Διαβάστε μας
όλη την εβδομάδα
στον ιστότοπο
www.ebdomi.com

Να κατακτήσουμε
τον κόσμο

“Ανοιξαν πόρτες” για το ΧΥΤΑ Γραμματικού
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές
Το ΥΠΕΚΑ έβαλε “φρένο” στους ευρω-επιθεωρητές
Σελίδες 16, 17

Πουλήστε “ΕΛΛΑΔΑ”!
ΟΧΙ την Ελλάδα
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατακτήσετε τον κόσμο.
Ο παλιός, ο γνωστός, είναι με τα όπλα: πολύ αίμα,
πολλή καταστροφή, πολύς πόνος, μίσος, εκδίκηση,
ρεβάνς... αμφίβολη και μικρή διάρκεια οφελημάτων
και ικανοποίησης.
Ο άλλος, ο οικονομικός - παλιά ήταν επικουρικός ή παράλληλος ή προπαρασκευαστικός - τώρα είναι ο κύριος.
Αυτοκαταστρεπτικός. Δεν μιλάω για
διάρκεια. Μιλάω για το οικτρό τέλος του.
Χωρίς να είμαι καθόλου πρωτότυπος,
προτείνω έναν τρίτο: τον πολιτισμό!
του Κώστα Οχι επικουρικά ή παρεπόμενα, παραΒενετσάνου πλανητικά ή καταχθόνια, ή, ή, ή.
Απλά με τη γνωριμία, την επαφή, τη
χαρά: Αν επρόκειτο να με εκτελέσουν και με ρωτούσαν για την τελευταία μου επιθυμία θ’ απαντούσα: Να
χορέψω ένα συρτάκι!
Ζορμπά, αλά Αντονυ Κουίν, σε μελοποίηση Μίκη Θεοδωράκη. Το αφήσαμε ανεκμετάλευτο, όπως και τόσα
άλλα, όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες... Και μετά θέλουμε τουρισμό! Τουρισμό μαϊμουδίζοντα. Μαϊμού!
Τουρισμό τύπου Ριβιέρα! Μήπως Κάπρι; Το “Κάπρι”
είναι στο Καστελόριζο, με τη σπηλιά του Παραστά.
Ακουσα με τα ίδια μου τ’ αυτιά να λένε οι Ιταλοί τουρίστες αντικρύζοντάς την: che Capri! (Τί Κάπρι και
πράσσειν άλογα. Και πράττειν και βούλεσθαι, άλογα
δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι...)
Για το συρτάκι που λέγαμε. Δοκιμασμένο και από μένα
προσωπικά! Τυπική τελετή αποχαιρετισμού εικοσαμελούς συγκεκριμένης ομάδας διακεκριμένων Γερμανών, έπρεπε να λήξει στις 11μ.μ., γιατί στις 05:00 το
πρωί έπρεπε ν’ αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.
Τυπικοί οι Γερμανοί, έ; Τους έκανα “Ελληνες”, αφού
στις μία μετά τα μεσάνυχτα δεν μπορούσαν να ξεκολήσουν χορεύοντας... συρτάκι! ενώ δύο ώρες πριν φιλιόμασταν και αποχαιρετιόμασταν.
Αν θέλεις λοιπόν τουρισμό πουλάς “Ελλάδα”. Δεν
πουλάς... Ριβιέρα. Πουλάς συρτάκι, πουλάς σουβλάκι,
πουλάς ουζάκι. Και “μουζάκα”! Οχι μουσακά κατεψυγμένο και προπαρασκευασμένο.
Θέλεις και ακριβό τουρισμό; Πουλάς συμπόσια, ανάκλιντρα, αυλητρίδες ερωτισμό, ξέδωμα ή φιλολογικές
και φιλοσοφικές συζητήσεις!
Συνέχεια στη σελ. 2

Εγκαίνια στον Αγιο Νεκτάριο Πανοράματος Βούλας

Σελίδα 12

Διεθνές Φεστιβάλ Γεύσεων
στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης

Γευσιγνωσία κρασιών
Ανοιχτές Πόρτες

Συμμετέχουν 37 Πρεσβείες!

Σελίδα 5

Σελίδα 7

Θετική η απολογιστική
έκθεση του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος

Δωρεάν ταχύρυθμα
προγράμματα Η/Υ στα 3Β
Σελίδα 7

Ανεξάρτητη δημοτική
σύμβουλος
η Νανά
Καραγιάν
Σελίδα 3
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Εμμεσες τεχνικές για τη
σύλληψη της φοροδιαφυγής
Παν. Αλεξίου

Σελίδα 16

Εργα ΠΕΠ Αττικής
“η τελευταία ευκαιρία για την Αττική”

Σελίδα 24
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«Απόλλωνα, θεέ του Ηλιου και του φωτός»

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ο Δήμος 3Β
Εκλεισε τα δύο χρόνια και
πέντε μήνες ο νέος τριαδικός ή τριπολικός Δήμος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ή 3Β χάριν συντομίας
και συνεχίζει να διατηρεί
αυτόν τον... εταιρικό τίτλο
που θυμίζει ομόρυθμη εταιρία (Ο.Ε.).
Ετσι, η δημοτική αρχή μετά
από παρέμβαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποφάσισε να φέρει το θέμα σε
«διαβούλευση» ώστε ν’ αποφασισθεί ένα όνομα! (τη
Δευτέρα 27/5 συνεδριάζει ο
Δήμος μετά από αίτημα 18
συμβούλων).
Το χειροκροτούμε, έστω και
καθυστερημένα αλλά ένα
όνομα μιας πόλης δεν είναι
ούτε αντικείμενο φιλοδοξιών, ούτε σκοπιμοτήτων και
ιδεοληψιών.
Πρέπει να είναι εύηχο, καλαίσθητο, αντιπροσωπευτικό

θετικού και υψηλόφρονος
νοήματος, «πιασάρικο»!
Ετσι από τον καιρό που συζητιόταν ο «Καλλικράτης» η διοικητική μεταρρύθμιση
Ραγκούση – το θέμα της συνένωσης των Δήμων μάς
είχε απασχολήσει και είχαμε
γράψει επανειλημμένα. Οταν
δε η συνένωση των Δήμων
επεβλήθη, θέσαμε και το
θέμα της κοινής ονομασίας.
Υπενθυμίζουμε για τους αναγνώστες, αλλά και για τους
θεσμικά υπεύθυνους ν’ αποφασίσουν, τί προτείναμε
τότε και τώρα και γιατί, προσθέτοντας ότι η πρότασή
μας για «Απολλωνία» ως
ονομασία του νέου Δήμου,
έτυχε δημοσκοπικά της υποστήριξης άνω του 62%, την
είχε υποστηρίξει ένθερμα ο
τότε δήμαρχος Βούλας Γ.
Μάντεσης και πλείστα των
μελών του Δημοτ. Συμβουλίου και πολλοί άλλοι σε με-

Να κατακτήσουμε τον κόσμο
Πουλήστε “ΕΛΛΑΔΑ”!
ΟΧΙ την Ελλάδα
Συνέχεια από τη σελ. 1
Πουλάς τέχνη, φιλοσοφία, σκέψη, πολιτισμό. Γι’ αυτό οργανώνεις και συνέδρια και φεστιβάλ και συναυλίες (όχι,
“heavy metal”).
Πουλάς θάλασσα, χαρά, έρωτα, κέφι, ήλιο!...
Α, τώρα που είπα Ηλιο, δεν πουλάς μόνο τη λαμπρότητα,
τη ζεστασιά του, την αισιοδοξία του. Πουλάς και την ενέργειά του και μάλιστα όχι σε φωτοβολταϊκά πάνελς γερμανικά ή κινέζικα, αλλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Είναι μια τεχνολογία
απλή, μια επιστήμη, μια βιομηχανία που πρέπει να ρίξουμε
όλο το βάρος μας. Δεν βγάζουν μόνο τα βαπόρια λεφτά. Μη
χάσουμε αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας και πλούτου.
Μη χάσουμε κι αυτό το τρένο. Χάσαμε το τρένο της βαρειάς
βιομηχανίας, χάσαμε το τρένο της ηλεκτρονικής, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αν χάσουμε και το τρένο των
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, κυρίως της ηλιακής, θα περισσεύουμε ακόμη και για “γκαρσόνια”.
Αυτή την “Ελλάδα” πρέπει να πουλήσουμε. Κι όχι βέβαια
την ΕΛΛΑΔΑ.

τέπειτα αρθρογραφία τους
σε τοπικά μέσα.
Γιατί λοιπόν Απολλωνία;
Στο Καβούρι της Βουλιαγμένης, βρίσκεται ως γνωστόν, ο
αρχαίος ναός του «Ζωστήρος Απόλλωνος». Η θέση
του είναι κεντροβαρής, οι
νοηματικοί του συμβολισμοί
είναι υψηλόφρονες.
Εκ του Απόλλωνος λοιπόν,
Απολλωνία η νέα ονομασία
του Δήμου. «Ο Απόλλων
συμβολίζει ό,τι μεγαλειώδες
και ωραίο έχει η ελληνική
φύση. Είναι προσωποποίηση
της λάμψης του ελληνικού
και ιδιαίτερα του Αττικού ουρανού, της ομορφιάς (του
κάλλους) και ταυτόχρονα
των υπέροχων διανοητικών
και αισθητικών πλεονεκτημάτων του λαού μας. Θεός της
ψυχικής γαλήνης, της αρμονίας» κλπ. (Εγκυκλοπ. Πυρσός)
Είναι εύηχος, ευχάριστη στο
άκουσμα.
Εκφράστηκαν απόψεις όπως
«Δήμος
Αναγυρούντος».
Είναι τοπωνυμιακά ετεροβαρές, γιατί εκφράζει την πόλη
της Βάρης μόνο και μπορεί

Συμπεραίνουμε τελικά ότι η
Απολλωνία είναι η πλέον εκφραστική, επιτυχής και ενδεδειγμένη ονομασία.
Κ. Βενετσάνος

ΤΑ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Μαΐου στις 7μ.μ. με 33 θέματα στην ημερήσια
διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Καθορισμός διαδικασίας για την δημόσια διαβούλευση
και την επιλογή οριστικής ονομασίας του Δήμου ΒάρηςΒούλας- Βουλιαγμένης. (το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπογραφές 18 Δημοτικών Συμβούλων).

2. Επαναφορά του εθνόσημου στα έγγραφα του Δήμου.
(Το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπογραφές 18 Δημοτικών Συμβούλων).
3. Λήψη απόφασης για τις ελεύθερες παραλίες της περιοχής μας και την λειτουργία του κάμπινγκ Βούλας.
4. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών.
5. Διαγραφή οφειλών Κοινοπραξίας 'Δ. ΑΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Α.Ε-ΗΙGH LEVEL AEBTE” ως αποζημίωση χρήσης και
επαναβεβαίωση αυτών ως μίσθωμα.
6. Ανάθεση ή μη οικονομικής προσφοράς από την Δικηγορική Εταιρεία “ΚΙΤΣΑΡΑΣ-ΠΑΣΣΙΑΣ-ΣΦΗΚΑΣ-ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”.
7. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του στην Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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να αποδίδεται στον Σαλαμινομάχο του αρχαίου Δήμου
Βάρης, αλλά παραπέμπει και
στο φυτό «ανάγυρος» (βρωμόχορτο) που είναι δύσοσμο.
Είναι γνωστή από την αρχαιότητα η φράση «μη κίνει τον
ανάγυρον» (μην τον ανακατεύεις γιατί βρωμάει).
Εχει προταθεί ακόμη «Αιξωνίδες Αλαί». Είναι κι αυτό
ετεροβαρές γατί εκφράζει
τον αρχαίο Δήμο που περιλαμβάνει κυρίως τη Βούλα.
Είναι σύνθετη λέξη από το
«Αιξ» (αιγός = κατσίκα) και
«ωνή» (αγορά – παζάρι, εξ’
ου και τα ώνια – οψώνια –
ψώνια».
Αναλυόμενη εννοιολογικά η
πρώτη λέξη «Αιξωνίδες» σημαίνει «γιδοπάζαρο». Υπάρχει δε και το ρήμα
“αιξωνεύω” που σημαίνει φωνασκώ καβγαδίζω. Ε, δεν νομίζω να ταιριάζει στην
περιοχή μας.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πολιτιστικός μήνας στο Δήμο
Παλλήνη
Σελ. 5
2nd Athens Theatr Festival Σελ. 5

“Δεκαετία ‘60 - Αναζητώντας
Σελ. 6
τη χαμένη Ανοιξη”
Θερινό πρόγραμμ ΚΔΑΠ στο
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 7

Αρχαία Ελλάδα: Δεύτερη αποικιακή
επέκταση, 2o

Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Καρα-Σεκιούριτι Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Να βάλω αντηλιακό;
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

“Μνήμη μου σε λένε Πόντο” η Παλλήνη
θυμάται και τιμά

Σελ. 13

Νέος σύλλογος Ενωσης και Αλληλεγγύης στο Κίτσι
Σελ. 13
Το μεγάλο ψέμα του κ. Ρουπακιώτη
για το νόμο λογοκρισίας
Σελ. 14

Μελάνωμα, η έγκαιρη διάγνωση
σώζει
Σελ. 21

Εκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα
Σελ. 24
ΤO Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Μαΐου στις 8μ.μ. με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά στο
www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

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
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Από την συνεδρίαση του Δ.Σ. στα 3Β

Κάρτα εισόδου στις πλαζ - Παραλιακό Μέτωπο - Ονομασία Δήμου - ΕΚΑΒ
Τη διαφωνία της παράταξής τους εξέφρασε εξ’ ονόματος του επικεφαλής Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, (ο ίδιος απουσίαζε) ο Δημοσθένης Βαμβασάκης για το λογότυπου του Δήμου, που πάρθηκε
με την ψήφο μόλις εννέα συμβούλων. Παράλληλα έθεσε θέμα για
την ονομασία του Δήμου που παραμένει τριαδική (Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη). Ετσι όπως είδαμε στη συνεδρίαση της Δευτέρας
27/5 έρχεται προς συζήτηση η ονομασία του Δήμου με την υπογραφή 18 συμβούλων.
Μίλησε ακόμηγια τις επιχορηγήσεις των αθλητικών Σωματείων
που δεν έχουν δοθεί, για την Επιτροπή διεκδίκησης της παραλίας που δεν έχει ενεργοποιηθεί για τις κάρτες εισόδου στις οργανωμένες ακτές, για την τροποποίηση του κανονισμού
στάθμευσης στην πλατεία της Βούλας που έχει γίνει πλέον το

Ανεξάρτητη σύμβουλος
η Νανά Καραγιάν στα 3Β
Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας στο Δήμο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Νανά Καραγιάν, ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό, με επιστολή της που κατέθεσε
στον πρόεδρο στις 20 Μαΐου.
Η Ν. Καραγιάν, όπως σημειώνει και στην επιστολή της παραιτήθηκε διότι ο τομέας που είχε αναλάβει από την αρχή
της Δημοτικής της θητείας, η Κοινωνική υπηρεσία, της αφαιρέθηκε δίνοντάς την στη νέα αντιδήμαρχο, που όρισε ο Δήμαρχος, Μαρία Σίνα.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.
Η τελευταία απόφαση του κ. Δημάρχου για την οποία ενημερώθηκα από την ανάρτησή της
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν μπορεί
παρά να ερμηνευτεί από
εμένα:
1. Σαν πλήρης αποδοκιμασία του έργου, που προσέφερα
στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου μας
(κατά κοινή παραδοχή όλων
σχεδόν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά
και των συμπολιτών μας)
κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.
2. Σαν απαξίωση της απόφασης του Δημάρχου μας Γρηγόρη Κασιδόκωστα - που με τίμησε
αναθέτοντας μου την αρμοδιότητα της υπεύθυνης Δημοτικής
Συμβούλου στον ευαίσθητο αυτόν τομέα - τον οποίο επικαλείται σαν πατέρα και μέντορα ο εκλεγείς και με την δική μου
ψήφο, σημερινός Δήμαρχος.
Ο Σπ. Πανάς δεν σέβεται - όπως σοφά είχε πράξει ο Λαοπρόβλητος προκάτοχός του - ούτε ακόμα και την αναλογική εκπροσώπηση (πληθυσμιακά) των Δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου
Δήμου μας, στα αποφασιστικά και λειτουργικά του όργανα.
Ως εκ τούτου, λόγοι πολιτικής και μόνον ευθιξίας, με οδηγούν
στην οριστική και αμετάκλητη απόφασή μου να δηλώσω ότι από
σήμερα θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον Δήμο
μας και τους κατοίκους του, σαν ανεξάρτητη πλέον Δημοτική
Σύμβουλος.
Η απόφασή μου αυτή θα είχε ανακοινωθεί στους συναδέλφους
της πρώην παράταξής μου, εάν και εφόσον λειτουργούσε η σύνοδος της παράταξης.
ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

αδιαχώρητο. Για το άνοιγμα της οδού Ιριδος, που αν θυμάμαι
καλά, έχει παρθεί απόφαση στα πρώτα κιόλας δημοτικά συμβούλια της παρούσας δημοτικής αρχής. Δηλαδή πριν δύο χρόνια.
Για τις κάρτες εισόδου στην πλαζ ο Δήμαρχος απάντησε ότι κατάφεραν μετά από μεγάλες πιέσεις να παίρνουν κάρτα ελευθέρας στις πλαζ μόνο οι δημότες και σε κάθε ενότητα χωριστά.
Δηλαδή στη Βούλα οι Βουλιώτες στη Βουλιαγμένη οι Βουλιαγμενιώτες στη Βάρκιζα οι Βαριώτες – Βαρκιζιώτες.
Κατά τα άλλα είμαστε ενιαίος Δήμος!
Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο δημ. Σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος για την αντιπυρική περίοδο που ήδη έχουμε μπει.
Αγωνία γιατί υπάρχουν δρόμοι κλειστοί από καμμένα πεύκα
όπως στο Πευκωτό, για χαλασμένα οχήματα και για οχήματα που δεν λειτουργούν και και...

«Οποιος άκουσε τον πρόεδρο της ΤΑΙΠΕΔ, σήμερα, θα κατάλαβε ότι δεν πρόκεται να αφήσει ούτε σπιθαμή του παραλιακού μετώπου», επεσήμανε ο Παν. Καπετανέας και ζήτησε να
συζητηθεί προ ημερησίας και το παραλιακό μέτωπο και η διαχείριση του κάμπινγκ.
Για τη διαχείριση του κάμπινγκ μίλησε και ο Γιάννης Σκουμπούρης, αλλά και για την εκδήλωση (φεστιβάλ) που έγινε εκεί
επισημαίνοντας ότι: «και αν υπήρχε θα έπρεπε να την εφεύρουμε». Ζήτησε να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας για το
παραλιακό μέτωπο γενικότερα «γιατί ακολουθούμε όταν οι
άλλοι προηγούνται».
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία αλλά καταψηφίστηκε. Δεν δόθηκε
ο λόγος ούτε στους εκπροσώπους των εθελοντών, όπως ζητούσαν για να ενημερώσουν για το επείγον της συζήτησης. Ετσι δεν
συζητήθηκε προ ημερησίας. Ο αντιδήμαρχος Δ. Κοντονής πρότεινε να συζητηθεί σε επόμενη έκτακτη συνεδρίαση.
Τέλος ορίστηκε να συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση, και έχει
προγραμαμτιστεί για τη Δευτέρα 27/5.
Η Λυδία Αργυροπούλου, ζήτησε εξηγήσεις γιατί έφυγαν τα συνεργεία αποψίλωσης από την παραλία της Βάρκιζας, όταν η περιοχή είναι γεμάτη πεύκα.
Για τη διαγράμμιση στην οδό Ζησιμοπούλου και αλλού αναφέρθηκε η Λ. Αργυροπούλου, γιατί έγινε από ιδιωτικά συνεργεία και
έχει λάθη, που δημιουργούν μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος αναφέρθηκε στη συγκοινωνία που θα
πρέπει ο Δήμος να εξασφαλίσει προς το σταθμό του Μετρό Ελληνικού που θα ανοίξει σύντομα.
Για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που προτίθεται να μετακινήσει
ο Δήμαρχος για να διαμορφωθεί ο χώρος στο γήπεδο της Βούλας, μίλησε ο Δ. Γεωργουλόπουλος και ζήτησε να παρθεί απόφαση ότι δεν πρέπει να φύγουν τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ,
γιατί σώζουν ζωές. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως και αποφάσισαν, αν και εφόσον μετακινηθούν τα ασθενοφόρα να μην
απομακρυνθούν από το Δήμο. Ο Δήμαρχος έχει προτείνει να
πάνε ή στο Ασκληπιείο ή στο χώρο του ΠΙΚΠΑ. Αναμένομεν.
Ο Παντελής Κασιδόκωστας καταδίκασε την απόφαση του Δήμου
να εντάξει τη διαχείριση των ζώων στην καθαριότητα. Κάτι που
είχαμε αναδείξει μέσα από τις σελίδες μας στο προηγούμενο
φύλλο, δημοσιοποιώντας επιστολή της Ομοσπονδίας Προστασίας
Ζώων. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι θα φροντίσει στην πρώτη τροποποίηση του Κανονισμού των υπηρεσιών να γίνει η αλλαγή και
να πάει η διαχείριση στο περιβάλλον όπου και ανήκουν.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι εγκρίθηκε κονδύλι 800.000 ευρώ
για να αναβαθμιστούν 3 κτήρια στο χώρο του ΠΙΚΠΑ και να
υποδεχθεί και το τμήμα Σκαραμαγκά. Αυτό οφείλεται, όπως
είπε ο Δήμαρχος, στις άοκνες προσπάθειες της διευθύντριας
του ΠΙΚΠΑ Γ. Χαλβατζά. Είναι ένα ευχάριστο μήνυμα γιατί έτσι
διασφαλίζεται ότι το ΠΙΚΠΑ δεν θα απομακρυνθεί.

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Νανά Καραγιάν
Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση της δημ. Συμβούλου της πλειοψηφίας Νανάς Καραγιάν. Η επιστολή της δεν
διαβιάστηκε γιατί δεν είχε φθάσει στα χέρια του Προέδρου από το
πρωτόκολλο. Δημοσιεύουμε την επιστολή της (αριστερά), αλλά
και την απάντηση του Δημάρχου σ’ αυτήν.

Αλλη μία αντιδημαρχία προστέθηκε ήδη στους 4 αντιδημάρχους των 3Β. Η Μαρία Σίνα ορίστηκε αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και
Πολιτισμού.
Άννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος 3Β απαντά στην επιστολή της Καραγιάν
Πρώτον, η ανεξαρτητοποίησή της είναι
μια πολιτική πράξη που έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία των συμπολιτών
μας, οι οποίοι την εμπιστεύθηκαν με την
ψήφο τους για να στηρίζει την παράταξη και το πρόγραμμα της σημερινής
Διοίκησης του Δήμου. Κι όχι για να ανεξαρτητοποιηθεί. Στους ψηφοφόρους της
θα πρέπει πρώτα από όλα να εξηγήσει
με πειστικό τρόπο γιατί παρέβη την εντολή τους, κι όχι στον Τύπο ή στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφίας.
Δεύτερον, δεν ανταποκρίνονται στην
αλήθεια οι λόγοι που επικαλείται για την
ανεξαρτητοποίησή της η κα Κάραγιαν.
Οι πολίτες του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης γνωρίζουν ότι, τόσο ο
προηγούμενος Δήμαρχος, κ. Γρηγόρης

Κασιδόκωστας, όσο και ο σημερινός Δήμαρχος, κ. Σπύρος Πανάς, την τίμησαν
με την εμπιστοσύνη τους για περισσότερο από δύο χρόνια, αναθέτοντάς της
την ευθύνη παρακολούθησης των δράσεων του ΚΑΠΗ και των προγραμμάτων
κοινωνικής πολιτικής που αφορούν την
προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.. Σε καμία περίπτωση η ανάθεση ευθύνης της νεοσυσταθείσης με
το νέο οργανόγραμμα του Δήμου αυτόνομης Κοινωνικής Υπηρεσίας σε άλλο
πρόσωπο, δεν αποτελεί αποδοκιμασία
της προσπάθειας της κας Κάραγιαν. Αντίθετα, αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του Δημάρχου να δοκιμάσει κατά
τη διάρκεια της τετραετούς θητείας της
Διοίκησης στην ίδια θέση και άλλα πρόσωπα, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα
το συμφέρον των πολιτών. Στη δημο-

κρατία τα αξιώματα δεν είναι μόνιμα.
Τρίτον, με την απόφασή της αυτή και με
τα όσα ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή
της, η κα Κάραγιαν ουσιαστικά υποτιμά
όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους
της, που κατέχουν απλώς τη θέση του
Δημοτικού Συμβούλου. Αναρωτιόμαστε,
δεν έχουν θεσμικό ρόλο και αξία οι
απλοί δημοτικοί σύμβουλοι; Η «καρέκλα
δίνει αξία» στο σύμβουλο ή ο σύμβουλος «δίνει κύρος και αξία στην καρέκλα»; Εμείς πιστεύουμε το δεύτερο, γι’
αυτό δίνουμε ως Διοίκηση τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης να δοκιμαστούν σε όλες τις
θέσεις ευθύνης, πάνω από προσωπικές
ή μικρο-τοπικές σκοπιμότητες. Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ενιαίου Δήμου και των συμπολιτών μας.
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“H Πόλις εάλω”
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει,
όπως κάθε Πέμπτη, στο Ξενοδοχείο “Congo Palace” (Ποσειδώνος 81Α στη Γλυφάδα), την Πέμπτη 30 Μαΐου, εκδήλωση με τίτλο: “Η Πόλις εάλω.Τα πριν και τα ύστερα.
Η μεταλλαγή του θρήνου σε ζώπυρο εθνικής αυτοσυνειδησίας”. Ομιλητής είναι ο Χρήστος Λεμπέσης, φιλόλογος και τραγουδούν οι Χρύσα Βενιώτη, Δημήτρης
Μπάλλας και Νίκος Παπαδάμου. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 6.30μ.μ.

«Απογεύματα Μαγείας και Μυστηρίου» - MAGIC SUNDAYS
ΧΥΤΗΡΙΟ THEATRE & ART CAFÉ
"Για αυτόν που πιστεύει καμμία εξήγηση
δεν χρειάζεται,
για αυτόν που δεν πιστεύει καμμία εξήγηση
δεν είναι αρκετή… "

Κρητικό γλέντι

ΧΥΤΗΡΙΟ THEATRE & ART CAFÉ
(Ιερά Οδός 44, Γκάζι – τηλ. 2103412313)

ΚΡΗΤΙΚΟ παραδοσιακό γλέντι οργανώνει η Ενωση Κρητών Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης-Βάρκιζας, το Σάββατο
1η Ιουνίου, ώρα 8μ.μ. στο χώρο των εγκαταστάσεων της
Σχολής
Ποδοσφαίρου στη Βαρη (Προτάσωφ)
Καποδιστρίου 2 και Μαραθωνομάχων – Χέρωμα Βάρης
Πληροφορίες: Τηλ. Προέδρου 6972005586.

"Tο χειρόγραφο της 'Ακρα"
Η Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου (NΠΔΔ-Σφηττός) κλείνει την φετινή σεζόν τη βιβλιοπαρουσίαση: "το χειρόγραφο της 'Ακρα", το νέο
βιβλίο του Paolo Coelho
Θα το παρουσιάσουν η μεταφράστρια του συγγραφέα,
Μάτα Σαλογιάννη και η δημοσιογράφος 'Αννα Σταυράκη,
την Κυριακή 26 Μαίου ώρα 7.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου.
Το επόμενο ραντεβού με την Λέσχη Ανάγνωσης είναι τον
Οκτώβριο του 2013

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Κάθε Κυριακή, στις 6.30 μ.μ., το “Χυτήριο” υπόσχεται να
χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους φίλους «Απογεύματα Μαγείας και Μυστηρίου».
Όταν η μόνη αλήθεια είναι ότι η λογική δεν χωράει παντού...
Μία ξεχωριστή και ανατρεπτική παράσταση, με Μυστήριο,
γέλιο, συγκίνηση και έκπληξη, συνθέτουν ένα πρωτόγνωρο
ταξίδι στην απόλυτη ψυχαγωγία, μέσα απ’ την τέχνη της
μαγείας!
Κορυφαίοι ΄Ελληνες μάγοι ξεναγούν το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι μαγείας & μυστηρίου.

Είσοδος : 10 ευρώ / παιδικό: 5 ευρώ

Συμμετέχουν:
Benjammin, Tristan, Christian, Dio, Martino, Alexandros

«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
παρουσίαση βιβλίου

Εκδηλώσεις με το ΚΔΑΠ
στα 3Β

Παρουσίαση του νέου βιβλίου με τίτλο «Χρυσή Αυγή»
του δημοσιογράφου-συγγραφέα Νίκου Χασαπόπουλου,
έχουν προγραμματίσει οι εκδόσεις Λιβάνη, την Τρίτη 28
Μαΐου, στις 19.00, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Σταδίου
13, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής).
Η Ιστορία, τα Πρόσωπα και η Αλήθεια
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κ.κ.:
Αλέκος Αλαβάνος, εκ μέρους Σχεδίου Β,
Ευάγγελος Βενιζέλος, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ,
Μάκης Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ,
Λιάνα Κανέλλη, Βουλευτής ΚΚΕ,
Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής, Βουλευτής ΔΗΜΑΡ,
Δημ. Παπαδημούλης, Κοινοβουλευτικός Eκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ.

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (KΔΑΠ) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, θα κλείσουν το φετινή χρονιά με
δύο εκδηλώσεις:
― Συναυλία Πιάνου και Παράσταση Χορού, την Τετάρτη
5 Ιουνίου στις 18:30
― Θεατρική Παράσταση του έργου της Μάγιας Δεληβοριά “Ο Ιππότης της Αγάπης”, την Παρασκευή 7 Ιουνίου
στις 18:30.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Ιωνία» (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

IRON MAN 3
Την κινηματογραφική προβολή “Ιron Man 3” παρουσιάζει
αυτή την εβδομάδα ο δημοτικός κινηματογράφος “Αρτεμις”
του Δήμου Μαρκοπούλου, ο οποίος μ’ αυτή την παράσταση
κλείνει και εύχεται καλό καλοκαίρι και ραντεβού το ...Σεπτέμβρη.
23 - 29 Μαΐου - Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Shane Black
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Robert Downey Jr, Gwyneth
Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall
Παραγωγή: Marvel
Την τελευταία φορά που συναντήσαμε τον Iron Man, ήταν στο απόλυτο blockbuster «Οι Εκδικητές», που έκαναν ρεκόρ εισπράξεων
και κατάφεραν να αποσπάσουν διθυραμβικές κριτικές, συνδέοντας
την πιο ισχυρή ομάδα υπέρ ηρώων της Marvel, σε κοινό αγώνα
ενάντια στο Κακό.
Στο «Iron Man 3», ο εκκεντρικός και ιδιοφυής βιομήχανος Tony
Stark, θα αναμετρηθεί με τον χειρότερο μέχρι τώρα εχθρό του, το
σατανικό Μανδαρίνο. Όταν ο κόσμος του απειλείται, ο Iron Man ξεκινάει μια εξαντλητική έρευνα για να βρει τους υπεύθυνους. Στο
ταξίδι αυτό, το κουράγιο του δοκιμάζεται, αφού πρέπει να τα βγάλει πέρα ολομόναχος, με μοναδικό όπλο την επινοητικότητα του...

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

“Πολιτική Ανυπακοή: Πυρηνική οικογένεια”
Το GITV διοργανώνει για 3η συνεχή
χρονιά έκθεση φωτογραφίας και video
art με τίτλο:
“Civil Disobedience: nuclear family / Πολιτική Ανυπακοή: Πυρηνική οικογένεια”
Την έκθεση θα φιλοξενήσει ο πολυχώρος πολιτισμού Vault στο Βοτανικό, από
27 Μαΐου έως 16 Ιουνίου.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν Δευτέρα 27 Μαΐου στις 8 μμ.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Σαν απαντήσεις για της οικογένειας τα είδη
θα παρουσιαστούν τα έργα της έκθεσης «πυρηνική οικογένεια».
Γιατί δεν είναι μόνο η κλασική και αυτή η τυπική, έστω μονογονεϊκή, που διατηρεί όλες
τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Εμφανίζεται και εκείνη η άλλη, που είναι σε εμβρυακή μορφή, που ακόμα δε βγαίνει απ το
σπίτι της, που δεν είναι μόνο η ομόφυλη,

είναι και η φανταστική, αυτή που ακόμα δεν
υπάρχει.
Καλή ή κακή οικογένεια, παράξενη και φυσική, κανονικά εμφανίζεται στις εκδρομές,
στις κοινωνικές υποχρεώσεις και στα οικογενειακά άλμπουμ.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες
Οικογένειες ουράνιο τόξο,
Ελπίδα Γαδ, Παύλος Ευθυμίου, Νένα Καζατζίδου,
Μενέλας, Μορφέας Παπουτσάκης,
Μαρία Ταγκάλου, Κωνσταντίνος Φάσσας,
Walt Cessna (USA), Carolas Cienformas
(Chile).
Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαΐου -16 Ιουνίου.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως
Κυριακή 19.00 – 24.00
Είσοδος Ελεύθερη
Πολυχώρος Vault Μελενίκου 26, Βοτανικός
Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός
(8’ περίπου με τα πόδια)
Τηλέφωνα: 213 0356472 / 6945993870
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Πολιτιστικός μήνας
στο Δήμο Παλλήνης
Μήνας Πολιτιστικής δραστηριότητας από την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης.
Η Πολιτιστική Άνοιξη 2013 του Δήμου Παλλήνης, έχει ξεκινήσει από το Σάββατο 18 Μαΐου και τελειώνει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, φιλοξενώντας μια σειρά αξιόλογων
εκδηλώσεων.
Δείτε το πρόγραμμα:
Σάββατο 25 Μαΐου ώρα 7μ.μ.- Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο
Πέτρου» - Θεατρική παράσταση «Μάθημα ανάθεμα» από την
Ομάδα «Διασχολική» - Θεατρικά εργαστήρια Παλλήνης
Κυριακή 26 Μαΐου ώρα 7μ.μ.- Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο
Πέτρου» - Θεατρική παράσταση «Το κουκί και το ρεβίθι», με το
1ο τμήμα ενηλίκων - Θεατρικά εργαστήρια Ενότητας Παλλήνης
Σάββατο 1 Ιουνίου - ΚΕΕΤ - πρώην αποθήκες Καμπά
20:00 - Εγκαίνια Εικαστικών εργαστηρίων (έως 3/6)
Παιδικό τμήμα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και τμήματα ενηλίκων Δημοτικών Ενοτήτων Γέρακα Παλλήνης
21:00 - Εκδήλωση «Χορεύοντας για το διαμάντι». Τμήματα μοντέρνων χορών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
Κυριακή 2 Ιουνίου - 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
19:00 - 19η χορευτική συνάντηση Δήμου Παλλήνης
Τμήματα παραδοσιακών χορών Κοινότητας Παλλήνης

Συναυλία στη Γλυφάδα
Ο Δήμος Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ οργανώνουν συναυλία
μικτής χορωδίας του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 25 Μαΐου στις 7.30μ.μ. στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη (Ανατ. Ρωμηλίας 123Α Γλυφάδα) με τη συμμετοχή
της παιδικής χορωδίς του Δήμου υπό τη διεύθυνση του
αμέστρου Νίκου Καμπιώτη.
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Ημερήσια εκδρομή
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού οργανώνει
ημερήσια εκδρομή την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στον Οσιο
Εφραίμ, Λίμνη Μαραθώνα, Ραμνούντα, Τρόπαιο και...
9.00 Αναχώρηση από Πλατεία Κορωπίου
9.45 Όσιος Εφραίμ Ν.Μάκρη
10.45 Λίμνη Μαραθώνα (Μουσείο ΕΥΔΑΠ-καφές)
12.30 Ραμνούντα (Ναός Νέμεσης)
13.30 Τρόπαιο στον Μαραθώνα
13.45 Φαγητό στην παραλία του Αγ.Ανδρέα
Η τιμή είναι 19 € ολα μαζί.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2106020026.

με την
Τζωρτζίνα Καλέργη

“Ανοιχτές Πόρτες”
Οι δρόμοι του κρασιού
στην Αττική
Kυριακή 26 Μαΐου

Εξόρμηση στο Φαράγγι
Στρόμπονες
Εξόρμηση πραγματοποιεί η “Εναλλακτική Δράση” στο Φαράγγι Στρόμπονες και στην πεντακάθαρη και αμμουδερή
ακτή της ανατολικής Εύβοιας, στην παραλία της Χιλιαδούς, την Κυριακή 2 Ιουνίου,
Μετά από μία στάση για καφέ στο πασίσγνωστο για τη
βλάστηση χωριό Στενή, πνιγμένο κυριολεκτικά στα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά θα φθάσουμε στο παραδοσιακό χωριό Στρόμπονες. Από εδώ θα αρχίσει η εύκολη
πεζοπορία.
7.00 Αναχώρηση από Βούλα
(παραλιακή - Συγγρού – Σύνταγμα - Ομόνοια)
7.30. Επιβίβαση στην Ομόνοια
Δηλώσεις συμμετοχής
Νέλλη Γιαχαντζή 2104538187 και 6955493480
Μαρια Κορομηλά 210- 8991145 και 6940- 308757
και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com

Τα οινοποιεία της Αττικής γιορτάζουν και ανοίγουν και
φέτος τις πόρτες τους στο κοινό.
Μια καθιερωμένη ανοιξιάτικη περιήγηση, Σάββατο & Κυριακή 25-26 Μαΐου (11:00 έως 18:00), μπορείτε να επισκεφθείτε τα οινοποιεία της Ανατ. Αττικής, με την
οικογένειά σας ή την παρέα σας και να γευθείτε άφθονο
οίνο...
Οι φίλοι του Οίνου και του Αττικού Αμπελιού έχουν την
δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους τους, να συμμετάσχουν σε ιδιαίτερες εκδηλώσεις και να γευτούν
εξαιρετικά κρασιά με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο. Μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε τον αμπελώνα από κοντά και τους παραγωγούς της Αττικής στο χώρο τους, δοκιμάζοντας τα
κρασιά απευθείας από τους ίδιους.

«2nd Athens Bar Theatre Festival»
Το 2nd ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL ξεκίνησε! Δυο χρόνια μετά
την τεράστια επιτυχία του 1st A.B.T.F., παρόλη την κατάσταση που
περνάει τόσο ο καλλιτεχνικός όσο και κάθε άλλος χώρος, η θεατρική
ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και το Θέατρο ELIART, συνδιοργανώνουν μια
πολυ-καλλιτεχνική πανδαισία. Από τις 17 Μαϊου έως και τις 02 Ιουνίου,
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μια πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, μουσικών live και άλλων πολλών events θα σας κρατούν
συντροφία από τις 19:00 μ.μ έως και τις πρώτες πρωϊνες ώρες. Και το
σημαντικότερο..
Η ΕΙΣΟΔΟΣ είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις.
Το φεστιβάλ γίνεται στο ΘΕΑΤΡΟ ELIART (Κωνσταντινουπόλεως 127,
Κεραμεικός).
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5:
• Απόκλιση Υποτυχίας - AYTOPLAY,
7.30μ.μ. (Competition)
• Μαθήματα καλής συμπεριφοράςDREAM PROJECT, 9μ.μ. (Competition)
• Μπαρ σε καλό μας - ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΛΟΜΠΟΥΣ, 9.30μ.μ. (Competition)
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5:
• ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΕΖΑ,
7.30μ.μ. (Competition)
• Πτέρυγα του Δημοσθένη Παπαμάρκου – Ερμηνεύει ο Δ. Πετρόπουλος,
9μ.μ. 1η θεατρική παρουσίαση, (Guest)

• Πτέρυγα του Δημοσθένη Παπαμάρκου – Ερμηνεύει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, 9.00μ.μ. 1η θεατρική
παρουσίαση, (Guest)
• Δωμάτιο 32 - Λευτέρης Παπανικολάου Γκιωνάκης, 9.30μ.μ. (Guest)
Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν οινοποιεία, τα οποία
οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις. Ενημερωθείτε:

• “Απόκλιση Υποτυχίας” - AYTOPLAY, 9.30μ.μ. (Competition)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5 :
• Μαθήματα καλής συμπεριφοράςDREAM PROJECT, 7.30μ.μ. (Competition)
• Cocktail art – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗΣ, 7.45μ.μ. (Guest)
• 3/Αγάπη/1 - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ,
9.30μ.μ. (Competition)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6:
• Όλα Όσα Είδα - ARTISTIC ESSENCE, 7.30μ.μ. (Competition)

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6:
• «ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ» - Παιδαγωγικό
Τμήμα, Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΟΜΗ, 12.00μ.μ.
(Guest)
Θεατρική παράσταση για παιδιά.
• Μπαρ σε καλό μας - ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΛΟΜΠΟΥΣ, 7.30μ.μ. (Competition)
• Σαίξπηρ τα πάντα όλα - ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 9.30μ.μ.
(Competition)

1. Κελλάρι Παπαχρήστου, Σπάτα, τηλ. 210 6032510
2. Kτήμα Εύοινος, Σπάτα, τηλ. 2106634704
3. Kτήμα Βασίλη Παναγιώτου, Μαρκόπουλο, τηλ. 2299025363
4. Κτήμα Ρωξάνης Μάτσα, Κάντζα Παλλήνης τηλ. 2106659058
5. Κτήμα Δάβαρη, Κορωπί, τηλ. 2106624031
6. Οινοποιία Αλλαγιάννη, Μαρκόπουλο, τηλ. 2299025562
7. Οινοποιία Αναγνώστου, Κορωπί, τηλ. 2106624242
8. Oινοποιία Κοντογιάννη, Μαρκόπουλο, τηλ. 6947378710, 2299025418
9. Oικογένεια Γεώργα, Σπάτα, τηλ. 2106633345
10. Oινοποιία Β. Μάρκου, Σπάτα, τηλ. 2106634102
11. Οινοποιία Α.Μεγαπάνος, Πικέρμι, τηλ. 2106038038
12. Οινοποιία Αναστασίας Φράγκου, Ραφήνα, τηλ. 2294032508
13. Οινοποιία Δαρεμά, Μαρκόπουλο, τηλ. 2299023185, 6938407535
14. Πατητήρι Β. Σιδέρης-Παπαγιάννης, Παλλήνη, τηλ. 2106031020
15. Οινοποιία Π. Παπαχρήστου, Αρτέμιδα, τηλ. 2294083996
16. Oινοποιία Μυλωνά, Κερατέα, τηλ. 2299068156
17. Oινοποιία Νικολακόπουλος, Μαρκόπουλο, τηλ. 2299049280
18. Οινοποιία Κ.& Δ. Αγγέλου, Καλύβια, τηλ. 2299048621
19. Οινοποιία Δημ. Σίνης, Κερατέα, τηλ. 2299069447
20. Οινοποιία Γ. Παπαναστασίου, Σπάτα τηλ. 210 6634676
21. Kτήμα Βασιλείου 1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου,
τηλ. 210 6627.686
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«Δεκαετία του ’60 — Αναζητώντας τη
Χαμένη Άνοιξη»
Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Τομέας Πολιτισμού της Δημοκρατικής Αριστεράς διοργανώνει 27 και 28 Μαΐου στον
Πολυχώρο «Χυτήριο» (Ιερά Οδός 44, Γκάζι) διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο: «Δεκαετία του ’60 — Αναζητώντας τη Χαμένη Άνοιξη»
H δεκαετία του ’60, στην Ελλάδα και στον κόσμο, ως περίοδος πολιτικής αμφισβήτησης και καλλιτεχνικής έκρηξης.
Συζητήσεις, προβολές ταινιών και οπτικοακουστικού υλικού,
αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων, ελληνική και ξένη μουσική της εποχής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ
20:30 Ηθοποιοί διαβάζουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά
κείμενα της εποχής
22:00 Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει τραγούδια-σταθμούς
από τη δεκαετία του ’60 —που ξυπνούν δυνατές μνήμες—,
καθώς και νεότερα αγαπημένων ποιητών

Πρόγραμμα επίγειας καταπολέμησης
κουνουπιών στα 3Β
Πρόγραμμα επίγειας καταπολέμησης κουνουπιών εφαρμόζει ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο
των ενεργειών προστασίας της δημόσιας υγείας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του Δήμου και αφορά την καταπολέμηση κουνουπιών σε λιμνάζοντα ύδατα, σε δεξαμενές πυρόσβεσης,
σε φρεάτια και αγωγούς ομβρίων υδάτων, καθώς και σε καταλήξεις ρεμάτων.
Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν καθ’
όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με δειγματοληψίες
και εφαρμογές από εξειδικευμένο συνεργείο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιούνται σκευάσματα εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
20:30 Συζήτηση με θέμα: «Δεκαετία του ’60 — Αναζητώντας τη Χαμένη Άνοιξη»
Συμμετέχουν: Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέας - Έφη Θεοδώρου, σκηνοθέτις - Σπύρος Λυκούδης, βουλευτής Επικρατείας - Νότης Μαυρουδής, μουσικός - Τάκης Παπαγιαννίδης,
σκηνοθέτης - Μάριος Σπηλιόπουλος, εικαστικός
Θα ακολουθήσει πάρτι με ελληνική και ξένη μουσική της δεκαετίας του ’60.
Dj: ΒΑΤΜΑΝ και Γρηγόρης Ψαριανός
Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο«Χυτήριο» (Ιερά Οδός 44, Γκάζι), όπου επίσης, στο θέατρο αλλά και στην αυλή του, θα προβάλλονται
φωτογραφικό υλικό (εξώφυλλα περιοδικών και βιβλίων, αποκόμματα εφημερίδων κ.λπ.), κινηματογραφικά επίκαιρα και
ταινίες της εποχής.

«Ο ρόλος της διατροφής
στην πρόληψη και
τη θεραπεία ασθενειών»
Το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Κρωπίας
οργανώνουν ανοικτή ομιλία για το κοινό με θέμα: «Ο ρόλος
της διατροφής στην πρόληψη και την θεραπεία ασθενειών»
που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Κορωπίου, το Σάββατο 25 Μαΐου, στη 13.00
Η ημερίδα στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της σωστής
διατροφής στην προάσπιση της υγείας και τη συμβολή της
στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα).
Όσοι δημότες επιθυμούν θα μπορούν να συμμετέχουν στο
δωρεάν πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης που θα διεξάγεται σε χώρους του δήμου και θα έχει διάρκεια 6 μήνες και
περιλαμβάνει δωρεάν διαιτολογική παρακολούθηση με προσωπικό πρόγραμμα διατροφής και μετρήσεις σύστασης σώματος.
Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος: "Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού" και με
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ
2007-2013)

Η αύξηση των περιστατικών μετάδοσης του Ιού του Δυτικού
Νείλου και της ελονοσίας τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύει
την ανάγκη για μέτρα πρόληψης, αλλά και για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους δημότες:
- Να εξαφανίζουν κάθε επιφάνεια λιμνάζοντος ύδατος, που
αποτελεί την κύρια εστία αναπαραγωγής κουνουπιών σε

κατοικημένες περιοχές (περίσσια νερού σε γλάστρες,
παλιά λάστιχα αυτοκινήτων, υδρορροές, ποτίστρες ζώων
κτλ)
- Να επιχωματώνουν μικρές κοιλότητες του εδάφους και
να τις καθαρίζουν από βλάστηση, ώστε να διευκολύνεται η
κίνηση του νερού και να παρασύρονται τα ατελή στάδια
των κουνουπιών.
- Να κουρεύουν τακτικά το γρασίδι και τις φυλλωσιές, όπου
βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
- Να χρησιμοποιούν για το φωτισμό εξωτερικών χώρων κίτρινους λαμπτήρες, οι οποίοι προσελκύουν λιγότερα κουνούπια.
- Να χρησιμοποιούν κλιματιστικά και ανεμιστήρες για τη
μείωση της θερμοκρασίας και της υγρασίας.
- Να χρησιμοποιούν προστατευτικά αντικουνουπικά πλέγματα σε ανοίγματα όπως παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί
κ.ά. με κατά περιόδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή,
όπου χρειάζεται.
- Να χρησιμοποιούν απωθητικές ουσίες, σύμφωνα με τις
οδηγίες του σκευάσματος ή της συσκευής.
- Να μην αποθέτουν ανεξέλεγκτα λύματα κατοικιών ή επιχειρήσεων στα αυλάκια όμβριων υδάτων.
Οι ιδιοκτήτες τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων, θα πρέπει να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν κάθε εστία ανάπτυξης κουνουπιών στους χώρους ευθύνης τους. Επίσης,
οι ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων οικιών και νεοανεγειρόμενων οικοδομών, οφείλουν να καθαρίζουν τακτικά τους
χώρους, να απομακρύνουν σκουπίδια και να φροντίζουν
για την άντληση τυχόν λιμναζόντων νερών.
Παρακαλούνται επίσης όλοι οι δημότες, εάν εντοπίσουν λιμνάζοντα ύδατα στην περιοχή τους, να επικοινωνήσουν το
συντομότερο δυνατόν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(τηλ.: 213 2020755 Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και
213 2020750 κα Ειρήνη Χατζογιαννάκη), ώστε να υπάρξει
άμεση επέμβαση.

Θερινό πρόγραμμα Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στα 3Β
Βάσει της 139/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης το θερινό πρόγραμμα
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) λειτουργεί
κατά το μήνα Ιούλιο και το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου (α' περίοδος
1/7/2013 – 31/7/2013 και β' περίοδος
1/8/2013 – 10/8/2013).
Το ωράριο λειτουργίας είναι 8:00 –
16:00. Η χρονική περίοδος των αιτήσεων είναι από 1/6 έως 15/6/2013.
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη
και τον αθλητισμό (θέατρο, μουσική,
χορός, κινηματογράφος, ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, πινγκ πονγκ κ.ά.)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά τέκνα δημοτών ή εργαζομένων
στον Δήμο ΒBB που υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :
1. έντυπο αίτησης
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο

3. βεβαίωση ιατρού υγείας του παιδιού και
4. αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού της εφορίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα παιδιά
κατά το προσεχές σχολικό έτος να φοιτούν
στο Δημοτικό.
Προηγούνται τα τέκνα μονογονεϊκών, πολύτεκνων, τρίτεκνων οικογενειών με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (έως
25.000€) και γενικότερα οικογενειών με
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα βάσει του
πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.
Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων που
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και
καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια, τηρείται
σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού συμμετοχών ανά μήνα.

Η επιλογή των συμμετεχόντων παιδιών εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από: 1) τον
υπεύθυνο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π., 2)
δύο Δημοτικούς Συμβούλους και 3)
δύο διοικητικούς υπαλλήλους της Δι-

εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Τα δίδακτρα για την περίοδο από
1/7/2013 – 31/7/2013 καθορίζονται στα
30€ για κάθε μαθητή και για την περίοδο από 1/8/2013 – 10/8/2013 καθορίζονται στα 10€ για κάθε μαθητή.
Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι και οι άποροι, που απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.
Η χρονική περίοδος των αιτήσεων για
το θερινό πρόγραμμα του Κ.Δ.Α.Π.
είναι από 1/6/2013 έως 15/6/2013.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημαρχείο
Βούλας, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο κατάλογος των παιδιών που θα συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο διάστημα 22/6/2013 – 30/6/2013 στο γραφείο του Κ.Δ.Α.Π. (2ο Γυμνάσιο Βούλας,
Βουλιαγμένης & Προόδου, Βούλα). Τηλέφωνο επικοιν.: 2132019911, Κομνηνός
Παπαδημητρίου)
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Tαχύρυθμα προγράμματα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», σε συνέχεια της υλοποίησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
«ΓΙΝΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΣ», επαναλαμβάνει την πρώτη θεματική του Προγράμματος που αφορά την Κατάρτιση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την απόκτηση
Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της
VELLUM – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
Oλόκληρο το Πρόγραμμα προωθεί τη Διάδοση και την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, στηρίζει την Απασχόληση και
ενισχύει τους Άνεργους.
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται με:
1) Internet (8 ώρες) 2) Word (10 ώρες)
3) Excel (10 ώρες)
Το Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που αποκτάται από το πρόγραμμα, είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για
τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ αλλά και επιβάλλεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Η κατάρτιση θα διεξαχθεί από αξιόλογους εισηγητές – επιμορφωτές με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στα αντικείμενα τους.
ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ – ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως Τρίτη 28 Μαΐου
Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

Ότι είναι άχρηστο σε μένα …
είναι χρήσιμο στον άλλον…
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού και το Κέντρο
Ελληνικής Τέχνης κόντρα στην οικονομική κρίση δημιουργούν δράσεις και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή απόψεων
και προϊόντων.
Την Κυριακή 16 Ιουνίου από τις 6.00μ.μ. έως αργά το βράδυ
στον κήπο του ΕΚΤ&Π συγκεντρώνουν
• Τρόφιμα - Ρούχα - Φάρμακα - Κι οτιδήποτε άλλο δεν χρειάζεται.
*Χαρίζουν παραδοσιακούς σπόρους και μαθαίνουν πώς να
καλλιεργούμε έναν λαχανόκηπο.
Τα πράγματα που θα συγκεντρωθούν θα μοιραστούν από επιτροπή σε όσους έχουν ανάγκη.
Διοργανώνουν ΄Εκθεση παλιάς φωτογραφίας –μεσογείτικα
τραγούδια και χορούς –προβολή παιδικής ταινίας
Δηλώστε συμμετοχή Ε. Ιερωνυμάκη 6973238236 ή
Β. Κιούση 6974380541

Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις
του ΚΑΠΗ στα 3Β
για το κάπνισμα
Το Γραφείο ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανακοινώνει την ακύρωση των εκδηλώσεων που είχαν
προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Μαΐου, στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος, που θα γινόταν
στην Πνευματική Εστία Βούλας και η σπιρομέτρηση στην
πλατεία της Βούλας.
Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελεονώρα Θεοδώρου
213 2019940
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Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης
στερεών αποβλήτων στο Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, πρόκειται να
συμπεριλάβει στα προγράμματα που
ήδη εφαρμόζονται δύο ακόμη προγράμματα.
Α’ Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων
μαγειρικών λαδιών
Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών είναι μια διαδικασία
που μπαίνει στη ζωή μας όλο και πιο
έντονα και σαν συνείδηση και σαν
πράξη απέναντι στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και του
ίδιου του ανθρώπου.
Με την ανακύκλωσή τους τα οφέλη
είναι πολλά και αφορούν την καθημερινότητά μας, την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Τα προϊόντα
της ανακύκλωσης είναι βιοντίζελ
(απόδοση 1 λίτρο λάδι = 0,8 λίτρα
βιοντίζελ) και βιολιπαντικά.
Με την ανακύκλωση τα προβλήματα
που δημιουργούνται στα αποχετευτικά
δίκτυα σταματούν (δυσοσμία, φράξιμο
σωληνώσεων, ρύπανση υδροφόρου
ορίζοντα).
Τα οφέλη για το Δήμο θα είναι περιβαλλοντικά καθώς και ανταποδοτικά ανάλογα με την εξέλιξη του προγράμματος - για τις κοινωνικές δομές του
Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.α.)
Πιλοτικά θα τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης μέσα στη πόλη όπου κάθε
πολίτης θα μπορεί να αδειάζει τα χρησιμοποιημένα λάδια συμβάλλοντας
στην ανακύκλωση.
Β’ Την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων.
Με τον όρο «εναλλακτική διαχείριση»
νοούνται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης,

επεξεργασίας και αξιοποίησης των
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους
να επιστρέφουν στο ρεύμα αγοράς ή
να προωθούνται για άλλες χρήσεις.
Στη κατοχή του δήμου περιέρχονται
απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα οποία παράτυπα απορρίπτουν δημότες εκτός
των Skipper ή τα εγκαταλείπουν στα
πεζοδρόμια και τα οποία τελικά καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής μέσω της
αποκομιδής από τα συνεργεία του
Δήμου. Η επιβάρυνση από όλη αυτή τη
διαδικασία εκτός από περιβαλλοντική

είναι και οικονομική.
Με τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα μέσω του οποίου τα παραπάνω απόβλητα δεν θα καταλήγουν
στο ΧΥΤΑ Φυλής αλλά σε ειδικούς χώρους διαλογής και προώθησης για
επαναχρησιμοποίηση, ο Δήμος αποκομίζει πολλαπλά περιβαλλοντικά
αλλά και οικονομικά οφέλη.
Τα δύο αυτά προγράμματα πρόκειται
να τεθούν σε λειτουργία πολύ σύντομα. Τα δύο παραπάνω προγράμματα

έρχονται να προστεθούν στα προγράμματα:
• Ανακύκλωσης
• Κομποστοποίησης
• Ανακύκλωσης ειδών ένδυσης
• Ανακύκλωσης χάρτου
τα οποία λειτουργούν ήδη με μεγάλη
επιτυχία στο Δήμο.
Ο Δήμος Παλλήνης όμως δεν σταματά
εκεί.
Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη η οποία αφού
αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση θα προχωρήσει σε προτάσεις
για:
• Εναλλακτική ορθολογική διαχείριση
οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
• Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
• Αποφόρτιση συμβατικών ρευμάτων
απορριμμάτων, δρομολογίων και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης
(ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ).
• Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου και των δημοτών από
τις αυξανόμενες απαιτήσεις ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων.
• Κατάρτιση και αξιολόγηση σεναρίων
ανάπτυξης και λειτουργίας πράσινων
σημείων (greenpoints) για τοπική επαναχρησιμοποίηση προϊόντων τέλους
ζωής.
Η αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη
να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά έχει υιοθετηθεί σε
μία σειρά δεσμεύσεων, που αποτυπώνονται στην περιβαλλοντική πολιτική
του Δήμου Παλλήνης.
Καλεί τους δημότες - πολίτες να συμμετέχουν στα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και μαζί να
διεκδικήσουν μια ανάπτυξη και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για την πόλη
και τα παιδιά γενικότερα.

Διεθνές Φεστιβάλ Γεύσεων στο SOS Βάρης
Για πρώτη φορά 37 Πρεσβείες
ενώνουν τις γευστικές τους
δυνάμεις και μαγειρεύουν η
κάθε μία φαγητά της χώρας
τους και σας καλούν μαζί με
τα Παιδικά χωριά SOS, την
Κυριακή 26 Μαΐου από τις
11.30 το πρωί να δοκιμάσετε
τις γεύσεις τους στο Παιδικό
Χωριό SOS της Βάρης.
Τα φαγητά και τα αναψυκτικά
θα πωλούνται σε πολυ χαμηλές τιμές και όλα τα έσοδα

θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης.
Παράλληλα θα υπάρχουν πολιτιστικά δρώμενα από διάφορες χώρες και παιχνίδια
για μικρούς και μεγάλους.
Το πρόγραμμα:
11.30 - 14.30 Διάθεση παραδοσιακών φαγητών
12.30-13.00 Μουσικές και πολιτιστικές παραστάσεις στο ανοιχτό
θέατρο (ΗΠΑ, Αυστρία, Ινδία).

13:15-13:45 Μουσικές και πολιτιστικές παραστάσεις στο
ανοικτό θέατρο (Αίγυπτος,
Μπαγκλαντές, Μαρόκο κ.α.)
12:30-15:00 Επίσκεψη σε
Σπίτια SOS.
12:45-13:30 Χρώματα για την
Ειρήνη. Διασκεδάζοντας, μαθαίνεται για τις αξίες του
Ολυμπισμού. Για παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, στην βιβλιοθήκη του Κοινοτικού κτιρίου*.
13:45-14:30

Το ίδιο πρόγραμμα με το παραπάνω για παιδιά ηλικίας 69 ετών*.
13:00-14:30 Face Painting και
ζωγραφική σε T-shirt στην Αίθουσα “Ζαχαριάδη”.
13:30-14:30 Αθλητικές δραστηριότητες στο μικρό γήπεδο μπάσκετ.
14:30 Διάθεση παγωτού.
* για τα παιχνίδια, θα πρέπει να
δηλώσετε συμμετοχή για σειρά
προτεραιότητας.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Γάμοι μεταξύ ανδρών
και υιοθεσίες παιδιών!
Και εις ανώτερα! το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας
επικύρωσε με νόμο (23 Απριλίου) το δικαίωμα σε πρόσωπα
του ίδιου φύλου να παντρεύονται μεταξύ τους και να υιοθετούν παιδιά, όπως έγινε γνωστό με μια ανακοίνωση που
εξέδωσε η ανώτατη δικαστική αρχή της Γαλλίας.
Οικογένειες χωρίς μαμάδες, αλλά με παιδιά.
Τι διαστροφή είναι αυτή! Αν ένας άντρας πάσχει από διαταραχή της φύσης, σήμερα η επιστήμη του δίνει το δικαίωμα να αλλάξει φύλο, να γίνει γυναίκα και να
διεκδικήσει και τη μητρότητα. Ολα τα άλλα είναι Σόδομα
και Γόμορα...

«Τέλος χρήσης του Ασκληπιείου»
θα καταβάλλει η Κως
Τι θα δουν τα μάτια μας ακόμη και τι θ’ ακούσουν τ’ αυτιά
μας. Ο Δήμος Κω υποχρεούται βάσει εγκυκλίου του
Υπουργείου Πολιτισμού να καταβάλει «τέλος χρήσης του
αρχαίου Ασκληπιείου» για την αναπαράσταση του Όρκου
του Ιπποκράτη, όταν και όποτε το πράττει. Σε εκδηλώσεις
- ιατρικά συνέδρια!
Την αγανάκτησή του καταθέτει με επιστολή στον Πρωθυπουργό ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Κω.

“Πάμε καλά· εμείς δεν το βλέπουμε!”
Η καθημερινή απώλεια εισοδημάτων στους ελεύθερους
επαγγελματίες και επιχειρήσεις γενικότερα, έχουν ανεβάσει στα ύψη τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
Η κοινωνία έχει γονατίσει, δεν αντέχει άλλο στις φορομπηχτικές που συνεχώς βάζουν καινούργιες η εσωτερική και
εξωτερική τρόικα.
Οι αυτοκτονίες πολλαπλασιάζονται και σε λίγο θα χρει-

Αρχαία Ελλάδα: Δεύτερη αποικιακή επέκταση
Τα ιστορικά παρελκόμενα. Αμφικτυονίες
Μέρος Δεύτερο
Στην αρχαία Ελλάδα, η Πόλις- Κράτος θεωρητικά αποτελούσε τη μικρότερη πολιτική μονάδα. Η Πόλις - Κράτος ήταν η πόλη η οποία
έδινε το στίγμα της περιοχής. Σ’ αυτές τις
πόλεις – κράτη θέριεψε η ιδέα του συνεκτικού ελληνισμού και γεννήθηκε ο ελληνικός
πολιτισμός. Στην Πόλη - Κράτος είχαν την
έδρα τους οι αρχές και η κεντρική διοίκηση.
Έργο κύριο της Πόλης ήταν η ελευθερία και
η προστασία των πολιτών της. Η κυριαρχία
της έφτανε στον γύρω γεωγραφικό χώρο και
πιο μακρυά, εκεί που ακουμπούσαν τα σύνορά της. Πόλεις αυτού του τύπου του συγκροτημένου κράτους,
απαντάμε στη
Θεσσαλία, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, στη
Μικρά Ασία και ακόμα σύμφωνα με το πρότυπο των μητροπόλεων, στις νεότερες αποικίες της Δύσης. Σαν διαπίστωση που μπορεί
να κάνομε από την αναδίφηση των μέχρι
τώρα υπαρχόντων στοιχείων, φαίνεται ότι
πιο συχνά απαντάται η λέξη που αναφέρεται
στους πολίτες της παρά στην ίδια την πόλη.
΄Ετσι πιο συχνά διαβάζομε για Αθηναίους,
Σπαρτιάτες ή Θηβαίους κ.ο.κ. παρά για
Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα κ.τ.λ. Ίσως γιατί σαν
πολίτες δεν ελογίζοντο μόνο εκείνοι που κατοικούσαν μέσα στην πόλη, αλλά και οι έξω
από αυτήν. Άξιο πάλι σχολιασμού είναι, ότι
οι πόλεις αυτές κράτη, ανδρώθηκαν κάτω
από τα πολιτεύματα των αρίστων και μετά
γιγαντώθηκαν με τη δημοκρατία και αυτό
αφορά ιδιαίτερα την Αθήνα.

Από το 1100 έως το 800 π.Χ. τα ιστορικά
στοιχεία, που έχομε γι’ αυτά τα χρόνια, είναι
πολύ λίγα, ή τις περισσότερες φορές δεν
υπάρχουν. Ετσι τα χρόνια αυτά τα λέμε σκοτεινά και αυτούς τους αιώνες συνοπτικά Ελληνικό Μεσαίωνα. Σ’ αυτά τα χρόνια, οι
ευγενείς και οι αριστοκράτες άσκησαν
πίεση και κατάφεραν στο τέλος του 8ου π.Χ.
αι. να περιορίσουν το βασιλικό θεσμό μοναχά σε ρόλο δικαστικό και θρησκευτικό.
Συνάμα δε επέβαλαν στη βασιλεία να χάσει
την αρχή της κληρονομικής διαδοχής, και οι
βασιλιάδες από τούδε και στο εξής γίνονται
αιρετοί. Πρωτόφαντες πράξεις για έναν λαό
αρχαίο, που τόσο γρήγορα σκέφτηκε να
αποτινάξει και να αποστασιοποιηθεί από τα
απολυταρχικά πολιτεύματα και τις εξ’ ανατολής επιδράσεις. Μερικές φορές οι πόλεις
-κράτη προχωρούσαν ακόμη περισσότερο
και συμφωνούσαν σε ομόσπονδες συμμαχίες, που σκοπό είχαν την καλύτερη θωράκιση και τη γενική άμυνα και με τη θέσπιση
κοινού νομίσματος την προώθηση του εμπορίου. Άμεση συνέπεια αυτών των συνενώσεων υπήρξε η ελεύθερη ανταλλαγή
πολιτισμού και ιδεών, αλλά και η δέσμευση
της όποιας ελεύθερης πολιτικής, όπως συνέβη με τη Θήβα όταν ηγήθηκε της Βοιωτικής Αμφικτυονίας. Εκείνο όμως, που σαν
συγκολλητική ουσία αρχικά ένωσε αυτές τις
ομόσπονδες πόλεις, ήταν το κοινό θρήσκευμα, η λατρεία στους ίδιους θεούς. Αυτή
η λατρεία λοιπόν στον ίδιο θεό, ήταν που

άζονται πολλαπλάσιες ψυχιατρικές κλινικές...
Χαρακτηριστικό της κατάστασης, είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:
― το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών έως
31.12.2012 και νέων) των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανήλθαν στο τέλος Απριλίου στα
58 δισ. ευρώ από 57,28 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.
― τον Απρίλιο ένας στους τέσσερις ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες δεν υπέβαλε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και δεν απέδωσε τον φόρο στο Δημόσιο.
Ενώ θα έπρεπε τον Aπρίλιο να υποβληθούν 108.100 δηλώσεις ΦΠΑ, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μόνο 82.755. Δηλαδή 25.345 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση!
― Τον Απρίλιο διενεργήθηκαν 1.462 έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ και βεβαιώθηκαν 25,1 εκατ. ευρώ φόροι και
πρόστιμα, αλλά, εισπράχθηκαν 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,3
εκατ. ευρώ που εισέπραξαν τον Μάρτιο.
Οι πολίτες στράγγιξαν, μάτωσαν, τρύπησαν οι τσέπες πια.
Παρ’ όλα αυτά η εσωτερική τρόικα, “χορεύει” γιατί πάμε
καλά! «Η οικονομία αρχίζει να αλλάζει, η ανάπτυξη έρχεται»... και άλλα τέτοια κουτόχορτα μας ταΐζουν καθημερινά. Ως πότε θα ...μασάμε;

γέννησε τις Αμφικτυονίες, τις συμμαχικές
συνενώσεις των πόλεων όπως π.χ. η Αμφικτυονία της Δήλου με τη λατρεία του θεού
Απόλλωνα, η οποία είχε εξαπλωθεί τόσο,
ώστε να συμπεριλάβει ακόμα και τις Ιωνικές
πόλεις. Άλλη ήταν η Αμφικτυονία των δώδεκα πόλεων των Θερμοπυλών, αρχικά συνδεδεμένη με τη λατρεία της Δήμητρας, αλλά
στα μετέπειτα χρόνια ήρθε κοντά στη λατρεία του Δελφικού Απόλλωνα και έξελίχθηκε στην ισχυρή Δελφική Αμφικτυονία, με
έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Συνήθως στην
κάθε τέτοια συμμαχική ομοσπονδία λειτουργούσε ξεχωριστή κοινή κυβέρνηση. Στο
συμβούλιο διακυβέρνησης της Δελφικής Αμφικτυονίας καταγράφονται 48 ρήτορες, που
εισηγούντο τα διάφορα θέματα και ονομάζονταν “πυλαγόρες” και 12 αρχειοφύλακες ή
άλλως “ιερομνήμονες”, οι οποίοι τα επικύρωναν με την ψήφο τους. Οι αποφάσεις του
συνεδρίου ήταν υποχρεωτικές στην αποδοχή
τους και μάλιστα δι’ ορκωμοσίας. Στην ορκωμοσία συμπεριλαμβανόταν η προστασία των
κοινών συμφερόντων, η εδαφική και γενικότερη ασφάλεια των εταίρων, ως και η μη μεταξύ τους πολεμική σύγκρουση. Εντύπωση
προκαλεί η παράγραφος κατά την οποία απαγορευόταν ακόμη και σε περίπτωση αντιδικίας η συνηθισμένη διακοπή της παροχής
του νερού. Σε άλλη απαγορευτική διάταξη
ετιμωρείτο η επιβολή τέλους για τους Έλληνες προσκηνυτές των ναών.
Με τη σύσταση των Αμφικτυονιών μειώθηκε
η εγωϊστική τοπικιστική προβολή, αλλά
όπως ήδη αναφέρθηκε ο πολιτικός, ο ελεύθερος λόγος περιορίστηκε από θεσπισμένους κανόνες και δεινοπάθησε. Από την
άλλη όμως μεριά - και αυτό αναγράφεται
στα συν αυτών των συμμαχιών - προωθήθηκε η ιδέα της οργανωμένης ίδρυσης αποικιών. Από τον Ηρόδοτο, αυτόν τον ιστορικό
που τόσο κατηγόρησαν οι σύγχρονοί του
και ιδιαίτερα ο Θουκυδίδης, αλλά και μερικοί από τους μεταγενέστερους, μαθαίνομε
κάποιες από τις λεπτομέρειες και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την
ίδρυση τη Κυρήνης στη Λιβύη από τους κα-

τοίκους της νήσου Θήρας.
Όταν η αποστολή λοιπόν των Θηραίων
έφτασε στους Δελφούς για να ζητήσει τη
συμβουλή και έγκριση της Πυθίας, αν και
έφερε μαζί της εκατό βόδια για την πληρωμή της χρησμοδότησης, έμεινε άναυδη
από την απάντηση που έλαβε. Η Πυθία σαν
τόπο επιλογής για ίδρυση αποικίας είχε
υποδείξει την Λιβύη, με ηγέτη της αποστολής τον Γρίνο, τον γιο του Αισανία, που
ήταν ο βασιλιάς του νησιού της Θήρας.
Αυτός όταν το άκουσε εξανέστη: «Μα εγώ
είμαι γέρος. Πού να τρέχω εκεί που είναι
και τόσο μακριά, αλλά και αυτό το μέρος
είναι παντελώς άγνωστο για μας. Και
τέλος πάντων, τουλάχιστον, γιατί να μην
ηγηθεί ο Βάτος που είναι μαζί μου και είναι
μάλιστα ηλικιακά πολύ νεότερος;»
Το μαντείο όμως είχε ήδη σιγήσει και η ερώτηση έμεινε χωρίς απάντηση. Οι Θηραίοι
λοιπόν βαθειά συλλογισμένοι, τα μάζεψαν
και γύρισαν στο νησί τους. Εκεί όμως παρέμεναν αναποφάσιστοι· για όλα δίσταζαν
και όλα τα αμφισβητούσαν. Εκεί για επτά
συναπτά χρόνια, δεν ήξεραν τι να κάνουν
και όλο αυτό το διάστημα τους έδερνε η
δυστυχία, η πείνα, η δίψα οι αρρώστιες,
όλα τα κακά που ξαφνικά έπεσαν μετά το
γυρισμό τους και όλα έδειχναν την οργή
του θεού, για την παραβίαση της εντολής
του. Έτσι είδαν και αποείδαν και αποφάσισαν να οργανώσουν το ταξίδι για την
ίδρυση της αποικίας σύμφωνα με την υπόδειξη του χρησμού.
Αλλά δεν ήξεραν πώς να πάνε, και ψάχνανε να βρούνε κάποιον που να έχει ξαναπάει σε αυτά τα μέρη να τους κατευθύνει.
Τελικά στην Κρήτη, στην πολιτεία Ίτανο,
βρήκαν ένα ψαρά πορφύρας τον Κορώβιο,
που είχε περάσει από τη Λιβύη και κάποτε
είχε αγκυροβολήσει σε ένα νησί που το λέγανε Πλατέα. Με χρήματα τον κατάφεραν
να πάει μαζί τους στη Λιβύη και ξεκίνησαν.
Η συνέχεια όμως την άλλη εβδομάδα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου.
Βοηθήματα θα δημοσιεύσουμε στο τέλος της ενότητας.
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«Καρατέτοιος Σεκιούριτι»
Η μαγική ταμπέλα που θα φυλάσσει τα σχολεία
Δεν είχα προλάβει να περάσω ένα μέτρο από την πύλη του
Λυκείου Βουλιαγμένης όταν ακούστηκε η απόκοσμη φωνή,
που θύμιζε τη φωνή του Ρόμποκοπ: «Η είσοδος απαγορεύεται, ο χώρος φυλάσσεται από την «Καραμήτσος σεκιούριτι», απομακρυνθείτε αμέσως, αλλιώς το όχημά σας
θα ακινητοποιηθεί και θα ειδοποιηθεί η αστυνομία να σας
συλλάβει».
Πάγωσα. Ο σεκιουριτάς πρέπει να ήταν πολύ καλά κρυμένος, δεν τον είχα δει κι εξακολουθούσα να μην τον βλέπω
και μετά την απειλητική του προειδοποίηση. Η φωνή Ρόμποκοπ συνέχισε: «Έχετε 10 δευτερόλεπτα γιά ν’ απομακρυνθείτε ...εννιά ...οκτώ ...εφτά ...». Η ματιά μου σάρωσε
τα πάντα, δεν τον εντόπισα κι είχε αρχίσει να μου τη βιδώνει.
- Που είσαι κρυμένος ρε μόρτη, φανερώσου, μη φοβάσαι
δεν θα σε φάω.
- Δεν είμαι κρυμένος, μπροστά στα μάτια σας είμαι, εδώ
...εδώ ...η πινακίδα στα κάγκελα.
(Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά. Η πινακίδα μιλούσε! Κάτι σαν τα ομιλούντα μινωϊκά ρομπότ στον Τσούτσουρο της Κρήτης, τα οποία η πρώτη κυβέρνηση του
«εθνάρχη» Κων. Καραμανλή (1955-1958) χάρισε στους
Αμερικανούς που τα φόρτωσαν σε οκτώ νταλίκες και μας
έφτιαξαν το νοσοκομείο της Πάτρας, να τους έχουμε κι
υποχρέωση. Δέκα χρόνια μετά η ΝΑΣΑ –ω της συμπτώσεως- έστελνε το «Απόλλων 1» στη Σελήνη).
- Χριστέ μου, η λαμαρίνα μιλάει! Κάτι πρέπει να είχε η τυρόπιτα που έφαγα, να τώρα, ...ακούω λαμαρίνες να μιλούν.
- Δεν είμαι λαμαρίνα –είπε η λαμαρίνα- είμαι μιά αυθεντική
και εκπαιδευμένη πινακίδα «Καραμήτσος σεκιούριτι». Είμαι
η πινακίδα που φυλάει το σχολείο ...μπιπ.
Τα παιδιά έγραφαν και γράφουν εξετάσεις υπό την πανίσχυρη αιγίδα προστασίας της εκπαιδευμένης πινακίδας
«Καραμήτσος σεκιούριτι». Ποιός κακός να τολμήσει να
πλησιάσει; ...μπιπ.
Κι έτσι οι ελάχιστοι εναπομείναντες δημοτικοί υπάλληλοισχολικοί φύλακες πήραν πόδι από τα σχολεία, κατ’ εφαρμογήν της από τον περασμένο Φεβρουάριο αποφάσεως του
παμμέγιστου, του τεράστιου υπουργού Παιδείας Ευριπίδη
Στυλιανίδη. Τραγικός κι αυτός ο Ευριπίδης, αλλ’ όχι με την
έννοια του αρχαίου συνονόματού του. Οι ιδιώτες πρέπει να
μπουν σε κάθε χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. Μέχρι και
στους πλέον ευαίσθητους όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάποια στιγμή θα υποκαταστήσουν
τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Όσοι με
θεωρούν ευφάνταστο και συνομωσιολόγο τούς πληροφορώ ότι η σχετική απόφαση της τρόϊκα έχει ήδη υπογραφεί από τους δωσιλόγους κυβερνώντες μας στα Μνημόνια
1, 2 και 3 κι αν δεν αφυπνισθούμε έγκαιρα, γιά να στείλουμε στον αγύριστο τους κατακτητές μας και τα ντόπια
γιουσουφάκια τους, θα δούμε και αυτό το έκτρωμα να υλοποιείται, όπως και πολλά άλλα χειρότερα.
Η εκπαιδευμένη λαμαρίνα «Καραμήτσος σεκιούριτι» αντικατέστησε και τον επί σειρά ετών πανθομολογουμένως
αξιότατο δημοτικό υπάλληλο-φύλακα του Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης, που η σεβαστή διοίκηση του Δήμου
της Βου-Βα-Βούς τον έστειλε στο ΚΑΠΗ της Βάρης να
ψήνει καφέδες στα γεροντάκια. «Καραμήτσος» τουρκο-ελληνιστί σημαίνει «μαύρος και τρομερός Μήτσος», ενώ ο
συμπαθέστατος τέως επιστάτης-φύλακας του Δημοτικού
της Βουλιαγμένης είναι απλά και μόνο ένας «άσπρος» και
φιλότιμος Μήτσος, δηλαδή χαμένος από χέρι. Και του το
έλεγα, αλλά δεν μ’ ακουγε: «Βάψου μαύρος Μήτσο μου, μ’
εκείνο το αντηλιακό που σε κάνει εξωτικό Πακιστανό σε
λίγες μόνο μέρες. Βάψου μαύρος Μήτσο μου να δεις άσπρη
μέρα». Δεν μ’ άκουγε ο Μήτσος, να τώρα.
Ώρες είναι να με τσιμπήσει η τσιμπίδα του αντιρατσιστικού
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νομοσχεδίου και να μου κλ.... (να μου ...κλονίσει το ηθικό,
θά ‘λεγα καλέ, τι νομίσατε; Αμάν πιά αυτή η πονηράδα
σας!).
Βέβαια, αν οι περισσότεροι τοπικοί άρχοντες ανά την Ελλάδα δεν ήταν τόσο ευλαβικοί προσκυνητές της κάθε και
της όποιας κυβερνητικής κουτσουκέλας, τα πράγματα θα
ήταν πολύ διαφορετικά. Όμως, «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι

αντάμα» όπως λέει ο Βάρναλης, στρώνουν χαλί στην ετοιμαζόμενη επέλαση των ιδιωτών στους Δήμους. Ο σχεδιαζόμενος δήμαρχος του κοντινού μέλλοντος θα είναι απλά
μιά «εκλεγμένη» διακοσμητική φιγούρα που υποτίθεται ότι
θα ελέγχει τον Καραμήτσο της Καθαριότητας, τον Καραμήτσο του Πρασίνου, τον Καραμήτσο της ιδιωτικο-Δημοτικής Αστυνομίας και πάει λέγοντας και κλαίγοντας.
Όταν βαράς παλαμάκια στον φονιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατ’ ανιστόρητο ευφημισμό βαφτίστηκε «Καλλικράτης» και υπάκουα προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτό το
καταστροφικό για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση
υδροκέφαλο εξάμβλωμα, τότε, ακόμα κι αν βαθειά μέσα
σου παραδέχεσαι ότι πρόκειται γιά εγκληματικό λάθος, συνεχίζεις να βαδίζεις στην οδό της απωλείας, αφού πιό πολύ
κι από την διαφαινόμενη αποτυχία φοβάσαι να φωνάξεις
σαν στο παραμύθι «ο βασιλιάς είναι γυμνός», επειδή πιστεύεις ότι μετά όλοι εσένα θα δείχνουν και θα γελούν.
Όσο γιά σας κυρίες και κύριοι γονείς των μαθητών, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι από δω και πέρα. Την ασφάλεια
των παιδιών σας, από σχολικούς και εξωσχολικούς κινδύνους, την καθαριότητα των σχολείων, την συνεχή παρεχόμενη υποστήριξη προς εκπαιδευτικούς και μαθητές που
πρόσφεραν με μεράκι και αυταπάρνηση οι σχολικοί φύλακες και οι καθαρίστριες των Δήμων, τώρα την αναλαμβάνει
η παντοδύναμη ταμπέλα στα κάγκελα «Καρατέτοιος σεκιούριτι». Μπιπ ...μπιπ «ο χώρος φυλάσσεται» και μετ’ ου
πολύ «ο χώρος» θα βρωμίσει από κάθε άποψη και ο νοών
νοήτω.
(Υ.Γ : Γιατί με ρωτάτε κυρία μου, κύριέ μου «τι κάνει το σωματείο»; Είπαμε, να λέμε ανέκδοτα, αλλά αυτό που είπατε
είναι πολύ «σόκιν» ανέκδοτο, καθίστε καλά.)
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Ημέρα Μνήμης και Τιμής
στον Ποντιακό Ελληνισμό
Ίσια και κοφτερή σαν λάζο δίκοπο,
μπήκες και κωπηλάτησες γιά τ’ άγνωστο
στ’ αρχαίο σου καράβι.
Καινούργια γη να σου ταιριάζει διάλεξες,
τη λάτρεψες, σε λάτρεψε, την άνθισες,
το πείσμα σου αθάνατο αιώνες πολεμά,
τις πέτρες κάρπισε, ταπείνωσε βουνά.
Άξια τεχνίτρα πάλαιψες σε θάλασσα και γη,
στ’ ανέμου την πνοή και στο υνί,
στο λάξεμα της πέτρας και του λόγου,
στ’ ανέβασμα του τραγουδιού στην πλάτη του αλόγου.
Στον δωρικό σου τον πυρρίχιο τριάντα αιώνες ζεις.
Όπου βρεθείς κι όπου σταθείς θα πολεμάς
σε πόλεμο και ειρήνη,
Ψυχή του Πόντου δεν λυγάς, ποτέ δεν προσκυνάς,
καμμιά γενοκτονία δεν σε σβύνει.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Να βάλω ή να μη βάλω αντηλιακό;
Γνωρίζουμε όλοι ότι η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών. Αυτό που
δεν ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια είναι
πόσο επηρεάζει άλλους τομείς της υγείας
μας και πως.
Τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος ιατρικός
τύπος και τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων
είναι γεμάτα από άρθρα που αναφέρονται
στις ευεργετικές ιδιότητες της βιταμίνης D:
στα αυτοάνοσα νοσήματα, στον αυτισμό,
στη νόσο Alzheimer, στη σκλήρυνση κατά
πλάκας, στην υπέρταση, στον καρκίνο, στο
διαβήτη, στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη
των παιδιών και σε πολλά άλλα.
Αυτή τη στιγμή η μέτρηση της βιταμίνης D

στο αίμα είναι η εξέταση που ζητείται με τη
μεγαλύτερη συχνότητα από τους γιατρούς
στις ΗΠΑ.
Πως μπορεί ένα και μόνο συστατικό να επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό την υγεία
μας;
Η βιταμίνη D είναι στην πραγματικότητα μια
ορμόνη και έχει άμεση δράση στα γονίδια
μας.
Μια κορυφαία μελέτη που πραγματοποιήθηκε με συνεργασία των δύο σημαντικότερων πανεπιστημίων στον κόσμο, του
Harvard και του UCLA, συμπέρανε ότι η παρουσία της βιταμίνης D είναι απαραίτητη
για να μπορέσουν τα κύτταρα μας να έχουν
πρόσβαση στην «βιβλιοθήκη» του DNA.
Στη συγκεκριμένη μελέτη αποδείχθηκε για
πρώτη φορά το 2006, ότι ενώ τα λευκά αι-

Μπορεί η κατάχρηση του ήλιου να ευθύνεται για ορισμένα προβλήματα υγείας, ο ίδιος
ο ήλιος όμως στη σωστή δόση, είναι σωτήριος για το σώμα μας και την σωστή λειτουργία του. Γι’ αυτό, αυτό το καλοκαίρι, ίσως να μην χρειάζεται να παστώνεστε με
τα αντιηλιακά σας.
Ο Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Universita' degli Studi di
Napoli, Federico II, μας εξηγεί το γιατί πρέπει να εκτιθέμεθα στον ήλιο και χωρίς αντηλιακό και το “κλειδί” είναι η βιταμίνη D.
Διαβάστε απόσπασμα από άρθρο του στο www.drtsoukalas.com.
μοσφαίρια του ανθρώπου έχουν καταγεγραμμένη την πληροφορία στο DNA τους
για την αντιμετώπιση του βακίλου της φυματίωσης, δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς την παρουσία της βιταμίνης
D.

Στο DNA μας υπάρχουν όλες οι πληροφορίες
που χρειάζονται τα κύτταρα μας για να επιβιώσουν, ανάλογα με το τι αντιμετωπίζουν
κάθε φορά. Πρόκειται για γνώση που συσσωρεύτηκε στα εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης
της ζωής.
Η καλύτερη πηγή για την αύξηση της βιταμίνης D είναι ο ήλιος. Δέκα με είκοσι λεπτά
έκθεσης στον ήλιο, χωρίς αντηλιακό, αρκούν ώστε το σώμα μας να παράγει 10.000
με 20.000 IU.
Όταν το δέρμα μας λάβει ροζ χροιά, έχουμε
όλα τα οφέλη από τον ήλιο χωρίς τις βλάβες της υπερέκθεσης στην ακτινοβολία του.
Χρειάζεται πάντα προσοχή να μην καούμε
και να καλυφθούμε έγκαιρα αφού το σώμα
μας παράξει την απαιτούμενη ποσότητα βιταμίνης D.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 25χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την
φίλη του.
50χρονος βίαζε 8χρονο παιδί συναδέλφου
του.
18χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την
51χρονη μάνα του.
20χρονος μαχαίρωσε και άφησε παράλυτο
12χρονο παιδί.
26χρονος στραγγάλισε την 39χρονη φίλη
του.

Μερικές από τις ειδήσεις του τελευταίου
μήνα.
Παιδιά.... ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ??????? Που ζούμε? Τι
θα κάνουμε??
4 Ζούμε στη χώρα που το περιοδικό “Πίστα”
εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί!
4 Κάποιος σοφός (όχι εγώ - δεν θυμάμαι
ποιός) είχε πει: “όταν οι μάγειρες γίνουν είδωλα, θα έχει αρχίσει η κατάρρευση”.

Αντηλιακά και βιταμίνη D
[...]Μόλις λίγα χρόνια πριν αρχίσαμε να
αποφεύγουμε συνειδητά τον ήλιο και να
χρησιμοποιούμε αντηλιακά. [...]
Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην έκθεση στον
ήλιο συνέβησαν μετά τη βιομηχανική επανάσταση, τη στιγμή ακριβώς που οι «αρρώστιες
του
πολιτισμού»,
όπως
τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και ο
καρκίνος άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία.
Είναι αρκετά τρομακτικό αν το σκεφτεί κανείς.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αξιολόγησαν στοιχεία και έρευνες
40 ετών σχετικά με το αν η χρήση αντηλιακών μειώνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη
μελανώματος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η χρήση αντηλιακών μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος γιατί

εμποδίζει την UVB ακτινοβολία, που είναι
υπεύθυνη για την παραγωγή βιταμίνης D
στο δέρμα μας.
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας είναι τα εγκαύματα που προκαλούν
καρκίνο του δέρματος και όχι η απλή έκθεση στον ήλιο. Ο δε καρκίνος του δέρματος που μπορεί να προκύψει από
επαναλαμβανόμενα εγκαύματα δεν αφορά
το μελάνωμα όπως λανθασμένα πιστεύεται,
αλλά το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το
οποίο όταν εντοπίζεται πρώιμα είναι σχεδόν πάντα θεραπεύσιμο.

Πόση βιταμίνη D πρέπει να παίρνω;
Οι συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις, από το
Συμβούλιο Για τη Βιταμίνη D, στους υγιείς
ενήλικες είναι από 4000 – 5.000 IU κατά την
διάρκεια του έτους.
Η Καναδική Παιδιατρική Εταιρεία το 2007,
5πλασίασε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση
για τις εγκύους και θεωρεί ασφαλείς δόσεις
από 4.000 – 10.000 IU ημερησίως για την
προστασία του εμβρύου από μελλοντικά προβλήματα υγείας.
Η ιατρική σύμφωνα με κορυφαίους ερευνητές
φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Το BBC και ο διασυρμός της χώρας
Ο Δημοσιογράφος του BBC Γκρεγκ Πάλαστ, πήρε μια mini συνέντευξη από τον Θ. Πάγκαλο κι εγώ σας παραθέτω μέρος
της συνέντευξης για να θυμηθούμε ποιοί μεταξύ άλλων, διασύρουν την Ελλάδα. Μετά από αυτόν τον τριετή τουλάχιστον
διασυρμό της χώρας, τώρα δημιουργούν επιτροπές σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Τουρισμού, Ανάπτυξης κτλ για να “φτιάξουν” την φήμη της χώρας, όπως είπαν
στην εκπομπή της Π. Τσαπανίδου την Παρασκευή 24.5.
Ο Πάλαστ υπογραμμίζει ότι ο
πρώην υπουργός κατηγορεί
τους εργαζόμενους για την
πείνα και την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Επισημαίνει επίσης
ότι είναι πολύ αγαπητός στην
Ελίτ της Ευρώπης, τους Ευρωπαίους τραπεζίτες και στην
Άνγκελα Μέρκελ γιατί όπως
αναφέρει: «...στην ουσία είναι
ο σκύλος που γαβγίζει για το
μαντρί τους: Φωνάζει ότι η
χώρα του κατέρρευσε απότομα γιατί το λάδι έρρεε
άφθονο, οι τεμπελχανάδες οι
Έλληνες δεν μπορούσαν να

δουλέψουν για περισσότερες
από τρεις ώρες την εβδομάδα
και έπαιρναν σύνταξη όντας
ακόμη έφηβοι ώστε να μπεκροπίνουν τοπικό ουζάκι».
Ο αμερικανικής καταγωγής δημοσιογράφος και συγγραφέας
συνεχίζει στο ίδιο ύφος: «Για
τον Πάγκαλο, την Μέρκελ, τα
ανθρωποφάγα μίντια και τους
σπεκουλαδόρους η Ελλάδα
πήγε κατά διαόλου γιατί οι Έλληνες δεν μπορούσαν να καθίσουν σε μια καρέκλα και
ήθελαν διακοπές. Αλλά υπάρχει και μια άλλη εξήγηση: η Ελ-

λάδα είναι ένας τεράστιος
τόπος εγκλήματος με τους εργαζόμενους να μην είναι οι
θύτες αλλά τα θύματα – απατημένοι με τις κρατικές βιομηχανίες τους λεηλατημένες και
τις καταθέσεις τους αποστειρωμένες από τα οικονομικά
παιχνίδια».
Στον επίλογο του άρθρου του
ο Πάλαστ τονίζει: «Θα πήγαινα για μεσημεριανό μαζί με
τον Πάγκαλο για να καταλάβω
ακριβώς τις απόψεις του αλλά
έφυγε με έναν ρόγχο παχύδερμου όταν τον ρώτησα για
τον πρώην πρωθυπουργό της
Ισλανδίας που κατέληξε στην
φυλακή επειδή υπέκρυψε παιχνίδια με την οικονομία της
χώρας. Ίσως δεν ήθελε να
φάμε παρέα γιατί τον ρώτησα
εάν πιστεύει ότι πρέπει και
αυτός να πάει στην φυλακή».
Πηγή: vice.com
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επιστολές - σχόλια...
Κλεισμένα πεζοδρόμια από ανεύθυνους πολίτες
με την ανοχή της δημοτικής Αρχής, στο Κορωπί
Από τον αναγνώστη Δημήτρη Χατζησιδέρη από το Κορωπί,
έχουμε λάβει χειρόγραφη επιστολή, ιδιαίτερα δυσανάγνωστη, και γι’ αυτό θα τη μεταφέρουμε στις σελίδες μας με
δυσκολία και τον κίνδυνο να γραφούν ...άλλα.
Πάντως αναφέρεται στην ολιγωρία των εκάστοτε δημοτικών αρχών για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων. Γράφει μεταξύ άλλων:
«Οι εκάστοτε κυβερνήτες και
κατ’ επέκταση οι διαχειρίζοντες
τα κοινά του Δήμου της πόλης
και του Κορωπίου τουλάχιστον
μας έχουν συνηθίσει να προβάλουν τα θετικά, να αναδεικνύουν, θα έλεγε κανείς, την
όμορφη πλευρά του λόφου
πλην όμωςσ υπάρχει και η αθέατη, που όλο και κάποιες ασχήμιες υπάρχουν.
Μία απ’ αυτές θα φέρω στο
φως με την παρούσα επιστολή
μου. Και είναι το χρονίζον θέμα
των πεζοδορμίων, που μόνο την
εικόνα μιας ευνομούμενης
πόλης δεν παρουσιάζουν. Δεν
έχω καμία πρόθεση να αντιπολιτευθώ το Δήμαρχο και φίλο
Δημήτρη Κιούση, ούτε να αντιπαρατεθώ με τον επίσης φίλο
Αριστείδη Γκίκα, τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, με τους γονείς των
οποίων, άλλωστγε, υπήρξα
φίλος και έμαθα πολλά μαζί
τους. Αλλά την αλήθεια όχι
μόνο πρέπει να τη γνωρίζουμε,
πρέπει να έχουμε το θάρρος και

να τη λέμε.
Με την ανοχή ή και την αδιαφορία που επιδεικνύουν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές δίνουν
λάθος νόημα δυστυχώς, στον
οποιονδήποτε ανεύθυνο δημότη που νομίζει ότι τον κοινόχρηστο χώρο, όπως είναι τα
πεζοδρόμια μπορεί να τοποθετεί, πολλές φορές, επικίνδυνα
αντικείμενα, να δημιουργεί κήπους πάνω σ’ αυτά καταργώντας τη διάβαση των πολιτών, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει,
ενίοτε η ήδια η ζώη τους.
Τι είναι αλήθεια τα πεζοδρόμια
και πιο σκοπό εξυπηρετούν. Μα
είναι πολύ απλό, για να περπατούν οι πεζοί με ασφάλεια. Εάν
κανείς αμφιβάλλει, ας ανατρέξει στο λεξικό.
Στην οδό Ηρας, μεταξύ των
οδών Χρήστου Κοτζιά και
Ιωάννη Καβασαλιώτη, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί
από πολλών ετών ...ένας
ωραίος κήπος! πάνω σε μέρος
του πεζοδρομίου, που εφάπτεται της ιδιοκτησίας μου και έχω

αποζημιώσει από το 2006
ύψους 0,70 πόντων και μήκους
8.00 μέτρων που σημειωτέον
έχει καταλάβει και μέρος της
οδού με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
στις εκκλήσεις μου για την επικινδυνότητα του σημείου, υποσχέθηκε ότι το θέμα γρήγορα
θα τακτοποιηθεί, αλλά έμεινε
μόνο στα λόγια.
Στα 3 υπομνήματά μου το 2012
(αρ. πρ. 5826, 13491, 18072)
προς την Τεχνική υπηρεσία της
σημερινής δημοτικής Αρχής
καμμία έγγραφη απάντηση δεν
έλαβα. Τα ημίμετρα δεν αποτέλεσαν την οριστική λύση.
Είναι απογοητευτικό και λυπούμαι που ο Δήμος των 35 και
πλέον χιλιάδων κατοίκων εκβιάζεται από έναν ανεύθυνο
δημότη. Αλλά και η αντιπολίτευση δεν είναι άμοιρη ευθυνών, διότι δεν έχει λάβει
υπεύθυνη θέση εξ’ όσων γνωρίζω.
Κλείνοντας εάν αιτία είναι για
την λήψη αποφάσεων το πολιτικό κόστος από τους διαχειρίζοντες τα κοινά του δήμου μας,
ο υπογράφων πιστεύει ότι αυτό
είναι μία από τις αιτίες που καταντήσανε τη χώρα μας “παλιόψαθα των εθνών” και ο νοών
νοείτω.
Δημ. Χατζησιδέρης

Τα εγκαίνια του Αγίου Νεκταρίου
και η δεξίωση
Κύριε Διευθυντά,
Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω αν ήσασταν προσκεκλημένος στο “τραπέζι” μετά
τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος την προηγούμενη
Κυριακή 19 Μαΐου και σε ποιό νούμερο τραπέζι, ήτοι σε ποιο σημείο της αίθουσας, στο
μέσον, στη γωνία, κοντά στους παπάδες, με
ποιους σας έβαλαν και με ποιο κριτήριο σας
κάλεσαν; Σας επέλεξαν γιατί πληρώσατε
πριν ή μετά; Αν ναι θα ήθελα να μου εξηγήσετε θα με βρείτε παντού, όπου υπάρχουν
πιστοί.
Εμαθα τυχαίως ότι στο... Libro D’ Oro της
εκκλησίας του Πανοράματος ετηρήθη πολύ
αυστηρά το πρωτόκολλο. Αυτό άλλωστε
ήταν και το... πνεύμα της εκκλησίας, άλλους
διώχνουμε και άλλους καλούμε από τους πιστούς! Μας εξυπηρετεί αυτή η διάκριση και
δεν διστάζουμε να την εφαρμόσουμε.
Σιγά μη βάλουμε τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιφάνεια οικονομική, κοινωνική, εκδοτική ή τους δικούς μας
παρατρεχάμενους, που διαθέτουν... μεγαλείο ευγενείας και ψυχικής παιδείας με
τους υπολοίπους πιστούς, που δεν τους
έχουμε ανάγκη, δεν μας... λιβανίζουν, τους
άγνωστους. Τι όφελος θα έχουμε από
όλους αυτούς; Ετσι οι λίστες γέμισαν με
τον “εκλεκτό” κόσμο, τους αμνούς και απα-

Φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση στο Δήμο Μαρκοπούλου
Η καθαρίστρια Ζωή Ξυράφη, η οποία φροντίζει
δύο σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο Μαρκοπούλου (3ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου), εργαζόμενη με 8μηνη
σύμβαση, απέστειλε επιστολή προς το Δημοτική
Αρχή στέλνοντας ένα μήνυμα για την καθαριότητα, για την ευσυνειδησία στην εργασία και
στις ανθρώπινες σχέσεις. Το Δημοσιεύουμε:
«Το 3ο Δημοτικό έχει αυτή την όψη εδώ και 4
μήνες, ενώ το 1ο Νηπιαγωγείο έχει αυτή την
όψη, τους τελευταίους 3,5 μήνες. Το δύσκολο
σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν ήταν να καθαριστούν τα σχολεία, αλλά να συντηρηθούν σε
αυτή την κατάσταση όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Οι λόγοι γι’ αυτό το αποτέλεσμα, είναι οι εξής:
1ος Ευσυνειδησία: Οι μαθητές, τα νήπια και το
διδακτικό προσωπικό βρίσκονται σε αυτούς τους
χώρους, πάρα πολλές ώρες. Νιώθω υποχρέωση
απέναντι σε αυτά τα άτομα, να φοιτούν και να
εργάζονται σε έναν καθαρό χώρο. Τα παιδιά να
μη σιχαίνονται να πάνε στην τουαλέτα, να μη
γυρνάνε σπίτι τους με τα μανίκια μαύρα, από
βρώμικα θρανία, το περιβάλλον να είναι καθαρό
και να αισθάνονται οικεία και όμορφα στον
χώρο, όπως αισθάνονται στο σπίτι τους.
2ο Είμαι μητέρα: Τα παιδιά του σχολείου για
μένα δεν είναι ξένα παιδιά. Ποτέ δεν τα είδα
έτσι. Με τα παιδιά αυτά βρίσκομαι περισσότερες

ώρες, από ότι με τα δικά μου παιδιά. Ο σεβασμός και η αγάπη που εισπράττω από αυτά, δεν
μου αφήνουν το περιθώριο να τα αμελήσω.
3ο Είμαι Δημότης: Εργάζομαι για το Δήμο με μία
αμοιβή, η οποία στις μέρες μας είναι αρκετά
καλή. Αυτά τα χρήματα, η Δημοτική Αρχή, τα εισπράττει από τους συμπολίτες μου, τους ανθρώπους που βλέπω καθημερινά και λέμε
καλημέρα. Οπότε είναι υποχρέωση μου να προσφέρω στα παιδιά τους ένα καλό βιοτικό επίπεδο, τις ώρες που λείπουν από το σπίτι.
Τέλος, μου έχουν απομείνει στην σύμβασή μου
άλλοι 3 μήνες. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με
τον ίδιο ρυθμό και απόδοση. Μακάρι στον μέλλον, να μπορέσω να προσφέρω τις υπηρεσίες
μου στον Δήμο και πάλι, με τον ίδιο και καλύτερο τρόπο.
Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω
ολόψυχα για την μεγάλη στήριξη σε όλη αυτή
την προσπάθεια, σε όλους τους τομείς, και γνωρίζω ότι σας διακατέχει η ίδια ευαισθησία για τα
παιδιά, όπως και μένα. Επίσης σας ευχαριστώ
πολύ και για 2-3 μονοήμερες άδειες που χρειαζόμουν για τα παιδιά μου.
Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την επιστολή μου,
μπορεί να σας κούρασα!
Με σεβασμό και εκτίμηση,
Ξυράφη Ζωή

Υ.Γ. θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτά τα
σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά θα παραμείνουν καθαρά για πολύ πολύ καιρό. Όχι γι’ αυτόν
που καθαρίζει, όπως εγώ, αλλά για τα ΠΑΙΔΙΑ!!!»
Ο Δήμαρχος, Σωτήρης Μεθενίτης, απαντώντας
εξέφρασε το θαυμασμό του προς την Ζωή Ξυράφη, η οποία είναι συμβασιούχος και πολύτεκνη μητέρα και της έδωσε συγχαρητήρια για την
πολύ καλή δουλειά της, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων: «Οι σκάλες γυαλίζουν από καθαριότητα,
οι τουαλέτες λάμπουν, οι καθαρές είσοδοι και οι
διάδρομοι των σχολείων, αποτελούν πλέον,
πηγή έμπνευσης προς δημιουργία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, οι
πεντακάθαρες σχολικές αίθουσες αποτελούν
σύμμαχο στην εκπαίδευση για τους μαθητές,
ενώ οι συμμετέχοντες στα αθλητικά προγράμματα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», πραγματοποιούν τις αθλητικές τους δραστηριότητες, στο
εξαιρετικά όμορφο περιβάλλον του Γυμναστηρίου.
Θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου
Μαρκοπούλου, να προβάλει τη σκληρή δουλειά
της συγκεκριμένης, παρεμπιπτόντως, ολιγόμηνης εργαζομένης και πολύτεκνης μητέρας,
καθώς αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση!»

γορεύσαμε την προσέγγιση των... εριφίων.
Είμαστε τόσο υπερήφανοι γι’ αυτό!
Με ειλικρίνεια, αλλά και “ευλάβεια” στις
αποφάσεις σας,
Ενας πιστός στους κανόνες της εκκλησίας!
Δηλαδή σ’ αυτούς που περιφρονείτε
σ.σ.1 η παραπάνω επιστολή εστάλη με υπογραφή, με την παράκληση να μη δημοσιοποιηθεί το όνομα. Βρίσκεται όμως στην
εφημερίδα για όποιον ενδιαφέρεται.
σ.σ.2 χωρίς να προσπαθήσω να δικαιολογήσω καταστάσεις, καμμιά φορά, ο ακατάλληλος άνθρωπος που θα βρεθεί στην πόρτα
μπορεί να τινάξει μία μεγάλη και καλά προετοιμασμένη εκδήλωση.

Ανύπαρκτη αστυνομία,
Κλεισμένα πεζοδρόμια
στην πλατεία Βούλας
Από τους αναγνώστες Παν. Δαγκλή και
Θαν. Παπαδημητρίου, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, η οποία απευθύνεται προς
το Δήμο 3Β, όπου περιγράφουν μια ζοφερή
κατάσταση στην πλατεία της Βούλας. Κλεισμένα πεζοδρόμια, διπλο-παρκαρισμένα
και και...
Αλλά ας αφήσουμε τους ίδιους να μας τα
περιγράψουν:
«Κύριο Δήμαρχο, κυρίους Αντιδημάρχους
κυρίες - κύριοι
Είμαστε κάτοικοι του κέντρου και ζούμε καθημερινά την αθλιότητα και το κατάντημα
της κάποτε όμορφης πόλης μας.
Εφτασε σε σημείο να μη μπορούμε να πάμε
στα σπίτια μας από την αναρχία, τα παρκαρίσματα στα πεζοδρόμια και τις παραβιάσεις.
Ανύπαρκτη αστυνομία (κι όμως την πληρώνουμε), έμειναν οι απαγορευτικές πινακίδες του άτυχου Κασιδόκωστα. Δεν τις
ξηλώνετε τουλάχιστον για να μην ξευτελιζόσαστε! Τώρα τελευταία κλείσατε και τα
πεζοδρόμια με καινούργια τραπέζια και καρέκλες.
Μάνες με καροτσάκια δεν μπορούν πια να
κυκλοφορήσουν στο κέντρο και στις παρόδους του.

Σας καλούμε να κάνετε έναν απολογισμό
του έργου σας(;) για την πόλη μας και ειδικά για το τί έχετε κάνει για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών
σας.
Μία είναι η προσδοκία των κατοίκων αυτής
της πόλης.
Ο, ευτυχώς σχετικά σύντομος, αναμενόμενος πολιτικός θάνατός σας».
Παν. Δαγκλής - Θαν. Παπαδημητρίου
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Με λαμπρότητα εγκαινιάστηκε ο Ναός
Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας
τρόπολή μας έχει 15 κενά και έχω 5 ιερείς
που εργάζονται αμισθί.
Και διόρισε το κράτος 250 μουφτήδες και
κάθε χρόνο διορίζει μόνο 90 ιερείς.
Αυτή είναι η Ελλάδα μας· αυτοί μας διοικούν σήμερα.
[...]Ελπίζουμε να ξυπνήσουν οι διοικούντες
και να αποκτήσει η Ελλάδα το φρόνημα και
τον πολιτισμό που είχε πριν από χρόνια».
Ζήτησε συγγνώμη για το έντονο της φωνής
του, τόνισε ότι δεν πολιτικολογεί, αλλά καίγεται γιατί τα «τα παιδιά μας φεύγουν στο
εξωτερικό με διπλώματα και παραδιπλώματα·
γιατί ανεβαίνουν οι φελλοί επάνω και τα
καλά μας παιδιά δεν έχουν ένα γραφείο»,
γιατί «ο αριθμός των αυτοκτονιών αυξάνεται
κάθε μέρα και στη μητρόπολή μας».

Κυριακή 19 Μαΐου ήταν μια ξεχωριστή
ημέρα για το Πανόραμα της Βούλας και ιδιαίτερα για τον ιερό ναό του Αγίου Νεκταρίου που άνοιξε και επίσημα τις πύλες του
με τα εγκαίνια.
Με την επίσημη και λαμπρή αυτή τελετή,
ολοκληρώθηκε ένα όραμα και κόποι ετών,
υλικοί και πνευματικοί, των κατοίκων της
περιοχής του Πανοράματος Βούλας κυρίως,
που άλλος λίγο και άλλος πολύ έβαλαν το
λιθαράκι τους για να νιώθουν βαθιά ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.
Το τελετουργικό διήρκησε όλο το ΣαββατοΚύριακο 18, 19/5 και είχε μία ιδιαίτερη
σπουδή στην όλη διαδικασία.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού π. Γεώργιος
Κονσολάκης αναφέρθηκε ακροθιγώς πώς
χτίστηκε ο ναός, πόσες προσπάθειες έγιναν
από πολλούς και με την πρωτοβουλία του
Μητροπολίτη κ. Παύλου στα δύσκολα. Και
ίσως είναι από τους ναούς που ολοκληρώθηκαν σε πολύ σύντομο χρόνο.
Ολοκληρώνοντας την σύντομη ομιλία του
ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη θερμά και
του επέδωσε τιμητική πλακέτα, εις ανάμνησιν των εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου Βούλας.

κτάριος είναι ο προστάτης του, γι’ αυτό είχε
και την αγωνία να προλάβει να εγκαινιάσει
το ναό του Αγίου Νεκταρίου του Πανοράματος.
Ο Μητροπολίτης, όμως, αναφέρθηκε και
στη σημερινή κατάσταση που βιώνει η
χώρα: την φτώχεια και την υπερφορολόγηση, τα παιδιά που φεύγουν έξω και οι αυτοκτονίες που διαρκώς αυξάνονται.
«Σήμερα δυστυχώς η εκκλησία μας εντός
Ελλάδος και εκτός Ελλάδος διώκεται.
Διάβαζα μια στατιστική προ ημερών ότι το
2100 ο πληθυσμός της Ελλάδος θα είναι 2.5
εκατομμύρια. Το φαντάζεστε αυτό; Οταν το
3ο τέκνο θεωρείται τεκμήριο για τη φορολογία του κάθε οικογενειάρχη. Πού έχει ξα-

ναγίνει αυτό. Η άγαμη μητέρα στην Αμερική
παίρνει μισθό και για τον εαυτό της και για
το παιδί της, που δεν έχει πατέρα. Και εμείς
το 3ο τέκνο το θεωρούμε τεκμήριο. Κι έχω
οικογένειες κληρικών στη Μητρόπολή μου
που έχουν 10 παιδιά, 8 παιδιά, 6 παιδιά και
θα φορολογηθούν όλα αυτά τα παιδιά. Είναι
κράτος αυτό;
Κράτος της νομιμότητος και της αγάπης; Γι’
αυτό το δημογραφικό πέφτει καθημερινώς.
Οι Μουσουλμάνοι γεννούν 10 και 15 παιδιά
και οι Ελληνες ένα ή κανένα. Γιατί αυτό θέλουν οι ξένοι· να μας μηδενίσουν και να
φτιάξουν τζαμιά, τεμένη και να κλείσουν τις
εκκλησίες και να μισθοδοτούν τους μουφτήδες και να μη διορίζουν ιερείς. Η μη-

«Σβήνει η Ελλάδα, θα γίνει η χώρα των γερόντων, δεν είμαι πεσιμιστής είμαι ρεαλιστής και θέλω να λέγω την αλήθεια στο
ποίμνιό μου», είπε ο Μητροπολίτης και ευχήθηκε “να φύγουμε απ’ αυτή τη δίνη το
συντομότερο δυνατόν”.
Ακολούθησε γεύμα στο Πνευματικό Κέντρο
του Ιερού Ναού, προσφορά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Aννα Μπουζιάνη

Νέα ξενάγηση στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου
Ναός Ολυμπίου Διός, Λόφος Μουσών
Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, ιδιαίτερα συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν εμφανώς και αφανώς όλα αυτά τα
χρόνια, για να έλθει το σημερινό αποτέλεσμα. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Γεώργιο και τους
συνεργάτες του σε όλους τους τομείς.
Τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος
γιατί «μέσα στην εντεκαετία που διακονώ
ταπεινά με αξίωσε ο Θεός, να ζήσω τα δέκατα εγκαίνια ναών της Μητροπόλεώς
μας».
Μέγας ευεργέτης, για τον Μητροπολίτη ο
Αγ. Νεκτάριος, αφού στα 25 χρόνια - όπως
είπε - έζησε μία μεγάλη δοκιμασία στο νοσοκομείο ΚΑΤ και σώθηκε. Εκτοτε ο Αγ. Νε-

Μετά το επιτυχημένο εγχείρημα της “Eναλλακτικής Δράσης” με την
ξενάγηση στην Ακρόπολη (18 Μαϊου) μία ακόμα ξενάγηση οργανώνεται από ομάδα 4 μελών των σεμιναρίων ιστορίας και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Ιουνίου, 9.30 στο μετρό Ακρόπολις.
Το πρώτο μέρος της ξενάγησης θα περιλαμβάνει:
Το ναό του Ολυμπίου Διός, την Πύλη του Αδριανού, το Ρωμαϊκό
Βαλανείο, το ναό του Δελφινίου Απόλλωνα, το «Επί Δελφινείω»
δικαστήριο, τμήμα με πύλες του Θεμιστόκλειου τείχους, το ναό
του Κρόνου και της Ρέας κ.ά
Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει τα μνημεία του λόφου των
Μουσών (αρχαία οδός Κοίλης, φυλακές Σωκράτη, μνημείο Φιλοπάππου.
Το σύνολο της ξενάγησης είναι 1,30 ώρα και για όσους επιθυμούν
θα ακολουθήσει καφές με συζήτηση κατά προτίμηση στο λόφο.
Το ραντεβού είναι 9.30 πμ στο σταθμό μετρό Ακρόπολη και η συμμετοχή, όπως πάντα είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Υβόνη Βασταρούχα Τηλ 6976002835

Στιγμιότυπο από την ξενάγηση στην Ακρόπολη, με την Υβόνη Βασταρούχα.
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«Μνήμη μου σε λένε Πόντο»
εκδήλωση μνήμης στην Παλλήνη
για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
Κατάμεστο το Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα στην εκδήλωση μνήμης
για τη γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Παλλήνης, η
Ένωση Γονέων Παλλήνης, τα
Σχολεία του Δήμου και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 2ου,
3ου, 5ου, 7ου, Δημοτικών Σχολείων Γέρακα και 2ου Γυμνασίου
Γέρακα.

Οι ήχοι της ποντιακής λύρας
και η ποντική διάλεκτος πλημμύρισαν το Πολιτιστικό Κέντρο

από τα τραγούδια του λυράρητραγουδιστή Σαββίδη Σταύρου, και τις παιδικές χορωδίες
της Στ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης και
των 2ου και 7ου Δημοτικών
Σχολείων Γέρακα.
Το κλίμα φορτίστηκε με την
εξαιρετική απαγγελία του ποιήματος «Ο Δήμον ο κεμεντσετζής» από τον επίτιμο Σχολικό

Σύμβουλο Χάρη Πανικίδη.
Στην ομιλία του ο Δρ Παυλίδης Αντώνιος (Ιστορικός –

Σχολικός Σύμβουλος) παρουσίασε ιστορικά γεγονότα και
ατράνταχτα στοιχεία γενοκτονίας, χαρακτηρίζοντάς την ως
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και όχι ως διαφορά μεταξύ
δύο λαών.
«Από τις εκδηλώσεις που ξεδιπλώνουν κοιμισμένες πτυχές
της ψυχής μας» χαρακτήρισε ο
Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος την εκδήλωση, τονίζοντας την αναγκαιότητα της
κοινωνίας για τέτοιου είδους εκ-

δηλώσεις.
Η εκφραστικότητα και η έντονη
συναισθηματικά παρουσίαση του
Λάζου Τερζά επένδυσαν ολόκληρη την εκδήλωση, η οποία
έκλεισε με ποντιακούς χορούς
στο προαύλιο του Πολιτιστικού
Κέντρου, από τα συγκροτήματα
των Ενώσεων Ποντίων Βριλησσίων και Πετρούπολης καθώς
από χορευτικά τμήματα των
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 2ου, 3ου, 5ου, 7ου, Δημοτικών Σχολείων Γέρακα και
2ου Γυμνασίου Γέρακα.

άλλο, χωρίς να κρίνουμε και
να πληγώνουμε. Δεν ντρεπόμαστε να ζητάμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε, θα
πρέπει να ντρέπονται αυτοί
που μας έφεραν σ’ αυτή την
κατάσταση. Θα συνεχίσουμε το έργο μας με
αγάπη για τον συνάνθρωπο».
Ο δήμαρχος Δημήτρης
Κιούσης στο χαιρετισμό του
είπε μεταξύ άλλων ότι «οι
κινήσεις αυτές είναι αξιέπαινες και αυξάνονται οι
ευθύνες της κεντρικής διοίκησης και της Ε.Ε. ώστε να

βρουν λύσεις για τα εκρηκτικά κοινωνικά ζητήματα
που
δημιούργησαν
τα
σκληρά μέτρα λιτότητας.

Τιμή στη μνήμη
του Γρ. Λαμπράκη
Τετάρτη 22 Μαΐου η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, με αφορμή τη συμπλήρωση εφέτος 50
χρόνων από τη δολοφονία του Αγωνιστή της Ειρήνης και
βουλευτή της Αριστεράς Γρ. Λαμπράκη κατέθεσε στεφάνι
στην προτομή του που βρίσκεται στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο της Ν. Μάκρης (πρώην αμερικ. βάση).
Την εκδήλωση άνοιξε ο συντονιστής της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μαραθώνα, Άγγελος Γκόγκογλου. Στην προσωπικότητα και την προσφορά του Γρ. Λαμπράκη αναφέρθηκαν
ο δημοτικός σύμβουλος Μαραθώνα Φώτης Δεληβοριάς και ο
Γραμματέας Ανατολικής Αττικής Π. Ροδάκης.
Το στεφάνι κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Γιώργος Πάντζας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τήρηση ενός
λεπτού σιγής και την υπόσχεση των παραβρισκομένων να
συνεχίσουν το δρόμο που χάραξε ο Γρ. Λαμπράκης για τα
ιδανικά της ειρήνης και της κοινωνικής προκοπής.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης
έγινε προβολή βίντεο από μαθητές του 5ου και 6ου Δημ.
Σχολείων και 1ου και 3ου Γυμνασίου Γέρακα με ιστορικά
στοιχεία για την περιοχή του
Ευξείνου Πόντου, στοιχεία για
την κοινωνία, τα ήθη και τα
έθιμα, καθώς και στοιχεία για
τις διατροφικές συνήθειες και
την Ποντιακή κουζίνα.
Στο φουαγιέ υπήρχε έκθεση τα
έργα ζωγραφικής μαθητών
σχολείων του Δήμου, με θέμα
τη γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού.

Νέος Σύλλογος με πλούσια δράση
Σύλλογος Ένωσης και Αλληλεγγύης στο Κίτσι Κορωπίου
Στις 18 Μαΐου 2013 έγιναν
τα εγκαίνια του Συλλόγου
Ένωσης και Αλληλεγγύης
στο Κίτσι Κορωπίου. Η πρόεδρος Ελένη Ταξίδη, το
επταμελές συμβούλιο και οι
εθελοντές, υποδέχτηκαν τις
αρχές του Δήμου και τους
κατοίκους της περιοχής που
παραβρέθηκαν
στην
όμορφη τελετή. Ο σύλλογος καλύπτει όλη την περιφέρεια Αττίκης και σκοπό
έχει με αγάπη, ευαισθησία
και ενότητα να προσφέρει
στους συνανθρώπους μας.
Στις μέχρι τώρα δράσεις
του, έχει να παρουσιάσει
πλούσιο έργο σε δωρεάν
διανομή ρούχων, δωρεάν
μαθήματα Αγγλικών, Γερμανικών, Ιατρικές εξετάσεις,
επισκέψεις, στήριξη στα
καρκινοπαθή παιδιά του
Παίδων Αγίας Σοφίας και
άλλα.
Η Ελ. Ταξίδη στη σύντομη
ομιλία της τόνισε: «Όλοι κάποτε πρέπει να μάθουμε να
στηρίζουμε ο ένας τον
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Εμείς θα συμπαραστεκόμαστε σε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε την
ενίσχυση κάθε κοινωνικής
βοήθειας».
Ο επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας Αριστείδης Γκίκας, θεωρεί πολύ βασικό
«να κρατήσει η κοινωνία την
συνοχή της και ότι όλοι μαζί
πρέπει να βοηθήσουμε
γιατί, για να γυρίσει ο ήλιος
θέλει δουλειά πολύ».
Χαιρετισμό και συμπαράσταση απεύθυναν οι δημοτικοί
σύμβουλοι
Εμμ.
Γρινιεζάκης και Ν. Δήμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου αποτελείται:
Ταξίδη Ελένη, Σιδέρη Αγγελική, Κουσίδου Δέσποινα,
Μωραΐτης Γεώργιος, Κουσίδης Κων/νος, Γιαννακίδου
Κυριακή, Χατζηιωαννιδου
Μοίρα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 9654561 και
6986710355
Ειρήνη Αλεξούδη

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»
Η Τ.Ο. Λαυρεωτικής και Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΚΜ Ανατ. Αττικής, οργανώνουν εκδήλωση τη Δευτέρα 27
Μαΐου στις 7μ.μ. με θέμα: «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». Η εκδήλωση γίνεται
στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας.
Θα μιλήσουν ο Νίκος Σακούτης (τμήμα Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ) και Βουλευτές Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

"Ευρωπαϊκή ενοποίηση, γεωπολιτικές
αντιθέσεις στη Μεσόγειο
και η πολιτική της Αριστεράς"
Ο Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Ερευνας (ΜΑΧΩΜΕ) οργανώνει
διήμερο με θέμα: "Ευρωπαϊκή ενοποίηση, γεωπολιτικές αντιθέσεις στη Μεσόγειο και η πολιτική της Αριστεράς" που θα πραγματοποιηθεί 29η-30η Μαΐου, το απόγευμα στη Νομική Σχολή,
Σόλωνος 57, 1ος όρ., στο αμφιθέατρο "Παπαρρηγοπούλου".

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!
Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει μπαλόνια
για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,
εγκαίνια,
γάμους,
πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!
Τηλέφωνο: 6944 841463

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΜΑΪΟΥ 2013

Με θετικό πρόσημα η απολογιστική έκθεση
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Την τριμηνιαία απολογιστική έκθεση 1/1/2013 έως
31/3/2013, συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος στη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου.
στην οποία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, που παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ., το κρίσιμο ποσοστό της σχέσης εισπραχθέντων εσόδων προς προϋπολογισθέντα, που κρίνει το βαθμό
υλοποίησης του προϋπολογισμού και αφορά το 10% των
εισπραχθέντων εσόδων, έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.
Οπως ελέχθη, μετά από ιδιαίτερες και επίπονες προσπάθειες
της Διοίκησης και του Υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου με
την κατανόηση και τη συνδρομή δημοτών, το φράγμα της επιτήρησης (10%) ξεπεράστηκε και διαμορφώθηκε στο ύψος του
11,33% από 9,9% που ήταν στις 31/3/2012.
Αν στο συνολικό ύψος των εισπραχθέντων προστεθεί και η
έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που
αφορά την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δήμου παρελθουσών οικονομικών χρήσεων, που για τον
Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, ανήλθε στα 6.279.560€, τότε
το % υλοποίησης ανεβαίνει στο 23%, που αντικατοπτρίζει
επί της ουσίας, την σημερινή πραγματικότητα, αλλά εμφανίζεται συγκυριακά και άπαξ.
Βελτιωμένοι συνεχίζουν να παρουσιάζονται, οι δείκτες των
εισπραχθέντων του Δήμου (12.129.026€ στις 31/3/2013
έναντι 5.225.150€ στις 31/3/2012) ενώ το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/3/2013 εμφανίζει την παρακάτω εικόνα:
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2013
2012
ΤΑΚΤΙΚΑ

3.606.643

986.237

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

1.113.684
9.036.904

176.294
3.083.835

ΣΥΝΟΛΟ:
13.757.233
(συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιχορήγησης ύψους
6.279.560€). Δηλαδή χωρίς την κραταική επιχορήγηση
ανέρχονται στα 7.477.673 €.

Ταχύτερους ρυθμούς για το αποχετευτικό
Οχι στην παραχώρηση του δικτύου στην ΕΥΔΑΠ
Για το αποχετευτικό και την παραχώρηση του δικτύου ύδρευσης
στην ΕΥΔΑΠ, ασχολήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο
Σπάτων-Αρτέμιδας, στις 16/5/2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δ.Σ.
Μετά τις εισηγήσεις του Δημάρχου και των καθ’ ύλην αρμοδίων
αντιδημάρχων αναπτύχθηκε, ένας ωφέλιμος διάλογος με επιχειρήματα, που κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση για την αναγκαιότητα της ταχύτερης επίλυσης του αποχετευτικού. και την άρνηση
να δοθεί το νερό στην ΕΥΔΑΠ.
Επιφυλάξεις εκφράσθηκαν για το αν θα δεχθεί εν τέλει η ΕΥΔΑΠ
να πάνε τα λύμματα στην Ψυττάλεια, αλλά και για τη δημιουργία
κατασκευής δεύτερου βιολογικού στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Παιανίας.
Οσο για τον βιολογικό στο «Πλατύ Χωράφι» όπως ελέχθη απ’ την
Διοίκηση του Δήμου, γίνεται αποδεκτή μονάχα υπό τους όρους
που η πλειοψηφία του Δ.Σ. έχει αποφασίσει (κλειστού τύπου,
υπερσύγχρονης τεχνολογίας, μικρού μεγέθους, χωρίς αγωγό στη
θάλασσα).
Για την παραχώρηση του δικτύου ύδρευσης ήταν αρνητικός και ο
Δήμαρχος Χρήσος Α. Μάρκου, στην εισήγησή του, τουλάχιστον σ’
αυτή τη φάση γιατί οι όροι και οι προϋποθέσεις ζημιώνουν τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο Σύλλογος του Κόρμπι συζητά
τα προβλήματα με το Δήμαρχο
Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (11/5) του Συλλόγου “Κόρμπι” παρευρέθη και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς προκειμένου να ενημερώσει το Δ.Σ. για
την πορεία των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους
της περιοχής του ΚΟΡΜΠΙ και μαζί να αναζητήσουν λύσεις και
κοινές δράσεις.
Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς περιέγραψε τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με:
1. Την πορεία ενεργειών για την κύρωση της πράξης εφαρμογής
και την οριοθέτηση του ρέματος.
Ολοκληρώθηκε ήδη από την Περιφέρεια η οριοθέτηση του ρέματος και το Δ.Σ. με την υπ’ αρ. 90/2013 απόφασή του γνωμοδότησε
θετικά. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα προχωρήσει σε τροποποίηση του σχεδίου πόλης και θα υποβληθεί πρόταση ένταξης του
έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδότησης. Ελπίζει
μέχρι τέλος του 2013 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των
αναρτήσεων.
2. Εκκλησία Προφήτη Ηλία
Υπεβλήθη αίτηση από την Μητρόπολη προκειμένου να προχωρήσει η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για να καταστεί δυνατή η κατασκευή της εκκλησίας.
3. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Πηγάδι)
Τα έργα για την κατασκευή της- έστω και αργά- προχωρούν και σε
λίγο καιρό θα ολοκληρωθούν. Στην πλατεία θα τοποθετηθεί περίπτερο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
4. Παιδική χαρά στην πλατεία Προφήτη Ηλία έχει μπει σε πρόγραμμα πιστοποίησης από την ΕΒΕΤΑΜ και προχωρεί.
5. Σήμανση οδών. Έχει ήδη γίνει τοποθέτηση κυκλοφοριακών σημάτων και καθρεπτών σε κάποιος δρόμους και θα γίνει ολοκληρωτική τοποθέτηση.
6. Κοπή χόρτων από τους δρόμους υπεσχέθη ο δήμαρχος να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να κοπούν τα χόρτα, και ζήτησε
την εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων του ΚΟΡΜΠΙ και του
Συλλόγου, ο οποίος ήδη έχει οργανώσει ανάλογη δράση.

Το μεγάλο ψέμα του κ. Ρουπακιώτη στο νόμο λογοκρισίας (αντιρατσιστικός)
Όσο πιο αντιδημοκρατική είναι η ουσία ενός
νόμου, τόσο πιο αναγκαία γίνεται η διαστρέβλωση της αλήθειας για την υπεράσπιση του.
Στο νόμο λογοκρισίας που θέλει να περάσει η
κυβέρνηση, η αλήθεια είναι κάτι περισσότερο
από περιττή, είναι πολιτικά ύποπτη και θεσμικά
επικίνδυνη.
Το βράδυ της Δευτέρας 13/5 η σύντομη ενασχόληση της εκπομπής “Ανατροπή” με το νόμο
λογοκρισίας της κυβέρνησης ήταν εξαιρετικά
αποκαλυπτική. Όχι βέβαια όπως θα το ήθελαν
ο οικοδεσπότης της εκπομπής ή ο υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης. Άθελα τους και
οι δύο κατέδειξαν το πόσο επικίνδυνος είναι ο
προτεινόμενος νόμος.
Ο κ. Ρουπακιώτης προσπαθεί να δικαιολογήσει
την πρόταση του συγκεκριμένου νόμου ως μια
υποχρέωση που προκύπτει από μια απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2008. «Η ελληνική Πολιτεία έχει χρέος να καταθέσει αυτό
το νομοσχέδιο» θα δηλώσει στην “Ανατροπή”
ο κ. υπουργός. Επιεικώς, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω δήλωση είναι εκ πρώτης όψεως μια μισή αλήθεια, που όμως
καταλήγει, επί της ουσίας, να είναι ένα μεγάλο
ψέμα.
Ναι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου είναι δεσμευτική για την Ελλάδα, αυτό όμως που δεν
θέλει να ξέρετε ο κ. υπουργός ότι η δέσμευση
αφορά το αποτέλεσμα και όχι τα μέσα. Η επιλογή για το αν θα ψηφισθεί νέος νόμος, πώς θα
είναι αυτός ο νόμος, ή εάν ένα κράτος επιλέξει
να κάνει άλλες τροποποιήσεις εδώ και εκεί σε
άλλους νόμους ή άλλα μέτρα, όλα αυτά, είναι

στη διακριτική ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης.
Όταν ο κ. Ρουπακιώτης λέει ότι: «Η ελληνική Πολιτεία έχει χρέος να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο», απλά ψεύδεται. Φαντασθείτε πόσο
διαφορετική θα ακουγόταν η αλήθεια αν έλεγε:
Ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι, και
εμείς καταλήξαμε σ’ αυτό”.
Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για τον
κ. Ρουπακιώτη αν κάποιος κάνει τον κόπο να
διαβάσει αυτή την περιβόητη δεσμευτική από-

φαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έτσι στο
άρθρο 7 αυτής της απόφασης διαβάζουμε ότι:
«Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν προς τις
θεμελιώδεις αρχές τους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία
της έκφρασης, ιδίως την ελευθερία του τύπου
και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα
ενημέρωσης, όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις ή τους κανόνες που
διέπουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τον τύπο ή άλλα
μέσα ενημέρωσης.»

Ο κ. Ρουπακιώτης καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ψευδώς το χαρακτηρίζει
ως εκ των άνω υποχρέωση και το οποίο έχει ως
αποτέλεσμα την καταπάτηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης,
έστω και αν ξεκάθαρα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λέει ότι κάτι τέτοιο δεν
είναι αναγκαίο.
Ο κ. Πρετεντέρης δεν μπορούσε να φαντασθεί
ότι υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν σ’ αυτόν
το νόμο. Χωρίς να φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί
με τα του νόμου (εξάλλου ποιος δημοσιογράφος έχει το χρόνο να ελέγχει τι κάνει μια κυβέρνηση όταν το Mega βάζει τόσο ωραία
τούρκικα σήριαλ) δεν μπορούσε να δει καmμία
αντίδραση. Η αλήθεια είναι ότι αν καταλαβαίνεις τις αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία
αποκλειστικά και μόνο μέσω της πολιτικής
τάξης και των περί αυτών διαπλεκόμενων
ΜΜΕ, τότε ναι δεν υπάρχουν αντιδράσεις σ’
αυτό το νομοσχέδιο, εκτός αν είσαι Χρυσαυγίτης, μισαλλόδοξος και ρατσιστής.
Με στρατιωτική πειθαρχία, σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν όλα ανεξαιρέτως τα καθιερωμένα ΜΜΕ, με μια απίστευτα ομοιόμορφη
και ταυτόσημη κάλυψη του νόμου λογοκρισίας, ως σαν να μην πρόκειται για δημοσιογράφους που υποτίθεται πρέπει να ελέγχουν
τι λένε και τι κάνουν οι πολιτικοί. Παίρνουμε
μια γεύση αυτό τον καιρό πως λειτουργούν τα
ΜΜΕ σε αυταρχικά καθεστώτα, όπου όλα τα
ΜΜΕ έχουν την ίδια άποψη και όπου αυτή η
άποψη είναι ακριβώς ίδια με την επίσημη

άποψη του κράτους.
Στην εκπομπή ο κ. Παφίλης του ΚΚΕ κινήθηκε
εκτός γραμμής του συνταγματικού τόξου*, λέγοντας ότι τέτοιοι νόμοι χρησιμοποιούνται για
να διώκονται κομμουνιστικά κόμματα και κομμουνιστές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Και ο κ. Γιάννης Μηχελάκης (παρεμπιπτόντως,
ο μόνος ως τώρα βουλευτής της ΝΔ που έχει
το θάρρος να αντιταχθεί στο νόμο λογοκρισίας) ρώτησε αν θα μπορούσε η ερώτηση του
στην Βουλή, όπου σημειώνει ότι «η λαθρομετανάστευση έχει αυξήσει την εγκληματικότητα», να θεωρηθεί ως μια δήλωση μίσους και
να διωχθεί. «Γι’ αυτό υπάρχουν δικαστές»
απάντησε ο κ. Πρετεντέρης.
Θέλεις να κάνεις μια πολιτική δήλωση, αλλά
αναρωτιέσαι τι μπορούν να σου κάνουν οι δικαστές. Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά.
*Σύμφωνα με τα συμβατικά ΜΜΕ, το ΚΚΕ ανήκει στο λεγόμενο συνταγματικό τόξο. Μπορεί
ανοιχτά και χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό το
ΚΚΕ να λέει ότι δεν αναγνωρίζει το Σύνταγμα
και τους νόμους, και είναι υπέρ της “ταξικής”
πάλης, στις διάφορες μορφές της..., αλλά είναι
αριστερό κόμμα οπότε οφείλουμε να το κρίνουμε με άλλα μέτρα και σταθμά. Έτσι είναι οι
δημοκρατίες.**
Ναπολέων Λιναρδάτος
–––––––––––––
** Για το “Συνταγματικό τόξο”, την αστική δημοκρατία, δυτικού τύπου και το ΚΚΕ, επιφυλάσσεται η εφημερίδα να εκφράσει την
άποψή της.
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Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
κοντά σας και στη γειτονιά σας

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη
Τηλ. 210 8965.944

MI NI MARKET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ
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

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

l

l

l

l

Η
ΟΜΗ
AΝΟΜ
ΔΙAΝ
ΔΙ
Ν
ΚΟ
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Ν
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ΟΙ
ΚΑΤ’

X
/FA
Λ./F
ΤΗΛ.
AX
ΤΗ
2
.39
60
89
92
0
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60
210 89

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
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου για
τον προσδιορισμό φορολογητέου
εισοδήματος φυσικών προσώπων
είχαν προβλεφθεί με το άρθρο 4 του
νόμου για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου τον υπ’ αριθμ. 4038 /0202-2012. Από τότε η ελεγκτική και
λογιστική κοινότητα ανέμενε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των τεχνικών αυτών που σε επίπεδο ελέγχου,
τουλάχιστον για τους επιτηδευματίες, προωθούσε εφόσον κρίνονταν
τα βιβλία ακριβή και ειλικρινή, τον
έλεγχο σε βαθύτερο πεδίο ακόμη
και πέρα από την επάγγελματικη
δραστηριότητα του φυσικού προσώπου καθιστώντας τον περισσότερο
πλήρες και ενδελεχή.
Εκδόθηκε λοιπόν η εγκύκλιος με
αριθμ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ
10.5.2013 οπού προβλέπει τις εξής
μεθόδους που θα ακολουθηθούν
για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των φυσικών
προσώπων :
• της ανάλυσης ρευστότητας
(source and application of funds
method),
• της καθαρής θέσης (net worth
method) και
• των τραπεζικών καταθέσεων και
δαπανών σε μετρητά (bank deposits
and cash expenditure method) αφήνοντας εκτός τις 2 άλλες αρχές που
προέβλεπε αρχικά ο Ν. 4038 αυτήν
της αρχής των αναλογιών, και αυτήν
της σχέσης της τιμής πώλησης προς
το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
Οι παραπάνω τεχνικές εφαρμόζονται στη διαδικασία του τακτικού
ελέγχου για τον προσδιορισμό του

πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις που:
α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία),
β) πραγματοποιούνται δαπάνες οι
οποίες δεν δικαιολογούνται από τα
δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου
(ατομικά ή και οικογενειακά),
γ) τα δηλωθέντα εισοδήματα από
άσκηση ατομικής επιχείρησης ή
ελευθερίου επαγγέλματος δεν αποκλίνουν σημαντικά από το εκάστοτε
αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση
αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα
αποτελέσματα.
δ) δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία
ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,
ε) υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή
πληροφορίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το
δηλωθέν.
1. Κατά την Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας δημιουργείται ένα ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες: «Πηγές
Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».
Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα
κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί με νομιμότητα.
Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται
όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά, δηλ.
οι αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές)
κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης

χρήσης.
Η διαφορά μεταξύ των 2 στηλών,
θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα
και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.
Δηλαδή εισέπραξα το 2013
10.000,00 και δαπάνησα 15.000,00
έχω διαφορά 5.000,00 που πρέπει
να δικαιολογήσω για να μη φορολογηθώ.
2. Κατά την Τεχνική της καθαρής
θέσης δημιουργείται ένας Πίνακας
Ενεργητικού και Παθητικού για όλα
τα ελεγχόμενα έτη με έτος βάσης
το αμέσως προηγούμενο από το
πρώτο ελεγχόμενο έτος. Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά
στοιχεία
και
οι
καταθέσεις κατά την έναρξη και
λήξη εκάστου έτους. Στο Παθητικό
περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες
Υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές. Η διαφορά Ενεργητικού - Παθητικού
αποτελεί την Καθαρή θέση εκάστου
έτους.
Από την καθαρή θέση λήξης κάθε
διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται
η καθαρή θέση έναρξης.
Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής
Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις
περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος
(αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά
παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, με τις
ατομικές και οικογενειακές δαπάνες
κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα
δηλωθέντα εισοδήματα.
Οι προκύπτουσες διαφορές θεωρούνται μη δηλούμενο εισόδημα και

εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση.
3. Κατά την Τεχνική των τραπεζικών
καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά από τις συνολικές τραπεζικές
καταθέσεις της ελεγχόμενης χρήσης αφαιρούνται τα κατατεθειμένα
ποσά που αφορούν μη υποκείμενα
σε φορολογία έσοδα όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν
αποτελούν καθαρές καταθέσεις.
Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται
όλες οι καταβολές σε μετρητά για
αγορές, δαπάνες (προσωπικές ή
επαγγελματικές) και λοιπές συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που
δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς.
Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται
μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον
δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.
Από τις τρείς επιλέγεται η τεχνική
ελέγχου που κρίνεται προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον, ενώ
το περισσότερο κλειστό και λογιστικό κύκλωμα αποτελεί η δεύτερη
της καθαρής θέσης που θυμίζει σε
πρώτη ανάγνωση ισολογισμό εταιρείας
Είχαμε αναφέρει παλαιότερα πως
όλες οι συναλλαγές μας παρακολουθούνται από την Γ.Γ.Π.Σ. αφού
βάσει της ΠΟΛ.1195/12.10.2012 επί
του νόμου 3842/23-04-2010: οι τράπεζες, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών
πληρωμών, η Ελληνικά Χρηματιστή-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Λογιστής Α’ τάξης
αρ.αδ. ΟΕΕ14612
Μέλος των εθελοντών του
Κάμπινγκ Βούλας

ρια ΑΕ, τα ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς
και οι Δ.Ε.Κ.Ο. κ.ά., υποχρεούνται
να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
του υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και
φορολογικού ενδιαφέροντος. Η
Γ.Γ.Π.Σ. συγκεντρώνει τις πληροφορίες αυτές και άλλα στοιχεία από
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τα παρέχει στον έλεγχο.
Βέβαια πώς θα λειτουργήσουν όλα
αυτά, όταν τόσα χρόνια δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ο έλεγχος
του πόθεν έσχες, όταν μάλιστα οι
δικηγόροι διατείνονται πως οι δηλώσεις αυτές των δημοσίων υπαλλήλων απορρίπτονται κανονικά σε
ένα δωμάτιο;
Ένα είναι βέβαιο ότι ήδη οδεύουμε
σε νέα εποχή ελέγχου και νέας γενιάς ελεγκτών και λογιστών –
τurbo θα λέγαμε! Μήπως είναι τυχαία η είδηση που ακούσαμε ότι το
ΥΠ.ΟΙΚ. ότι θα δημιουργήσει ένα
τμήμα διασταυρώσεων αποκλειστικά στελεχωμένο από 1.000 προγραμματιστές υπολογιστών και όχι
από ελεγκτές παραδοσιακού τύπου;
Το νού σας στις καταθέσεις σας και
Καλές διασταυρώσεις!!

Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγές για ΧΥΤΑ Φυλής και Γραμματικού
Το «πράσινο φως» άναψε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση οι διαγωνισμοί κατασκευής ΧΥΤΑ στους δήμους Φυλής και στη θέση
«Μαύρο Βουνό» Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με τις υπ’ αριθμ. 1986 – 1988
αποφάσεις του, απέρριψε τις προσφυγές των επίμαχων δυο δήμων
και φυσικά όλους τους ισχυρισμούς τους ως αβάσιμους.
Ο Δήμος Φυλής ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές η
από 25/10/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) η μελέτη, χρηματοδότηση,
κατασκευή και διαχείριση του εν λόγω έργου. Επίσης, ο Δήμος
Φυλής στρεφόταν και κατά της από 19/11/2012 απόφασης του
ΕΔΣΝΑ που αφορούσε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για
την ανάδειξη «ιδιωτικού φορέα σύμπραξης» (αναδόχου) για την
εκτέλεση του επίμαχου έργου.
Ο Δήμος Μαραθώνα, από την πλευρά του, ζητούσε να ακυρωθεί η

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δηλώνει
ο Γιάννης Σγουρός
από 19/11/2012 απόφαση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κατά το σκέλος εκείνο που εγκρίθηκε η
προκήρυξη, μελέτη, χρηματοδότηση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ (στη
θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού).
Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Γιάννης
Σγουρός, δήλωσε σχετικά:
«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Αττική. Κερδίσαμε μια
ακόμη μάχη, στον πόλεμο που δίνουμε προκειμένου να δώσουμε
μια οριστική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα των απορριμάτων, που
για δεκαετίες παραμένει άλυτο και υποβαθμίζει το περιβάλλον της
Αττικής.
Με διαφάνεια, νομιμότητα και απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη προ-

στασίας του περιβάλλοντος, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Οι
Κασσάνδρες διαψεύστηκαν, και οι συνήθεις υπέρμαχοι της λογικής του «να μην γίνει τίποτα» σε αυτό τον τόπο, έχασαν και τυπικά τα, ούτως ή άλλως, προσχηματικά επιχειρήματά τους. Είμαι
βέβαιος ότι θα ανακαλύψουν νέα…. Εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά.
Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, με τη διεξαγωγή του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ξεκινά σε λίγες ημέρες. Όσοι καλόπιστοι καλούνται να συνεισφέρουν δημιουργικά στο διάλογο με προτάσεις
και λύσεις, προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός με τους καλύτερους για το δημόσιο συμφέρον όρους.
Ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας είναι ο χρόνος. Πρέπει άμεσα να
τρέξουμε όλα τα έργα, ώστε να μη χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας για την ταχύτητα με την οποία εκδίκασαν τις υποθέσεις
και έβγαλαν τις αποφάσεις. Μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων του Κράτους, θα μπορέσουν να
προχωρήσουν τα μεγάλα έργα που τόσο ανάγκη τα έχει ο τόπος».

ΕΒΔΟΜΗ

25 ΜΑΪΟΥ

Οι μειονότητες στη Ρωσία
δεν μπορούν να έχουν
ειδικά προνόμια
Απόσπασμα ομιλίας του Ρώσου Προέδρου
Πούτιν στο ρωσικό Κοινοβούλιο (Δούμα)
"Στην Ρωσία ζουν Ρώσοι. Οποιαδήποτε μειονότητα από
οπουδήποτε, αν θέλει να ζει στην Ρωσία, να εργάζεται και
να τρώει στην Ρωσία, θα πρέπει να μιλάει ρωσικά και θα
πρέπει να σέβεται τους ρωσικούς νόμους. Αν επιθυμούν το
νόμο της Σαρίας, τους συμβουλεύουμε να πάνε σε
εκείνα τα μέρη που είναι
νόμος του κράτους τους.
Η Ρωσία δεν χρειάζεται μειονότητες. Oι μειονότητες
χρειάζονται την Ρωσία και
δεν θα τους χορηγήσουμε ειδικά προνόμια ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους
νόμους μας έτσι ώστε να ταιριάζουν στις επιθυμίες
τους ανεξάρτητα πόσο δυνατά θα φωνάζουν περί διακρίσεων. Εμείς μαθαίνουμε καλύτερα από τις αυτοκτονίες στην Αμερική, την Αγγλία, την Ολλανδία και την
Γαλλία, αν πρόκειται να επιζήσουμε ως ένα έθνος.
Τα Ρωσικά έθιμα και παραδόσεις δεν είναι συμβατά με
την έλλειψη της κουλτούρας ή του πρωτόγονου τρόπου
ζωής των περισσοτέρων μειονοτήτων.
Όταν αυτό το αξιότιμο Νομοθετικό Σώμα σκεφτεί να δημιουργήσει νέους νόμους (να νομοθετήσει), θα πρέπει να
έχει υπόψη του το εθνικό συμφέρον πρώτα παρατηρώντας (σημειώνοντας) ότι οι μειονότητες δεν είναι Ρώσοι”.
Οι πολιτικοί στο Κοινοβούλιο επευφήμησαν όρθιοι τον
Πούτιν για πέντε λεπτά.

Αναβάλλεται η επίσκεψη ευρωβουλευτών επιθεωρητών στο ΧΥΤΑ Γραμματικού
μετά από πιέσεις του ΥΠΕΚΑ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ν. Χουντή
Επιστολή καταγγελία απέστειλε ο Ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής
στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου M.
Schulz, γιατί το ΥΠΕΚΑ
προσπαθεί να ματαιώσει
επίσκεψη ΕυρωβουλευτώνΕπιθεωρητών για περιβαλλοντικά εγκλήματα στο
ΧΥΤΑ Γραμματικού, και
αλλού.
Ηδη ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 28-31 Μάιου
2013 Διερευνητική Αποστολή (Fact Finding Mission)
της Επιτροπής Αναφορών
στην Ελλάδα, η οποία θα
διερευνούσε καταγγελίες
για κραυγαλέες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας
και
πρόδηλα
σφάλματα σε έργα «διαχείρισης» απορριμμάτων στην
Ελλάδα, όπως έκανε στο
παρελθόν και για την Ιτα-

λία. Το αίτημα για την
πραγματοποίηση της αποστολής αυτής είχε τεθεί
από Αναφορά που υπέγραφαν 2250 περίπου κάτοικοι
της περιοχής του Γραμματικού από το 2011.
Γράφει ο Ν. Χουντής μεταξύ άλλων:
«Μετά από πιέσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος
(ΥΠΕΚΑ) να ματαιώσει τη
διερευνητική
επίσκεψη
στην Ελλάδα Ευρωβουλευτών- Επιθεωρητών που θα
εξέταζαν περιβαλλοντικά
εγκλήματα στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, στην Κέρκυρα και
την Μεγαλόπολη, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αποφάσισε να αναβάλλει
την
προγραμματισμένη
αποστολή της για τον Σεπτέμβριο.
Προχθές (20/5/2013) με
πληροφόρησαν από την
Αθήνα, ότι το θέμα της Διε-

Σ.Σ. Έτσι ομιλούν οι ηγέτες. Οι αληθινοί πατριώτες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

GR - Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την
επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με Κωδικό ΟΠΣ: 373582, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
1. Αναθέτουσα αρχή
«ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ» (ΙΑΑ), Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56 Αθήνα,
Τηλ.: +30210 3352305, Fax: +30210 3224673, E-mail: protosygellos@archdiocese.gr
2. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Ανοικτός Διαγωνισμός με Δημοσίευση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
3. Αντικείμενο - Προϋπολογισμός Διαγωνισμού
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι:
- η Δημιουργία Ψηφιακού Βιωματικού Μουσείου, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η προσέλκυση και η ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών, η οποία
συνοδεύεται από ενέργειες: α) Ανάπτυξης Διαδραστικών Θεματικών Εφαρμογών, β) Ανάπτυξης Βιωματικών Σεναρίων Τρισδιάστατης Προβολής (3D
Videos), γ) Διαμόρφωσης χώρων τρισδιάστατης προβολής, δ) Διαμόρφωσης ειδικών ατομικών χώρων διαδραστικών εφαρμογών ε) Εγκατάστασης
διαδραστικών οθονών στ) Εγκατάστασης σταθμών εργασίας με πρόσβαση
στο περιεχόμενο ζ) Προμήθειας Ψηφιακού Εξοπλισμού Παραγωγής περιεχομένου η) Ανάπτυξης υποσυστήματος αναζήτησης περιεχομένου με αναγνώριση φωνής.
- Δημιουργία Διαδικτυακού Εικονικού Μουσείου, το οποίο θα δρα ως λογική
συνέχεια του βιωματικού μουσείου στο διαδίκτυο και θα παρέχει υπηρεσίες:
α) Αναπαράστασης βιωματικών σεναρίων επίσκεψης, β) Ψηφιακού Βιβλίου
Επισκεπτών, γ) Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, δ) Υπηρεσίών Web
2.0 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. Α.3 της Διακήρυξης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα-
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τομμυρίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενός λεπτού (€2.020.943,01), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, χωρίς δικαίωμα
προαίρεσης & στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε
χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (€2.425.131,62)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με δικαίωμα προαίρεσης.
4. Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού
Εντύπως: Δωρεάν, από την έδρα της ΙΑΑ, Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56 Αθήνα.
Ηλεκτρονικά: από http://www.iaath.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους:
24-06-2013.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό - Νομική μορφή Αναδόχου
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων
καθώς και Συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά (παρ. Β.2 Διακήρυξης).
6. Τρόπος, γλώσσα, τόπος, χρόνος υποβολής Προσφορών
Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, στην ελληνική γλώσσα, στην
έδρα της IAA. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 08-07-2012, ώρα 12:00.
7. Ημερομηνία & Τόπος αποσφράγισης Προσφορών
08-07-2012, ώρα 12:00.Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής
Η Προσφορά του υποψήφιου Αντισυμβαλλόμενου πρέπει υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής είναι εκατόν μια χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ και δέκα πέντε
λεπτά, €101.047,15 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Κριτήρια αξιολόγησης
Αναφέρονται αναλυτικά στην Διακήρυξη
10. Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης κάθε υποψήφιου αναδόχου
Αναφέρονται αναλυτικά στην Β.2.6 παράγραφο της διακήρυξης.
11. Προσφορές
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται
για μέρος του Έργου.

ρευνητικής Αποστολής και
ειδικά η παρουσία της στο
Γραμματικό απασχόλησε το
Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος σε υπουργικό
επίπεδο κι ότι αναζητείτο
τρόπος προκειμένου να πειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ματαιώσει την
προγραμματισμένη
επίσκεψη.
[...] Την επόμενη μέρα,
21/5/2013, μου ανακοινώθηκε προφορικά η αναβολή,

για τον Σεπτέμβρη, της
προγραμματισμένης Διερευνητικής
Αποστολής,
λόγω αδυναμίας κάποιων
μελών να συμμετάσχουν.
Σήμερα 22/5/2013 μου
στάλθηκε και σχετική επιστολή από την Επιτροπή
Αναφορών.
Σημειώνω ότι, Περιφερειακές
και Τοπικές Αρχές και χιλιάδες κάτοικοι, προετοιμάζονταν και ανέμεναν την
επίσκεψη η οποία έχει απασχολήσει και το Ελληνικό
Κοινοβούλιο σε σχετική συζήτηση και έχει παρουσιαστεί εκτενώς από τον Τύπο.
Σας ενημερώνω επίσης ότι η
αναβολή συμπίπτει με το
χρονικό διάστημα κατά το
οποίο το ελληνικό Υπουργείο
Περιβάλλοντος έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τον
ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Ε
Διάθεσης
γκατάσταση
Απορριμμάτων)».

Δικαίωμα προαίρεσης: αύξηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου έως
20%, με αντίστοιχη αύξηση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης (παρ. Β.4.4
Διακήρυξης).
12. Προσφυγές
Σύμφωνα με την παρ. Β.4.3 της διακήρυξης.
12. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων αναδόχων
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
13. Είδος - Κάλυψη Σύμβασης
Σύμβαση Υπηρεσιών καλυπτόμενη από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων.
14. Αντικείμενο Σύμβασης
72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
15. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης
Η συνολική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες
(παράγραφος Α.3.13 της Διακήρυξης). Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής (ΙΑΑ) καθώς και τα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της Σύμβασης.
16. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών
Αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους Β.1.2 και Β.5.2 της Διακήρυξης.
17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Το Έργο χρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή
Σύγκλιση», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη – Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία –
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
18. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης
Δεν υπήρξε
19. Ημερομηνία αποστολής / παραλαβής Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
24-05-2012
Ο Πρωτοσύγκελος ΙΑΑ
Αρχιμ. Μάξιμος Παπαγιάννης

18 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΜΑΪΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛ6-ΜΔΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί:
22-05-2013
Αρ. Πρωτ. : 10754
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΛ6-ΑΝ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες :
Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλεφ. : 210 6626294 εσ. 156
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί 20-05-2013
Αρ. Πρωτ. 10387
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εφοδίων
Ύδρευσης, Σχαρών ομβρίων, Οικοδομικών υλικών και Εξαρτημάτων
αυτομάτου ποτίσματος» για τα τμήματα 1, 2 και 3 όπως αναφέρεται
στην ΤΥ/14/2013.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας. Παράδοση
εντός των Διοικητικών ορίων του
Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης και στο Τιμολόγιο Μελέτης
που
αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Χρήστος
Τηλέφωνα : 2299 3 20348
Fax : 22990 48289
email: katia.athanasopoulou@kalivia.gr
Καλύβια 21/ 05 /2013
Αριθ. Πρωτ 10251
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό
με
τη
διενέργεια
διαδικασίας Ανοικτού διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, (είδη παντοπωλείου,
είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου είδη γαλακτοπωλείου)
για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων
των Παιδικών Σταθμών του Νομικού
Προσώπου Δήμου Σαρωνικού και
τις ανάγκες των ΚΑΠΗ που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’, για
τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των
Παιδικών Σταθμών της Κοινωφε-

ΕΒΔΟΜΗ

2013

Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» για τα τμήματα 1, 2.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/15/2013 Μελέτης
που
αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα
ή περισσότερα τμήματα (2). Κάθε
άλλη προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου
2013 και ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 31 Μαΐου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 48.779,50 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 59.998,79 €.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική
διάρκεια των εκατόν σαράντα (140)
ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, μέχρι και έξι (6)
ημέρες πριν από την ημέρα του
Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (για τις προσφορές του τμήματος 1 ΜΟΝΟ) σε ποσοστό 2%,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στο Άρθρο 32 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 134.138,02
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
164.989,76 €. Η χρηματοδότηση
της προμήθειας θα γίνει από ίδιους
πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9
και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 22
Μαΐου 2013.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

λούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού που ανήκουν σε αυτή, καθώς
και τη προμήθεια σε είδος (φρέσκο
γάλα) για το μόνιμο και με σύμβαση
ορισμένου και αορίστου χρόνου
προσωπικό των συνεργείων του
Δήμου, το έτος 2013 και 2014, με
συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 178.559,35 με ΦΠΑ..
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις
του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του
Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του
Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του
Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ
των Υπουργών Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης &
Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-102006 Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Β’),
του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10 του
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/2013) άρθ.4
και την εγκύκλιο 3/11543/26/03/2013
του Υπουργείου Εσωτερικών την
123/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού και
την ανάγκη του Νομικού Προσώπου
Δήμου Σαρωνικού, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου και του
Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική προμήθειας.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρημα-

τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α: 156481.002, Κ.Α: 15-6481.003, Κ.Α: 156481.004, Κ.Α: 15-6481.005, Κ.Α:
15-6481.006 του προϋπολογισμού
του Νομικού Προσώπου ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’ οικονομικού
έτους 2013, τις πιστώσεις των Κ.Α:
64.08.00.1000, Κ.Α: 64.08.00.1001,
Κ.Α:
64.08.00.1002,
Κ.Α:
64.08.00.1003, Κ.Α: 64.08.00.1004
του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2013 και τις
πιστώσεις των Κ.Α. 20-6063.001,
Κ.Α. 25-6063.001, Κ.Α. 30-6063.001
του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού του οικονομικού έτους 2013
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο
Σαρωνικού
στις
17/06/2013 με ώρα έναρξης την
10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής
των προσφορών την 11:00π.μ. κατά
την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές καθώς και όλα τα
απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα
και θα είναι μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 22 /5/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20297
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013»
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την υπηρεσία :
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013» συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας
76.017,69 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διεξαγωγής διαγωνισμών Παροχής
Υπηρεσιών (Εργασιών) και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, την 31/5/2012 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ώρα έναρξης του
διαγωνισμού ορίζεται η 10:00΄π.μ.
και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 10:30΄ π.μ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης , ήτοι
3.800,88€ .
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και
να
ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνος: Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Αθηνών
&
Ρήγα
Φεραίου
ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (ημερομηνία παραλαβής
προσφοράς) και παραλαμβάνονται
με απόδειξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό
5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης (με το
Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ,
συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει, κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς το Φ.Π.Α
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης και να λάβουν γνώση της
διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σαρωνικού
(Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου)
στα Καλύβια Αττικής έως και δύο
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική
Τηλέφωνο : 213 2023980
Fax
: 213 2023983
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :
24960
Χαλάνδρι 23 / 5 / 2013
ΑΡΙΘ. Πρωτ: 10253
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης σε Δημοτικούς Χώρους»
Α.Μ. 3/2013, με προϋπολογισμό
30.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό
24.390,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
& ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την
30/5/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 € ) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία : B. Σπηλιοπούλου και
Π. Ζωγράφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
4/6/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5
Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
β) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου. γ) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι
που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 487,80 € και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε δύο (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Τακτικά έσοδα του Δήμου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Η ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ Π. ΤΣΙΚΙΝΗ

ΕΒΔΟΜΗ

25 ΜΑΪΟΥ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ζητά προς ενοικίαση, για γραφεία, ενιαίο χώρο 50-60τμ. κατά προτίμηση σε 1ο
όροφο στην περιοχή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944539542.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867
k.gavrilaki@gmail.com"

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με θέα στη θάΚαθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 24-5-2013
Αριθ. Πρωτ. 25269
Βαθμός Προτεραιότητας:Επείγον
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα την
έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε μέσης λιανικής
τιμής του οικείου Υπουργείου του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της
με α/α 27/2013 μελέτης της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
προϋπολογισμού 73.800,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και
συγκεκριμένα: α) 41.600,00 λίτρα

Πετρελαίου Κίνησης και β)
7.300,00 λίτρα Βενζίνη Αμόλυβδη.
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
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 27/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 24418/21-5-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 31
Μαΐου 2013 και ώρα 10.00, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι
ποσό 3.690,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του
Δήμου ( Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά
από
Δευτέρα 27-5-2013 έως Πέμπτη
30-5-2013 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131 , 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δυνάμει των άρθρων 17 και 22 του Καταστατικού της Δημοτικής Κίνησης «Δύναμη Ελπίδας», συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση
των ιδρυτικών και τακτικών μελών αυτής, την Κυριακή 26/05/2013
και ώρα 10.00 π.μ στα Γραφεία της Κίνησης, Λ. Πόρτο Ράφτη 32, με
την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
1. Ανάγνωση καταλόγου μελών – επικύρωση εγγραφής των νέων
μελών - διαπίστωση απαρτίας
2. Εκλογή προέδρου και γραμματέα του συνεδρίου
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής - διευκρινίσεις για την εκλογική
διαδικασία
4. Απολογισμός έργου του πολιτικού συμβουλίου από τον πρόεδρο
της κίνησης κ. Γεώργιο Αδάμο και τοποθετήσεις των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου
5. Τοποθετήσεις των υποψήφιων για τα όργανα της κίνησης
6. Τοποθετήσεις των συνέδρων
7. Ψηφοφορία – ανακοίνωση αποτελεσμάτων
8. Τοποθετήσεις από το νεοεκλεγέν πολιτικό συμβούλιο
Με τις αρχαιρεσίες θα εκλεγούν α. το νέο Πολιτικό Συμβούλιο & β.
η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή
Πόρτο Ράφτη, 23/05/2013
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» www.dynami-elpidas.gr
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Αδάμος

λασσα στη Λεωφ. Αναβύσσου.
Τηλ. 6937194268

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Βούλα, δυάρι 59τμ.,1ου ορόφου, ημιεπιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός,
κάγκελα ασφαλείας, 200μ από θάλασσα, 100μ. από πλατεία Βούλας, διαθέσιμο από 1/6.
Τηλ. επικοινωνίας 6932336022.

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

παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ. 6984 752597

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητάει εργασία ως
γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική
για όλη την εβδομάδα, σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ. 6977 161209

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

των Νοτίων Προαστίων
αναζητά καθηγητή Πληροφορικής με φροντιστηριακή
εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι ας αποστείλουν τα βιογραφικά
τους στην Τ.Θ. 4935, Τ.Κ. 19400.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΦΗΝΑ, 21.5.2013
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αρ.Πρωτ. 4612
Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 10-12, Ραφήνα Τ.Κ. 19009
Τηλ.: 2294321023, fax: 2294028063
Πληροφορίες: Τμήμα Δημοτολογίου

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος,

γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.
Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

Γυμναστικός Σύλλογος “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρης Βούλας, καλει τα μέλη του σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 9/6 ώρα 7:00μ.μ. στην αίθουσα πινγκ
- πονγκ Βούλας, (Λ. Βουλιαγμένης), με τα κάτωθι θέματα:
1. Εκλογή πρέδρου Γ. Σ., εκλογή γραμματέως Γ.Σ.
2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός
4. Έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής
5. Απαλλαγή επερχόμενου Δ.Σ.
6. Έγκριση προϋπολογισμού 2013 - 2014.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Δευτέρα 10/6, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΛΝ-ΓΟΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 17.5.2013
Αρ. Πρωτ. 8583
ΕΡΓΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ»
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
39.237,00 (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για τη μίσθωση
μηχανημάτων
έργου,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
39.237,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) η ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών γίνεται
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού την
12.6.2013, ώρα 10:30 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών). Οι εγγυήσεις συμμε-

τοχής είναι 2% του συνολικού προϋπολογισμού της υπ. αριθμ. 9/2013
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν
στην υπ. αριθ. 9/2013 μελέτη της
Τ.Υ. του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό
διάστημα δέσμευσης από την προσοφορά είναι μέχρι την 30.1.2014.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές. Η χρηματοδότηση
είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο
μηνών από την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών
από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 22990 2076, από
τον αρμόδιο υπάλληλο, και στη φαξ
22990 24009, διεύθυνση Θ. Σκοπελίτη 1 Μαρκόπουλο Τ.Κ. 19003.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο ΣΠΥΡΟ ΗΛΙΑ του ΣΠΥΡΟ και της ΜΑΡΙΑΣ που γεννήθηκε στους Αγ. Σαράντα Αλβανίας το έτος 1988 και είναι κάτοικος ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλλει αίτηση για αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος
λόγω εξελληνισμού από “ΣΠΥΡΟ ΗΛΙΑ” σε “ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ” καθώς και αλλαγή λόγω εξελληνισμού πατρωνύμου από “ΣΠΥΡΟ” σε “ΣΠΥΡΟΣ”.
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε
δεκακπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλει
στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12 - Ραφήνα, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.
Ο Δήμαρχος α.α.
Χριστόπουλος Γεώργιος
Λυγίζος Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 23/5/2013
Αρ. Πρωτ. 14731
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την εκτέλεση της “Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία”
αρ.
μελ.
11/2013,
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.
152/2013 και 178/2013 αποφάσεις
Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209
Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την
παρ. 13 άρθρου 20 Ν. 3731/08, το
άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, το
άρθρο 72 του Ν. 3852/10, την υπ’
αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του
Υπ.
Οικονομικών,
την
Υ.Α.
35130/739/ΦΕΚ 1291 Β11-8-2010.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό
των 59.722,65€ με Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-

πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 3η Ιουνίου 2013,
ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.
και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
διαθέτουν
την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 2.986,13 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες με τηλ. 210 6604719, (1ος
όροφος) και ώρες 9:00 13:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρουργός
κεφαλής και τραχήλου
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ. &
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

Δέχεται με ραντεβού: Βυζαντίνου 9 Παλλήνη, 1ος ορ.

Τηλ. 6944 311 163, 210 723 1723
E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

www.psychosynthesis.gr

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

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

•
•
•

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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
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ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Μελάνωμα – Η έγκαιρη διάγνωση σώζει
Το 90% των μελανωμάτων, αν διαγνωστούν έγκαιρα, μπορούν να θεραπευτούν. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και
Αφροδισιολογίας (EADV), οργανώνει από το 2000 και κάθε
χρόνο, την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος» σε 30
χώρες της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί την αφετηρία για μία ολόκληρη
εβδομάδα αφιερωμένη στην πρόληψη, την «Ελληνική
Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος», η οποία θα
πραγματοποιηθεί φέτος από 27 έως 31 Μαΐου, με την υποστήριξη των Δερματολογικών Εργαστηρίων της La RochePosay.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, δερματολόγοι της
ΕΔΑΕ σε όλη τη χώρα δέχονται στα ιατρεία τους και σε νοσοκομειακά ιδρύματα το κοινό και εξετάζουν δωρεάν για
πιθανό μελάνωμα ή άλλη μορφή καρκίνου του δέρματος.

κάθε χρόνο από μελάνωμα. Η ετήσια αύξηση του αριθμού
των νέων περιπτώσεων που διαγιγνώσκονται στην Ευρώπη
κυμαίνεται μεταξύ 0% και 8%.
Κάθε χρόνο στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
εβδομάδας κατά του καρκίνου του δέρματος η απήχηση του
κόσμου αυξάνεται και ολοένα περισσότεροι άνθρωποι εξετάζονται. Πιο συγκεκριμένα το 2013 εξετάστηκαν 6.103

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν μπορούν να επισκεφτούν
την ιστοσελίδα www.myskincheck.gr και να αναζητήσουν τη
λίστα με τους συμμετέχοντες δερματολόγους για να κλείσουν ραντεβού.
Λόγω των περιβαλλοντικών μεταβολών και των αλλαγών
στον τρόπο ζωής, τα κρούσματα μελανώματος έχουν αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια στις χώρες της Ευρώπης. Ο
καρκίνος του δέρματος αποτελεί πλέον ένα από τα 10 είδη
καρκίνων που εμφανίζονται συχνότερα στους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Περίπου 130.000 μελανώματα εμφανίζονται παγκοσμίως και περίπου 37.000 άνθρωποι πεθαίνουν

Ο Δημήτρης Κοτταράς Διευθυντής Ιατρικής Επικοινωνίας LA
ROCHE-POSAY, ο Αλέξανδρος Ι. Στρατηγός Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
και Υπεύθυνος Οργανωτικής Επιτροπής Ευρωμελανώματος 2013, η
Φιλύρα Παπακώστα, Διευθύντρια Μάρκας LA ROCHE-POSAY, ο
Δημήτρης Ρηγόπουλος, Καθηγητής Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος ΕΔΑΕ.

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

NOΣOKOMEIO:
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

Παράλληλα, το www.myskincheck.gr αποτελεί τον απόλυτο
δερματολογικό σύμβουλο, αφού προσφέρει χρήσιμες συμβουλές από έμπειρους δερματολόγους, πληροφορίες για
το πότε είναι ύποπτη μια ελιά, τρόπους προφύλαξης από
τον ήλιο, τρόπους σωστής αντιηλιακής προστασίας, αλήθειες και μύθους γύρω από το μελάνωμα, ενότητα όπου
μπορεί το κοινό να στείλει ερωτήσεις / απορίες και δυνατότητα αναζήτησης δερματολόγου (όχι μόνο για την Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος, αλλά για
όλο το χρόνο).
* Συνιστώμενη μέθοδος από το “The Skin Cancer Foundation”

5’ αρκούν για να σώσουν τη ζωή μας!
Ενημερωθείτε και ενημερώστε.

άτομα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη
για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, καθώς μόνο το 2012
διαγνώστηκαν 30 περιστατικά με υποψία μελανώματος και
81 περιστατικά με άλλου είδους καρκίνου του δέρματος
(ACC & BCC).
Έγκαιρη διάγνωση… καλύτερη ζωή
Η ΕΔΑΕ και με την υποστήριξη των Δερματολογικών Εργαστηρίων της La Roche-Posay, δημιούργησαν την πρωτοποριακή ιστοσελίδα αυτοεξέτασης www.myskincheck.gr
όπου δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να αξιολογεί το δικό
του επίπεδο κινδύνου.
Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν έναν
από τους δερματολόγους από 27 έως 31 Μαΐου, η ιστοσελίδα www.myskincheck.gr προσφέρει οδηγίες για αυτοεξέταση και χαρτογράφηση των σπίλων (ελιών), με τη
μέθοδο ABCDE*.
Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι ένας καθρέφτης χειρός.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος και η Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος οργανώνεται υπό
την αιγίδα του Ευρωμελανώματος της ΕΔΑΕ (Ελληνική
Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία) και της
EADV (European Academy of Dermatology and Veneorology).
Αποκλειστικός υποστηρικτής της εκστρατείας για 7η συνεχή χρονιά είναι τα Δερματολογικά Εργαστήρια La RochePosay.
medicalnews.gr

«Ηλιοπροστασία
και πρόληψη
του Δερματικού Καρκίνου»
Tην Παρασκευή 31 Μαΐου και ώρα 20.00 στο Δημαρχείο
Γλυφάδας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), θα γίνει ομιλία με θέμα: «Ηλιοπροστασία και πρόληψη του Δερματικού Καρκίνου» με ομιλητή την Κων/να Φραγκιά Τσίβου, M.d., Ph.D., παθολογοανατόμος.
Πρόκειται για ιατρική ομιλία διάρκειας περίπου μιας ώρας
που απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά, που αποδίδεται
με έναν διαφορετικό τρόπο για να είναι ευχάριστη και κατανοητή. Ετσι η ομιλήτρια μέσα από εικόνες ζωγραφικής
ή κατασκευών πλαστελίνης, με μαριονέττες και με εκλαϊκευμένες ιατρικές εικόνες ή τραγούδια ηλιοπροστασίας
ενημερώνει με απλά λόγια και με τραγούδια, για τα ευεργετήματα της έκθεσης στον ήλιο αλλά και για την ανάγκη
προφύλαξης του δέρματος, ιδιαίτερα των παιδιών και των
νεαρών ατόμων, από το ηλιακό έγκαυμα. Ταυτόχρονα εκπαιδεύεται στο σωστό τρόπο έκθεσης στον ήλιο [κανόνες ηλιοπροστασίας] αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης
των μεταβολών μιας ελιάς [σπίλου] ή γενικότερα δερματικής βλάβης που υποδηλώνουν τη δυνατότητά της να
εξελιχθεί σε μια μορφή καρκίνου του δέρματος.

ΕΒΔΟΜΗ
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Παναττικό πρωτάθλημα
ατομικού χαρακτήρα στο πινγκ-πονγκ
Με πολύ σημαντική ανταπόκριση από τα σωματεία και
τους γονείς, καλή οργάνωση και έντονη διάθεση
για αγώνες απ’ όλα τα παιδιά διεξήχθη το Σαββατοκύριακο
στη
δημοτική
αθλητική αίθουσα της Βούλας το καθιερωμένο Παναττικό πρωτάθλημα ατομικού
χαρακτήρα.
Πήραν μέρος 187 αθλητές κι
αθλήτριες από σωματεία
της Αττικής, αλλά και της
Θεσσαλονίκη, της Βέροιας,
της Πάτρας και της Τήνου.
Το ετήσιο event διοργάνωσε
για 5η χρονιά στη σειρά ο
Α.Ο. Άρης 2006 με τη συνεργασία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
και περιελάμβανε τις κατηγορίες παμπαίδων-παγκορασίδων, μίνι παμπαίδων-μίνι
παγκορασίδων, παίδων-κορασίδων και νέων.
Το χρυσό μετάλλιο στις συνολικά επτά κατηγορίες κατέκτησαν οι Ηλίας Μιχαηλίδης,
Γιώργος Σταματούρος, Κριστίν
Σεβνταγιάν, Ιωάννα Γερασιμάτου, Γιάννης Μπόσκοβιτς, Αλέξανδρος Μαργαρίτης και
Φιλάνθη Λαζίδη.
Το Σάββατο έγιναν οι κατηγορίες των νέων, των παίδων, των παγκορασίδων και
των μίνι παγκορασίδων. Στο

“Εσκισαν” οι κολυμβητές του ΑΚΟΒΒ
στα Αραφήνεια
Τα «μικρά» του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης - Βάρκιζας (ΑΚΟΒΒ), ηλικίας 712 ετών συμμετέχοντας στην Κολυμβητική ημερίδα «Αραφήνεια» (18 Μαΐου), κατέκτησαν
συνολικά 29 μετάλλια, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι ο αμιγώς κολυμβητικός
Σύλλογος της Βάρης - Βάρκιζας έχει καταφέρει να διακρίνεται σε όλες τις επίσημες κολυμβητικές διοργανώσεις.
Πληροφορίες / εγγραφές στο τηλέφωνο 6937102008

Οι μικροί κολυμβητές του ΑΚΟΒΒ με τα μετάλλιά τους.

απλό νέων αναδείχτηκε νικητής ο Ηλίας Μιχαηλίδης.
Στον συναρπαστικό τελικό
έκαμψε την αντίσταση του
Νίκου Σκουτέρη με 3-2 σετ.
Στους παίδες κατέκτησε
την 1η θέση ο Γιώργος Σταματούρος. Ο γιος της
πρώην πρωταθλήτριας Ελλάδας Δέσποινας Δάνδουλα επικράτησε στον
τελικό του Μάριου Ελέζογλου με 3-0 σετ.
Στις
παγκορασίδες
η

επίσης με 3-0.
Την Κυριακή διεξήχθησαν οι
κατηγορίες των παμπαίδων,
των μίνι παμπαίδων και των
κορασίδων. Στους παμπαίδες, όπου καταγράφηκε και
η μεγαλύτερη συμμετοχή
με 70 παιδιά, κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο ο Γιάννης
Μπόσκοβιτς. Στον τελικό
έκαμψε τον Κώστα Στάμου
με 3-0 σετ.
Με το ίδιο σκορ έληξε και ο
τελικός της κατηγορίας μίνι

Όι νικητές ανά κατηγορία:
Νέοι:
1. Ηλίας Μιχαηλίδης (Άρης Νικαίας)
2. Νίκος Σκουτέρης (Άρης 2006)
3. Χρήστος Τσαπόγας (Άρης 2006),
Βαγγέλης Τσιαλτζούδης (Ο.Ε.Α. Βέροιας)
Παίδες:
1. Γιώργος Σταματούρος (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2. Μάριος Ελέζογλου (Πέρα 2005)
3. Δημήτρης Κορδούτης (Α.Ο.
Καρέα), Νίκος Γενεράλης (Φοίνικας
Πειραιά)
Κορασίδες:
1. Κριστίν Σεβνταγιάν (Α.Ο. Πεύκης)
2. Στέλλα Πατεράκη (Άρης Βούλας)
3. Έλλη Φίσερ (Άρης Βούλας),
Μαρία Αντωνιάδου (Άρης Βούλας)
Παμπαίδες:
1. Γ. Μπόσκοβιτς (Αετός Κορυδαλ.)
2. Κώστας Στάμου (Γ.Α.Σ. Ελευσίς)
3. Γιάννης Δαμιανής (Αετός Κορυδαλλού), Αλέξιος Κουλουριώτης
(Γ.Α.Σ. Ελευσίς)
Μίνι Παμπαίδες:

Στιγμιότυπο από την απονομή στους νικητές του Παναττικού
στην κατηγορία παίδων.

Ιωάννα Γερασιμάτου πήρε
άλλη μία πρωτιά σε ανάλογα τουρνουά νικώντας
στον τελικό τη Φοίβη Πεχλιβανίδη με 3-0 σετ.
Στις μίνι παγκορασίδες
πρώτευσε η Φιλάνθη Λαζίδη. Στον τελικό κατέβαλλε τη Φωτεινή Τράκα

παμπαίδων. Επικράτησε ο
Αλέξανδρος Μαργαρίτης
και άφησε στη 2η θέση τον
Σωκράτη Γιαννούτσο.
Τέλος, στις κορασίδες αναδείχτηκε πρωταθλήτρια η
Κριστίν Σεβνταγιάν. Στον τελικό επιβλήθηκε της Στέλλας
Πατεράκη με 3-0 σετ.

1. Αλέξ. Μαργαρίτης (Φοίνικες Πάτρας)
2. Σωκρ. Γιαννούτσος (Φοίνικας Πειραιά)
3. Μάριος Μαγκούτας (Αναγεννησιακός Πάτρας), Βαγγέλης Μαλλιαρός (Ολυμπιακός)
Παγκορασίδες:
1. Ι. Γερασιμάτου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2. Φοίβη Πεχλιβανίδη (Άρης)
3. Κωνσταντίνα Αποστολογιάννη
(Α.Ο. Καρέα), Βασιλική Ηλιοπούλου
(Φοίνικες Πάτρας)
Μίνι παγκορασίδες:
1. Φιλάνθη Λαζίδη (Α.Κ. Ζωγράφου)
2. Φωτεινή Τράκα (Α.Ο. Διόνυσου)
3. Λυδία
Ισαμπάλογλου (Άρης
2006), Χριστίνα-Δανιέλα Ντεγιρμεντζίογλου (Α.Σ. Πέρα Αθηνών).

Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης
Δημοτικών Σχολείων Λαυρίου
Στα πλαίσια ανάπτυξης του
σχολικού αθλητισμού, το
Tμήμα Aθλητισμού, σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού των δημοτικών σχολείων
του
Λαυρίου,
διοργάνωσε το Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης για
το έτος 2013. Στους αγώνες συμμετείχαν 42 ομάδες
3X3 μαθητών της Έ & Στ
τάξης των Σχολείων και διεξήχθησαν συνολικά 56 αγώνες.
Για την ομαλή διεξαγωγή
του πρωταθλήματος έλαβαν μέρος οι διοργανώτριες
Καθηγήτριες Φ.Α του «Θορικός» Κυριαζή Χριστίνα &
Καλπάκη Θεοδούλη, η εθελοντική διαιτησία των αγώνων (Φλεβάρης Παναγ.,

Δρίκος Θεόδ., Τσελεπή
Άννα-Μαρία,
Σαριαλτίν
Ζάνα, Σαριαλτίν Μπερφίν)
και οι προπονητές Νικ.
Κουρκούνας, Κυρ. Σταυριανός και Κων. Κατσένος. Εκ

μέρους της Δημοτικής
Αρχής ο Διευθυντής του
Τμήματος Αθλητισμού Πανταζής Κων. ευχαρίστησε
τους υπεύθυνους καθηγητές, τους μαθητές και τους
διευθυντές, απονέμοντας

τιμητικές πλακέτες για την
συμμετοχή τους στα σχολικά πρωτάθλημα.
Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα κατάταξης των ομάδων έχουν ως εξής:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1η : ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ
2η : STARS VOLLEYBALL
3η : ΗΛΙΟΣ & ΑΝΙΚΗΤΕΣ
ΑΓΟΡΙΑ
1η : SUPER BOYS
2η : ΑΗΤΤΗΤΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΙ
3η : ΑΝΙΚΗΤΟΙ & ΜΑΚ BOYS

ΕΒΔΟΜΗ
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Aγωνιστικά νέα του Πρωτέα
Το Μίνι Αγορίων του Πρωτέα
Πρωταθλητής Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πρωτέα Βούλας, το ΜΙΝΙ Αγοριών (2000+) κατέκτησε το Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ την Παρασκεύη 17/5,
επικρατώντας στον τελικό της Δραπετσώνας με
37-34, στο ΔΑΚ Γλυφάδας.
Ο Πρωτέας Βούλας σε ένα φοβερό τελικό λύγισε
37-34 την Δραπετσώνα και πήρε την πρώτη θέση
στο τουρνουά μίνι αγοριών «Π. Καπαγέρωφ» που
διεξήχθη στο ΔΑΚ Γλυφάδας παρουσία 800 (!!!)
περίπου φιλάθλων....
Ήταν διαφήμιση του μπάσκετ στον τελικό,

μπράβο σε όλα τα παιδιά που τα έδωσαν όλα και
νίκησε η σαφώς πιο εύρωστη σωματικά ομάδα
του Πρωτέα αλλά στις λεπτομέρειες απέναντι
στην ηρωϊκή Δραπετσώνα, που άγγιξε ένα ακόμη
θρίαμβο - υπέρβαση αλλά δεν τα κατάφερε...
Το ματς ήταν θρίλερ σε όλη την διάρκεια με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και ο Πρωτέας αποφασιστικότερος στο φινάλε πέτυχε την νίκη που
του χάρισε την πρώτη θέση...

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 37 - 34
Διαιτητές : Μηλαπίδης, Ουσταμπασίδης
Οκτάλεπτα: 11 - 08, 16 - 21, 25 - 26, 37 - 34....
ΠΡΩΤΕΑΣ (Ρέππας): Χρηστίδης Β. Θ. , Χούπης 2,
Τσακναρίδης 4, Μυλωνάκης Μ.Π. 12, Ναμίας 2, Νι-
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κολάκης 5, Καραμαίλης, Ακριτόπουλος, Μιχαήλ 2,
Πρωτόπαπας 3, Κεκλίκογλου, Γάργαλης 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (Καλλιπολίτης): Καπατσούλιας 7,
Δεμένικας, Μαργέλης 6(2), Ραλλάκης 4, Χατζηνικήτας, Ρούσσης 11, Δήμος 2, Βράκας 4, Υζελλάρι, Καγιάλης

Μπράβο σε όλους για την συμπεριφορά και το
ήθος τους, κυρίως όμως στους λιλιπούτειους παθιασμένους αθλητές και των δύο ομάδων που
έδωσαν από την μεριά τους τη μάχη με όπλο την
καθαρή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό.

Αθλητική Ανοιξη στο Δήμο Παλλήνης
«Αθλητική Άνοιξη 2013» στην Παλλήνη
Η «Αθλητική Άνοιξη» αποτελεί θεσμό στα
αθλητικά δρώμενα του Δήμου Παλλήνης
και πρόκειται για μια σειρά αθλητικών γεγονότων που αποτελούν το επιστέγασμα
κάθε δημιουργικής-αθλητικής σεζόν που
ολοκληρώνουν τα τμήματα του Δήμου.
Ετσι την Κυριακή 19 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Κάντζας η
εκδήλωση TAE KWON DO από τα τμήματα
του Δήμου.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος
γονέων και φίλων του αθλήματος ενώ ο
Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Η. Ζούτσος απένειμε μετάλια.
Την ίδια μέρα και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκαν διαδημοτικοί αγώνες χειροσφαίρι-

σης στο κλειστό γήπεδο Γέρακα. Ο Δήμαρχος απένειμε μετάλια στις ομάδες που
κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις.

Οι εκδηλώσεις της Αθλητικής Άνοιξης θα
συνεχιστούν με το “ALL DAY ΒΟΛΕΙ” και
τον αγώνα στίβου, το Σάββατο 25 Μαϊου
π.μ, στο αθλητικό συγκρότημα Παλλήνης.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ & ΤΡΙΑΘΛΟ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

To Σάββατο 25 Μαίου, ώρα 9 το πρωί ξεκινούν οι
αγώνες μαζικού αθλητισμού στο Δήμο Σαρωνικού
με τον τίτλο: “ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΑ”.
Το διήμερο των αθλητικών εκδηλώσεων που
διοργανώνουν τα κοινοτικά διαμερίσματα Αναβύσσου και Π. Φωκαιας του Δήμου Σαρωνικού
ξεκινούν στις 9:00 με αγώνα τρεξίματος 1500 μέτρων.
Στις 9:20 θα γίνει η εκκίνηση των ποδηλατικών
αγώνων 5 & 10χλμ.
Τόσο στους αγώνες τρεξίματος όσο και ποδηλασίας μπορούν να συμμετέχουν ανήλικοι και ενήλικες αθλητές.
Στους τρεξίματος (1500 μέτρων) και αγώνες ποδηλασίας (5 ή 10χλμ) μπορούν να συμμετέχουν
και όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στους 2ους
Αγώνες του Τριάθλου.
Αλλαγές στο τρίαθλο
Στις 10:00 θα ξεκινήσουν ο αγώνας Τριάθλου και
οι ανεξάρτητοι αγώνες
Κολύμβησης 750 μέτρων,
Ποδηλασίας 20χλμ και
Τρεξίματος 5χλμ
Με στόχο να γίνει πιο θεαματικός και πιο «φιλικός»
ο αγώνας στους θεατές η οργανωτική επιτροπή

προχώρησε στον ορισμό του δεύτερου «πέτρινου»
περίπτερου ως σημείο αναφοράς των αθλητικών
εκδηλώσεων.
Η ζώνη Αλλαγών απέχει πλέον 5 μέτρα από την
έξοδο της Κολύμβησης. Η Ζώνη Αλλαγών θα φιλοξενηθεί στο προαύλιο χώρο του δεύτερου πέτρινου περιπτέρου στην παραλία Αναβύσσου.
Το τρέξιμο θα είναι διαφορετικό από πέρσι ώστε
να μπορούν να το παρακολουθούν οι θεατές.

Παρούσα η Τροχαία Κερατέας
Η Τροχαία Κερατέας με επικεφαλής τον Αστυνόμο Μερκούρη Μερκούριο έχει την ευθύνη
της φύλαξης των διαδρομών ποδηλασίας και
τρεξίματος. Την όλη προετοιμασία του αγώνα
έχει αναλάβει ο Ανθυπαστυνόμος Μπακάλης
που υπηρετώντας στο συγκεκριμένο τμήμα
από το 1991 έχει μεγάλη εμπειρία από αγώνες ποδηλασίας και τριάθλου
Στον αγωνιστικό χώρο της ποδηλασίας και
του τρεξίματος δεν θα επιτρέπεται η διέλευση κανενός τροχοφόρου οχήματος.
http://www.triathlonworld.gr/services/

Ποδηλατοπορεία
στην Παλλήνη
O Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνουν ποδηλατοπορεία στο πλαίσιο του
εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας την Κυριακή
26 Μαΐου και ώρα 09.30
Εκκίνηση: Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης (επί της
λεωφόρου
Μαραθώνος
στο ύψος της εισόδου της
Αττικής Οδού)
Τερματισμός: Πλατεία Μακεδονίας Γέρακα (θα πραγματοποιηθεί έκθεση ζωγραφικών
έργων των παιδιών του
Δήμου).

Σχολικά πρωταθλήματα
ποδοσφαίρου και βόλεϊ
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου & το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
τμήμα Αθλητισμού, διοργανώνουν σχολικά πρωταθλήματα
των Δημοτικών Σχολείων Μαρκοπούλου, σε ποδόσφαιρο
αγοριών Ε’ & ΣΤ’ τάξης και βόλεϊ κοριτσιών Ε’ & ΣΤ’ τάξης.
Οι μέρες διεξαγωγής των αθλημάτων είναι οι εξής:
Ποδόσφαιρο: Σάββατο 25 & Κυριακή, 26 Μαΐου.
Βόλει: Σάββατο, 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου.
Η ώρα προσέλευσης για όλα τα αγωνίσματα, είναι 17:30.
και θα διεξαχθούν στις αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.
Υπεύθυνοι διοργάνωσης είναι οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για μεν το Ποδόσφαιρο ο Ακης
Κουτζας για δε το Μίνι Βόλεϊ η Γιώτα Γκρίλλα.
Να σημειωθεί, ότι προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κακώς
εννοούμενος ανταγωνισμός, μετά το τέλος όλων των πρωταθλημάτων, κάθε σχολείο και κάθε συμμετέχων/-ουσα,
θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα.

Καλοκαίρι στα Summer Camps
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ διοργανώνει
και φέτος όπως κάθε καλοκαίρι τα Summer Camps!
Παιδιά από 5 έως 12 ετών
έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον ναυταθλητισμό,
ιστιοπλοΐα, wind surf,
water polo, κολύμβηση,
συγχρονισμένη
κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, με
σωστή καθοδήγηση των
επιλεγμένων προπονητών
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, συνδυάζοντας
την εκμάθηση με καλοκαιρινές διακοπές στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β στον
Λαιμό Βουλιαγμένης.
Τα παιδιά, στον ίδιο χώρο,

μπορούν να μάθουν και
μετά να επιλέξουν ένα από
όλα τα αθλήματα του
υγρού στίβου, ξεκινώντας
μέσα από τα καλοκαιρινά
camps, να συνεχίσουν στις
σχολές και να αγαπήσουν
τον αθλητισμό με πρότυπα
τους Ολυμπιονίκες που έχει
αναδείξει ο Ν.Ο.Β αλλά και
τα μετάλλια που κατακτούν
συνεχώς οι αθλητές του σε
μικρές και μεγάλες ηλικίες.!
Τα Summer Camps πραγματοποιούνται σε τρεις περιόδους των 2 και 3ων
εβδομάδων
ξεκινώντας
από τις 17/6 έως τις 9/8.
Καθημερινά ξεκινά από τις
8:30 το πρωί μέχρι τις 14:30
ή τις 16:30, ανάλογα με το

αν θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα τους εκτός από δεκατιανό και μεσημεριανό
φαγητό στο εστιατόριο του
Ομίλου.
Στα καλοκαιρινά camps του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης τα παιδιά θα έχουν
μια αξέχαστη εμπειρία και
οι γονείς θα θελήσουν να
γίνουν μέλη με προνόμια
και οφέλη για όλη την οικογένεια!
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα 210 8962416 και
210 8962142, Δευτέρα –
Παρασκευή 8:00 – 19:00 και
Σάββατο 9:00 – 15:00 ή στο
site
του
Ομίλου,
www.nov.gr.
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Περιφέρεια Αττικής
“Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Αττική και πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό”

Έργα ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 - Απολογισμός Απριλίου 2013
Απολογισμό έργου έκανε ο Περιφερειάρχης
Αττικής, Γιάννης Σγουρός για το ΠΕΠ Αττικής
σημειώνοντας:
• Θα επενταχθούν όσα έργα έχουν κολλήσει
για να μην χαθούν πόροι
• Μέχρι τέλος του 2015 ο τελικός στόχος της
Περιφέρειας είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ,
δηλαδή οι εντάξεις, οι συμβάσεις και οι πληρωμές να φτάσουν τα 2,8 δισεκατομμύρια
ευρώ αντίστοιχα.
• Για να πετύχουμε το στόχο αυτό πρέπει να
τρέξουν ΤΩΡΑ οι εντάξεις, οι συμβάσεις και
οι πληρωμές – Νοσοκομεία, Δήμοι και Υπουργεία έχουν καθυστερήσει.
• Ειδικά, στη σημερινή οικονομική συγκυρία,
είναι τραγικό να χάνονται πόροι που τους έχει
απόλυτη ανάγκη η χώρα μας
• Στο επόμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υπάρξει
δραματική μείωση των πόρων και δεν προβλέπεται χρηματοδότηση υποδομών για την
Περιφέρεια Αττικής. Είναι η τελευταία ευκαιρία και πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό.
• Απολογισμός Διαχείρισης Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 20072013 (ΠΕΠ Αττικής) - Απρίλιος 2013:
- Πληρωμές ύψους 10.405.642 €, που αφορούν σε έργα αρμοδιότητας διαχείρισης της
Περιφέρειας Αττικής και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής της Αρχής.
• Απολογισμός Διαχείρισης Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 20072013 (ΠΕΠ Αττικής) - Ιούλιος 2011 - Απρίλιος
2013:
- Ένταξη 125 νέων έργων, προϋπολογισμού
545,5 εκ. €
- Υπογραφή Συμβάσεων σε 116 ενταγμένα
έργα, προϋπολογισμού 267,2 εκ. €

- Πληρωμές ύψους 247,5 εκ. €, δηλαδή κατά
μέσο όρο 11,25 εκ. €/μήνα
Τον Απρίλιο του 2013 πραγματοποιήθηκαν και
καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) συνολικές πληρωμές
ύψους 10.405.642 ευρώ.
Oι πληρωμές αφορούν σε έργα, μεταξύ των
οποίων είναι έργα υποδομών, ύδρευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτιώσεις των
οδικών υποδομών, σχολική στέγη, παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ψυχικής
υγείας, σχολικά κτήρια, υποδομές εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και άλλα έργα κοινωνικής ανάπτυξης.

μικής κρίσης, με έμφαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
3. σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας,
4. στην αντιμετώπιση του προβλήματος των
υγρών αποβλήτων της Αττικής και της
ύδρευσης περιοχών,
5. στην κατασκευή οδικών αξόνων περιφερειακής και υπερτοπικής εμβέλειας,
6. σε στοχευμένες αναπλάσεις κυρίως στο
κέντρο της Αθήνας,
7. σε λιμενικές υποδομές του Πειραιά,
8. στην αποκατάσταση των τελευταίων
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Αττική,
9. στην αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών.
Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου του 2011,
έχουν υπογραφεί οι Συμβάσεις 116 ενταγμένων έργων, προϋπολογισμού 267,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και
καταχωρηθεί δαπάνες συνολικού ποσού 247,5
εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο
11,25 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.
Ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:
«Όπως τόνισα και στην πρόσφατη συνάντηση
με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Κυρ. Βιρβιδάκη, όσα έργα δεν παρουσιάζουν κάποια
πρόοδο θα απενταχθούν, ώστε να μην χαθούν

οι πόροι και άρα άλλα έργα.
Μόνο από το ΠΕΠ Αττικής υπάρχουν 2,8 δισεκατομμύρια Ευρώ για σημαντικά έργα, γι’
αυτό και καλούμε συνεχώς τους Δήμους, τα
Νοσοκομεία και τα Υπουργεία να προχωρήσουν τις μελέτες και να απορροφήσουν τα
χρήματα αυτά. Στόχος μας είναι να μη χάσουμε ούτε ένα Ευρώ.
Ειδικά, στη σημερινή οικονομική συγκυρία,
είναι τραγικό να αφήνουμε να χάνονται πόροι,
μπλοκάροντας οι ίδιοι το σύστημα, δημιουργώντας πρόσθετη γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα να στερούμε πολύτιμες ανάσες από μια
οικονομία και μια κοινωνία που πασχίζουν για
λίγο οξυγόνο.
Η Ελλάδα θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου
να έχει υποβάλει το αρχικό σχέδιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 και
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην
Ένωση για μία πρώτη διαβούλευση.
Τονίζω για άλλη μια φορά ότι στο επόμενο
ΕΣΠΑ (2014-2020) θα υπάρξει δραματική μείωση των πόρων και δεν προβλέπεται χρηματοδότηση υποδομών για την Περιφέρεια Αττικής.
Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Αττική την
οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο
βαθμό».

Συνολικά και για το χρονικό διάστημα από
01.07.2011, όταν η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής
έως 31.03.2013, εντάχθηκαν με υπογραφή
του Περιφερειάρχη στο ΠΕΠ Αττικής 125 νέα
έργα, συν. προϋπολογισμού 545,5 εκ. ευρώ.
Πρόκειται για ώριμα έργα που αφορούν:
1. στην αντιπλημμυρική θωράκιση Αττικής,
2. σε κοινωνικές υποδομές που αποσκοπούν
στη στήριξη των πολιτών εν μέσω οικονο-

Εκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα
Η μεταφορά της στην κεντρική πλατεία της Βάρκιζας, η
οποία έγινε με πρωτοβουλία

του Λευτέρη Αργυρουδάκη,
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης, όπως ση-

μειώνει ο Δήμος σε δελτίο
τύπου, είχε ως αποτέλεσμα
την πλήρη αποδοχή από τους
κατοίκους και την αύξηση της
κίνησης στις επιχειρήσεις της
περιοχής ενώ παράλληλα τόνωσε ευρύτερα την τοπική
αγορά.
Εμείς έχουμε διαφορετική
άποψη και την είχαμε εκφράσει στο προγηγούμενο φύλλο.

Θερινά μαθήματα προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
- Ολιγομελή τμήματα (έως 5 μαθητές)
Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και
τον διακαή πόθο των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον,
αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τις τιμές μας, στα νέα δεδομένα
της εποχής, προσφέροντας
υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα.

O Δήμαρχος Σπ. Πανάς και ο αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης κατά την
επίσκεψή τους στην έκθεση.

Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη
Η έκθεση θα κλείσει στις 26
Μαΐου και λειτουργεί καθημερινά από τις 11π.μ. έως
10μ.μ.
Μία βόλτα στη Βάρκιζα,
μέσα στα λουλούδια, θα
σας ...ανανεώσει.

Επιπλέον 50% έκπτωση σε παιδιά εκπαιδευτικών
καθώς και σε μαθητές με βαθμό επίδοσης 18 και άνω.
Δ/νση: Παναγούλη 13, στη Βουλιαγμένη
Πληροφορίες: τηλ. 210 9671.461
Διεύθυνση Σπουδών: Κυριάκος Κακαλέτρης, κινητό 6944 429670

