληνικού επικρατώντας με 4-0. Η ομάδα του ΑΡΗ με τις
αθλήτριες ΤΣΑΧΑΚΗ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ και ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ,
κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου
στον οποίο είχε ηττηθεί με 4-1. Με τη νίκη της αυτή, η
ομάδα του ΑΡΗ σκαρφάλωσε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και θεωρείται πλέον βέβαιη πρωταθλήτρια
στην Β’ Εθνική κατηγορία.

O “Aναγυρούς” Βάρης και η δράση του
ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, Β’ ΦΑΣΗ

ΒΑΛΑΡΗΣ, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ.

Νίκη εντός έδρας το Σάββατο 9/3 πέτυχε η ομάδα των
Εβήφων του Α.Ο. Βάρης, κερδίζοντας την ομάδα του
Μανδραϊκού με σκορ 67-43.
Οι ομάδες: “Ο Αναγυρούς”: ΓΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. 19,
ΤΖΙΜΟΣ 2, ΒΑΤΙΣΤΑΣ 1, ΤΟΛΗΣ 14 (2), ΚΑΤΣΑΚΟΣ 15,
ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΣ 12(2), ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ν. 12 (2), ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.2.
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: ΖΑΝΕΛΑ Ι. 6, ΤΡΙΑΝΤΟΣ 1, ΛΙΝΑΡΔΟΣ,
ΔΟΥΚΑΣ 2, ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Θ. 2, ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ 16 (1), ΜΟΙΡΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 7, ΔΡΑΚΩΤΟΣ 8, ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗΣ

Βαθμολογία
ΑΟ ΒΑΡΗΣ
4
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
ΑΜΦΙΑΛΗ
2

2
2
2

2-0
1-1
0-2

103-73
71-90
63-74

30
-19
-11

ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ

Βαθμολογία:
ΚΑΣΤΕΛΑ
ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

3
3
3

2
2
2

1-1
1-1
1-1

113-105
117-114
98-109

8
3
-11

3
3
3

ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
“Αναγυρούς” - Αετός Καλλιθέας
Για τις άλλες κατηγορίες, η αντρική ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ πέτυχε άλλες τρεις νίκες στην Α2 εθνική κατηγορία και φιγουράρει στη 2η θέση του πρωταθλήματος.
Για την Β’ Εθνική κατηγορία ανδρών ο Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ
έχασε 4-3 από την Α.Ε. ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ και κέρδισε με 4-1
τον Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ και για την ίδια κατηγορία γυναικών ο Α.Ο. ΑΡΗΣ2006 κέρδισε με 4-1 τον Α.Ο.ΔΙΟΥΣΟΥ και έχασε με 4-0 από τον Α.Ο.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ.
Με νίκες συνέχισε την πορεία της η αντρική ομάδα του
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 για τη Β’ κατηγορία ΑΤΤΙΚΗΣ και όλα θα
κριθούν για την 1η ή 2η θέση στο πρωτάθλημα, από την τελευταία αγωνιστική, στο τέλος του μηνός.
Για την ίδια κατηγορία οι μικροί αθλητές του Α.Ο.ΝΕΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ έχασαν και τους δύο αγώνες τους, ενώ για την
Α’ κατηγορία ΑΤΤΙΚΗΣ τα κορίτσια του Α.Σ.ΦΙΛΟΙΚΗ Σ κερδίσανε με 4-0 τον Α.Ο.ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

Με σπουδαία νίκη εντός έδρας (κλειστό Μηλαδέζας) το
Σάββατο 9/3 υπέρ της ομάδας Παίδων του Α.Ο. Βάρης
“Ο Σναγυρούς” έληξε ο αγώνας κερδίζοντας εντυπωσιακά την ομάδα Παίδων του Αετού Καλλιθέας με σκορ
64-36.
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ: ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Ι. 32(4), ΦΕΙΔΑΣ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ, ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. 25, ΠΕΧΛΕΒΑΝΟΥΔΗΣ Κ., ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Θ. 5(1), ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ 2, ΚΟΝΤΗΣ Σ.
ΓΚΕΚΑΣ Θ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Α., ΠΑΝΤΖΟΥΡΗΣ, Προπονητής ΠΑΓΙΔΑΣ Δ.
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ 18, ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 11, ΝΤΟΥΡΟΣ 2, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
4, ΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΤΙΔΗΣ, ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., ΖΑ-

Νίκη εκτός έδρας πέτυχε την Παρασκευή 8./3, η ομάδα
των ανδρών του Α.Ο. Βάρης, κερδίζοντας την ομάδα
της Ηλεκτρούπολης με σκορ 47-42.
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ: ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ 14, ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ Λ,
10(2), ΒΙΔΑΚΗΣ 8(1), ΚΑΡΑΤΖΑΣ 7, ΜΑΚΡΟΚΑΝΗΣ 4,
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 2, ΒΟΥΡΑΝΗΣ 2, ΔΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. Προπονητής ΠΑΓΙΔΑΣ Δ.
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 12, ΦΕΙΔΑΣ 9,
ΜΟΥΡΤΟΣ 9(1), ΑΔΑΜΗΣ 3(1), ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 4(1), ΡΙΖΟΥΛΗΣ Β. 2, ΧΑΤΗΓΩΓΟΣ 2, ΓΑΙΚΟΥΣΗΣ 1, ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΡΙΖΟΥΛΗΣ Δ.

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
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
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Δελφοί-Δελφύς: η μήτρα του κόσμου
Το περασμένο ΣαββατοΚύριακο βρέθηκα με
τον εξωραϊστικό Σύλλογο Ευρυάλη Βούλας
(Κάτω Βούλα) στους Δελφούς, Ιτέα, Αγόριανη. Την ευθύνη της εκδρομής είχε ο αντιπρόεδρος Δημ. Ζησιμόπουλος.
Η πρώτη ημέρα πέρασε ανάμεσα στην Αράχωβα και την Ιτέα, η οποία είναι μια συμπαθητική παράλια πόλη, όπου και διανυκτερεύσαμε
σε ένα εκσυγχρονισμένο ξενοδοχείο, το
οποίο ομολογουμένως ήταν άριστο από
πάσης πλευράς.
Η επόμενη ημέρα ήταν αφιερωμένη στον
“ομφαλό της γης”, στους Δελφούς. Σ’ αυτό
το σημείο της γης, συναντήθηκαν οι δύο
αετοί που πέταξαν με εντολή του Δία από
Aνατολή και Δύση για να προσδιορίσουν το
κέντρο του κόσμου. Εκεί και ο ομφαλός,
όπου έσκυβε η Πυθία για και ανέπνεε τις
αναθυμιάσεις...
Μια καλά οργανωμένη εκδρομή σε έναν αρχαιολογικό χώρο έχει πολλά να σου μάθει,
να σε μυήσει.
Ανηφορίζοντας το όχημα προς τους Δελφούς μπαίνοντας στο ορεινό τοπίο, στα
βουνά που το περικλείουν, αρχίζεις να μπαίνεις στο “κλίμα”. Τα πανήψυλα βουνά, ο
Φλεμπούκος, η Κίρφη, η κοιλάδα του Πλειστού και στης άγριας ομορφιάς την κορυφή
της Κίρφης, οι Δελφοί, το ιερό του Απόλλωνα.
Η βραχώδης πλαγιά που βρισκόταν το Μαντείο, οι ναοί, τα γυμναστήρια, τα στάδια στέ-

κεται πάνω της άγρια, γυμνή.
Απέναντι οι άλλες δυο βουνοκορφές πιο ήπιες
και στο βάθος, στα ...πόδια τους η κασταλία
πηγή, εκεί όπου ο επισκέπτης του Μαντείου,
έπρεπε πρωτίστως να “μυηθεί” στο δελφικό
πνεύμα. Γιατί ο θεοπρόπος (αυτός που ζητούσε χρησμό) έπρεπε να γνωρίζει τον εαυτό
του (γνώθι σαυτόν). Κατά τον Πλούταρχο, το
"Γνώθι σαυτόν" προερχόταν απ’ τον θεό
Απόλλωνα και ήταν γραμμένο σε πολλά σημεία στα Δελφικά ιερά. (Πάνω σε κίονα, παραστάδα, μετόπη Ναού, προπύλαία).
Αυτός που πήγαινε στους Δελφούς για να
πάρει χρησμό, διάβαζε πάνω στο προπύλαιο
το γνώθι σαυτόν (γνώρισε τον εαυτό σου, κα-

λυτέρευσε το Εγώ σου, άρχισε την αυτογνωσία).
Τόπος ευλογημένος από την πρωτογενή θεότητα τη Γαία! Η Γη χάρισε το μαντείο στην
κόρη της Θέμιδα, αυτή με τη σειρά της στη
Φοίβη και η Φοίβη στον Απόλλωνα (εξ’ ου
και Φοίβος)!
Οι Δελφοί ανήκουν γεωγραφικά στη Φωκίδα, στη νότια πλευρά του Παρνασσού,
στην ορεινή κοιλάδα του ποταμού Πλειστού. Κι απέναντι η Κίρφη.
Η ημέρα ήταν καλή για πεζοπορία και περιηγήση. Το ραντεβού με την ξεναγό ήταν
ακριβές.
Η ξενάγηση άρχισε από το μουσείο και
μετά περπατώντας ανάμεσα στους χώρους
των Δελφών. Πόσο μελετημένα ήταν όλα!
Με πόση σοφία τοποθετούσαν γεωγραφικά,
γεωφυσικά οι αρχαίοι το κάθε τί.
Το όνομα Δελφοί, ετυμολογείται από τη
ρίζα Δελφύς = μήτρα (Δελφὺς γὰρ ἡ μήτρα
λέγεται), εξ’ ού και το ἀ-δελφός. Λατρεία
της Μητέρας Θεάς της μεγάλης Δελφύ-δος/ μητ(έ)ρας και των αδελφών <ἀδελφοί>·
οἱ ἐκ τῆς αὐτῆς δελφύος γεγονότες.
Η ξεναγός μάς μετέφερε στην εποχή που
το Μαντείο ήταν ζωντανό κύτταρο, γνωστό
σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο ομφαλός
της γης, το άβατο, οι ιέρειες, η Πυθία και
οι χρησμοί της.
Μετά την ξενάγηση του Μουσείου, με τον

υπέροχο Ηνίοχο, τον πανέμορφο Αντίνοο,
βγήκαμε στον υπαίθριο χώρο, στο ιερό του
Απόλλωνα, βαδίζοντας στην ιερά οδό.
Κάθε πόλη-κράτος είχε το δικό του κτίσμα
και τα δικά του δώρα-αφιερώματα: το ανάθημα του κοινού των Αχαιών, των ανάθημα
των Λακεδαιμονίων, των Αθηναίων, ο θησαυρός των Σιφνίων, η σφίγγα των Ναξίων
και.... και...
Η αίθουσα της Πυθίας είχε ένα σκίσιμο στο
έδαφος, επάνω στο οποίο ακουμπούσε ο
“ομφαλός της γης” από όπου έβγαιναν
ατμοί δύσοσμοι, γιατί εκεί είχε θάψει ο θεός
Απόλλωνας τον Πύθωνα αφού φόνευσε· και

σάπιζε, γι’ αυτό έβγαιναν δύσοσμα αέρια...
Ο Πύθων ονομάσθηκε έτσι απο το πύθωσήπω, απο το σαπίζω δηλαδή.
Για να λάβει κάποιος τον χρησμό καθάριζε
το σώμα του στην Κασταλία πηγή, πρόσφερε φόρο, θυσίαζε στον Απόλλωνα ένα

ζώο άρτιο, και μετά κατέβαινε με τους ιερείς στον οίκο δίπλα στο άδυτο, όπου ρωτούσε την Πυθία...
Στις απλές ερωτήσεις άκουγε ένα ναι ή όχι.
Στις δύσκολες, τα ακατάληπτα λόγια της
Πυθίας ερμήνευαν οι ...ειδικοί.
Αννα Μπουζιάνη

