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ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
για το ΧΑΡΑΤΣΙ,
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Η ενάτη εντολή
“Ου ψευδομαρτυρήσεις,
είναι η ενάτη εντολή της Βίβλου, επί της οποίας ορκίζονται οι χριστιανοί ενώπιον των δικαστηρίων.
Αλλά κι ο Ποινικός Κώδικας κολάζει και τιμωρεί την
ψευδομαρτυρία και την ψευδορκία. Και η ψευδής
ανώμοτος (χωρίς όρκο) κατάθεση κι αυτή τιμωρείται και αρκετά βαρειά (δύο ετών φυλάκιση) κι
όποιος εν γνώσει του καταθέτει
ψευδή ή αποκρύπτει τα αληθή τιμωρείται ακόμη και με αποστέρηση
των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Αλλά κι αυτός που από πρόθεση παρασύρει κάποιον εκ πλάνης να ψευδομαρτυρήσει διώκεται. Προφανώς
βαρύτερη θα ‘ναι η ποινή για
του Κώστα όποιον παραπλανήσει το δικαστήΒενετσάνου ριο με ψευδή στοιχεία, να εκδώσει
πεπλανημένη απόφαση!
Ας τα βρουν οι δικηγόροι και κυρίως οι δικαστικοί.
Δεν είναι απλώς “δουλειά” τους. Είναι βαρύτατο καθήκον τους. Αν οι δικαστικοί ολιγωρούν, ή αδιαφορούν, ή στρουθοκαμηλίζουν στην απόδοση δικαίας
δικαιοσύνης, φέρουν βαρύτατη ηθική ευθύνη, το
σπουδαιότερο, γιατί εξωθούν τους αδικούμενους
πολίτες σε πράξεις αυτοδικίας και εξέγερση. Οπου
δεν λειτουργεί επαρκώς η δικαιοσύνη, κάποια
στιγμή επέρχεται η Νέμεσις.
Κι αυτό είναι ευθύνη κυρίως των δικαστών και των
νομικών, αλλά και των θεσμικών τους οργάνων.
Γνωρίζω ότι πολλοί των νομικών, εκλαμβάνουν ως
σκοπό του λειτουργήματός τους, την... μετάθεση του
κόμματος στίξης (,) στον χρησμό της Πυθίας: “Ήξεις
αφίξεις, ουκ εν τω πολέμω θνήξεις” (Θα πας, θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο). Αν βάλεις όμως
το κόμμα (,) μετά το “ουκ”, η ερμηνεία είναι τελείως
αντίθετη. (θα πας δεν θα γυρίσεις, στον πόλεμο θα πεθάνεις). Αν η δικαιοσύνη έτσι λειτουργήσει, σίγουρα
θα συμβεί το δεύτερο: θα πεθάνεις!
Γιατί τα λέω όλα αυτά;
Γιατί η ολομέλεια του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με
την 1972 απόφασή του, που δημοσιεύθηκε το 2012
δέχθηκε τη συνταγματικότητα του Νόμου 4021
(αρθρ. 53 § 11), που επέβαλε το λεγόμενο Εκτακτο
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επι
Συνέχεια στη σελ. 2
φανειών (ΕΕΤΗΔΕ),

Αφημένο στην τύχη του το
παραλιακό μέτωπο στα 3Β
Σελίδες 12, 14
Λίθινη στήλη
Μισθωτήριο συμβόλαιο
του 345 π.Χ., που έχει
βρεθεί στην Αιξωνή
Γλυφάδας και βρίσκεται
σε ολλανδικό μουσείο,
αποκάλυψε ο Δήμος
Γλυφάδας
σε αντίγραφο.
Εντυπωσιακή η λεπτομέρεια του μισθωτηρίου
για την τελειότητα της
κοινωνικής οργάνωσης
και της νομικής γνώσης
της εποχής!
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Οι επαχθείς φόροι
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“Υπερβολικά τα μέτρα”
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Καταδίκη της Ελλάδας για
τη μόλυνση του Ασωπού
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Δίκτυο ύδρευσης σε Αγ.
Μαρίνα και Αγ. Δημήτριο
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H ενάτη εντολή
Συνέχεια από τη σελ. 1

το γνωστό “χαράτσι” στα ακίνητα ως συνταγματικά
νόμιμο, θεωρώντας καλοπροαίρετα ότι ήταν Εκτακτο,
μόνο για τα έτη 2011 και 2012, (όπως αναφέρει επανειλημμένα σελ. 2-3 §5 έως 8). Προς τούτο έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν της η πλειοψηφία της Ολομέλειας του
ΣτΕ τον τίτλο του σχετικού άρθρου 53 του νόμου ως
“Εκτακτο”, την σχετική αιτιολογική έκθεση της κατατεθείσας προσθήκης - τροπολογίας, ότι η “επιβολή
του τέλους αυτού υπαγορεύθηκε από την επιτακτική
ανάγκη να ληφθούν μέτρα έκτακτα και κατεπείγοντος χαρακτήρα...” (σελ. 3 § 7 & 8) και από τις γενόμενες σχετικές συζητήσεις στη Βουλή (σελ. 4 §8) και
το οποίο Εκτακτο τέλος, δεν είναι “τέλος ανταποδοτικό”, αλλά φόρος (σελ. 3§7).
Το ανώτατο δικαστήριο λοιπόν επείσθη για την έκδοση της ετοιμηγορρίας του από τις τόσες επίσημες
δηλώσεις - ισοδύναμες ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων
- τίτλος νομικής διατάξεως
- εισηγητική - αιτιολογική έκθεση
- συζητήσεις στη Βουλή, όπου σημειωτέον, ο Πρ.
Παυλόπουλος - καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου - ως εκπρόσωπος της Ν.Δ., που ήταν τότε στην
αντιπολίτευση, είχε χαρακτηρίσει το ΕΕΤΗΔΕ ως αντισυνταγματικό. Στην άποψή του αυτή εμμένει και
σήμερα, σύμφωνα με τηλεοπτικές τοποθετήσεις του.
Σήμερα όμως, η παρούσα αλλοπρόσαλλη τρικομματική κυβέρνηση επανέρχεται με ψιμυθιάσματα να μονιμοποιήσει την επαχθή, άδικη και παράνομη αυτή
βαρειά φορολόγηση, γράφοντας στα παλαιότερα των
υποδημάτων της τρόικα και τα σκεπτικά της δικαστικής απόφασης, και τις Συνταγματικές διατάξεις και
Διεθνείς συμβάσεις (άρθρο του πρώτου πρόσθετου
πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ).
Το σπουδαιότερο όλων, αυτή τη στιγμή, είναι ότι κατά
τη γνώμη μου, το Ανώτατο Δικαστήριο εξαπατήθηκε

Τo Δ.Σ. του Δήμου 3Β
O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, καλεί σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Ιουνίου
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10μ.μ., με 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επιλέγουμε:
1. Λήψη απόφασης για πρόταση κήρυξης της παραλιακής περιοχής της Δ.Ε Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικού χώρου.
Αναλυτικά στο www.ebdomi.com-προσεχή

και παραπλανήθηκε αυταποδείκτως και μόνο από το
γεγονός ότι επίκειται η μονιμοποίηση του επαχθούς
αυτού φόρου, που δύναται υπό τις παρούσες συνθήκες να λάβει εκτός των άλλων και “δημευτικό χαρακτήρα” για την περιουσία.
Είναι εκείνο στο οποίο καταφανέστατα αποσκοπούν
οι “αγορές” και ιδιαίτερα οι Γερμανοί.
Το σημαντικότερο και ιδιάζον είναι ότι δεν εξαιρείται
του οποιουδήποτε σκεπτικού ούτε η πρώτη, η κύρια
και η μοναδική ακόμη κατοικία. Πρόκεται για μέτρο,
όχι απλά(;) άδικο, αντισυνταγματικό, παράλογο, αλλά
α π ά ν θ ρ ω π ο , με συνέπειες που δεν θέλω καν
να σκεφθώ.
Γι’ αυτό και το μεγάλο βάρος των ευθυνών πέφτει
στους ώμους των δικαστών.

Λατρευτικό ψωμί

Σελ. 4

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στο
Σελ. 5
Μαρκόπουλο
Ο κόσμος στις βιβλιοθήκες είναι
πολύχρωμος
Σελ. 6

Ημερίδα για την προστασία του
Σαρωνικού
Σελ. 7
Κατασκηνωτικά προγράμματα
εξοχής Κερατέας
Σελ. 7
Αρχαία Ελλάδα, 2η αποικιακή
Σελ. 8
επέκταση γιάννης κορναράκης

Η άλλη Ελλάδα του φιλότιμου υπάρχει... Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Το πολιτικό προσωπικό στο μεγαλύτερο μέρος του,
είναι πλέον αναξιόπιστο, κατώτερο των περιστάσεων,
ιδιοτελές, μειωμένης κοινωνικής ευαισθησίας και πολιτικής αντίληψης. Μένουν μόνον οι δικαστές και η
Δικαιοσύνη της ουσίας και του κοινωνικού (δημόσιου
υπό ευρεία έννοια) συμφέροντος και μετά, ο λαός και
η ΝΕΜΕΣΙΣ.

To νερό είναι τρόφιμο!!!
«To νερό είναι τρόφιμο και όχι δημόσιο αγαθό, που
έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι»!!!
Αυτό καταγράφεται σε video από τον Γερμανό Γενικό Διευθυντή της Nestle. «Όσοι πιστεύουν ότι το
Νερό Αποτελεί Δημόσιο Αγαθό είναι Ακραίοι!»,
μας επισημαίνει ακόμη!
Ας πάρουμε μία πρώτη γεύση ποιοι θα διαχειριστούν το νερό που πίνουμε και πόσο θα το πληρώνουμε, αφού είναι τρόφιμο και μπορούμε να
μείνουμε και ...νηστικοί!!!
Δείτε το και ακούστε στο www.ebdomi.com μήπως
και ξυπνήσουμε από την ...υπνηλία που μας έχουν
οδηγήσει...
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Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

“Σας βάλαμε υπερβολικά μέτρα”,
αλλά συνεχίστε Ηλέκτρα ΒενετσάνουΣελ. 10
Οι βεβαιώσεις συντάξεων και ο
κλειδάριμος Πάνος Αλεξίου
Σελ. 16
Πρόγραμμα καρδιακής αναζωογόνησης στα Σπάτα
Σελ. 21
Ο ΝΟΒ ανοίγει τις πύλες του στους
νέους
Σελ. 22

Αντιφασιστικό
πρωτάθλημα

ποδοσφαιρικό
Σελ. 22

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑ
Σελίδα 19

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.
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Αποκαλυπτήρια λίθινης στήλης των Αιξωνέων στη Γλυφάδα
Τα αποκαλυπτήρια της λίθινης στήλης αντιγράφου
μνημείου της Αιξωνής πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη 5/6, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας
Κόκκορης παρουσία αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, κατοίκων και μαθητών της περιοχής.
Όπως ανάφερε κατά την ομιλία του ο Δήμαρχος “σήμερα έγιναν τα αποκαλυπτήρια λίθινης στήλης η
οποία απεικονίζει μισθωτήριο συμβόλαιο των Αιξωνέων που χρονολογείται στο έτος 345 π.X. Το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της
ιστορίας μας την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε με
σύνεση και αίσθημα ευθύνης».

Επίσης ευχαρίστησε τον συμπολίτη, καθ. Φαρμακολογίας Αντρέα Ντεληθέο, ο οποίος είχε την ιδέα δημιουργίας του μνημείου στο σημείο που βρέθηκε και
βοήθησε σημαντικά στην υλοποίηση της.

Τι γράφει η στήλη;
Το Μισθωτήριο συμβόλαιο των Αιξωνέων, που αναγράφει η
στήλη χρονολογείται στο έτος 345 π.Χ. Βρέθηκε μαζί με το
υπ’ αριθ. 4 στις ανασκαφές που έκανε ο Gropius το 1819, με
τον Rottiers και τον Fauvel (αναγνωρίζεται εύκολα από τη
σχετική περιγραφή του Fauvel στο γράμμα του της 11ης
Απριλίου 1819, που περιέχεται στο ιστορικό των ανασκαφών). Ηταν μεταξύ των ευρημάτων που πουλήθηκαν στο
στρατηγό Rotiers και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της
Ολλανδικής πόλης Leyden.
Σε ελεύθερη μετάφραση: «Με το συμβόλαιο αυτό οι Αιξωνείς μίσθωσαν στον Αυτοκλή γιό του Αυτέα, και στον
Αυτέα, γιο του Αυτοκλή, δημόσια πετρώδη έκταση που την
ονόμαζαν “Φελλείδα” για να τη φυτέψουν και να την εκμεταλλευτούν όπως ήθελαν για 40 χρόνια, με μίσθωμα 152
δραχμές το χρόνο. Το δε μίσθωμα θα απέδιδαν τον εκατομβαιώνα μήνα. Εάν δεν απέδιδαν το μίσθωμα θα ενεχυριαζόταν ολόκληρη η σοδειά του κτήματος και όλη η
περιουσία του μισθωτή. Ωσπου να περάσουν 40 χρόνια οι
Αιξωνείς δεν είχαν δικαίωμα ούτε να πάρουν πίσω την
έκταση ούτε να τη μισθώσουν σε άλλον και αν κάποιος πρότεινε ή ψήφιζε κάτι αντίθετο με τους όρους της συμφωνίας,
θα ήταν υπόδικος στους μισθωτές για τη βλάβη των συμφερόντων τους.
Εάν ο πολιτεία επέβαλε κάποια έκτακτη εισφορά, το φόρο
ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν οι Αιξωνείς, διαφορετικά, αν τον πλήρωναν οι μισθωτές, το ποσό θα υπολογιζόταν στο μίσθωμα.
Οι ταμίες του Δήμου είχαν την υποχρέωση να στήσουν

“όρους” στο κτήμα και να γράψουν το κείμενο της συμφωνίας σε δύο λίθινες στήλες, η μία από τις οποίες θα στηνόταν μέσα στο ιερό της Ηβης και η άλλη στη “λέσχη”». (Μία
απ’ αυτές είναι αυτή που βρέθηκε).

Το μισθωτήριο περιγράφει λεπτομέρειες που εντυπωσιάζουν το σημερινό αναγνώστη, γιατί δείχνει
πόσο υψηλό ήταν το επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης,
αλλά και νομικής αντίληψης!
(Από το βιβλίο: Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ «Γλυφάδα. Ιστορικό παρελθόν και Μνημεία. Αθήνα 1990.

Στιγμιότυπο από τα αποκαλυπτήρια.

Ενα κότερο αγκυροβολημένο, “πονοκέφαλος” για κατοίκους και αρχές

Το μισθωτήριο συμβόλαιο βρέθηκε στις ανασκαφές
που έκανε ο Gropius το 1819 με τον Rottiers και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της ολλανδικής πόλης
Leyden.

To αρχαίο κείμενο όπως απεικονίζεται στην στήλη.

Ενα κότερο έχει αγκυροβόλιο τον κόλπο του Καβουρίου
και το κατραμονήσι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει
προβλήματα στους κατοίκους που διαμένουν στην ακτή
Καβουρίου. Ο λόγος είναι ότι τη νύχτα που πέφτει η ησυχία, οι μηχανές του βουΐζουν και ο ήχος μεταδίδεται μέχρι
ψηλά τη λεωφόρο! Κι αν σκεφθούμε ότι όλο αυτό το διάστημα (περίπου 20 ημέρες) έχουμε νοτιάδες και δυτικούς
ανέμους, ο ήχος μεταδίδεται ακόμη πιο δυνατός.
Με το Λιμεναρχείο Βουλιαγμένης που επικοινωνήσαμε,
μας είπε ότι δεν αγκυροβολεί στον κόλπο του Καβουρίου,
παρά μόνο στο Κατραμονήσι, αλλά εμείς το έχουμε δει
πάρα, μα πάρα πολλές ημέρες μέσα στον κόλπο (φωτό).
Μας παρέπεμψαν στο Λιμεναρχείο Γλυφάδας, αφού το
Κατραμονήσι (Υδρούσα Βούλας) βρίσκεται στα όρια του

Λιμεναρχείου Γλυφάδας. Κι εκεί όμως, μας είπαν ότι ασχολούνται με το θέμα (προφανώς έχουν κι αυτοί δεχθεί παράπονα), αλλά το σκάφος έχει άδεια και είναι νόμιμα
αγκυροβολημένο.
Εμάς μας δημιουργεί μία εύλογη απορία. Οταν βρίσκεται
επί μία εβδομάδα ακίνητο στον κόλπο, τα λύματά του τί τα
κάνει; Τα αποθηκεύει επί τόσες ημέρες; Και αν είναι νόμιμο το αγκυροβόλιο μέσα στον κόλπο, αύριο μπορεί να
γίνει ....λιμάνι, αν ξαφνικά, αγκυροβολήσουν 5 - 6. Πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να δίδεται άδεια να αγκυροβολεί επί τόσες ημέρες μέσα στον κόλπο: ας πάει αρόδο.
Θα πρέπει και οι αρμόδιοι, αλλά και ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης να ασχοληθούν με το θέμα.
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ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Σάββατο 8 Ιουνίου, 9 μ.μ., Θέατρο Πέτρας
Το ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ για μια μονάκριβη νύχτα στην
Αθήνα! Η μεγάλη γιορτή των φωνών! Φωνές πολύτροπες,
πολύγλωσσες, φωνές πολύφωνες! Φωνές που κομίζουν τον
τόπο τους, τις ανάσες των ανθρώπων τους, τις αφές των
βλεμμάτων τους, τις οσμές της ψυχής τους, το αχολόι των
ανέμων, τις αντάρες της Ιστορίας. Φωνές του ρίγους και του
σφρίγους. Φωνές που μοιάζουν σαν το αποτύπωμα της
ψυχής στα χείλη.
Τραγούδια σαν άγρια άλογα. Πολυφωνικά τραγούδια, τα
αγριολούλουδα του λαϊκού μας Πολιτισμού. Ηπειρώτικα Πολυφωνικά Τραγούδια, ο ανεκτίμητος θησαυρός της Ηπειρώτικης Παράδοσης. Βαλκάνιες Πολυφωνίες, η κοινή φλέβα
που τανύζει τη συλλογική μνήμη των γειτόνων λαών, πάνω
και πέρα από σύνορα.

3ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας
Όλα είναι έτοιμα για το 3ο Φεστιβάλ
Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, με εκδηλώσεις που θα λάβουν
χώρα, κατά τη διάρκεια των θερινών
μηνών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) στο Κέντρο της Αθήνας, σε Θερινούς Κινηματογράφους, στην περιοχή της
Ακρόπολης (πεζόδρομος Διονυσίου
Αεροπαγίτου), σε Μουσεία και προαύλιους χώρους, στο Πάρκο Ακαδημίας
Πλάτωνος, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στην Πλατεία Αυδή – Μεταξουργείο.
Το 3ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, γίνεται με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ και

ανοίγει φέτος τις πύλες του στις 11
Ιουνίου με την προβολή της ταινίας
«Πριν τα Μεσάνυχτα» («Before Midnight»), στο Σινέ Θησείο (Απ. Παύλου
7, τηλ. 210 3420.864). Μία επίσημη
πρεμιέρα, στην οποία θα παραστούν ο
σκηνοθέτης της Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ,
οι πρωταγωνιστές Ίθαν Χοκ και Ζιλί
Ντελπί, οι Έλληνες ηθοποιοί Ξένια Καλογεροπούλου και Γιάννης Παπαδόπουλος, οι σκηνοθέτες Αθηνά-Ραχήλ
Τσαγγάρη και Πάνος Κορώνης – οι
οποίοι παίζουν δυο απολαυστικότατους ρόλους – καθώς και η Αριάν Λαμπέντ ενώ στην ταινία συμμετέχει και ο
Ουώλτερ Λάσελιε, ο θρυλικός φωτο-

γράφος του Ζορμπά.
Η ταινία είναι ελληνική παραγωγή της Faliro House – και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13/6.
Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες,
βουβές ταινίες με συνοδεία ζωντανής
μουσικής (σε πάρκα, σε δρόμους, σε
πλατείες και σε θερινά σινεμά της
Αθήνας) καθώς και συζητήσεις και ειδικά σεμινάρια, πάντα δωρεάν για
όλους.
Όλες οι εκδηλώσεις -όπως κάθε
χρόνο- είναι και φέτος με ελεύθερη
είσοδο.

Βραδιά χορωδιών στη
Λίμνη Βουλιαγμένης

“Λατρευτικό και
θρησκευτικό ψωμί”

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την στήριξη της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, κορυφαίου συλλογικού φορέα των ξενιτεμένων Ηπειρωτών στον κόσμο.
Πληροφορίες: 210 3310 919, apiros@otenet.gr, www.polyphonic.gr

Η χορωδία Βάρης, Βουλιαγμένης οργανώνει βραδιά χορωδιών, στη Λίμνη Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 8μ.μ.
Θα συμμετέχουν χορωδίες από όμορους Δήμους.

Στον υγρότοπο Βραυρώνας

Η γιορτή του Κλήδονα

Το Ευρωπαϊκό Μουσείο Αρτου ετοιμάζει τα εγκαίνια της
έκθεσης με θέμα: “Λατρευτικό και θρησκευτικό ψωμί Πρόσφορο - Αρτος - Τάματα”, που θα πραγματοποιηθεί
στο χώρο του Μουσείου (Ανδρούτσου 7 Βαρνάβας Αττικής), το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 8μ.μ.
Το θέμα της έκθεσης θα αναπτύξει η Διευθύντρια του
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαγοραφίας της Ακαδημίας Αθηνών δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.
Η διάρκεια της έκθεσης είναι 8 έως 30 Ιουνίου και οι ώρες
λειτουργίας από 10.00 έως 13.00. Είσοδος ελεύθερη.
Oποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει τρόφιμα για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού.

Ανταμώνουν όπως κάθε χρονιά, στο έμπα του καλοκαιριού. ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, όλοι στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ!

Απελευθέρωση πουλιών, Υπαίθρια έκθεση
φωτογραφίας, περιήγηση, περιβαλλοντικά
παιχνίδια
Στα πλαίσια της έμπρακτης ευαισθησίας του για το περιβάλλον, ο Δήμος Μαρκοπούλου, και προσκαλεί στον
εορτασμό, για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
την Κυριακή 9 Ιουνίου από 10.00 π.μ. μέχρι τις 2.00
μ.μ., στον Υγρότοπο Βραυρώνας (προαύλιος χώρος
Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας).
Περιλαμβάνει Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας, περιήγηση, περιβαλλοντικά παιχνίδια, απελευθέρωση πουλιών
Μέρος της συνολικής έκτασης 26.000 στρεμμάτων, του
Υδροβιότοπου της Βραυρώνας, όπου έχουν παρατηρηθεί 175 είδη πουλιών, σπάνια είδη φυτών και ζώων,
καθώς και αξιόλογοι οικότοποι, είναι ήδη ενταγμένος
στο δίκτυο Natura 2000.
Πληροφορίες για τους τρόπους, που μπορούν όλοι, να
αναλάβουν δράση, το κοινό μπορεί να απευθύνεται
στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στα τηλέφωνα
210 8227937 και 210 8228704 και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: info@ornithologiki.gr και την ιστοσελίδα
http://ornithologiki.gr.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Αρχαιολογικού
Μουσείου Βραυρώνας, του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης
Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

“Ανοίγουμε τον κλήδονα με τ’Αϊ Γιαννιού τη χάρη,
κι όποια έχει καλό ριζικό σήμερα να το πάρει”
O Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ σας προσκαλεί στις 22 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30 να
αναβιώσουμε μαζί το παραδοσιακό έθιμο του Κλήδονα και
τις φωτιές του Αϊ Γιάννη στη δεξαμενή του Αγίου Ανδρέα
στο συνοικισμό.
• Θα χορέψει το χορευτικό τμήμα του συλλόγου!
• Θα ακολουθήσει γλέντι με μουσική, χορό και κρασί!
• Μη ξεχάσετε να πάτε τα μαγιάτικα στεφάνια σας για
προσάναμμα!
Πάρτε μαζί σας σκωπτικά στιχάκια…
“Απ’όλα του προσώπου σου, η μύτη σου μ’αρέσει, που
κρέμεται σαν το σοβά κι ειν’ έτοιμη να πέσει!!!”

Eκδήλωση αλλαγής ηγεσίας στο
Ροταριανό Ομιλο Κορωπίου
Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπί, οργανώνει εκδήλωση Αλλαγής Ηγεσίας του, που θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουλίου και
ώρα 21:15 στο εστιατόριο «ΟΜΙΛΟΣ» στις εγκαταστάσεις
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
Η παρουσία σας θα τιμήσει ιδιαίτερα τον Όμιλό μας.
Ο απερχόμενος Πρόεδροι 2012-2013 είναι ο Νίκος Μαντάλας και επερχόμενη πρόεδρος για το 2013-2014 είναι
η Μαρία Μάστορα
Επιβεβαιώστε την παρουσία σας μέχρι την Τρίτη 26 Ιουνίου στα τηλέφωνα: 6998957516 (Μαρία Μάστορα) &
6947777264 (Νεκταρία Παπανικολάου)

“Εναλλακτική Δράση”
Εξόρμηση στην Ανδρο 22, 23, 24 Ιουνίου
Το νησί με τη μεγάλη ναυτική παράδοση, την πλούσια
φύση και τον διαχρονικό πολιτισμό έχουμε επιλέξει σαν
προορισμό για εναλλακτικές δράσεις στο τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος, 22, 23, 24/6.
Σάββατο 22 Ιουνίου - 6πμ Αναχώρηση από Βούλα
6.30 πμ Επιβίβαση από Ομόνοια
8πμ Απόπλους για Άνδρο
Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Νέλλη Γιαχανατζή 2104538187 και 6955493480
Μαρια Κορομηλά 210- 8991145 και 6940- 308757
και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com

Ξενάγηση σε Ελευσίνα & Αρχαία Κόρινθο
Σάββατο 15/6, Δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου τηλ 2108963660 – 6982209948

Ξενάγηση Αρχαίο Αργος & Ναύπλιο
Κυριακή 15 Ιουνίου, Δηλώσεις συμμετοχής
Νέλλη Γιαχανατζή 2104538187 και 6955493480
Μαρια Κορομηλά 210- 8991145 και 6940308757
και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com
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Συναυλία Καλοκαιριού
στο Μαρκόπουλο

Πολιτιστικός μήνας
στο Δήμο Παλλήνης

Xορεύουμε για το
νερό, 15 Ιουνίου

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο «πολυτάλαντος» Δημήτρης Σταρόβας, μαζί με την Δήμητρα Παπίου, παρουσιάζουν μία μοναδική μουσική παράσταση γεμάτη από
καινούριες μελωδίες, νοσταλγικά συναισθήματα, αλλά και
απύθμενο χιούμορ, την Κυριακή 16 Ιουνίου και ώρα 9 μ.μ.
στο Θέατρο Σάρας, στο Μαρκόπουλο.

Η Πολιτιστική Άνοιξη 2013 του Δήμου Παλλήνης,
“κλείνει” τον κύκλο των εκδηλώσεων, τη Δευτέρα
17 Ιουνίου.

Το Global Water Dances
έρχεται στην Ελλάδα

Σάββατο 15 Ιουνίου - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20:30 - Συναυλία μουσικής σχολής φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
Δευτέρα 17 Ιουνίου - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20:00 - Θεατρική παράσταση «Ο κύκλος με την κιμωλία»
του Μπέρτολτ Μπρεχτ
Διασκευή Γιάννης Καλατζόπουλος
Εφηβικό θεατρικό τμήμα Δημοτικής Ενότητας Γέρακα

Περιβαλλοντικές διαδρομές
στο Δήμο Μαρκοπούλου

«Η θεά Άρτεμις και τα αγαπημένα της ζώα»

Η Τέχνη έχει στόχο να συγκινεί, να ευαισθητοποιεί και να
ενεργοποιεί τους πολλούς. Γίνεται όμως από τους λίγους, αυτούς που έχουν όραμα και ταλέντο και παλεύουν
γι’ αυτό. Έτσι, τα πιο φευγάτα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ο Λαυρέντης, η Δήμητρα και ο Δημήτρης υπόσχονται να γίνουν συνταξιδιώτες στα όνειρά μας…
Προπώληση εισιτηρίων προς 12 Ευρώ, στο Viva.gr:

Δεκαήμερο εκδηλώσεων
για το Περιβάλλον σε όλο
το παραλιακό μέτωπο
-Σάββατο 8 Ιουνίου 6-9μμ Επιστημονική Ημερίδα στη Σχολή
τουριστικών Επαγγελμάτων με θέμα «Η δική μας πρόταση
για την ήπια τουριστική ανάπτυξη στο Σαρωνικό» (Αφορά
την παραλία του Σαρωνικού από το Φάληρο μέχρι ο Σούνιο)
-Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 6.30 μμ Φεστιβάλ και συναυλίες
στην παραλία του Μπάτη στο Φάληρο με τίτλο «Κοινωνικές
Αντιστάσεις»
- Κυριακή 10 Ιουνίου 5-9μμ Αγώνες ποδοσφαίρου στο κάμπινγκ με σύνθημα «Το ποδόσφαιρο ενάντια στο ρατσισμό»
-Παρασκευή 14 Ιουνίου 6-9μμ Επιστημονική Ημερίδα στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» στο Κερατσίνι με
θέμα Βιομηχανικές δραστηριότητες και προστασία του περιβάλλοντος στο Σαρωνικό. (Αφορά την παραλιακή ζώνη από
τον Πειραιά μέχρι την Ελευσίνα)
Σάββατο 15 Ιουνίου 5μμ - Καλλιτεχνική εκδήλωση του Global Water Dances Greece στο αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ
Πληροφορίες: Θανάσης Καλογιαντσίδη 6979775853, Μάκης Σταύρου 6977990887, Ελευθερία Ψυχογιού 6936858664

Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 2 Ιουνίου:
Α. ώρα 10.30: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, με
τίτλο «Η θεά Άρτεμις και τα αγαπημένα της ζώα».
Β. ώρα 12.00: περιβαλλοντική περιήγηση για το ευρύ
κοινό σε επιλεγμένες περιηγητικές διαδρομές στον Υγρότοπο Βραυρώνας με παράλληλη υλοποίηση δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία
με τη φύση του υγρότοπου Βραυρώνας.
Τηλέφ. επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:
210 8227937, 210 8228704 (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία),
6977528200 (Ρούλα Τρίγκου, Ε.Ο.Ε.), 2290 27340 / 27020 (Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας), 210 3310474 (ΔΜΕΕΠ,
Έλενα Μπαζίνη), 210 3321755 (ΔΜΕΕΠ, Αλεξάνδρα Σέλελη)

“Εθελοντισμός: Ελληνες αγκαλιάζουν ορφανά της Αιθιοπίας”
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει,
την προσεχή Πέμπτη, 13 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο “Congo
Pallace” (Ποσειδώνος 81Α στη Γλυφάδα), εκδήλωση με
τίτλο: “Εθελοντισμός. Ελληνες αγκαλιάζουν τα ορφανά της
Αιθιοπίας”. Ομιλητές είναι οι Νίκος Βουτσίνος, Ανώτ. στέλεχος επιχειρήσεων και πρόεδρος συλλόγου Βοήθειας παιδιών Αιθιοπίας και Μάγδα Οιχαλιώτου, αρχιτέκτων. Θα
ακολουθήσει συζήτηση. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 6.30μ.μ.

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
Τιμή 19 € ολα μαζί. Για συμμετοχή στο τηλ. 2106020026.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 5μ.μ., η παραλία του αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ Βούλας γίνεται μια μεγάλη
...πίστα χορού. Το Global Water Dances έρχεται στην Ελλάδα για να διατρανώσει χορεύοντας ότι το νερό είναι
αγαθό και δεν πωλείται.
Το «Global Water Dances – Dancing for Safe Water Everywhere» είναι παγκόσμιος θεσμός, που ξεκίνησε τον Ιούνιο
του 2011. Την ίδια ημέρα και ώρα, εθελοντές χορευτές
από όλο τον κόσμο καλούνται να αναδείξουν την πολυτιμότητα του νερού μέσα από την κίνηση και τη μουσική.
Με μόνα μέσα το σώμα και τον ήχο επικοινωνούν στην
ανάγκη για καθαρό πόσιμο νερό, την εναντίωση στην
ιδιωτικοποίηση του νερού και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών του κόσμου γύρω από αυτήν την προβληματική.
Άμστερνταμ,
Νέα Υόρκη,
Κάιρο,
Ταϊπέι,
Τελ Αβίβ,

Παρίσι,
Μαιάμι,
Λάγος,
Τορόντο,
Βαρσοβία ,

Πεκίνο
Τέξας
Μεξικό
Βιέννη
Μόναχο

Αθήνα

Εσύ που θα είσαι
όταν όλος ο πλανήτης χορεύει;
Σάββατο 15 Ιουνίου, 17:00
Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας
(Πλησίον ΠΙΚΠΑ, 200 μ. από την αφετηρία του τραμ)

Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
waterdancesgreece@gmail.com
www.facebook.com/GlobalWaterDancesGreece
Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής: Χριστίνα Μπαναλοπούλου
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“Καθαρίζουμε την παραλία μας”
Ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός Σύλλογος «Λυκούριζα Λαγονησίου» συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ που διοργανώνει
καθαρισμό παραλιών με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, καλεί για έκτη συνεχή χρονιά όλα τα
μέλη και τους φίλους του στην παραλία του Αγίου Νικολάου
το Σάββατο στις 8 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί για να καθαρίσουν όλη την παραλία μέχρι το ΚΙΟΣΚΙ.
Η εκδήλωση έχει ασφαλώς και συμβολικό χαρακτήρα γι’
αυτό δεν πρέπει να λείψει κανείς
- Να θυμόμαστε πάντα ότι, για να παραμείνει η παραλία ανοιχτή σε όλους, θα πρέπει να φροντίζουμε για την καθαριότητα της.
- Πάγια τακτική όσων την επιβουλεύονται για εμπορική
χρήση είναι να κατηγορούν τους λουόμενους ότι δεν την διατηρούν καθαρή. Ας μην τους δίνουμε άλλοθι.

Δίκτυο ύδρευσης σε Αγία Μαρίνα και
Αγιο Δημήτριο Κορωπίου
Ενα μεγάλο δημοτικό έργο δημοπρατήθηκε και παίρνει το δρόμο της υλοποίησης στο Δήμο Κορωπίου και
ιδιαίτερα στην Αγία Μαρίνα και τον
Αγιο Δημήτριο. Είναι το δίκτυο ύδρευσης προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ.
Η δημοπρασία εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κρωπίας και από την Οικονομική Επιτροπή.
Το έργο αφορά την ολική αντικατάσταση και συμπλήρωση δικτύου
ύδρευσης συνολικού μήκους 35.040
χιλιομέτρων, εντός σχεδίου πόλεως

πτυξης και το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
και αναμένεται να δώσει άλλη πνοή
στο παραλιακό μέτωπο Κρωπίας και
να θέσει τις βάσεις και για άλλες παρεμβάσεις, καλυτέρευσης της ποιότητας της καθημερινής ζωής των
πολιτών του νότιου τομέα.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος
Κιούσης σε δήλωσή του επισημαίνει
ότι «αυτό το έργο είναι προϊόν νέας
μελέτης που έγινε με ευθύνη της σημερινής δημοτικής αρχής. Δημιουργούμε γερές υποδομές στο παραλιακό

"Κοινωνικός αποκλεισμός
και περιθωριοποίηση: Αιτίες,
διαστάσεις, προβλήματα σήμερα"
Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» οργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Κοινωνικός αποκλεισμός
και περιθωριοποίηση: Αιτίες, διαστάσεις, προβλήματα
σήμερα" την Τετάρτη 12 Ιουνίου, ώρα 8:00 μμ., στην
Πνευματική Εστία της Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης
Ομιλήτρια θα είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.
Πολιτιστικό Τμήμα της Τ.Ο. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ΣΥΡΙΖΑ E.K.M.

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

Αγίας Μαρίνας & Αγίου Δημητρίου
ενώ δημιουργεί έτοιμες υποδομές για
τις υπό ένταξη περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Αγίας ΜαρίναςΑγίου Δημητρίου (εκτός σχεδίου).
Το έργο, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

Kαλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
Πάνω από εκατό βιβλιοθήκες σε όλη την
Ελλάδα σε συνεργασία με το Future Library και σύνθημα “Ο κόσμος στις βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος” οργανώνουν
καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας από 15
Ιουνίου έχως 15 Σεπτεμβρίου. Η δράση
έχει την υποστήριξη του ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.
Πολλοί Δήμοι έχουν δηλώσει συμμετοχή,
μεταξύ αυτών ο Δήμος Κορωπίου με τη
Δημοτική του Βιβλιοθήκη και ο Δήμος Σαρωνικού επίσης.

Ο Δήμος Κορωπίου

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Κορωπίου,
συμμετέχει για δεύτερη χρονιά από 15
Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
O Δήμαρχος Κορωπίου Δημ. Κιούσης
και ο πρόεδρος του “Σφηττός” Νίκος
Γιαννάκος σημειώνουν μεταξύ άλλων:
«οι Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν,
απαντούν με τις δράσεις τους ότι ο κό-

Γραφείο πληροφόρησης: Δημαρχείο

κάθε Πέμπτη 18:30 - 21:00
στο Δημαρχείο στη BOYΛΑ

μέτωπο του Κορωπίου και ενισχύουμε
την παρουσία της δημοτικής διοίκησης
στη περιοχή, όπως είχαμε υποσχεθεί.
Το πρώτο δημοτικό ιατρείο στην ιστορία του Δήμου μας που λειτουργεί
στην οδό Αγίου Νικολάου 10 για τους
νότιους οικισμούς και η συνεχής πα-

Αυτό το έργο είναι η αρχή πολλών
άλλων έργων που σε πείσμα της οικονομικής συγκυρίας και των καθυστερήσεων, εμείς καταφέρνουμε να τα
βάλουμε μπρος. Τα καταφέρνουμε
φυσικά με πολύ κόπο, παρά τις τεράστιες κρατικές περικοπές, με προσωπικό που δεν επαρκεί αλλά με
περίσσια αυταπάρνησης και εθελοντισμού, συλλόγων, εργαζομένων και
ενεργών πολιτών. Είναι άλλωστε
γνωστό ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων παρά μόνο
από το ΕΣΠΑ (ευρωπαϊκά κονδύλια)
και μόνο για τις εντός σχεδίου περιοχές».

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ»

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ,

ρουσία μόνιμου συνεργείου καθαρισμού στις παραλίες είναι μερικές
μόνο από τις ενέργειές μας που δίνουν το στίγμα της σημασίας που δίνουμε στην περιοχή.

σμος μπορεί να γίνει πολύχρωμος μέσα
από τα βιβλία, τα θεατρικά εργαστήρια,
τη γνώση, την τέχνη και το άφθονο παιχνίδι. Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στον
κόσμο της φαντασίας, της δημιουργίας,
της διασκέδασης, του γέλιου, του παιχνιδιού, της εξερεύνησης, της μάθησης
και των βιβλίων.
Πιστεύουμε ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κορωπίου με τις 36 εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιήσει για τα παιδιά, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς του Δήμου
μας στους τομείς των εικαστικών, της
ανάγνωσης, της γνώσης, του παιχνιδιού
και εν γένει της δημιουργικότητας».
Ηδη οι διοργανωτές συναντήθηκαν με
τους πρώτους εθελοντές (29/5), σε μια
πρώτη γνωριμία και ενημέρωση.
Δηλώσεις συμμετοχής-εγγραφής
τηλέφωνα: 210-6626295
και 6936298467.
Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή.
Περισσότερα: http://www.futurelibrary.gr

O Δήμος Σαρωνικού
H Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του
Νομικού Προσώπου «Αριστόδικος» του
Δήμου Σαρωνικού από τις 15 Ιουνίου
έως και τις 25 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει μια σειρά από εκδηλώσεις με
δημιουργικές απασχολήσεις, θεατρικά
εργαστήρια, ζωγραφική και άφθονο παιχνίδι μέσα από τον πολύχρωμο κόσμο
των βιβλίων.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις χρειάζονται προεγγραφή γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι εγγραφές θα γίνονται
στη βιβλιοθήκη τις ώρες λειτουργίας
της και μέχρι τις 13 Ιουνίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
www.kalivialibrary.gr
Αναλυτικότερα για το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων:
http://www.kalivialibrary.gr/images/123.pdf

ΕΒΔΟΜΗ

Οχι στην εκποίηση του
δημόσιου χώρου και την
τσιμεντοποίηση των ακτών
Ημερίδα για την ακτογραμμή του Σαρωνικού οργανώνει το
“Δίκτυο για την προστασία Σαρωνικού” το Σάββατο 8 Ιουνίου,
ώρα 6.30 μμ στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην
Ανάβυσσο (49ο χλμ παραλιακής λεωφ Αθηνών- Σουνίου).
Θα καταθέσουν τις προτάσεις τους οι:
Μαρία Καραμανώφ Σύμβουλος του ΣτΕ – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας με θέμα: Το
φυσικό περιβάλλον και η ήπια διαχείριση του παραλιακού
μετώπου
Σοφία Αυγερινού Καθηγήτρια ΕΜ Πολυτεχνείου με θέμα
Τουριστικές δραστηριότητες και ήπια ανάπτυξη στην παραλία του Σαρωνικού
Γιώργος Σαρηγιάννης Επ. Καθηγητής ΕΜ Πολυτεχνείου με
θέμα: Οι μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού με σεβασμό στο περιβάλλον,
Μάκης Σταύρου Ιστορικός με θέμα: Τα ιστορικά μνημεία
στην παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού και η σημασία της
προστασίας και ανάδειξής τους
Παρεμβάσεις θα γίνουν από οικολογικούς και κοινωνικούς φορείς όπως και από εκπροσώπους επαγγελματιών και θα ακολουθήσει συζήτηση. Θα συντονίσει η Ελευθερία Ψυχογιού.
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“Κάρτα δημότη” για είσοδο στις πλαζ των 3Β
Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου ξεκίνησε η
διάθεση της Κάρτας Δημότη, η οποία
από φέτος θα ισχύει επ’ αόριστον και
δεν θα χρειαστεί να αντικατασταθεί
την επόμενη χρονιά.

Ποιοι δικαιούνται την
Κάρτα δημότη
“Κάρτα Δημότη” εισόδου στις πλαζ
μπορούν να αποκτήσουν μόνο όσοι
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
Δήμου 3Β. Δεν ισχύει για τους κατοίκους.

κάθε ενότητα.
Δηλαδή ο κάτοικος-δημότης Βούλας
θα έχει δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη πλαζ της Βούλας μόνο. Ο κάτοικος της Βάρης-Βάρκιζας θα έχει
δωρεάν είσοδο μόνο για την οργανωμένη πλαζ της Βάρκιζας.

Οι δημότες και των τριών κοινοτήτων
θα έχουν έκπτωση 40% στο εισιτήριο
για την Λίμνη της Βουλιαγμένης.

Ο κάτοικος-δημότης της Βουλιαγμένης θα έχει ειδική έκπτωση στο εισιτήριο εισόδου στην οργανωμένη ακτή
της Βουλιαγμένης μόνο.
Επίσης θα έχει ειδικές τιμές για την είσοδο στην Πλαζ του Αστέρα,

Οι Δημότες οι οποίοι ενδιαφέρονται
να εκδώσουν την κάρτα, θα πρέπει να
προσκομίζουν
- αντίγραφο της Αστυνομικής τους
Ταυτότητας
- μία (1) έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα
γίνεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη και
ώρες 10.00 – 13.00, στην Αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Βούλας.

Διαδικασία απόκτησης της
Κάρτας Δημότη

Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώνουν
την αντίστοιχη αίτηση, την οποία θα
παραλαμβάνουν κατά την προσκόμιση
των δικαιολογητικών ή θα μπορούν να
τη κατεβάσουν από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr, για την έκδοση της κάρτας.

Kατασκηνωτικά προγράμματα
Παιδικής Εξοχής Κερατέας
Για τρίτη χρονιά, η Παιδική Εξοχή Κερατέας, θα λειτουργήσει από το Δήμο Λαυρεωτικής.
Το καλοκαίρι του 2013, τα παιδιά που θα επιλεγούν θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση σε 4 περιόδους διάρκειας
10 ημερών, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι δύο περίοδοι θα είναι για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και οι άλλες
δύο για παιδιά ηλικίας 12-16 ετών.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, όπως και τις δύο προηγούμενες
χρονιές, έχει εξασφαλίσει υψηλές προδιαγραφές σίτισης,
καθαριότητας και ασφάλειας ώστε τα παιδιά να ζήσουν
σε οικογενειακή ατμόσφαιρα, να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους
με δεκάδες δραστηριότητες, να χαρούν και να διασκεδάσουν στο καταπράσινο περιβάλλον.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους,
πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στα
Κέντρα Υγείας της περιοχής ή σε σταθμούς Προστασίας
Μάνας και Εφήβων του ΕΟΠΠΥ, στις εργάσιμες μέρες και
ώρες μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.
Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής, Δημοτική
Ενότητα Κερατέας (Υπεύθυνος: Σ. Καρράς τηλ: 2299320222, 22993 20213)
Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους είναι:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Βιβλιάριο Υγείας
3. Εκκαθαριστικό Εφορίας για το έτος 2012 θεωρημένο ή
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δηλώσεως, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,
στην οποία να αναφέρεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
4. Καρτέλα κατασκηνωτή με σφραγίδα της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος ιατρού και φωτογραφία του κατασκηνωτή. Καρτέλες που
δεν θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δεν θα προωθούνται προς επιλογή.
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Οι κάρτες θα παραδίδονται κάθε Παρασκευή της εκάστοτε εβδομάδας
που κατατίθενται τα δικαιολογητικά,
από τις 09.00 – 13.00, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Βούλας.

Το οξύμωρο βέβαια είναι ότι η “κάρτα
δημότη” δεν θα ισχύει για όλες τις οργανωμένες πλαζ του Δήμου, αλλά για

Ακόμη δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης
σε συγκεκριμένες θέσεις στα μισθωμένα parking της Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με την Γεωργία Κουτρή, τηλ. επικοινωνίας 213 2020045

Oλοκληρώνεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο
στον Ασύρματο Βάρης, με χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής
Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες για την κατασκευή
του 3ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Ασύρματος
της
Δημοτικής
Ενότητας Βάρης, με σκοπό
το έργο να ολοκληρωθεί ως
τον Αύγουστο του 2013.
H Δημοτική Αρχή του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης πέτυχε να διασφαλίσει τους πόρους για
την αποπεράτωση του
έργου, μέσω της ένταξής
του στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013
(Π.Ε.Π. Αττικής). Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε
1.893.442,53 ευρώ.
Το έργο αφορά την κατασκευή ισόγειου και διώροφου σχολικού κτιρίου,
συνολικού εμβαδού 1.965

τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης
3.814,90 τ.μ. Το κτίριο περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας,
αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικής – χημείας, αίθουσα Η/Υ,
κυλικείο, γραφεία και χώ-

δύο γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο βόλεϊ, καθώς και φυτεύσεις
πρασίνου
σε
διάφορα σημεία. Επίσης, με
σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών, έχει προβλεφθεί η
ανέγερση 1ου ορόφου

ρους αποθηκών. Ο περιβάλλων χώρος, περιλαμβάνει

πάνω από το ισόγειο κτίσμα.

Σήμερα, το μεγαλύτερο
μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί και απομένουν εργασίες όπως η εγκατάσταση
μηχανημάτων λεβητοστασίου, μονώσεις και εσωτερικοί χρωματισμοί, τοποθέτηση
ειδών υγιεινής και διαμόρφωση αύλειου χωρου.
Ο
Δήμαρχος
Σπύρος
Πανάς, δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Μετά από πολλή
δουλειά, καταφέραμε να
διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής υποδομής. Και
ελπίζω ότι, μέχρι το τέλος
του καλοκαιριού, θα είμαστε
σε θέση να παραδώσουμε
ένα νέο διδακτήριο, με υψηλές προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας».

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ρεπούσηδες και ευρωλάγνοι
Τα περί επιστημονικής άποψης της Ρεπούση, είναι
για τους αφελείς. Οταν μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων, μιλάει ως εκλεγμένη βουλευτής και όχι ως
ιστορικός “επιστήμων”.
Αν θέλει να μιλήσει ως ιστορικός ας οργανώσει ένα
συνέδριο, όχι όμως στη Βουλή.
Βέβαια, θα μου πείτε, την κυρία την είχαμε σύμβουλο
στο Υπουργείο Παιδείας όταν μιλούσε για το “συνω-

στισμό της Σμύρνης”, που όσοι το άκουσαν τους σηκώθηκε το δέρμα όχι η τρίχα. Οι εκατόμβες νεκρών
και αίματος για τη Ρεπούση ήταν “συνωστισμός”.
Για να την τιμήσει η ΔΗ.ΜΑΡ. την έχει τομεάρχη Παιδείας στο κόμμα της!
Αλλά καλά να πάθουμε· αφού την ψήφισε τμήμα του
ελληνικού λαού και την έκανε και βουλευτίνα.
Μόνο ας γνωρίζουμε ότι λαός που ξεχνάει την ιστορία του χάνεται και ως έθνος και προφανώς αυτό επιδιώκουν και οι ρεπούσηδες και οι ευρωλάγνοι.

Φόρος ανά τετραγωνικό και
στη γη και στο ντουβάρι
Μας στέλνουν με μαθηματική ακρίβεια στα τετραγωνικά
εκείνα που - προς το παρόν - δεν έχει στο μυαλό τους
να τα φορολογήσουν· τα μνήματα. Ή μήπως περιλαμ-

Αρχαία Ελλάδα. Δεύτερη Αποικιακή επέκταση
Η Αποικία της Κυρήνης
και ο φιλοσοφικός στοχασμός του Αρίστιππου
Από προηγούμενα άρθρα είχαμε αρχίσει μια αναφορά στον δεύτερο αποικισμό και είχαμε σταματήσει στις προσπάθειες που έκαναν οι Θηραίοι
των Κυκλάδων να ιδρύσουν την αποικία Κυρήνη.
Είχαμε ακόμα μάθει ότι με την προτροπή του
μαντείου επιλέγεται η Βόρειος Αφρική. Η Αφρική
όμως ήταν ένας τόπος τόσο μακρυνός και εν
πολλοίς άγνωστος για τους Θηραίους. Δεν ήξεραν, πώς να πάνε και τι θα βρούνε εκεί. Ψάχνοντας για κάποιον που θα μπορούσε να τους
διαφωτίσει, φτάσανε στην Κρήτη, στον Ιτανό, και
εκεί βρήκανε τον έμπορο Κορώβιο που είχε περάσει αλιεύοντας από τα μέρη της Αφρικής. Τον
πλήρωσαν, τον επιστράτευσαν και μαζί με αρχηγό τον Θηραίο Βάττο, ξεκίνησαν και αγκυροβόλησαν στο ξερονήσι Πλατέα, κοντά στα
παράλια της Λιβύης. Εκεί άφησαν τον Κορώβιο
να εκτιμήσει την περιοχή, έφυγαν και μετά ένα
χρόνο επανήλθαν και ίδρυσαν την Κυρήνη, που
βρισκόταν στη στεριά της Λιβύης, απέναντι από
την Πλατέα .
Η Κυρήνη ήταν μια από τις πρώτες ελληνικές
αποικίες που ιδρύθηκαν στη Λιβύη το 631 π.Χ.
Οι Θηραίοι είχαν έρθει με αρχηγό τους τον
Βάττο, ο οποίος σε συνέχεια έγινε βασιλιάς της
αποικίας. Για οκτώ γενιές και μέχρι το 440 π.Χ.
ακολούθησε η δυναστεία των Βαττιαδών, με τελευταίο τον Αρκεσίλαο Δ΄, δεδομένου ότι Αρκεσίλαος και Βάττος ήταν τα μοναδικά ονόματα
που εναλλάσσονταν σε αυτή τη δυναστεία.
Η Κυρήνη σαν αποικία δωρική, σε όλα αυτά τα
χρόνια παρουσίασε μια ονομαστή άνθιση. Με λιμάνι την Απολλωνία, το εξαγωγικό της εμπόριο
γνώρισε μεγάλες δόξες. Το εύφορο χώμα της ευνοούσε τις καλλιέργειες, αλλά και το άγριο αυτοφυές φυτό σίλφιο είχε καταστεί περιζήτητο.

Τα φύλλα του τρωγόταν σαν λάχανο, η δε λύμφη
και ρίζα του είχαν θεραπευτικές ιδιότητες. Η
καλλιέργειά του ήταν αδύνατη και μόνο στο
χώμα της Κυρήνης ευδοκιμούσε και αυτό το
έκανε πανάκριβο. Στην δε Αθήνα κυκλοφορούσε
σαν σπάνιο είδος πολυτελείας. Η Κυρήνη μετά
την πόλη Απολλωνία, γρήγορα προχώρησε στην
ίδρυση της πόλης Βάρκα, που έγινε γνωστή αργότερα σαν Πτολεμαϊδα και της πόλης Ευσπερίδη, η οποία μετονομάστηκε σε Βερενίκη.
Η Κρήτη με τα πολλά λιμάνια της βόλευε σαν γέφυρα σταθμός για την προώθηση των προϊόντων
της, που ήταν μέλι, σίλφιο, αγροτικά, κτηνοτροφικά, δέρματα, κ.α.
Η Κυρήνη δεν άργησε να κόψει δικό της νόμισμα,
με εγχάρακτη τη μορφή του Αμμωνίου Διός και
την εικόνα του σπάνιου φυτού της, του σιλφίου.
Οι σχέσεις των αποίκων με τον ντόπιο πληθυσμό
από την αρχή ήταν άριστες, αλλά αυτό κράτησε
μέχρι το 570 π.Χ. Τότε έφτασε ένα κύμα Ελλήνων μετοίκων “άτακτων”, οι οποίοι χάλασαν την
μέχρι τότε αρμονική συμβίωση με τους ιθαγενείς.
Το 525 π.Χ. η ρήξη επιδεινώθηκε μετά από μια
βραχύβια περσική κατάκτηση. Από τότε, οι Βαττιάδες με τον Αρκεσίλαο Γ’ για να κρατηθούν άρχισαν να σκληραίνουν την εξουσία τους και επί
Αρκεσιλάου Δ΄ , το 440 π.Χ. αναγκάστηκαν δεχτούν αλλαγή του πολιτεύματος σε δημοκρατικό.
Το 332 π.Χ. η Κυρήνη υποτάσσεται στην Αίγυπτο
και εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Ιδρύεται ονομαστή Ιατρική Σχολή, διαπρέπει ο
γεωγράφος Ερατοσθένης, και ο Αρίστιππος
ιδρύει την περίφημη Κυρηναϊκή Σχολή. Η Κυρηναϊκή σχολή μαζί με την Κυνική, Μεγαρική, Ηλει-

βάνονται κι αυτά στο φόρο ανά τετραγωνικό που
έσκασε προχθές; Μπαίνει φόρος στο οικόπεδο και στο
χωράφι, φορολογείται το σπίτι ως χαράτσι, θα φορολογείται και η γη που ακουμπάει το ντουβάρι!!!
Εκοψαν τις συντάξεις από τους πιο Ελληνες, τους ομογενείς, που αποφάσισαν να επιστρέψουν στα πάτρια
εδάφη και τους έδωσαν τροφή στα ...τσακάλια.
Φτάνουν τη σύνταξη στα 360 ευρώ από το 2015.
Καλά μας κάνουν, αφού αφήνουμε τα “ντουβάρια” να
μας μας διαχειρίζονται ως οσφυοκάμπτες προς τις απαιτήσεις του κάθε Τόμσεν και της κάθε Μέρκελ, για τα
δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα.
Και το κερασάκι; έρχεται το ΔΝΤ με έκθεση “βόμβα” λέγοντας ότι καταστρέψαμε την Ελλάδα για να σωθεί η
Ευρώπη. Τη χρησιμοποιήσαμε ως πειραματόζωο, την
εξοντώσαμε.
Και η εσωτερική τρόικα τι κάνει; χειροκροτούν τους καταστροφείς μας, και συνεχίζουν την ίδια πολιτική της
καταστροφής!

ακή –Ερετρική ανήκει στην ομάδα των ελασσόνων σωκρατικών σχολών που είχαν τις δικές
τους φιλοσοφικές διαφορές και έδρασε τον 4ο 3ο αι. π.Χ. Ο ιδρυτής της σχολής ο Αρίστιππος
(435-355 π.Χ.) έβλεπε την ευδαιμονία στην σαρκική ηδονή και όχι στην αρετή, όπως οι Κυνικοί.
Δεν θεωρούσε βέβαια, ότι η σαρκική ηδονή είναι
ο αποκλειστικός στόχος ζωής και ό,τι γίνεται
πρέπει να γίνεται με μέτρο και φρόνηση. Ο Επίκουρος πάλι μιλούσε και αυτός για ηδονή, αλλά
για την ηδονή της ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης.
Αλλά όταν ο Αρίστιππος διευκρίνιζε, ναι στην
σαρκική ηδονή, μα όχι υποχείριος σε αυτή. Και
όσοι τον άκουγαν, έλεγαν «Τα λές εσύ που απολαμβάνεις τα κάλλη της Λαϊδας;» «Εχω Λαϊδα
αλλά ούκ έχομαι» (ναι έχω τη Λαϊδα, αλλά δεν
με έχει αυτή), «επεί το κρατείν και μη ηττάσθαι
ηδονών άριστον» (Διογ Λαερτ. 2,75)
Σαν όριο ηδονής ο Αρίστιππος έβαζε μεν το μέτρον, σαν σκοπό δε μόνο τη σάρκα. Το πνεύμα
δεν έπαιρνε καμιά θέση σε αυτή. Αυτό ερχόταν
σε πλήρη αντίθεση με την επικούρεια προσταγή,
που πρέσβευε την απόλαυση της ηδονής δια της
ηρεμίας του πνεύματος. Η ηδονή λοιπόν των αισθήσεων και αισθημάτων κυριαρχούσε στον φιλοσοφικό στοχασμό των Κυρηναϊκών. Γι’ αυτούς
η απόλαυση της ηδονής ήταν καθαρά σαρκική
και υποκειμενική. Στην ηδονή, για τον Αρίστιππο
το παρελθόν δεν είχε λόγο και το μέλλον δεν
υπάρχει, αφού εκείνο που υπάρχει είναι μοναχά
το παρόν. Η σαρκική ηδονή είναι απόλαυση της
παρούσας στιγμής και σε αυτή δεν ενέχει θέση
η ανάμνηση του παρελθόντος, την οποία υποστήριζε ο Αριστοτέλης: «αναμιμνησκόμενοι γάρ
ήδονται οι γέροντες» ( Ρητ.). Νοιώθουν δηλαδή
ευχαρίστηση οι γέροντες, όταν ξαναθυμούνται
τα περασμένα. Αλλά αυτό δεν ίσχύει για τον
Αρίστιππο: «ενί μόνω το αγαθόν κρίνων τώ παρόντι, το δε απολαυκέναι και απολαύσειν ουδέν
νομίζων προ αυτόν, το μεν ώς ούκ έτ’ ον, το δε
ώς ούπω», (ως κριτήριο είχε ένα και μόνο και μάλιστα το παρόν, ενώ τις περασμένες και τις μέλλουσες απολαύσεις, τις θεωρούσε άσχετες προς
τον εαυτό του, γιατί το παρελθόν δεν υπάρχει
πλέον, το δε μέλλον δεν έχει έλθει ακόμη). ( Αθηναίος Δειπνοσοφ.) Ο Αρίστιππος καίτοι προερχόταν από τη Σωκρατική σχολή, η οποία δεν
δεχόταν αμοιβή για τη διδασκαλία της, αργότερα
είχε υποκύψει στον χρηματισμό του έργου του
επηρεασμένος από τον άλλο του δάσκαλο, τον
Πρωταγόρα.
Η Κυρηναϊκή σχολή αρνείται τις ηθικές και θρη-

σκευτικές αναστολές και σαν παράδειγμα φέρνει
τα ζώα, που δεν έχουν τέτοιες ενοχές: «Μηδέν
είναι φύσει δίκαιον η καλόν ή αισχρόν αλλά νόμω
και έθει». Δεν υπάρχει δηλαδή στη φύση το δίκαιο ή το ωραίο, το καλό ή το κακό ή και αισχρό,
αλλά μόνο η συνήθεια και ο νόμος τα κρίνει
έτσι. Ακόμη ένας ο άλλος Κυρηναϊκός ο Θεόδωρος ο Άθεος, μαθητής του Αρίστιππου του Νεώτερου, εγγονού του Πρώτου, είχε αρνηθεί τη
θρησκευτική πίστη και πρέσβευε, ότι η θρησκεία
χαλιναγωγεί την ηδονική ορμή του ανθρώπου με
τις απειλές που δίνει για μια αιώνια τιμωρία. Αλλά
ο σοφός πρέπει να αδιαφορεί για όλες αυτές τις
απειλές. Ο δε Κυρηναϊκός Ηγησίας δήλωνε, ότι η
πραγματική ευτυχία στην ηδονή δεν υπάρχει,
παρά μόνο ο πόνος.
Μερικοί οπαδοί της σχολής πάλι βάζουν όρια
στην φυσική ορμή της σάρκας, ενώ άλλοι ακόμη
πολιτικολογούν και προβάλουν την αντίθεσή
τους για τη μορφή του υπάρχοντος κράτους,
χωρίς όμως να ενστερνίζονται τις ακραίες θέσεις
των Κυνικών για την κατάργησή του.
Το 96 π.Χ. η Κυρήνη δέχεται την ρωμαϊκή κυριαρχία και το 67 π.Χ μαζί με την Κρήτη εντάσσεται στην ίδια ρωμαϊκή επαρχία.
Μετά από δυο αιώνες ρωμαϊκής ειρήνης δέχεται
τις επιδρομές των γειτονικών φυλών.
Το 262 μ. Χ. ένας σεισμός την ισοπεδώνει και
την εξαφανίζει. Το 642 μ.Χ. περιέρχεται στην
κυριαρχία των Αράβων και έκτοτε παύει να
υπάρχει.
Σήμερα βρίσκομε τη θέση της αρχαίας Κυρήνης, θαμμένη κάτω από τα θεμέλια του Λιβυκού χωριού Σαχάτ.
Η Κυρήνη διέγραψε τον βιολογικό της κύκλο και
εξαφανίστηκε. Αλλά άφησε τα ίχνη της, λιθάρια
ανεξίτηλα, στο χώρο του πνεύματος του Ελληνικού λαού. Του πνεύματος, που επάνω σε αυτό
ζυμώθηκε η πολιτισμένη Ευρώπη. Γι΄αυτό πάντοτε αυτή η σημερινή Ευρώπη θα πρέπει να θυμάται, πώς ενώ εμείς κάποτε θα της εξοφλήσομε
τις υλικές υποχρεώσεις μας, εκείνη αιώνια θα
καταγράφεται από εμάς, σαν οφειλέτης του
πνεύματός της.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα
2) Γ. Κορδάτου: ‘’Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας’’,
Εκδ. Μπουκουμάνη
3) V. Manfrendi: ‘’Έλληνες της Δύσης”, Εκδ Λιβάνη
4) A. Bogomolov: ‘’Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας”, Εκδ. Ειρμός
5) Botsford & Robinson: “Αρχαία Ελληνική Ιστορία”, Εκδ. ΜΙΕΤ
6) W. Schuller: “ Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας”΄, Εκδ. ΜΙΕΤ
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Μήνυμα από την Αντιπεριφερειάρχη ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ
για την ημέρα Περιβάλλοντος
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής προέβει στην ακόλουθη δήλωση:
Ο άνθρωπος αντλεί από το Περιβάλλον
τη δυνατότητα να ζει και να δημιουργεί.
Η αρμονική αυτή ισορροπία επέτρεψε
τη δημιουργία του πολιτισμού και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Όμως η αρμονική αυτή σχέση, στις
μέρες μας έχει διαταραχθεί σοβαρά.
Καθώς βαδίζουμε τα πρώτα χρόνια της
νέας χιλιετίας, αντιλαμβανόμαστε διαρκώς ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα
αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και παγκόσμια εμβέλεια. Η αλλαγή
του κλίματος, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η μείωση της βιοποικιλότη-

τας, και η ενεργειακή κρίση απειλούν
πλέον την οικολογική ισορροπία ολόκληρου του πλανήτη. Χρειάζεται, συνεπώς, να δράσουμε όλοι μαζί, με σχέδιο
και αποφασιστικότητα. Είναι επείγουσα
και επιβεβλημένη η άμεση αλλαγή της
συμπεριφοράς, της νοοτροπίας και των

καταναλωτικών προτύπων για να αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση. Πρέπει
να γίνει συνείδηση ότι η ανάπτυξη είναι
δυνατή και από διαφορετικούς ¨δρόμους¨. Ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση
και την αειφορία.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής με σταθερή και ξεκάθαρη βούληση, θέτει το θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος σε υψηλή προτεραιότητα. Έτσι, με σειρά ενεργειών και
πρωτοβουλιών εργαζόμαστε όλοι στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για την
τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων έργων περιβαλλοντικής
προστασίας που τόσο έχει ανάγκη η
Ανατολική Αττική.

Η άλλη Ελλάδα του φιλότιμου
δεν ακούγεται, αλλά υπάρχει
Πριν πολλά χρόνια, παιδί πολυμελούς οικογένειας από τις Μάλλες
Ιεράπετρας Κρήτης, ήρθε στη Βουλιαγμένη ο Μανώλης Μαράκης.
Από τις καλύτερες μεταγραφές
που έγιναν στο όμορφο προάστειο
μετά τον πόλεμο.
Επί σειρά ετών πρόεδρος του Συλλόγου καταστηματαρχών Βουλιαγμένης, του Συλλόγου Κρητών
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και δραστήριο μέλος
του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Τάσσιανη στη Βουλιαγμένη.
Το Σωματείο Εργαζομένων
του Δήμου Βουλιαγμένης
τον είχε πάντοτε γενναιόδωρο χορηγό στην ετήσια
χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Και δεν ήταν η μόνη περίπτωση που ο Μανώλης βοηθούσε
τους συνανθρώπους του όλα αυτά
τα χρόνια. Δεν θα κουραστώ να το
λέω ότι ο Θεός έχει πλάσει κάποιους ανθρώπους με τα χέρια τους
να μην αρχίζουν απ’ τους ώμους
τους, αλλ’ από τη μεγάλη, ζεστή
καρδιά τους.
Αθόρυβος πάντοτε και ντροπαλός
σαν μικρό παιδί, όποτε συντρέχει
τον συνάνθρωπο. Ούτε ο ίδιος δεν
θυμάται πόσες φορές, ποιούς,
πως. Δεν έχει ανάγκη να το θυμάται. Θυμάται όμως πάντοτε τη
φτώχεια, τις στερήσεις και τις κακουχίες που έζησε στα παιδικά και
νεανικά του χρόνια, όταν 14 χρόνων παιδόπουλο ρίχτηκε στη βιο-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
πάλη. Και γι’ αυτό νοιώθει, συμπονά, καταλαβαίνει. Στην καρδιά
του ακόμα παιδί μένει. Κι όποτε
μπορεί, κάμει το καλό, πάντοτε
αθόρυβα, με το χαμόγελο και το
«νά ‘ναι καλά» στα χείλη, να ξεπερνά εκείνες τις στιγμές που η

αρχοντιά του συνάντησε την αχαριστία κάποιων που ευεργέτησε.
Με κάνει να ντρέπομαι κάθε φορά
που τον ακούω να μου λέει: «εσείς
οι σπουδαγμένοι ξέρετε καλύτερα,
εγώ δεν μπόρεσα να σπουδάσω»,
αφού «κατέχω το», για να του το
πω κρητικά, ότι στο μεγάλο πανεπιστήμιο της ζωής ο Μανώλης Μαράκης έχει πάρει δέκα διδακτορικά
κι αυτή είναι η μόρφωση τ’ ανθρώπου η αληθινή.
Τον τίμησε ένα Σαββατόβραδο,
στις 9 Μαρτίου 2013 η γενέτειρά
του, οι Μάλλες Ιεράπετρας. Αγόρασε στο έμπα του χωριού ένα οικόπεδο και μ’ έξοδά του
κατασκεύασε μία πλατεία κό-

σμημα, μερακλίδικη, όπως μερακλής είναι σε όλα του. Οι συντοπίτες του τον ετίμησαν έτσι όπως
ξέρουν οι Κρητικοί να τιμούν τους
λεβέντες. Έπρεπε να το μάθω απ’
αλλού και να πάω να τον ρωτήσω,
αλλά έτσι είναι ο Μανώλης μιά
ζωή.
Φίλε απ’ τα μέρη της γιαγιάς μου
τ’ αγιασμένα, χαίρομαι που μου
έδωσες την ευκαιρία ν’
ασχοληθώ σ’ αυτό το
φύλλο της Εβδόμης μαζί
σου κι όχι με τα μεγαλόσχημα καθάρματα που
συνήθως ασχολούμαι.
Ωσάν να ξέπλυνα λιγάκι
την ψυχή μου με δυνατή
ρακή της αστραπής. Δεν
το μπορώ να βάλω σε
τούτη τη σελίδα πλάϊ σου ανθρωπάκια, τους δίνω ρεπό γιά τούτη τη
βδομάδα.
Νά ‘σαι καλά ντεληκανή, γερός και
ίσιος σαν τις μαδάρες των Σφακιών, εκεί πού ‘ναι ο αγέρας ακόμα
καθαρός κι οι κουζουλοί μιλάνε
στον Θεό και τους ακούει. Νά ‘σαι
καλά Μανώλη κι επίτρεψέ μου να
σου αφιερώσω μιά μαντινάδα του
Λευτέρη Βενιζέλου, που την
έγραψε στον Θέρισο όταν ξεκινούσε να μεγαλώσει την Ελλάδα:

Σαν είν’ ο τράγος δυνατός
δεν τον βαστά η μάντρα.
Ο άντρας κάμει τη γενιά
κι όχι η γενιά τον άντρα.
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ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η “Εναλλακτική δράση” συζητά ανοιχτά για τα ψυχολογικά προβλήματα στην εποχή της κρίσης, κάθε Πέμπτη
7.30μ.μ. έως 9μ.μ. στο ανοιχτό θεατράκι δίπλα από την
Πνευματική Εστία της Βούλας (Aγ. Ιωάννου).
Στις συζητήσεις θα έχει ο καθένας την ευκαιρία, να εκφράσει το πρόβλημα που τον απασχολεί και να καταλάβει
καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους.
Θα υπάρξουν 4 θεματικές ενότητες.
H πρώτη συνάντηση , Πέμπτη 13/6, 7.30
Τι σημαίνει το άγχος την εποχή της κρίσης και ποια είναι
τα βαθύτερα αίτια του.
Συνάντηση δεύτερη, Πέμπτη 20/6, 7.30
Το ζευγάρι την εποχή της κρίσης
Συνάντηση Τρίτη Πέμπτη 27 /6, 7.30
Γονείς και παιδιά στην κρίση
Συνάντηση τέταρτη, Πέμπτη 4 Ιουλίου, 7.30
Φιλία και κρίση
Οι συζητήσεις θα είναι ανοιχτές και την επιστημονική ευθύνη των θα έχει η ψυχολόγος Μαρία Αλιφέρη, πτυχιούχος Γαλλικού Πανεπιστημίου Maitrise Paris X Nanterr και μέλος
της Εναλλακτικής Δράσης

Πέμπτη, 30 Μαϊου 2013

Είν’ ο θυμός σου
του ρόδου αγκάθι ταιριαστό
για να θυμίζει
πως ότι ωραίο αληθινά
χτυπά, λογχίζει,
κόβει, πονά.
Είν’ ο θυμός σου
πανώριο αγρίμι στα δεσμά
της ομορφιάς σου
ν’ αντικρίζει
κλειστά με γκρίζο ουρανό
τα σύνορά σου.
Είν’ ο θυμός σου
του απαράμιλλου η οργή,
μιά εκκωφαντική σιγή
σ’ αύριο κλεισμένο,
σε τώρα σκοτισμένο
αναλαμπή.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σας βάλαμε υπερβολικά μέτρα, αλλά συνεχίστε...
Ξεκίνησα να ψάχνω παλιές δηλώσεις του Αντ. Σαμαρά (όχι πολύ παλιές δηλαδή, περσινές το πολύ προπέρσινες) με αφορμή τη “μυστική” έκθεση του ΔΝΤ που παραδέχτηκε ότι τα μέτρα που έβαλαν σαν όρους για
την “βοήθεια” προς την Ελληνική οικονομία, ήταν τελικά υπερβολικά και με περισσότερες και σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις στον λαό, απ’ αυτές που υπολόγιζαν.
Κι όσο διάβαζα, τσαντιζόμουν. Παρόμοιες στροφές 180ο γνωστές πλέον και ως κωλοτούμπες, είχα να παραθέσω και από τα τρια κόμματα που μοιράζονται την εξουσία, ο λόγος που επέλεξα τον Σαμαρά, είναι γιατί
αυτός υποτίθεται ότι είναι ο καπετάνιος του προς βύθιση πλοίου.
ΣΑΜΑΡΑΣ: “Εμείς, σας το λέμε ευθέως, ότι
όπως απορρίψαμε το Μνημόνιο Ι, έτσι απορρίπτουμε κι αυτά που προεξοφλούνται πλέον για
το πολύ χειρότερο Μνημόνιο ΙΙ. Σας είχαμε
προειδοποιήσει ότι το μνημόνιο ήταν ολέθριο
σφάλμα. Πρώτον γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μας το επιβεβαίωσαν και οι δανειστές μας που συζητούν τρόπους να χαλαρώσουν τους τρόπους
αποπληρωμής. (11/2/11)”
- Τελικά, ο Σαμαράς διέγραψε 21 βουλευτές του επειδή ψήφισαν ΟΧΙ, ενώ η γραμμή της ΝΔ ήταν ΝΑΙ... και όταν ρωτήθηκε
γιατί δεν ψήφισε το μνημόνιο Ι ενώ ψήφισε το επόμενο, είπε:
ουδείς αναμάρτητος...
Σε συνέντευξη του Α. Σαμαρά στην 76η ΔΕΘ μιλώντας για
τον ΟΠΑΠ: “Όταν πουλάς σε μια τιμή διπλάσια
ή τριπλάσια από τα καθαρά κέρδη ενός οργανισμού, μιας εταιρείας, τότε δεν πουλάς, χαρίζεις. Εμείς τι είπαμε λοιπόν: μην πουλήσετε
τον ΟΠΑΠ σε διπλάσια ή τριπλάσια έσοδα από
αυτά που σήμερα παίρνει το κράτος...”
Αντ’ αυτού τί έκανε; οι “διαπραγματευτές” της πώλησης του
ΟΠΑΠ, Στουρνάρας και λοιποί, μετέτρεψαν τα κέρδη τριμήνου σε ετήσια για να εμφανιστεί ως ικανοποιητικό το τίμημα
για την εκποίηση του Οργανισμού... Ο ΟΠΑΠ που αποφέρει
στο δημόσιο 550 εκατομμύρια κέρδη το χρονο, πουλήθηκε τελικά με 652 εκ. ευρώ...
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012: “Θα αντικαταστήσουμε επίσης, το περιβόητο χαράτσι με έναν ενιαίο νόμο για την ακίνητη περιουσία όπως το ΕΤΑΚ που η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ κατάργησε. Το νέο ΕΤΑΚ θα είναι πιο
δίκαιο, πιο ελαφρύ για όλους και πιο αποδοτικό για το κράτος. Χώρια που το χαράτσι του
κ. Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της
ίδιας της ΔΕΗ”.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Σε 5 με 10 χρονάκια
απο τώρα, το πιο επικερδές επάγγελμα θα είναι το
σβήσιμο Tattoo...
4 Είδα τον Άραβα γείτονά
μου να τινάζει το χαλί.

Δεν άντεξα και τον ρώτησα: Τι έγινε; Δεν σου
παίρνει μπροστά;
4 Οι νέοι λογαριασμοί της
ΔΕΗ θα έχουν φωσφοριζέ
γράμματα, για να διαβάζονται στο σκοτάδι...

- 6.6.2013: Νέα σενάρια για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
(ΕΦΑ), που προβλέπουν τη φορολόγηση με βάση το τετραγωνικό μέτρο για τα εντός σχεδίου ακίνητα και με βάση το
στρέμμα για τα αγροτεμάχια ενώ αποκλείουν την ύπαρξη αφο-

ρολόγητου ορίου, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά χθες από
τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στη σύσκεψη με
τη διακομματική επιτροπή για θέματα φορολογίας στο υπουργείο Οικονομικών.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 (προεκλογική ομιλία): Τους έλεγα, κόψτε τις
σπατάλες του κράτους. Αυτοί τι έκαναν; Έκοβαν μισθούς

και συντάξεις. Με ρωτούν αν θα κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τους απαντάω ξεκάθαρα. Δεν θα κοπεί, ούτε ο 13ος ούτε ο 14ος
μισθός. Και θα αγωνισθώ πάσει θυσία, να μην
κοπούν άλλο τα εισοδήματα των ανθρώπων,
αυτό θα πολλαπλασίαζε τα προβλήματα από την ύφεση.
Θα πολλαπλασίαζε ανέργους και λουκέτα.
- Έκοψε τις συντάξεις των ομογενών, και όσοι βγαίνουν από
το 2015 και μετά στη σύνταξη θα παίρνουν 360 ευρώ, και όσον
αφορά τον 13ο και 14ο μισθό:
Ο κατώτατος μισθός ήταν 600 € και πληρωνόμασταν 14 φορές
600x14= 8400 ευρώ τον χρόνο.
Μετά τις αλλαγές παραμένουν οι 14 μισθοί αλλά μειώνεται ο
κατώτατος στα 450 ευρώ
450x14= 6300 ευρώ τον χρόνο ― Διαφορά 8400 - 6300 = 2100
2100/600 = 3,5 Δηλαδή στην ουσία δεν κόπηκε μόνο ο 13ος και
ο 14ος αλλά και ο 12ος και ο μισός 11ος!
Στο “αυστηρά εμπιστευτικό έγγραφο” που αλλάζει μία μία
τις εφημερίδες παγκοσμίου εμβέλειας, αποκαλύπτεται
πόσο δίκιο είχαν οι φωνασκούντες, εκείνοι που επέμεναν
ότι δεν χρειάζεται να πάει η Ελλάδα παρακαλετά στους σωτήρες. Αναφερόμαστε στον πρώτο καιρό, τότε που διάφοροι οικονομολόγοι έλεγαν ότι αν καταρρεύσει η Ελλάδα,
θα καταρρεύσει και η ευρωζώνη. Αυτό ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί που οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το χρησιμοποίησαν. Δεν καταλάβαιναν (ή έκαναν ότι δεν
καταλαβαίνουν) πως το πακέτο βοήθειας του 2010 δεν είχε
σχεδιαστεί για να βοηθηθεί η Ελλάδα, αλλά η ΟΝΕ, για να
αποφευχθεί ένα πιθανό ντόμινο.
Παρ’ όλη την παραδοχή λάθους, οι “δικοί μας” συνεχίζουν
τα αυστηρά, σχεδόν αυτοκτονικά μέτρα γιατί “δέχονται
πιέσεις” απ’ έξω...

Ιστορικό της κρίσης
H ανακοίνωση της προσφυγής Ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό της κρίσης βρήκαμε στο στα επιδόματα των δημοσίων
στον μηχανισμό στήριξης wikipedia, και επιλέξαμε μόνο το κομμάτι των μέτρων υπαλλήλων και 3% στους υπαλέγινε στις 23 Απριλίου 2010 που λήφθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια, 2010 - 2013, για να λήλους των ΔΕΚΟ όπου δεν
υπάρχουν επιδόματα.
από τον Γ. Παπανδρέου. Η σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης.
- Αύξηση του υψηλού συντελεχρηματοδότηση από τον μηστή ΦΠΑ από 21% σε 23%, του
χανισμό στήριξης έγινε υπό
μενων αυτοκινήτων.
τους όρους ότι η Ελλάδα θα λάβει μέτρα - Επαναφορά τεκμηρίων διαβίωσης σε μεσαίου από 10% σε 11% (από 1/7/2010)
δημοσιονομικής προσαρμογής και, ειδι- όλα ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα (είχαν και από 11% σε 13% (από 1/1/2011) και
κότερα, υπό τους όρους ότι θα λάβει καταργηθεί τον Σεπτέμβριο του 2003), αντίστοιχα του χαμηλού στο 6,5% (από
1/1/2011).
μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης.
ακόμα και στα μικρότερου κυβισμού.
- Μείωση 30% στα δώρα Χριστουγέννων, - Επέκταση των τεκμηρίων διαβίωσης σε - Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωΠάσχα, αδείας
όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, ακόμα και σης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά κατά
10%
- Μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του στα μικρότερα.
Δημοσίου
- Αντικατάσταση του 13ου και 14ου μι- - Αύξηση στις αντικειμενικές τιμές ακινή- Μείωση 7% στις αποδοχές υπαλλήλων σθού των δημοσίων υπαλλήλων με επί- των
ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ
δομα 500 € σε όλους όσους έχουν - Πρόσθεση ενός επιπλέον 10% στους
- Αύξηση ΦΠΑ από 4,5 στο 5%, από 9 αποδοχές μέχρι 3.000 € και πλήρης κα- φόρους εισαγωγής επί της αξίας των πεστο 10%, από 19 στο 21%
τάργηση των δύο μισθών για μεγαλύτερες ρισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων.
- Επίσης, το νομοσχέδιο προέβλεπε αλ- Αύξηση 15% στον φόρο της βενζίνης
αποδοχές.
- Επιβολή επιπλέον 10% έως 30% στους - Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης λαγές στα εργασιακά με αύξηση του
(ήδη υπάρχοντες) φόρους εισαγωγής με επίδομα 800€ για συντάξεις ως 2500 €. ορίου απολύσεων και μείωση του κατώΣυνέχεια στη σελ. 11
επί της αξίας των περισσότερων εισαγό- - Περαιτέρω περικοπή επιδομάτων 8% τατου μισθού.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια...
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Ποιος θα σταματήσει το αίσχος
των υπηρεσιών της Πρόνοιας;
Στην διαβόητη πια υπηρεσία ΠΡΟΝΟΙΑΣ, η
οποία βρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού
(παλιά νομαρχία), και από την οποία υποτίθεται εκδίδονται τα βιβλιάρια υγείας ή δίνονται επιδόματα στους άνεργους,
άπορους, ανασφάλιστους, ανάπηρους κ.α
στοιβάζονται καθημερινά χιλιάδες συμπολιτών μας προκειμένου να διεκπεραιώσουν
ότι απαιτείται για να αποκτήσουν τα βιβλιάρια υγείας κλπ.
Προσέρχονται από το πρωί στις 6 και 7 και
παραμένουν εκεί μέχρι και αργά το μεσημέρι, άνθρωποι γέροι και βασανισμένοι, καταδικασμένοι από την κυβέρνηση, τον
υπουργό υγείας, την περιφέρεια του γνωστού κ. Σγουρού και τον Δήμο Αθηναίων
στο μαρτύριο του εξευτελισμού, της ορθοστασίας και του περίμενε χωρίς πολλές
φορές κανένα αποτέλεσμα.

Αυτή η εξουσία της κούφιας δημοκρατίας,
που αποτελείται από πολλά μέρη αλλά είναι
μία, εξευτελίζει κάθε μέρα και περιφρονεί
στην πράξη εκατοντάδες συμπολίτες μας.
Τους μεταχειρίζονται σαν αγέλη. Τους
έχουν στριμωγμένους σε διαδρόμους στενούς, που με δυσκολία μπορείς να αναπνεύσεις, χωρίς επαρκή καθίσματα και
χωρίς κλιματισμό, χωρίς ένα μέρος να κάτσει η γριούλα, "η δική μας η μάνα" και "ο
δικός μας γέροντας πατέρας"!
Είναι ένα είδος "θαλάμων αερίων", όπου
επί ώρες βλέπουμε να περιμένουν κάθε
μέρα δεκάδες ή και εκατοντάδες ηλικιωμένοι, άποροι και ανάπηροι άνθρωποι για να
πάρουν ή να δώσουν τα βιβλιάρια πρόνοιας
ή να καταθέσουν τα χαρτιά τους ή έστω να
πάρουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
Η πληροφορία έχει αναχθεί σε είδος πολυτελείας. Όσες ώρες και να περιμένεις δεν

μπορείς να πάρεις καμιά πληροφορία. Στήσανε αυτή την υπηρεσία, μετά τον διαβόητο
Καλλικράτη, χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς
σχέδιο, χωρίς υπαλλήλους, χωρίς πόρους!
Δεν υπάρχει κάν γραφείο πληροφοριών!
Δεν υπάρχει διευθυντής. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυταρχισμός, βία, αποδοκιμασία και περιφρόνηση στον λαό.
Οι ίδιοι οι πολίτες, που καταδικάζονται στο
μαρτύριο του περίμενε, γράφουνε μια
λίστα των προσερχόμενων, στο γόνατο και
όταν ανοίγει επιτέλους η πύλη του «αλιμπαμπά» την δίνουνε στο ανάλογο γραφείο
για να πάρουν, υποτίθεται σειρά. Κάθε πρωί,
μπορεί κανείς να δει στη λίστα μέχρι και
180 ονόματα (!) αλλά οι υποθέσεις που τελικά είναι πιθανόν να διεκπεραιωθούν, δεν
ξεπερνάνε τίς περισσότερες φορές τις 3040 την ημέρα. Οι άλλοι διώχνονται για την
επόμενη. Και την άλλη μέρα αρχίζει το ίδιο
μαρτύριο με τους ίδιους ανθρώπους, που
χθες στήνονταν ξανά στην ουρά της ταλαιπωρίας και του εξευτελισμού…...
Με αυτές τις πρωτόγονες υποδομές και
την βαθιά αδιαφορία απέναντι στον εργαζόμενο λαό κα τη φτωχολογιά, να διατρέχει μόνιμα και παντού κυβέρνηση,

υπουργείο Υγείας, Περιφερειάρχες τύπου
Σγουρού, Δημάρχους, και αντιδημάρχους,
υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 10
χρόνια για να πάρουν τα βιβλιάρια υγείας οι
δεκάδες χιλιάδες των ανέργων και των
άπορων συμπολιτών μας που τόσο έχουν
ανάγκη τη νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη.
Η βαθιά απόσπαση όλων όσων ασκούν
εξουσία στα πλαίσια αυτών των αντιλαϊκών
πολιτικών έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό
αποξένωσης , ώστε οι πρωταγωνιστές του
αντιλαϊκού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, στην εποχή μάλιστα της ψευτοηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την οποία
συνήθως θυμούνται μόνο όταν πρόκειται να
«φάνε» από τα ΕΣΠΑ, δεν διαθέτουν ούτε
ένα γραφείο πληροφοριών, δεν έχουν τυπώσει ούτε μια ανακοίνωση- οδηγία, για να
διαφωτίζουν τους χιλιάδες ανήμπορους αυτούς ανθρώπους, για τις διαδικασίες και τις
προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δικαιώματα
που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την
ίδια την προστασία της ζωής τους.
Ποιος θα σταματήσει αυτό το αίσχος;
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Το ιστορικό της κρίσης
Μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια για να μας ...σώσουν
Συνέχεια από την σελ. 10

Επιπλέον, στο ασφαλιστικό προέβλεπε αύξηση
στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών
στον δημόσιο τομέα στα 65 χρόνια έως το τέλος
του 2013 με έναρξη το 2011.
Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει μία σειρά από
μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών και αύξησης των εσόδων. Περιορίζονται μισθολογικές
και λειτουργικές δαπάνες και προστίθενται νέα
φορολογικά μέτρα. Ιδρύεται οργανισμός Αποκρατικοποιήσεων (Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας)
με σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (ξεπούλημα κοινώς). Στόχος είναι έσοδα 50
δις από αποκρατικοποιήσεις.
Στα φορολογικά μέτρα του μεσοπρόθεσμου περιλαμβάνονταν τα εξής:
- Αλλαγή φορολογικής κλίμακας με επιβάρυνση
σε όλους όσους δηλώνουν εισόδημα πάνω από
8.000 €
- Έκτατη εισφορά για όλους όσους έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 €
- Μετάβαση σε ανώτερη κλίμακα ΦΠΑ προϊόντων
και υπηρεσιών εστίασης.
- Επιβολή κλιμακωτής αντικειμενικής δαπάνης
κατοικίας.
- Επιβολή ετήσιου τέλους για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες.
- Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την
καταπολέμηση της ανεργίας ύψους 2%
- Επιβολή Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης που θα παρακρατείται μηνιαία.
- Αύξηση του ποσοστού παρακράτησης ΛΑΦΚΑ
σε όλες τις συντάξεις άνω των 1450 €, από 4%
έως 10% που ίσχυε μέχρι τότε, σε 6% έως 14%.

Στα εργασιακά υπήρξαν επίσης σημαντικές αλλαγές
Θεσπίζεται μέτρο εργασιακής εφεδρείας για οργανισμούς που καταργούνται.
- Όσοι προσλαμβάνονται χωρίς επαγγελματική
εμπειρία θα αμείβονται με μισθό χαμηλότερο
κατά 20% από το όριο της Εθνικής Συλλογικής
Σύμβασης
Στο τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε πως η οικονομία της Ελλάδας βρισκόταν εκτός στόχων,
και η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα έκτακτα
μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο.
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
- Διεύρυνση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας και σε οργανισμούς που δεν καταργούνται
- Νέος έκτακτος φόρος στις κατοικίες που θα καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το
γνωστό Χαράτσι.
- Περικοπή συντάξεων και μεγάλες περικοπές
στο εφάπαξ
- Νέες περικοπές μισθών στο δημόσιο και εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου
- Μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις
8.000€ στις 5.000€
Τα νέα μέτρα που συνοδεύουν το μνημόνιο ΙΙ εγκρίθηκαν από την Κυβέρνηση στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και περιλαμβάνουν τα εξής:
- Μείωση κατά 22% του κατώτατου μισθού σε
όλα τα κλιμάκια του βασικού μισθού (από 751 €
σε 586 €) και 32% στους νεοεισερχόμενους
μέχρι 25 ετών.
- Κατάργηση 150.000 θέσεων εργασίας από το
δημόσιο τομέα έως το 2015, εκ των οποίων

15.000 μέσα στο 2012.
- Ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας
αντί για τις κλαδικές.
- Άρση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ και υπό κρατικό
έλεγχο τράπεζες.
- Περικοπές συντάξεων, επιδομάτων, δαπανών
υγείας, άμυνας, λειτουργιών του Κράτους.
- Κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας.
- Αύξηση αντικειμενικών αξιών και ενοποίηση
φόρων στα ακίνητα.
- Αύξηση των εισιτηρίων στις Αστικές Συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ κατά 25%.
- Κλείσιμο 200 εφοριών, κατάργηση φοροαπαλλαγών και χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά.
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
Οι διαπραγματεύσεις διαρκείας της κυβέρνησης
με την τρόικα κατέληξαν στην κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2013-2016.
Το
πολυνομοσχέδιο
κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου, σε ένα
άρθρο 216 σελίδων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Προέβλεπε μέτρα ύψους 18,9 δις €,
από τα οποία τα 9,4 δις αφορούν το έτος 2013.
Υπερψηφίστηκε στις 7 Νοεμβρίου με 153 ψήφους από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ, στις οποίες υπήρξαν και βουλευτές που διαφοροποιήθηκαν.
Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονταν μεταξύ
άλλων:
- Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
κατά 2 έτη, από 1-1-2013
- Μείωση στις συντάξεις από 5 έως και 15%, από
τα 1.000€ & άνω
- Μειώσεις στο εφάπαξ έως 83%

Κατάργηση της καθολικότητας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
- Κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα, όπως και των επιδομάτων αδείας για
τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους
- Μείωση χρόνου προειδοποίησης για απολύσεις
σε 4 αντί 6 μήνες
- Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια
- Ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ
- Εφαρμογή διαθεσιμότητας ενός έτους, με μειωμένο μισθό σε μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, οι θέσεις των οποίων καταργούνται.
- Κατάργηση των πολυάριθμων οικογενειακών
επιδομάτων και αντικατάστασής τους από το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.
- Αύξηση φόρου στο υγραέριο κίνησης κατά 23
λεπτά.
- Εκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά.
- Αντίτιμο 25 € για εισαγωγή σε νοσοκομείο
Στις 22 Δεκεμβρίου 2012 ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2013, χωρίς διαρροές για την
κυβέρνηση. Στις 28 Απριλίου 2013 ψηφίστηκε
από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιέιχε σημαντικές αλλαγές σε μία σειρά επαγγελματικών κλάδων. Το
πολυνομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 168 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφιας, άλλα και
ανεξάρτητους.
Αντιδράσεις για διατάξεις του πολυνομοσχεδίου
σημειώθηκαν κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης
που οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση της
επιστράτευσης των εκπαιδευτικών.
Αυτή υπήρξε η 4η επιστράτευση επαγγελματικού κλάδου τον τελευταίο χρόνο.
πηγή: wikipedia
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Αφημένο στην τύχη του το παραλιακό μέτωπο στα 3Β
Στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, την περασμένη Δευτέρα 3 Ιουνίου, επρόκειτο να συζητηθούν πολλά και σοβαρά θέματα, που
είχαν ανακοινωθεί στην ημερήσια διάταξη.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυρ. Κικίλιας απουσίαζε, χρέη προέδρου
έκανε ο αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος. Στην αίθουσα πολύς ο κόσμος,
γιατί στα θέματα ήταν και η τύχη του παραλιακού μετώπου του δήμου.
Είχαν καιρό να συνεδριάσουν, είχαν γίνει
κάποιες άκαρπες προσπάθειες λόγω έλλειψης απαρτίας, οπότε υπήρξε μία μακρά προ
ημερησίας διάταξη συζήτηση με ερωτήσεις
από όλες τις πτέρυγες.
Και βέβαια όταν βάζεις 3 - 4 μεγάλα και σοβαρά θέματα πρώτα πρώτα, πώς περιμένεις
να συζητηθούν τα άλλα 30 που είναι τρέχοντα, αλλά καυτά όπως το ότι τα οχήματα
του Δήμου ήταν ανασφάλιστα και έπρεπε
να πάρουν απόφαση για να προχωρήσουν!

δράση, οι οποίοι κατέθεσαν και προτάσεις.
Οπως πολλοί διαπίστωσαν έτσι όπως ήρθε
το θέμα για συζήτηση «Λήψη απόφασης για
τις ελεύθερες παραλίες της περιοχής μας
και την λειτουργία του κάμπινγκ Βούλας»,
δεν είχε νόημα να συζητήσουν. Εχουν συνεδριάσει πολλές φορές για τις παραλίες
και την τελευταία φορά όρισαν διαπαραταξιακή επιτροπή που θα ασχολιόταν με το
θέμα, αλλά λίμνασε κι αυτή.
Απόφαση για τις παραλίες λοιπόν έχουν

πάρει, ότι τις θέλουμε ελεύθερες και καθαρές για τους πολίτες. Για το κάμπινγκ που
έχει ανοίξει και έχει αφεθεί στην τύχη του,
μάλλον το απέφυγαν αυτοί που θα έπρεπε
να το συζητήσουν.
Η Δημοτική Αρχή θέλει αλλά δεν θέλει, έτσι
τουλάχιστον εμφανίζεται και έτσι την σκιαγράφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που μίλησαν. Θα μπορούσε ο χώρος του κάμπινγκ
με τη δική της καθοδήγηση και υποστήριξη
να έχει γίνει ένας χώρος ελεύθερος για

Προτάχθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε το παραλιακό μέτωπο
και το κάμπινγκ.
Ο αντιπρόεδρος διάβασε επιστολές φορέων που είχαν κατατεθεί και αφορούσαν
το παραλιακό μέτωπο και το κάμπινγκ. Από
τον εξωραϊστικό Ευρυάλη Βούλας, από
τους Εθελοντές, από την Εναλλακτική

Μάθετε
ξένες γλώσσες
στο σπίτι σας!
Η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ προσφέρει μαθήματα αξίας 150 ευρώ για εκμάθηση ξένων γλωσσών στο φροντιστήριο ή με καθηγητή στο σπίτι,
σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eurosuccess.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε
στα γραφεία της ΕΒΔΟΜΗΣ για να κατοχυρώσετε την προσφορά!
Τα δώρα δεν σταματούν εδώ
αφού μπαίνοντας στην οικογένεια της EUROSUCCESS,
ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει στους γονείς των σπουδαστών δωρεάν μαθήματα Αγγλικών.
ΤΗΛ. 210-8959004 - 6937 153054

τους πολίτες, καθαρός και πόλος δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας.
Ετσι κάπως ακούστηκαν και οι διάφορες
απόψεις των συμβούλων:
Ο Π. Πασακυριάκος επεσήμανε ότι «ο τρόπος που ήρθε το θέμα είναι ο ορισμός της
υπονόμευσης της υπόθεσης. Δεν υπάρχει
εισηγητής».
Ο Π. Καπετανέας θεωρεί ότι «στο θέμα της
παραλίας ζούμε θέατρο. Δεν θέλουμε να
συζητηθεί».
«“Θα κινηθώ στη νομιμότητα”, σημαίνει ότι
θα δεχθούμε την ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑ, αυτή
είναι η θέση της δημοτικής αρχής», τόνισε
ο Π. Καπετανέας.
Στις αιτιάσεις του Δημάρχου ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν μας ανήκει
στο κάμπινγκ ο Π. Καπετανέας του έφερε
παράδειγμα την ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας που ανήκει στην ΕΤΑ, αλλά ενόσω
ήταν ο ίδιος δήμαρχος την καθάριζε τη
φρόντιζε, είχε βάλει ντους για τους λουόμενους. Και η παρούσα Δημοτική Αρχή καθαρίζει και κλαδεύει: «Αλλού θέλουμε κι
αλλού δεν θέλουμε. Η Ανατ. παραλία της
Βάρκιζας που ανήκει στην ΕΤΑ ποιος καθαρίζει και ποιος κλαδεύει. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε δραστηριότητα στο
κάμπινγκ, αλλά...»

Το θέλουμε το κάμπινγκ
ή δεν το θέλουμε;
Στον τύπο των ήλων έβαλε ο Παντ. Κασιδόκωστας για το χώρο του κάμπινγκ, «για
τα μεγάλα λόγια του Πανά και του Κοντονή,

που έκοψαν τα σύρματα και άνοιξαν το κάμπινγκ και τώρα δε μιλάνε. Το θέλουμε το
κάμπινγκ ή δεν το θέλουμε;” ρώτησε καταλήγοντας.
Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς απαντώντας στον Π.
Κασιδόκωστα τόνισε: «εγώ δεν είπα ποτέ
ότι θα βάλω το στήθος μου μπροστά για να
ανοίξει το κάμπινγκ. Εγώ μίλησα για ανοιχτές θάλασσες μέχρι τη Βάρκιζα με βοτανικό κήπο και “διδακτικό” μονοπάτι. Δεν
είπα ποτέ να κόψουμε το λουκέτο στο κάμπινγκ για να το κλείνουν κάποιοι άλλοι».
“Μνημείο υποκρισίας” το ονόμασε ο Γρ.
Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι «αποφάσεις έχουμε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Κοιτάμε την υπόθεση όπως η αγελάδα το
τρένο· αποσβολωμένοι. Εχει δικάιωμα ο
κάθε πολίτης να μας περνάει γεννές δεκατέσσερες. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις,
έπεσαν κάποια κάγκελα, μπήκαν μέσα κάποιες ομάδες και έκαναν διάφορα πράγματα μόνοι τους.
Καλώς έχουν κάνει, έχουν εγκατασταθεί
εκεί και κακώς έχουν κάνει και κακώς έρχονται να ζητήσουν την αυτοδιαχείριση από
το Δήμο.
Τους χαιρετίζω και τους χειροκροτώ, να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, να έχουν την ευθύνη των πράξεών τους, να κάνετε τα
φεστιβάλ σας (εγώ δεν τα υιοθετώ). Εγώ
προσωπικά σαν Κωνσταντέλλος δεν θα υιοθετήσω τις προτάσεις σας. Και επ’ ουδενί
δεν θα υποβοηθήσω στη δημιουργία της θερινής βίλας Αμαλίας».

Στο προεδρείο ήταν ιδιαίτερα τεταμένα τα πνεύματα, αφού δεν έδωσε το λόγο o πρόεδρος Διον.
Γεωργουλόπουλος επί της διαδικασίας που ζήτησε ο αντιδήμαρχος Δ. Κοντονής ούτε στον
πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του
Δήμου Γ. Παναγόπουλο. Τουναντίον ζήτησε τη
συνδρομή της Αστυνομίας!!!

Δεν ρωτάς αν σου ανήκει
το σπίτι σου
Πώς να υπάρξει δραστηριότητα χωρίς υποδομή στο κάμπινγκ, αναρωτήθηκε ο Παν.
Σωτηρόπουλος τονίζοντας ότι «όποια δημοτική Αρχή δεχθεί ότι δεν μας ανήκει ο
χώρος είναι προσβολή, έστω κι αν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων. Είναι θέμα
Δημοτικής Αρχής. Να τρέχουν 30 άνθρωποι
να προσφέρουν και να τους πετάμε έξω.
Οταν μπαίνουμε στο σπίτι μας δεν παίρνουμε άδεια από το γείτονα».
Συνέχεια στη σελ. 14
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Ο Δήμος Παλλήνης πρωτοπόρος για άλλη μια
φορά στον πολιτισμό και τον αθλητισμό
Στα πλαίσια της «Πολιτιστικής Άνοιξης 2013», Ο Δήμος
Παλλήνης, απέδειξε και εφέτος, ότι ο πολιτισμός είναι
το καλύτερο “εργαλείο” για να πάνε οι λαοί μπροστά.
Και ευτυχώς, παρά την κρίση, συνεχίζει να προσφέρει
και στον πολιτισμό και στον μαζικό αθλητισμό.
Ετσι, το Σάββατο 1η Ιουνίου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης των εικαστικών εργαστηρίων του Δήμου Παλλήνης στο Κ.Ε.Ε.Τ. (πρώην αποθήκες Καμπά). Στην μία εκ

Στην δεύτερη αίθουσα, εκτέθηκαν τα έργα του παιδικού
εργαστηρίου εικαστικών. Οι μικροί “ζωγράφοι” εξέπληξαν το κοινό, με τις ευφάνταστες δημιουργίες και την
προχωρημένη δεξιοτεχνία τους, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων.

«Χορεύοντας για το διαμάντι»
Ακολούθησε η εκδήλωση «Χορεύοντας για το διαμάντι»
από τα τμήματα μοντέρνων χορών της δημοτικής ενότητας Παλλήνης. Μουσική και χορός δημιούργησαν ένα
σκηνικό γεμάτο ενέργεια, που απόλαυσαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας έτσι τις
φήμες που θέλουν τους μοντέρνους χορούς να πρωτοστατούν στον χορό της διασκέδασης.

Zumba beach party στη
Γλυφάδα

19η χορευτική συνάντηση
Την Κυριακή 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η «19η Χορευτική Συνάντηση» στον προαύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης. Πλήθος γονέων, φίλων και
παιδιών, παρακολούθησε, χόρεψε και χειροκρότησε τα
παιδιά που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.
Και βέβαια συνεχίζονται οι εκδηλώσεις με την Έκθεση

Γιορτή λήξης της κατηχητικής σύναξης στο ΠΙΚΠΑ
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος
του ΚΑΑΠ Βούλας γέμισε από παιδιά
και εθελοντές για να απολαύσουν τη
γιορτή που ετοίμασαν για τη λήξη της
κατηχητικής συνάξεως των παιδιών.
Οι καλές καιρικές συνθήκες, επέτρεψαν να μεταβούν όλα τα παιδιά στην
αίθουσα εκηδλώσεων.
Προβλήθηκε βίντεο με τη δράση των
παιδιών κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
κάτι που ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα παιδιά που έβλεπαν τον εαυτό τους μέσα
στην οθόνη!
Μετά το τέλος της προβολής του βίντεο, προσφέρθηκαν στα παιδιά αναμνηστικά, με βάση την ηλικία τους
προσφορά του Ιερέως του Ιδρύματος
και κέρασμα ευγενική χορηγία του
Συλλόγου Φίλοι του ΠΙΚΠΑ.
Ο π. Αντώνιος Χρήστου, υπεύθυνος Ιερεύς του Ιδρύματος, ευχαρίστησε

Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια, για την προσφορά
τους αυτή. Και της Δημοτικής αρχής και των καθηγητών
που δίδαξαν, αλλά και των μαθητών που συμμετείχαν.

Σε ξέφρενους ρυθμούς και Latin μουσική για 2 ώρες
και 40 λεπτά περισσότερα από 600 άτομα, παρά τη
βροχή, που προηγήθηκε απόλαυσαν την αθλητική
εκδήλωση, στην Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας, που διοργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας - Κ.Α.Π.ΠΑ. - Τομέας
Αθλητισμού.

O Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος μπροστά στα έργα των παιδιών.

των δύο αιθουσών και για πρώτη φορά, φιλοξενήθηκαν
από κοινού τα έργα των τμημάτων ζωγραφικής ενηλίκων των δημοτικών ενοτήτων Γέρακα και Παλλήνης,
καθώς και του τμήματος γλυπτικής ενηλίκων του Γέρακα, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και την εικαστική
παραγωγή της φετινής χρονιάς.
Οι εκθεσιακοί χώροι του ΚΕΕΤ γέμισαν με τις δημιουργίες των μικρών και των ενήλικων μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων του Δήμου.

Παιδικών Εικαστικών Εργαστηρίων της δημοτικής ενότητας Γέρακα, θεατρικό δρώμενο νηπίων από το εργαστήρι παιχνιδιού και αυτοσχέδιου παραμυθιού της
δημοτικής ενότητας Γέρακα, συναυλία κιθάρας, πιάνου,
βιολιού και μαντολίνου από τους μαθητές των αντίστοιχων τμημάτων του Δήμου Παλλήνης με την συμμετοχή
της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «ΑΤΤΙΚΑ» και του
Μουσικού Συνόλου «ΚΙΘΑΡΙΣ».

Η ποικιλία των χορών που έχει η ZUMBA όπως
samba, disko, hip-hop, salsa, merenque, χορό της κοιλιάς, ζεϊμπέκικο κλπ τους οποίους επιμελήθηκε ο
Γυμναστής Δημήτρης Κανδρής με τη βοήθεια 6 συνεργατών του, έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, μετατρέποντας το πρόγραμμα άσκησης σε
ένα ασταμάτητο “πάρτυ”.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κώστας
Κόκκορης και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Τομεάρχης Αθλητισμού Στράτος Κάννος.

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

όλους (παιδιά, εθελοντές, προσωπικό,
την Πρόεδρο Φ. Ψιλάκη και τα μέλη
του Συλλόγου Φίλων του ΠΙΚΠΑ, για
την προσφορά του κεράσματος καθώς
και την Διοίκηση του Ιδρύματος για τη

παραχώρηση της αίθουσας), για την
συμβολή τους στο έργο της Εκκλησίας, τόσο κατά την σημερινή Εορτή
Λήξης αλλά και γενικότερα όλη την
Κατηχητική χρονιά 2012-2013.

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει μπαλόνια
για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,
εγκαίνια,
γάμους,
πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!
Τηλέφωνο: 6944 841463
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Αφημένο στην τύχη του το παραλιακό μέτωπο στα 3Β
Συνέχεια από τη σελ. 12
«Είναι ελπιδοφόρο η εθελοντική δράση για ανοιχτές παραλίες. Γιατί να φαίνεται αδυναμία στη διαχείριση; Θα
έπρεπε ο Δήμος να έχει έρθει σε συμφωνία με την ΕΤΑΔ.
Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε τόσο ανίκανοι εμείς», παρατήρησε ο Δημ. Δαβάκης.

Στη συνέχεια μίλησαν εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν και προτάσεις για το παραλιακό μέτωπο, περιέγραψαν την κατάσταση στο χώρο του κάμπινγκ, οι
εθελοντές του κάμπινγκ εξήγησαν ότι δεν ήταν δική τους
πρωτοβουλία η διοργάνωση του φεστιβάλ και τόνισαν ότι
πρέπει η Δημοτική Αρχή να μπει μπροστά και συνεπικουρούμενη από τους εθελοντές να φροντιστεί ο χώρος.

Να αναλάβει τις ευθύνες της
η Δημοτική Αρχή

Εκπληκτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούν τον πρόεδρο
που δείχνει την πόρτα εξόδου στον αντιδήμαρχο Δ. Κοντονή.

«Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πρόθεση
από τη Δημοτική Αρχή για ελεύθερες παραλίες”, είπε ο Γ.
Νιτερόπουλος.

Παραβατικότητα υπήρχε πριν
Ο Γ. Σκουμπούρης μίλησε για αδυναμία της Δημοτικής
Αρχής: «Αντιλαμβανόμαστε αυτόνομη την Τ.Α. ή την αντιλαμβανόμαστε σαν έναν διαχειριστικό βραχίονα της κεντρικής εξουσίας; Συντάσσομαι με τον κ. Σωτηρόπουλο.
...Πλήρης παραβατικότητα υπήρχε πίσω από τα κάγκελα,
όσο ήταν κλειστό το κάμπινγκ, αλλά κωφεύαμε. Είναι θετικό βήμα το άνοιγμα από τη Δημ. Αρχή και πρέπει να το
προασπίσει και να μην το παίρνει σιγά σιγά πίσω. Μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση και να φτιάξομε έναν φάκελο για να ζητήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε από τον
Υπ. Οικονομικών».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 4/06/2013
Aριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: 22801/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού
Για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ”» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» με κωδικό MIS 373682 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Δ/νση: Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Πληροφορίες: Ελένη Τούντα, αρμόδια υπάλληλος, Τηλέφωνο: 210 6632
200, Fax: 210 6633 311, e-mail: etounta@spata.gr
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την
υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ”». Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει οριζόντια επιστημονική
υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της ως άνω Πράξης, έτσι
ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό και οι-

Από το “χαλί” των απόψεων των δημοτικών συμβούλων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για
το κατά πώς θέλει ο καθείς την παραλία.
Ολοι όμως συμφωνούν ότι πρέπει να είναι ελεύθερη και
καθαρή, αλλά όλοι μένουν στις διατυπώσεις.
Είναι απαράδεκτο να έχει μία ακτή κολύμβησης - τη Β’ πλαζ
η Βούλα - και να παραμένει τόσα χρόνια κλειστή. Από πότε
ένας μισθωτής κρατάει κλειστόν έναν δημόσιο χώρο και
δεν μπορεί να προσβληθεί η σύμβαση;
Είναι απαράδεκτο ο χώρος του κάμπινγκ να έχει αφεθεί
στην τύχη του, για ιδιοτελή συμφέροντα, εν τέλει.
Και η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει τεράστιες ευθύνες και
πρέπει να τις αναλάβει.
Το θέμα της οικονομικής εκκρεμότητας με τις καντίνες του
Καβουρίου, ξεκίνησαν να συζητούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Μπερδεμένο και περίπλοκο,
γιατί οι καντίνες μισθώθηκαν το 2004 με την προοπτική ότι
θα λειτουργήσουν στις νέες καντίνες που θα εκτίζοντο και
οι οποίες δεν έγιναν ποτέ, γιατί έπεσαν πάνω σε αρχαία
και σε νομικές διατάξεις που δεν το επιτρέπουν.
Εκτοτε η όλη σύμβαση κινείται σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση μεταξύ τέως Δήμου Βουλιαγμένης και μισθωτών με
αποφάσεις και νέες αποφάσεις, γι’ αυτό άλλωστε είπε ο
Γρ. Κωνσταντέλλος ότι «τα έργα και οι ημέρες όλων των
συμβάσεων στον τέως δήμο Βουλιαγμένης γράφουν ...
Ιλιάδα». Το θέμα τελικά αναβλήθηκε και θα επανέλθει.
Αννα Μπουζιάνη

Ερωτήσεις - επερωτήσεις
Στο ατύχημα με το όχημα
που ανετράπη στο Βάρη,
αναφέρθηκε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, σημειώνοντας ότι
προκλήθηκε γιατί το όχημα
είχε λιωμένα λάστιχα και
τρύπια.
Σ’ αυτό απάντησε ο αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης
ότι τα λάστιχα στο συγκεκριμένο όχημα ήταν καινούργια.
Για την τύχη της ανακύκλωσης ρώτησε ο Παν. Καπετανέας, που όπως φαίνεται
δεν πάει καθόλου καλά·
είναι εγκαταλειμένη και
όπως έχουμε δείξει στο παρελθόν κάποιες φορές η
ανακύκλωση πάει ...χωματερή, αφού μπαίνει μέσα
στα σκουπιδιάρικα!
Για την κατάργηση των νομικών
προσώπων
των
Δήμων που προωθεί η εσωτερική τρόικα αναφέρθηκε ο
Κ. Πασακυριάκος και ζήτησε να μάθει τα όρια που
καθορίζονται για τα παιδιά
που πάνε στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου.
Για την “έρμη” την παλιά Δημοτική επιχείρηση του
Δήμου (ΔΕΑΒ) που ακόμα
εκκαθαρίζεται και ακόμα πε-

ριμένουμε να δούμε και να
ακούσουμε, μίλησε ο Δημ.
Δαβάκης. Πέρασαν δύο
χρόνια και πάμε στην
τρίτο... Και να σκεφθεί κανείς ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που τους οφείλονται
δεδουλευμένα!
Για τον ορισμό της νέας Αντιδημάρχου Μ. Σίνα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλος,
σημειώνοντας ότι «θεσμικά
δεν έχει καμμία αρμοδιότητα και να μη σκεφθεί να
αναμιχθεί στον ΟΑΠΠΑ».
Για ποια κάρτα δημότη; Δεν
είναι κάρτα δημότι αφού
βγαίνει ανά ενότητα και βέβαια όχι για τους κατοίκους»,
τόνισε
ο
Κ.
Καραγιώργος.
Φόβους για επιβάρυνση του
Δήμου αν συνδεθεί ο Δήμος
Σαρωνικού με την Ψυττάλεια
εξέφρασε ο Γρ. Κωνσταντέλλος και αναφέρθηκε σε ανταποδοτικά οφέλη.
Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε
και ο Παν. Σκουζής, προτείνοντας να προσπαθήσουν
να εντάξουν και τις περιοχές Κόρμπι και Μηλαδέζα
στο δίκτυο.

κονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγχρόνως, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.

19004, Σπάτα, τηλ.: 210 6632200.
Καταληκτική ημερομηνία των προσφορών ορίζεται η 20/06/2013 ημέρα
Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 10:30 π.μ.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός είναι 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(48.780,49€ καθαρή αξία και 11. 219, 51€ ΦΠΑ)

7. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε
με τον Νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο
της παρούσας.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί κατά 70% από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς
Πόρους και κατά 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου. Το έργο θα βαρύνει
τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» (Σ.Α.Ε. 0618, κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ06180101), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή υπηρεσίας έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης και λήξη με το πέρας των εργασιών και παραλαβή
των έργων και μέχρι την Έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης
(το αργότερο έως τις 31/12/2015). Παράταση δύναται να υπάρξει στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση όλων των Πράξεων του
Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και έχει παραταθεί η χρονική διάρκεια της
4ης Προγραμματικής Περιόδου.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι διαγωνιζόμενοι
υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου
τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στο γραφείο πρωτοκόλλου, στην έδρα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, αναθέτουσα αρχή, επί της οδού Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.Κ.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει
από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), που ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημοτικό κατάστημα (οδός Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ), την 20η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους
όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής, για δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και συγκεκριμένα από 4/06/2013
έως 19/06/2013.
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
σχετικό έγγραφο με τηλεομοιοτυπία στο 210 6633 311 ή ταχυδρομικώς
στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή να απευθυνθούν τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6632 200.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Αντ. Μάρκου
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Για την Ελένη ...
Μ. Σάββατο. Η πρώτη Ανάσταση είχε κιόλας
γίνει, όταν μάθαμε ότι η Ελένη δεν είναι πια
ανάμεσά μας. Συγκλονισμένοι, με σφιγμένη
την καρδιά, πήραμε το δρόμο προς Μαρκόπουλο για τον τελευταίο χαιρετισμό.
Δεν υπάρχουν λόγια να ειπωθούν είτε ως
αποχαιρετισμός, είτε ως παρηγοριά στη
σκέψη ότι αυτό το υπέροχο πλάσμα έχασε
τη μάχη για τη ζωή.
Η προσωποποίηση της ομορφιάς, της
υγείας, της ζωντάνιας, της νιότης. Της νιότης, όπως την περιγράφει ένας στοχαστής,
όχι σαν περίοδο ζωής, αλλά σαν κατάσταση
του νου. Είναι, λέει: «η ικανότητα της θέλησης, το προτέρημα της φαντασίας, η δύ-

ναμη των συναισθημάτων, η φρεσκάδα της
βαθιάς πηγής της ζωής, είναι η νίκη κατά
του δισταγμού, η αγάπη για περιπέτειες».
Όλα αυτά τα ενσάρκωνε η υπέροχη προσωπικότητα της Ελένης. Χάριζε -ακόμη και
στην εποχή της δοκιμασίας-χαρά και αισιοδοξία, με το ζεστό της χαμόγελο, το θεληματικό της πρόσωπο, το καθάριο της
βλέμμα.
Πολλά υποσχόμενο παιδί, ακούραστη για
πρόοδο, ανήσυχο πνεύμα, προικισμένη με
προσόντα ψυχικά, πενυματικά, καλλιτεχνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν δίστασε, ενώ είχε τελειώσει Νοσηλευτική, να
κάνει σπουδές δύσκολες και απαιτητικές

στη Σχολή Καλών Τεχνών, ακολουθώντας
το ταλέντο της.
Δυναμική, γεμάτη καλοσύνη, ενήμερη σε
όλα τα θέματα, με αγωγή και ωραίους τρόπους, που απλόχερα οι γονείς της χάρισαν
και στα τρια τους παιδιά. Τους καμαρώναμε
κάθε καλοκαίρι στο Πόρτο Ράφτη και χαιρόμαστε να τους βλέπουμε και να συζητάμε
μαζί τους.
Υπόδειγμα της οικογένειας «κύτταρο», που
βλέπει τους καρπούς της να μεγαλώνουν
μες τη χαρά, την αγάπη και την πρόοδο.
Όμως η Μοίρα, της έκοψε το νήμα της ζωής
τόσο νωρίς, τόσο αδυσώπητα που ο νους
του ανθρώπου δεν μπορεί να δεχθεί και η
καρδιά δεν μπορεί να μη λυγίσει. Όλα τα
όπλα που μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος, πίστη, ελπίδα, λογική, είναι ανίσχυρα.
Πώς να παρηγορηθούν οι δικοί της, η οικο-
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γένεια, ο αγαπημένος της, οι φίλοι; Πώς να
δεχθείς το χωρισμό, πώς να ξεπεράσεις την
αδυναμία μπροστά στο θάνατο;
Μπροστά στην εικόνα του κοριτσιού που ξεκινάει το ταξίδι για την αιωνιότητα,το αναπάντητο ερώτημα παραμένει. Να, πώς το
διατυπώνει η λαϊκή μούσα της Μάνης:
Πού πας διαμάντι να κρυφτείς
μάλαμα να σκουριάσεις
και κόκκινο τριαντάφυλλο
να κιτρινοφυλλιάσεις
Η Ελένη, ένα αστέρι που έσβησε, ένας άγγελος στον ουρανό, θα μένει πάντα στην
καρδιά και στη μνήμη μας. Θα ζει από τις
αναμνήσεις, μέσα από τους γονείς και τ’
αδέλφια της.
Ειρήνη Φουντουκάκου - Βαρουχάκη
* Μνήμη Ελένης Κ. Ρούσση

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

κοντά σας και στη
γειτονιά σας, φιλικά
και οικονομικά
Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

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

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

l

l

l

l

Η
ΟΜΗ
AΝΟΜ
ΔΙAΝ
ΔΙ
Ν
ΚΟΝ
ΟΙΚΟ
Τ’
ΚΑ
ΟΙ
Τ’
ΚΑ

X
/FA
Λ./F
ΤΗΛ.
AX
ΤΗ
2
.39
60
89
92
0
.3
21
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

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη
Τηλ. 210 8965.944
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Αντισυνταγματικές οι διατάξεις
του νόμου 2362/1995
για προέλεγχο δαπανών
στους Δήμους έκρινε το ΣτΕ
Πλήττεται η αυτοτέλεια των ΟΤΑ
Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου την νομοθετική πρόβλεψη που θέτει φραγμούς στα κατασκευαστικά έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(δήμους και κοινότητες), καθώς προβλέπει ότι για κάθε δαπάνη η οποία είναι μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ, απαιτείται
η προηγούμενη έγκριση του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης.
Οι σύμβουλοι του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου,
αποφάνθηκαν, ότι αφενός οι επίμαχες νομοθετικές διατάξεις
πλήττουν συνταγματικά κατά τρόπο ανεπίτρεπτο, την κατοχυρωμένη από το άρθρο 102 παράγραφο 2 του Συντάγματος
οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αφετέρου υπερβαίνει τα
επιτρεπόμενα όρια εποπτείας του κράτους επί των ΟΤΑ.
Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους δικαστές, η προηγούμενη
έγκριση του εποπτεύοντος γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απλός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ,
δεδομένου, ότι επιχειρείται ο εκ των προτέρων έλεγχος των
αξιολογήσεων, επιλογών και προτεραιοτήτων, στις οποίες
προβαίνει ο ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση των τοπικών του αναγκών.
Επιπρόσθετα, όπως αποφάνθηκαν οι δικαστές, η απαίτηση
σύμπραξης της κεντρικής διοίκησης για τη διενέργεια δαπάνης ύψους 50.000 ευρώ, εκτεινόμενη σε περισσότερα έτη,
παρεμποδίζει προδήλως, ενόψει του ύψους της, την πρωτοβουλία, την ελεύθερη δράση και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, κατά συνέπεια η σχετική διάταξη του
άρθρου 21 παράγραφος 3 του Ν. 2362/1995 είναι αντίθετη
προς το Σύνταγμα.|
Mετά ταύτα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατέληξε ότι οι επίμαχες νομοθετικές διατάξεις, που απαιτούν
προηγούμενη έγκριση του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης για τις άνω των 50.000 ευρώ υποχρεώσεις
των ΟΤΑ είναι αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.
πηγή: aftodioikisi.gr

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στη “Θέα Βούλας”
O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα Βούλας” διενήργησε τακτική γενική συνέλευση με εκλογές (22/5), από όπου αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη
2013-2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος
Χρίστος Ιωάννου
τηλ. 210 8990.734
Αντιπροεδρος
Νίκος Βαλαβάνης
210 8957.836
Γεν. Γραμμ.:
Γεώργιος Μανέτας
» 8992.072
Ταμίας
Βασίλης Γιαννούλης
» 8957.143
Κοσμήτορας
Σούλης Κωνσταντινίδης » 8990.186
Μέλη:
Στέλιος Κοκκαλάς
» 8959.937
Δέσποινα τεκτονίδου
» 9323.496
Αναπληρωματικά μέλη ο Χρήστος Χριστοδυλίδης και ο Φίλιππος Πιερίδης.
Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν ο Αντώνης Παλαμίδης, η Ασπασία Καβδιά και ο Ματθαίος Μουλάς.
Το νέο Δ.Σ. σημειώνει ότι «παραμένουμε σταθεροί στην
επιδίωξή μας για την καλή συνεργασία με τη Δημοτική
Αρχή και τους άλλους φορείς του Δήμου για την επίλυση
των προβλημάτων της περιοχής μας».

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Bρισκόμαστε στην τελική ευθεία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
και
επικρατεί σύγχυση σχετικά
με τις βεβαιώσεις των συντάξεων που μέχρι σήμερα αποστέλλονταν ταχυδρομικά και
τους κωδικούς που είναι απαραίτητοι για την ηλεκτρονική
υποβολή.
Η χορήγηση βεβαιώσεων
μέσω διαδικτύου εφαρμόζεται για πρώτη φορά
φέτος.
Διαθέσιμες με ηλεκτρονικό
τρόπο θα είναι πλέον οι βεβαιώσεις αποδοχών του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΟΤΕ
στην ιστοσελίδα www.ika.gr
που θα επιτρέπει στους
συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις βεβαιώσεις
αποδοχών τους για όλες τις
κατηγορίες σύνταξης, είτε
γήρατος, είτε αναπηρίας,
είτε θανάτου.
Μέσω διαδικτύου θα μπορούν
να πάρουν επίσης τις βεβαιώσεις των συντάξεών τους
για τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2012, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ (www.oga.gr)
και του ΝΑΤ (www.nat.gr).
Παράλληλα, οι συνταξιούχοι των τριών παραπάνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εργο: «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΖΩΝ»
Αρ. μελ : 4/2013
Προϋπ. 32.679,00 €
(με Φ.Π.Α. 23 %)
ΑΡ ΠΡΩΤ. 16530/4-06-2013
Πηγή Σ.Α.Τ.Α
Κ.Α. 307324.0016
Χρήση 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκτέλεση του έργου:
“ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ”
Αριθμός μελ. 4/2013 με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο
της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός με
το Φ.Π.Α είναι 32.679,00 ΕΥΡΩ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των
εργασιών που δημοπρατούνται
είναι 32.679,00Ευρώ (με ΦΠΑ
23,00 %) κατηγορίας εργασιών
OΔΟΠΟΙΙΑΣ, εκ των οποίων οι
3.413,13 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2506-2013. του μηνός IΟΥΝΙΟΥ ημέρα

ταμείων που δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο θα
μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το υπουργείο Εργασίας
υποστηρίζει, ότι με τον
τρόπο αυτό διευκολύνεται
η συντριπτική πλειοψηφία
των συνταξιούχων, ενώ
επιτυγχάνεται σημαντική
μείωση του διοικητικού κόστους ύψους τεσσάρων
εκατομμυρίων ευρώ, καθώς
μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι
λάμβαναν τις βεβαιώσεις
των συντάξεων τους μέσω
της παραδοσιακής οδού,
δηλαδή της ταχυδρομικής
αλληλογραφίας από τους
οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης που ανήκαν.
Εφέτος είναι η τελευταία
φορά που εφαρμόζεται η
διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων συντάξεων για φορολογική χρήση, καθώς από
το 2014 το σύνολο των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων “Ήλιος”
θα αποστέλλεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών
και τα ποσά των συντάξεων

ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την
ΠΕΜΠΤΗ 20-06-2013.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των Εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στη δημοπρασία ορίζεται σε 532,00
€ (2% επί του δημοπρατούμενου
ποσού εκτός ΦΠΑ), πρέπει να
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δε θα είναι λιγότερη των 210
ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

που έχουν καταβληθεί, θα
προσυμπληρώνονται αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων.
Το υπουργείο Εργασίας
εκτιμά ότι με την αλλαγή
αυτή θα κλείσει οριστικά μια
μεγάλη πηγή διαρροής εσόδων, από φοροδιαφυγή
λόγω ανακριβών ή μη δηλωθεισών συντάξεων η οποία
υπολογίζεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις
Αποδοχών των Συνταξιούχων
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και του
Ο.Α.Ε.Ε. για την Υποβολή της
Φορολογικής Δήλωσης του
Οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα
1/1/201231/12/2012), θα αποσταλούν
ταχυδρομικώς.
Σχετικά με τους κωδικούς
πρόσβασης: όσοι διαθέτουν
παλαιούς κωδικούς χωρίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 5-6-2013
Αρ. Πρωτ. 12583
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
συνολικής
προϋπολογιζόμενης
αξίας “59.000,00€” συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την
σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2 παρ 12 του
Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6
της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ)
του Ν.3463/06, Δ)την απόφαση του
Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010
–
ΦΕΚ
1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου (του

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

κλειδάριθμο δεν χρειάζεται
να προσέλθουν στην ΔΟΥ για
να παραλάβουν, μπορούν να
υποβάλλουν την δήλωση
τους με αυτούς και να κάνουν
χρήση τους εως 31/08/2013,
από εκεί και μετά παύουν να
ισχύουν και πρέπει να πάρουν κλειδάριθμο.
Θα επανέλθουμε με αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών που έχουν επέλθει στα
φετινά έντυπα και φυσικά
έχετε υπόψιν σας ότι η
υποβολή θα διαρκέσει όλο
το καλοκαίρι γιατί το σύστημα δέν μπορεί να δεχθεί
μαζικώς 6 εκατ. δηλώσεις
μέσα σε ένα μήνα.
ποσού 50.000,00€ με ΦΠΑ 23% σε
βάρος του Κ.Α. 30-6662.002, του
ποσού 4.000,00€ με ΦΠΑ 23% σε
βάρος του Κ.Α. 30-6662.009 και
ποσού 5.000,00€ με ΦΠΑ 23% σε
βάρος του Κ.Α. 30-6662.006), τα
ποσά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του έτους 2013, Η) Την
υπ’ αριθ. 55/13 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας,
Θ) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ.
μελ. 3/13), Ι) την 109/2013 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση
μελέτης και ψήφιση πίστωσης,
Λ)Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού
την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 και
ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί
στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ.]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι επαχθείς φόροι διαλύουν ΚΡΑΤΗ
Φορoλογία και λαϊκές εξεγέρσεις στο Βυζάντιο
Ο Πέτρος Δούκας, αν και οικονομολόγος, διακρίνεται για την ιδιαίτερη αγάπη του προς την αρχαία ελληνική γραμματεία και την ιστορία.
Με δεδομένο ότι έχει διατελέσει Υφυπουργός Οικονομικών και εξωτερικών, επί οικονομικών θεμάτων,
την περίοδο 2004 – 2009, καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις αναφορές του στις λαϊκές εξεγέρσεις
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν ένα λαό, ή κάποιο μέρος του σε εξέγερση.
Μιά εθνική ταπείνωση, εθνικισμός και η ανάγκη
γιά ανεξαρτησία, θρησκευτικός φανατισμός, κάποια νέα ιδεοληψία κ.α. Κυρίως όμως η οικονομική απόγνωση.
H οικονομική δυσπραγία, σε συνδυασμό με δυβάσταχτους φόρους και μιά αίσθηση αδικίας,
ανισότητας στα βάρη, ανικανότητας και εμπαιγμού, οδηγεί “τους πολλούς” σε αγανάκτηση και
εξέγερση. ("Its the economy, stupid", όπως διετείνετο το επιτελείο του υποψήφιου -τότε- γιά
την Προεδρία των ΗΠΑ Bill Clinton...).
Γιά να θυμηθούμε λίγο την Ιστορία μας (γιά την
οποία φαίνεται πως όλο και λιγότεροι ενδιαφέρονται), κατέγραψα τις κύριες λαϊκές εξεγέρσεις
στα Βυζαντινά χρόνια:
1. Η Στάση του Νίκα (Ιανουάριος 532 μ.Χ.) όπου
με αφορμή την καταδίκη κάποιων φιλάθλων αρματοδρομιών, οι φίλαθλοι, οι επαγγελματικές
συντεχνίες, αλλά και μέγα πλήθος “του δήμου”
της Κωνσταντινούπολης ξεσηκώνονται, λεηλατούν την πόλη και απαιτούν την καθαίρεση του
Ιωάννη Καππαδόκη, του ανώτατου αξιωματούχου, υπεύθυνου γιά την επιβολή δυσβάσταχτης
φορολογίας. Και ενώ ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ήταν άπειρος και φαίνεται να τα είχε χαμένα, η σύζυγός του, η δυναμική, αποφασιστική
και αδίστακτη Θεοδώρα, οργάνωσε την αντεπίθεση με τους στρατηγούς Βελισάριο και
Μούνδο, εγκλώβισαν 30 χιλιάδες “στασιαστές”
στον Ιππόδρομο και τους κατέσφαξαν.
2. Η επανάσταση του στρατιωτικού (=συνταγματάρχη) Θωμά του Σλαύου, 821-823 μ.Χ. Ο
Θωμάς ξεσήκωσε στο όνομα της εικονολατρείας
και της φορολογικής αδικίας τους πολυπληθείς
Σλαύους που είχαν εγκατασταθεί στην Μικρά
Ασία, αλλά και Έλληνες, Γεωργιανούς και Πέρσες και πολλούς στρατιωτικούς από τα Θέματα
της Μικρασίας. "Τους δούλους κατά των αφεντάδων." Αυτοί με την βοήθεια Αράβων που επιβουλεύοντο τα βυζαντινά εδάφη, πολιόρκησαν
την Κωνσταντινούπολη, αλλά ηττήθηκαν σε ναυμαχία από τον στόλο του Αυτοκράτορα Μιχαήλ
Β´ του Τραυλού και από Βουλγαρικά στρατεύματα που τους επετέθηκαν από το βορρά. Βρήκε
και αυτός τραγικό τέλος. Ακρωτηριάστηκε στα
χέρια και στα πόδια και ανασκολοπίστηκε.
3. Η εξέγερση του Βασιλείου του Χαλκόχειρος
(928-932 μ.Χ.) Τον έλεγαν “χαλκόχειρα”, γιατί
του είχαν κόψει το χέρι ως ποινή γιά προηγούμενη προπάθεια σφετερισμού της εξουσίας (παρίστανε πως ήταν ο δημοφιλής στρατηγός
Κωνσταντίνος Δούκας που είχε φονευθεί το 913
μ.Χ κατά τη στάση του εναντίον του ανήλικου
Κωνσταντίνου Ζ´ Πορφυρογέννητου. Ο Κωνσταντίνος Δούκας, αν και αριστοκρατικής κατα-

κατά την βυζαντινή περίοδο, για λόγους οικονομικής
καταπίεσης, εξοντωτικής φορολόγησης και οικονομικής εν γένει απόγνωσης.
Επειδή οι αναφορές του αυτές συνεπικουρούν παρεμφερείς, κατά καιρούς, δικές μας αναφορές, στις
στήλες της «7ης», με ευχαρίστηση παρουσιάζουμε

γωγής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και δίκαιος, και ο
Χαλκόχειρ του υπέκλεψε το όνομα και ξεσήκωνε
τον κόσμο) και αυτός κατασκεύασε ένα χάλκινο
χέρι που κρατούσε μάλιστα και σπαθί! Ξεσήκωσε
πένητες και χωρικούς με έδρα την Πλατειά
Πέτρα στο Θέμα του Οψικίου της ΒΔ Μικράς
Ασίας. Συνελήφθη και κάηκε ζωντανός στην
Κωνσταντινούπολη. Η εξέγερσή του όμως, οδήγησε τον Αυτοκράτωρα Ρωμανό Α' Λεκαπηνό σε
αγροτικές μεταρρυθμίσεις γιά την προστασία
των μικροκληρούχων απο τους “δυνατούς”.
4. Η εξέγερση του αρβανίτη ηγέτη Πέτρου
Μπούα του Σκλέπα (= κουτσού) στο Μωριά
(1453-1454 μ.Χ.), κατά των Δεσποτών του Μυστρά Θωμά και Δημήτριου Παλαιολόγων (σ.Σ.
αδελφών του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου), που είχαν επιβάλλει βαρύτατη φορολογία. Στην εξέγερση συμμετείχαν οι
πολυπληθείς Αρβανίτες και Έλληνες χωρικοί. Οι
Δεσπότες του Μυστρά, κάλεσαν σε επικουρία
τους Τούρκους από την Θεσσαλία και κατέπνιξαν την εξέγερση!
5. Η Επανάσταση των Ζηλωτών. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει γιά την πρωτοφανή επανάσταση των “Ζηλωτών” στη Θεσσαλονίκη
(1343-1349 μ.Χ) και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, όπου δήμευσε τις
περιουσίες των πολύ πλουσίων γιά να τις μοιράσει στους άκληρους.
Η “ξεχασμένη” επανάσταση των Ζηλωτών ήταν
χωρίς ιστορικό προηγούμενο! Αλλά ας πάρουμε
τα πράγματα από την αρχή!
1342 μ.Χ.: Οι Τούρκοι έχουν ολοκληρώσει την
κατάκτηση της Βιθυνίας και της Μ.Ασίας από
τους Βυζαντινούς και ήδη έχουν αρχίσει τις επιδρομές στη Θράκη, ενώ ο Σέρβος Στέφανος
Δουσάν συνέχιζε την επεκτατική πολιτική των
προκατόχων του, κατέλαβε την Έδεσσα, και σχεδίαζε να καταλάβει και την Θεσσαλία!
Και οι δικοί μας;
Τα γνωστά! Η Αυτοκρατορία μας βούλιαζε, οι εχθροί αλώνιζαν, στα σκλαβοπάζαρα της “Αραπιάς”
πουλιώντουσαν κατά χιλιάδες, σαν δούλοι, οι
Έλληνες της Μικράς Ασίας1 και εμείς αλληλοεξωντονόμασταν. Εμφύλιοι πόλεμοι, ο πρώτος
(1321-1328), μεταξύ του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β´ Παλαιολόγου και του εγγονού του, Ανδρόνικου Γ´ (που φαίνεται να είχε και την
υποστήριξη των λαϊκών στρωμάτων, υποσχόμενος μείωση της βαριάς φορολογίας), και ο δεύτερος εμφύλιος (1341-1347+), μεταξύ των
υποστηρικτών του Ιωάννη Ε' (του ανήλικου υιού
του Ανδρόνικου Γ´), και του πανίσχυρου Ιωάννη
Καντακουζηνού (που θεωρείτο “αντιβασιλέας”
και “σφετεριστής” του θρόνου) και είχε την υποστήριξη των μεγαλογαιοκτημόνων με κέντρο της
εξουσίας του το Διδυμότειχο.
Αυτό το χάος και οι συνεχείς πόλεμοι επέτειναν
τη φτώχια και την λαϊκή δυσφορία απέναντι
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Γράφει ο Πέτρος Δούκας
πρ. Υπουργός Οικονομικών
παρουσιάζει ο Κ. Βενετσάνος

τις δικές του ιστορικές αναδιφήσεις, ώστε να αντληθούν και τα χρήσιμα ιστορικά συμπεράσματα: Οι
επαχθείς φόροι καταστρέφουν την οικονομία και
διαλύουν τα κράτη. Και υπό την έννοια της κοινωνικής αποσύνθεσης, αλλά και ως κρατικές οντότητες.
Λέει λοιπόν ο Π. Δούκας:

στους πλούσιους. Κάποιοι “πένητες” είχαν φθάσει σε τέτοιο σημείο απόγνωσης και αγανάκτησης και φθόνου, που θεωρούσαν πως και οι
Τούρκοι να καταλάμβαναν τις Βυζαντινές επαρχίες, οι ίδιοι δεν θα είχαν τίποτα να χάσουν!
{Ποιός ανέλυσε πρώτος αυτό; Μήπως ο Κάρολος
Μάρξ, όταν έγραφε το 1848 μ.Χ. στο Μανιφέστο
πως "οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα
παρά μόνο τα δεσμά τους"; Όχι! Πρώτος κατέγραψε τις επιπτώσεις της φτώχειας στη συμπεριφορά των ανθρώπων και στη σταθερότητα του
πολιτεύματος, ο Αριστοτέλης (περί το 340 π.χ.)
στα “Πολιτικά”, ενώ στη “Ρητορική” (1372a), διαβάζουμε γιά πρώτη φορά, πως αδικοπραγούν
εκείνοι που λόγω ένδειας δεν έχουν τίποτα να
χάσουν ("αδικούσιν οίς δι' απορίαν μηδέν έχει ό
τι απωλέσει.") Και ο διανοούμενος Αλέξανδρος
Μακρεμβολίτης το 1343 μ.Χ. έγραφε στην Κωνσταντινούπολη, πως "αν μπορούσαν οι πλούσιοι
θα άρπαζαν και τον ήλιο και θα στερούσαν από
τους φτωχούς την απόλαυσή του"! ("χάρις δε
θεώ, ότι και τον ήλιον εί κατασχείν ηδυνήθητε,
ουδέ της τούτου άν ημάς ηξιώσατε απολαύσεως.")
Και οι διαιρέσεις συνεχίζονται...
Οι διαιρέσεις και οι καυγάδες είχαν επεκταθεί
και στις θρησκευτικές δοξασίες! Ενωτικοί εναντίον Ανθενωτικών, αυτοί δηλαδή που πίστευαν,
«Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει
φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν», σύμφωνα με τη ρήση που αποδίδεται
στο Μέγα Δούκα Λουκά Νοταρά -τα παιδιά του
οποίου όμως, κατέσφαξε μπροστά στα μάτια
του, ο Μωάμεθ ο Πορθητής- (και κατ´ άλλους
στον Πατριάρχη Γεννάδιο Β´)
Αλλά υπήρχε και άλλη διαίρεση και αντιπαλότητα! Αυτή μεταξύ των λεγόμενων Ησυχαστών
και των Ζηλωτών.
Απ´ τη μία οι Ησυχαστές, γενικά πιό κοντά
στους ευγενείς (τον Ιω. Καντακουζηνό) [...]
Απ´ την άλλη, οι “Ζηλωτές”, που εξέφραζαν το
“δήμο”, τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα[...]
Το 1343, οι Ζηλωτές επαναστάτησαν, κυρίευσαν
την ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, φόνευσαν
πολλούς ευγενείς και εγκατέστησαν το δικό
τους ιδιότυπο καθεστώς! Δήμευσαν και μοίρασαν
τις περιουσίες των πλουσίων, ίσως και της εκκλησίας. Επεδίωξαν διοικητική αυτονομία, ενώ
φαίνεται πως ασκούσαν κάποιου είδους δημοκρατική / συλλογική διοίκηση.
Αλλά η φθορά και η παρακμή δεν άργησαν. Διώξεις αντιπάλων, απομόνωση, αυθαιρεσίες, οι ρεβανσισμοί
και
οι
εκδικητικότητες,
η
κακοδιαχείριση, η πολυφωνία, οι συνεχείς πόλεμοι στην ενδοχώρα με την επακόλουθη φτώχεια,
η αντίδραση των πλουσιοτέρων και της μεσαίας
τάξης (σ.Σ. αντεπανάσταση δηλαδή), που εθίγοντο έδωσαν την ευκαιρία, το 1349, στον νέο
αυτοκρατορικό διοικητή, να ανατρέψει το καθε-

στώς. Ακολούθησαν φυσικά, φυλακίσεις, διώξεις
και εξορίες των Ζηλωτών και των συνοδοιπόρων
τους!

Υ.Γ. Θα μου επιτρέψει ο φιλίστωρ Οικονομολόγος και πολιτικός Πέτρος Δούκας να συμπληρώσω το πόνημά του με κάποιες παρόμοιες
ιστορικές αναφορές των ιστορικών Παπαρηγόπουλου και του Αγγλου Ο. Miller, τις οποίες
έχουμε καταγράψει στην “ΕΒΔΟΜΗ” αρ.
φ.635/29.5.10 “Η νέα άλωση”, αρ. φ. 711/10.12.11
“Οι συνέπειες της υπερφορολόγησης”, αρ. φ.
“Η
νέα
Φραγκοκρατία”,
717/21.1.12
αρ.φ.747/1.9.12 “Κοτζαμπάσηδες & κράτος ληστής” κ.ά.
Επιγραμματικά αναφέρω: Ο “αξιοθρήνητος βασιλιάς - Αυτοκράτωρ Ιωάν. Παλαιολόγος παραχώρησε με χρυσόβουλο - χάριν προσωπικής
εξασφαλίσεως - στη Βενετία, το νησί Τένεδο.
“Ιδιωτικοποιήσεις”: Το κράτος παραχώρησε
στους ξένους την εμπορική ατέλεια και το δικαίωμα να εισπράττουν για δικό τους λογαριασμό τα τελωνειακά τέλη.
60 χρόνια πριν την άλωση, ο Βαγιαζίτ αξίωσε να
εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη Καδής και να
χτιστεί και τζαμί. Πιο πριν το 1146, ο βασιλιάς της
Σικελίας εκυρίευσε την Κέρκυρα με τη σύμπραξη
των πιο φτωχών κατοίκων του νησιού από αντίδραση και αγανάκτηση για τη βαριά φορολογία
που τους υποχρέωνε να πληρώνουν, η κυβέρνηση
του Βυζαντίου, λέει ο ιστορικός Ο. Μύλλερ.
Ο Μύλλερ λέει χαρακτηριστικά: “Η δε μέγιστη
ζημία των Ελλήνων ήσαν αι βίαια εισπράξεις της
αυτορκατορικής κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης. Ενεκεν τούτων εξερράγησαν δύο επανστάσεις μετά το θάνατον του Βασιλείου. Η πρώτη
συνέβη στην Ναύπακτο, όπου ο λαός εξεγέρθηκε
κατά του στρατηγού Μωρογεωργίου, τον εφόνευσε και άρπαξε όλα του τα υπάρχοντα. Αλλά το
κράτος “είχε τη θέληση και τη δύναμη” να τιμωρήσει και ν’ αρπάξει. Ετσι ένα ισχυρότερο στρατιωτικό τμήμα επέδραμε και τιμώρησε τον
Αρχιεπίσκοπο που είχε συμπράξει, τυφλώνοντάς
τον και βεβαίως τους πρωταίτιους εισπράττοντας
και τους φόρους και με πρόστιμα.
Παρ’ όλα αυτά μετά λίγα χρόνια ξεσηκώθηκαν οι
κάτοικοι της Νικοπόλεως και φόνευσαν τον αυτοκρατορικό φοροεισπράκτορα και κάλεσαν για
βοήθεια τους Βουλγάρους που είχαν ξεσηκωθεί
και κείνοι, για ανάλογους λόγους. Οι δουλοπάροικοι απλά άλλαξαν αφεντικό... Το Βυζάντιο
όμως, αυτό επαχθές και απεχθές φορομπηχτικό,
φεουδαρχικό κράτος έπεσε!
Σημείωση: Ορισμένες περικοπές κρίθηκαν αναγκαίες για την οικονομία του χώρου, χωρίς να παραλειφθούν ουσιώδεις επισημάνσεις. Η ευθύνη
του τίτλου βαρύνει τον Κ. Βενετσάνο.
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Καταδίκη της Ελλάδας για τη μόλυνση του Ασωπού ποταμού
Καταδικαστική απόφαση σε
βάρος της Ελλάδας για τη
μόλυνση του ποταμού Ασωπού και την έλλειψη μέριμνας για την υγεία του
πληθυσμού εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρόκειται για πολύ σημαντική απόφαση που ανοίγει
το δρόμο για αγωγές αποζημιώσεων των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής, οι
οποίοι χρόνια αγωνίζονται
με κινητοποιήσεις και υπομνήματα, αλλά χτυπούν
πόρτες κλειστές... Απλά η
κεντρική ηγεσία έβγαζε
ανακοινώσεις να μη χρησιμοποιείται το νερό...

παρουσιαστεί η δικαστική
απόφαση, τονίστηκε ότι η
Επιτροπή αναφέρει πως η
ελληνική κυβέρνηση δεν
έλαβε τα κατάλληλα μέτρα
για την αποφυγή ασθενειών
στην περιοχή της λεκάνης
απορροής του Ασωπού εξαιτίας της έλλειψης εφαρμογής
των
υφιστάμενων
κανόνων, της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, της
κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και αποβλήτων, των προβληματικών
ελέγχων για τις βιομηχανικές εκπομπές και της έλλειψης πρωτοβουλιών για την
αντιμετώπιση της εμφάνισης εξασθενούς χρωμίου
στο νερό.

“Για πρώτη φορά έχουμε έγγραφο πως το κράτος παραβαίνει τους νόμους σχετικά
με τα βιομηχανικά απόβλητα στην περιοχή του
Ασωπού και μπορούν να ξεκινήσουν οι αγωγές αποζημιώσεων των κατοίκων”,
υποστήριξε ο Γ. Κτιστάκις,
δικηγόρος και συντάκτης
της προσφυγής που είχε καταθέσει η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου. Ο ίδιος επεσήμανε ότι μέχρι τώρα δεν
έχει πληρωθεί κανένα πρόστιμο απ’ αυτά που επιβάλλονταν για τη μόλυνση της
περιοχής.

Στην συνέντευξη Τύπου που
πραγματοποιήθηκε για να

Επίσης κατηγορεί τις ελληνικές Αρχές ότι δεν πληροφόρησαν τους κατοίκους
της περιοχής για τους κινδύνους που διατρέχουν από
τη ρύπανση και δεν προάσπισε την υγεία του ενδια-

Το πρόβλημα της ρύπανσης
του Ασωπού είχε αναγνωρίσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, το οποίο
εξέδωσε οδηγία για τη μη
χρήση του νερού με εξασθενές χρώμιο στην πε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κων/νου Καραμανλή 18,
16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 213 2019913,
Fax: 210 8950421
Βούλα, 03/06/2013
Αρ. Πρωτ. 193

Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Βούλα,
οδός Ζεφύρου 2, στις 10 Ιουλίου 2013,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
10η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00
Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019913) 10:00 – 14:00, καθώς
και από το γραφείο του Δημοτικού
Σχολείου Βουλιαγμένης (τηλ. 2108960051) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 5 /6/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 23055
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013»
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ανοικτό, επαναληπτικό, 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 14/6/2012 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 του αρχικού και του παρόντος επαναληπτικού διαγωνισμού 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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του Δημοτικού
Σχολείου Boυλιαγμένης)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κων/νου Καραμανλή 18,
16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 213 2019913,
Fax: 210 8950421
Βούλα, 29/05/2013
Αρ. Πρωτ. 186
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Βούλας)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του

φερόμενου πληθυσμού.

3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Βούλα,
οδός Ζεφύρου 2, στις 9 Ιουλίου 2013,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
9η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00
Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019913) 10:00 – 14:00, καθώς
και από το γραφείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (τηλ. 2108958201) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

ριοχή, αλλά και δικαστήρια
της χώρας με αποφάσεις
τους σχετικά με τους κινδύΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 06/06/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.23516
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ
για το ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 25.663,95 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
14/6/2013 ημέρα Παρασκευή και
από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr» και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

νους που προκύπτουν για

την υγεία των κατοίκων.
πηγη: aftodioikisi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 06/06/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.23520
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης σε ευρώ για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
29.500,00 €.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 07/06/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.23559
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΙΩΤΩΝ
ΠΙΕΣΗΣ,ΠΙΛΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΩΝ
ΠΙΕΣΗΣ,ΠΙΛΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.955,42 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

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 - www.vvv.gov.gr
Βούλα: 3-6-2013
Aρ. Πρωτ.: 27237
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:
i) Για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης), την έκπτωση επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής
του οικείου Υπουργείου.
ii) Για τα λιπαντικά και το πρόσθετο καυσίμου την έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί του τιμοκαταλόγου του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 1/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για
τις εξής ποσότητες:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 137.825,00 ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ: 15.000,00 ΛΙΤΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 139.210,37 ΛΙΤΡΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 4.977,60 ΛΙΤΡΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 6.886,00 ΛΙΤΡΑ
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 464.628,29 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23%) και επιμερίζεται ως εξής:
173.415,84 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108
και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 14/6/2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00 μ.μ. έως
12:30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr» και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108
και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 17/6/2013 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

τα καύσιμα Ομάδα 1 (Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη
Βενζίνη).
147.420,62 €,(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το
Πετρέλαιο Θέρμανσης Ομάδα 2.
12.195,12 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το
Πρόσθετο Καύσιμο Ομάδα 3.
44.715,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα
Λιπαντικά Ομάδα 4
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.
αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του
Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 1/2013 και την με
αρ. Πρωτ. 26445/29-5-2013 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30 π.μ., 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
23.231,42 € ή σε περίπτωση συμμετοχής σε μία εκ των
ομάδων ως εξής:
- Καύσιμα Ομάδα 1 (Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη
Βενζίνη): 8.670,80 €
- Πετρέλαιο Θέρμανσης Ομάδα 2 : 7.371,00 €
- Πρόσθετο Καύσιμο Ομάδα 3 : 609,76 €
- Λιπαντικά Ομάδα 4 : 2.235,75 €
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, από 10/6/2013
μέχρι 26/7/2013 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131 , 2132019955.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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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.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα
Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρμόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον.
Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του
Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα
στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.
ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη
παιδιών ή ηλικιωμένων.
Τηλ. 6984 752597
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩ1Ξ-Γ76
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
Καλύβια 02/05/2013
FAX: 2299048289
Αριθ. Πρωτ. 8838/13
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια
καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου
Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2013»,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 336.585,37€ χωρίς ΦΠΑ
(414.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%) και
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης
ημερήσιας λιανικής πώλησης του
δελτίου πιστοποίησης τιμών όπως
αυτές προσδιορίζονται από την Αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΓΕΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός θα
αφορά:
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 307.000,00€ με
Φ.Π.Α.23%,

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ποσού
35.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” 13.000,00€ με ΦΠΑ23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ποσού 11.000,00€ με
ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσού 3.000,00€ με ΦΠΑ 23%
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 30.000,00€ με ΦΠΑ
23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 15.000,00€ με ΦΠΑ
23% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί
στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών
(κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, συνεταιρισμοί, υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες
κατηγορίες
των
προς
προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού του Δήμου και των νομικών του
προσώπων ακολουθώντας τους αντί-

2013 - ΣΕΛΙΔΑ 19

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
Αθήνα, 7-6-13
Aρ. Πρωτ.: 112547
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ.
πρωτ. Φ6043/1411/ΠΕΡΙΒ-9/2013 η

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας
ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΕΕ), με προσθήκη της δραστηριότητας ανακύκλωσης οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) της
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Α.Β.Ε.Ε. & Ν.Ε.», στη θέση
«Μπερμπάντι ή Πάτημα» στον Αυλώνα Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ), η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου
μπορεί να προσέλθει προκειμένου
να ενημερωθεί και να υποβάλει
τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

στοιχους του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο Δήμος Σαρωνικού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια
εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων
καυσίμων τόσο ανά κατηγορία είδους, όσο και ανά Δήμο ή Νομικό
του πρόσωπο.
Ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα θα υπογράψουν ξεχωριστές
συμβάσεις.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις των άρθρων του
Ν. 2286/95, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
του
Π.Δ.60/07,
του
Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του άρθρου 4 της
από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος
Α΄240), που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18),
του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Η παράδοση των ποσοτήτων των
καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με
τον τρόπο που αναφέρεται στη διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
02/07/ 2013, ημέρα Τρίτη από ώρα
11:00π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ. (ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών) στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που
βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών

& Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού στην οποία και μόνο
θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι
τις προσφορές τους.
Η αποστολή για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
έγινε
στις
08/05/2013,
ενώ
στις
09/05/2013 έγινε η αποστολή σχετικής διόρθωσης.
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. Στη περίπτωση
που κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές καταθέσουν
προσφορά για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων ανά είδος, ή ανά
νομικό πρόσωπο τότε δύναται η εγγύηση να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στη προϋπολογιζόμενη
αξία των επί μέρους ποσοτήτων για
της οποίας θα γίνει η προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μέχρι και την προπαραμονή της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών:
2299320348 – κος Παπασωτηρίου
Χρήστος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το γένος Βασάλου, που γεννήθηκε στον
Πειραιά και κατοικεί στον Πειραιά και η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΨΙΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΦΩΤΟΥΛΑΣ, το γένος Κωστοπούλου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο και κατοικεί στην Ηλιούπολη,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Λαγονήσι.
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ και
της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, το γένος Παντελάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι και η
ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ του ΚΩΣΤΑ και της
ΑΝΝΑΣ, το γένος Μπουζιάνη, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα, θα έλθουν σε γάμο
που θα γίνει στη Βούλα.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΡΙΛΑΛΑΣ του ΗΛΙΑ και της
ΜΑΡΙΑΣ, το γένος Λεκάκου, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα και η ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος Μακρή, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Ανω Γλυφάδα, θα έλθουν
σε γάμο που θα γίνει στην Αθήνα.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της
ΑΝΤΩΝΙΑΣ, το γένος Ζαχαράκη, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στη Γλυφάδα και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΟΥΠΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
το γένος Αναστασίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στη Γλυφάδα, θα έλθουν σε γάμο που
θα γίνει στη Βόρεια Εύβοια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
Αθήνα, 7-6-13
Aρ. Πρωτ.: 112521
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το υπ’ αρ. πρωτ. Φ6675/

2691/13 έγγραφο για διαβίβαση
φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ, για τη
λειτουργία της υφιστάμενης αποθήκης χονδρεμπορίου τροφίμων
και ποτών της εταιρείας «CARREFOUR- MARINOPOULOS A.E.»
με νέα επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στη
θέση «Γυαλός» του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος.
Ο φάκελος της Ανανέωσης AEΠO
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει
και να ενημερωθεί γι’ αυτόν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12570/05-06-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 17-06-2013 ΕΩΣ
ΚΑΙ 01-07-2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 151/2013
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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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
Tυφλός είδε το φως του με βλαστικά κύτταρα
Έλληνας ξαναβρήκε το φως του μετά από μεταμόσχευση
οφθαλμικών βλαστικών κυττάρων, τα οποία του χάρισε η
αδελφή του!!!
Η πρωτοποριακή μεταμόσχευση οφθαλμικών βλαστικών κυττάρων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πριν από έξι μήνες
από Έλληνα διαπρεπή χειρουργό οφθαλμίατρο και παρουσιάστηκε στο 46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, που
πραγματοποιήθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας.
«Ο ασθενής είχε επανειλημμένως χειρουργηθεί για πτερύγιο στον δεξιό του οφθαλμό, αλλά κάθε φορά η νόσος υποτροπίαζε με αποτέλεσμα ολόκληρη η πρόσθια επιφάνεια του
κερατοειδούς να είναι καλυμμένη από ουλώδη ιστό και να μη
βλέπει καθόλου» τόνισε ο χειρουργός οφθαλμίατρος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Αθήνας Ιωάννης Μάλλιας, που
πραγματοποίησε την πρωτοποριακή μεταμόσχευση.
Σύμφωνα με τον Δρ Μάλλια- που έχει εξειδικευτεί στις μεταμοσχεύσεις του κερατοειδούς και βλαστικών κυττάρων στο
Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ, ο 57χρονος είχε σχεδόν
τυφλωθεί, αφού και το άλλο μάτι του είχε καθολική βλάβη.
«Η μόνη λύση, για να ξαναβρεί το φώς του ήταν να γίνει μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσαν να ληφθούν κύτταρα από το άλλο μάτι του γιατί
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Η δυσμενής αυτή κατάσταση
μας οδήγησε να αναζητήσουμε πιθανό ιστoσυμβατό δότη μεταξύ των συγγενών του,
Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις ιστοσυμβατότητας ανάμεσα
στους συγγενείς πρώτου βαθμού, η μόνη που ήταν ιστοσυμβατή με τον 57χρονο ήταν η αδελφή του, η οποία δέχτηκε να
δώσει βλαστικά οφθαλμικά κύτταρα», ανέφερε.
Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ
Η πρωτοποριακή μεταμόσχευση, όπως εξήγησε ο Δρ Μάλλιας,
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, τα οποία έγιναν την ίδια
ημέρα. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο διήρκεσε 45 λεπτά, έγινε
η λήψη των βλαστοκυττάρων από την αδελφή του ασθενούς,
μετά από τοπική αναισθησία. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο
διήρκεσε τρείς ώρες, έγινε τοποθέτηση των βλαστοκυττάρων
στον ασθενή, αφού πρώτα προηγήθηκε επιμελής καθαρισμός
του ουλώδους ιστού του πάσχοντος οφθαλμού.
Για την πρόληψη της απόρριψης του μοσχεύματος ο Δρ Μάλλιας χορήγησε στον ασθενή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ,
αφού υπήρχε κίνδυνος απόρριψης λόγω της αντιγονικότητας
των μοσχευμάτων.

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

Ο ασθενής χειρουργήθηκε το πρωί και πήρε εξιτήριο το βράδυ
της ίδιας ημέρας. Μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο
ήταν περιπατητικός (όχι κλινήρης) από την πρώτη μέρα!
Το χειρουργημένο μάτι του παρέμεινε κλειστό με οφθαλμικούς επιδέσμους για μια εβδομάδα. Ο ασθενής άνοιγε τον
οφθαλμικό επίδεσμο μόνο για να βάλει τα κολλύρια (αντιβιοτικά και κορτιζόνη) και κατόπιν ξαναέκλεινε τον επίδεσμο.
Μια εβδομάδα μετά την επέμβαση, μετά από εξέταση, διαπιστώθηκε ότι τα μοσχεύματα των βλαστοκυττάρων είχαν
γίνει αποδεκτά από το μάτι του 57χρονου.
Η όραση του ασθενούς βελτιώθηκε από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και η βελτίωση συνεχίστηκε για τον πρώτο μήνα.
Είκοσι ημέρες μετά την επέμβαση ο ασθενής επέστρεψε στις
καθημερινές του δραστηριότητες.
Η αποκατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας του οφθαλμού
με χειρουργική επέμβαση καθαρισμού του κερατοειδούς και
μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων του ΣΚΟ είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, αφού η όραση του ασθενούς έχει αποκατασταθεί πλήρως.
«Η δωρεά των βλαστικών κυττάρων από την αδελφή του
57χρονου δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους μας να κατανοήσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η δωρεά ιστών και
οργάνων για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας» συμπλήρωσε ο Δρ Μάλλιας και κατέληξε.
«Για να μην τυφλώνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες συμπατριώτες μας άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη τράπεζα οφθαλμικών μοσχευμάτων, για την κάλυψη των
αναγκών της χώρας και να σταματήσει η εισαγωγή μοσχευμάτων».
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη λήψη συμπαγών οργάνων χρειάζεται ο δότης να είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η λήψη των
οφθαλμικών μοσχευμάτων μπορεί να γίνει όχι μόνο σε εγκεφαλικά νεκρούς, αλλά και σε ανθρώπους που πεθαίνουν από
φυσιολογικό θάνατο μέχρι έξι ώρες μετά τον θάνατο τους!!!
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τους επιστήμονες σε μεταμόσχευση βλαστικών
οφθαλμικών κυττάρων πρέπει να υποβάλλονται ασθενείς που
πάσχουν από:
Αμφοτερόπλευρο χημικό έγκαυμα των οφθαλμών,
Πλήρη έλλειψη βλαστοκυττάρων της οφθαλμικής επιφάνειας,
λόγω επανειλημμένων χειρουργικών επεμβάσεων.

Την κληρονομική νόσο ανιριδία
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες επεμβάσεις πραγματοποιούνται περίπου 1000 κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, κυρίως
στο Cincinnati των ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στη χώρας μας υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εμφανίζονται περίπου 1000 νέα περιστατικά με σοβαρή βλάβη του κερατοειδούς χιτώνα, τα οποία για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται
είτε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων της οφθαλμικής επιφάνειας, είτε επέμβαση μεταμόσχευσης του κερατοειδούς χιτώνα.
Όταν οι ασθενείς δεν υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μοιραία οδηγούνται στην τύφλωση.
www.malliaseye.gr
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα ανοιχτής
εκπαίδευσης πoλιτών
στην καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες
- διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, διοργανώνει το Σάββατο 8 Ιουνίου από τις
10 : 00 π.μ. έως τις 02 : 00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα
Αρτέμιδος (πλατείας Αγίας Μαρίνας επί της οδού Αύρας
απέναντι από τα Δημοτικά Ιατρεία), το Πρόγραμμα ανοιχτής εκπαίδευσης πόλιτών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανοιχτή εκπαίδευση
του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες
και παιδιά, η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε εθελοντική ομάδα εργασίας
και ο εξανθρωπισμός του Δημοσίου χώρου, ο επαναπροσδιορισμός της χρήσης της «πλατείας» καθώς και η
εξοικείωση με τον πυρήνα του πολεοδομικού ιστού της
πόλης.
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1ο Δημοτικό Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης
στον Δήμο Μαρκοπούλου!
Για πρώτη φορά στον
Δήμο Μαρκοπούλου, διοργανώθηκε, το 1ο Δημοτικό
Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, το Σάββατο
1η Ιουνίου, στο Κλειστό
Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου, από τον
Δήμο Μαρκοπούλου και τη
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟ», σε συνεργασία με τους Διευθυντές
και τους καθηγητές φυσικής αγωγής, των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.
Στη γιορτή του βόλεϊ, που
πρωταγωνίστησαν οι μαθητές από το 1ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου, το 3ο Δ.Σ.
Μαρκοπούλου και το 2ο
Δ.Σ. Πόρτο Ράφτη, στέφθηκαν όλοι νικητές,
αφού πέρα από τη χαρά
του παιχνιδιού, ιδιαίτερο
ρόλο είχε η ανάδειξη της
ομαδικότητας. Συμβολικά,
προς εκτίμηση της προσπάθειας και της συμμετοχής τους στους αγώνες,
όλα τα σχολεία έλαβαν τιμητική πλακέτα, καθώς
επίσης απονεμήθηκε σε
όλους τους μαθητές, αναμνηστικό δίπλωμα.
Υπάρχει πλέον η παρακα-

ταθήκη, με ισχυρές βάσεις, για τη θέσπιση ενός
νέου αθλητικού θεσμού
στην περιοχή, με ακόμα
περισσότερα σχολεία και
αθλήματα.

δείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή, δημοτικοί σύμβουλοι και
εκπρόσωποι φορέων.
Στην καλή διεξαγωγή του
1ου Δημοτικού Σχολικού

πόλης ανανεώνεται για
την ερχόμενη Δευτέρα 10
Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ.,
στο Κλειστό Γυμναστήριο
του Δημοτικού Σταδίου
Μαρκοπούλου, στην Καλο-

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο Δήμαρχος Σωτήρης
Μεθενίτης,
η
Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παι-

Πρωταθλήματος Βόλεϊ,
συνέβαλαν το Δ.Σ. του
Α.Ο. Μαρκοπούλου και οι
καθηγητές φυσικής αγωγής του Ο. Α. Λαυρίου.
Το νέο ραντεβού της

καιρινή Γιορτή των Προγραμμάτων «Αθλητισμού
και
Πολιτισμού
για
Όλους», η οποία θα κλείσει πανηγυρικά τη χρονιά.

Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης

Vouliagmeni Nautical Club

Ο ΝΟΒ ανοίγει τις πύλες του στους νέους
Ο ΝΟΒ προσκαλεί τους single νέους 20-35 ετών, να ενταχθούν με ατομική ιδιότητα στο δυναμικό των Μελών
του, με μοναδικό κόστος την ετήσια συνδρομή!
Η νέα καμπάνια ΝΟΒ εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης
του προς τους νέους, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή
τους στην Ομιλική Οικογένεια, την τόσο γνωστή για τις εκδηλώσεις της, αθλητικές και κοινωνικές, την μακρόχρονη
Ιστορία της αλλά και τους στενούς φιλικούς δεσμούς ανάμεσα στα Μέλη της.
Η πρόταση αυτή, περιορισμένη σε χρονική διάρκεια, δίνει
την ευκαιρία σε νέους 20-35 ετών χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίοι αγαπούν τη ζωή και το χώρο του Ομίλου, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν με ατομική ιδιότητα
στο δυναμικό του χωρίς το κόστος της εγγραφής, που μέχρι
τώρα τους εμποδίζει.
Ο ΝΟΒ εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς νέους επισκέπτες, κυρίως λόγο των αθλητικών και κοινωνικών του δράσεων αλλά και της απαράμιλλης ομορφιάς
και ασφάλειας των χώρων του.

Ως Μέλη του ΝΟΒ επιλέγουν εδώ και χρόνια να εγγραφούν,
διακεκριμένοι συμπολίτες μας που αγαπούν το ναυταθλητισμό και πολλοί διακρίνονται σ' αυτόν με υψηλές επιδόσεις.
Η ενέργεια αυτή του Ναυτικού Ομίλου, με χρονική διάρκεια
από 01 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2013, έρχεται να ενισχύσει επιπλέον την παρουσία και συμμετοχή των νέων
μελών στα δρώμενα του Ομίλου.
Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους & προϋποθέσεις, σας περιμένουμε στο Λαιμό Βουλιαγμένης, στα γραφεία μας ή στα τηλέφωνα 210 8962416 – 210 8962142
To Δ.Σ. του Ν.Ο.Β
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AntifaLeage Athens
Αντιφασιστικό
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα
Κυριακή 9 Ιουνίου, από τις 17:00 μέχρι τις 21:00
Η επόμενη αγωνιστική του AntifaLeage Athens θα λάβει μέρος
στην παραλία του Αυτοδιαχειριζόμενου Κάμπινγκ Βούλας.
Πρόκειται για την 9η αγωνιστική
με 4 αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν στη παραλία την Κυριακή 09 Ιουνίου, από τις 17:00
μέχρι τις 21:00
• Π.Π.Κ vs ΡΑΚΙ ΚΑΖΑΝ
• ΓΝΩΣΤΟΙ* ΑΓΝΩΣΤΟΙ vs ΑΣΤΗΡ ΑΝΟΜΙΑΣ
• ΑΝΤΙ-Κ.Ο.Π.Σ vs ΑΠΛΥΤΑΚΙΑ
• ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α vs STEAUA BAKUNIN
και το ΥΠΟΣΤΕΓΟ με ρεπό για κολύμπι.

Τρέχουμε και αθλούμαστε στον
Ελεύθερο Χώρο του Κάμπινγκ Βούλας!
Για ενδιαφέρονται να βιώσουν τα μεγάλα οφέλη του τρεξίματος, κάθε ηλικίας, μπορούν να αθληθούν με παρέα, στον
Ελεύθερο Χώρο του Κάμπινγκ Βούλας.
Κάθε Τετάρτη και Σάββατο πρωί από τις 07:30 μέχρι τις
08:30 τρέχουν εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου, 950 μ.
Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι σε 2 μήνες οι αρχάριοι να μπορούν να τρέχουν απόσταση 5 χλμ. και μακροπρόθεσμος να
λάβουν μέρος στον αγώνα του Κλασσικού Μαραθωνίου της
Αθήνας (10/11). Ραντεβού στις 07:30 π.μ. στην είσοδο του
Κάμπινγ με συνοδοιπόρους τον Νίκο και τον Πέτρο.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Λήξη
Ακαδημιών
Tην Κυριακή 9 Ιουνίου, στα
πλαίσια του Εσωτερικού
τουρνουά Ακαδημιών “Αγγέλα Μικεδάκη”, του Πρωτέα Βούλας, θα γίνει ο
τελικός Κοριτσιών, στις
17.00 και ο τελικός Αγοριών στις 19.00.
Στις 20.30 θα γίνει η τελετή λήξης του τουρνουά...
Στο μεταξύ οι Νεάνιδες
του Πρωτέα ετοιμάζονται
για την τελική φάση του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων, που θα
γίνει στο κλειστό γυμναστήριο “Βλαχιώτη”, στη
Σκάλα Λακωνίας από Πέμπτη (20/06 ως και Δευτέρα
24/06.
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56ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
στην επιτραπέζια αντισφαίριση
Κλήσεις για τη συγκρότηση των εθνικών
ομάδων επιτραπέζιας αντισφαίρισης, απέστειλε η Oμοσπονδία προς τα Σωματεία
μέλη της, για τη συμμετοχή στο 56ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί
από τις 12 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου
στην Οστράβα.

(στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας), συμμετέχοντας σε αγώνες κατατάξεων θ’ αποτελέσουν τις εθνικές ομάδες.
Η εθνική ομάδα νέων θα αποτελείται από
3 αθλητές, όπως επίσης και εκείνη των
νεανίδων, ενώ οι εθνικές ομάδες παίδων
– κορασίδων θα έχουν από 2 μέλη.
Στην προεθνική ομάδα κορασίδων, από τις
6 αθλήτριες οι 3 είναι από τον Γ.Σ. ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ και είναι:
Ισαμπάλογλου
Ιφιγένεια, Πατεράκη
Στέλλα και Φίσερ Έλλη.

Από κάθε ηλικιακή κατηγορία, η
Oμοσπονδία απέστειλε κλήσεις σε 6
αθλητές και αθλήτριες Αρη Βούλας, οι
οποίοι το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου

Η ομοσπονδία έχει κρατήσει επιφυλάξεις
για το αν τελικά θα συμμετέχουμε ως Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μικρών
ηλικιών, λόγω οικονομικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει και προσπαθεί να προσελκύσει χορηγούς ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσία της χώρας μας.

Απονομή επάθλων 19ου κυπέλλου Ανοιξης στον Ναυτικό Ομιλο Βούλας
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 8μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βούλας, θα γίνει η τελετή απονομής επάθλων του 19ου Κυπέλλου Ανοιξης 2013.

Αθλητική Άνοιξη στην Παλλήνη
Τουρνουά Τέννις και προκριματικοί Πoδοσφαίρου για παιδιά Δημοτικού Σχολείου
Η «Αθλητική Άνοιξη 2013» του Δήμου Παλλήνης συνεχίστηκε με το τουρνουά ΤΕΝΝΙΣ
των ακαδημιών του Δήμου και το «ALL DAY
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ».
Το Σάββατο 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
το προγραμματισμένο τουρνουά τέννις στο
1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα, με πολλές
συμμετοχές.
Για ηλικίες 5 έως 7 ετών έγινε ομαδικό
τουρνουά με 6 ομάδες
Νικήτρια ομάδα : ΔΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΚΟΤΡΩΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΣΟΦΙΑ

Ηλικίες 7-10 4 ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΜΠΛΟ
Νικητές:
ΠΡΩΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
1η ΜΟΜΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2η ΤΣΕΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3η ΧΑΝΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΜΠΛΟ
1η ΛΥΤΡΑ ΧΑΡΑ 2η ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΑΛΙΚΗ 3ος

ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
1ος ΚΟΛΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 2η ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 3ος ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
1ος ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2οςΑΛΙΣΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ 3ος ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ηλικίες 9-11
1ος ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 2ος ΠΑΓΩΝΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ, 3ος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 4ος
ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Ηλικίες 10-14
1ος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2η ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3η ΔΡΥΜΩΝΑ ΕΛΙΝΑ
Ηλικίες 10-17
1ος ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2ος ΜΑΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑ 3ος ΔΕΡΛΕΡΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Την ίδια ημέρα διεξήχθησαν οι προκριματικοί αγώνες ποδασφαίρου στα γήπεδα Γέρακα και Παλλήνης για να ακολουθήσουν οι
τελικοί και οι απονομές, την επομένη, Κυριακή 2 Ιουνίου στο γήπεδο του κλειστού
συγκροτήματος Παλλήνης.
Το Σάββατο 32 ομάδες ποδοσφαίρου από Γ’
έως Στ’ δημοτικού από τον Γέρακα και 24
ακόμα από την Παλλήνη αγωνίστηκαν σε
δύο κατηγορίες (Γ’ – Δ’ και Ε’ – Στ’ Δημοτικού) με τις συμμετοχές να ξεπερνούν συνολικά τα 340 παιδιά.
Οι ομάδες χωρίστηκαν σε ομίλους και αγωνίστηκαν σε 3 – 5 αγώνες διάρκειας 10’ 12’. Ακολούθησαν διασταυρώσεις νικητών
των ομίλων οι οποίοι «πέρασαν» στους ημιτελικούς – τελικούς της Κυριακής.
Οκτώ ομάδες από κάθε κατηγορία έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό ενώ τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
Κατηγορία Γ’-Δ’ Δημοτικού:
Ημιτελικοί:
Monsters – Κορυφαίοι
Αήττητοι – Γέρακας
Τελικός:
Monsters – Αήττητοι
Τελική κατάταξη κατηγορίας:
1. Monsters
2. Αήττητοι
3. Κορυφαίοι

4. Γέρακας
Κατηγορία Ε’-Στ’ Δημοτικού:
Ημιτελικοί:
Μεγάλοι διάβολοι – Winners
G.T.P. – Μάγκες
Τελικός:
G.T.P. – Winners
Τελική κατάταξη κατηγορίας:
1. G.T.P.
2. Winners
3. Μάγκες
4. Μεγάλοι διάβολοι

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, απένειμε μετάλλια και κύπελλα στους
νικητές, ενώ όλες οι ομάδες έλαβαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.
Οι εκδηλώσεις της «Αθλητικής Άνοιξης» θα συνεχιστούν με το τουρνουά τέννις ενηλίκων έως
τις 16 Ιουνίου στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα,
ενώ το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα 09:30 θα
πραγματοποιηθούν διαδημοτικοί αγώνες κολύμβησης στο 2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα.

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι Εκδόσεις “Σκαραβαίος” και η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

“Ο Κηπουρός”
της Ιφιγένειας Αμοργιανού,
το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 8μ.μ. στην Πνευματική Εστία της Βούλας
(Αγ. Ιωάννου 3 πλατεία Βούλας).
Θα προλογίσει
ο Κώστας Βενετσάνος
Θα μιλήσει
η Ιφιγένεια Αμοργιανού
Θα διαβάσει αποσπάσματα η
ηθοποιός Αννα Δημητράτου

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί
με μουσική.
Θα χαρούμε να μας τιμήσετε
με την παρουσία σας
Tρία δυνατά αισθήματα που κανείς
δεν μπορεί να τα σταματήσει,
όταν του ...επιτεθούν.
Ερωτας, πάθος και πόνος,
εκτυλίσσονται μέσα από τις σελίδες
του νέου μυθιστορήματος
της πρωτοεμφανιζόμενης
Ιφιγένειας Αμοργιανού,
το οποίο αφιερώνει στον Τούρκο
Εκδόσεις Σκαραβαίος
Στρ. Παπάγου 6 Βούλα 16673
Τηλ. 210 8959.004

ηθοποιό Halit Ergenc

