Οποιος δεν θυμάται το
παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.
Τζορτζ Σανταγιάνα, φιλόσοφος

ΠΟΛΕΜΟΣ
δόλιος
Διπλωματία για γερούς παίκτες,
με ατσάλινα νεύρα
Η Κύπρος αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων
l Η αναγέννηση πριν 100 χρόνια ήρθε από την
Κρήτη· τώρα έρχεται από την Κύπρο!
l Το ομόψυχο “ΟΧΙ” των Κυπρίων ήταν νίκη κατά
του συστήματος, των Γερμανών, της Goldman
Sachs.
l H “τιμωρητική” σκλήρυνση του Eurogroup είναι
αναγκαίος αντιπερισπασμός. Τελικά
θα συμβιβασθούν(;)
l Τακτικισμός, ή “ψυχρή” αντίδραση
των Ρώσων. Τώρα είναι η ώρα να κινηθούν, αν θέλουν να ωφεληθούν και οι
ίδιοι.
l Εθνική συστράτευση με κλιμακούμενη επίθεση: Η Ελλάδα να στηρίξει
του Κώστα την Κύπρο. Ν’ απαιτηθούν τα ΓερμαΒενετσάνου νικά χρέη ΤΩΡΑ. Να περιφρονηθεί το
ταμπού του ευρώ.
l

Τα γεγονότα είναι γνωστά και τρέχουν.
Οι Κύπριοι μ’ ένα μυριόστομο σχεδόν καθολικό ΟΧΙ,
απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι είναι Ελληνες
ηνίοχοι! Ν’ ανατρέξουν οι Γερμανοί στο συμπατριώτη τους Φρ. Νίτσε1 για να δουν γιατί, ο Ελληνας είναι οδηγητής. γιατί κρατάει αυτός τα ηνία.
Αυτό τρέμουν τώρα στο Eurogroup και ιδιαίτερα οι
Γερμανοί: Αν οι Κύπριοι περάσουν αλώβητοι τη δοκιμασία του ΟΧΙ, θα ξεσηκωθούν οι “σκλάβοι” με
πρώτους τους Ελληνες, τους Ισπανούς, τους Πορτογάλλους, τους Ιταλούς...
Οι Γερμανοί μεγαλοκεφαλαιούχοι και τα χρηματιστικά αρπακτικά άρχισαν έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο! Σκεφθείτε “απλά”, όπως σκέφθηκαν εκείνοι:
Γιατί γίνεται ένας πόλεμος; (με την κλασική έννοια). Για να κατακτήσεις μια χώρα, μια έκταση.
Γιατί; Για να ελέγξεις και να εκμεταλλευθείς τον
πλούτο και τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, τις
ενεργειακές της πηγές και το λαό της (αφήνω τις
άλλες αιτίες που συνήθως υποκρύπτουν αυτές που
Συνέχεια στη σελ. 2
αναφέρθηκαν ήδη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΝΑΟ

“Να ρίξουμε τα κάγκελα”
για ελεύθερες
ακτές
Oμόφωνη απόφαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ξεκινά δίκτυο
ύδρευσης στην
Αγ. Μαρίνα
Σελίδα 7

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
& ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ
στην Παλλήνη

ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΑ OPTIMIST
o Ναυτικός Ομιλος Βούλας
Σελίδα 22

Σελίδα 6

Εργοστάσιο παραγωγής
Βιομάζας αναζητεί
χώρο στο Μαρκόπουλο!
Σελίδα 14
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ΠΟΛΕΜΟΣ δόλιος
Συνέχεια από τη σελ. 1

ταλιστών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμμιά περίπτωση
ότι διακατευχόμαστε από ευρωλαγνεία!

Δηλ. με μια λέξη οι πραγματικοί λόγοι των επιθετικών
πολέμων είναι οικονομικοί. Απλά για ν’ αρπάξεις...
Η προπαρασκευή και η διεξαγωγή του πολέμου, η βία, οι
εξοπλισμοί και οι απώλειες έχουν μεγάλο κόστος. Πρόσφατο σχετικά παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράκ (2003)
κόστισε στις ΗΠΑ συνολικά 2 τρισεκατομμύρια δολλάρια
και τη ζωή 134.000 Ιρακινών. Σύμφωνα με αναλυτικότερους υπολογισμούς, θα κοστίσει σε βάθος 40 χρόνων 6
τρις δολλάρια! Εξι τρις2 κι εδώ, αν δούμε τα επιφαινόμενα, διακινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα το τραπεζικό Σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ενωση για το ένα
χιλιοστό αυτού του κόστους (5,8 δις)! Αυτός ο υπολογισμός βέβαια επιβεβαιώνει ότι οι πραγματικές βλέψεις
της τρόικα στην Κύπρο δεν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι οι ενεργειακές πηγές και όχι μόνον.
Σκέφθηκαν λοιπόν, επειδή ο πόλεμος κοστίζει, να τ’ αρπάξουν υποχρόνια. Με τη μέθοδο της δουλείας. Δανεισμός - υπερχρέωση - ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες
- εκβιασμοί και ό,τι άλλο βάλει το μυαλό σας δεν επαρκεί, γιατί τα αρρωστημένα μυαλά των αρπακτικών σκέπτονται όσα δεν μπορούν να σκεφθούν οι υγιείς
ανθρώπινοι εγκέφαλοι. Είναι αδίστακτοι! είναι αδίστακτοι, είναι αχόρταγοι, είναι ρεβανσιστές!
Μια γλώσσα καταλαβαίνουν: την απρόβλεπτη και ασύμβατη επίθεση.
1) Η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει και οικονομικά την
Κύπρο. Το “κούρεμα” του ελληνικού χρέους, όταν έγινε
στο τέλος του ‘11, το πλήρωσαν οι Κύπριοι με 4,5 δις. Αν
η αναδιάρθρωση γινόταν στις αρχές του ‘10 κι όχι οριζόντια, τη ζημιά θα την πλήρωναν οι γερμανικές κυρίως,
τράπεζες και οι γαλλικές. Οταν επέλεξαν οι Γερμανοί να
γίνει το “κούρεμα”, τη ζημιά την πλήρωσαν τ’ ασφαλιστικά ταμεία και οι μικροεπενδυτές κι όχι βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που βγήκε
κερδισμένη. Τέτοια αλληεγγύη!
Πού θα τα βρούμε; Απ’ αυτούς που δεν πρέπει να τα πάρουν· απ’ αυτούς που μας χρωστάνε.
2) Να απαιτηθεί ΤΩΡΑ άμεσα η εξόφληση των κατοχικών δανείων της Γερμανίας από την Ελλάδα και οι οφειλόμενες πολεμικές επανορθώσεις. Μας χρωστάνε από
312 δις ευρώ με επιτόκιο 1%!, έως 1,412 τρις, με επιτόκιο 3%. Αναλόγως θα αποπληρώσουμε και τα δικά μας
χρέη. Αυτό απαιτεί η “αρχή της αμοιβαιότητας”.
3) Να δηλώσουμε ότι, όπως έχουμε αποδείξει, εξ’
άλλου, είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της
Ενωσης των λαών και όχι των τραπεζών και των καπι-

Το Δ.Σ. 3Β ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου, συνεδριάζει την Τετάρτη, 27η Μαρτίου και ώρα 7μ.μ. με
77 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το ευρώ της διαφθοράς, των παιγνίων, της ένδοιας και
της δυστυχίας, τους το χαρίζουμε. Σημασία δεν έχει το
νόμισμα, αλλά η παραγωγή των πραγματικών αγαθών,
όχι των εικονικών.
4) Τέλος: “Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων”. Ας διαλυθεί αυτή η Ευρώπη. Με λύπη μας μεν,
αλλά προέχει η σωτηρία και η αξιοπρέπεια του λαού
μας.

Ραφήνα: οι φυσικοί της θησαυροί
Σελ. 6
Lets Do it Greece 2013

Σελ. 7

“Kυριακή Ανταλλαγής” στο
Μαρκόπουλο
Σελ. 7
Το κατά Μάρκον ευαγγέλιο
γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Τοιούτων ημών γενομένων, “τοιούτοι” ημίν πρέπουσι Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Αλλοδαπή εταιρεία μονοπωλεί αρχαίότητες εκδοτικά
Σελ. 9
Δεν υπάρχουν “χειρότερα”. Τα χειρότερα είναι για τους
χεζήδες και τους πουλημένους. Και μην ακούσω εκείνο
το “ελληναράς”, που ξεστομίζουν θρασύτατα οι αρνησιπάτριδες και δουλοπρεπείς λακέδες.
Ελληνας σημαίνει πριν απ’ όλα αξιοπρέπεια. Σεβασμός
στον άνθρωπο, στη μάνα γη, στο δίκαιο!
―――――――
1. Φρ. Νίτσε: “Η γέννηση της τραγωδίας”, κεφ. 15.
2. Internet: By Rankx/15.3.2013.

Η Βουλή των Πολιτών μέσω
διαδικτύου Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10
Δημήτρης Καμπέρος, (τρελο-Καμπέρος) αεροπόρος!
Σελ. 11
Κούλουμα στους Δήμους

Προϊόντα με αλογίσιο κρέας
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ, 8.30μ.μ.
Κλείνουμε τα Φώτα για μία ώρα!
Πολλοί οι Δήμοι που συμμετέχουν στην ώρα της
γης, κλείνοντας δημοτικό φωτισμό και σε κτήρια, το
Σάββατο 23/3, την ώρα της γης από τις 8.30μ.μ.
Ο Δήμος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ κλείνει τα φώτα στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο
Ράφτη, στο ΚΕΠ και στα ΚΑΠΗ και Πόρτο Ράφτη
αντίστοιχα.
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Σελ. 11-13

Σελ. 21

Πολυνίκης ο Πρωτέας Βούλας Σελ. 22
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΡΙΖΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Βαρκίζης Αττικής, οδός Ωκεανίδων 45,
γεννηθείσα στο Βόλο Μαγνησίας,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
ότι το επώνυμό της ΔΕΝ είναι ΚΟΥΛΟΡΙΖΟΥ, όπως εκ
παραδρομής αναγράφεται στο Δημοτολόγιο του
Δήμου Βόλου, αλλά είναι ΚΟΛΟΡΙΖΟΥ.

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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.

ΕΒΔΟΜΗ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 3

“Να ρίξουμε τα κάγκελα” για ελεύθερες ακτές
αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β
H προκήρυξη για την πώληση του Αστέρα στο Καβούρι και τον
πέριξ αυτού χώρο μέχρι και μέρος της έκτασης του Ορφανοτροφείου, έχει βγει στον “αέρα” και λήγει στις 29 Μαρτίου.
Τα συμφέροντα μεγάλα όπως και οι ακτές. Ιδιαίτερα ο Δήμος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης διαθέτει μία μεγάλους μήκους
ακτογραμμή, που θεωρείται φιλέτο για τους θιασώτες μιας “Ριβιέρας”.
Μέσα στο χώρο του Αστέρα, “φυλακισμένος” βρίσκεται και ο
Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα! Μέσα στην προκήρυξη του
διαγωνισμού λοιπόν στα προς εκποίηση τμήματα είναι και ο
ναός!
Ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο
στα 3Β, την περασμένη Τρίτη προκειμένου να πάρουν απόφαση για το παραλιακό μέτωπο. Πως θέλουν να αξιοποιηθεί.
Η αίθουσα είχε πολύ ακροατήριο σ’ αυτή τη συνεδρίαση, γιατί
το θέμα είναι μεγάλο και οι ανησυχίες μεγαλύτερες.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν μία συνεδρίαση διαφορετική από
τις άλλες, χωρίς κορώνες και αντεγκλίσεις, με διάλογο, με
λόγο στους φορείς και στους πολίτες. (Ο πρόεδρος Κυρ. Κικίλιας δείχνει να τα πηγαίνει πολύ καλά).
Ο Δήμαρχος με μια μικρή εισαγωγή έδωσε το στίγμα της πλειοψηφούσας παράταξης, “ενιαίο παραλιακό μέτωπο, ελεύθερης
κολύμβησης και πράσινο”. Με περίπου ίδιες θέσεις από όλες
τις πλευρές και το σημαντικότερο είναι ότι κατάφεραν να εκδόσουν ομόφωνα ψήφισμα, που τονίζει την απόφασή τους να
σταθούν απέναντι σ’ όποιους επιχειρήσουν να εμπορευματοποιήσουν το παραλιακό μέτωπο.
Δυναμικό παρών έδωσε και ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας.
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Εγκρίνει το σχέδιο του ψηφίσματος όπως αυτό κατατέθηκε
στο Προεδρείο από το σύνολο των αρχηγών των παρατάξεων

κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης και έχει ως εξής:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ομόφωνη απόφασή του, καταγγέλλει την εκποίηση
της εξαίρετου κάλλους χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου με
τις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ. Θεωρούμε πρωτοφανές και απαράδεκτο την παγκόσμια πρωτοτυπία εκποίησης ακόμα και του αρχαιολογικού χώρου (Ναός Απόλλωνος
Ζωστήρα).

Ο αρχαίος Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρος είναι το σημαντικότερο
ιερό του Αρχαίου Δήμου των Αλών Αιξωνιδών (Βούλας-Βουλιαγμένης) και η φήμη του σύμφωνα με τις πηγές ξεπερνούσε τα τοπικά σύνορα και έφθανε σε όλη την Αττική και ίσως σε εκτός της
Αττικής πόλεις-κράτη.
Ο ναός διαστάσεων 13Χ7 μέτρα, είναι παραλληλόγραμμος, έχει
διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση και αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές που έκανε η Αρχαιολογική Εταιρεία στα 1926 και 1927.
Αποτελείται από το σηκό και την περίσταση δηλαδή μια σειρά κιόνων που περιβάλλει τον ναό περιμετρικά, με έξι κίονες σε κάθε
πλάγια πλευρά και τέσσερις κίονες στις στενές πλευρές. Επτά περίπου μέτρα μπροστά από την είσοδο του ναού (6,75 για την ακρίβεια) βρίσκεται ο βωμός του οποίου σώζεται η θυμέλη.
Οπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, με επίκεντρο το ιερό του
Απόλλωνα οι ιερείς οργάνωναν κάθε χρόνο γιορτές, «θύουσιν
Αλαιείς, Λητοί, Αρτέμιδι και Απόλλωνι Ζωστηρίω». Από εδώ πηγάζει και η εκτίμηση ότι ο ναός ήταν γνωστός και εκτός των συνόρων
της Αττικής.

Ο Δήμος μας θα αντισταθεί με όλες τις δυνάμεις του σε όλα τα
σχέδια που αλλοιώνουν την φυσιογνωμία της περιοχής μας με
την εκποίηση της έκτασης ή την αλλαγή των χρήσεων γής ή
την τροποποίηση των όρων δόμησης. Οι επίδοξοι μνηστήρες
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο λαός της περιοχής μας και η Δημοτική αρχή θα αντισταθούν με νομικά μέσα, αλλά και δυναμικές ενέργειες και εν τέλει θα ανατρέψουν την εκποίηση της
έκτασης.
Το Δ. Σ. καταδικάζει και καταγγέλλει επίσης την αδικαιολόγητη απόλυση των εργαζομένων στην Ξενοδοχειακή Εταιρεία
ΑΣΤΗΡ και καλεί την διοίκηση του να τις ανακαλέσει άμεσα
όπως επίσης να πάψει να τροποποιεί επί το δυσμενέστερο τις
συμβάσεις εργασίας”. (αρ.απόφ. 67/2013).

Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στο Καβούρι
Ο προϋπολογισμός στα 3Β ψηφίστηκε, λίγο καθυστερημένα και πέρασε με μικρή πλειοψηφία. Ο λόγος
της καθυστέρησης ήταν οι διαφορετικές απόψεις στην Οικονομική Επιτροπή. Αν έπρεπε να συμπεριλάβουν
στον προϋπολογισμό το αντίτιμο της
προσκύρωσης που έχει αποτιμηθεί 2
εκατομμύρια €. και αφορά κοινόχρηστο χώρο 800τ.μ. περίπου στο Καβούρι, στην οδό Ανέμων. Στην ουσία
καταργείται και η οδός και το τμήμα
προσκυρώνεται στην παρακείμενη
ιδιοκτησία Λάτση. Ηδη βέβαια ο
χώρος έχει καταληφθεί με μαντρότοιχο και υψηλή πρασιά και ένα κτίσμα πάνω στη νησίδα αυτή.
Το θέμα αυτό της προσκύρωσης είχε
φθάσει προ τετραετίας στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης για
να προσκυρωθεί και είχε καταψηφιστεί από τους Παναγιώτη Κουλουβάρη, Ντίνο Καραγιώργο και του
γράφοντος Σωτήρη Ελευθερίου.
Και είχαμε καταψηφίσει όχι μόνο γιατί
το νομικό θέμα της προσκύρωσης κοι-

Εκποιείται ο Ναός του
Απόλλωνα Ζωστήρος!

Αυτό λοιπόν το σημαντικότατο μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς για να το επισκεφθεί κάποιος πρέπει να πάρει άδεια από
τον ιδιοκτήτη του Αστέρα. Και αυτό το μνημείο έχει ενταχθεί μαζί
με τον Αστέρα στο ΤΑΙΠΕΔ για εκποίηση και μπορεί να βρεθεί σε
χέρια ξένων κερδοσκόπων.
Για τους προαναφερόμενους λόγους πιο απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση, τη βουλή, και τα πολιτικά κόμματα και τις δικαστικές
αρχές και τους καλούμε να ενεργήσουν ώστε:
― Να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία εκποίησης του αρχαιολογικού χώρου (αρχαίου ναού και των υποδομών που τον συνοδεύουν), καθώς και του δάσους και της παραλίας με τα οποία ήταν
από την αρχαιότητα δεμένος
― Να απαλλοτριωθεί το ταχύτερο δυνατόν ο χώρος των μνημείων
και να έχει αυτόνομη είσοδο, όπως όλα τα μνημεία.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Πλ www.enallaktiki-drasi.gr τηλ 6977990887

νοχρήστου χώρου δεν ήταν ξεκάθαρο, αλλά και γιατί το τίμημα της αντικειμενικής αξίας των 2 εκατομ. ευρώ
δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική αξία που ήταν τουλάχιστον διπλάσια!
Μια και μιλάμε για το Μικρό Καβούρι,
από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας.
Το δυσκολότερο όμως για τη Δημο-

τική Αρχή θα είναι να πείσει τις 25
φτωχές οικογένειες στο Λόφο Αγ. Γεωργίου στη Βουλιαγμένη που έχουν
το ίδιο πρόβλημα, γιατί έχουν χτίσει
τα σπίτια τους εξήντα χρόνια πριν σε
χώρο που χαρακτηρίσθηκε κοινόχρηστος.
Προφανώς γι’ αυτούς δεν πρόκειται
να γίνει τίποτα...
Σωτήρης Ελευθερίου

Ε

ρώτηση κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

– Ε.Κ.Μ. Νάντια Βαλαβάνη, Χαρά Καφαντάρη,
Γιώργος Πάντζας και Πέτρος Τατσόπουλος,

στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, για το
θέμα της διαδικασίας εκποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ του
ακινήτου του Αστέρα Βουλιαγμένης, εντός του
οποίου βρίσκεται ο αρχαίος ναός του «Απόλλωνος
Ζωστήρος».
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τα Τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων
του Δήμου Μαρκοπούλου, εγκαινιάζουν την έκθεσή τους, όπου θα παρουσιάσουν τα έργα της περιόδου
Οκτωβρίου – Μαρτίου, το Σάββατο 23
Μαρτίου και ώρα 7.00 μ.μ. στον Νέο
Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού, στο
Πόρτο Ράφτη.
Η έκθεση θα συμπεριλαμβάνει, κυρίως, σχέδια με μολύβι και κάρβουνο,
μελέτες «εκ του φυσικού» (αναπαράσταση) και έργα από το αστικό τοπίο.
Στα Τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων,
συμμετέχουν περισσότεροι από
τριάντα δημότες, στα πλαίσια του
Προγράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους» του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος».

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρα
8.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ., στην αίθουσα
ζωγραφικής, του κτιρίου Παπουλάκου στο Μαρκόπουλο και στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού, στο
Πόρτο Ράφτη: Τρίτη και Πέμπτη, 8.00
μ.μ. - 10.00 μ.μ. και Σάββατο 1.30 μ.μ.
– 3.30 μ.μ.
Διάρκεια έκθεσης:
23 Μαρτίου – 7 Απριλίου
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Πέμπτη
4.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα 11.00 π.μ. – 3.30 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Επιχείρηση: ΑRGO
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «ΑΡΤΕΜΙΣ» παρουσιάζει, την εβδομάδα 21- 27 Μαρτίου 2013, τη βραβευμένη με Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας» (Grant Heslov, Ben
Affleck, George Clooney) της χρονιάς «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ARGO»,
η οποία τιμήθηκε επίσης με τα Όσκαρ: Καλύτερου Μοντάζ
(William Goldenberg) και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου (Chris Terrio). Προβολές: 19.00 και 21.15, Διάρκεια 120 λεπτά
Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΤΕΡΙΟ, ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΠΕΑΡΜΑΝ
Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το “Argo” αποτελεί το χρονολόγιο μιας επικίνδυνης αποστολής διάσωσης έξι Αμερικανών, που
διαδραματίζεται στα παρασκήνια της κρίσης του Ιράν – μια αλήθεια,
που επί σειρά δεκαετιών δεν έφτανε στην κοινή γνώμη...
Στις 4 Νοεμβρίου 1979, καθώς η επανάσταση στο Ιράν φτάνει στην
κορύφωσή της, μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών, εισβάλει στην Αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και κρατά όμηρους 52 Αμερικανούς.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Το τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου οργανώνει 2 μουσικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

• Την Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 21:00 στο δημ. Κινηματογράφο ΑΛΕΚΑ, (Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας 13)

“ELENA”
Η Elena είναι μια γυναίκα στα 50 της η οποία ζει μαζί με τον
σύζυγό της Vladimir σε ένα πολυτελές, αστικό σπίτι κάπου
στη Μόσχα. Οι δυο τους προέρχονται από τελείως διαφορετικά, κοινωνικά backgrounds, καθώς από τη μια πλευρά η
Elena είναι μια ταπεινή γυναίκα του προλεταριάτου, η οποία
γνωρίστηκε με τον Vladimir μόλις δέκα χρόνια πριν, εργαζόμενη ως νοσοκόμα ενώ εκείνος ένας ευκατάστατος άνδρας
της τρίτης ηλικίας, με μια διόλου ευκαταφρόνητη περιουσία.
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500
Email: apopeires@apopeires.gr - Web: http://www.apopeires.gr/

Συναυλία Αφιέρωμα στο Μανώλη Ρασούλη
Με τους: Πέτρο Βαγιόπουλο, Λάμπρο. Καρελά, Ναταλία Ρασούλη και Ορφέα Περίδη
• Την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 20:30 στο Μουσείο «Μαρίκα
Κοτοπούλη», (Αλ. Παναγούλη 17)

“Με άρωμα άλλης εποχής” Ένα μουσικό ταξίδι στην εικοσαετία ’40 – ’60, με τους: Εύα Καμινάρη, Πέτρο Αθανασόπουλο και Νίκο Κωνσταντέλλο.

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.
Για περισσότερες πληροφορίες: 210-6061689
press@aiff.gr - www.cinemag.gr & www.aiff.gr
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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

ΔΩΡΕΑΝ MΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ΓΙΟΓΚΑ για αρχάριους, κάθε Τετάρτη, 6-7μμ. Aπαραίτητo να έχετε μαζί σας στρώμα
yoga.

«Ελληνική γλώσσα στο πέρασμα των
αιώνων: εξέλιξη και προοπτική»

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας
& το Έργο του»
Ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Κορωπίου παρουσιάζουν την, Κυριακή 24 Μαρτίου, στις 7μ.μ., στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού
Μεγάρου (Λ. Βασ. Κων/νου 47) μια σημαντική εκδήλωση
με θέμα «Ο Ιωάννης Καποδίστριας & το Έργο του» με
ομιλητή τον ιστορικό, φιλόλογο & συγγραφέα Σαράντο
Καργάκο.
Την εναρκτήρια προσφώνηση θα κάνει η πρόεδρος του
Λυκείου των Ελληνίδων Αντωνία Ιωακεμίδου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης,
ενώ μουσικό σχήμα πιάνου και κιθάρας πλαισιώνει την
εκδήλωση.

“Ο γιός του δάσκαλου”
παρουσίαση βιβλίου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του “Σφηττός” Κορωπίου και οι Εκδόσεις “Διόπτρα” παρουσιάζουν το βιβλίο του
Γιάννη Ξανθούλη: «Ο γιος του δάσκαλου”, την Κυριακή 31 Μαρτίου,
6μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Παιδικής Ζωγραφικής, 16.00-18.00μ.μ.
Έμπειρη Εικαστικός απασχολεί δημιουργικά παιδιά ηλικίας
8-12 ετών. Η παρουσία γονέα κρίνεται απαραίτητη.
Πληροφορίες: Λιλη Κοκκινη 210-8991880 & 6946555904

Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος
Βάρης «Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»οργανώνει φιλολογική βραδιά,
στις 31 Μαρτίου και ώρα 7:30 μ.μ. στη Δημοτική αίθουσα τέχνης και πολιτισμού στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας με
θέμα: «Ελληνική γλώσσα στο πέρασμα των αιώνων: εξέλιξη και προοπτική», με ομιλητή τον καθηγητή ελληνικής φιλολογίας Σταύρο Μπερτίδη.

“Ελληνική γλώσσα: Από το
μεγαλείο στην καταστροφή”
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει κάθε
Πέμπτη (στις τακτικές συναντήσεις τους) ομιλίες και εκδηλώσεις. Την προσεχή Πέμπτη 28/3, ώρα 6.30μ.μ. έχει θέμα:
“Ελληνική γλώσσα: Από το μεγαλείο στην καταστροφή” με
ομιλητή τον Αντώνιο Αντωνάκο, φιλόλογο & συγγραφέα.
Οι συνατήσεις γίνονται στο ξενοδοχείο Congo Palace
Ποσειδώνος 81Α στη Γλυφάδα Τηλ. 210 8946.711

Οι Σαρακατσάνοι χορεύουν
Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Διλόφου, καλείσ τον ετήσιο
χορό του, που θα γίνει την Κυριακή 24 Μαρτίου στην ταβέρνα “Μπαρμπαχαράλαμπος” στη Βάρη.

Συνεστίαση με τους Ρόταρυ
Κορωπίου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ

Εκδρομή στο Ναύπλιο
ΤΙΡΥΝΘΑ – ΚΑΡΥΑ- ΧΟΥΝΙ- ΝΑΥΠΛΙΟ
Ο προορισμός της εξόρμησης είναι η πρώτη πρωτεύουσα
του Ελληνικού Κράτους το 1823, το Ναύπλιο, την Κυριακή 31 Μαρτίου.
Σ’ ένα λόφο πάνω από τον Αργολικό βρίσκονται τα επιβλητικά
ερείπια της Αρχαίας Τίρυνθας. Η Αρχαία Τίρυνθα ήταν μία πανάρχαια πόλη, που κατοικήθηκε από την Τρίτη χιλιετία π.Χ.
Το φυσιολατρικό κομμάτι της εξόρμησης, που περιλαμβάνει την
ορεινή πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί στο Αρτεμίσιο και θα ξεκινήσει από το παραδοσιακό χωριό Καρυά, το πιο γραφικό και
όμορφο χωριό της Αργολίδας. Η πεζοπορία μας, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες θα διαρκέσει περίπου 5 ώρες.

7:30 πμ Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-ΣυγγρούΣύνταγμα-Ομόνοια), 8 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Δηλώσεις συμμετοχής
Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

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

Ξενάγηση στην Πνύκα και Αρχαία Αγορά
Σάββατο 23/3, ώρα 11, ραντεβού στο Μετρό Ακρόπολη. Τηλ. 6977 990887 Ξεναγός ο Μ. Σταύρου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Παρασκευή 29 Μαρτίου 7.30μ.μ.

«Ο Μεγάλος Δικτάτορας»

Εκδηλώσεις ΚΑΠΗ
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
• 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.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 7.30μμ θα προβληθεί
στο χώρο του κάμπινγκ της Βούλας «Ο Μεγάλος Δικτάτορας» παραγωγής 1940. Μια εξαιρετική σάτιρα για το
Ναζισμό, όπου ο Τσάρλι Τσάπλιν ασκεί κριτική στην κοινωνία της εποχής του και παρουσιάζει το όραμά του για
την ανθρωπότητα.
Ο Τσάρλι Τσάπλιν, υποδύεται έναν διπλό ρόλο σ' αυτήν την
πικρή κωμωδία: τον αρχηγό ενός φασιστικού κράτους, ένα πρόσωπο που ξεκάθαρα αναφέρεται στο Αδόλφο Χίτλερ και έναν
αθώο Eβραίο κουρέα υπήκοο αυτού του κράτους.
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο
των πεζών και η αίθουσα θερμαίνεται.
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

Πανηγυρική συνεστίαση οργανώνει ο Ροταριανός Ομιλος
Κορωπίου, την Τρίτη 26 Μαρτίου, ώρα 21:00 στο εστιατόριο
"Αρχοτικό των Μεσογείων". Ομιλητής της βραδιάς θα είναι
ο Γραμματέας της Περιφέρειας ρ. Δημήτρης Κούρτης με
θέμα "Ρόταρυ, Αγάπη, Ειρήνη"

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Ανοιχτή μέρα»
Είσοδος ελεύθερη
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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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)...

«Ραφήνα, οι Φυσικοί
της θησαυροί:

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Πλακόστρωση πεζοδρομίων στον Γέρακα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή
ενός μεγάλου δικτύου πεζοδρομίων στις περιοχές Γαργηττός Ι
και Γαργηττός ΙΙ στην ΔΕ Γέρακα.
Η εκτεταμένη αυτή παρέμβαση
του Δήμου Παλλήνης αφορά τις
οδούς:
Γαργηττός Ι: Πινδάρου , Κόδρου,

Αριστομένους, Σόλωνος, Ανακρέοντα, Αμύντα, Αριστοτέλους, Μνησικλή, Φιλίππου, Ξενοφώντα,
Αριστογείτονος, Αναξαγόρα, Ευκλείδου, Μενελάου, Φιλολάου,
Αριστείδου, Φιλαρέτου, Ησιόδου,
Ιάσονος, Αχιλλέα, Λεωνίδα, Πεισιστράτους, Γαργηττού, Κλειτάρχου,

Μέγα Ρέμα, Παρ. Μαρίκες,
Ασκηταριό»
O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Νηρέας” Ραφήνας οργανώνει περιβαλλοντική ημερίδα με θέμα: «Ραφήνα, οι Φυσικοί της θησαυροί: Μέγα Ρέμα, Παρ. Μαρίκες,
Ασκηταριό», που θα γίνει την Κυριακή 31 Μαρτίου από
10 το πρωί έως 2μ.μ. στο Σχολικό Αμφιθέατρο του Γυμνασίου - Λυκείου Ραφήνας.
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Μέσα στα πλαίσια της υπεράσπισης του δημόσιου
χώρου που μας ανήκει, παράλληλα με την αξιοποίησή
του με δράσεις, οργανώνουμε εκδήλωση και συζήτηση
με θέμα: «ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ, και το πρόσφατο κύμα καταστολής των ελεύθερων κοινωνικών χώρων και των καταλήψεων».
Θα προβληθούν βίντεο και θα ακολουθήσουν εισηγήσεις
σχετικά με το πρόσφατο κύμα καταστολής των ελεύθερων κοινωνικών χώρων και των καταλήψεων.
Θα ακολουθήσει συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 7.30 μμ στον ανακαινισμένο χώρο του κάμπινγκ της Βούλας, δίπλα στο ΠΙΚΠΑ Βούλας, 200 μέτρα
από την αφετηρία του Τράμ στη Βούλα.
Η εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο.
Θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς για όποιον
θέλει να ενισχύσει οικονομικά την προσπάθειά μας.
Η Ανοιχτή Συνέλευση Εθελοντών αυτοδιαχειριζόμενου
Κάμπινγκ Βούλας γίνεται τακτικά κάθε Τετάρτη 7.30 μμ.
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

Μιλτιάδου, Νικίου, Γέρακα, Ταυγέτου, Παναχαϊκού, Καλλιδρομίου,
Δομοκού, Πατρών.
Γαργηττός ΙΙ: Κλεισθένους, Ανθέων Αισώπου, Θέτιδος, Νιόβης,
Αθηνάς, Νυμφών, Νηρηίδων, Δανάης, Πευκών, Ολύμπου, Μενεξέδων, Μυρτιάς, Ελάτης, Φοινικιάς,
Κρανιάς, Κουμαριάς, Λυγαριάς,
Γαρυφάλλων, Άνοιξης, Ερμού,
Έκτορα, Μουσών, Χρυσανθέμων,
Φιλύρας, Ακακίας. Στις εργασίες
περιλαμβάνονται
εκσκαφές,
στρώση μπετόν, πλακόστρωση πεζοδρομίων και κατασκευή και επισκευή
κρασπέδων
όπου
απαιτείται.
Οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων περιλαμβάνονται σε ένα
πλέγμα παρεμβάσεων του Δήμου
Παλλήνης, που δίνουν έμφαση
στην βιώσιμη κινητικότητα και
στην διαμόρφωση μιας φιλικής
πόλης.

Ολοκληρώνονται τα έργα οδοποιίας
στο κέντρο της Παλλήνης
Ενα μεγάλο έργο που αφορά οδοποιϊα στο κέντρο της δημοτικής ενότητας Παλλήνης, με τίτλο: «Συντήρηση Εντός
και Εκτός Σχεδίου οδών ΔΕ Παλλήνης» ολοκληρώνεται.
Πρόκειται για ένα πλέγμα παρεμβάσεων κυρίως κεντρικών
αρτηριών, οι οποίες αναμορφώνονται με εργασίες αποξήλωσης παλαιού ασφαλτοτάπητα, ανακατασκευής, αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης οδοστρώματος.
Τα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις οδούς: Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε, Βυζαντίου, Παλλάδος Αθηνάς, Ελαιώνων,
Μιλτιάδου, Τήνου, Υψηλάντου, Λεονταρίου, Αγίου Αθανασίου, Πεντέλης, όπως φαίνεται πριν και μετά τα έργα στις
φωτογραφίες.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος κατά την διάρκεια της αυτοψίας δήλωσε:
«Συνεχίζουμε ακάθεκτοι ξεπερνώντας τα εμπόδια ενός
κράτους που υπολειτουργεί αποδομημένο, να παράγουμε
έργο, διαμορφώνοντας όλες τις γειτονιές του Δήμους μας.
Οι δρόμοι κυρίως του κέντρου της Παλλήνης οι οποίοι εξυπηρετούν τα 2/3 της πόλης, είχαν χρόνια να συντηρηθούν.
Οι παρεμβάσεις αυτές καθώς και οι υπόλοιπες που έχουν
ήδη υλοποιηθεί όπως η αντιστήριξη της οδού Αργιθέας και
η κατασκευή της οδού Βυζαντίου, αλλά και αυτές που θα
γίνουν στο άμεσο μέλλον,έχουν πρωταρχικό στόχο να καταστήσουν την πόλη και τους δρόμους της ασφαλέστερους
για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων».
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Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 35χλμ
στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Ενα μεγάλο δημοτικό έργο, που δημοπρατείται 23 Απριλίου,
με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό προϋπολογισμού 3.300.000 €
Eνα πολύ σημαντικό δημοτικό έργο με
τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης
Αγίας Μαρίνας Κρωπίας» δημοπρατείται, στις 23 Απριλίου 2013, με δημόσιο
ανοιχτό διαγωνισμό προϋπολογισμού
3.300.000,00ευρώ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α).Το έργο αφορά την κατασκευή
δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους
35.040 χιλιομέτρων, εντός σχεδίου πόλεως Αγίας Μαρίνας.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι
στην ενταγμένη πράξη χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και ένα δεύτερο
υποέργο: η εγκατάσταση τηλεμετρικού
συστήματος ελέγχου πίεσης και διαρροών του δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας. Γι’ αυτό το υποέργο θα
ακολουθήσει και άλλη δημοπράτηση.
To έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί
σε 24 μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε δήλωσή του αναφέρει ότι αυτό
το έργο είναι προϊόν νέας μελέτης που
έγινε με ευθύνη της σημερινής δημοτικής αρχής. Μαζί με την προμήθεια
του τηλεμετρικού συστήματος για το
δίκτυο ύδρευσης της Αγίας Μαρίνας
που θα ακολουθήσει, το έργο της διευθέτησης του ρέματος Ξερέα, την
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
του έργου αποχέτευσης ακαθάρτων
Αγίου Δημητρίου-Αγίας Μαρίνας, βάζουμε γερές υποδομές στο παραλιακό
μέτωπο του Κορωπίου.
Η πολιτική μας βούληση είναι ξεκάθαρη : θέλουμε να διατηρήσουμε το δίκτυο ύδρευσης που τόσα έχει
στοιχίσει στο ελληνικό κράτος, την
Ε.Ε. και το δημοτικό ταμείο, στην ιδιοκτησία του δήμου. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Αυτά τα έργα υποδομών
βάζουν σ΄ αυτή την κρίσιμη ιστορικά
περίοδο σε κίνηση την τοπική οικονο-

μία και τους άλλους παραγωγικούς
κλάδους. Εργαζόμαστε σε πείσμα της
γενικότερης καθυστέρησης και των
εμποδίων που θέτουν συμφέροντα για
να πετύχουμε και την εκκίνηση και
άλλων κρίσιμων έργων για τον δήμο
μας.

Let’s Do it Greece 2013
Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα!
Φέτος, για δεύτερη συνεχή φορά,
υλοποιείται και στη χώρα μας το Let’s
Do It, τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως
αναπτυσσόμενη εθελοντική δράση
διεθνώς. 96 χώρες και 7.000.000 πολίτες από κάθε σημείο του πλανήτη,
συμμετέχουν καθαρίζοντας τις πόλεις τους, τις γειτονιές τους, τα
πάρκα τους, τα δάση τους, τις παραλίες τους, περνώντας μήνυμα αλλαγής, βελτίωσης και προστασίας για το
φυσικό και αστικό περιβάλλον.
Στη χώρα μας, με πρωτοβουλία της
Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής ‘’ΩΡΑ
ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ’’, τον Απρίλιο του 2012
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά με τη
συμμετοχή πάνω από 20.000 ενεργών εθελοντών, 350 φορέων και 100
Δήμων. Άνθρωποι κάθε ηλικίας μέσα
από την καμπάνια έδειξαν πως μπορούν να συνεργαστούν για ένα κοινό
σκοπό και να δημιουργήσουν τις προ-

ϋποθέσεις για μια Ελλάδα Ομορφότερη και Καθαρότερη.

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με τον

Ο Δήμος

Ο.Α.Π.Π.Α. και τη Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής δράσης Let’s
Do it Greece 2013, με στόχο να χαράξουν μια κοινή εθελοντική δράση
αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας μεταξύ
δήμου, φορέων και πολιτών, οργανώνουν εκδήλωση την Τετάρτη 27 Μαρτίου, 7 μμ στην αίθουσα “Ιωνία”
(Καραμανλή 18), παραπλεύρως Δημαρχείου Βούλας
Το συντονισμό της συνάντησης
έχουν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ελευθέριος Αργυρουδάκης και η Δημοτική Σύμβουλος Λυδία Αργυροπούλου Υπεύθυνη Πολιτισμού του
Ο.Α.Π.Π.Α. Τηλέφωνα επικοινωνίας
στον Ο.Α.Π.Π.Α.: 2132020777 &
2132020773. email oappa@vvv.gov.gr

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,
τους Εθελοντές Πόρτο Ράφτη και την
Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών
Μαρκοπούλου-Κουβαρά, συμμετέχει
ενεργά στο «Let's Do It Greece», καλώντας ταυτόχρονα όλους τους πολίτες να αγκαλιάσουν τη μεγάλη
προσπάθεια, που διοργανώνεται για
δεύτερη συνεχή φορά στον Δήμο και
στη χώρα γενικότερα, αφιερώνοντας
το πρωινό της Κυριακής, 14 Απριλίου 2013, για να καθαρίσουμε τον
τόπο μας!

Ηδη προκηρύχθηκε διαγωνισμός για
την “Κατασκευή Εργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος Ξερέα του Δήμου Κρωπίας”,
ύψους 6.098.319,32 € ο οποίος θα διεξαχθεί στις 30/4 και τον δημοσιεύουμε
στη σελ. 18.

«Κυριακή της Ανταλλαγής»
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με παρακαταθήκη τη θερμή
ανταπόκριση του κόσμου, στις «Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις», φιλοδοξεί να καθιερώσει και την «Κυριακή της Ανταλλαγής», στα πλαίσια της παγκόσμιας
περιβαλλοντικής καμπάνιας της WWF «Η Ώρα της
Γης», η οποία εμπλουτίζεται από φέτος και με κοινωνικές δράσεις.
Στην εκστρατεία για την “Ωρα της Γης”, το Σάββατο
23 Μαρτίου στις 8.30μ.μ., ο Δήμος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
κλείνει τα φώτα στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη, στο ΚΕΠ και στα ΚΑΠΗ και
Πόρτο Ράφτη αντίστοιχα.

ραντεβού την Κυριακή, 14 Απριλίου, στην πλατεία

Επίσης καλεί όλους τους δημότες, την Κυριακή 7
Απριλίου και ώρα 11.00 – 13.00, στην είσοδο του Δημαρχείου, στην πρώτη διοργάνωση της «Κυριακής
της Ανταλλαγής», για να «ανακυκλώσουν» αντικείμενα, ρούχα, βιβλία κ.α., ανταλλάσοντάς τα, με
εκείνα που πραγματικά χρειάζονται.

του Αγίου Σπυρίδωνα (πάρκινγκ) στο
Πόρτο Ράφτη, (11.00 έως 14.00) προκειμένου να καθαρίσουν όλο το παραλιακό μέτωπο, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στο λοφάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου έχουν εντοπίσει συσσώρευση απορριμμάτων.

Προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στην «Κυριακή
της Ανταλλαγής», είναι να χαρίσουν τρόφιμα ή χρήσιμα αντικείμενα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Μαρκοπούλου, γιατί όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος «το Περιβάλλον και η Κοινωνική
Αλληλεγγύη, είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας!»

Δίνουν όλοι
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Συνιδιοκτήτες!!!
Η επέκταση του «χαρατσιού» μέσω της ΔΕΗ, και το
2013 δεν είναι μόνο αντισυνταγματική, δεν είναι ότι
έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
ως αντισυνταγματικό, αλλά τσακίζει κάθε φορολογούμενο. Και να σκεφθεί κανείς ότι μέσα στους επόμενους 9 μήνες κάθε νοικοκύρης θα πρέπει να βάλει
το χέρι στην τσέπη ακόμη και 6 φορές για να πληρώσει φόρο για το ίδιο ακίνητο! Είμαστε συνιδιοκτήτες με τριαδικούς διαχειριστές;

Αδειάζουν οι Τράπεζες γενικώς

Oι Κύπριοι έδειξαν το δρόμο...

«Το συνολικό ποσό των καταθέσεων των Ελλήνων
μη τραπεζικών επενδυτών στο εξωτερικό αυξήθηκε
από 12,3 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο 2008 σε 31,9
δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2012, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 19,6 δισ. δολάρια ή 2,6 φορές
την αρχική τιμή του 2008». Αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που παρέθεσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής
ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης
Αλ. Σεμετά απαντώντας σε σχετικό κοινοβουλευτικό
έλεγχο που άσκησε ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γ.
Παπανικολάου.
Mε τις πολιτικές που ασκεί η Ε.Ε. σε αυτές τις ημέρες θα “φύγουν” από τις τράπεζες απίστευτες καταθέσεις.
Οι μάσκες έπεσαν από την Ε.Ε., η οποία είναι η
ένωση πολλών χωρών, αλλά υπό επιτροπεία!!!
Το 4ο Ράιχ προσπαθεί να επιβληθεί...

Ο δεύτερο μεγάλο ΟΧΙ των Κυπρίων αδελφών, έδειξε
το μέγεθος της αντοχής ενός λαού, που έχει υποστεί
μεγάλες θυσίες και έχει χάσει πολύ αίμα στον αγώνα
για την ανεξαρτησία του. Και δεν τη χάρισε ούτε και
τώρα. Ο ωμός εκβιασμός της Ε.Ε. δεν πέρασε.
Και παρά το ότι τον βομβαρδίζουν όλα τα ΜΜΕ, παπαγαλάκια, αντέχει. Το 91% συνεχίζει να λέει όχι
στον εκβιασμό της Ε.Ε. Επιστροφή στη λίρα!

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον
(δοκίμιο σε ελέυθερο σχολιασμό)

«Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς…. Δεύτε οπίσω μου και
ποιήσω υμάς γενέσθαι αλιείς ανθρώπων…. πεπλήρωκεν ο καιρός και ήγγικεν η βασιλεία του Θεού. μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω».
(Μαρκ. α΄15)

Τα ευαγγέλια των Μάρκου, Ματθαίου και Λουκά
χαρακτηρίζονται σαν συνοπτικά, γιατί όλα μαζί
συνοψίζουν αφηγηματικά, κατά τον ίδιο σχετικό
τρόπο τη ζωή του Χριστού. Το ευαγγέλιο του
Ιωάννη, του οποίου η γραφή υπήρξε χρονικά και
η τελευταία στη σειρά, ενώ και αυτή συμπληρώνει τον βίο του Ιησού, ανοίγεται συνάμα πέραν
από τη δράση του στη Γαλιλαία, εστιάζεται δε
στο θεολογικό στοχασμό, στα θαύματα ως και
στη διδασκαλία.
Ο Επίσκοπος Ευσέβιος μάς λέγει, ότι ο Μάρκος
ήταν σε ηλικία μεγαλύτερος από τους άλλους
τρείς, και θεωρείται ότι έγραψε το αρχαιότερο
ευαγγέλιο. Έγραψε δε αυτά τα οποία του είχε
αφηγηθεί ο Πέτρος «και τουθ΄, ο πρεσβύτερος
Μάρκος ερμηνευτής, Πέτρου γενόμενος …..»
Ο Μάρκος καταγόταν από οικογένεια εύπορη
και γι΄αυτό είχε ευτυχήσει να λάβει ανάλογη
μόρφωση. Στα πρώτα του χρόνια άκουγε στο
όνομα Ιωάννης, αργότερα προσήρτησε κατά τη
ρωμαϊκή συνήθεια και το Μάρκος, που έκτοτε
έμεινε γνωστός ως «Ιωάννης ο επικληθείς
Μάρκος» και τούτο σχετικά επιβεβαιώνεται
στις Πράξεις των Αποστόλων (ΙΒ 2-280): «Και ο
Πέτρος….. συνιδών ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας
της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου Μάρκου».
Ο Μάρκος ακολούθησε αρχικά τον Βαρνάβα και

τον Παύλο και αργότερα τον Πέτρο στις περιοδείες του. Μετά δε τον θάνατο του Πέτρου, συνέχισε το αποστολικό έργο στην Αλεξάνδρεια,
όπου και βρήκε διωκόμενος μαρτυρικό θάνατο.
Από τον επίσκοπο Ευσέβιο, πάλι ενημερωνόμαστε ότι: «όσα ο Μάρκος ο ερμηνευτής Πέτρου
γενόμενος εμνημόνευσε, όσα έγραψε, ούτε γάρ
ήκουσεν, ούτε παρηκολούθησεν αυτώ, ….του
μηδέν ών ήκουσεν παραλείπειν, ή ψεύδεσθαι τι
εν αυτοίς». Δηλαδή ο Μάρκος, δεν είδε από
κοντά τα έργο του Χριστού, δεν άκουσε τίποτα
σχετικό απ΄ευθείας από Αυτόν, μόνο περιορίστηκε στο να ερμηνεύσει αυτά που του είχε πεί
ο Πέτρος, χωρίς όμως να παραλείψει τίποτα.
Το ευαγγέλιο λοιπόν του Μάρκου έχει σαν πηγή
μόνο αφηγήσεις και διασταυρώσεις . Εγράφη
μάλιστα χωρίς οργανωμένη τάξη και χρονολογική σειρά. Και το τελευταίο αρνητικό του στοιχείο καταφαίνεται από τα πολλά: ‘’Μετά ταύτα’’,
‘’Και ευθύς’’, ‘’Και έρχεται’’, ‘’Και λέγει αυτοίς’’
“Και εν εκείναις ταις ημέραις” κ.λ.π. Δηλαδή το
έργο του Ιησού, στη αφηγηματική αναφορά του,
περιγράφεται ατάκτως και όχι σε χρονική συνέχεια με τα προηγούμενα.
Το ευαγγέλιό του Μάρκου αρχίζει με την βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη και αμέσως εξελίσσεται στο έργο του Χριστού στη Γαλιλαία.
Δεν μιλά καθόλου για κάποιο κοινωνικό κίνημα,
αλλά έρχεται γρήγορα στο κηρυκτικό έργο του
Ιησού, προχωρεί στις θαυματουργικές πράξεις,
χωρίς πάλι η γραφή να είναι οργανωμένη και
κανονική. Δεν μας λέγει τίποτα για την προηγούμενη ζωή του Χριστού. αλλά και δεν διεκδικεί την πλήρη βιογραφία του. Ξαφνικά διακόπτει

Αντίστοιχο μεγαλείο όμως επέδειξε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος κράτησε αντίσταση και δήλωσε ότι θα υποθηκεύσει την
περιουσία της εκκλησίας προκειμένου να σωθεί το
κράτος.
Ας παίρνουν κάποιοι μαθήματα, που έχουν σκύψει το
κεφάλι και παίρνουν μόνο εντολές από τας ...Βρυξέλας.

την αναφορά στη δράση του στη Γαλιλαία, ακριβώς μάλιστα τη στιγμή της κορύφωσής της και
μας παρουσιάζει τον Ιησού να ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Η σύνδεση της γραφής του εδώ είναι
χαλαρή, αλλά τα γεγονότα, παρά την προφορική
τους παράδοση, παρουσιάζονται από εδώ και
πέρα σε κανονικά ομαλή διαδοχή, σφιχτοδεμένα
σε διατύπωση, ύφος και σαφήνεια.
Να σημειωθεί δε ότι το ευαγγέλιό του προοριζόταν για την κατήχηση των εξ’ εθνικών χριστιανών*. Το τελευταίο καταφαίνεται από το ότι,
στη χρησιμοποίηση της μετάφρασης των ‘’Εβδομήκοντα’’, δηλαδή της παλαιάς Διαθήκης από
τους 70 ραβίνους επιφανείς ελληνιστές ιεροδιδασκάλους, εδίδοντο περαιτέρω ερμηνείες και
διευκρινίσεις των αραμαϊκών όρων, εθίμων των
ιουδαϊκών παραδόσεων, στη ελληνική.
Στα δέκα πρώτα κεφάλαια του ευαγγελίου περιγράφεται, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, το
έργο του Χριστού στη Γαλιλαία· τα δε γεγονότα
του Πάθους και της Αναστάσεως , καλύπτουν το
1/3 της όλης έκτασης, η οποία αναφέρεται
στην τελευταία εβδομάδα του μαρτυρίου.
Ο Μάρκος στο ευαγγέλιό του υπενθυμίζει συνεχώς την επιθυμία του Χριστού να αποκρύπτει
την κοινοποίηση των θαυμάτων τα οποία είχε
κάνει: «και διεστείλατο αυτοίς πολλά ίνα μηδείς
γνώ τούτο». (ε- 43).
Προσέτι δε ότι ο Ιησούς ακόμα και την μεσσιανική ιδιότητα του απέκρυπτε. Κατά δε τη στιγμή
της ‘’εν δόξη Μεταμόρφωσής Του’’ είχε επαναλάβει την σχετική εντολή. Ο Μάρκος εξ αυτού,
απλά παντού τον ονομάζει σαν ‘’υιό του ανθρώπου’’, αλλά αφήνει τεχνηέντως να εννοηθεί, ότι
αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας προσπαθώντας πάντοτε να υποταχθεί στην εντολή της
μυστικότητας: «καταβαινόντων δε αυτών από
του όρους διεστείλατο αυτοίς, ίνα μηδενί διηγήσωνται ά είδον, εί όταν ο υιός του ανθρώπου
εκ νεκρών αναστή» ( θ, - 9).
Ο Μάρκος όμως, τουλάχιστον από τα γραπτά
του, φαίνεται να διατηρεί τα δικά του ερωτηματικά και να διολισθαίνει στις κατ΄ αυτόν εύλογες απορίες.
Και πιο συγκεκριμένα, αφού ο Ιησούς ήταν ο
Μεσσίας και όντως ο υιός του Θεού, γιατί διάλεξε αυτό το οδυνηρό και επαίσχυντο τέλος του
βίου του;
Σε μια ιστορική αναζήτηση, καταλογίζει στους

εκπροσώπους των Ιουδαίων την ευθύνη του θανάτου του, ενώ τον Ιησού τολμά και δεν τον
απαλλάσσει στο ότι, ενώ ήταν ο Μεσσίας δέχτηκε τον επαίσχυντο εξευτελισμό του.
Στον δε Ιουδαϊκό λαό αποδίδει, ότι δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το αλληγορικό νόημα των
παραβολών του. Και επανέρχεται με την απορία
ότι αφού ήταν ο Μεσσίας, προς τι τελικά αυτή η
μυστικότητα;
Συμπερασματικά και εν κατακλείδι, το ευαγγέλιο
του Μάρκου καταγράφεται σαν χαρμόσυνο άγγελμα, σαν όντως ευαγγέλιο και όχι σαν μια
ολοκληρωμένη βιογραφία του Ιησού με ιστορικές
απαιτήσεις.
Ο εκλιπών πανεπιστημιακός καθηγητής της θεολογίας Σάββας Αγουρίδης, κατά τη δική του ερμηνεία σχετικά προβάλει το παρακάτω
αιτιολογικό. «Ίσως επειδή ο κόσμος εκείνης της
εποχής είχε σαφή γνώση για τα πρόσωπα, όπως
του Ιωάννη Βαπτιστή, Ηρώδη, Πιλάτου, οπότε η
περαιτέρω διεξοδικότερη αναφορά σε αυτά
όπως και σε άλλα, να θεωρήθηκε, αν όχι υπερβολική, τουλάχιστον όμως περιττή.»
Το θέμα όμως σε ευρύτερη συζήτηση, προσκόπτει στην οικονομία του χώρου τούτου, αλλά και
των ιδικών μου γνώσεων, τουλάχιστον αυτών
που μπόρεσα να αντλήσω από τις αναφερόμενες
πηγές .**
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* O προσηλυτισμός στο χριστιανισμό αποτείνονταν κυρίως στους Ιουδαίους μονοθεϊστές, αλλά και στους μη
Ιουδαίους, στους οποίους υπάγονταν οι λεγόμενοι Εθνικοί ή ειδωλολάτρες και κατ΄επέκτασιν γενικότερη ως πολυθεϊστές και οι ΄Ελληνες. Αυτοί οι τελευταίοι μετά τον
προσηλυτισμό τους εκαλούντο ως εξ Εθνικών χριστιανοί.
** Επειδή το σχολιαζόμενο ευαγγελικό κείμενο απαιτεί
ιδιαίτερο σεβασμό, παρακαλώ να προβήτε στις όποιες
διορθωτικές υποδείξεις σας.
Βοηθήματα
1) Π. Τρεμπέλα: ‘’Ο Ιησούς στη Ναζαρέτ’’
2) Σ. Αγουρίδη: ‘’Δοκίμια στις ρίζες του Χριστιανισμού”, Εκδ. Έννοια.
3) ‘’Ιερά Γραφή”, Εκδ. Ζωή
4) ‘’Η Ιστορικότητα του Ιησού’’ , “Ιστορικά’’ Ελευθεροτυπίας
5) ‘’Η Καινή Διαθήκη’’, Εκδ. Σωτήρ
6) Γ. Κορδάτου: ‘’Αρχαίες θρησκείες και Χριστιανισμός’’ , Εκδ.
Μπουκουμάνη
7) Ερ. Φρομ: “Το Δόγμα του Χριστού”, Εκδ. Μπουκουμάνη
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Αλλοδαπή εκδοτική εταιρεία μονοπωλεί ελληνικές φράσεις με απόφαση δικαστηρίου!
Ανησυχία, έκπληξη, προβληματισμό και
πολλά ερωτηματικά προκαλεί στον Εκδοτικό κόσμο η πρόσφατη, απόφαση του Εφετείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 5316/2012), που
παραχωρεί σε αλλοδαπή εκδοτική εταιρεία
το μονοπώλιο στη χρήση ενός τεχνικού συστήματος απεικόνισης μνημείων με διαφάνειες καθώς επίσης και των περιγραφικών
και κοινότυπων φράσεων της Ελληνικής
Γλώσσας «Παρελθόν και Παρόν», «Τα μνημεία τότε και τώρα», «Τα μνημεία τώρα και
τότε», «Τα μνημεία χθες και σήμερα». Η
απόφαση του εφετείου θεώρησε το εν
λόγω σύστημα διαφανειών ως «διασχηματισμό» των οδηγών της ιταλικής εταιρείας
και απαγόρευσε στην ελληνική εταιρεία,
τόσο τη χρήση του, όσο και τη χρήση των
ανωτέρω κοινότυπων φράσεων της ελληνικής γλώσσας, που παραπέμπουν στην αντι-

παραβολή της αρχαιότητας με τη σύγχρονη
κατάσταση των μνημείων!!!
Η ελληνική δικαιοσύνη χορηγεί το μονοπώλιο σε μία ιταλική εταιρεία να εκμεταλλεύεται εκδοτικά τα αρχαία μνημεία της χώρας
μας με αναπαράσταση αυτών με διαφάνειες, θεωρώντας ότι ένα τεχνικό-λειτουργικό χαρακτηριστικό, που αφορά τη δομή
και την εσωτερική διαμόρφωση του εκδοτικού προϊόντος, έχει τέτοια διακριτική δύναμη που η χρήση του από περισσότερες
επιχειρήσεις συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.
Και μάλιστα, αυτό συμβαίνει, όταν η χρήση
διαφανειών εν γένει στο χώρο του βιβλίου
αποτελεί μία τεχνική μέθοδο γνωστή και
ελεύθερη, τόσο στον ελληνικό όσο και στο
διεθνή εκδοτικό κόσμο. Με τον τρόπο αυτό,
δίδει το μονοπώλιο στη φερόμενη ως δικαιούχο της μεθόδου ιταλική εταιρεία να

χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο εκείνη
τη μέθοδο αυτή!
Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής νομοθεσία παρέχουν την ανάλογη προστασία σε
τεχνικές μεθόδους-λύσεις, οι οποίες μπορούν –εφόσον συντρέχουν οι οικείες προϋποθέσεις- να κατοχυρωθούν ως δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας είτε ως σχέδιο ή υπόδειγμα.
Στην περίπτωση αυτή όμως οι τεχνικές μέθοδοι-λύσεις προστατεύονται για περιορισμένο μόνο χρόνο, χάριν της ελευθερίας
ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και
των Τεχνών, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ελεύθερα.
Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών ωστόσο
όχι μόνο αγνοεί ότι έχει λήξει η χρονικά περιορισμένη προστασία του συστήματος των
διαφανειών που πιθανόν είχε κατοχυρωθεί
στην Ιταλία ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

αλλά επιπλέον εντάσσει μία τεχνική μέθοδο
αναπαράστασης με διαφάνειες στον πυρήνα της απεριόριστης χρονικά προστασίας
των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
Αυτά γράφουν σε σημείωμά τους οι Εκδότες βιβλίων και επισημαίνουν ότι: Καθήκον
όλων των συναδέλφων του κλάδου να δημιουργήσουν μια κοινή άμυνα απέναντι σε
τέτοιες πρακτικές διαφορετικά σε λίγα χρόνια ο πολιτισμός στη χώρα θα ελέγχεται
από μια μικρή ομάδα μεγάλων εταιριών ενώ
το μικρό εμπόριο και η ντόπια παραγωγή θα
εκτοπιστούν.με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να γίνουν όμηροι των παραπάνω εταιριών και η χώρα όχι μόνο να απολέσει
μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου της
αλλά και ο πολιτισμός και η παιδεία να περάσουν στα χέρια των πολυεθνικών.

Τοιούτων ημών γενομένων, «τοιούτοι» ημίν πρέπουσι

Ω

ρες-ώρες αναρωτιέμαι, τι θα μπορούσε να ξεσηκώσει ετούτον τον λαό εκτός από την πείνα.
Θα μπορούσε να είναι ο αυτοσεβασμός, αν δεν
είχε κατρακυλήσει τόσο χαμηλά. Μη συγχέετε τον αυτοσεβασμό με τον ψευτοτσαμπουκά «ποιά είναι ρε αυτή
η τσ.... η Μέρκελ; ποιός είναι αυτός ο μ...... ο Στουρνάρας, που θα μου πει εμένα ...» και μετά στήνεται στην
ουρά να πληρώσει το χαράτσι της Δ.Ε.Η., όπως είχε στηθεί στην ουρά γιά να πληρώσει τον φόρο βλακείας του
όταν ψήφιζε τις θεραπαινίδες, τις αυλητρίδες και τις
παντοειδείς ανακουφίστρες ...της τσ..... της Μέρκελ.
Ο αυτοσεβασμός είναι πολύ ευαίσθητο λουλούδι. Πρέπει να φυλάσσεται όπως τα υπερπολύτιμα έργα τέχνης
στα μουσεία, σε περίοπτη μεν θέση, να φαίνεται και
στους άλλους και σε μας, αλλά με αισθητήρες, συναγερμούς, σεκιουριτάδες και λυκόσκυλα περιζωσμένος.
Όταν αρχίσουμε να επιτρέπουμε ρωγμές στο σύστημα
ασφαλείας του αυτοσεβασμού μας «έλα ρε δεν χάλασε
ο κόσμος αν λίγο απ’ αυτό και λίγο από κείνο», το λουλούδι πρώτα χάνει τ’ άρωμά του κι ύστερα σιγά-σιγά μαραίνεται.
Εκείνοι που μας χειραγωγούν και μας ποδηγετούν δεν
είναι τυχαίοι. Δεν αναφέρομαι στα ντόπια γιουσουφάκια τους που παριστάνουν τους ηγέτες. Εννοώ τους
παγκόσμιους επικυρίαρχους και την στρατιά των ειδικών
«επιστημόνων» συμβούλων τους. Κάποιοι από αυτούς
τους εμπειρογνώμονες είναι άριστοι γνώστες τόσο της
ψυχολογίας του ατόμου, όσο και της ψυχολογίας των
μαζών. Προσφέρουν τις ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες
τους σε διαφημιστές, σε προαγωγούς Μ.Μ.Ε., σε κυβερνήσεις και βέβαια στην αόρατη υπερκυβέρνηση των
κάπου χιλίων σαπιοκοιλιών, που θεωρούν τον πλανήτη
και ότι υπάρχει και ζει επ’ αυτού ως κτήμα τους.
Αυτοί λοιπόν οι ειδικοί της manipulation (χειραγωγήσεως) γνωρίζουν άριστα όλες εκείνες τις επί μεταπολιτεύσεως ρωγμές στο σύστημα ασφαλείας του
αυτοσεβασμού μας. Όλες τις μικρομεσαίες λαμογιές
που μας παρότρυναν και μας ενθάρρυναν να διαπράττουμε στους ψευτοφουσκωμένους καιρούς των παχέων
αγελάδων, οι Σειρήνες και οι Κίρκες που μας έκαναν
γουρουνάκια για να μας φάνε. Και όταν επί της βλακείας
και άγνοιας τινών εξ’ ημών κατέστησαν κυβερνήτη το

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ενεργούμενό τους Τζορτζ Τζέφρυ Παπαντρέου, ένα από
τα υπερόπλα της ολομέτωπης επιθέσεως που εξαπέλυσαν εναντίον μας ήταν και η δημιουργία τύψεων, ενοχών και συνενοχών.
«Σκάσε Έλληνα αγρότη. Όταν έπαιρνες τις μαϊμουδένιες επιδοτήσεις που έβγαζαν τα στρέμματα της Σάμου
πιό πολλά από της Κρήτης, ήταν καλά»; Παραδειγματικά
το αναφέρω, ένα μόνο από τα άπειρα ομοειδή «σκάσε»
που απευθύνουν σε όλους μας, για να μας πείσουν ότι κι
εμείς φταίμε γιά την «κρίση», φταίμε κι εμείς τα
τσοχα(τ)ζοπουλάκια που τσιμπολογάγαμε το κατιτίς μας
γιά να κάνουμε τα στραβά μάτια στις μεγάλες κουτάλες
των Τσοχατζόπουλων.
Κι αφού το «φέρτε πίσω τα κλεμένα» δεν ακούγεται
στους μακρινούς παραδείσους των οφσόρ, απευθύνθηκε
στους φτωχοδιαβόλους της επι γης κολάσεώς μας:
«Κακώς έπαιρνες τόσα χρόνια 1.300 τον μήνα. Τώρα θα
παίρνεις 800 και με τα χαράτσια θα σου πάρουμε πίσω
όλα τα κακώς καταβληθέντα. Κι αν δεν έχεις να μας
πληρώσεις, θα σου πάρουμε το σπίτι, τ’ αυτοκίνητό σου
και τη μπουκιά από το στόμα των παιδιών σου μαλθάκα,
έ μαλθάκα».
Τελικά επαληθεύσαμε στα τριάντα προ Τζέφρυ χρόνια
τη σοφή κουβέντα που έλεγαν οι παλιοί: «Άμα θες να
καταστρέψεις κάποιον, δώστου τα όλα». Χωρίς να κουραστεί γιά να τα αποκτήσει. Δώστου δάνεια, πιστωτικές,
επίδομα δυσκοιλιότητας, Αλβανούς και Πακιστανούς να
του σκάβουν (τον λάκκο), Ρωσίδες να τον κάνουν να νοιώσει πολύ άντρας. Τα μισά οικοδομικά τετράγωνα του
κέντρου της Θεσσαλονίκης (κι όχι μόνο) έχουν περάσει
σε τεθλιμμένες Ρωσο-Βουλγαρο-Αλβανές χήρες αξιομακάριστων Ελλήνων στρατιωτικών, δικαστικών, επιχειρηματιών και λοιπών ευδαιμόνως τελευτησάντων.
«Πάρε, πάρε πάρε και τώρα φέρε, φέρε, φέρε κι εκείνα
που πήρες μαϊμουδίστικα, αλλά κι εκείνα που ίδρωσες
κι εσύ κι ο πατέρας σου κι ο παππούς σου, μαλθάκα, έ
μαλθάκα. Δώσε τη γη σου, τη θάλασσά σου, τον αέρα
και τον ήλιο σου, γιατί έχουμε εμείς οι τραπεζίτες να
βγάλουμε 18,6 τρισεκατομμύρια ευρώ χασούρα από κάτι

φούσκες που είχαμε αγοράσει. Κι όπως καταλαβαίνεις
πρέπει να τα βγάλουμε από κάτι μαλθάκες σαν εσένα,
το καταλαβαίνεις, έτσι; Ίσως να μην καταλαβαίνεις το
πόσο μαλθάκας είσαι, αλλά εμείς πιά έχουμε πειστεί γι’
αυτό και σ’ ευχαριστούμε που μας βοηθάς να σου κλέψουμε τη χώρα. Άλλωστε έχεις αποδείξει και συνεχίζεις
να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι άξιος να έχεις τέτοια
χώρα. Τρία χρόνια έφαγες στη μάπα έναν Γιωργάκη και
μετά έδωσες 48% στον Αντωνάκη, τον Βαγγελάκη και
τον Φωτάκη. Είσαι ο ιδανικός, ο κορυφαίος μαλθάκας,
το λοιπόν σκάσε, σκάβε, δίνε μας, φύγε ή ψόφα».
Οι Κύπριοι που ψήφισαν έναν Αναστασιάδη για πρόεδρο
της Κύπρου, έτριψαν το δικό τους προτεινόμενο μνημόνιο-καταδίκη στα μούτρα του Eurogroup και ήδη οι με
μας «σκληροί» άρπαγες έχουν αρχίσει «άλλα λόγια ν’
αγαπιόμαστε». Το τονίζω ότι ακόμα και ένας Αναστασιάδης δεν έκατσε κότα λειράτη σαν τους δικούς μας
ελεεινούς Χατζηαβάτηδες που τον όμοιό τους δεν
έχουν όπου γης και Ιστορίας.
Εφιάλτης. Θα έπρεπε σήμερα να διεξαχθεί διαγωνισμός
μεταξύ εκείνων των πολιτικών-πωλητικών μας που διαγκωνίζονται ποιός θα δώσει περισσότερη ελληνική γην
και ύδωρ στους κατακτητές μας. Ίσως να κέρδιζε τον
επίζηλο τίτλο του σύγχρονου Εφιάλτη ο ΔΗΜ.ΆΡ.ατος.
Αν υπήρχε και λειτουργούσε στην Ελλάδα κάποια Επιτροπή Προστασίας Εννοιών θα έπρεπε να είχε απαγορεύσει σε ορισμένους να χρησιμοποιούν στην
αυτοπαρουσίασή τους τον όρο Αριστερά. Τον έχουν ξεφτιλίσει.
Εφιάλτης! Το 1991 οι δημοσιογράφοι-ερευνητές Χάρης
Πασβαντίδης και Φάνης Κασσελούρης δημοσίευσαν το
πόνημά τους «Ο Εφιάλτης», στο οποίο μου ανέθεσαν
την τιμή ν’ αναλάβω την επιμέλεια ύλης και εκδόσεως
από τις εκδόσεις Ρώντας. Παρουσίαζαν τον βίο και την
πολιτεία του τότε πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, χρώμενοι, με τον συμβολισμό «Εφιάλτης», τίτλου διαχρονικού παραλληλισμού της δυσώνυμης εκείνης
«προσωπικότητας» των Θερμοπυλών με όποιον μεταγενέστερο διαιωνιστή της αθλιότητός του.
Έχουμε τους κυβερνήτες που μας αξίζουν. Τοιούτων
ημών γενομένων, «τοιούτοι» ημίν πρέπουσι.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η Βουλή των πολιτών μέσω διαδικτύου
Στον Μαραθώνα το πρώτο δημοψήφισμα
Η Ελλήνων Βούληση (Ε/Β)
είναι η βουλή των πολιτών,
που αντιπαραθέτουμε στη
βουλή των ανδρείκελων της
σημερινής ολιγαρχίας.
Είναι το όργανο έκφρασης
της θέλησης μιας άτυπης
(χωρίς νομική υπόσταση)
αλλά πολιτικά και ουσιαστικά
έγκυρης (στη συνείδηση της
κοινωνίας), συσπείρωσης
πολιτών, που διαβουλεύεται,
ψηφίζει και λαμβάνει αποφάσεις. Η συσπείρωση αυτή ξεκινά
σήμερα,
και
θα

κορυφωθεί την Πρωτομαγιά
στο Μαραθώνα.
Αποστολή της Ελλήνων
Βούληση, είναι η επιλογή
των προσώπων που εμπιστευόμαστε για να συγκροτήσουν την "Προσωρινή
κυβέρνηση εθνικής εμπιστοσύνης", και την "Ομάδα σύν-

Στις μέρες μας που όλα γίνονται μέσω του internet,
φαίνεται και η “επανάσταση” να ξεκινάει από εκεί. Ο
λόγος για ένα φόρουμ που έχει δημιουργηθεί στο
διαδίκτυο με σκοπό μια πιο άμεση δημοκρατία, και
σαν πρώτη προτεραιότητα την αναθεώρηση του Συντάγματος, την παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης
και την ανάδειξη της βούλησης του λαού, άμεσα και
όχι μέσω 300 Βουλευτών που αποφασίζουν για μας
χωρίς εμάς.
ταξης νέου συντάγματος".
Οι Βουλευτές, μπορούν να
προτείνουν τα πρόσωπα
που εμπιστεύονται ή να θέ-

σουν οι ίδιοι υποψηφιότητα,
καθώς και να προτείνουν
και να ψηφίζουν τις προδιαγραφές του νέου συντάγματος.
Το νέο σύνταγμα, θα εξασφαλίζει ισηγορία, ισονομία
και ισοκρατία, θα εξασφαλίζει δημοψήφισμα με πρωτοβουλία
πολιτών
και

περιλαμβάνει τον θεσμό της
κλήρωσης για τον έλεγχο
της εξουσίας. Θα προκύψει
με διαδικασίες δημόσιας
διαβούλευσης, και θα επικυρωθεί από το λαό με δημοψήφισμα. Τις λεπτομέρειες,
διαδικασίες κ.λ.π. θα τις
αποφασίσει η ομάδα των
ανθρώπων που εμπιστεύεται ο λαός, δηλαδή η ομάδα
σύνταξης νέου συντάγματος.
Για να γίνει κάποιος Βουλευτής στην Ελλήνων Βούληση,
να
προτείνει
πρόσωπα και προδιαγραφές
και να ψηφίζει, θα πρέπει να
εισάγει μόνο μια διεύθυνση
email στην οποία να έχει
πρόσβαση, ένα ψευδώνυμο,
και έναν κωδικό πρόσβασης.
Δεν απαιτείται η εισαγωγή
επιπλέον στοιχείων για να
εγγραφείτε στην Ε/Β.
Περισσότερα προσωπικά

Πρωτομαγιά στον Μαραθώνα
Την πρωτομαγιά στο Μαραθώνα, ο λαός θα επικυρώσει με τη φυσική του παρουσία το δημοψήφισμα και θα εξουσιοδοτήσει την προσωρινή κυβέρνηση και
την ομάδα σύνταξης να κάνουν τη δουλειά που τους ανατέθηκε:
H μεν προσωρινή κυβέρνηση να απαιτήσει την παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης και Βουλής και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η
ασφάλεια της χώρας και
H ομάδα σύνταξης νέου συντάγματος να συντάξει το νέο Σύνταγμα με το οποίο
θα αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα που τη γεννησε.

δεδομένα (πόλη, όνομα, τηλέφωνο) δηλώνουν μόνον
οι εθελοντές, όσοι δηλαδή
επιθυμούν να βοηθήσουν
στις ομαδικές δράσεις για
την διάδοση και διοργάνωση της επιχείρησης 2013
Μαραθών.
Με την εγγραφή του, ο Βουλευτής μπορεί να προτείνει
πρόσωπα, να συμμετέχει
στις συζητήσεις και να ψηφίζει στην περιοχή δημόσιας
διαβούλευσης
(http://ellinonvoulisi.org/foru
m/forumdisplay.php?f=64)
Λόγω της ανωνυμίας των
Βουλευτών στην Ελλήνων
Βούληση, οι αποφάσεις που
λαμβάνονται εδώ, δεν
έχουν την εγκυρότητα που
απαιτεί το εγχείρημα. Για το
λόγο αυτόν, οι προτάσεις
που γίνονται στην Ελλήνων
Βούληση, θα τεθούν σε δημοψήφισμα, την εγκυρότητα του οποίου θα
πιστοποιήσει ανεξάρτητος
τρίτος φορέας, ο "Οργανισμός δημοψηφισμάτων",
που στελεχώνεται από πολυμελή ομάδα νομικών που
θα πιστοποιήσουν την εγκυρότητα του δημοψηφίσματος και θα εξασφαλίσουν
την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων.

Ο Ρατσισμός
σε εικόνες
“Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο ρατσισμός
αποτελεί ακόμη σημαντική απειλή για άτομα, εθνοτικές και
θρησκευτικές ομάδες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα” επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι
Μουν, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη
των Φυλετικών Διακρίσεων. Μας καλεί «να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τον τερματισμό του ρατσισμού» και να βοηθήσουμε «στην υλοποίηση του οράματος για δικαιοσύνη, ισότητα
και ελευθερία από τον φόβο για όλους».
Με τον ίδιο σκοπό, το 1againstracism.gr ζήτησε από δώδεκα
Έλληνες σκιτσογράφους να ενώσουν τις πένες τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις
και τη ρατσιστική βία. Τα σκίτσα είναι αφιερωμένα στην εκστρατεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κατά του ρατσισμού, με σύνθημα «Και 1 θύμα ρατσιστικής
βίας είναι πολύ!»

σκίτσο
Πέτρου Ζερβού

σκίτσο Σπύρου Ορνεράκη

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η Κύπρος απόψε σήκωσε στους ώμους της ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα απέδειξε το πόσο «μικροί» είναι οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν τόλμησαν να αρνηθούν τις ξένες επιταγές, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν τα εθνικά συμφέροντα, ως άλλωστε
όφειλαν, αλλά αντίθετα έδωσαν παραπάνω από όσα τους ζητούνταν, είτε από άγνοια, είτε από
αδιαφορία, είτε γιατί δυστυχώς εκτελούσαν εντολές...
4 Αν η Εύα ήταν Κινέζα θα έτρωγε το φίδι αντί το μήλο και όλα θα ήταν μια χαρά.
4 Η απόφαση της Κύπρου να ταπεινώσει το ελληνικό κοινοβούλιο είναι βαθιά προσβλητική. Μπράβο σας.
4 Αν γύριζε ταινία ο Ξανθόπουλος τώρα, στην φράση "Νέος είμαι θα δουλέψω", θα ρίχναμε πολύ γέλιο.
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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
Συνεχίζουμε και σ’ αυτό το φύλλο την πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον
Δημήτριο Καμπέρο, ιπτάμενο μαχητή των ουρανών, από το υπό έκδοση
βιβλίο της Αντιγόνης Καμπέρου.
την αεροπορίαν δοξάζω και γεραίρω
βαρδάτε και θα πάω ψηλά με τον Καμπέρο
Γεώργιος Σουρής
Η πρώτη ιδιωτική πτήση
Στο πεδίο του Ρουφ στις αρχές Φεβρουαρίου
του '12, ένα μεγάλο “σιδερένιο πουλί”, συστήματος Nieuport, αξίας 22.000 γαλλικών φράγκων ήταν έτοιμο να πετάξει. Κέρδισε στους
αγώνες στη Ρεμ το Πρώτο Βραβείο. Μονοπλάνο, με δύο θέσεις μία για τον χειριστή και
μία για τον επιβάτη. Ο κάτοχος του ακριβού
αυτού αποκτήματος ήταν ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, υιός του πρώην πρεσβευτού της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη.
Όταν το πρωϊ της 8ης Φεβρουαρίου του 1912 ο
Αργυρόπουλος πέταξε για πρώτη φορά με το
ιδιωτικό του μονοπλάνο πάνω από τα μπαλκόνια και τις στέγες των σπιτιών του Θησείου,
είχε ξεσηκώσει σάλο. Ανάμεσα στους θεατές
κατά την απογείωση ήταν και ο βασιλεύς Γεώργιος Α΄, ο Πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος και
άλλοι επίσημοι. Η πτήση είχε διάρκεια 16 λεπτά
και διέγραψε κύκλους πάνω από την περιοχή
του Ρουφ σε ύψος 300 μέτρων. Μετά από μία
ώρα έγινε και δεύτερη πτήση, με συνεπιβάτη
τον Πρωθυπουργό της χώρας, Ελ. Βενιζέλο με
διάρκεια τεσσεράμισυ λεπτών. Ο Βενιζέλος ως
ανάδοχος έδωσε το όνομα “Αλκυών” στο μονοπλάνο του Αργυρόπουλου. Ενθουσιασμένος ο
πρωθυπουργός χωρίς καθυστέρηση, παρήγγειλε τα πρώτα αεροπλάνα.

Η πρώτη στρατιωτική πτήση
Την 13η Μαϊου η είδηση ότι το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο θα απογειωνόταν στο Φάληρο,
διαδόθηκε σε όλο τον αθηναϊκό λαό. Η πρώτη
επιδεικτική πτήση πολεμικού αεροσκάφους
στην Ελλάδα με αεροπλάνο Φαρμάν με χειριστή τον υπολοχαγό Αεροπόρο Δημήτριο Καμπέρο ήταν γεγονός. Οι Αθηναίοι είχαν
καταφθάσει με κάθε μέσο από κάθε άκρη της
Αθήνας και του Πειραιά προκειμένου να επωφεληθούν τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν
τον γενναίο αεροπόρο. Γύρω στις 7 μ.μ, λοιπόν
έσυραν το μικρό Φαρμάν οι στρατιώτες, το κρατούσαν από την ουρά για να μη χάσει την ισορροπία του, το επονομαζόμενο «βαστάζου», και
ο Καμπέρος πήδηξε στο χειριστήριο και έθεσε
σε κίνηση τον κινητήρα. Με ένα νεύμα του οι
στρατιώτες απομακρύνθηκαν και το μεγάλο σιδερένιο πουλί προχώρησε μερικά μέτρα και κατόπιν ανυψώθηκε στον αέρα. Παρά το γεγονός
ότι η συναρμολόγηση του Φαρμάν έγινε αργά
το απόγευμα και άρχιζε να πέφτει η νύχτα, δεν
μπορούσε να αναβάλει ο νεαρός αξιωματικός

την πτήση του για την επομένη. Οι θεατές μαγεμένοι, εκστασιασμένοι, ζητωκραύγαζαν και
χειροκροτούσαν τον πρώτο Έλληνα στρατιωτικό αεροπόρο. Στα οκτώ λεπτά της πτήσης, ο
Καμπέρος ανήλθε σε αρκετό ύψος πέρασε
πάνω από το Ν.Φάληρο, την Καστέλα και τη
Μουνιχία του Πειραιά, διέγραψε μερικούς κύκλους με το αεροπλάνο του, προσγειώθηκε
προς το μέρος της θάλασσας ομαλά, ενώ το
πλήθος έσπευσε να θαυμάσει και να συγχαρεί
τον γενναίο αεροπόρο.
Το απόγευμα της επομένης, 14ης Μαϊου, ο
Καμπέρος απογειώθηκε σε αποστολή στρατιωτικών γυμνασίων από το αεροδρόμιο του Π. Φαλήρου. Η διάρκεια της πτήσης αυτή την φορά
ήταν μεγάλη, αλλά κατά κακή του τύχη δεν
έφτασε στο προορισμό του. Ενώ πλησίαζε στο
χώρο των ασκήσεων που ήταν μεταξύ Καπανδριτίου και Κιούρκων, ο κινητήρας παρουσίασε
βλάβη με συνέπεια να ελαττωθούν οι στροφές,
και άρχισε να ρετάρει αρκετές φορές με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο χειριστής να επιχειρήσει κάθοδο προς το έδαφος και αναγκαστική
προσγείωση για να αποφύγει τα χειρότερα. Δεν
συνέβη μόνο αυτό, μόλις λίγα μέτρα από το
έδαφος σταμάτησε ο κινητήρας και το αεροσκάφος πήρε απότομη κλίση προς το έδαφος
και έπεσε πάνω σε σωρό χωμάτων με αποτέλεσμα να σπάσει το δεξιό σκέλος του συστήματος προσγείωσης.
Σε μια άλλη του πτήση, ανάμεσα στους ελιγμούς και τις κατοπτεύσεις των «εχθρικών»
στρατευμάτων από ύψος 1000-1500 μέτρων
προσγειώθηκε μετά από πτήση 40 λεπτών σε
μιά θερισμένη έκταση κοντά στη θέση «Κουτσούμπι». Μετά την προσγείωση, έτρεξαν αξιωματικοί και στρατιώτες γνωρίζοντας τι είχε
συμβεί προηγουμένως για να θαυμάσουν το
αεροσκάφος και να τον συγχαρούν. Οι δε κάτοικοι της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί
στο σημείο αυτό κοίταζαν το «διαολοφκιασμένο αερικό» όπως το χαρακτήρισαν. Ο τρόμος τους είχε μετατραπεί σε κατάπληξη! Σιγά
σιγά πήραν θάρρος και το πλησίασαν να δουν
ποιός το «εκαβαλίκευεν» αυτό το σιδερένιο αερικό. Άρχισαν να το περιεργάζονται, αγγίζοντας πότε τα πτερύγια, πότε την έλικα, πότε να
το περικυκλώνουν και να το φέρνουν βόλτες,
άκρως εκστασιασμένοι. Μετά από λίγη ώρα
έφτασε με αυτοκίνητο και ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, ο υπουργός Νίδερ και ο υπασπιστής
Μεταξάς, ο μελλοντικός δικτάτορας Ιωάννης
Μεταξάς, ο οποίος έτρεφε μεγάλη εκτίμηση
στον Βενιζέλο παρά τις αντίθετες πολιτικές πεποιθήσεις του. Ο Βενιζέλος ανησυχούσε πολύ
για την έκβαση των ασκήσεων και ήθελε να βρί-

σκεται αυτοπροσώπως εκεί. Μετά από λίγα
λεπτά, με άλλο αυτοκίνητο, ήρθε και ο Γάλλος
στρατηγός Εντού και ο Καμπέρος τους διαβεβαίωσε για την επιτυχή έκβαση των γυμνασίων.

Η βάφτιση του «Δαίδαλου»
Την Κυριακή 27 Μαϊου 1912 πραγματοποιήθηκε
η τελετή βάπτισης του διπλάνου από τον πρωθυπουργό. Μια κοσμοθάλασσα, είχε μαζευτεί
για αυτή τη ξεχωριστή ημέρα. Ο ανάδοχος ήταν
ο Βενιζέλος με την ιδιότητα του υπουργού
Στρατιωτικών. Η τελετή άρχισε στις 6 με 6.30
και τελείωσε στις 7. Άρχισαν να φθάνουν και οι
επίσημοι, ο Μητροπολίτης και η Ιερά Σύνοδος
από την πλευρά της Εκκλησίας και τούς καλωσόρισαν οι Ιταλοί διοργανωτές της Χωροφυλακής. Κατόπιν κατέφθασαν ο διάδοχος, ο
πρόεδρος της Βουλής Τσιριμώκος, οι υπουργοί
και ορμαθός υπουργίσκων. Ο στρατηγός Εϋντού με τον επιτελάρχη Μωσκέε και ο Βρετανός
υποπλοίαρχος Μπόϋλ από τους ξένους επισήμους ήταν παρόντες. Στα δεξιά των επισήμων
έπαιζε η στρατιωτική μπάντα τον θούριο υποδοχής των επισήμων. Παρόντες ο Αργυρόπουλος ο αεροπόρος, ο αερολόγος κύριος
Ματσούκας, ο γεωλόγος κύριος Αρνιώτης.
Ο Καμπέρος σηκώθηκε και αμέσως χειροκροτήματα ξέσπασαν. Ήταν ένας νεαρός μετρίου
αναστήματος, αναψοκοκκινισμένος με παχιά
μουστάκια και βάδισμα ναυτικού, είχε κάτι αγέρωχο πάνω του, στις κινήσεις του, και με ένα
τσιγάρο αναμένο. Όταν χαιρέτησε τον Βενιζέλο, δεν πέταξε το τσιγάρο αλλά το άφησε να
κρέμεται στην άκρη των χειλιών του. Αφού ανέβηκε στο αεροπλάνο και έπρεπε να απασχολήσει τα χέρια του για την ανύψωση, τότε μόνο
πέταξε το τσιγάρο. Πλησίασαν ο νομάρχης Δάσιος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Σπύρος Μερκούρης και οι ιερείς, οι οποίοι άρχισαν να ψέλνουν.
Ο Βενιζέλος είχε επιλέξει ονόματα αρπακτικών
πτηνών για τα άλλα αεροπλάνα αλλά για το
πρώτο ήταν άγνωστο το όνομά του. Ο Βενιζέλος δίστασε να το ανακοινώσει. Στο μυαλό του
είχε το όνομα «Ελλάς» αλλά αν έπεφτε θα
ήταν ολέθριο για το κύρος της χώρας. Ο ενθουσιασμός ερχόταν από τα στόματα των θεατών οι οποίοι του φώναζαν διάφορα ονόματα.
Μια βοή πλανιόταν με ονόματα ένδοξα, αρχαία,
χριστιανικά. Ο κόσμος ήθελε να είναι ο ίδιος
ανάδοχος χρησιμοποιώντας την αυθόρμητη έμπνευσή του. Ο Βενίζελος, ισχυρή προσωπικότητα προχώρησε στην επιλογή του. Τον
βάφτισε «Δαίδαλο». Ο πρωθυπουργός με μεγάλη επισημότητα άρχισε τον επιβαπτίσιο λόγο
του με τα εξής:
«Εις το πρώτον στρατιωτικόν αεροπλάνον, κύριοι δίδω το όνομα του πρώτου Έλληνος αεροπόρου του Δαίδαλου, το δεύτερο το ονομάζω
«Αετόν», τα δύο άλλα τα οποία ευρίσκονται
ακόμη εις τον Πειραιά τα βαπτίζω «Γυψ» και
«Ιέραξ». Πέποιθα επίσης ότι οι επ’ αισίοις οι-

ωνοίς αρξάμενοι εθνικοί έρανοι προς κατασκευήν αεροπλάνων θα προσθέσωσιν εις την
μοίραν του εναερίου στόλου μας και άλλας τοιαύτας. Ούτω δε όχι μόνον θα ενισχυθώσι μεγάλως αι πολεμικαί μας δυνάμεις, αλλα θα
κατορθώσωμεν ίνα μη υστερήσωμεν εις την ευγενήν άμιλλαν προς κατάκτησιν του αέρος».
Ο «Δαίδαλος» με χειριστή τον Καμπέρο υψώθηκε περί τα 300 μέτρα και κατευθύνθηκε προς
Πειραιά. Ξαφνικά από την άλλη άκρη, φάνηκε
να πετάει και το αεροπλάνο του Αργυρόπουλου. Και τα δυο αεροπλάνα πετούσαν πάνω από
τα κεφάλια των θεατών. Όμως σε μια στιγμή, ο
Αργυρόπουλος πλησίασε πολύ κοντά και άρχισε το διπλάνο να ταλαντεύεται. Το έφερε
στην ευθεία με επιδέξιους χειρισμούς ο Καμπέρος και δεν έχασε ύψος. Το «σιδερένιο πτηνό»
ούτε πληγώθηκε ούτε πτοήθηκε, αλλά προσγειώθηκε στη μέση. Τότε πλησίασε ο Πρωθυπουργός για να τον συγχαρεί. Παραπονέθηκε ο
Καμπέρος ότι αυτό δεν ήταν επιτρεπτό και δεν
έπρεπε να πετάξει άλλος. Ο Καμπέρος ισχυρίστηκε ότι ήταν ενάντια στους νόμους της αεροπλοϊας. Ο Βενιζέλος τον καθησύχασε.
Εξάλλου ο Βενιζέλος είχε πετάξει μαζί με τον
Αργυρόπουλο τρεις μήνες πριν. Σε εκείνο το
σημείο κατήλθε και ο Αργυρόπουλος. Τον πλησίασαν πολλοί και τον χαιρετούσαν μεταξύ των
οποίων και ο Δήμαρχος Μερκούρης. Μετά από
σχετική ερώτηση που του έγινε, απάντησε ότι
αυτός υψώθηκε 100 μέτρα περίπου πιο ψηλά
από τον Καμπέρο. Και όταν έκανε παράπονα
για την συμπεριφορά του ο στρατιωτικός αεροπόρος, το μόνο που είχε να πει ήταν ότι ο Καμπέρος δεν είχε δίκαιο και δεν απαγορευόταν το
σήκωμα και δεύτερου αεροπλάνου. «Ο ουρανός
είναι απέραντος και χωρεί για όλους. Εκτός
τούτου, εις τον πόλεμον υψούται πέντε και
δέκα αεροπλάνα».
Μετά την πρώτη πτήση, ο Καμπέρος έκανε μιά
δεύτερη ακόμη πιο ωραία, μιά και δεν είχε τον
Αργυρόπουλο εμπόδιο και πραγματοποίησε
ελιγμούς σε χαμηλό ύψος. Ο ενθουσιασμός του
τον παρέσυρε και λίγο έλειψε να χτυπήσει στη
στέγη του μεγάλου περιπτέρου με τα πτηνά
στον Ζωολογικό Κήπο! Μερικά λεπτά αργότερα,
φώναζε στους αστυνομικούς, μια δύναμη 150
ανδρών, να παραμερίσουν τον κόσμο για να κατέλθει. Στο τέλος, κατάφεραν να μαζέψουν τον
κόσμο που είχε ξεχυθεί για να δει το αεροπλάνο.
Ο Καμπέρος με τον «Δαίδαλον» προσγειώθηκε
κάτω από κωμικοτραγικές στιγμές. Προσφέρθηκαν αναψυκτικά στο τέλος της εκδήλωσης και η
«Ακρόπολις» έγραψε την επόμενη μέρα εγκωμιαστικά σχόλια για τη βάφτιση.
Και για άλλα ωραία στιγμιότυπα στo
www.ebdomi.com, πολιτιστικά
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Στιγμές και έθιμα της Καθαράς Δευτέρας
Μήνυμα αισιοδοξίας από το Δήμαρχο Παλλήνης
Μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης έστειλε ο Δήμαρχος
Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος στους χιλιάδες κατοίκους
και δημότες της περιοχής που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου για να γιορτάσουν μαζί και φέτος τα Κούλουμα.
Σε πείσμα των καιρών, η Δημοτική Αρχή, τοπικοί σύλλογοι
και εθελοντές προσέφεραν σαρακοστιανά εδέσματα και
άφθονο κρασί, υπό τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής
μουσικής και χορών από το εφηβικό τμήμα του Δήμου. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS στην Ανθούσα.
Ολοι μαζί, Δήμος και φορείς ετοίμασαν παραδοσιακά φαγητά και τα παρέθεσαν απλόχερα στον απέραντο χώρο του
Expo Athens, ο οποίος κατακλύστηκε από τον κόσμο.
Παραδοσιακή φασολάδα και κοχλιοί παρασκευάστηκαν στο
χώρο από τον Σύλλογο Κρητών Γέρακα, ενώ ο σύλλογος
γυναικών Γέρακα «Η Εργάνη» προσέφερε τον γνωστό παραδοσιακό σπιτικό χαλβά. Ακόμα, ο σύλλογος Αιτωλοακαρνανών Γέρακα συμμετείχε με πλούσια σαρακοστιανά

πιάτα που περιελάμβαναν ποικίλα εδέσματα και κρασί.
Ο Δήμος Παλλήνης, πέραν των υλικών για την παρασκευή
της φασολάδας και των μπουμπουριστών κοχλιών, μοίρασε
4000 ατομικές μερίδες με ταραμοσαλάτα, πίκλες, ελιές και
χαλβά. Οι εκατοντάδες λαγάνες που μοιράστηκαν στους
παρευρισκόμενους ήταν ευγενική χορηγία των αρτοποιείων
του Δήμου.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

...Λογοτεχνικά Κούλουμα
Συγγραφείς, καλλιτέχνες και φίλοι του πολιτισμού γιόρτασαν και φέτος, στο καθιερωμένο αποκριάτικο τσιμπούσι
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, στην Παιανία. Ήταν
εκεί και ο Κώστας Βαλέτας με το νέο τεύχος του ιστορικού περιοδικού «Αιολικά Γράμματα» ανά χείρας, αφιερωμένο στον «πατριάρχη» του νεοελληνικού θεάτρου
Μιχαήλ Χουρμούζη, που έγινε το θέμα της γιορτής για την
ιδιαίτερα επίκαιρη καυστική πολιτική του σάτιρα.

Πολλές οι εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού το τριήμερο
16-17-18/3 σε όλες τις δημοτικές Κοινότητες, όπως τις είχαμε προαναγγείλει.
Το 2ο Κυνήγι Θησαυρού, όπου τα παιδιά με τις αποκριάτικες στολές τους, οργανώθηκαν σε ομάδες και επιδόθηκαν στην αναζήτηση του χαμένου θησαυρού
εκμεταλλευόμενοι τα στοιχεία – κλειδιά που τους δίνονταν, περνώντας από διάφορες δοκιμασίες. Η νικήτρια
ομάδα αλλά και οι δύο επόμενες στην τελική κατάταξη
κέρδισαν πλούσια δώρα, ενώ όλες οι ομάδες πήραν αναμνηστικά για τη συμμετοχή τους.

Πολύς ο κόσμος, πολύ καλή η δουλειά Δήμου και Συλλόγων.

ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Τη θέση «Φαγιά» επέλεξε ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, να γιορτάσει τα Κούλουμα.
Πλούσιος μπουφές με σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνες
και κρασί, όλα προσφορές των Surer Markets, των αρτοποιείων και Οινοποιείου των δυο πόλεων, προσφέρθηκαν
απλόχερα στους κατοίκους που πλαισίωσαν την εκδήλωση.

Ο Δήμαρχος Χρ. Μάρκου με τους αντιδημάρχους, σε στιγμιότυπο με το κρασί και τη λαγάνα

Από αριστερά, ο λογοτέχνης Κώστας Βαλέτας, η ποιήτρια και στιχουργός
Νιάννα Παπουλάκου, η «ραδιοφωνική» Ράνια Βισβάρδη, ο αμφιτρύων
Ευάγγελος Ανδρέου, η εικαστικός των Μεσογείων Αγγελική Τσεβά, η μεταφράστρια λογοτεχνίας Καίτη Βαλέτα και ο λαογράφος Γιάννης Πρόφης.

Αναβίωση του παραδοσιακού αρβανίτικου γάμου που
έγινε στον Κουβαρά, ο διαγωνισμός νηστήσιμης πίτας,η
έκθεση χαρταετών και το εργαστήρι χαρταετού στη μεγάλη γιορτή στην Παλ. Φώκαια και άλλα κράτησαν ζωντανή τη διάθεση για διασκέδαση όλο το τριήμερο.

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση του κόσμου στη Γλυφάδα
Mε το σύνθημα: «Όλοι μαζί γιορτάζουμε τα Κούλουμα», που απηύθυνε
ο Δήμος Γλυφάδας, εκατοντάδες Γλυφαδιώτες συγκεντρώθηκαν στην θέση
Πατητήρι την Καθαρά Δευτέρα.
Πέταξαν χαρταετό απόλαυσαν το

O Δήμαρχος επιθεωρεί τη φασολάδα.

θηκε σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή
Σαρακοστή και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους του Δήμου που συνέβαλαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης.
Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η
Αντιδήμαρχος Πόλης & τομεάρχης πολιτισμού του Κ.Α.Π.ΠΑ Νατάσσα Αργυροπούλου. Κοντά τους βρέθηκε και
ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος.

γιορτινό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, γεύτηκαν
την παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα,
ελιές, χαλβά αλλά και άφθονο κρασί.
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης ευχή-
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Αυθορμητισμός και μαζική συμμετοχή
στο Μαρκόπουλο
Αποκριάτικη μουσική, ξυλοπόδαροι, κλόουν, χορευτικά σκετς,
φουσκωτά παιχνίδια, ταχυδακτυλουργοί, συνέθεσαν τη γιορτινή
ατμόσφαιρα στο Δήμο Μαρκοπούλου, την οποία απογείωσε η

Ενα πλούσιο σε δρώμενα διήμερο, εξελίχθηκε στο Μαρκόπουλο, διώχνοντας για λίγο τις
έννοιες του κάθε πολίτη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία
Μαρκοπούλου και την Καθαρά

Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου
και το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Πόρτο Ράφτη, κέρδισαν από μία
μονοήμερη εκδρομή σε τόπο της
επιλογής τους, με χορηγία των
εξόδων μεταφοράς από την
Κ.Δ.Ε.Μ., (οι συμμετέχοντες στην
παρέλαση μαθητές).

«Ξαναθυμώντας τα παλιά...»
Αποκράτικο καρναβάλι στο Κορωπί
Οι εκδηλώσεις Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός –Δήμος Κρωπίας ξεκίνησαν το Σάββατο
9/3, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου σε συνεργασία με την ΜΚΟ
"babyfeat" και κορυφώθηκαν την Κυριακή με τη μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση στο κέντρο της. Ο εορτασμός της Αποκριάς στο Κορωπί μεταφέρθηκε το απόγευμα, με γλέντι, χορό και άφθονο μεσογείτικο κρασί.

Ο Δήμος, παράλληλα με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα, πραγματοποίησε
δράση
διάθεσης
προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, το
πρωί του Σαββάτου 16 Μαρτίου,
στο Γήπεδο της ΜΑΡΚΟ.

Το κύριο χαρακτηριστικό της αναβίωσης της αποκριάτικης παρέλασης,
μετά από 18 χρόνια, ήταν ο αυθορμητισμός, η ευρηματικότητα και η μαζική συμμετοχή των πολιτών, όλων των ηλικιών.

αποκριάτικη παρέλαση, με συμμετοχές από όλα τα σχολεία της
περιοχής, σχολές χορού, και
πολύ κόσμο που αυθόρμητα
μπήκε στην παρέλαση, μαζί με τις
οργανωμένες ομάδες!

Δευτέρα στο Αυλάκι του Πόρτο
Ράφτη.
Επινίκια τα δώρα που παρέλαβαν
οι καλύτεροι στην παρουσίαση,
μετά από ψηφοφορία της ορισμένης αρμόδιας επιτροπής, το 1ο

O Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης
στους πάγκους με τα προϊόντα
“χωρίς μεσάζοντες”.

Ήταν ένα αυθόρμητο «ξέσπασμα» της κοινωνίας του Κορωπίου και ιδιαίτερα της
νεολαίας απέναντι στην πίεση, το άγχος και την αβεβαιότητα δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Λάμπρου.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης δήλωσε ότι «το διήμερο αποκριάτικων
εκδηλώσεων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων που διατρανώνουν τη θέληση της κορωπιώτικης κοινωνίας να αντιδράσει,
να αντισταθεί δημιουργικά και με αληθινή αλληλεγγύη απέναντι σε αυτή την λαίλαπα μέτρων που εφαρμόζεται και επιφέρει σοβαρές συνέπειες στη ζωή μας.
...Είμαι υπερήφανος πού η κοινωνία μας έχει αστείρευτη έμπνευση. Μας δίνει τη
δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας με επίκεντρο τον άνθρωπο».
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Αναζητείται χώρος για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με βιομάζα!
Μετά το Κορωπί, στο Μαρκόπουλο
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Μαρκόπουλου την
Παρασκευή 15/3, κατά την προ ημερησίας διαδικασία, ζητήθηκε
από κατοίκους και την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και
ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, να συζητηθεί η περίπτωση δημιουργίας 6 εργοστασίων παραγωγής βιομάζας στο Μαρκόπουλο, για παραγωγή
ενέργειας και να ληφθεί αρνητική απόφαση εν’ όψει της σύσκεψης που επίκειτο (20/3) στην Περιφέρεια με τον εισηγητή, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικότερα.
Θέμα που έχει φθάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνώμη
επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναβλήθηκε μετά τις
εντονότατες αντιδράσεων των παρισταμένων, οι οποίοι είδαν
όπως διατείνεται η “Δύναμη Ελπίδας” ότι “σκοπός του Προμπονά ήταν να το περάσει ως θετικό, ανακοινώνοντας μάλιστα
ότι υπάρχει και η θετική εισήγηση του Δήμου Μαρκοπούλου!”,
όπως είχε φθάσει και στο Δήμο Μαρκοπούλου, ο οποίος επίσης
το ανέβαλε και επιφυλάχθηκε να αποφασίσει, γιατί δεν είχε
πλήρη επιστημονικά στοιχεία για το έργο, τα οποία και ζήτησε.
Το αίτημα να συζητηθεί εκτάκτως δεν έγινε αποδεκτό από το
σώμα.

Η σύσκεψη δεν έπεισε...
Το μεσημέρι της Τετάρτης (20/3) η προγραμματισμένη σύσκεψη
στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής για το θέμα, πραγματοποιήθηκε με τον εισηγητή της Περιβ. Μελέτης Γ. Προμπονά, υπηρεσιακών στελεχών και τη συμμετοχή περιφερειακών
συμβούλων, εκπροσώπων της δημοτικής αρχής (αντιδήμαρχος
Β. Μεθενίτης, Γ. Αδάμος, Λ. Μπέης) και εκπροσώπους φορέων.
Κάθετα αντίθετοι στο έργο φάνηκαν οι Γ. Αδάμος και Λ. Μπέης
και ο αντιδήμαρχος επιφυλάχθηκε.

Σ.Σ.: Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια γνωμοδοτούν δεν εγκρίνουν ή απορρίπτουν. Εάν δε περάσει ένας μήνας από την ημέρα που τους έχει δοθεί η Μελέτη για
να αποφασίσουν θεωρείται σιωπηρή αποδοχή.

Τι λέει ο Δήμος Μαρκοπούλου
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο με επιστολή του με τίτλο «Η
αλήθεια για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας,
στον Δήμο Μαρκοπούλου» και τα νέα ψέματα της
“Δύναμης Ελπίδας” και της Επιτροπής Αγώνα
“Δεν Πληρώνω”!
Γράφει μεταξύ άλλων:
Αγαπητοί Συμπολίτες!
Πολύς θόρυβος έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες
ημέρες, από κακόβουλες διαδόσεις, όσον αφορά
στο ενδεχόμενο κατασκευής μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας,
στο ΒΙΟΠΑ του Δήμου μας.
Επισημαίνουμε πως η Δημοτική Αρχή, όπως είχε
δηλώσει εξ αρχής άλλωστε, δεν πρόκειται να προβεί στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων κατασκευής κανενός εργοστασίου,
εάν πρώτα δεν υπάρξουν οι απαραίτητες μελέτες
και οι αναγκαίες επιστημονικές έρευνες, ούτως
ώστε να διασφαλιστεί πριν απ’ όλα η προστασία
του Περιβάλλοντος και να μην επιβαρυνθεί η υγεία
των πολιτών!
Όλοι μαζί ζούμε σε αυτόν τον τόπο, μεγαλώνουμε
τα παιδιά μας και λειτουργούμε με γνώμονα την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Σε καμία περίπτωση, δεν θα επιλέγαμε και δεν θα επιλέξουμε
να «δηλητηριάσουμε» το περιβάλλον μας, επιβαρύνοντάς το, με ρύπους που ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια.
Δεν θα διστάσουμε λοιπόν, να ψηφίσουμε κατά της
κατασκευής των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στο Μαρκόπουλο, εάν τεκμηριωμένα αποδειχθεί, πως η λειτουργία τους θα θέσει σε κίνδυνο τη Δημόσια
Υγεία.
Ωστόσο, επειδή ζούμε στο 2013 και οφείλουμε να
είμαστε σοβαροί στην επιχειρηματολογία και τις θέ-

σεις μας, καμία απόφαση δεν θα ληφθεί, εάν δεν
πάρουμε πρώτα στα χέρια μας τις σχετικές επιστημονικές μελέτες, που θα τεκμηριώνουν με συγκεκριμένα στοιχεία τις θέσεις μας.
Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, ξεκαθαρίζουμε ότι, αφού ήρθε στον Δήμο Μαρκοπούλου
για έγκριση, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά στο ενδεχόμενο κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
αεριοποίηση βιομάζας, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε για το συγκεκριμένο θέμα την 1η Μαρτίου
2013 και αποφάσισε ομόφωνα, να αναβάλει τη
λήψη απόφασης, προκειμένου να προσκομιστούν
περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα,
για να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα.
Την απόφαση αυτή, είχε ψηφίσει και η «Δύναμη
Ελπίδας», ενώ απουσίαζαν, για ένα τόσο «μεγάλο
και σοβαρό θέμα», τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα
«Δεν Πληρώνω»!!
Σημειώνεται ότι, την τελική απόφαση για την έγκριση ή μη της εν λόγω αδειοδότησης, θα λάβει η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής,
αφού προηγηθούν οι εγκρίσεις ή μη, της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκ μέρους του
Δήμου Μαρκοπούλου και της Περιφέρειας Αττικής,
ξεχωριστά.
Τονίζεται, ότι ανεξαρτήτως των θετικών ή αρνητικών γνωμοδοτήσεων του Δήμου μας και της Περιφέρειας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής είναι αυτή, που έχει κατά
Νόμο, την διακριτική ευχέρεια, της τελικής έγκρισης ή μη του έργου. Εάν φυσικά ταχθούμε ενάντια
της κατασκευής των προαναφερθέντων μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα υπάρξουμε παθητικοί θεατές, αντίθετα, θα αντιδράσουμε
δυναμικά!
Όμως, τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται μία
συντονισμένη προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης και εκφοβισμού αυτής, όσον αφορά
στο ενδεχόμενο της κατασκευής των μονάδων πα-

Μένει πλέον να συζητηθεί στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η “Επιτροπή Αγώνα” ετοιμάζεται για αγώνα, αφού έχει αποκρυσταλώσει τη γνώμη ότι 6 εργοστάσια παραγωγής στην πόλη θα
την επιβαρύνουν κατάφωρα και αφού μένουν αναπάντητα ουσιώδη ερωτήματα.
Να πούμε εδώ ότι η ίδια εταιρεία που προσπαθεί να διεισδύσει
στο Μαρκόπουλο είχε απευθυνθεί στο Δήμο Κρωπίας, ο οποίος
την απέρριψε με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου το Δεκέμβριο/2012.

Tί είναι όμως η Βιομάζα;
Γενικότερα ως βιομάζα (υπόστρωμα) σε μία εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:
• Απόβλητα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
όπως μονάδες αγελάδων, μοσχαριών, χοίρων, κοτόπουλων κλπ
• Ενεργειακά φυτά: π.χ. καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι, σίκαλη βρώμη κλπ

• Απόβλητα αγροτοβιομηχανικών μονάδων όπως αποστακτήρια,
βιοαιθανόλης, ζυθοποιία, εργοστάσια ζαχάρεως, επεξεργασίας κρέατος, κτηνιατρικές και υγειονομικές μονάδες, μονάδες αμύλου, μελάσας και μαγιάς/ζύμης, γαλακτοκομεία/τυροκομεία, εγαταστάσεις
αρτοσκευασμάτων, επεξεργασίας φρούτων, παραγωγής κομπόστας, οινοποιεία και επεξεργασίας ιχθύων κ.ά.

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση
βιομάζας, από την Επιτροπή «Δεν Πληρώνω» Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη, η οποία δεν δίστασε, να
χρησιμοποιήσει σε έγγραφη ανακοίνωσή της, χυδαία ψέματα σε βάρος του Δήμου Μαρκοπούλου
και να προσπαθήσει να φανατίσει τους συμπολίτες μας, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση του συγκεκριμένου
έργου.
Ενδεικτική της εμπάθειας και της έλλειψης ειλικρίνειας της συγκεκριμένης Επιτροπής, είναι η προ
εβδομάδος έκδοση ανακοίνωσης, στην οποία ψευδώς αναφέρεται, ότι «η Δημοτική Αρχή απέκρυψε
το θέμα, δεν το έφερε σε Δημοτικό Συμβούλιο,
απέστειλε μια γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου που θεωρεί σωστό να συνυπολογιστούν οι
ρύποι των έξι μονάδων μαζί, χωρίς να βάλει κανένα
ουσιαστικό εμπόδιο στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ουσιαστικά γνωμοδότησε θετικά»!!
Είναι απαράδεκτη η προβολή τόσο χονδροειδώς
αναληθών γεγονότων, τη στιγμή που η Δημοτική
Αρχή, έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Παρασκευής, 1ης Μαρτίου 2013, όταν τα μέλη της
Επιτροπής Αγώνα «Δεν Πληρώνω» απουσίαζαν,
γιατί αγωνίζονταν… από τον καναπέ του σπιτιού
τους και ανεβλήθη η συζήτησή του, προκειμένου
να προηγηθεί η ολοκλήρωση της επιστημονικής
εξέτασης των αναγκαίων περιβαλλοντικών μελετών και να οδηγηθούμε στη διεξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων και πορισμάτων.
Το κερασάκι στην τούρτα, αποτελεί η προχθεσινή
κυκλοφορία ενός πολιτικά άθλιου, ανώνυμου και
ανυπόγραφου εντύπου (υπογράφεται ανώνυμα από
κάποιους «Πολίτες κατά της καύσης Βιομάζας»),
στο οποίο εκτός των άλλων, γίνεται μια ελεεινή
απόπειρα συσχετισμού της έκτακτης επιχορήγησης
που αναμένεται να λάβει ο Δήμος μας για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με το ενδεχόμενο κατασκευής μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας
στον Δήμο μας, κάνοντας λόγο για «μυστική συμφωνία»!!
[...]

Χθες, στον χορό των ψευδών ανακοινώσεων μπήκε
εκ νέου και η «Δύναμη… Μιζέριας». Γράφουν λοιπόν:
«Παράλληλα, το θέμα της δημιουργίας των Μονάδων εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 12ης
Μαρτίου 2013, με εισηγητή τον κ. Ιάκωβο Προμπονά. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων των παρισταμένων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και άλλα
στελέχη της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ», το θέμα αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε συνάντηση όλων των
ενδιαφερομένων με τον εισηγητή για την Τετάρτη
20/03/2013 (στα γραφεία της Περιφέρειας Λ. Συγγρού 15 -17), ώστε να επανέλθει το θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο».
Φυσικά, τίποτα απ’ τα αναγραφόμενα περί αντιδράσεων δεν είναι αλήθεια, αφού το θέμα αναβλήθηκε
«οίκοθεν» απ’ τον Εισηγητή!
Ως Δήμος Μαρκοπούλου, καλέσαμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο και καλούμε και σήμερα εκ νέου, κάθε
ενδιαφερόμενο επιστήμονα του τόπου μας και ειδικότερα, τα εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη
της πόλης μας, να καταθέσουν εντός 15 ημερών,
γραπτό ενυπόγραφο Υπόμνημα με τις απόψεις
τους στην Περιβαλλοντολόγο του Δήμου Μαρκοπούλου, την κα Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου, παραθέτοντας αναλυτικά τα επιχειρήματά τους.
Εν πάσει περιπτώσει, είναι απαράδεκτο, εν έτει
2013, να επικρατούν αντιλήψεις της δεκαετίας του
’50, απορρίπτοντας εκ των προτέρων τα πάντα,
χωρίς πρώτα να διεξαχθούν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και έρευνες για την τεκμηρίωση των όποιον απόψεών μας.
Με ψέματα, οπισθοδρομικές αντιλήψεις μεσαιωνικού
χαρακτήρα, εκφοβισμούς και προκαταλήψεις, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Οπλισμένοι με επιστημονικά επιχειρήματα και αντικειμενικότητα, θα
προχωρήσουμε στην εξέταση όλων των ενδεχόμενων,
καταλήγοντας φυσικά, στην καλύτερη δυνατή περιβαλλοντική επιλογή!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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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
M INI MARKET
“ H Ω Ρ ΑΙΑ ΓΕΙΤΟ ΝΙΑ”
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
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Π. 05/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Σχολικού Κυλικείου)
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 38Α’
19003, Παιανία
Τηλ.: +30 2132030701-709
Φαξ : + 30 210 6646188
e-mail: paiania_mayor@paiania.gr
Παιανία, 21 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 4675
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Καραολή & Δημητρίου 38Α’, ΤΚ 19002, Υπόψη αρμοδίου: Κου Καβαδία Ανδρέα –
Χρήστου, τηλ. +30 210 6647317, φαξ
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου
είναι: «Ανάπλαση και Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Δήμου Παιανίας» και
ο τόπος κατασκευής ο Νομός Αττικής
και ειδικότερα ο Δήμος Παιανίας.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης. Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται και αναλύονται στα
συμβατικά τεύχη του έργου είναι, α)
οι εργασίες του επιμετρημένου τμήματος του έργου, της οδοποιίας, των
οικοδομικών και του πρασίνου των
χώρων της ανάπλασης, δηλαδή, των
εργασιών αποξηλώσεων – καθαιρέσεων, εκσκαφών, οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, δαπεδοστρώσεων και
φύτευσης των χώρων της ανάπλασης
και β) οι εργασίες του τμήματος του
έργου με μελέτη – κατασκευή και κατ’
αποκοπή τίμημα, i) της ανάδειξης των
χώρων, της προτομής του Δημοσθένους που φιλοτεχνήθηκε από τον μεγάλο γλύπτη Γεωργαντή στην
πλατεία Δημοσθένους, του ανδριάντα
του οπλαρχηγού Ντάβαρη, του μνημείου Βορρέ και του μνημείου των πεσόντων ηρώων, λαμβάνοντας υπόψη
τις σημαντικές ιδιαιτερότητες της διατήρησης της παράδοσης και του πολιτισμού της περιοχής, όπως, το
κληροδότημα του Ανδρέα Συγγρού
και τον καθεδρικό ναό της Ζωοδόχου
Πηγής του 2ου αιώνα που αγιογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον μεγάλο
ζωγράφο Φώτη Κόντογλου (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και
φύτευσης των χώρων που θα περιβάλλουν τους χώρους αυτούς), ii) της
πλήρους κατασκευής του υπόγειου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και
του υπέργειου υπαιθρίου ελεύθερου
χώρου πρασίνου πάνω από αυτόν (περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες οικοδομικών,
ηλεκτρομηχανολογικών
ενεργειακών εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και φύτευσης του
υπέργειου χώρου του) και iii) των Η/Μ
εγκαταστάσεων - ενεργειακών συστημάτων και της άρδευσης όλης της
περιοχής της ανάπλασης του εν λόγω
έργου (περιλαμβάνονται όλες οι Η/Μ
εργασίες – εγκαταστάσεις και όλα
εκείνα τα ενεργειακά συστήματα για
την εξοικονόμηση ενέργειας όλης της
περιοχής ανάπλασης). Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται
σε τμήματα και δεν θα ληφθούν

που Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό
με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου
ΓΕΛ ΔΕ Παλλήνης (ΚΥΑ 64321/Δ4
σχετικά με τη λειτουργία κυλικείων
δημόσιων σχολειών).

22-04-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π. μ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δντή του 1ου Γενικού Λυκείου
ΔΕ
Παλλήνης
στις

Γέρακας, 22-03-2013
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο
συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται
σε 5.000.079,88 € χωρίς το Φ.Π.Α.
23% και αναλύεται σε:
- Δαπάνη Εργασιών: 3.630.827,18 €
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 653.548,89 €
- Απρόβλεπτα : 642.656,41 € (παρ. 3.,
άρθρο 57, ν.3669/08, ποσοστού 15%
επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του ν.
3669/08 και του ν. 3621/2007)
- Αναθεώρηση: 52.770,55 €
- Απολογιστικά: 20.276,85 €
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%):
1.150.098,26 €
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή
Προθεσμία εκτέλεσης: Δέκα οκτώ
(18) μήνες.
Τμήμα ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΙΙΙ Α. ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση
συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 98.946,19 €
και θα ισχύει για τουλάχιστον δέκα
οκτώ (18) μήνες από την ημέρα του
διαγωνισμού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή
της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ
και σαράντα επτά λεπτών (247.365,47
€). Στην περίπτωση που το ποσοστό
έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο
του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται
να προσκομίσει για την υπογραφή της
σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 35 του ν. 3669/08, το ύψος
της οποίας μπορεί να φτάσει και το
35% του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι
πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών
της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ.
1 του ν. 3669/08. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του
αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του
ύψους των.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και
πληρωμής. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους, και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο
53 του Ν. 3669/08 και τα αντίστοιχα
άρθρα της ΕΣΥ. Έχουν υποβληθεί ή
θα υποβληθούν επίσης αιτήσεις για
την χρηματοδότηση του έργου και σε
άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.
3. Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου
σε Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αυτή πρέπει να περιβληθεί με την ιδιαίτερη νομική μορφή
πριν από την υπογραφή της σύμβασης
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις (Ημεδαπές και Αλλοδαπές ανεξαρτήτως
χώρας προελεύσεως) δεν πρέπει να
διαθέτουν καμία επί πλέον ανάλογη
χρηματοοικονομική ικανότητα.
5. Επίσης, για τις συμμετέχουσες στο

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο του Σχολείου (τηλ.
210-66.65.316), απ’ όπου μπορούν
να παραλάβουν και τη διακήρυξη
του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις (ημεδαπές και αλλοδαπές ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως) για
την απόδειξη της τεχνικής ικανότητάς
τους, δεν ζητείται να υποβάλλουν κανένα άλλο επί πλέον πιστοποιητικό
πέραν αυτών που αναφέρονται και ζητούνται στα άρθρα 21, 22 και 23 της
Διακήρυξης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.
3669/2008.
ΙΙΙ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι απαιτήσεις για την κατάσταση
των διαγωνιζομένων αναφέρονται
στα άρθρα 21, 22 και 22 του τεύχους
της Διακήρυξης. Κανένα άλλο επί
πλέον πιστοποιητικό πέραν αυτών
που αναφέρονται και ζητούνται στα
ως άνω άρθρα δεν ζητούνται.
2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
3η , 4η και 5η (εντός νομού έδρας ή σε
ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
στην 2η , 3η και 4η (εντός νομού έδρας
ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους)
τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , στην Α2η , 1η και
2η (εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο της επιλογής τους) τάξη για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στην
Α2η , 1η και 2η (εντός νομού έδρας ή
σε ένα δεύτερο της επιλογής τους)
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2η , 1η , 2η και 3η
(εντός νομού έδρας ή σε ένα δεύτερο
της επιλογής τους) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
β. Προέρχονται από κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν.
3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσο-

Εθελοντικά σεμινάρια για την υγεία
Οπως όλοι ξέρουμε η άνοιξη προκαλεί αρκετές
αλλεργίες απο την γύρη ή απο τα τσιμπήματα
των εντόμων. Το καλοκαίρι απο την άλλη, προκαλούνται διάφορα επείγοντα περιστατικά λόγω
αυξημένης θερμότητας, υπερέκθεσης στις ηλιακές ακτίνες, πνιγμός κατά την κολύμβηση κ άλλα.
Σεμινάριο θα γίνει στις 30 και 31 Μαρτίου στο
Πόρτο Ράφτη απο το Σώμα Εθελοντών δωρεάν
προσφορά προς όλους. Έχουμε ζητήσει απο τον
Δήμο να μας παραχωρήσει την πολιτιστική αίστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
A1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08,
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
2.5
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της
παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
2.6
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων,
που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα
πιο πάνω, πρέπει να συμπράξουν
τόσο κατά την διαδικασία του διαγωνισμού (σύνταξη μελέτης προσφοράς
- οριστική μελέτη) όσο και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου
(σύνταξη μελετών εφαρμογής κλπ),
με κατάλληλα μελετητικά γραφεία ή
μελετητές, ικανά να εκπληρώσουν με
τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας
και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις
για την εκπόνηση τόσο της μελέτης
κατά την φάση της δημοπρασίας (φάκελος τεχνικής προσφοράς) όσο και
των μελετών εφαρμογής των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων τους κλπ.
και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων
έργων. Οι μελετητές ή τα μελετητικά
γραφεία στο σύνολο τους ή ένα
μέλος τους δεν είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό σε συνεργασία με περισσότερες από μία
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες από αυτές που συμμετέχουν
στον διαγωνισμό, με ποινή αποκλεισμού. Η παράβαση αυτού του όρου
έχει ως υποχρεωτική συνέπεια την
απόρριψη των αντίστοιχων τεχνικών
προσφορών.
2.7
Για τη σύμπραξη αυτή
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μελετητές ή μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) που
διαθέτουν:
α) Ελληνικά μελετητικά γραφεία (ή
κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων)
με πτυχίο: (Γ’) τάξης για την κατηγορία 7- «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες», (Γ’) τάξης
για την κατηγορία 8 -«Στατικές μελέτες», (Γ’) τάξης για την κατηγορία 9 «Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές», (Γ’) τάξης
για την κατηγορία 16 - «Μελέτες τοπογραφίας» και κατά τα λοιπά, όπως
πιο πάνω αναφέρεται.
β) Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία
(χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ,) ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων τα

θουσα πολλαπλών χρήσεων αλλά επειδή δεν
έχουμε λάβει ακόμη καμία απάντηση και επειδή
υπαρχει η πιθανότητα την ημερομηνία αυτή να
είναι κατειλημμένη, δεν αναφέρουμε τον ακριβή
τόπο διεξαγωγής του. Σε κάθε περίπτωση όμως
η ημερομηνία αυτή δεν θα αλλάξει και το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε άλλη αίθουσα.
Μάρη Ηλιάδη
Πρέοεδρος Εθελοντών
Πόρτο Ράφτη 2299400811

οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία ανά κατηγορία μελετών αντίστοιχη με τα καλούμενα ελληνικά
μελετητικά γραφεία.
γ) Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος
(εργολήπτης) διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα πρέπει
αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία
μελετών για την συμπλήρωση των
προσόντων αυτών.
2.8 Επισημαίνεται ότι οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό επιτρέπεται να συμπράξουν με μελετητικά
γραφεία που διαθέτουν, κατά κατηγορία, πτυχία των τάξεων που πιο πάνω
προσδιορίζονται, αποκλειόμενης της
σύμπραξης και με μελετητές ή μελετητικά γραφεία κατόχους πτυχίων
διαφορετικών τάξεων.
2.9 Οι εν λόγω μελετητές ή μελετητικά γραφεία θα συντάξουν τις αντίστοιχες μελέτες (προσφοράς οριστικές, εφαρμογής κλπ.) για λογαριασμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οι οποίες
συμμετέχουν, όπως πιο πάνω ορίζεται, στον υπόψη διαγωνισμό και οι
οποίες σε κάθε περίπτωση είναι οι
αποκλειστικά υπεύθυνες τόσο κατά
τη φάση του διαγωνισμού όσο και στη
συνέχεια κατά την εκτέλεση του
έργου. Θα πρέπει, επίσης, να παρίστανται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ.
τροποποιήσεις αρχικής μελέτης, επίλυσης προβλημάτων κατασκευής
κλπ.) σε συσκέψεις στα γραφεία της
Υπηρεσίας ή και επί τόπου καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατασκευής του έργου,
όποτε αυτό απαιτηθεί.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
ΤΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Επιλογή Αναδόχου: Η επιλογή του
Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις «ανοικτής διαδικασίας» του
Ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις
του νόμου αυτού. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
2. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη
Αναδόχου: Το σύστημα υποβολής
προσφορών θα είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
για το επιμετρημένο τμήμα του έργου
και με κατ’ αποκοπή τίμημα για το
τμήμα του έργου με μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, που
προκύπτει από το άθροισμα της οικονομικής προσφοράς του επιμετρημένου τμήματος του έργου και της
ανηγμένης προσφοράς του κατ’ αποκοπή τιμήματος του τμήματος με μελέτη – κατασκευή του έργου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης, σύμφωνα με τον Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.
Β. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Προθεσμία υποβολής προσφορών
είναι η Τρίτη 21η Μαίου 2013 και ώρα
10:00 π.μ.
2. Η προθεσμία υποβολής αίτησης

για παροχή εγγράφων, τευχών, πληροφοριών κλπ., από τις υπηρεσίες
του Δήμου, είναι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα
υποβολής των προσφορών (χωρίς να
προσμετρείται η ημέρα του διαγωνισμού). Για την παραλαβή των τευχών
οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν
στον δήμο για την δαπάνη αναπαραγωγής τους, το ποσό των 150,00
ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί
και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη
της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή
από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη
σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες
συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν
τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με
την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης δαπάνης αναπαραγωγής και τη δαπάνη
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
υπηρεσία θα αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς να
φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα
οκτώ (18) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Φορέας του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Προϊσταμένη Αρχή είναι
η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, που έχουν έδρα στην οδό
Καραολή & Δημητρίου 38Α’ , ΤΚ
19002, στην Παιανία, Τηλ. + 30 210
6647317 Φαξ +30 210 6646188, email paiania_mayor@paiania.gr, προς
την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και
θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα
προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης
του έργου) που ενδεχομένως θα
ασκήσουν. Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή
του έργου είναι η ΤΥ του Δήμου Παιανίας.
Tο δημοτικό συμβούλιο του δήμου με
απόφαση του, ενέκρινε την ένταξη
του, στον ετήσιο προϋπολογισμό του
έτους 2013, το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με τον
προϋπολογισμό του, με κωδικό 307326.08 και διάθεση πίστωσης για το
2013 διακόσιες χιλιάδες ευρώ.
Ενστάσεις και προσφυγές που μπορούν να ασκηθούν (κατά την Οδηγία
89/665 και τον ν.3886/2010) κατατίθενται στην αρχή (Οικονομική Επιτροπή)
που
διεξαγάγει
τον
διαγωνισμό, την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Παιανίας.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της διακήρυξης
που καταρτίστηκαν με την υπ. αριθμό
246/2012 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Παιανίας και
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθ.28/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη επίσης στην Υπηρεσία Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ (22 ΜΑΡΤΙΟΥ)
«Για εμάς το νερό δεν είναι απλά ένας φυσικός πόρος
και πολύ περισσότερο δεν είναι ένα αντικείμενο
που μπορεί να φέρει κέρδος»

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ· ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ!!!
«Στις παραδόσεις μας το νερό είναι ζωντανός οργανισμός και πηγή της ζωής. Με
το νερό οι λαοί μας και κυρίως οι ιθαγενείς
συζητούν, του συμπεριφέρονται στοργικά
και με τρυφερότητα και το θεωρούν ιερό
σαν το μητρικό γάλα. Για εμάς το νερό δεν
είναι απλά ένας φυσικός πόρος και πολύ
περισσότερο δεν είναι ένα αντικείμενο που
μπορεί να φέρει κέρδος»
Fernando Huanacuni Mamani “Buen Vivir”*
Για το νερό έχουμε γράψει και δεν θα σταματήσουμε να γράφουμε, έως ότου κατανοήσουμε όλοι πόσο απερίσκεπτο διάβημα
είναι η εκποίηση της εταιρείας ύδρευσης
μιας χώρας. Είναι το “υπερόπλο” στα χέρια
ενός εχθρού.
Μόλις χθες 21/3, ήταν η παγκόσμια ημέρα
προστασίας των υδάτινων πόρων και φωνάζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ΤΟ
ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Οπως σημειώνει και η “Εναλλακτική
Δράση”, με την επέλασή του και στη χώρα
μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
συνεπικουρούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) προσπαθεί να επιβάλει βίαια
τα μοντέλα ιδιωτικοποίησης αγαθών και
υπηρεσιών που στις δεκαετίες του ΄80 και
του ΄90 όχι μόνο γνώρισαν την πλήρη αποτυχία, όπου εφαρμόστηκαν (αρχικά στη Λατινική Αμερική και αργότερα στην Ευρώπη
και σε άλλες ηπείρους), αλλά οι εμπνευστές τους και οι πολιτικοί που τα εφάρμοσαν εκδιώχθηκαν κακήν-κακώς από
πολλές χώρες, οι οποίες βίωσαν το σοκ που
προκάλεσε η εφαρμογή αυτών των μοντέλων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το νερό. Στην
πόλη μάλιστα της Κοτσαμπάμπα στη Βολιβία, όπως είναι γνωστό το 2000 έγιναν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στους πολίτες
και το στρατό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του νερού, με νεκρούς και με τελικό αποτέ-

λεσμα να εκδιωχθεί από τη χώρα η αμερικανική εταιρεία Bechtel που είχε εξαγοράσει τον υδάτινο πλούτο της Βολιβίας. Και

Το νερό προσδίδει σε κάθε κοινωνία μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας
(α) Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν άμεση σχέση
με την επιβίωση, την υγιεινή και το άμεσο περιβάλλον του ανθρώπου και επομένως ο δημόσιος χαρακτήρας τους προσδίδει σε
κάθε κοινωνία μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, προοπτική, περιβαλλοντική ευαισθησία.
(β) Σ΄ όλες σχεδόν τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου (όπως
ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία και σκανδιναβικές χώρες), ο έλεγχος των
Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, παραμένει υπό Δημόσιο ή Δημοτικό έλεγχο.
(γ) Αν και το νερό έχει οικονομική και περιβαλλοντική αξία, η κοινωνική του αξία, η ιδιοκτησία του και περισσότερο η χρήση του,
δεν είναι υπηρεσία εμπορικού χαρακτήρα. Το νερό δεν είναι αγαθό
ανθρώπινης παραγωγής. Παρέχεται από τη φύση, σε ρυθμούς
απρόβλεπτους και καθόλου σταθερούς, εγγυημένους ή ελέγξιμους. Γι” αυτό και η διαχείρισή του είναι πολύπλοκη και δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια συλλογική και κοινωνική διεργασία.
Ιστορικά
Στα αστικά κέντρα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι ΔΕΥΑ
έχουν αναλάβει από το 1980 μέχρι σήμερα την ύδρευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Σήμερα
στη χώρα μας και μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» λειτουργούν 130 ΔΕΥΑ, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε 5 εκατ. περίπου πολίτες, το μισό πληθυσμό της χώρας δηλαδή.
Στα περίπου τριάντα χρόνια της λειτουργίας τους οι ΔΕΥΑ οργανώθηκαν σε πολύ ευέλικτα σχήματα, στελεχώθηκαν με ικανά στε-

λέχη, έκαναν επενδύσεις περίπου 8,5 δισ. ευρώ, ανέπτυξαν σύγχρονες τεχνολογίες, κατασκεύασαν και λειτουργούν έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων εφάμιλλα αυτών
των πιο αναπτυγμένων χωρών του δυτικού κόσμου, σύμφωνα με
στοιχεία της EUREAU, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης των υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης.
Οι κυριότεροι λόγοι που τεκμηριώνουν την ανάγκη για το δημόσιο/δημοτικό χαρακτήρα των Οργανισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα και αλλού είναι:
(α) Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν άμεση σχέση
με την επιβίωση, την υγιεινή και το άμεσο περιβάλλον του ανθρώπου και επομένως ο δημόσιος χαρακτήρας τους προσδίδει σε
κάθε κοινωνία μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, προοπτική, περιβαλλοντική ευαισθησία .
(β) Σ” όλες σχεδόν τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου (όπως
ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία και σκανδιναβικές χώρες), ο έλεγχος των
Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, παραμένει υπό Δημόσιο
ή Δημοτικό έλεγχο.
(γ) Αν και το νερό έχει οικονομική και περιβαλλοντική αξία, η κοινωνική του αξία, η ιδιοκτησία του και περισσότερο η χρήση του,
δεν είναι υπηρεσία εμπορικού χαρακτήρα. Το νερό δεν είναι αγαθό
ανθρώπινης παραγωγής. Παρέχεται από τη φύση, σε ρυθμούς
απρόβλεπτους και καθόλου σταθερούς, εγγυημένους ή ελέγξιμους. Γι” αυτό και η διαχείρισή του είναι πολύπλοκη και δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια συλλογική και κοινωνική διεργασία.

φυσικά το νερό επανήλθε και πάλι στον
έλεγχο του κράτους.
Κατάργηση επίσης των συμφωνιών με τις
ιδιωτικές εταιρείες και επανακρατικοποίηση
του νερού έγινε στην Αργεντινή, στη Γαλλία
και σε άλλες χώρες. Και αυτό διότι τα τιμολόγια του νερού από τη στιγμή που το αγόρασαν οι εταιρείες εκτινάχθηκαν στο διπλάσιο
και στο τριπλάσιο των τιμών, αλλά κυρίως
διότι οι εταιρείες δε συντηρούσαν τα δίκτυα
με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλές ασθένειες από βακτήρια που αναπτύχθηκαν και
έφθασαν ακόμα και σε θανατηφόρα κρούσματα (7 νεκροί στο Walkerton του Καναδά
από το βακτήριο Ε colli).
Το παράδοξο και ταυτόχρονα αντιφατικό
που συνέβη με την επίσκεψη πρόσφατα στη
χώρα μας του Γάλλου προέδρου Φρανσουά
Ολάν είναι ότι ενώ στο Παρίσι το νερό έχει
επανέλθει σε δημόσιο έλεγχο (είχε ιδιωτικοποιηθεί το 1985), ο πρόεδρός της λειτούργησε σαν πλασιέ απαιτώντας από τις
ελληνικές αρχές να παραχωρήσουν την
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ στις εταιρείες γαλλικών συμφερόντων Suez, Saur και Velocia
Environment .
Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι
υδάτινοι πόροι αποτελούν φυσικό αγαθό
απαραίτητο για την επιβίωση ανθρώπων,
φυτών και ζώων, ότι το νερό προστατεύεται και θεωρείται κοινό αγαθό από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία πλαίσιο
2000/60) και προστατεύεται από τη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
(Α6/10967).
Είμαστε όλοι αντίθετοι με την με την εκποίηση σε ιδιώτες των εταιρειών ύδρευσης
σε όλη τη χώρα, διότι παρέχουν
νερό σε επάρκεια και σε άριστη ποιότητα
στους πολίτες. Πολύ περισσότερο που πολλές από αυτές είναι κερδοφόρες (5εκ. ευρώ
καθαρά κέρδη είχε η ΕΥΔΑΠ μόνο το πρώτο
τρίμηνο του 2012).
Η “Εναλλακτική Δράση” καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του νερού,
τονίζοντας ότι: «Σε διαφορετική περίπτωση
εκφράζουμε τη βούληση μας να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο και με συλλογικές δράσεις διαμαρτυρίας μαζί με όλους
τους φορείς και τους πολίτες μέχρις ότου
να ακυρώσουμε πιθανή ιδιωτικοποίηση,
όπως έγινε στη Βολιβία το 2000 και στη
Γαλλία το 2010».
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
www.enallaktiki-drasi.gr
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Αντισυνταγματική κρίθηκε η δέσμευση καταθέσεων από το ΣτΕ
To Συμβούλιο της Επικρατείας
έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) τη νομοθετική ρύθμιση
που παρέχει τη δυνατότητα στο
ΣΔΟΕ να προβαίνει σε δέσμευση
τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων κ.λπ .
Ειδικότερα, το Δ' Τμήμα του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. “ΞΕΡΕΑΣ” ΔΗΜΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. “ΞΕΡΕΑΣ” ΔΗΜΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 6.098.319,32 ευρώ (με
Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με το αντικείμενο της εργολαβίας
θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα
έργα διευθέτησης του ρέματος “Ξερέας” και των συμβαλλομένων ρεμάτων “ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” “ΡΟ”,
“ΡΟ1” σε μήκος 1557m συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου
έργου εκβολής. Το ρέμα αυτό
καθώς και τα συμβαλλόμενα ρέματα
θα διευθετηθούν με την κατασκευή
διατομών ανοικτού (τραπεζοειδής,
ορθογωνική) και κλειστού (ορθογωνική) τύπου στη θέση των προτεινόμενων τεχνικών διάβασης (11
τεχνικά). Θα διενεργηθούν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ώστε να
προχωρήσουν τα έργα διευθέτησης
του ρέματος. Κατά τη διάρκεια των
παραπάνω έργων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εκσκαφών

ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, με την υπ' αριθμ.
1032/2013 απόφασή του έκρινε
αντίθετη στα άρθρα 5 (δικαίωμα
συμμετοχής στην οικονομική
κ.λπ. ζωή της χώρας), 17 (προστασία της ιδιοκτησίας) και 25
(αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου), καθώς επίσης και στο
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου

του έργου και στην περίπτωση που
θα αποκαλυφθούν αρχαία κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου θα
χρειαστεί η διενέργεια σωστικής
αρχαιολογικής επέμβασης σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας
με την αρχαιολογία.
Το έργο συντίθενται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
1η) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, δαπάνης 1.636.323,40€.
2η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΣΗΣΕΙΣ ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
δαπάνης 1.850.698,50€
3η) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ δαπάνης 164.430,00€.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στα 4.713.343,34€
(χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) και να
προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο
προσφοράς (κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες) στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ. Λ.
Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος ορ.)
πληροφορίες στα τηλέφωνα 213
2005321, 213 2005335, Fax επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία Θ. Θεοφανόπουλος, Α. Γιώτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
30.4.13 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ.

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (προστασία της περιουσίας) τη διάταξη
του
άρθρου
30
(παράγραφος 5 περίπτωση ε')
του Ν. 3296/2004 που προβλέπει
δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων
σε
περιπτώσεις
οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Εργων της Π.Ε.Α.Α. (17ο χλμ. Λ.
Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος
όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 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 ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β.
Η Οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το
σύστημα “Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

και λαθρεμπορίας. Πάντως,
λόγω της αντισυνταγματικότητας το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην
Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η διάταξη του Ν.
3296/2004, που προβλέπει τις
δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακά στοιχεία,

συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση
σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά. – δεδομένου, υπογραμμίζουν οι δικαστές, ότι όσο
χρόνο διαρκεί η δέσμευση, το
ελεγχόμενο πρόσωπο στερείται
της δυνατότητας χρήσης και διάθεσης περιουσιακών του στοιχείων, και μάλιστα ρευστού
χρήματος και κινητών αξιών φυλασσομένων σε πιστωτικά ιδρύimerisia.gr
ματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ
AΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 2132020131,2132019955
FAX : 2132020059
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 21-3-2013
Αριθ. Πρωτ.: 14120
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
ΕΠΙ THΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
82/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ.Δόμησης και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»,
προϋπολογισμού
20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), που αφορά 47 δια-

φορετικά είδη.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
“Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”,
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) και του
Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α
82/2012 και την με αρ. πρωτ.
58535/7-11-2012 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 11 Απριλίου
2013 ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ώρα 10.00 π.μ., και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10.30 π.μ. όπου αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι
ποσό 1.000,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του
Δήμου
καθημερινά
από
1/4/2013 μέχρι 10/4/2013 κατά τις
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

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 ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
4η, 5η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και σύφμωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.
2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης σύμφωνα με τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
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
οποιονδήυποτε 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 26% 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 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 Εργων.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 94.267,00 ευρώ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 4970/20-3-2013
Εργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΜΕΣΩ
ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Φορέας: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Προϋπ.: 190.000,00€ με ΦΠΑ 23%
Πηγή: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί
ανοικτό διαγωνισμό για τη «Ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών για τη διαφάνεια
και την ενίσχυση της συμμετοχής του
πολίτη του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, μέσω έξυπνων εφαρμογών
πολυκαναλικής διαδραστικότητας»,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
190.000,00€ με ΦΠΑ 23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και τις
λοιπές ερμηνευτικές διατάξεις.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων στο πρωτόκολλο του
Δήμου είναι η 29-04-2013 και ώρα
14:00μ.μ. και ενώπιων της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η 3004-2013 ώρα 11:00π.μ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 30η Απριλίου
2013 και ώρα 11:00πμ. στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται
στο ποσοστό του 5% τού συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή
ποσού 9.500,00 € και υποβάλλονται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου
Παρακαταθηκών σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλ. 22990-20155 αρμόδιο υπάλληλος κ. Καμαργιάννης Ευάγγελος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και
30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου (βλέπε διακήρυξη) 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 σε
(18) δεκαοκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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 της Περιφέρειας Αττικής.
19/03/2013
Η πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 65 του
Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.
3548/2007 (ΦΕΚ 88Α).
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
(Δ/νση: Καποδιστρία 34, Αθήνα 10432,
τηλ. 210 5225.481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να
δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με ταχυδρομείο ή με
Fax.
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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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

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

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

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

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

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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-

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

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

Π Α Ι Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. Ιατρός MCPHU Hospital & CCMC

Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Pediatric Clinic. Philadelhpia PA, USA

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
NOΣOKOMEIO:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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
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O
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24

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Νοθευμένα προϊόντα με αλογίσιο κρέας
Δεν μπορώ να διανοηθώ, πώς σφαγιάζουν αυτό το
ευγενέστατο και πεντακάθαρο ζώο για να το κάνουν
κιμά!!! Εναν σύντροφο πιστό του ανθρώπου, που
στην αγροτική κοινωνία είναι αναπόσπαστο μέλος
της οικογένειας! Η Ευρώπη και δη η Βόρεια, έχει
κάνει θεό το χρήμα και από εκεί και πέρα όλα είναι
δυνατά...

νιατρικού φαρμάκου φαινυλοβουταζόνης, αποτελεί πρόβλημα, γιατί δεν επιτρέπεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
5. Για ποιο λόγο ελέγχεται η παρουσία της ουσίας φαινυλοβουταζόνη;

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) μας πληροφορεί πώς εμφανίστηκε το αλογίσιο κρέας στα τρόφιμα
και μέχρι πού έχει φθάσει η νοθεία.
1. Πώς ξεκίνησε το συμβάν;
Στις 15 Ιανουαρίου 2013, οι Αρχές της Ιρλανδίας βρήκαν,
μετά από εργαστηριακές αναλύσεις, σε ορισμένα προϊόντα
και παρασκευάσματα με βάση το κρέας, (μπιφτέκια από βοδινό κρέας), ότι περιείχαν DNA αλόγου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν (www.fsai.ie), επρόκειτο
για προϊόντα με βάση το κρέας, τα οποία είχαν παραχθεί
από τις επιχειρήσεις Silvercrest Foods και Liffey Meats Ltd
στην Ιρλανδία και Anglo Beef Processors t/a Dalepak Foods
Hambleton DC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παραπάνω προϊόντα είχαν διακινηθεί σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
από τις αλυσίδες λιανικής Tesco, Lidl, Aldi, Dunnes Stores
και Iceland.
2. Με ποιόν τρόπο εισήλθε το κρέας αλόγου σε αυτά τα
προϊόντα;
Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών προκύπτει ότι η παρουσία κρέατος αλόγου σε προϊόντα
που περιέχουν βόειο κρέας, οφείλεται στην εσκεμμένη
προσθήκη από δόλο (νοθεία). Στα διάφορα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα οποία ανιχνεύτηκε
ότι περιείχαν κρέας αλόγου, αυτό δεν αναγραφόταν στην
επισήμανση, ως όφειλε, όπως ορίζει σχετικά η ενωσιακή
νομοθεσία.
Σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, η επισήμανση του τροφίμου και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν δεν πρέπει να οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή, ιδίως ως προς τα
χαρακτηριστικά του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένης της
πραγματικής του φύσης και της ταυτότητάς του.
Στην επισήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ή για μονάδες ομαδικής
εστίασης πρέπει να αναγράφονται όλα τα συστατικά.
4. Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή στην
περίπτωση που εντοπιστεί DNA αλόγου σε προϊόντα για
ανθρώπινη κατανάλωση;
Το θέμα της παρουσίας κρέατος αλόγου σε προϊόντα και
παρασκευάσματα κρέατος τα οποία δεν επισημαίνονται ως
τέτοια, αποτελεί δόλια πρακτική στην εμπορία τροφίμων
και δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων αυτών.
Η εκτίμηση επικινδυνότητας που διενήργησαν οι Επίσημες
Αρχές την Ιρλανδίας και η οποία βασίστηκε σε έγκυρα, επιστημονικά δεδομένα, αξιολόγησε τους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα
(π.χ. μπιφτέκια), και κατέληξε στο ότι δεν αναμένεται κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Μένει να αποδειχτεί μετά από
συνεχείς ελέγχους και χρονικής διάρκειας...
Η παρουσία όμως στα προϊόντα με αλογίσιο κρέας, του κτη-

ρουσία φαινυλοβουταζόνης σε κρέας αλόγου, και μέχρι τις
15 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(EMA) θα παρουσιάσουν κοινή επιστημονική γνωμοδότηση
για το θέμα.
Ο ΕΦΕΤ, από την πρώτη στιγμή, που ενημερώθηκε για την
συγκεκριμένη υπόθεση, προέβη άμεσα σε ενέργειες Ελέγχων με τα συναρμόδια όργανα. Εχει προβεί σε ελέγχους
εκατοντάδων επιχειρήσεων και έχει λάβει 208 δείγματα, εκ
των οποίων έχουν ελεγχθεί τα 100. Από τα μέχρι σήμερα
εργαστηριακά αποτελέσματα, 21 δείγματα τροφίμων βρέθηκαν θετικά ως προς την παρουσία DNA αλόγου.

Προϊόντα τροφίμων με θετικά δείγματα

Η ουσία φαινυλοβουταζόνη (phenylbutazone) αποτελεί κτηνιατρικό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία αλόγων, τα οποία δεν
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (για παράδειγμα
χορηγείται σε άλογα αγώνων και άλογα που προορίζονται
ως κατοικίδια ζώα). Επομένως, η παρουσία της φαινυλοβουταζόνης δεν επιτρέπεται στην διατροφική αλυσίδα και
δεν πρέπει να βρίσκεται στα τρόφιμα. Με βάση την ετήσια
έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα κατάλοιπα
κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα, προκύπτει ότι η φαινυλοβουταζόνη σπανίως εντοπίζεται στο κρέας αλόγου και
επομένως η πιθανότητα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να
έχουν εκτεθεί στη φαινυλοβουταζόνη μέσω της κατανάλωσης κρέατος αλόγου εκτιμάται ότι είναι χαμηλή.
Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών – Μελών στο πλαίσιο της
συνολικής διερεύνησης δόλιων πρακτικών στον τομέα της
εμπορίας ορισμένων τροφίμων με βάση το βόειο κρέας
προχωρούν στη διεξαγωγή δοκιμών και ως προς την πα-

Τα θετικά δείγματα, αφορούν σε προϊόντα:
― Κατεψυγμένο «Κεμπάπ τύπου Αρμένικο», με εμπορική
ονομασία "ΑΡ-ΚΑΣ",
― Σαλάμι Βοδινό με εμπορική ονομασία "Destan",
― Παρτίδα βόειου κατεψυγμένου κρέατος, με την επισήμανση
«FROZEN BEEF MEAT NECK»
― Προϊόν «Καβουρμάς» με την επωνυμία “Παραδοσιακά Αλλαντικά ΑΝΑΝΙΑΔΗ.
― Λουκάνικο χωριάτικο με την εμπορική επωνυμία “Nostima”
― Τέσσερα προϊόντα και συγκεκριμένα «Κεμπάπ τύπου Αρμένικο
― Κεμπάπ κατεψυγμένο με την εμπορική ονομασία «ΑΡΙΣΤΟΝ»
― Προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΚΕΜΠΑΠ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ»
― «Λουκάνικο Πέταλο» με την εμπορική επωνυμία «Ozyorem Kaysevi sucuk 455 gr»
― «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΑΛΑΜΙ» με την εμπορική επωνυμία « LeFruMarin
- Salam Rustic»
― «Σαλάμι μπύρας τεμάχια βάρους 450γρ.», «Αλλαντικό σκορδάτο
βραστό τεμάχια βάρους 330γρ.» με εμπορική ονομασία «ΠΑΣΣΙΑΣ»
― «Λουκάνικα τ. Φραγκφούρτης εμπορική ονομασία «Mr. Grand»
― «Κεφτεδάκια ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ κατεψυγμένα σε συσκ. βάρους 2kg»
Υπομονή ως τις 15 Απριλίου και λιγότερα σαλαμοειδή!

Η Δημοτική Επιτροπή Υγείας οργανώνει
στοματική υγιεινή για τα παιδιά Δημοτικού
Πρόγραμμα στοματικής υγιεινής και
πρόληψης στις πρώτες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων Κορωπίου (1η, 2η, 3η
τάξη), αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή
Υγείας του Δήμου Κρωπίας, σε σύσκεψη που πραγματοποίησε (6/3) μεταξύ των μελών της Επιτροπής και
εθελοντών γιατρών.
Η ενημέρωση θα γίνει σε δύο φάσεις
(ενημέρωση στις τάξεις και οδοντιατρικός έλεγχος, καθαρισμός και όπου χρειάζεται φθορίωση).
Ο πρόεδρος της Επιτροπής δημοτικός
σύμβουλος, Σπυρίδων Κόλλιας, στέλνει
προσκλητήριο προς τους Οδοντιάτρους
του Κορωπίου, να δηλώνουν εθελοντική
συμμετοχή στο πρόγραμμα έως την
Πέμπτη 28 Μαρτίου, στο e-mail
grafeiodimoti@e-koropi.gr, koropi@hol.gr

και στα τηλέφωνα 800-11 34600 (επιλογή 5) και 210-6625351 (εσωτ. 304),
τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι η πολιτική
βούληση του δήμου μας είναι μία: να
βοηθήσουμε τους δημότες μας να αντέξουν σε αυτή την πρωτοφανή κατάρρευση του συστήματος υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να παραμελήσουμε την πρόληψη υγείας ειδικά για τα
παιδιά. Οι οικογένειες δεν αντέχουν
πλέον οικονομικά και η πρόληψη βοηθάει. Σε κάθε δράση μας εξαντλούμε τα
μέσα των δημοτικών δομών και υπηρεσιών που πρέπει να τεθούν σε άμεση
λειτουργία καθώς και της συνεργασίας
με κοινωνικές οργανώσεις και άλλους
φορείς ή πρόσωπα για την παροχή κοινωνικής βοήθειας».

Ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ο Μιχάλης Καλαβρυτινός, οδοντίατρος.
Επίσης ορίστηκε επιστημονικός και διοικητικός υπεύθυνος για το 1ο Δημοτικό
Ιατρείο Κορωπίου στην Αγία Μαρίνα,
έγινε ενημέρωση για την καταγραφή
προβλήματος σίτισης στα σχολεία του
Κορωπίου και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
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Πρωτιά στα Optimist ο Ν.Α.Ο.Β.
Στον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ATHENS EUROLYMP
WEEK 2013 κατέκτησε την 1η θέση με τον αθλητή Τέλη
Αθανασόπουλο στην κατηγορία των αγοριών και την 6η
θέση με την Αθηνά Τερζόγλου στα κορίτσια!

Συνολικά συμμετείχαν 157 ιστιοπλόοι από την Ελλάδα και
τη Βουλγαρία. Η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ καλά προετοιμασμένη και σ' αυτό το δύσκολο αγώνα, που παρά τους
ασθενείς και με πολλές αλλαγές ως προς τη διεύθυνσή
τους ανέμους, πέτυχε τις παραπάνω επιτυχίες.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης και ο Κωνσταντίνος Χουσιάδας ο οποίος κατέλαβε την 11η θέση στ'
αγόρια καθώς και η Χρύσα Μαρίνου την 14η στα κορίτσια.

Πολυνίκης ο Πρωτέας Βούλας
Νίκες σερί: Σαββατο 09.3 οι κορασίδες, Κυριακή 10.3 οι γυναίκες, Δευτέρα 11.3 οι άνδρες,
Τρίτη 12.3 οι παίδες, Τετάρτη 13.3 οι νεάνιδες, Τρίτη 19.3 οι παίδες, και Τετάρτη 20.3 οι Νεάνιδες!
ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (2ος αγώνας playoffs):
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 61 - 74.....
Μεγάλη νίκη των παίδων του Πρωτέα (19.3) και πρόκριση
στην ημιτελική φάση με δύο συνεχόμενες νίκες.
Η ομάδα μπήκε διστακτικά στον αγώνα και αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, ένα ισοδύναμο πρώτο δεκάλεπτο με μιά εύθραστη διαφορά 3 πόντων υπέρ του Πρωτέα.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες περιορίζοντας τα λάθη
και παίζοντας πολύ καλή άμυνα, κατάφεραν να πάνε στα
αποδυτήρια, με μιά διαφορά 11 πόντων υπέρ τους.
Ο μαχητικός όμως Πανιώνιος, δεν είχε πει την τελευταία
του λέξη. Με ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, μείωσε τη
διαφορά στο καλάθι.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Πρωτέα διέψευσαν
όσους νόμιζαν ότι με βάση τη διαφορά που δημιουργήθηκε
στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο αγώνας θα εξελιχθεί
σε ντέρμπι.
Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πανιώνιο και η καθαρή διαφορά των
13 πόντων στο τέλος του ματς, ήρθε φυσιολογικά.
Η ημιτελική φάση, ξεκινάει στις 26/3 με αντίπαλο την
ομάδα του ΑΟΝΑ στην έδρα της. Θα περάσει στον τελικό
για τον πρωταθλητή Παιδων ΕΣΚΑΝΑ, η ομάδα που θα
κάνει 2 νίκες......
Δεκάλεπτα : 17 - 20, 9 - 17, 21 - 12, 11 - 25.....
Τελικό σκορ : 61 - 74......
Πρωτέας (Τσεμπέρης): Λάσκαρης, Μαράκης 17, Μπαλντούκας 6,
Μπαρδάνης 18(1), Μπιμπούδης 1, Μπούρας, Παυλάτος 2, Πεφάνης 12, Ποθητάκης 18.

ΕΣΚΑΝΑ Α`ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1ος αγώνας ΤΕΛΙΚΟΥ
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 44 - 51.
Προβάδισμα για τον Πρωτέα Βούλας (1 - 0) στον τελικό των
πλέϊ οφ των νεανίδων 20/3.
Ο Ίκαρος είχε το απόλυτο ρεκόρ στην κανονική περίοδο,
αλλά η πρώτη του ήττα για φέτος στις νεάνιδες μπορεί να
αποδειχτεί και η πιο οδυνηρή.

Η ...κερκίδα παίζει το ρόλο της στο αποτέλεσμα...
Τα δεκάλεπτα: 07 – 15 , 25 - 32, 37 - 38 , 44 – 51....
Διαιτητές: Μαραβέλιας, Λάτσης.
Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ (Τσίκληρας): Ξεπαπαδέα 7, Βαζαίου, Τριανταφύλλου,
Κολλάτου 11(1), Στεφάνου 4, Σταμάτη 16, Κόλλια 6.
Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 2, Στυλιαρά 5(1), Κήτσιου 2,Βουδούρη, Παυλοπούλου 19(1), Μπιτζανάκη
Ρουμπ., Λαγού-Μειμάρογλου, Δημέλη, Ασκιανάκη, Φασούλα 15,
Φωκιανού, Κουτανίτου 8.

Τα προηγούμενα νέα του Πρωτέα που σου έχω στείλει [από
Σάββατο 09.3.2013 έως και Τετάρτη 13.3.2013]
ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ 33 - 65
Εύκολη νίκη (9/3) με καλή εμφάνιση και ωραίο μπάσκετ
για την ομάδα των κορασίδων του Πρωτέα στην τελευταία
αγωνιστική του Πρωταθλήματος ΕΣΚΑΝΑ επί του Μανδραϊκού με 65 -33.
Τα δεκάλεπτα: 09-15, 20-31, 25-47, 33-65.....
Μανδραϊκός (Καραπαναγιώτη) : Μέτα Σηφάκη 5, Μαλισιόβα, Χαραλαμπάκη 3(1), Γουργιοτοπούλου, Γρίβα 6, Λιάσκου, Παπαγεωργίου 7(1), Τζάβαρη 8 Κουτσελίνη 2, Ρούτη.
Πρωτέας Β. (Κουρμούλης, Κονιδάρης) : Mπιτζανάκη Ρ. 17(1), Παπαλιού Δ., Μιχαλοπουλου Α., Μπιτζανάκη Ε. 21(1), Κρεμμύδα Κ.
10, Βασιλειάδη Χ., Λαγού-Μειμάρογλου 4, Αμπντελφαττάχ Σ. 5,
Βάνα Ρ., Μιχαλοπουλου Μ.8(1).

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου βγήκαν τα
ζευγάρια των πλέι οφ για το φάιναλ-8......
Σάββατο 23/03/13 Πλέϊ οφ Κορασίδων Κλ. Γήπεδο Βούλας
ώρα 15.30: Πρωτέας Βούλας - Πανιώνιος Γ.Σ.
A’2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΛ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ:
Ε.Α ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 36 - 80
Το απόλυτο για τον Πρωτέα με την 16η νίκη του (10/3) σε
ισάριθμες αναμετρήσεις στον Ομιλο του Νότου της Α2 Γυναικών, συνεχίζουν ακάθεκτες οι γυναίκες του Πρωτέα και
παραμένουν αήττητες στην κορυφή, μετά το ρεπό της Καθαρής Δευτέρας υποδέχονται στην Βούλα την, δεύτερη
στην βαθμολογία, ομάδα της Κω.
Τα δεκάλεπτα : 09 - 16, 20 - 38, 26 - 64, 36 - 80...
Ε.Α ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Μιχαηλίδης): Δελαπόρτα 2, Τσαντά 1, Πανίτσα, Νικολάου, Δερμάτη 10(1), Παπαγεωργάκη 13, Τσίρου 10(2), Μαυρομάτη
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας, Κουρμούλης) : Δασκαλοπούλου
10(2), Κύρου 3, Μαγαλιού 24(2), Μπαρμπερίδου 9(1), Λαγού Μεϊμάρογλου4, Στυλιαρά 9, Μελά 2, Βλάχου 2, Τετενέ 17.

Βαθμολογία

Μεγάλη νίκη και μεγάλο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση
του Πρωταθλήματος από την ομάδα του Πρωτέα που κέρδισε εκτός έδρας τον Ικαρο Καλλιθέας 44 - 51.
Χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλά έχοντας όμως πολύ καλή
τακτική σκέψη κατάφερε να έχει το «πάνω χέρι» στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
Στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου με το σκορ 37-38 το παιχνίδι ξεκίνησε ουσιαστικά από την αρχή. Με καθαρό μυαλό
όμως και σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση ήρθε το
τελικό 44-51.
Από τις νικήτριες κορυφαίες Φασούλα και Παυλοπούλου
ενώ οι περσινές πρωταθλήτριες [Ίκαρος Καλλιθέας] φάνηκαν νευρικές και άστοχες.
Η συνέχεια της σειράς θα διεξαχθεί την Τρίτη 26/3 με το
δεύτερο παιχνίδι στις 21:30 στο κλειστό της Βούλας.
Το δεύτερο παιχνίδι ανεξάρτητα από την νίκη στο πρώτο
είναι πολύ δύσκολο, ίσως δυσκολότερο και από το πρώτο.

1 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
32 16 16 0 1076 721
----------------------------------------------------------------------------------------2 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ
30 16 14
2 1055
865
----------------------------------------------------------------------------------------3 Α.Ε Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
27 16 11
5 859
821
4 Κ.Α.Ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
25 16 9
7 854
812
----------------------------------------------------------------------------------------5 Φ.Ε.Α Ν.Φ - Ν.Χ
25 16 9
7 876
826
----------------------------------------------------------------------------------------6 ΣΠΟΡΤΙΓΚ
24 16 8
8 823
843
----------------------------------------------------------------------------------------7 ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
21
16 5 11 859
959
----------------------------------------------------------------------------------------8 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21
16 5 11 822
935
----------------------------------------------------------------------------------------9 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18
16 2 14 939
1092
-----------------------------------------------------------------------------------------

Η επόμενη προτελευταία αγωνιστική είναι την Κυριακή
24/03 στο κλειστό Γήπεδο Βούλας ώρα 12.00.
Πρωτέας Βούλας – Ιπποκράτης Κω....
Με νίκη οριστικοποιείται η άνοδος στην Α1.
Αναλυτικά η Τελική Φάση :
2η Αγωνιστική Τρίτη 26/3/13 ώρα 21.30 Κλ. Βούλας: Πρωτέας Βούλας - Γ.Σ. Ίκαρος Καλλιθέας
3η Αγωνιστική Τετάρτη 03/4/13 ώρα 22.00 Κλ. Εσπέρου :
Γ.Σ. ΄Ικαρος Καλλιθέας - Πρωτέας Βούλας [ Αν χρειαστεί ]

ΕΒΔΟΜΗ
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22ος Αγώνας Δρόμου
σε ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
στην Παλλήνη
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ διοργανώνει τον
22ο Αγώνα Δρόμου σε ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ στη μνήμη του Αθανασίου και Βασιλείου Μανωλόπουλου, την Κυριακή 31
Μαρτίου, με τους παρακάτω όρους:

1ος Κύπελλο – Μετάλλιο – Δίπλωμα
2ος Μετάλλιο – Δίπλωμα
3ος Μετάλλιο – Δίπλωμα
Αναμνηστικό Δίπλωμα θα δοθεί σε όλους
τους αθλητές που θα τερματίσουν.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 στο Δήμο Παλλήνης (Δημοτική Ενότητα Γέρακα), Πλατεία Μακεδονίας με ώρα έναρξης 10π.μ.

6. ΙAΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από
τους αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και
αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε
προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση
αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου
του αθλητή ή της αθλήτριας, και το οποίο
θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή
κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ ιατρούς.
Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) χρόνο
από τη θεώρησή του.

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
600μ ΜΙΝΙ, 1000μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’, 1000μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’, 2000μ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,
4000μ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, 4000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 6000μ ΑΝΔΡΩΝ-ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα σωματεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό
αθλητών – τριών σε κάθε αγώνισμα και συνολικά, σύμφωνα με την γενική προκήρυξη του Σ.Ε.ΓΑ.Σ. 2011.
4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητώντριών θα γίνονται 45-60 λεπτά πριν από
κάθε αγώνισμα με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία των αγώνων επιδεικνύοντας
το ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
5. ΕΠΑΘΛΑ :
Στους νικητές των κατηγοριών ΜΙΝΙ-ΑΝΔΡΩΝ θα δοθούν:

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :
1) Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με
τους κανονισμούς του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έκδοση
2011.
2) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον αλυτάρχη και
τον τεχνικό υπεύθυνο των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Την πρόκριση για τους 8 του
Champions League πήρε η ομάδα
της Βουλιαγμένης
Σε ένα δραματικό και γεμάτο ένταση παιχνίδι, η
ομάδα της Βουλιαγμένης
πήρε την πρόκριση για τους
8 του Champions League.
Οι Γάλλοι ξεκίνησαν δυνατά, προηγούμενοι με 3-0
και στη συνέχεια υπερκάλυψαν τη διαφορά του πρώτου
αγώνα (4 γκολ), προηγούμενοι με 10-5 στα μέσα της
3ης περιόδου ενώ έφτασαν
στο 13-9 λίγο πριν τη λήξη
του αγώνα.
Ο ΝΟΒ μείωσε 13-10 με
γκολ του Μάνθου Βυλγαράκη, από θέση φουνταριστού.
Τα στοιχεία του αγώνα :
Μαρσέιγ-ΝΟΒ:13-10 (3-3, 51, 3-4, 2-2)
Σκόρερς :
Μαρσέιγ (Ολιβιέ Σαντιέ) :
Μπικάρι 4, Οντόν 3, Σιμόν 2,
Ράντζιτς 2, Ολιβόν, Κοβάσεβιτς, Καμαρασά
ΝΟΒ (Τεό Λοράντος) : Γούνας 3, Αφρουδάκης 2, Βουλγράκης 2, Μυλωνάκης,
Χατζηδάκης, Τίγκας
Οι υπόλοιπες ομάδες που
προκρίθηκαν στα προημιτελικά είναι οι : Γιουγκ, Ερυθρός Αστέρας, Σέγκεντ,

Μπαρσελονέτα, Γαλατασαράι, Σπαρτάκ Βόλγογκραντ
ενώ αναμένεται και ο επαναληπτικός Μπρέσια-Παρτί-

ζαν, με μεγάλο φαβορί τους
Σέρβους, που έχουν αναλάβεικαι τη διποργάνωση του
Final Four.

10ο τελικό Κυπέλλου
ΕΠΣΑΝΑ
Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής
Αττικής θα παρουσιάσει τον 10ο τελικό Κυπέλλου
μεταξύ των οάδων ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 16.30 στο Δημοτικό γήπεδο
Παλλήνης “Γ.ΔΕΔΕ”.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 10/3/2013, και συγκροτήθηκε σε σώμα στις
14/3/2013 έχει ως εξής:
Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΚΑΚΟΣ
Αντιπρόεδρος
ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΔΟΓΛΟΥ
Γεν. Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αναπλ. Γ. Γραμ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΤΣΕΛΗΣ
Ταμίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Αναπλ. Ταμίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
Υπεύθ. Προγράμ. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΪΟΣ

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
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

6932649049
6937415173
6947661320
6977404804
6943077927
6945328606
6972412011
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