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ΚΡΙΣΙΜΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Το ΚΚΕ με την πώληση
ιδιωτικοποίηση του «902»
έδωσε άλλοθι στο σύστημα
Οσοι παρακολουθούμε, ξέρουμε, αλλά και όλοι διαισθανόμαστε ότι θα έχουμε ένα κρίσιμο φθινόπωρο για
τους άνεργους, αλλά και τους εργαζόμενους, τους
επαγγελματίες, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και συνακόλουθα για την οικονομία και ανεξαρτησία της χώρας!
Οταν θ’ αρχίσουν οι πλειστηριασμοί, ακόιμη και της
πρώτης και μοναδικής κατοικίας - κι όχι μόνο από τις
τράπεζες και τις “ειδικές” εταιρίες των αδίστακτων αρπακτικών, αλλά και από τις εφορίες, τότε “θα βγούνε
τα καλάσνικοφ!”...
Είναι πιθανό, μέσα στους σχεδιασμούς του παγκόσμιοποιημένου διεθνούς κεφαλαίου, να προβλέπεται
να οδηγηθούμε σε νέο εμφύλιο. Η περιοχή μας είναι
καζάνι που βράζει και το μεγάλο κεφάλαιο είναι αδίστακτο.
Δεν μ’ αρέσει ο ρόλος της Κασσάνδρας*, όμως οι προβλέψεις της Κασσάνδρας επιβεβαιώθηκαν κι εγώ επιθυμώ διακαώς να διαψευστώ.
Εχουμε λοιπόν πολλά ν’ ακούσουμε. Εχουμε για
πολλά ν’ αγωνιστούμε ενεργά, για να προλάβουμε...
Ομως η αναπάντεχη κίνηση του ΚΚΕ με την πώληση
του “902” επιβάλλει αυτή την εμβόλιμη αναφορά.

Το ΚΚΕ με την πώληση του «902»
ιδιωτικοποίησε το βασικό του
οπλοστάσιο
Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο καπιταλισμός δεν έχει
ανάγκη ν ανησυχεί από τα «κομμουνιστικά καθεστώτα»
και τα «κομμουνιστικά κόμματα». Δεν είναι ανάγκη να τα
καταπολεμά: καταπίπτουν και διαλύονται μόνα τους:
Τρανταχτά παραδείγματα η εκκωφαντική και καταστρεπτική - για όλο τον κόσμο - πτώση της άλλοτε κραταιάς
Σοβιετικής Ενωσης (ΕΣΣΔ) και των «δορυφόρων» της, η
τύχη των πανίσχυρων κάποτε κομμουνιστικών κομμάτων
ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας και της Ιταλίας,
αλλά και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ).
Γιατί;
Αυτή την απάντηση μπορεί να τη δώσει υπεύθυνα, αλλά
και ειλικρινά, μόνο ένα Παγκόσμιο Κομμουνιστικό Συνέδριο. Δεν μπορεί να τη δώσει ένα άρθρο, ενός ανθρώπου, έστω κι αν έχει μελετήσει - όσο ίσως ούτε πολλοί
των ηγετών και στελεχών του ΚΚΕ - τον διαλεκτικό και
ιστορικό υλισμό, το «Κεφάλαιο» του Μαρξ, έργα του
Λένιν, ακόμη και το «Αντιντίριγκ» του Ενγκελς κ.ά. Σκέψεις, ίσως να διατυπώσω, κάποια στιγμή. Οχι τώρα. Τώρα
θα παραστήσω το «κακό παιδί», τον οπορτουνιστή1(!) Δεν
πειράζει: το κόμμα έχει πάντα δίκηο!
Συνέχεια στη σελ. 2
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Το ΚΚΕ με την πώληση του «902» ιδιωτικοποίησε το βασικό του οπλοστάσιο
Συνέχεια από τη σελ. 1

Το ΚΚΕ πούλησε τον «902»!!!
Μετά το «μαύρο» του Σαμαρά στην κρατική ραδιοτηλεόραση και την αξιέπαινη αναμετάδοση του προγράμματος,
που συνέχισαν να μεταδίδουν οι εργαζόμενοι, από τον τηλεοπτικό σταθμό του «902» αρχικά, γιατί μετά «κάτι έγινε»
και ξανάρχισε ο «902» να μεταδίδει φιλμς νουάρ, και διαφημίσεις της κακιάς ώρας - ανακοινώθηκε και η πώληση «εν
λειτουργία» του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού «902», από
το ΚΚΕ στην πολυεθνική A-ORIZON MEDIA LTD.
Αρχικά δεν το πίστεψα. Είπα, «είναι προβοκάτσια». Μετά
διάβασα και την «Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Κ.Ε.
του ΚΚΕ για τον 902» (5/8) και ξείπα: Κι όμως είναι αληθινό! Απίστευτο!
Το ΚΚΕ προέβη σε ιδιωτικοποίηση ενός βασικού οπλοστασίου του, του οποίου όμως - είναι αλήθεια - ποτέ, δεν έκανε
πλήρη, ικανοποιητική και σύγχρονη χρήση. Ενα όπλο, που
ήταν περισσότερο για «μπαλωθιές»!
Τί δείχνει αυτό; Α ν ι κ α ν ό τ η τ α!
Να χεις είκοσι χρόνια ένα τηλεοπτικό κανάλι και να μη συνεγείρεις, να μην προσελκύεις έστω, ούτε τους κομμουνιστές και τους συμπαθούντες! Πώς να το πετύχεις όμως με
μια φτηνή προπαγάνδα των μέσων του περασμένου αιώνα,
μια «ξύλινη» αποστεωμένη γλώσσα, μια «διαφώτιση» με
...λυχνάρι, με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις. Εμ, πώς να μην
πέσει οικονομικά έξω.
Βέβαια, «ο 902, όπως και ο Ριζοσπάστης, δεν είναι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν όπως τα άλλα ΜΜΕ
των μεγαλοεπιχειρηματιών»2, όπως λέει το ΚΚΕ (Σ.Σ. που
παρουσιάζουν όμως υψηλά ποσοστά τηλεθέασης) “είναι
ιδεολογικοπολιτικοί οργανισμοί, για τη διάδοση της πολιτικής και ιδεολογίας του ΚΚΕ”2. Που σημαίνει ότι για την Κ.Ε.
του ΚΚΕ, το ...κινίνο πρέπει να χορηγείται χωρίς γλυκαντικό επίχρισμα. Σκέτη «πίκρα» και ειλικρίνεια! Να καταργήσουμε και τη φύση: Η αναπαραγωγή του είδους να ξεκινά
με τις ωδίνες του τοκετού και όχι με τις ηδονές της ερωτικής συνεύρεσης. Να δεις πώς μειώνεται ο πληθυσμός της
Γης...
Οταν ανακοινώθηκε η πώληση - ιδιωτικοποίηση αισθάνθηκα
όπως όταν «μαύρισε» η ΕΡΤ. Τηρουμένων των αναλογιών,
όπως όταν έπεσε η Σοβιετική Ενωση. Καλά, δεν καταλάβανε τη σημειολογία και το συμβολισμό της πράξης τους;
- Το ΚΚΕ, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, ... ιδιωτικοποιεί
τον “902”! Η τηλε-όραση και η τηλε-ακοή (ραδιόφωνο και
TV μαζί), είναι οι σύγχρονες μορφές μετάδοσης μακριά
(“τηλε”) ήχου και εικόνας. Και ο ήχος – λόγος είναι η αρχή
των πάντων. Η δε εικόνα έχει ως γνωστόν, την αξία χιλίων
λέξεων. Το ΚΚΕ επέλεξε να γυρίσει εκατό χρόνια πίσω: να
καλύψει την έλλειψη της τηλεφωνής του “902’’ «με συζητήσεις μέσα στο λαό που οργανώνει το ΚΚΕ,...»3. Αντε και
με το «χωνί», Σύντροφοι! Καλά και με το “portal” 902.gr
Και γιατί την έκανε αυτή την οπισθοδρόμηση, γιατί αποτόλμησε αυτή τη σημειολογική πώληση – ιδιωτικοποίηση
της φωνής του ιστορικού κόμματος του λαού και της κομμουνιστικής ιδεολογίας; Γιατί «η σημερινή οικονομική
κατάσταση της “ραδιοτηλεοπτικής” (Σ.Σ. της κομματικής
επιχείρησης που διαχειριζόταν τα μέσα) δεν μπορεί να
εξασφαλίσει πλέον τη λειτουργία του σταθμού και την

αντιμετώπιση συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων.
Δεν είναι σε θέση και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της στους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά
ταμεία», λέει στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Δηλαδή;
Δηλαδή ό,τι έλεγαν και λένε οι Παπανδρεο-Βενιζελο-Παπακωνταντινο-Σαμαράδες, για το ξεπούλημα της Ελλάδας
και την εξαθλίωση των Ελλήνων: “Δεν θα χαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις”! Τι διαφέρουν, θεέ των Ελλήνων; Και η λύση μία, η λύση των αχρήστων και ασώτων:
η πώληση! Δεν υπάρχει εξορθολογισμός και συρρίκνωση
δαπανών, δεν υπάρχει διακανονισμός και αναστολή πληρωμών, δεν υπάρχει εντατικοποίηση και προγραμματισμός
εργασίας, δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά, δεν υπάρχει
αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστική παρουσία.
Υπάρχει μόνο “κάλος” στο κεφάλι και δογματική -“θρησκευτική” προσήλωση. Και βέβαια, τους φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ
και η ΕΣΗΕΑ – κι εγώ, τώρα, προφανώς, που δεν θα μου
δώσουν σημασία, βέβαια! Την αυτοκριτική την έχουμε ξεχάσει. Γίναμε συστημικοί. Για την ακρίβεια είμαστε η διαφορετικότητα του συστήματος. Και το “σύστημα”
εξυπηρετείται καλύτερα έτσι.
Και πώς θ αλλάξουν όλα αυτά; Οταν αλλάξουμε το
σύστημα και εφαρμόσουμε τον “κεντρικό σχεδιασμό” και
«o εργατικός έλεγχος και το κράτος υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού και όχι των εκμεταλλευτών, αφού θα τους
έχει καταργήσει»4.
Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλι, όταν μάλιστα αποδείχνεις
με τις πράξεις σου και τις πολιτικές σου επιλογές ότι είσαι
αναποτελεσματικός.
Είσαι ανίκανος να διαχειριστείς ένα ραδιόφωνο κι έναν τηλεοπτικό σταθμό. Πώς θα διαχειριστείς το δημόσιο, τα κοινωνικοποιημένα εργοστάσια, τα πλοία, την αγροτική
παραγωγή, τον ορυκτό πλούτο, τις διάφορες επιχειρήσεις;
Με τη νομενκλατούρα σου, που, κατά φυσικό λόγο, είναι
μπολιασμένη με την αστική συνείδηση;
Οταν δεν στάθηκες ικανός, σαράντα χρόνια τώρα, - δεν
λέω εκατό – να συνεγείρεις, να προσελκύσεις το λαό και να
τον κάνεις να σ ακολουθήσει, πώς θα τον κάνεις τώρα, που
τον έχεις απελπίσει; Με κάποιους ηρωικούς ιδεολόγους της
τάξης του 5%, ΔΕΝ κάνεις δουλειά.
Οι καιροί άλλαξαν, οι κοινωνικές επιστήμες αναπτύχθηκαν.
Οι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν συνεχώς. Οι μέθοδοι,
οι τακτικές και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί το
σύστημα αλλάζουν και αναπτύσσονται αδιαλλείπτως. Αν
μείνεις στη ντουντούκα έχασες.
Με την πώληση – ιδιωτικοποίηση το ΚΚΕ έδωσε άλλοθι στο
σύστημα, στην τρόικα, στην κυβέρνηση, στους καπιταλιστές.
Με την πώληση – ιδιωτικοποίηση, απο-ηθικοποιήθηκε το
ΚΚΕ, δικαιώνοντας τους αντιπάλους του. Αφοπλίστηκε
υλικά, ηθικά, ιδεολογικά.
Καταλάβανε τί έκαναν οι άνθρωποι;;
Για το τί χρειάζεται όμως να γίνει με το ΚΚΕ θα τα ξαναπούμε.
————
1. Οπορτουνισμός – τής: γαλλικά opportunism = (πολιτικός) καιροσκοπισμός.
Περιφραστική ερμηνεία έχει δώσει ο Κυρ. Παπασταύρου, μέλος της Κ.Ε. του
ΚΚΕ – του ιδεολογικού τμήματος: “Οπορτουνισμός είναι η διείσδυση της
αστικής ιδεολογίας στο εργατικό κίνημα”. Εκτενή χρήση και ανάλυση έχει
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Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

κάνει ο Λένιν στο έργο του “Ενα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω” κρίνοντας
τους μενσεβίκους (μειοψηφία) του Σοσιαλδημοκρατικού εργατικού κινήματος της Ρωσίας (του μετέπειτα “κομμουνιστικού”).
2. Ανακοίνωση του Γραφ. Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ – απάντηση στην ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον «902» (6/8).
3. Ανακοίνωση του Γρ. Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ για τον «902» (5/8).
4. Δ. Κουτσούμπας «Ρεαλιστικές προτάσεις για την έξοδο από την κρίση»
(3/8/13).
* Ο θεός Απόλλων έδωσε στην Κασσάνδρα το χάρισμα της μαντικής και ζήτησε τον έρωτά της ως αντάλλαγμα. Η Κασσάνδρα αρνήθηκε και ο θεός την
εκδικήθηκε δίνοντάς της την κατάρα να μη δίνει κανένας πίστη στις προφητείες της.
Η πρώτη από τις συγκεκριμένες προφητείες της Κασσάνδρας που αναφέρονται από τις πηγές ήταν ότι ο Πάρις θα έφερνε καταστροφή στην
πόλη, όταν αυτός επέστρεψε για πρώτη φορά στην Τροία. Αργότερα, όταν
έφερε την Ωραία Ελένη στην πόλη, η Κασσάνδρα είπε πως η απαγωγή
αυτή θα προκαλούσε τον αφανισμό της Τροίας, αλλά κανένας δεν την πίστεψε.
Η Κασσάνδρα είπε ότι το ξύλινο εκείνο άλογο (Δούρειος Ιππος) ήταν γεμάτο με οπλισμένους εχθρούς, αλλά κανένας και πάλι δεν την πίστεψε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Βραδιές πολιτισμού
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Βελιώτης
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Απόφαση για τα αδέσποτα στη
Λαυρεωτική
Σελ. 6
Από Σεπτέμβρη η αποχέτευση στο
Κορωπί
Σελ. 6

Προαστιακή Σιδηροδρομική
Γραμμή Κορωπί - Λαύριο. Περιβαλλοντικοί όροι
Σελ. 7
Στον Καιάδα της κατρακύλας...
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Εύσημα από Ε.Ε. στο ΜητροπολιΣελ. 11
τικό Ιατρείο Ελληνικού

Παράνομο το The Mall Athens,
υπάρχει “θεραπεία”
Σελ. 14

Το Βέλγιο καταγγέλει τη Γερμανία
για ανασφάλιστη εργασία Σελ. 16

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Σελ. 22
Έγκριση όρων Δόμησης στο Ο.Τ.Γ. 1846
της Π.Ε.6 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου
Σπάτων -Αρτέμιδος.

Σελ. 18

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Έκθεση σκίτσου
της Άντζυ Χούντα
Στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (Αντ. Κιμπιζή 5) στο Κορωπί, θα παρουσιαστεί η έκθεση σκίτσου
της Άντζυ Χούντα, την Τετάρτη 28 Αυγούστου
Η έκθεση θα λειτουργήσει 10.00 -12.00 το πρωί και 7.009.00 το απόγευμα.
Παράλλληλα το πρωί 10.00 -12.00 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου πηγαίνει στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης
και Πολιτισμού, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν το πράσινο στη φύση και στα παραμύθια: Ρομπέν των δασών
και Πήτερ Παν - δυο ήρωες στα πράσινα.
Μαθαίνουν την ιστορία του πράσινου, βλέπουν ταινίες,
βρίσκουν και ζωγραφίζουν τα διαφορετικά πράσινα, γνωρίζουν βότανα και αρωματικά φυτά, φυτεύουν σπόρους
και τους παίρνουν μαζί τους.

«Μουσική στην 7η τέχνη»
στο Λαύριο

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ "ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ..."
Δευτέρα 26 Αυγούστου, ώρα: 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Hλιούπολη
Η 5η Εποχή Τέχνης σε συνεργασία με
το θέατρο Badminton, παρουσιάζουν
μια παράσταση αφιερωμένη στον
Μίκη Θεοδωράκη, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, ώρα: 21:00, στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2013, στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής),
Ηλιούπολη
Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο
της νεότερης Ελλάδας. Μια σπάνια
εμπειρία. Η Ελλάδα "ταξιδεύει" από
το 1922 μέχρι τις μέρες μας, μέσα
από τη ζωή, τις μουσικές και τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, αποκαλυπτική και παρούσα, συνοδεύει και
συνοδεύεται από τα σημαντικότερα

κοινωνικοπολιτικά γεγονότα του
αιώνα που πέρασε. Μικρασιατική καταστροφή, δικτατορία του Μεταξά,
Κατοχή, Δεκεμβριανά, Εμφύλιος,
Εξορίες, "άνοιξη της δεκαετίας του
`60", δικτατορία, Μεταπολίτευση.
Η συνάντηση του Μίκη Θεοδωράκη
με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες
του σύγχρονου πολιτισμού. Χατζιδάκις, Ελύτης, Ρίτσος, Σεφέρης, Αναγνωστάκης, Γκάτσος, Λειβαδίτης,
Κατσαρός, Σαββίδης, Χιώτης, Κατράκης και δεκάδες άλλοι.
Από τη γενέτειρά του Χίο, μέχρι την
απογείωση στην παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση, ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μια ζωή μυθική και

"CARMEN" & "BOLERO" ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , ώρα 9 μ.μ.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» προσκαλούν τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στις 21:30, στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου, στην παρουσίαση του πρώτου δίσκου - CD των
Φιλαρμονικών του Δήμου με τίτλο «Μουσική στην 7η
τέχνη».
Ο δίσκος περιέχει πρωτότυπα μουσικά θέματα από γνωστές και αγαπημένες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που ηχογραφήθηκαν από τους μαέστρους και τα
μέλη των δημοτικών Φιλαρμονικών Λαυρίου και Κερατέας.

ΓΑΜΟΙ, ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΚΟΥΔΕΣ"
ΤΟΥ ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ
Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία του Φαίδωνα Γεωργίτση, θα δοθεί την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 9 μ.μ.
στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου, στα πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου.
Είσοδος Ελεύθερη.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει κάλεσμα για τη συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Στα πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων
που διοργανώνουν ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, θα πραγματοποιηθεί Συναυλία με τη Γλυκερία στο Θέατρο Σάρας
Μαρκοπούλου (28ης Οκτωβρίου και Ηλία Κυριακού), την
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στις 9.00μμ.
Τιμή Εισιτηρίου: 10€
Προπώληση
* Δημαρχείο Μαρκοπούλου
* Υποκατάστημα Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη
και Πλάζ Αυλακίου

Μία λαμπερή βραδιά με τα μεγαλύτερα αστέρια του flamenco! Το συγκρότημα
του κορυφαίου χορευτή, χορογράφου και πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή
του BNE (Ballet Nacional de España) Antonio Gades και τον σπουδαίο Ισπανό
χορευτή Sergio Bernal, principal dancer του Ballet Nacional de España (BNE),
κάτοχο του βραβείου του καλύτερου νέου χορευτή παγκοσμίως για το 2012!
Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο δύο από τα πιο δημοφιλή μουσικά
– χορευτικά έργα, η Carmen του Bizet και το Bolero του Ravel, είναι οι εγγυήσεις ότι αυτή η μαγική βραδιά θα αποτελέσει ίσως την λαμπρότερη και σημαντικότερη βραδιά χορού του φετινού καλοκαιριού!
Κρατήσεις – Πληροφορίες: ΕΛΒΑ τηλ.: 210 6728080

περιπετειώδη... Φύση ανυπότακτη,
άρρηκτα δεμένη με την έμπνευση και
τη δημιουργία, ο Θεοδωράκης παραμένει ένα σπάνιο φαινόμενο δημιουργού που το έργο του φτάνει στο
μέλλον κάθε εποχής.
Περισσότερα από 50 τραγούδια σταθμοί του Μίκη Θεοδωράκη, συνδέονται με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, σε μια παράσταση όπου
συνυπάρχουν το θέατρο, ο χορός, η
μουσική, ο κινηματογράφος.
Από τους Λιποτάκτες στον Επιτάφιο,
από το Άξιον Εστί μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Canto General, ο Θεοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την
ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού.
Τα τραγούδια του γίνονται επιθυμία,
κτήμα και ανάγκη ενός ολόκληρου
λαού.
Συντελεστές:
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Σκηνικό: Γιώργος Πάτσας
Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκόρου
Χορογραφίες: Αποστολία Παπαδάκη
Ενορχηστρώσεις: Γ. Παπαζαχαριάκης
Παραγωγή: Μιχάλης Αδάμ

Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής)
Ηλιούπολη (Γαρδίκη και Σμόλικα), Τηλέφωνο: 210 9923840
Τιμή Εισιτηρίου: 20€, 15€ και 10€

O Γιάννης Μαρκόπουλος στο Ηρώδειο την 1η Σεπτεμβρίου
Συναυλία με τίτλο «Με λογισμό και μ’ όνειρο»
Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος θα
διευθύνει τα έργα του την 1η Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
σε μια συναυλία που θα μας ταξιδέψει
σε αγαπημένα ακούσματα, ανασύροντας – σύμφωνα και με τον τίτλο- «το
λογισμό» και «τ’όνειρο», σε μια εποχή
δύσκολη, όπως η σημερινή.
Συνταξιδιώτες του σε αυτή τη μουσική
διαδρομή θα είναι:
• ο Γιώργος Νταλάρας, που ξανασυναντιέται μουσικά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο επί σκηνής μετά από 25
χρόνια.
• η Νατάσα Μποφίλιου στην πρώτη και
πολύ δημιουργική συνεργασία τους.
• ο Vassilikos, που συνομιλεί μουσικά
με το συνθέτη ήδη από πέρυσι.
• ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης με
τον Λάκη Χαλκιά, σε συνέχεια των 40
ετών συνεργασίας με το συνθέτη .
• και τέλος, η περίφημη σοπράνο
Έλενα Κελεσίδη, που ερμηνεύει παγκόσμια συμφωνικά έργα του συνθέτη

και θα αποδώσει τον “Στράτη θαλασσινό ανάμεσα στους Αγάπανθους”.
Όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί ερμηνευτές
θα συναντηθούν την 1η Σεπτεμβρίου

και ο καθένας με το δικό του, μοναδικό, τρόπο θα αποδώσει το διαχρονικό ορίζοντα των τραγουδιών του
Γιάννη Μαρκόπουλου. Τραγουδιών
που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει...από τα περίφημα «Μαλαματένια
λόγια»
και
το
«Ζαβαρακατρανέμια» ως τα «Χίλια

μύρια κύμματα», τα «Παραπονεμένα
λόγια», τη «Μητέρα Μεγαλόψυχη», το
«Καφενείον η Ελλάς».....
Οι παλιές γνώριμες συνθέσεις θα συμπληρωθούν από τις νεώτερες, προσφέροντας ένα μουσικό πανόραμα σε
μια μοναδική βραδιά κάτω από τη σκιά
της Ακρόπολης.
Το μοναδικό σύνολο των παραπάνω
ερμηνευτών συμπληρώνουν: ο διάσημος
βέλγος φλαουτίστας
Marc
Grauwels, η περίφημη αυλήτρια του
Νάι Σύλβια Κουτρούλη, 16μελες φωνητικό και 8μελες Βυζαντινό σύνολο
και η Oρχήστρα Παλίντονος Αρμονία.
Ώρα έναρξης της παράστασης: 9 μ.μ.
Τιμές Εισιτηρίων: 40€ (Διακεκριμένη
Ζώνη), 35€ (ΖΩΝΗ Α’), 30€ ( ΖΩΝΗ
Β’), 25€ (ΖΩΝΗ Γ’), 20€ (ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ ), 15€ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ) και 5€
(ΑΜΕΑ -22 Θέσεις)
Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.
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«Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2013»
στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο πολιτιστικός τομέας του Κ.Α.Π.ΠΑ. του
Δήμου Γλυφάδας διοργανώνει τον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη» με στόχο
να αποτελέσει θεσμό πολιτιστικών εκδηλώσεων, σημείο αναφοράς και
συνάντησης για όλους και να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση
της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

τροφε Μεγαλειότατε…» - 11 Σεπτεμβρίου, 21.00

Το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο θεματικά και περιλαμβάνει 23 ποιοτικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

Θέατρο – Αλέξανδρος Ρήγας, «Τα
παιδιά θα έρθουν στις οχτώ» - 14/9,
21.00

Θέατρο – Νίνα Νεγρεπόντη, «Η Θυσία
της Ιφιγένειας τότε και τώρα» - 12/9,
21.00
Συναυλία – Γ. Λιανός, Γ. Βαρδής, «Με
δύο καλούς φίλους» - 13/9, 21.30

Συναυλία – Τάσος Κατοπόδης, «Τα
τραγούδια του Ελληνικού Σινεμά» 15/9, 21.30
Θέατρο – Γιώργος Μιχαλόπουλος,
«Κάθε Πέμπτη κ. Γκριν» - 16 Σεπτεμβρίου, 21.00
Συναυλία – TRIO M.O.T.He, «music of
the heart» - 17 Σεπτεμβρίου, 21.30

Θεατρική παράσταση «Δεν Ακούω,
Δεν Βλέπω, Δεν μιλάω» του Χρήστου
Χατζηπαναγιώτη, στις 30 Αυγούστου,
ώρα 21.00
Μουσικό/Θεατρικό με το Γιάννη Ζουγανέλλη & 15 50 στις 31 Αυγούστου,
ώρα 21.00
Μουσικό/Θεατρικό με τη Ματθίλδη
Μαγγίρα, «The Kaliardians” την 1η Σεπτέμβρη, ώρα 21.00
Παιδικό με τον Κώστα Καπετανίδη,
«Ξανά Ζου» στις 2 Σεπτέμβρη, ώρα
21.00
Συναυλία με το Νίκο Ανδρουλάκη, «Τα
τραγούδια ταξιδεύουνε στο χρόνο»
στις 3 Σεπτέμβρη, 21.30
Συναυλία με τους Δασκουλίδη, Ίμβριο,
Σπυράκο, «Ταξίδι στο Λαϊκό Πεντάγραμμο» - στις 4 Σεπτεμβρίου, 21.30

Θέατρο με το Γιώργο Πετρινόλη, «Φωνάζει ο κλέφτης» στις 5 Σεπτέμβρη,
21.00

Θέατρο – Γιώργος Ματαράγκας, «Οι
Επιτρέποντες» - 18/9, 21.00
Συναυλία - …με Γλυφαδιώτες καλλιτέχνες – 19/9, 21.30

Μουσικό/Θεατρικό με το Νίκο Ορφανό, «Τα τραγούδια του κυρ-Αλέκου» στις 6 Σεπτέμβρη, 21.00

Συναυλία – Γιάννης Σπανός, «Οδός
Αριστοτέλους» - 20 Σεπτεμβρίου,
21.30

Θέατρο με το Γιώργο Βάλαρη, «Σ΄αγαπάω, αλλά...» στις 7 Σεπτέμβρη, 21.00

Συναυλία – «A tribute th the Legends», «Τα τραγούδια του πατέρα
μου» - 21/9, 21.30

Μουσικό/Θεατρικό με τους Κρ. Κατσούλη, Γερ. Γεννατά, «3 LA LUNA
KAI 2 XO!REVOUN?» στις 8
Σεπτέμβρη, 21.00
Παιδικό με την Κάρμεν Ρουγγέρη,
«Αίσωπος, κάτι θέλει να μας πει...»
στις 9 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00
Θέατρο –Γιάννης Μόρτζος, «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» - 10/9,
21.00
Θέατρο – Γιάννης Ζαφείρης, «Σύν-

Τζωρτζίνα Καλέργη

Μαρία Φαραντούρη
«Χθες άρχισα να τραγουδώ»
Πενήντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας
Ηρώδειο 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 9μ.μ.
Φιλική συμμετοχή: Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Σαβίνα Γιαννάτου
Η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη γιορτάζει τα
πενήντα χρόνια στο τραγούδι, με μια μεγάλη συναυλία στο
Ηρώδειο στις 17 Σεπτεμβρίου. Η διεθνούς κύρους καλλιτέχνης θα κάνει μια αναδρομή στους σημαντικότερους
σταθμούς της μουσικής της πορείας. Η συναυλία αυτή γίνεται με την υποστήριξη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας η οποία
φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα. Η βραδιά θα συμβάλλει στην ενίσχυση του έργου
του σωματείου: «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού».
«Ταξίδεψα με τα φτερά της μουσικής, της ποίησης, της ελληνικής
γλώσσας. Ένα ταξίδι χωρίς τέλος. Μεγάλωσα με το τραγούδι μου,
μαζί του γνώρισα τον κόσμο, και αγάπησα τους ανθρώπους. Τραγούδησα τον αγώνα, την χαρά, την θλίψη τους. Με την τέχνη μου
ερωτεύτηκα τη ζωή, πίστεψα στην ελπίδα: και είμαι εδώ παρούσα.
Το κορίτσι από τη Νέα Ιωνία με τ’ όνειρο, που συνεχίζει, γιατί χθες
άρχισα να τραγουδώ», σημειώνει η Μαρία Φαραντούρη για τη συναυλία.

Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2013»
είναι αφιερωμένος στην ενίσχυση του
Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, αλλά
δέχονται τρόφιμα και φάρμακα για τις
αναγκες του παντοπωλείου και του Φαρμακείου του Δήμου.Την καλλιτεχνική
επιμέλεια έχει η Αντιδήμαρχος, Νατάσα
Αργυροπούλου, τομεάρχης πολιτισμού
του Κ.Α.Π.ΠΑ.

"ΜΙΑ ΒΡΟΧΗ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ"
Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου, ώρα: 21:00 στο θέατρο Βράχων στο Βύρωνα
Η φωνή Θεού που ξυπνά το Σωτήρη –έναν απλό και φορόπληχτο ταβερνιάρη – του ανακοινώνει ότι ο κατήφορος που έχει πάρει το ανθρώπινο γένος δεν έχει
σταματημό κι’ έχει ήδει προγραμματίσει έναν παγκόσμιο κατακλυσμό που δεν θ’αφήσει τίποτα όρθιο!
Σε μόνο 7 ημέρες.
Ενα εφιαλτικό σενάριο....που μπορεί όμως να γίνει και
χειρότερο.
Επέλεξε εκείνον για να φτιάξει τη κιβωτό και να σώσει
λιγοστούς ενάρετους ανθρώπους και τα ζώα - ως είθισται.
Ο Σωτήρης - που οι κατασκευές δεν περιλαμβάνονται
στα ταλέντα του μιας και δυσκολεύεται ακόμα και στα
Λέγκο - προτιμά να πείσει τον Κύριο ότι στην πραγματικότητα έχει καλοσύνη και ομορφιά αυτός ο κόσμος και
δεν του αξίζει να καταστραφεί.

με την

Έχει μόνο 7 ημέρες.
Φυσικά δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του,
έτσι, ζητά τη συνδρομή του συνεργάτη του, ενός
ατζέντη παρηκμασμένων ψευτοκαλλιτεχνών, που βρίσκει την ευκαιρία να διαφημίσει το "εμπόρευμα" του και
να διεκδικήσει ένα καλό μερίδιο στη "μετά τον κατακλυσμόν" αγορά.
Και μένουν μόνο 7 μέρες.
Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 9μ.μ. στο θέατρο βράχων στο Βύρωνα.
Παραγωγή Γιώργου Γιαννακόπουλου
Θέατρο Βράχων, Βύρωνας - Υμηττός (οδός Ταταούλων)
Τηλέφωνο: 210 7626438, 210 7626738
Είσοδος Ελεύθερη.

Θα ακουστούν τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στο χρόνο,
σημάδεψαν την κοινή μνήμη, και δεν έπαψαν ούτε στιγμή να δείχνουν έναν άλλο δρόμο για το μέλλον. Η Μαρία Φαραντούρη πανταχού παρούσα στο μουσικό γίγνεσθαι, δεν σταμάτησε ποτέ να
πειραματίζεται, και να τολμά και εδώ και στο εξωτερικό. Πενήντα
χρόνια μετά τραγουδά αποσπάσματα από το μεγάλο ρεπερτόριό
της και από το έργο των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, όπως οι
Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Διονύσης Σαββόπουλος,
Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος,
αλλά και ξένων συνθετών, όπως οι Zulfu Livaneli, Kurt Weil, Charles
Lloyd, Lucio Dalla, σε ποίηση Κ.Π.Καβάφη, Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Άγγελου Σικελιανού, Νίκου Γκάτσου,
Federico Garcia Lorca , Pablo Neruda, Bertolt Brecht αλλά και των
στιχουργών Ιάκωβου Καμπανέλλη, Λευτέρη Παπαδόπουλου,
Κώστα Καρτελιά.
Η σχέση της Μαρίας Φαραντούρη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι μια σχέση ζωής από το 1963 που την ανακάλυψε. Το
μουσικό σύμπαν του Μίκη είναι ένας ποιητικός τόπος που συναντιούνται το συλλογικό στοιχείο, και το προσωπικό, η ιστορία
και το βίωμα, η ποίηση που γίνεται τραγούδι. Μ’ αυτή την οπτική,
παρουσιάζεται για πρώτη φορά, η σουίτα με τίτλο «Poetica», σε
ποίηση Διονύση Καρατζά και Γιάννη Θεοδωράκη, που αναδεικνύει
την λυρική υπαρξιακή πλευρά του Μίκη, μέσα από την συνθετική
ενορχηστρωτική ματιά του Τάκη Φαραζή.
Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Τάκης Φαραζής.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απεβίωσε ο δημοτικός
σύμβουλος
Δημήτρης Βελιώτης
Εφυγε αιφνίδια από τη ζωή,
27 Ιουλίου (στον ύπνο του), ο
δημοτικός σύμβουλος του
Δήμου Παλλήνης, Δημήτρης
Βελιώτης.

Το Σεπτέμβρη ξεκινά το εσωτερικό
δίκτυο αποχέτευσης στο Κορωπί
Ενημέρωση σε κάθε γειτονιά για την κατασκευή του δικτύου

Ο Δημήτρης Βελιώτης, Ταξίαρχος της Πολεμικής
Αεροπορίας εν αποστρατεία και δημοτικός σύμβουλος
Παλλήνης
συμμετείχε στα κοινά του
Γέρακα από το 2002 όταν στις δημοτικές εκλογές διεκδίκησε το Δήμο Γέρακα. Το 2006 διεκδίκησε ξανά τον Δήμο
με αντίπαλο το σημερινό δήμαρχο Θανάση Ζούτσο.
Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές συμμετείχε με τον συνδυασμό του Σπύρου Κωνσταντά και εξελέγη δεύτερος σε
ψήφους σύμβουλος της μειοψηφίας στην Δ.Ε Γέρακα.

Οπως ήταν αναμενόμενο και φυσικό, στη συνεδρίαση (υπ.αρ.18η,
6.8.13) του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κρωπίας, κυριάρχησε
το θέμα της υπογραφής για την
υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου στο Κορωπί και γενικότερα
στα Μεσόγεια.
Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης, αφού
έκανε μία γενική ενημέρωση για

τη σπουδαιότητα του έργου, για
τις υπογραφές που μπήκαν προκειμένου να αρχίσει το έργο, το
οποίο θα ξεκινήσει όπως είπε το
Σεπτέμβριο του 2013, ενημέρωσε
το Σώμα για την προετοιμασία του
Δήμου.
Ο Δ. Κιούσης αναφέρθηκε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για την ομαλότερη

Πηγή: gerakas.org.gr

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
Mε την Έναρξη του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους 20132014, από την πρώτη Σεπτεμβρίου, επαναλειτουργεί για
3η συνεχόμενη χρονιά «Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ» στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας (Πλατεία Άλσους 1),
Τηλ: 210 8954921, fax: 210-8990684
Οι μέχρι τώρα δικαιούχοι ενορίτες ή όσοι ακόμα νέοι δεν
έχουν καταγραφεί, μπορούν να εγγραφούν το Σάββατο
7 Σεπτεμβρίου, 9.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. και να παραλάβουν την πρώτη φετινή βοήθεια.
Οι τρόποι που μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια της Ενορίας είναι:
1. Ανταποκρινόμενοι τακτικά, ρίχνοντας τον οβολό μας,
από το υστέρημά μας, στο ειδικό κυτίου υπέρ του Φιλοπτώχου Ταμείου.
2. Ενισχύοντας το σχετικό καλάθι από το πρόγραμμα
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» σε όλα τα Super Market της περιοχής.
3. Προσφέροντας χρηματική προσφορά υπέρ της Τράπεζας Τροφίμων, αντί Στεφάνων στις Εξόδιες Ακολουθίες ή αντί κεράσματος των Μνημοσύνων, υπέρ
Αναπαύσεως των προσφιλών μας προσώπων.
4. Προσφέροντας άμεσα τρόφιμα ή είδη καθαρισμού και
πρώτης ανάγκης στην «Τράπεζα Αγάπης» κάθε Σάββατο
9.30 π.μ. με 10.30 π.μ., Κυριακή 10.00 π.μ. με 10.30 π.μ.
και Τετάρτη κάθε 6.30 μ.μ. με 7.00 μ.μ. το απόγευμα.
5. Με την συμμετοχή μας και την αξιοποίηση του χρόνου μας, στην υπό δημιουργία εθελοντική ομάδα «της
Ενοριακής Τράπεζας Αγάπης», ώστε να στελεχωθεί
επαρκώς και να ανταποκριθεί στις συνεχόμενες αυξημένες ανάγκες.
6. Με την συμμετοχή μας στις προσκυνηματικές εκδρομές και Εκδηλώσεις του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας μας, που
έχουν σκοπό την ενίσχυση του
Φιλοπτώχου Ταμείου αλλά και της Τράπεζας Τροφίμων.
Με όποιον άλλο τρόπο ή πρόταση θα μπορούσε κάποιος
σοβαρά
ρ
α
π
να προτείνει και δεν καλύφθηκε από τις
πάνω είναι καλοδεχούμενη.

διεξαγωγή του έργου ώστε και οι
κάτοικοι και τα συνεργεία της κοινοπραξίας να εξυπηρετηθούν.
Όπως είπε σε κάθε γειτονιά θα
γίνει ενημέρωση για όλες τις λεπτομέρειες του έργου, ενώ θα ζητηθεί και η συνδρομή των
κατοίκων κάθε γειτονιάς καθώς
και των κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου για τη διευκόλυνση της
προσβασιμότητας σε δημότες με
προβλήματα υγείας, κινητικές ή
άλλες δυσκολίες.
Ο Δήμαρχος επέστησε την προσοχή στην αξιοπιστία των πληροφοριών που αφορούν το έργο.
«Μόνο ο δήμος με τους εντεταλμένους υπαλλήλους του και τους
εντεταλμένους αιρετούς μπορούν
να παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση, και oι επίσημες ανακοινώσεις ή έντυπα. Σκοπός μας είναι η
καλύτερη οργάνωση των εργασιών κατασκευής του εσωτερικού
δικτύου και η ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων σε κατοίκους και συνολικά στην τοπική παραγωγική
δομή της πόλης», κατέληξε.

Απόφαση για τα αδέσποτα ζώα στη Λαυρεωτική
Ο Δήμος Λαυρεωτικής με απόφαση
του Δημοτικού του Συμβουλίου, προχώρησε σε μέτρα για την αντιμετώπιση
του
προβλήματος
των
αδέσποτων ζώων.
Συγκεκριμένα με την από 08.07.2013
τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με
τίτλο: «πρόγραμμα αντιμετώπισης
αδέσποτων ζώων, δαπάνες εμβολιασμού, στείρωσης και θεραπείας», προϋπολογισμού δαπάνης 4.415,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 4.988,95 ευρώ,
αποφασίστηκε:
― Απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων
ζώων, στον Δημήτρη Παπαγεωργίου,
Κτηνιατρικό Κέντρο Κερατέας, με
έδρα στην Κερατέα, οδός Δημ. Λιούμη
5, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του, η οποία έχει ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΙΕΣ σε ευρώ
Στείρωση θηλυκού : 80,00
Στείρωση αρσενικού : 50,00
Εμβόλιο – Χάπι αποπαρασίτωσης:
10,00
Εξέταση λεισμάνιας: 25,00
Εξέταση ερλείχιας: 25,00
Βιοχημικές εξετάσεις: 20,00
Ηλεκτρονική σήμανση: 22,00

― Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης

ανάθεσης στον ανάδοχο για την αποδοχή της προσφοράς του και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2013.
― Η αμοιβή του αναδόχου κτηνιάτρου
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 4.988,95 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η
ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ
15-6693.001 του προϋπολογισμού
εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους
2013.
― Η αμοιβή θα παρέχεται στον Ανάδοχο από το Δήμο, έπειτα από πιστοποίηση
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος
(άρθρο 7 της υπ’ αριθμ.280239/2003
Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ
1712//Β’/,19.11.03), με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΕΒΔΟΜΗ

«Προαστιακή Σιδηροδρομική
Γραμμή: Κόμβος Κορωπίου – Λαύριο»
Περιβαλλοντική εκτίμηση
για τυχόν ενστάσεις
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και
Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου: «Προαστιακή Σιδηροδρομική Γραμμή : Κόμβος Κορωπίου – Λαύριο» της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
Αντίγραφα της μελέτης, βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λαυρεωτικής, στο Λαύριο και την Κερατέα, για
να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις – ενστάσεις μέχρι 3.9.2013, στην Περιφέρεια Αττικής.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα διατυπώσει τις απόψεις του
για τη συγκεκριμένη ΠΠΕΑ, μετά από συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου.

Επιτυχής η παρέμβαση
του Δήμου Παλλήνης για
τις εργατικές Πολυκατοικίες
«Γρηγόρης Λαμπράκης»
Απέφερε καρπούς η παρέμβαση του Δημάρχου Παλλήνης, Αθανάσιου Ζούτσου με την πρότασή του, η οποία
υποστηρίχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,
προς τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, με
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των κατοικιών στις εργατικές
πολυκατοικίες Παλλήνης «Γρηγόρης Λαμπράκης» να
απαλλαγούν από τα βαριά πρόστιμα που επέφεραν οι
πολεοδομικές παραβάσεις του ΟΕΚ.
Η πρόταση, όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο
φύλλο, αφορούσε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση
του άρθρου 23 παρ.15 στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-περιβαλλοντικό ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις».
Έτσι, με την εν λόγω τροποποίηση προκύπτει και η οριστική λύση στο πρόβλημα των κατοίκων, που σημαίνει
ότι: το παράβολο που θα καταβληθεί, θα υπολογιστεί
ανά οικοδομική άδεια και όχι με βάση την επιφάνεια και
έτσι οι 160 κατοικίες θα πληρώσουν συνολικά 500 ευρώ,
ήτοι 3 περίπου ευρώ για τον κάθε ιδιοκτήτη.
Στην επιτυχία αυτή καθοριστική συμβολή είχε και ο Πρόεδρος της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
της Βουλής, Γεώργιος Βλάχος (Βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής), με τον οποίο ο Δήμαρχος Παλλήνης είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις.

Παράταση καρτών εισόδου
στις πλαζ ως 31 Αυγούστου
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανακοινώνει
ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, παρατείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου η ισχύς των καρτών εισόδου στις οργανωμένες ακτές κολύμβησης του Δήμου,
που είχαν εκδοθεί το 2012 και το 2011.
Για το διάστημα αυτό, οι παλιές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τη νέα Κάρτα Δημότη, που
εκδίδεται από φέτος και περιλαμβάνει μια σειρά από παροχές για τους δημότες – κατόχους.
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Καθορίστηκαν τέλη κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων στα 3Β
Καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, τα τέλη κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων της
πόλης, για τη διενέργεια τεχνικο-οικοδομικών
εργασιών, καθώς και το ύψος του
προστίμου που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, οι οποίοι δεν
καθαρίζουν τους χώρους που
τους ανήκουν.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ζ
του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
ομόφωνα:
α) Τον καθορισμό τελών για
χρήση - κατάληψη πλατειών,
πεζόδρομων, πεζοδρομίων
και λοιπών κοινόχρηστων

χώρων για τεχνικο-οικοδομικές εργασίες, με ενιαίο τέλος
και στις τρεις Δημοτικές
Ενότητες, και
β) Τον καθορισμό προστίμων
για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων», με ενιαίο τέλος και

στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.
Συγκεκριμένα καθορίστηκαν:
Τέλη για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων
χώρων για τεχνικο-οικοδομικές
εργασίες:

Μεταφορά ακτοπλοϊκών γραμμών
στο λιμάνι του Λαυρίου
Ανταπόκριση με ποια μέσα μεταφοράς;
Δραστικές αλλαγές στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση των
νησιών με το λιμάνι του Πειραιά
προανήγγειλε
ο
υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Στόχος είναι, όπως ελέχθη,
να αξιοποιηθεί περισσότερο το λιμάνι του Λαυρίου
και να μετακινηθούν εκεί οι
γραμμές για το βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, ενώ
για τα μικρότερα νησιά δεν
θα υπάρχει απευθείας σύνδεση με το κέντρο, αλλά
μέσω του δικτύου.

Μιλώντας στον Αθήνα 9.84
ο Μ. Βαρβιτσιώτης, μεταξύ
άλλων, τόνισε ότι “θα προκηρύξουμε πλέον τις επιδοτούμενες γραμμές, όχι μόνο
από τον Πειραιά, αλλά και
από το Λαύριο, για να
δούμε εάν θα μετακινηθούν
προς τα εκεί οι εταιρείες.
Αυτό σημαίνει ότι για το βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες το ταξίδι θα είναι κατά
μιάμιση ώρα λιγότερο. Και
άλλα τέτοιου είδους μέσα,
όπως με την μείωση ή την
κατάργηση κάποιων δρομολογίων που δεν έχουν καμία

εμπορικότητα και σήμερα
επιδοτούνται, ώστε να αξιοποιηθούν τα λεφτά των επιδοτήσεων σε πιο κεντρικά
δρομολόγια, για να έχουμε
πιο ανταγωνιστικό τιμολόγιο".
σ.σ.: Και αναρωτιόμαστε
πόσο “στο πόδι” αποφασίζονται τέτοιες ενέργειες;
Εχει σκύψει κανείς να δει τί
ανταπόκριση
συγκοινωνιακή έχει το λιμάνι του
Λαυρίου, η οποία είναι ανύπαρκτη παντελώς μετά τις
10 το βράδυ;

Τέλος 25,00€ μηνιαίως κατά
τετραγωνικό μέτρο
Για τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών, προστατευτικής
περίφραξης και ικριώματος
(σκαλωσιάς), για εναπόθεση οικοδομικών υλικών, για εκτέλεση διαφόρων τεχνικών
εργασιών κτλ, σε πεζοδρόμιο ή
οδό (οδόστρωμα).
Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης
χρήσης κοινόχρηστου χώρου,
θα επιβάλλονται τα πρόστιμα
που προβλέπονται από το
άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80,
το άρθρο 26 παρ. 5 του Ν.
1828/89 και το άρθρο 6 του Ν.
1900/90, όπως ισχύουν.
Πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων
Προσδιορισμένο από το νόμο
τέλος: 0,50€ ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο
Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε
απόσταση μέχρι 100 μέτρων
από τα όριά τους, έχουν την
αρμοδιότητα να μεριμνούν για
την τήρηση των υποχρεώσεων
καθαρισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 94 παρ.
26 του Ν.3852/2010 και τις
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Σε βάρος εκείνων που
δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο 0,50€ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου
χώρου, το οποίο και αποτελεί
έσοδο του οικείου Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωση
των υπόχρεων, δημιουργείται
η υποχρέωση αυτεπάγγελτου
καθαρισμού των χώρων από το
Δήμο, με την ανάλογη χρέωση.

Ολοκληρώνεται η οδοποιΐα στη Μηλαδέζα της Βάρης
Η οδοποιία στη Μηλαδέζα
της Βάρης προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, όπως μας
ενημερώνει ο Δήμος 3Β και
έχει ολοκληρωθεί το 80% του
έργου, το οποίο είναι προϋπολογισμού
2.270.900
ευρώ.
Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις οδούς
Κύμης, Σφακτηρίας, Σκουφά,
Μαντώς Μαυρογένους, Αρετής, Λυσσάνδρου, Αγίου Βασιλείου, Αγγέλου Τερζάκη,
Παραδείσου, Σαντορίνης, Εμμανουήλ Μπενάκη, Πανόρμου,
Αγίου
Ιωάννου,

Μεσσηνίας, Παύλου Μελά,
Σμύρνης, Περσεφόνης, Εφέσου και Σπάρτης.

Συνολικά έχουν ασφαλτοστρωθεί περίπου 20.000 τ.μ.
οδικού δικτύου, που έχουν

ήδη παραδοθεί στην κυκλοφορία. Προς το παρόν εκκρεμούν πεζοδρομήσεις με
κυβόλιθους στις οδούς Λακωνίας, Τήνου, Μανώλιας,
Καρυωτάκη, Παπάζογλου, Βίκτωρος Ουγκώ και Αγίου Γεωργίου, καθώς και τμήματα
των οδών Σμύρνης, Σπάρτης,
Μεσσηνίας και Περσεφόνης.
Oπως σημειώνει ο Δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σπύρος Πανάς, ο οποίος
επιβλέπει τις εργασίες που
εκτελούνται, το έργο θα έχει
ολοκληρωθεί στο σύνολό του
ως τα μέσα Δεκεμβρίου.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Αντί Σταυρίδη, Γερμανό!
Τον Στέλιο Σταυρίδη, τον έχουμε συναντήσει πολλές
φορές στη σημερινή πολιτική της λιτότητας και ιδιαίτερα
όταν διορίστηκε από την εσωτερική τρόικα, ως πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ. Ξέρετε, αυτού του ταμείου που ασχολείται
με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.
Ηδη πουλήσαμε τον ΟΠΑΠ με την περιχαρή δήλωση του
Στ. Σταυρίδη ότι «τα 625 εκατ. ευρώ που πήραμε από τη
μεταβίβαση ούτε στον ύπνο μας δεν θα τα βλέπαμε».
Ετσι κοιμήθηκε περιχαρής για το ξεπούλημα τόσο φθηνά
και την επομένη ξύπνησε ...παραιτημένος.
Οι ίδιοι που τον διόρισαν τον ξήλωσαν εν μία νυκτί. Βέβαια

αυτό το λέμε παραίτηση.
Αστεία πρόφαση γιατί συνταξίδεψε με τον νέο ιδιοκτήτη
του ΟΠΑΠ Μελισανίδη, στο ίδιο ταξί αεοσκάφος μέχρι την
Κεφαλονιά που παραθέριζε η οικογένειά του. Ο Μελισανίδης ο άνθρωπος συνέχισε το ταξίδι του...
Ό διευθυντής του «Βήματος» Αντώνης Καρακούσης
έγραψε στο τουίτερ: «Γερμανός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, όπως πάει η δουλειά! Η τρόικα είχε
θέσει από καιρό ζήτημα αποτελεσματικότητας. Να η ευκαιρία»!
Επομένως ο νέος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ μοιάζει να είναι
Γερμανός. Γιατί το κάθε τι “θέλει το Γερμανό του” και ιδιαίτερα η δημόσια κρατική ελληνική περιουσία θέλει ένα Γερμανό για να ξεπουληθεί αξιοπρεπώς!!!

O Θανάσης Καναούτης
δεν αυτοκτόνησε· τον εκτέλεσαν...
Η φίλη του Θανάση, μίλησε για το περιστατικό στο τρόλεϊ που
στοίχισε τη ζωή του νεαρού, στην τηλεόραση του mega. Ναι,

ο Θανάσης δεν αυτοκτόνησε. Εκτελέστηκε για 1,5 €!
Ο ελεγκτής είχε προηγούμενα με το Θανάση, γιατί τον
είχε ξαναπιάσει χωρίς εισιτήριο. «Να ξέρετε ότι ο κόσμος
είναι πολύ μικρός και πείτε στον φιλαράκο σας ότι εγώ θα
τον ξαναπετύχω», φέρεται να είχε πει ο ελεγκτής στις κοπέλες την πρώτη φορά που συνάντησε τον 19χρονο.
"Τα παιδιά δεν είχαν χτυπήσει εισιτήριο, κοιτάμε μπροστά
και βλέπουμε ότι μάλλον υπάρχει ελεγκτής. Τον καταλαβαίνω εγώ και ο Θανάσης... Γυρνάμε να το πούμε στην κοπέλα -μέλος της παρέας- κι εκείνη την ώρα όπως έχει
γυρίσει και ο Θανάσης έρχεται ο ελεγκτής, του χτυπάει
την πλάτη και του λέει - Είδες τι μικρός που είναι ο κόσμος;", περιγράφει η 19χρονη τις στιγμές πριν από το συμβάν.
"Ξεκινάνε να σπρώχνονται στη μεσαία πόρτα, ο ελεγκτής
είχε πιάσει το Θανάση στα χέρια, έπεφτε ξύλο, όλα... και
σπρώχνοντας έχουν φτάσει στην μπροστινή πόρτα, δίπλα
στον οδηγό.
Τρέχουμε και βλέπουμε τον Θανάση ξαπλωμένο ανάσκελα, με αίματα στη μύτη και μια λίμνη αίματος δίπλα στο
κεφάλι αριστερά, χωρίς την μπλούζα και το ένα του παπούτσι, ξαπλωμένο στο οδόστρωμα", κατέληξε η φίλη του
19χρονου.

Τις ζημιές των τραπεζών από την κατάρρευση της αξίας των εμπραγμάτων
εξασφαλίσεών τους πάλι τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες,
μέσω των προγραμμάτων επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών!
Γιά να φύγει η Πατρίδα μας μπροστά, το θέμα δεν είναι, απλά, το
αν "πήραμε τη δόση μας", αλλά το
πως θα πάψουμε να σερνόμαστε.
Το πως θα προσελκύσουμε επενδύσεις ώστε να δoθεί νέα ώθηση
στη παραγωγή -με καλύτερα και
όχι πεπαλαιωμένα τεχνικά μέσακαι να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και νέα εισοδήματα!
Η εποχή που καταφέρναμε να
πληρωνόμαστε περισσότερο από
την αξία αυτών που παράγαμε, και
να καταναλώνουμε, με δανεικά,
ακόμα περισσότερα, πέρασε ανεπιστρεπτί!
Τα διαθέσιμα εισοδήματά μας δεν
μπορεί πλέον να μην είναι αντίστοιχα με την αξία όλων αυτών
που παράγουμε. Τα τελευταία 30
χρόνια, συντηρούσαμε ένα επίπεδο διαβίωσης χάρις στα ελλείμματα που χρηματοδοτούσε το
διεθνές τραπεζικό σύστημα,
χάρις στις εισροές ενισχύσεων
από διάφορα Κοινοτικά προγράμματα, και από τον δανεισμό των
Ελληνικών τραπεζών από την διεθνή διατραπεζική αγορά! Αυτά
“κόπηκαν”, και πρέπει πλέον να
ζούμε ανάλογα με την αξία αυτών
που παράγουμε (και λίγο λιγότερο
γιά να μπορούμε να αποπληρώνουμε τα χρέη μας).
Όταν θες να διατηρήσεις τα κεκτημένα σου με κραυγές και παρακάλια, και αρνείσαι να κοιτάξεις

την νέα πραγματικότητα κατάματα, τότε, όχι μόνο έχεις χάσει
την ουσία του προβλήματος, αλλά
έχεις χάσει ΚΑΙ την ανεξαρτησία
σου. [Όπως έγραφε ο μέγας Σοφοκλής στην Αντιγόνη, αν έπιαναν
τόπο οι ικεσίες και τα παρακάλια,
δεν θα κάναμε άλλη δουλειά από
το να ικετεύουμε!].
σ.σ. ποιος τα είπε; ο Κρέων;
Γιά να φύγουμε λοιπόν μπροστά,
χρειάζεται παραγωγή περισσότερου και μεγαλύτερης αξίας έργου!
Αυτό, με τη σειρά του χρειάζεται
(1) αυτοί που δουλεύουν, να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά (κυρίως στο Δημόσιο τομέα), και (2)
περισσότερες επενδύσεις!
Γιά κάθε νέα δουλειά κάποιος (επιχειρηματίας, επενδυτής, μαγαζάτωρας) πρέπει να ριψοκινδυνεύσει
τις αποταμιεύσεις του και τα κεφάλαιά του σε αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές,
νοίκια, μηχανήματα, εξοπλισμό,
εγκαταστάσεις, μάρκετινγκ, προώθηση των προϊόντων του, κλπ.
Γιά να υπάρξει όρεξη για επενδύσεις, απαιτείται μιά υποφερτή ψυχολογία,
ένα
αίσθημα
στοιχειώδους οικονομικής ασφάλειας, λειτουργικές υποδομές
αλλά και ελάφρυνση των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Και μιά αίσθηση στοιχειώδους
αξιοκρατίας: το αν θα "πας καλά"
να εξαρτάται από την δουλειά

σου, τον ιδρώτα σου, τις ικανότητές σου, την προσφορά σου στην
ανοικτή αγορά, και όχι από το αν
εξασφάλισες κάποια κομματική
προστασία, ή ειδικά προνόμια από
το Κράτος!

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όσον αφορά τους φόρους, ποιός
σοβαρός επενδυτής θα φέρει τα
λεφτά του σε μιά χώρα
1. με τόσο βαρείς (40-45%) φορολογικούς συντελεστές (όταν
μέγας αριθμός Χωρών προσφέρει
απίθανα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα),
2. με τέτοια, υπερφορολόγηση
των ακινήτων,
3. με τεράστιες αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια στα τιμολόγια ηλεκτρικού και φυσικού
αερίου, και
4. την παντελή έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικού δανεισμού.

Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η υπερφορολόγηση των ακινήτων
έχει φοβερές επιπτώσεις τις
οποίες οι περισότεροι δεν έχουν
αντιληφθεί! Η υπερφορολόγηση,
1. Μειώνει την απόδοση των ακινήτων και άρα την αξία τους.
Έστω και αν κάποιος αγοράσει ένα
ακίνητο φθηνότερα, που θα βρει
διαθέσιμο ρευστό να πληρώσει
όλα τα χαράτσια;

2. Οι Έλληνες έχουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του
επενδεδυμένο σε ακίνητα, θεωρώντας τα ασφαλέστερη επιλογή.
Πέφτοντας η αξία των ακινήτων,
πέφτει και η περιουσία των Ελλήνων με όλες τις συνέπειες γιά την
κατανάλωση και τις επενδύσεις.
Προφανώς και ξοδεύεις μικρότερο
ποσοστό από τα εισοδήματά σου,
όταν νοιώθεις τόσο μεγάλη ανασφάλεια επειδή μειώνεται η αξία
της περιουσίας σου!
3. Έχει αφανισθεί η οικοδομική
δραστηριότητα (και τα αντίστοιχα
φορολογικά έσοδα) και η απασχόληση στον κλάδο αυτό (με τα αντίστοιχα ασφαλιστικά έσοδα),
4. Οι δανειζόμενοι υποθηκεύουν
ακίνητά τους γιά να δανειστούν
από τις τράπεζες. Όταν πέφτει η
αξία των ακινήτων τους, οι τράπεζες ζητάνε 'διπλάσια' ακίνητα γιά
τον ίδιο δανεισμό, με αποτέλεσμα
να μειώνεται και η παροχή δανείων και η ρευστότητα, ενώ και οι
τράπεζες καταγράφουν μεγαλύτερες ζημίες!
Προσοχή τώρα: Τις ζημιές των
τραπεζών από την κατάρρευση
της αξίας των εμπραγμάτων εξασφαλίσεών τους (δηλαδή της
αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων
τους), πάλι τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες, μέσω των
προγραμμάτων επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών! Διπλή
ζημιά δηλαδή!

γράφει ο Πέτρος Δούκας
διδάκτωρ Οικονομικών του Παν/μίου
της Ν. Υόρκης (Ν.Y.University)

Και κάτι άλλο:
5. Η υπερφορολόγηση των ακινήτων σε συνδυασμό με την ύφεση,
αναγκάζει πολύ κόσμο να πουλήσει “κοψοχρονιάς”. Κερδισμένοι
βγαίνουν, αθόρυβα, οι “έχοντες
και κατέχοντες”.
Αναδιανομή από την αστική τάξη
στους πλούσιους του εξωτερικού
(ή και σε εκείνους τους πολύ λίγους Έλληνες που έχουν παραμείνει πλούσιοι).

Σημείωση:

Ο Π. Δούκας διαπιστώνει καταστάσεις και λέει κοινά παραδεκτές
αλήθειες, αλλά σε ορισμένα σημεία, όπως εξ’ άλλου είναι φυσικό,
διαφωνούμε. Επ’ αυτών θα διατυπώσει τις αντιρρήσεις του ο Κώστας Βενετσάνος στο προσεχές
φύλλο.
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Πρόσχημα η αξιολόγηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ.
Στόχος η διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Όλοι γνωρίζουμε ότι στα χρόνια
του Μνημονίου η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη
επίθεση από την κυβέρνηση είτε
κατ’ εντολή της Τρόικα είτε όχι.
Βιώνουμε δε το τελευταίο διάστημα ένα νέο διωγμό με τις καταργήσεις οργανισμών και τις
απολύσεις προσωπικού που είναι
απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου, όπως έγινε πρόσφατα με
τους σχολικούς φύλακες και τη
Δημοτική Αστυνομία.
Πιστεύω δε ότι το θέμα της κινητικότητας στη Δημοτική Αστυνομία
είναι μια κοροϊδία, τη στιγμή που
το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προσπαθεί σήμερα να ακυρώσει όλες
τις προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών που έχουν γίνει.
Καθημερινά διαβάζουμε και ενη-

μερωνόμαστε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να απολυθούν περίπου 12.000 εργαζόμενοι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το
τέλος του χρόνου. Στο στόχαστρο
έχουν μπει όλοι εκείνοι οι υπάλληλοι που έγιναν αορίστου χρόνου με τα Προεδρικά διατάγματα
Πρ. Παυλόπουλου και Β. Παπανδρέου και κυρίως οι απολύτως
απαραίτητοι για τους δήμους εργαζόμενοι με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων.
Στον Δήμο Σαρωνικού οι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου (διατάγματα Παυλόπουλου,
Παπανδρέου) είναι περίπου 34,
ενώ 65 είναι οι συμβασιούχοι με
ασφαλιστικά μέτρα που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου
(καθαριότητα, κοινωνικές δομές,

διοικητικές υπηρεσίες κτλ.).
Αυτό που θα ήθελα επιπλέον να
τονίσω είναι ακόμα και με αυτό το
προσωπικό, ο δήμος μας έχει τεράστιες ελλείψεις ώστε να μπορέσει
να
ανταποκριθεί
στις
υποχρεώσεις του και τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.
Σε όλη δε αυτήν την προσπάθειά
της η κυβέρνηση, επιχειρεί να μεταφέρει τις ευθύνες στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και κυρίως να κάνει
συμμέτοχους τους δημάρχους και
τα δημοτικά συμβούλια σε αυτήν
την πολιτική που ασκεί το τελευταίο διάστημα.
Αυτό γίνεται με τη συνεχή υποβολή εγγράφων προς τους δήμους, με τα οποία ζητά στοιχεία
για τη δήθεν αξιολόγηση, η οποία
στην ουσία δεν γίνεται, για τα δικαιολογητικά των προσλήψεων

και διάφορα άλλα στοιχεία. Για το
σκοπό αυτό έχουν επιστρατευθεί
επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών και ελεγκτικοί μηχανισμοί
όπως είναι το Σώμα Επιθεωρητών
– Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
προκειμένου να επιβάλλουν την
πολιτική τους στους δήμους.
Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μεγάλη ευθύνη φέρει
και η ΚΕΔΕ, η οποία ενώ βλέπει το
πρόβλημα και τη μεγάλη επίθεση
που υφίσταται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν προβαίνει τώρα στις
ανάλογες ενέργειες και κινητοποιήσεις για την αποτροπή αυτών
των φαινομένων, αλλά συνήθως
κινητοποιείται μετά την έκδοση
των όποιων αποφάσεων της κυβέρνησης.
Πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να
υπάρξουν κινητοποιήσεις μαζί με
τους εργαζόμενους γιατί αν υλο-

ποιηθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τις απολύσεις, είναι βέβαιο ότι οι ΟΤΑ θα κλείσουν.
Βασικός μας στόχος πρέπει να
είναι καμία άλλη απόλυση από
τους ΟΤΑ, αντίθετα θα πρέπει να
ζητήσουμε τη σωστή στελέχωσή
μας προκείμενου να μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε στον κοινωνικό μας ρόλο.
Πέτρος Φιλίππου
Δήμαρχος Σαρωνικού

Στον Καιάδα της κατρακύλας μας ο πυθμένας δεν είναι ακόμα ορατός
«Δεν θα υποκύψουμε στα καπρίτσια των κουρασμένων»,
διεμήνυσε πρόσφατα ο «σκληρός» πρωθυπουργεύων Αντώνης Σαμαράς, (κάθε φορά που καμώνεται τον σκληρό
στους ραγιάδες και κάνει εδαφιαίους τεμενάδες στους
τροϊκανούς αγάδες, μου θυμίζει παρωδία ουέστερν-σπαγκέτι «Ήταν σκληρός και τον έλεγαν Μπούλη») αποστέλλων μήνυμα σε στελέχη της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που
γκρινιάζουν ότι η συνταγή των δανειστών-επικυριάρχων
μας, γιά τη δήθεν διάσωση της ελληνικής οικονομίας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταβαράθρωση της
χώρας και στην κοινωνική έκρηξη, αφού διαφαίνεται εξώφθαλμα ορατός ο κίνδυνος να γυαλίσει το μάτι όσων παλεύουν να επιβιώσουν με 500 έως 900 ευρω τον μήνα και
το κράτος-νταβατζής απαιτεί να του καταβάλλουν με τα
ποικιλώνυμα χαράτσια 1.500 ευρώ τον μήνα.
Στον χορό των υπουργών-βρυκολάκων μπήκε πρόσφατα
και ο «υπερ-πατριώτης» κολαούζος της Μέρκελ Άδωνις
Γεωργιάδης, αφήνοντας να διαρρεύσει ότι από τις αρχές
του επομένου έτους η εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των
–ακόμα- κρατικών νοσοκομείων θα κοστίζει 25 ευρώ από
5 που κοστίζει σήμερα. Εξαιρούνται μόνο οι λαθρομετανάστες. Είναι οι καιροί για να εμπλουτισθεί με νέες, πιό
συγκλονιστικές φιγούρες ο Καραγκιόζης. Επίκαιρος όσο
ποτέ ο ξυπόλυτος ήρωας, αλλά στην παρέα του πολλαπλασιάσθηκαν ως διά κλωνοποιήσεως οι Χατζηαβάτηδες,
κοιμάται ο Μπαρμπαγιώργος και τον Σταύρακα τον πάτησε
το τρένο. Νέα φιγούρα στον κυβερνητικό θίασο του Θεάτρου Σκιών: Μπουμπούκος! Καθαρόαιμος «ελληναράς» με
pedigree και λουράκι από κολωνακιώτικο pet shop, να του
φωνάζει η Μέρκελ: «Μπούμπη δεν σου έχω πει να μην
ανεβαίνεις στον καναπέ; Πήγαινε γρήγορα στην θέση σου
μούργο».
Έχουμε όμως εξωτερική πολιτική. Όπως και στην εσωτε-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
ρική η σωστή γραφή είναι «πωλητική». Οι ορδές των ουτσεκάδων στην Αλβανία βρήκαν τώρα την χρυσή ευκαιρία
–μάθανε ότι γα...μαστε και πλακώσαν κι οι Αλβανοί- να
επιτεθούν και πάλι στον ανυπεράσπιστο από το ανύπαρκτο ελλαδικό κράτος Ελληνισμό της μαρτυρικής Βορείου
Ηπείρου, που τρεις φορές στον εικοστό αιώνα ο ελληνικός
στρατός απελευθέρωσε με τα όπλα και τρεις φορές τη χάσαμε στα χαρτιά:
- Τι κρατάς Μπαρμπαγιώργο; (ρωτούσε η βρετανική αλώπηξ στο τραπέζι των διπλωματικών διαπραγματεύσεων).
- Κάτι μπαστούνια ...
- Έχασες και πάλι, έχω φλος ρουαγιάλ.
«Ελληνική εξωτερική πολιτική»! Ένα από τα πιό γνωστά
σύγχρονα ανέκδοτα. Ένα άλλο πολύ χαριτωμένο είναι το
«ελληνικό κράτος». Γέλια μέχρι δακρύων. Κλαυσίγελως.
Εάν ρωτήσετε στον δρόμο δέκα Έλληνες, οι εννιά δεν
γνωρίζουν ποιός είναι ο τρέχων –πλην ακίνητος- υπουργός Εξωτερικών. Και γιατί να τον γνωρίζουν; εδώ που τα
λέμε. Αφού είναι ο κανείς (και κανίς να τον γράψετε το
ίδιο είναι). Ουσιαστικά ανύπαρκτος. Κάναμε λέει διάβημα
διαμαρτυρίας, αλλά όχι στην κυβέρνηση των Αλβανών κατσαπλιάδων. Κάναμε τα παραπονάκια μας στην Κομισιόν!!!
Κομισιόν. Πως λέμε καλσόν, ασετόν, μανόν, σομόν, βερμιγιόν και γούνα βιζόν. Έχουν δίκιο οι παλιοί. Ξεμείναμε από
άντρες και πήξαμε στα φλώρια.
«Δεν θα υποκύψουμε στους κουρασμένους», δήλωσε ο
πολλά βαρύς κι ασήκωτος πρωθυπουργεύων μας. Κουράστηκε κανείς μωρέ παιδιά; Εδώ ισχύει ο γνωστός διάλογος από σόκιν κρητικό ανέκδοτο:
- Πονάς Μανωλιό;
- Πονούν μωρέ τα παλληκάρια;

Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί. Όταν εδώ και χρόνια κρούαμε από την «Εβδόμη» τον κώδωνα του κινδύνου,
ότι πριονίζουν το κλαρί πάνω στο οποίο κάθονται, αναθέτοντες εν λευκώ την προστασία του αυτοσεβασμού τους
στους συνδικαλιστικούς κομματικούς εγκαθέτους τύπου
Μπράτη και Καλομοίρη, οι σεβαστοί διδάσκαλοι περί άλλα
ετύρβαζον και εδέχοντο αδιαμαρτύρητα να διδάσκουν τα
Ελληνόπουλα με τα δηλητηριώδη πατσαβουρόχαρτα που
εξέδιδε η ανθελληνική γιάφκα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στην σχολική χρονιά που πέρασε ξεκίνησε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μαθητές των
Δημοτικών σχολείων, όχι ως μητρικής τους γλώσσας, αλλ’
όπως θα διδάσκοντο την οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, με
παράπλευρη εισαγωγή χρόνων ρημάτων που δεν υπάρχουν στην πλουσιότατη ελληνική, αλλά στην πτωχότατη
αγγλική γλώσσα. Ορατή αντίδραση από τους δασκάλους
δεν υπήρξε.
Οι συστημικές φυλλάδες προαναγγέλουν «καυτό Σεπτέμβρη», αλλά τα αυτάκια του Σαμαρά και των υπόλοιπων κυβερνητικών σατραπίσκων δεν ιδρώνουν. Γνωρίζουν καλά
ότι με την πολύτιμη αρωγή των συνδικαλιστικών ηγεσιών
και την απύθμενη μωρία και φιλαυτία κάποιων αντι-μνημονιακών κομμάτων οι πληττόμενοι κλάδοι των δημοσίων
υπαλλήλων θα κινητοποιούνται μεμονωμένα και πανεύκολα θα τσακίζονται.
Λησμονήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες ότι αρσενικό και
θηλυκό «ον δίπουν άπτερον» -ατυχής πλατωνικός ορισμός
του ανθρώπου- δεν σημαίνει άντρας και γυναίκα και αυτό
πληρώνουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τον πυθμένα στον Καιάδα της κατρακύλας μας να μην είναι ακόμα
ορατός.
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“Στις Βιβλιοθήκες, ο κόσμος είναι πολύχρωμος”
εγάλη η συμμετοχή και
Mιδιαίτερα
δημιουργική η
καλοκαιρινή
εκστρατεία
Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου του ΝΠΔΔ “Σφητ“Στις
τός”,
με
τίτλο
Βιβλιοθήκες, ο κόσμος είναι

πολύχρωμος”.
Ανάλογες
εκδηλώσεις
έχουν γίνει σε 116 δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα στα
πλαίσια της καλοκαιρινής
εκστρατείας που διοργάνωσε το Future Library. Η
μεγάλη συμμετοχή και το
ενδιαφέρον μικρών και με-

γάλων απέδειξε για άλλη
μια φορά ότι ότι όταν προσφέρεις κάτι καλό, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κορωπίου ολοκληρώθηκαν
οι 26 από τις 36 προγραμματισμένες δράσεις.
Συμμετείχαν έως τώρα 715

παιδιά ηλικίας 4-15 ετών. Οι
δράσεις πραγματοποιήθηκαν, στο ισόγειο, στον 1ο
όροφο, στην πυλωτή της Βιβλιοθήκης, στην Πλ. Δεξαμενής και στα γραφεία του
Σκακιστικού Συλλόγου.
Συντονίστρια είναι η Αγγελική Γκίκα.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημή-

τρης Κιούσης και ο Πρόεδρος του "Σφηττός", δημ.
σύμβουλος, Νίκος Γιαννάκος, ευχαρίστησαν εθελοντές και εμψυχωτές, για την
συμβολή τους.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ραντεβού και πάλι στις 28
Αυγούστου με άλλες 10 εκδηλώσεις και αποκορύφωμα
την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου το πρωί με "Ανταλλακτικό
παζάρι
βιβλίων,
γραφικής ύλης, βοηθημάτων κλπ., με μουσική, με
χορό και με την απονομή
των αναμνηστικών".

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του
ΗΝΠΔΔ
«Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού έλαβε μέρος στην καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο “Στις Βιβλιοθήκες, ο
κόσμος είναι πολύχρωμος”.
Πάνω από 130 παιδιά και πάνω από 70 ενήλικες έλαβαν μέρος σε ένα πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που σκοπό
είχαν να εντάξουν μικρούς και μεγάλους
στον πλούσιο και δημιουργικό κόσμο της βιβλιοθήκης. Πεζοπορίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου που περιγράφονται σε
ιστορικά και περιηγητικά βιβλία και βυζαντινοί αρχαιολογικοί χώροι μοναδικοί στο
Αττικό τοπίο. Γνωριμία με τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Χειροτεχνίες και επιτραπέζια βιβλία,
συγγραφή
ιστοριών
και
εικονογράφηση. Πειράματα φυσικής και εικαστικά και θεατρικά δρώμενα.

τους απέκτησαν μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης με τη βιβλιοθήκη του δήμου.
Πολλά ήταν τα νέα μέλη της βιβλιοθήκης
και η επισκεψιμότητά της αυξήθηκε κατακόρυφα.
Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι έγινε κατανοητό ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού και κάθε
βιβλιοθήκη, μπορεί και είναι σε θέση να
αναδειχθεί σε πόλο έλξης πολιτισμού και
δημιουργικότητας, όπου σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους πολίτες αλλά
και για τις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα για τον θεσμό των βιβλιοθηκών εν
γένει μπορεί να εξελιχθεί σε αρωγό και κοινωνικό και πολιτισμικό φορέα.

Η βιβλιοθήκη αλλά και οι επισκέπτες της
μόνο καλά και ουσιαστικά οφέλη είχαν να
αποκομίσουν από την Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας. Η βιβλιοθήκη
απέκτησε νέα μέλη και γέμισε με όμορφες
παρουσίες, απέκτησε καινούργια βιβλία,
αναλώσιμα, Η/Υ (δωρεά του Future Library),
συνεργάστηκε με ενδιαφέροντες ανθρώπους και βέβαια γέμισε το χώρο της με τη
φαντασία, το γέλιο, τη δημιουργικότητα και
την αγάπη μικρών και μεγάλων. Οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης και κυρίως οι μικροί
φίλοι που οι ηλικίες τους ξεκινούν από
τριών χρόνων γνώρισαν τη βιβλιοθήκη και
τη λειτουργία της, μυήθηκαν στον κόσμο
του βιβλίου και πέρασαν ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους.
Πάμπολλοι γονείς δια μέσου των παιδιών

«1ος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «GRECO FESTIVAL» στα Σπάτα
26 Ιουλίου, στο Γήπεδο Μπάσκετ Αγίου Νικολάου Αρτέμιδος, η Περιφέρεια Αττικής
(Ενότητα Αν. Αττικής) και ο Οργανισμός
Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο
Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
πραγματοποίησαν εκδήλωση για την επιλογή μουσικών σχημάτων για το «1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με
θέμα το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GRECO FESTIVAL).
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Οργανισμού Μάρκου Παναγιώτα και όπως
ήταν φυσικό, μια που το φεστιβάλ είναι
αφιερωμένο στο πράσινο αναφέρθηκε με
δυο λόγια στο περιβάλλον τονίζοντας:
«Είναι δύσκολο να πεις έστω δυο λόγια για
το Περιβάλλον και να μη νιώσεις άβολα. Και
αυτό γιατί η αλαζονεία και η αδιαφορία του
Σύγχρονου Ανθρώπου οδήγησαν την ανθρωπότητα στην σημερινή κατάσταση. Πυρηνικές δοκιμές, υλοτομεία σε δάση,
αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων, εξαφάνιση
σπάνιων ζώων. Ο πλανήτης εκπέμπει SOS.
Πρέπει να ακούσουμε το σήμα κινδύνου, να
θεωρήσουμε την γη σπίτι μας, να ενδιαφερθούμε για το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα,
για ό,τι βρίσκεται έξω από την πόρτα μας.

Να αγαπήσουμε ό,τι μας περιβάλλει, διαφορετικά η ημερομηνία λήξης είναι πολύ
κοντά!»

της Μίρκας Καλαντζοπούλου σε σκηνοθεσία της ιδίας.
Τη σκυτάλη πήραν τα φιλοξενούμενα

Στη συνέχεια χόρεψαν μαθήτριες από την
Σχολή Χορού “La Danse” της Rene Renessi.
Ακολούθησε το θεατρικό δρώμενο «Το Περιβάλλον είναι η Ζωή μας» με την ομάδα

groups που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
για να τους διαδεχθούν τα groups του
Δήμου.
Από τις φιλοξενούμενες ομάδες στον τελικό θα πάνε οι Music Therapy από την πε-

ριοχή του Μαραθώνα με το τραγούδι «Ζωή
με Οξυγόνο», ενώ το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος θα εκπροσωπήσουν οι Τουρλουμπούκι
με το τραγούδι «Ποδήλατο».
Την Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν οι: ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Σπάτων
– Αρτέμιδος Αθ. Μαργέτης, ο Αντιδήμαρχος
Πέτρος Πουλάκης, η Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. Παν. Μάρκου, ο Εκπρόσωπος του
Δήμου Μαραθώνος Καραγιώργος Δημήτρης, η Διευθύντρια της Μουσικής Σχολής
του Ν.Π.Δ.Δ. Φράγκου Πετρούλα, ο Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Ν.Π.Δ.Δ.
Καλούδης Γεώργιος, η Ηθοποιός και Σκηνοθέτης Μίρκα Καλαντζοπούλου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας
Αττικής Γάκης Αντώνης.
Οι συμμετοχές όλες ήταν αξιόλογες τόσο
σε στίχο όσο και σε μουσική. Τα παιδιά όλα
ανεξαρτήτως αποτελέσματος αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια! Ήταν μια βραδιά με
ιδιαίτερο κέφι και νεανικό παλμό που ενθουσίασε όλους.
Τέλος ανανέωσαν το Ραντεβού για τον Τελικό που θα γίνει το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο.

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια...
Είχαν εντολές να εξαθλιώσουν
και να φτωχοποιήσουν
τον Ελληνικό Λαό?
Είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα, Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα δυο μεγάλα Κέντρα στήριξης που κράτησαν
την εξαθλίωση των Νεόπτωχων Ελλήνων σε ανθρώπινα
επίπεδα..
Όταν προς το Τέλος της Δεκαετίας του ‘90, ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ζήτησε «Οικονομική Βοήθεια» από
τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Χριστόδουλο ώστε να κλείσει την Τρύπα του Χρηματιστηρίου, ποιος θα φανταζόταν ότι αυτό έγινε για να αποδυναμωθεί οικονομικά η Εκκλησία?
Θυμάστε όλοι ότι τελικά ,αποδείχτηκε «φούσκα» το «Παιχνίδι» του Χρηματιστηρίου?
Τι θα είχε συμβεί αν η Εκκλησία είχε δώσει χρηματική βοήθεια στο Κράτος?
Θα θυμάστε ότι, μετά την άρνηση Χριστοδούλου, άρχισε η
Υπόθεση με τις Ταυτότητες ως Μοχλός πίεσης, άλλα και
τότε η Εκκλησία δεν «μάσησε»?
Γνωρίζοντας οι «διοικούντες» όπως ήταν φυσικό, τι θα ακολουθήσει το έτος 2009, έπρεπε πάση θυσία νε εξολοθρεύσουν τους δυο μεγάλους πυλώνες αλληλεγγύης ..Την
Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση…
Την Τοπική Αυτοδιοίκηση ήξεραν ότι πιο εύκολα θα την οδηγήσουν στο περιθώριο, γιατί αυτοί την χρηματοδοτούσαν
(ΚΑΠ).
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν το πιο εύκολο θήραμα…
Υπήρχε και η Οικογενειακή συνοχή... όμως Ήξεραν ότι η Οικογενειακή συνοχή δεν θα άντεχε για πολύ και πώς να αντέξει φυσικά, όταν σε μια οικογένεια δουλεύει μόνο ο ένας?
Ο μοναδικός αντίπαλος ήταν η Περιουσία της Εκκλησίας,
κάτι όμως που ο Μακαριστός Χριστόδουλος δεν επέτρεψε
να γίνει και σήμερα η Εκκλησία έχει την δύναμη να συμπαραστέκεται δίπλα στους εξαθλιωμένους συνανθρώπους
μας… Με συσσίτια, κ.λ.π
Ήταν τελικά, προμελετημένο σχέδιο Φτωχοποίησης του Ελληνικού Λαού?
Συνεχίζεται αυτό το σχέδιο να εφαρμόζεται και σήμερα?
Έχουν Εντολές να εξαθλιώσουν και να φτωχοποιήσουν τον
Ελληνικό Λαό?
Φώτης Αλεξόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής

Δεν δικαιούται να θριαμβολογεί o κ. Κιούσης
Στο φύλλο της εφημερίδα μας (αρ. 794) γράφαμε για την αθώωση του δημάρχου Δημ. Κιούση (του Δήμου
Κρωπίας) από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (11/7/13) για τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε
νόθευση εκλογών του 2006.
Γράφαμε ένα μικρό ιστορικό και στη συνέχεια δημοσιεύαμε επιστολή της παράταξης του Δημήτρη Κιούση
«Aνεξάρτητη Δημοτική παράταξη Κορωπί – Νέο Ξεκίνημα».
Πάνω σ αυτό μας απέστειλε επιστολή η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης αναγέννηση, που έχει επικεφαλής τον Αριστείδη Γκίκα

Δεν δικαιούται
να θριαμβολογεί
Ο Δήμαρχος κ. Κιούσης δικαιούται να
είναι χαρούμενος για το αποτέλεσμα
της δίκης του αφού στην περίπτωση
που είχε καταδικαστεί θα εξέπιπτε
του αξιώματος του και δεν θα δικαιούνταν να συμμετάσχει σε επόμενες εκλογές.
Δεν δικαιούται όμως σε καμμία περίπτωση να θριαμβολογεί κατηγορώντας τους μηνυτές οι οποίοι
προέβησαν σε μήνυση κατά παντός
υπευθύνου προκειμένου η δικαιοσύνη να τιμωρήσει την ασέλγεια
κατά της δημοκρατίας που συντελέστηκε με το τρύπημα των ψηφοδελτίων της Αναγέννησης. Η κίνηση των
μηνυτών έγινε χωρίς καμία προσωπική εμπάθεια ή στοχοθέτηση. Κάποτε η νοθεία στις εκλογές γινόταν
όταν ψήφιζαν τα δένδρα. Ποτέ δεν
αποδείχθηκε, ούτε τιμωρήθηκε κανείς - όλοι όμως ξέρουν ότι συνέβη.
Ο νέος «μοντέρνος» τρόπος φαίνεται να είναι το τρύπημα των ψηφοδελτίων. Οι άνθρωποι της παράταξής
μας θεωρούν ότι η προστασία της
Δημοκρατίας δεν επιτρέπει να μέ-

νουν ανεξιχνίαστες και ατιμώρητες
τέτοιες ενέργειες. Η προανακριτική
διαδικασία έκρινε ότι συμφέρον από
την ακύρωση των τρυπημένων ψηφοδελτίων θα είχε ο κ. Κιούσης και
τον παρέπεμψε ως κατηγορούμενο
σε δίκη.
Δεν δικαιούται να κατηγορεί ανθρώπους της παράταξής μας ως λασπολόγους και συκοφάντες αφού τα
στοιχεία του κατηγορητηρίου αλλά
και οι καταθέσεις των μαρτύρων
κατά την ακροαματική διαδικασία
οδήγησαν αφενός μεν στην πρόταση
της εισαγγελέως για ενοχή του στη
μια από τις δύο κατηγορίες που τον
βάραιναν αφετέρου δε σε αθώωσή
του λόγω «ελαχίστων» αμφιβολιών.
Ο Δήμαρχος και η Παράταξή του
επιμελώς αποκρύπτουν την αλήθεια.
Δεν δικαιούται επίσης να αναφέρει
στην θριαμβολογική ομιλία του την
περασμένη Τρίτη στην κεντρική πλατεία του Κορωπίου ότι δεν έφερε
εκείνος τον υπόκοσμο στο Κορωπί
αλλά η Αναγέννηση. Δήμαρχε, ο
γνωστός άνθρωπος του υποκόσμου
Γούσιος ήταν δικός σου πελάτης όχι
του Αθανασόπουλου. Δήμαρχε, ο
δικός σου δικηγόρος δήλωσε ότι ο

Γούσιος σε συνέστησε για πελάτη
και πηγαίνατε μαζί στο γραφείο του.
Μπορεί να απαντήσει ο κ. Κιούσης
στα εύλογα ερωτήματα κάθε δημότη
:
Ποιός τρύπησε τα ψηφοδέλτια της
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και γιατί;
Ποιός θα μπορούσε να ωφεληθεί
από το τρύπημα των ψηφοδελτίων;
Ποιός επιχείρησε να ωφεληθεί από
το τρύπημα των ψηφοδελτίων;
Μήπως με την ακύρωση των
ψηφοδελτίων της παράταξής μας
στις Εκλογές του 2006 θα κέρδιζε η
Παράταξη του κ. Κιούση τις
Εκλογές;
Τέλος είναι αποτροπιαστική η έμμεση κατηγορία του Δημάρχου και
της Παράταξής του εναντίον των
Δημοτικών Συμβούλων της Αναγέννησης, ως συκοφαντών.
Απαιτούμε από τον Δήμαρχο και την
Παράταξή του να ανακαλέσουν και
να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη σε
όλα τα μέσα στα οποία δημοσιοποίησαν την ανακοίνωσή τους.
H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ
Web: www.anagennisi-koropi.gr
Email: anagennisi.koropi@gmail.com

Παράδειγμα αυτοοργάνωσης το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
από το Συμβούλιο της Ευρώπης και της Ε.Ε.»
Το πρόγραμμα «Responding Together» (Ανταποκρινόμαστε
Μαζί) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έλαβε την απόφαση να αναδείξει το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ως μια Δράση «παράδειγμα» σχετικά με τον τρόπο που οι πολίτες
αυτοοργανώνονται και προσπαθούν να αντεπεξέλθουν
ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα το ΜΚΙΕ συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις για
την Υγεία.
Από πλευράς μας η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα
προσβλέπει στην ευρύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με αυτό που βιώνουν οι συμπολίτες μαs,
με τον αποκλεισμό τους από το δημόσιο σύστημα υγείας,
και παράλληλα επιθυμούμε να αναδείξουμε τρόπους με

τους οποίους παλεύουμε να ανταπεξέλθουμε αλλά και να
ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση.
Πρόσφατα, στις 26/06/2013, το Συμβούλιο της Ευρώπης
ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την ίση πρόσβαση όλων
των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη κάτι που θεωρούμε ύψιστης σημασίας για την περίπτωση της χώρας
μας. (http://mki-ellinikou.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html)
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να αποκτήσουν όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα
υγείας, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00
Δευτέρα 17:00-20:00
Τρίτη 14:00-20:00
Τετάρτη 16:00-20:00
Πέμπτη 14:00-20:00
Παρασκευή 14:00-19:00
Σάββατο 10:00-14:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής
βάσης (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200
μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)
http://mki-ellinikou.blogspot.com
Email mkiellinikou@gmail.com
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Γενοκτονία: Η Καταστροφή της Σμύρνης, Σεπτέμβριος 1922
Τούτες τις ημέρες συμπληρώνονται 90 χρόνια από τον μαρτυρικό Σεπτέμβρη του 1922,
όπου εκατομμύρια Ελληνες ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους που κατείχαν επί αιώνες, και
θανατώθηκαν, βιάστηκαν, βασανίστηκαν με τον πιο φρκαλέο τρόπο. Μ’ έναν τρόπο που
κανένας ανθρώπινος νους μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Και γι αυτό θα πρεπε να
ντρέπεται όλο το ανθρώπινο γένος.
Αφορμή για το κείμενο αυτό, για την πολύπαθη Ιωνία,
την επί αιώνες των αιώνων κατοικημένη από ελληνικά
φύλα, μου έδωσε, κυρίως, το βιβλίο του αγαπητού Γιώργου Μιχαηλίδη, με τίτλο «Αγιοι Ερωτες, τα χρόνια της
οργής», (Εκδόσεις του Αυγούστου - Τηλ: 211 014 99 05,
6948 435 916), που μου απέστειλε με αφιέρωση και τον
ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία
να γνωρίσω για λίγο την τραγική ιστορία των Ελλήνων
του Πόντου που έγιναν βορά στα βάρβαρα αισθήματα
των γειτόνων Τούρκων. Των Τούρκων που τους είχαν
«αφιονίσει» και τους έστειλαν να κάψουν, να βιάσουν,
να λεηλατήσουν…
Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, αναφέρεται στην περίοδο 19141922, και περιγράφει, μέσα και από πραγματικές μαρτυρίες, την τραγικότητα
των γεγονότων, το πείσμα των ανθρώπων για
ζωή και πατρίδα, για αξιοπρέπεια και συνείδηση.
Η γνώση μου για το θέμα
είναι από ελάχιστη έως
ανύπαρκτη. Είναι πολύ
πρόσφατη η ιστορία, δεν
τη διδαχθήκαμε ούτε
κατ ελάχιστον στα σχολεία και είναι ιστορία που
ακόμα αιμορραγεί… ιδιαί-

τερα από ρεπουσοειδείς νεοέλληνες.
Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα γεγονότα, με αιδώ
και υποχρέωση για τιμή εις μνήμη… μεταφέροντας μαρτυρίες από διηγήσεις. Το υλικό έχω πάρει από το βιβλίο
και από ιστότοπους τους οποίους αναφέρω στο τέλος
του αφιερώματος.

Η πρώτη προσφυγιά, Παλαιά Φώκαια 1914
Ιούνιος 1914, αφηγείται στο ημερολόγιό του ο Γάλλος
αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιώ: «Η πόλη είναι έρημη. Δεν
υπάρχει πια ούτε ένας Ελληνας στη Φώκαια. Οι δρόμοι
είναι βαμμένοι με αίμα.
…Από τους λόφους της Αναφανής, της Γραίας ο Σωρός,
από τους Μύλους του Μπακοθανάση, λύκοι κατέβαιναν
να κατασπαράξουν τους νεκρούς… Και ο άνεμος να

19 Μαΐου. Νίκος Κωνσταντινίδης

Η Σμύρνη πριν την καταστροφή.

ολολύζει μέσα στα γκρεμισμένα σπίτια, τα γκρεμισμένα
μαγαζιά, στους έρημους, σιωπηλούς δρόμους».
Ενα καράβι πήρε 2000, ένα άλλο χώρεσε 3, ένα τρίτο πήρε
τους υπόλοιπους. Και τα τρία γαλλικά, σταλμένα από τη
Σμύρνη, ύστερα από αγωνιώδη τηλεγραφήματά του.

Πόλεμος, διχασμός, καταστροφή
Και ήρθε το 1916, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Αντάντ (τριπλή συμμαχία Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία). Οι διαφωνίες των δικών μας κρατούντων, οι δολοπλοκίες του
παλατιού, η βουλγάρικη εισβολή, οι διαπραγματεύσεις
για την παράδοση ολόκληρου σώματος στρατού στο
γερμανικό στρατόπεδο! Κι ακολοθεί ο διχασμός: συλλήψεις, διώξεις, δολοφονίες, καταστροφές περιουσιών…
1920, ο ελληνικός στόλος είναι ελλιμενισμένος στον Κεράτιο Κόλπο στην Κωνσταντινούπολη. Τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αγαίου ενσωματώνονται οριστικά
στην Ελλάδα. Δέκα μήνες πριν, με την ελληνοβουλγαρική Συνθήκη ειρήνης στο Νεϊγύ, ένα μεγάλο μέρος της
Μακεδονίας και της Θράκης αναγνωρίστηκαν στην Ελ-

Εκυκλοφόρησε
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ενα ευχάριστο ανάγνωσμα, ανάλαφρο,
με βαθύ συναίσθημα, έρωτα και ...πόνο.
Ενα βιβλίο που θα σας ξεκουράσει
Πωλείται στα βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκης
στο “Ιδρεία” Παπάγου & Σωκράτους Βούλα,
Paper club Βασ. Κων/νου 1 Βάρη και
“Το Βιβλιοπωλείο” Αρτέμιδος 23 Βάρη
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ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ, Η ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ
λάδα. Η «Μεγάλη Ιδέα» βάδιζε σε μια συγκλονιστική
πραγματικότητα…
Η Συνθήκη των Σεβρών, οι εκλογές του Βενιζέλου και η
ήττα του. Η ελληνική στρατιωτική προώθηση στα βάθη
της Μικράς Ασίας από τον Κωνσταντίνο με τα τραγικά
αποτελέσματα. Η αλλαγή στάσης των μεγάλων δυνάμεων όσον αφορά τη Συνθήκη Σεβρών. Και η μαύρη περίοδος για τη Σμύρνη για όλο τον ελληνισμό της Μικράς
Ασίας, Αύγουστος - Σεπτέμβρης 1922.

Η Σμύρνη μάνα καίγεται…
Η Σμύρνη εκείνη την εποχή ήταν πολυπληθής και πλούσια πόλη, στην συντριπτική πλειοψηφία χριστιανική, ο
πληθυσμός της αποτελείτο κυρίως από Έλληνες, λιγότερους Αρμένιους και με μειοψηφία τους Τούρκους.

φέρονται εντος της πόλεως και τυφεκίζουν ή σφάζουν
κάθε ξένον διαβάτην, αδιαφόρως εθνικότητος. Εις την
παραλίαν έχουν συγκεντρωθεί, φεύγοντες την τρομεράν πυρκαϊάν, περι τας 200 χιλιάδας προσφύγων, αγωνιώντων να επιβιβασθούν και απομακρυνθούν απο την
κατηραμένην και τόσον ευτυχισμένην άλλοτε πόλιν.”

ΑΙ ΟΔΟΙ ΓΕΜΟΥΣΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Τηλεγράφημα, 3 Σεπτεμβρίου 1922
“Νεώτεραι πληροφορίαι εκ Σμύρνης αγγέλουν ότι όλαι
αι οδοί, γέμουσι πτωμάτων. Ο ακριβής αριθμός των δολοφονηθέντων, των σφαγέντων και των εις τας φλόγας
απωλεσθέντων δεν κατέστη εισέτι δυνατόν να υπολογισθεί, αλλα προχείρως εκτιμάται ως εκ των μεγίστων
σφαγών της ιστορίας.”

τρέχοντες ούτως προς την αντίθετον άκραν δια να συρθούν προς την άλλην.”

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ
“Σε αυτή τη φρικιαστική διαδικασία γενοκτονίας που ουδέποτε έχει συμβεί ξανά στην ανθρώπινη ιστορία, δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων και Αρμενίων από όσους
απέμειναν, διασώθηκαν την τελευταία στιγμή απο τους
αιμοσταγείς φονιάδες του Κεμάλ, λόγω της επέμβασης
του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, όταν μέσα σε
αυτήν τη φρίκη ο Αμερικάνος κυβερνήτης αποβίβασε
πυκνά ναυτικά αγήματα εις την πόλιν δια των οποίων
εσχημάτισαν ευρείαν ζώνην γύρω των καταφυγόντων, απαγορεύσαντες εις τους Τούρκους να πλησιάσουν με την απειλήν οτι θα ετουφέκιζον οιονδήποτε
Τούρκον ετόλμα να πλησιάσει την ζώνην.
Οι Τούρκοι στην αρχήν δεν υπήκουσον, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί ναύται κατόπιν διαταγής να βάλουν
με τα μυδραλλιόβολα του πλοίου προς τις τουρκικές
θέσεις. Τοιουτοτρόπως οι Τουρκοι σφαγείς απομακρύνθηκαν εκ φόβου, συνεχίζοντας ωστόσο να πυροβολούν
με μυδραλλιοβόλα απο μακριά και αδιακρίτως στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ο Αμερικανός κυβερνήτης απέστειλε αντιπροσωπεία αξιωματικών η οποία και
μετέφερε το μήνυμα ότι εφόσον δεν σταματούσαν αμέσως την σφαγή τότε προς αντίποινα θα βομβαρδιστεί και
θα καεί η τούρκικη συνοικία.”

Η Σμύρνη καίγεται...

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διηγήσεις από ζωντανές περιγραφές:

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΦΑΓΗΣ

Τις ημέρες που ακολούθησαν, και με την παρουσία στον
λιμένα της πόλης 27 συμμαχικών πολεμικών πλοίων, μεταξύ των οποίων και 3 Αμερικανικά αντιτορπιλικά, οι
Τούρκοι επιδόθηκαν σε ένα όργιο φρίκης απο λεηλασίες, σφαγές και βιασμούς φτάνοντας τελικά στο σημείο να κάψουν όλη την πόλη, εξαιρουμένης της
Τούρκικης συνοικίας που έμεινε σχεδόν ανέπαφη.
Οι μεγάλες δυνάμεις αν και παρούσες, παρέβλεψαν
επιμελημένα να επέμβουν ώστε να αποτρέψουν την γενοκτονία η οποία ολοκληρώθηκε σε τοσο συμπυκνώμενο χρόνο όσο ποτέ άλλοτε δεν παρουσιάσθηκε ξανά
στην ιστορία.
Απο τις ξένες δυνάμεις, όσες αντέδρασαν, το έκαναν
από την προσωπική ευσυνειδησία των αξιωματικών και
των πληρωμάτων τους. Οι μνήμες ωστόσο έπρεπε να
σβυστούν και ο εφιάλτης έπρεπε να λησμονηθεί.

“Αλλά το φρικιαστικώτερον εφ΄όσων δύναται να φαντασθή άνθρώπινος νούς, είναι η παλίρροια της σφαγής,
η οποία ήρχισεν εχθές καθ΄ όλην την προκύμαιαν. Πεντακόσιαι χιλιάδες ανθρώπων πυροβολούνται δια μυδραλλιοβόλων από την μίαν άκραν της προκυμαίας,

“Την Τετάρτη, οι πυροβολισμοί ηκούοντο διαρκώς, και οι
θρήνοι και οι κοπετοί των σφαζομένων έφθανον μέχρι
τρίτου ουρανού. Την πρωϊαν της Πέμπτης, η πυρκαϊά
έκαιγε όλα τα καταστήματα της προκυμαίας, αι δε φλόγες έκαιον και το εκεί συγκεντρωμένο πλήθος. Άνθρωποι εβύθιζον κουβέρτας εις την θάλασσαν και ετύλιγον
τους φλεγομένους, αλλά αι κουβέρται ανεφλέγοντο και
οι άνθρωποι εγίνοντο παρανάλωμα της πυράς.”
“Εις τα προάστεια όλα της Σμύρνης, αποπεράτωνον το
έργον των. Το Κορδελιό είχε σφαγιασθεί όλο, ο Μπουτζάς, ο Κουκλουτζάς, η Καραντίνα, το Καρατάσι, το Κοκάργιαλι, όλοι εσφαγιάσθησαν μηδενός εναπομείναντος
κατοίκου.”
“Οι Τσέται με τακτικούς Τούρκους στρατιώτας, έχοντας
μάλιστα επικεφαλής και τους αξιωματικούς των, περι-

“Ραδιοτηλεγράφημα αποστελλόμενο εις το Ιταλικόν
ατμόπλοιον “Αμπάγια”, έλεγε να μη πλεύσει το
πλοίον εις Σμύρνην διότι λόγω της δυσωδίας των πτώματων ήτο αδύνατος ο είσπλους εις τον λιμένα.”
Συνέχεια στη σελ. 14
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Γενοκτονία: Η Καταστροφή της Σμύρνης, Σεπτέμβριος 1922

μας και είθε κάποτε να απονεμηθεί Δικαιοσύνη...

Αλλες εικόνες
Συνέχεια από τη σελ. 13

Οσα θα διαβάσετε παρακάτω αφιερώνονται σε πολιτικά αναστήματα τύπου Ρεπούση και στους ομοίους της:

Κεμάλ: Ο ηθικός αυτουργός
≤Η τουρκική παραφιλολογία περί «Αρμενίων» και άλλων τινών εμπρηστών της υπέροχης ελληνικής πόλης -ακόμα και Ελλήνων,
αλλά ποτέ Τούρκων- αναπαράγεται συστηματικά στη χώρα μας
από ελληνόφωνους «ιστορικούς» ή άλλους επαγγελματίες που
ενδύονται την τήβεννο της ιστορικής αυθεντίας και ασχημονούν
σε βάρος της αλήθειας. Στη «δημοκρατία» (φύλλο της 11ης Σεπτεμβρίου 2012) δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο: «Ο Κεμάλ απολάμβανε τη Σμύρνη να καίγεται. Αρθρο-σόκ Τουρκάλας ιστορικού
στην εφημερίδα “Radikal”». Εκεί διαβάζουμε τα ακόλουθα: «Μια
ιστορικός από την Τουρκία γκρεμίζει με τον πλέον εκκωφαντικό
τρόπο το Τείχος του Ψεύδους που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα
τώρα είχε υψώσει η Αγκυρα, προκειμένου να κρύψει την Καταστροφή της Σμύρνης από τις ορδές των Νεοτούρκων του Κεμάλ
Ατατούρκ! Σε ένα άκρως ανατρεπτικό για τη συνήθη τουρκική προπαγάνδα άρθρο, το οποίο φιλοξενήθηκε στις σελίδες της εφημερίδας “Radikal”, η Τουρκάλα ιστορικός Αϊσέ Χουρ σημείωνε ότι
υπάρχουν ντοκουμέντα που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των
συμπατριωτών της ότι τη φωτιά στη Σμύρνη έβαλαν Αρμένιοι».
Τα βέλη, αυτήν τη φορά, εκτοξεύτηκαν από το εσωτερικό της γείτονος και είναι θανατηφόρα για την «υστεροφημία» του «πατέρα»
των Τούρκων, αφού φέρουν ως αιχμές αδιάσειστα ιστορικά ντοκουμέντα. Η Αϊσέ Χουρ, όπως αναφέρει η εφημερίδα, «επικαλείται άρθρο του υπασπιστή του Κεμάλ στην εφημερίδα “Cumhuriyet”
το 1939, όπου περιγράφονται λεπτομέρειες για την Καταστροφή
της Σμύρνης από πυρκαγιά που ισοπέδωσε την ελληνική πόλη από
τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου»≥.

«Ο Κεμάλ τούς έπιασε, τους έσφαξε!»
Η Ελένη Καραντώνη καταγόταν από το Μπουνάρμπασι, το οποίο
βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Σμύρνης. Το
χωριό είχε 1.000 κατοίκους από τους οποίους οι 800 ήταν Ελληνες. Η μαρτυρία της Ελένης Καραντώνη, από τις εμπειρίες που
έζησε εκείνες τις ημέρες που η ανθρωπότητα έχασε το δικαίωμα
να αποκαλείται έτσι, καταγράφηκε στο δίτομο συλλογικό έργο
«Εξοδος» που εκδόθηκε από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

«Αρχισε ο Στρατός μας να φεύγει. Χτυπούσαν τις πόρτες μας και
ζητούσαν ρούχα για να βγάλουν το χακί από πάνω τους. Πόσους
δεν ντύσαμε! Οι μεγάλοι οι δικοί μας ξεκουμπιστήκαν και φύγανε
κι αφήσαν τον κόσμο στο έλεος του Θεού. Εφταναν οι στρατιώτες
ξυπόλυτοι, γυμνοί, κουρελιασμένοι, πρησμένοι, νηστικοί. Οι Τούρκοι κατεβαίναν και σφάζαν τους Ελληνες. Το ίδιο έκαναν και οι
δικοί μας. Παντού φωτιά και μαχαίρι άκουες και έβλεπες. Από τους
κατοίκους του Μπουνάρμπασι έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες… Μερικοί κατάφεραν να φύγουν, σέρνοντας με την κοιλιά
προς το Σικλάρι και από κει στη Σμύρνη. Τους άλλους όλους τους
ατιμάσανε, τους σφάξανε, τους κρεμάσανε, τους κάψανε. Κι εκείνους που κατάφεραν από το Σικλάρι να φτάσουν στη Σμύρνη, όταν
ήρθε ο Κεμάλ, τους έπιασε και τους έσφαξε.
Εμείς βρισκόμασταν στη Σμύρνη. Πλημμύρα οι μαχαλάδες στο
αίμα. Βάλανε φωτιά οι Τούρκοι, μια ώρα μακριά. “Μη φοβάστε είναι
μακριά” μας είπε ο νοικοκύρης του σπιτιού όπου μέναμε. Σ’ ένα
τέταρτο η φωτιά είχε έρθει σ’ εμάς. Ρίχνανε βενζίνη και προχωρούσε. Βγήκαμε στον δρόμο. Φωτιά από τη μια, θάλασσα από την
άλλη. Βρισκόμασταν στη μέση. Και οι Τσέτες (σ.σ.: οι άτακτοι
Τούρκοι) βρίσκονταν στη μέση και σφάζαν και σκοτώναν.
Τη νύχτα οι Τσέτες έκαναν επίθεση ν’ αρπάξουν, να σφάξουν, ν’
ατιμάσουν. “Βοήθεια! Βοήθεια!” φώναζε ο κόσμος. Τα εγγλέζικα
πλοία ήταν απέναντι. Εριχναν τους προβολείς. Σταματούσαν για
λίγο. Τη νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Πήγαμε λίγο πιο
έξω, φρίκη! Βρεθήκαμε σε μια χαβούζα. Γύρω γύρω, στα χείλια
της χαβούζας σπαρταρούσαν κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Επαιρναν όποιον έπιαναν, τον πήγαιναν στην άκρια
της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι και το έριχναν μέσα στη χαβούζα
και τα κορμιά τα άφηναν να σπαρταρούν γύρω γύρω. Ηταν φοβερό. Οσοι το είδαν τρελάθηκαν. Το τρελοκομείο γέμισε από τρελούς σαν ήρθαμε. Εκεί σ’ αυτό το μέρος χάσαμε και τον πατέρα
μου. Τον αδελφό μου τον έσφαξαν στο χωριό.
Εβγαλαν, μετά, ιταλικά και ελληνικά πλοία και μας πήραν. Πόσους;
Ούτε ένα είκοσι τοις εκατό δεν επήραν. Τέτοια καταστροφή δεν
είδαν τα μάτια μου!»
Αυτά έγιναν στη Σμύρνη το 1922. Αιωνία η μνήμη των αδελφών

Παράνομο το The Mall Athens, αλλά υπάρχει «θεραπεία»!
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη, κεκλεισμένων
των θυρών, έκρινε άκυρη την οικοδομική άδεια ανέγερσης του εμπορικού
κέντρου «The Mall Athens» στο Μαρούσι Αττικής.
Και την έκρινε άκυρη μετά από μια διαδρομή δεκαετίας, μια δικαστική διαδρομή επίσης δεκαετίας και με μεγάλη
ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος των
κατοίκων που είχαν προσφύγει στο
Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της οικοδομικής
άδειας και έφτασαν μέχρι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας, λοιπόν με
μεγάλη πλειοψηφία έκριναν ότι ο Ν.
3207/2003 που επέτρεψε την κατασκευή του μεγαλύτερου στην νοτιοανατολική Ευρώπη εμπορικού κέντρου
75.000 τετραγωνικών μέτρων, δεν
είναι νόμιμος, καθώς δεν προηγήθηκε
-όπως απαιτεί το Σύνταγμα- έγκριση
περιβαλλοντικής μελέτης. Με τον επίμαχο νόμο 3207/2003 χορηγήθηκε οι-

κοδομική άδεια ανέγερσης του The
Mall, ιδιοκτησίας της εταιρείας Lamda
Development, του Ομίλου Λατση.
Οι δικαστές, έκριναν ότι ο επίμαχος
νόμος είναι αντισυνταγματικός, κρίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν διοικητικές πραξεις όπως η εκδοση
οικοδομικης αδειας να θεσπιζονται με
νομο, γιατί ετσι φαλκιδευεται το δικαιωμα των πολιτών για δικαστική
προστασία.
Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας δέχθηκαν ότι μπορεί η διοίκηση
(αρμόδιοι υπουργοί) με νόμο να χορηγεί οικοδομική αδεια, ωστόσο εκριναν
οτι σε αυτή την περιπτωση πρέπει να
γίνεται στο πλαίσιο των συνταγματικών επιταγών (άρθρο 24 του Συντάγματος) και με τις προδιαγραφές που
θα τηρούνταν εάν γίνονταν με διοικητική πράξη, δηλαδή με υπουργική απόφαση.
Κατόπιν αυτών κρίθηκε ότι η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του επίμαχου εμπορικού κέντρου είναι άκυρη,
γιατί δεν συντάχθηκε μελέτη περιβαλ-

Τα άτακτα στρατεύματα του Κεμάλ έκαψαν ολόκληρη την πόλη,
εκτός από την τουρκική και την εβραϊκή συνοικία. Οι Τούρκοι ιστορικοί αναφέρουν μέχρι σήμερα ότι ίσως τη φωτιά να την έβαλαν
φεύγοντας τα ελληνικά στρατεύματα! -Η Σμύρνη θεωρείτο η παγκόσμια μητρόπολη της εποχής. Αυτό ήταν που ενοχλούσε τους
Τούρκους. -Κατά μια ιστορική πηγή, την σφαγή της Σμύρνης οργάνωσαν Ευρωπαίοι οι οποίοι και χρηματοδότησαν τον Κεμάλ Καμμία δύναμη της εποχής δεν αντέδρασε στη θηριωδία παρότι
επρόκειτο για συμμάχους του -μόλις- κερδισμένου Ά Παγκοσμίου
Πολέμου. Μοναδική εξαίρεση οι ΗΠΑ. Ο πρόξενος των ΗΠΑ στη
Σμύρνη αντέδρασε εντονότατα κάνοντας λόγο για θηριωδία και
κατά ιστορικές πηγές έσωσε εκατοντάδες (ή χιλιάδες;) Έλληνες.
Διέθεσε δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά για τους Έλληνες και Αρμένιους πρόσφυγες. Ήταν τα μόνα πλοία που μετέφεραν πρόσφυγες. Μετέφερε το θέμα στις ΗΠΑ όπου προκάλεσε τεράστια
συγκίνηση στις λαϊκές μάζες, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις. Από τις
ΗΠΑ οργανώθηκε και η μόνη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας
προς τους πρόσφυγες.
Ο αρχηγός του Βρετανικού Στόλου, βλέποντας την καταστροφή,
αναφώνησε και έγραψε στο ημερολόγιό του. “Σήμερα, ντράπηκα
που ανήκω στο ανθρώπινο γένος”.
-Οι καπνοί της καταστροφής και το φέγγος της πυρκαιάς ήταν
ορατοί τόσο από τη Χίο όσο και από τη Σάμο.
-1,5 εκατομμύριο οι πρόσφυγες, 600.000 (τουλάχιστον) οι νεκροί
πολίτες, 25.000 οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελ. Βενιζέλος με το υπόμνημά του στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά
Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες. Στη Θράκη και την περιοχή της
Κωνσταντινούπολης 731.000. Στην περιοχή της Τραπεζούντας
350.000 και στα Αδανα 70.000. Σύνολο 2.845.000 Έλληνες που
αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιοχής που κυριαρχούσε οικονομικά.
πηγές: «Αγιοι έρωτες - τα χρόνια της οργής», Hellasontheweb.org, Dimokratianews.gr, Itabloid.gr

Για την συλλογή του υλικού Αννα Μπουζιάνη

H ΔΕΗ δημιουργεί
καταστήματα franchise!

λοντικών επιπτώσεων και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις έγιναν με μελέτη που
δεν ήταν επαρκής και αιτιολογημένη.

H Ενωση Διοικητικού & Οικονομικού προσωπικού της
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, καταγγέλει:

Δικαιώθηκαν λοιπόν! Τώρα θα γκρεμιστεί; Οχι βέβαια. Οπως πολύ σοφά
γράφει ένα σύνθημα στο δρόμο: Η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια. Δαγκώνει
μόνο τους ξυπόλυτους..., υπάρχει η
«θεραπεία», είναι νομικός όρος!
Πάντα υπάρχουν τα “παραθυράκια”
του νόμου ή οι …γκαραζόπορτες.
Ετσι έρχεται η «θεραπεία».
Θα συνταχθεί εκ των υστέρων η μελέτη περιβαλλοντικών ορών, έτσι
ώστε να θεραπευτεί η νομική αδυναμία που προέκυψε. Μάλιστα, οι δικαστικοί κύκλοι, επικαλούνται σχετική
απόφαση του Δικαστηριου Ευρωπαικων Κοινοτητων που επιτρέπει παρόμοιες λύσεις.
Η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλεια του ΣτΕ αναμένεται με το νέο
δικαστικό έτος που αρχίζει 17 Σεπτεμβρίου 2013

Η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, δια περιφοράς,
που αφορά την δημιουργία καταστημάτων franchise μεταξύ
ΔΕΗ-ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ (49%- 51% αντίστοιχα) για την πώληση ενεργειακών προϊόντων, αποτελεί την πλέον προκλητική και αυταρχική πράξη για την ιστορία της ΔΕΗ.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ αδυνατώντας να λάβει απόφαση εξαιτίας της παρουσίας της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ κατά τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. όλο το προηγούμενο διάστημα, κατέληξε σε αυτή
τη λύση δηλαδή απόφαση δια περιφοράς, προκειμένου να
ικανοποιήσει τόσο την επιθυμία του ανταγωνιστή της ΔΕΗ,
όσο και τις εντολές της συγκυβέρνησης.
Δηλώνουμε ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, όπως πρωτοστάτησε μέχρι
σήμερα κατά της συγκεκριμένης παράνομης και επιζήμιας
για την ΔΕΗ συνεργασία, το ίδιο θα πράξει και στο εξής
προσφεύγοντας σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου η απόφαση αυτή να μείνει στα χαρτιά, όπως στην περίπτωση της
Χαλυβουργικής και τα Αιολικά πάρκα του Καραγκουλέ.
Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση
για την δράση μας από εδώ και στο εξής, ώστε με άλλα
σωματεία και την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να αποτρέψουμε ένα τέτοιο
ξεπούλημα της εμπορίας αλλά και να σηματοδοτήσουμε,
ότι η τριχοτόμηση της ΔΕΗ δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση
για την συγκυβέρνηση.

News.yahoo.com
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Μαρκόπουλο και Κορωπί επέλεξαν συγκροτήματα για το Greco festival
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο μουσικός διαγωνισμός για την επιλογή της
ατομικής ή ομαδικής συμμετοχής,
που θα εκπροσωπήσει τους νέους
από το Κορωπί και το Μαρκόπουλο,
στην τελική φάση του 1ου Πράσινου
Μουσικού Νεανικού Διαγωνισμού
«GRECO FESTIVAL», που διοργανώ-

νει η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, με υπεύθυνο τον Περιφερειακό σύμβουλο, Αντώνη Γάκη.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε
13 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο
πλατείας Δεξαμενής στο Κορωπί.
Νικητές, που θα εκπροσωπήσουν

το Μαρκόπουλο, στην τελική φάση
του διαγωνισμού το Σάββατο 14
Σεπτεμβρίου στο Λαύριο, αναδείχθηκαν οι ταλαντούχοι Κάλλι Ρίζου
και Νίκος Φλόκας (φωτο αριστερά),
με το τραγούδι «Beauties», που
γράφτηκε ειδικά για το περιβάλλον
και για την συμμετοχή τους, στο
διαγωνισμό. Bασίζεται στη δύναμη
της μελωδίας και των στίχων του
(αγγλικοί οι στίχοι), χρησιμοποιώντας κατά το δυνατόν, τα λιγότερα
όργανα (πιάνο, κιθάρα), χωρίς ηλεκτρικό ήχο, ή τεχνολογία μουσικής,
ώστε να είναι πιο ταιριαστό και να
αναδεικνύει το θέμα του.
Η Κάλλι και ο Νίκος, συναγωνίστηκαν ένα εξίσου εντυπωσιακό συγκρότημα, τους «REVOLT», που
κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με το
τραγούδι «Η γη φωνάζει». Οι «RE-

VOLT», είναι ένα νεανικό, σύγχρονο, Rock group, που αποτελείται από τους Άγγελο Λάνι στη
φωνή, Κότση Τηλέμαχο στα πλήκτρα, Σταμάτη Μανουσάκη στην κιθάρα, Πέτρο Σταματόπουλο στα
ντραμς, Δέσποινα Ρεκούδη στα
φωνητικά και Δημήτρη Κατσαρό
στο μπάσο.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ευχαρίστησε και συνεχάρη όλα τα παιδιά,
για τη συμμετοχή τους και ευχαρίστησε το Δήμαρχο Κορωπίου Δημήτρη Κιούση και τον Πρόεδρο της
Κοιν. Δημ. Επιχείρησης Νίκο Γιαννάκο, για τη φιλοξενία τους στο θέατρο πλ. Δεξαμενής Κορωπίου.

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

κοντά σας και
στη γειτονιά σας,
φιλικά και
οικονομικά

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577

VIDEO - TV - ELECTRONICS
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
Tηλ./Fax: 210 8954.408, kin. 6944 525989
Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ
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 ΜΑΝΑΒΙΚΗ
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Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30
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Το Βέλγιο καταγγέλλει τη Γερμανία
για χαμηλούς μισθούς και ανασφάλιστη εργασία
Oι υπουργοί Οικονομίας και Εργασίας του Βελγίου υπέγραψαν επιστολή καταγγελίας της Γερμανίας
και την έστειλαν στην Κομισιόν.
Κατηγορούν τους Γερμανούς πως
πληρώνουν εκατομμύρια εργαζόμενους με 3 μάξιμουμ 4 ευρώ την
ώρα, χωρίς ασφάλιση!

υπουργοί αναφέρουν, σύμφωνα με
το BBC, πως οι γερμανικές εταιρίες δίνουν στους εργαζόμενους 3
έως 4 ευρώ την ώρα χωρίς ασφάλιση, χωρίς να πληρώνουν φόρους, ασφαλιστικές εισφορές,
ενώ εξαιρούνται και από τις εισφορές των εργοδοτών.

απόψεις έχουν εταιρείες από τη
Γαλλία και την Ολλανδία.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πως στη Γερμανία εργάζονται
περίπου
7,5
εκατ.
άνθρωποι σε εταιρίες, που δεν
πληρώνουν ούτε φόρους ούτε
ασφαλιστικές εισφορές!
Στην επιστολή τους oι Βέλγοι

''Το Βέλγιο καλεί την Κομισιόν να
σταματήσει αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών”,
εμφανίζεται να δηλώνει σύμφωνα
με τον Capital, η Βελγίδα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ίδια προσθέτει μάλιστα πως ακριβώς τις ίδιες

Οι κατηγορίες αυτές βρίσκουν γόνιμο έδαφος ακόμα και στην ίδια
την Γερμανία, και μάλιστα ο
υπουργός Οικονομίας της Κάτω
Σαξονίας, Olaf Lies, στηρίζει τη
βελγική καταγγελία.

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΛ6-1ΟΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail: tykoropi@gmail.com
Kορωπί: 06-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 18915
13PROC001573691 2013-08-07
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει επαναληπτικός πρόχειρος
μειοδοτικός διαγωνισμός για την
εργασία «Ασφάλιση αυτοκινήτων,
μηχανημάτων και κτιρίων του
Δήμου».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Η εργασία θα εκτελείται εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην
ασφάλιση των οχημάτων και των
κτιρίων της αποθήκης του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΛ6-ΞΩΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 18998/08-08-2013
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΝ
ΚΤΙΡΙΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΥ/24/2013)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
13PROC001577387 2013-08-09
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο:
2. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 2013
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ και

Το εντυπωσιακότερο όμως είναι
πως η ίδια η Κομισιόν αναγνωρίζει πως στη Γερμανία εργάζονται
περίπου 7,5 εκατ. άνθρωποι με
μισθό έως 450 ευρώ το μήνα.

σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 02
Σεπτεμβρίου ώρα 15:00.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 03 Σεπτεμβρίου 2013
ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 03 Σεπτεμβρίου 2013
ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα

του παρόντος εγγράφου.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.270,00€. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
63.500,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων). Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ίδιους πόρους .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές
πληροφορίες
στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών
83.781,90 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.080,74 ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 14.829,40 ευρώ.
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
28.048,78 ευρώ.
4. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η
του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
5. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο

(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και A1 τάξη και
άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
7. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των έξι (6) μηνών.
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί
του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
2.439,02 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & 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 δεν θα είναι λιγότερη των
210 ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

newsit.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΨΖ-Σ7Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα 06/08/13
Αριθ. Πρωτ.: 43574
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
με
προϋπολογισμό
300.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από
την έδρα της υπηρεσίας Δ/νση Δημοτικού Καταστήματος: Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη, Τ.Κ. 166 72,
μέχρι την Πέμπτη 5-09-2013 και
ώρα 13.00 μ.μ. αφού καταβάλουν
τη δαπάνη αναπαραγωγή τους, που

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΛ6-ΚΚ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατερίνη ΜωραΐτηΤηλέφωνο : 210 6626294 εσ. 156
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί: 09-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 19147
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού κλπ.».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης και στο Τιμολόγιο Μελέτης
που
αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα δεκαεννέα (19)
τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό

ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής

αναδόχου να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά στο πρωτόκολλο
του Δήμου μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη,
προς το Δήμο Μαρκοπούλου
Δ/νση Θ. Σκοπελίτη 1, ΤΚ 190 03
αναγράφοντας πάνω στο φάκελο
‘ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ’‘.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να καταθέσουν την προσφορά
τους μπορούν να παραλαμβάνουν
τεύχη με περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
(κα Παληογιάννη Άννα, τηλ.
22990-20172 ή κ. Καμαργιάννης
Ευάγγελος τηλ. 22990-20155) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα πρόσκληση καθώς επίσης και τεύχος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου, www.markopoulo.gr.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ανέρχεται σε 5 (πέντε) ευρώ, στο
Ταμείο που βρίσκεται στο κεντρικό
Δημοτικό Κατάστημα: Κ. Καραμανλή 18 Βούλα Τ.Κ. 166 73. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213- 20
30 460 κος Γ. Νικολής, 213-20 30421
Κος Μ.Καβράκος, 213 20 30 427
Κος Α.Μαυρέλης - FAX επικοινωνίας 213 20 30 439.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
10-09-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5
του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι
που

αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ)
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
Α2- 1η και 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.446,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σπυράγγελος Πανάς

είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα του ενός έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου μέχρι και μία (1)
ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου
2013 ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-

σμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο
30 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 154.108,43€,
ήτοι 174.551,86€ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας:
«ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή-χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο: 9. 8. 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15023
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πλατεία Δημ. Σωτηρίου
190 03, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Τηλ.: 22990-20172 Fax: 2299024009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ για την “Προμήθεια και
τοποθέτηση αιθουσών σχολείων
ελαφριάς προκατασκευής”.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 176/2013 απόφασης Δημάρχου, θα προβεί σε
απευθείας ανάθεση για την ‘Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών
σχολείων ελαφριάς προκατασκευής’, προϋπολογισμού δαπάνης
15.000,00
€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και

ΕΒΔΟΜΗ
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Βία κατά κληρικών και πιστών
και πράξεις ιεροσυλίας σε
ορθόδοξη εκκλησία στην
Πρεμετή Αλβανίας
Ερώτηση προς την Κομισιόν του ευρωβουλευτή ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκου
Γραπτή ερώτηση με προτεραιότητα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βίαια επεισόδια, τους βανδαλισμούς και τις πράξεις ιεροσυλίας στον ιερό Ναό
των Εισοδίων της Θεοτόκου στη πόλη Πρεμετή της
Αλβανίας, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής ΝΔ,
Γ. Κουμουτσάκος.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής
αφού
αναφέρεται στα θλιβερά και απαράδεκτα αυτά επεισόδια,
ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να απαντήσει στα εξής:
1. Εάν έχει ζητήσει να ενημερωθεί όχι μόνο από την
Αλβανική Κυβέρνηση, αλλά και από την Αυτοκέφαλη
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας για τα γεγονότα
αυτά.
2. Εάν καταδικάζει τις ενέργειες αυτές.
3. Τι πιστεύει για την κατάσταση αναφορικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Αλβανία, η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στην
ΕΕ.
4. Εάν η Επιτροπή θα συμπεριλάβει τα γεγονότα
αυτά στην υπό διαμόρφωση ετήσια έκθεση για την
πρόοδο της Αλβανίας στην προοπτική εντάξεώς της
στην ΕΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ημερομηνία 23/08/2013
Αριθμ. Πρωτ: 26174
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού «προμήθεια για κιγκλιδώματα και κολωνάκια της Λ.
Μαραθώνος Δ. Ε. Παλλήνης &
της Πλατείας Μακεδονίας Δ. Ε.
Γέρακα»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας «προμήθεια για κιγκλιδώματα και κολωνάκια της Λ. Μαραθώνος Δ. Ε. Παλλήνης & της
Πλατείας Μακεδονίας Δ. Ε. Γέρακα»
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12 Γέ-

ρακας την 30η Αυγούστου 2013
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά την λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. ήτοι 3.690,00 €.
Πληροφορίες και αντίγραφα των
τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνος.: κ. Π. Καλδής.
Τηλ: 210 66 04 652, ΦΑΧ: 210 66
04 646.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ MAΣ
“Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό
που έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες”
Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Νίκος Χουντής κατέθεσε ερώτηση
στην Κομισιόν για την απόφαση
της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το νερό.
Η απάντηση του Ολι Ρεν είναι κατηγορηματική: «η Κομισιόν δεν
έχει πολιτική που να υποχρεώνει
τα κράτη μέλη να ιδιωτικοποιούν
τις υπηρεσίες ύδρευσης»!
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής,
με ερώτησή του προς το Ευρωκοινοβούλιο, αφού μνημόνευε το 1.5
εκατομμύριο υπογραφές ευρωπαίων πολιτών της πρωτοβουλίας
«Right2Water», αλλά και το άρθρο
345 της Συνθήκης Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της υποχρέωσης της ΕΕ να διατηρεί την
ουδετερότητά της, όσον αφορά το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων (δημόσιο ή ιδιωτικό), ρωτούσε την Κομισιόν κατά πόσο
«θα ήταν θετική σε ενδεχόμενο
αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση για εξαίρεση των εταιριών
ύδρευσης από το γενικό ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων
που πραγματοποιείται αυτή τη
Η ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο Επίτροπος κ. Barnier, σε δήλωσή του
(21/6/2013), εκδήλωσε την προθυμία του να προχωρήσει στην «απομάκρυνση του νερού από το
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις συμβάσεις
παραχώρησης», προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι, «το νερό δεν είναι προς ιδιωτικοποίηση». Ταυτόχρονα, όμως, η Επιτροπή, μέσω της
Τρόικα, έχει επιβάλει στην ελληνική κυβέρνηση
την πώληση των δύο μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Με τον τρόπο
αυτό, προχωρά ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση
του τομέα ύδατος, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση
με τις διαβεβαιώσεις του κ. Barnier, με το άρθρο
345 της ΣΛΕΕ περί ουδετερότητας στο καθεστώς
ιδιοκτησίας, με διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως με την επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών, όπως εκφράστηκε
και από τις 1,5 εκατομμύρια υπογραφές που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας
right2water. Με δεδομένο επίσης ότι οι δύο αυτές
επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες και έχουν από
μόνες τους τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού του
δικτύου τους όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά
κεφάλαια, ερωτάται η Επιτροπή:
Θα ήταν θετική σε ενδεχόμενο αίτημα από την

στιγμή στην Ελλάδα».
Στην απάντησή του ο Επίτροπος
Όλι Ρέν δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι «η Κομισιόν
δεν έχει πολιτική που να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ιδιωτικοποιούν τις υπηρεσίες ύδρευσης»,
καθώς επίσης ότι «η διαχείριση
των υδάτινων πόρων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, και γι
αυτόν το λόγο έχει πάρει ουδέτερη θέση επί του θέματος της
δημόσιας ή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ»,
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι
«το νερό είναι δημόσιο αγαθό που
έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες».
Στη σύνεχεια της απάντησής του, ο
Επίτροπος Ρέν, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο ελληνικό πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, δείχνει την ελληνική κυβέρνηση, τονιζοντας ότι «Τα
περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης για τις χώρες του
προγράμματος είναι το αποτέλεσμα
ελληνική κυβέρνηση για εξαίρεση των εταιριών
ύδρευσης από το γενικό ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων που πραγματοποιείται αυτή τη
στιγμή στην Ελλάδα; Αν ναι, υπό ποιες
προϋποθέσεις;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Oli Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι δεν έχει πολιτική που να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ιδιωτικοποιούν τις υπηρεσίες ύδρευσης. Η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό
που έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες και ότι
η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, και γι αυτόν το λόγο
έχει πάρει ουδέτερη θέση επί του θέματος της
δημόσιας ή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ.
Η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αποσύρει το νερό από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
για τις συμβάσεις παραχώρησης και θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση
σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.
Η επιλογή για το ποιες, σε ποιο βαθμό και με ποια
σειρά θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιες
επιχειρήσεις ή τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών
μελών, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων δυ-

των αποφάσεων των εθνικών αρχών
και μόνον. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος προσαρμογής επικεντρώνονται στις γενικές ανάγκες
χρηματοδότησης του προγράμματος,
περιλαμβανομένων των εσόδων ιδιωτικοποίησης από την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε
επενδυτές, αλλά η κατάρτιση του
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και
η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των οικείων κρατών μελών».

Γιατί το ξεπουλάνε;
Μετά ταύτα αναρωτιέται κανείς
γιατί οι εσωτερικοί διαχειριστές
της εξουσίας που εμείς - δυστυχώς - τους ψηφίζουμε, έχουν βαλθεί να ξεπουλήσουν το νερό μας;
Τις φυσικές μας πηγές και όλη
αυτή την τεράστια δημόσια περιουσία, που έχει δημιουργηθεί από
τα χρήματα του ελλληνικού λαού;
Και ποιος εμπιστεύεται την ιδιωτική πρωτοβουλία για το τί νερό
θα πίνουμε;
σκολιών που αντιμετωπίζουν και των στόχων που
έχουν καθορίσει. Στην ΕΕ υπάρχει ένα ευρύ
φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτησιακών καθεστώτων όσον αφορά τις εταιρίες ύδρευσης.
Τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά καθεστώτα διαπιστώνονται περιπτώσεις με προβλήματα, αλλά και περιπτώσεις που θεωρούνται
επιτυχημένες. Η Επιτροπή εντούτοις θεωρεί ότι
η ίδρυση μιας ρυθμιστικής αρχής και μια αγορά
που λειτουργεί κατά τρόπο εύρυθμο αποτελούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγύηση
της επιτυχίας αυτών των καθεστώτων με στόχο
την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και την διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης για τις χώρες
του προγράμματος είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων των εθνικών αρχών και μόνον. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
προσαρμογής επικεντρώνονται στις γενικές
ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος,
περιλαμβανομένων των εσόδων ιδιωτικοποίησης
από την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτές, αλλά η κατάρτιση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και η επιλογή των
περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη των οικείων κρατών μελών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 6-08-2013
Αρ.πρωτ. 24973
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 2η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:15πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση
της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
αδέσποτων ζώων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 € με το
Φ.Π.Α.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 13/8/2013
Αριθ. Πρωτ. 31943
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγω νισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 71.949,65 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 13/8/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 31853
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας
21.544,68 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 12/8/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 31729
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί
τοις εκατό (%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ»
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 49.864,20 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής

ΕΒΔΟΜΗ

2013

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους
2% επί του προϋπολογισμού .
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή
της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 210-66
04 617, αρμόδιος κ. Κακουλάκη-).
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Σπάτων - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 3/9/2013
ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 10:00
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
γραφείατ ου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Αναστασία Σωτηρίου, τηλ. 210 6632.200).
Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Δημ. Μαργέτης

δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
9/9/2013 ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10:00 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).
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Διενέργειας Διαγωνισμού, την
5/9/2013 ημέρα Πέμπτη και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
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 μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00 €.
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).
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Μία πόλη 16.299 κατοίκων έσβησε από το χάρτη της Ελλάδας το 2012
Μία πόλη 16.299 κατοίκων
έσβησε οριστικά από το χάρτη
της Ελλάδας το 2012 εξαιτίας
των μνημονίων που επέβαλαν οι
δανειστές και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, που μόνη τους έννοια
είναι η εξασφάλιση της ...καρέκλας τους. Πρόκειται για αρνητική μεταβολή του ελληνικού
πληθυσμού, αφού οι γεννήσεις
μειώθηκαν κατά 5,69% και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 5% μέσα
σε ένα χρόνο. Το σχέδιο του
ΔΝΤ και των Ευρωπαίων έχει τελικά… αποτέλεσμα. Ξεκληρίζει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας
ΠΛΗΡ.: Ανδρώνης Χριστόφορος
Λεωφ. Καραμανλή 85
Άρτεμις Αττικής, Τ.Κ.190 16
Τηλ.:(22940) - 80000
Fax: (22940) - 45564
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων Δόμησης
στο Ο.Τ.Γ. 1846 της Π.Ε.6 της
Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος.
ΣXET. :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την 99/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος προτείνεται η τροποποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 12/08/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 31732
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής
αξίας 15.925,47 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108
και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δια-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 12/08/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.31730
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Επαναληπτικό 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

το λαό.
Με τον ίδιο όμως εγκληματικό
τρόπο αντιμετωπίζουν και την
ελληνική κοινωνία αυτοί που μας
κυβερνούν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η πολιτική τους, έως τώρα, είχε
ως αποτέλεσμα οι γεννήσεις
στην Ελλάδα να μειωθούν το
2012 στις 100.371 (51.654 αγόρια και 48.717 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση 5,69% σε
σχέση με το 2011, που είχαν
ανέλθει στις 106.428.
Την ίδια στιγμή, οι θάνατοι κατά

των όρων Δόμησης στο Ο.Τ.Γ.
1846 που βρίσκεται εντός της
Π.Ε.6 της Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος και ειδικότερα:
1. από κλιμακωτό Σ.Δ σε Σ.Δ. 0,80
στο σύνολο του οικοπέδου και
2. κάλυψη από κλιμακωτή σε 45%
στο σύνολο του οικοπέδου όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στην Υπηρεσία μας
προκειμένου να λάβουν γνώση της
πρότασης τροποποίησης και να
υποβάλουν τυχόν ενστάσεις σε
(15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

γωνισμού, την 9/9/2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
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 Δαπάνης ήτοι 796,28 € ή της δαπάνης για
την ποσότητα που θα προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης και των προγενέστερων 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).
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
5/9/2013 ημέρα Πέμπτη 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 της παρούσης και των προγενέστερων
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).
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ

το 2012 παρουσίασαν αύξηση
κατά 5% και ανήλθαν σε 116.670
(60.137 άνδρες και 56.533 γυναίκες) έναντι 111.099 το 2011.
Ένας μεγάλος αριθμός θανάτων
αποτελεί συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αφού τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά επεισόδια και
γενικά προβλήματα υγείας που
σχετίζονται με την ψυχολογική
πίεση, το στρες και το άγχος
έχουν αυξηθεί δραματικά, όπως
και οι αυτοκτονίες. Στις μεγαλύΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 21/8/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.32571
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 6-14 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 6-14 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 12/08/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 31734
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 58.966,20 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 13/8/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 31851
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 52.492,39 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

τερες δε ηλικίες, η έλλειψη φαρμάκων έχει οδηγήσει εκατοντάδες στο θάνατο.
Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της μέσης ηλικίας θανάτων,
αφού έμειναν σχεδόν απόλυτα
σταθερά.
Και δυστυχώς, με τους πολιτικούς που διαθέτουμε και με τη
δική μας ανοχή και ευθύνη οι
στόχοι των δανειστών επιτυγχάνονται!
http://www.defencenet.gr
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 6.506,70 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 16/9/2013 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
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
3/9/2013 ημέρα Τρίτη 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 της παρούσης και των προγενέστερων
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).
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ

δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού , την
9/9/2013 ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10:00 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).
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διενήργησα τον υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 163(3) ν. 3643/2006 έλεγχο επί των
συνημμένων δεύτερων οικονομικών καταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (ΠΔ 315/1999,
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 4604/1-2-2005 του ΥΠΕΣ), όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Επίσης, η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν και τις
σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει).
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μου. Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου,
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων

του δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω συγκεντρώσει
είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφυλάξεις για Δυνητικές Αρνητικές Επιπτώσεις καθώς και Εξαίρεση
Ια. H κατά 100% θυγατρική Κοινωφελής Εταιρεία Δήμου Σαρωνικού απεικονίζεται στην
εσωτερική λογιστική της αξία, πλην όμως οι οικονομικές της καταστάσεις δεν έχουν
ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, με συνέπεια να μην μπορώ να επιβεβαιώσω την απεικονιζόμενη στα λογιστικά βιβλία του Δήμου καθαρή της θέση και να εκφράζω επιφύλαξη.
Ιβ. Ούτε οι πρώην Δήμοι Καλυβίων-Θορικού και Αναβύσσου και οι πρώην Κοινότητες
Κουβαρά, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φωκαίας που συγχωνεύθηκαν την 1-1-2011 στον Δήμο
Σαρωνικού δυνάμει του άρθρου 5.3.Α.10 του νόμου 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α 87), ούτε ο
Δήμος Σαρωνικού έχουν ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στις οποίες
ανήκουν, και συνεπώς οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν είναι οριστικοποιημένες.
Ο Δήμος Σαρωνικού δεν έχει σχηματίσει καμία σχετική πρόβλεψη για δυνητικά προσθέτους αναδρομικούς φόρους και προσαυξήσεις, η οποία εξ αντικειμένου είναι αρκετά
δυσχερής.
Ιγ. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104
(8ε) ΠΔ 315/1999. Όμως, παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και
επαλήθευσα τις τιμές των αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (συμπ. του φπα). Επίσης, σε δειγματοληπτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική με τα αντίστοιχα παραστατικά
αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστολής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη ως προς
την πληρότητα και ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως και μενόντων υλικών.
Ιδ. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου είναι διπλάσιες του κυκλοφορούντος ενεργητικού του, και δεδομένου του ότι οι ΟΤΑ δεν μπορούν να αξιοποιήσουν,
παρ’ ενός ελαχίστου τμήματος, το πάγιο ενεργητικό των, η ικανότητά του Δήμου Σαρωνικού να εξοφλεί τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις του βασίζεται σε μεγάλο

βαθμό και στην είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων των λειτουργικών του δαπανών, των
επενδύσεών του σε δημοτικά έργα και της αντικατάστασης των στοιχείων του παγίου
ενεργητικού του, αλλά και εκτάκτων κρατικών επιχορηγήσεων προς εξόφληση των συσσωρευμένων υποχρεώσεών του. Ο Δήμος Σαρωνικού βρίσκεται σε αρκετά δεινή οικονομική θέση, θεωρώντας, προσωπικά, ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις θα βαίνουν ολονέν
μειούμενες στο μέλλον, δεδομένου του πολύ αρνητικού περιρρέοντος ελληνικού και
διεθνούς οικονομικού κλίματος.
ΙΙ. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή
δική του έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας
ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών
επί αυτών, αναφέροντας την τοποθεσία και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους,
καθώς και τον γενικό και ειδικό αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Επίσης, μολονότι τα αναγραφέντα στο σχετικό τμήμα του μητρώου παγίων κατεχόμενα οικόπεδα συμφωνούν με την αίτηση καταχώρησης στο Κτηματολόγιο, για κάποια δεν έχει
προσδιορισθεί η αξία τους και στο μητρώο παγίων αναγράφεται μηδενική. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με ακρίβεια την πληρότητα της κατεχομένης γης και
υπερκειμένων ακινήτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και από τρίτους.
Γνώμη με Επιφυλάξεις για Δυνητικές Αρνητικές Επιπτώσεις καθώς και Εξαίρεση
Κατά την γνώμη μου, με επιφύλαξη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων των προεκτεθέντων τεσσάρων θεμάτων, και την προαναφερθείσα εξαίρεση, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Κηφισιά Αττικής, .. …….ίου 2013
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
Μάριος Ελευθεριάδης, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1265
Οδός Φυλλίδος 29, 145.62 Κηφισιά Αττικής, www.melef.gr

ΓΑΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.
Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190 10 Καλύβια Αττικής

ΑΦΜ: 997 727 408, ΔΟΥ: Κορωπίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
και της
ΦΩΤΕΙΝΗΣ το γένος
ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ
και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΓΚΙΝΑ του ΣΕΡΓΚΕΪ και
της ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ, το
γένος ΝΑΛΙΒΑΪΚΙΝΑ,
που γεννήθηκε στη
Ρωσία και κατοικεί στη
Γλυφάδα, θα έλθουν
σε γάμο που θα γίνει
στον ναό Αγ. Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα.

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.

ΖΗΤAΕΙ:

εργασία,
Ελληνίδα για φύλαξη
παιδιών ή ηλικωμένων.
Τηλ. 6983 954766
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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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
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

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

•
•
•

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
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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ.
Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190 10 Καλύβια Αττικής
ΑΦΜ: 997 727 408, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
2ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχίες
ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας στο Ράλλυ Αιγαίου
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για
το δεκαήμερο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό
Ράλλυ Αιγαίου, (19 έως 27 Ιουλίου).
Ενας ιστιοπλοϊκός αγώνας με μακρά
ιστορία που διοργανώνεται κάθε
χρόνο από τον ΠΟΙΑΘ (Πανελλήνιος
Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης) και με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού και του ΕΟΤ. Είναι το
παλαιότερο λαμπρότερο και δυσκολότερο ιστιοπλοϊκό γεγονός στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο, λόγω των
αντίξοων συνθηκών του Αιγαίου Πελάγους, και από το 1964 συγκεντρώνει διαγωνιζόμενους από όλο τον
κόσμο, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Φέτος είχε επετειακή μορφή
καθώς η διοργάνωση συμπλήρωσε 50
χρόνια ζωής και η διαδρομή του ήταν
περί τα 335 μίλια με εκκίνηση από τον
Φαληρικό όρμο και σταθμούς το Φοίνικα της Σύρου, την Πάτμο, το Κουφονήσι με τη διεξαγωγή μιας τοπικής
ιστιοδρομίας και τερματισμό στο Σούνιο.
Ο Ν.Α.Ο. Βούλας τίμησε, με παρουσία
τεσσάρων σκαφών, σε σύνολο συμμετοχών σαράντα πέντε, τη διοργάνωση
και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα.
Στην κατηγορία ORCi το σκάφος
PHOEBUS CGS ALUMNI με κυβερνήτη το Φαίδωνα Κυδωνιάτη, στην
παρθενική του εμφάνιση σε Ράλλυ Αιγαίου, κατέκτησε την 4η θέση της Γενικής κατάταξης και την 1η θέση στην
ομάδα ORCi N καθώς επίσης κέρδισε
τις τέσσερις (Race 1, Race 2, Race 4 &
Race 5) από τις πέντε επιμέρους ιστιοδρομίες στην ομάδα ORCi N.

Στην κατηγορία ORC CLUB το σκάφος
ALKYON με κυβερνήτη το Γιώργο
Λούντρα κατέκτησε την 4η θέση της
Γενικής κατάταξης και την 1η θέση
στην ομάδα ORC CLUB 2 καθώς επίσης κέρδισε τη μια (Race 2) από τις
πέντε επιμέρους ιστιοδρομίες στην
ομάδα ORC CLUB 2.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σκάφος
ALKYON στην 4η ιστιοδρομία είχε μια
άτυχη στιγμή στον εξοπλισμό καθώς
κόπηκε στα δυο η μάτσα που βαστά το
κεντρικό πανί και αφού τερμάτισαν
την ιστιοδρομία αυτή, στη συνέχεια
προμηθεύτηκαν μια προσωρινή μάτσα
ώστε να συνεχίσουν στην 5η ιστιο-

δρομία.
Στην ίδια κατηγορία το σκάφος
ATHINA με κυβερνήτη τον Παναγιώτη
Αλυσανδράτο κατέκτησε την 8η θέση
της Γενικής κατάταξης και την 3η θέση
στην ομάδα ORC CLUB 2 καθώς επίσης κέρδισε τις δυο (Race 4 & Race 5)
από τις πέντε επιμέρους ιστιοδρομίες
στην ομάδα ORC CLUB 2.
Στην κατηγορία IRC το σκάφος
AFROESSA με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Γκρέτσο πραγματοποίησε
πολύ καλή εμφάνιση δίνοντας μάχες
με τα μεγαθήρια της κατηγορίας και
τις ατυχίες που το έφεραν τελικά στην
5η θέση της Γενικής κατάταξης.

Το Πλήρωμα του σκάφους PHOEBUS CGS ALUMNI.

Πανηγυρίζει ο ΓΑΣ Παιανίας για τις
επιτυχίες στο Βαλκανικό πρωτάθλημα
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Τέσσερα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές του ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ στη Βαλκανική συνάντηση
Παίδων – Κορασίδων, η οποία
έγινε στην Αδριανούπολη (276

αθλητές από 11 χώρες), με τους
Παίδες να κατακτούν την 2η θέση
στη βαθμολογία με 133 και τις κορασίδες την τρίτη με 125 βαθμούς.

Με χρυσό μετάλλιο επέστρεψαν
στην Ελλάδα ο Αλέξανδρος
Περιστέρης (αθλητής του ΓΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ), που εκτός από καλός
μηκίστας (στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων είχε κερδίσει το
μήκος)
είναι
εξίσου
αποτελεσματικός και στα εμπόδια.
Ο νεαρός ήταν πρώτος στα 110 μ.
εμπ. με 14.24.
Νικητής αναδείχθηκε και ο
Γιάννης Λέτσης στα 100 μ. με
11.10, όπως και ο Κώστας Μίγας
στα 2.000 μ. στίπλ. Ο αθλητής
τερμάτισε σε 5.54.81 και στο
φινάλε της σεζόν βελτίωσε το
ατομικό του ρεκόρ.

ΕΒΔΟΜΗ
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Μόσχα
Eληξε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Μόσχα (1018/8) και μετά από 33 χρόνια το στάδιο "Λουζνίκι" φιλοξένησε όλους τους κορυφαίους αθλητές στίβου στον κόσμο.
Για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980,
μεγάλες φυσιογνωμίες του κλασικού αθλητισμού αγωνίστηκαν στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.
2.000 αθλητές και αθλήτριες είχαν δηλώσει συμμετοχή
από 206 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με 17 Έλληνες
αθλητές και αθλήτριες.

(18,09 μ.). Ο Pichardo δεν κατάφερε να «απαντήσει» και ξεκίνησαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του Γάλλου.
Ο Ελληνας άλτης, Δημήτρης Τσιάμης, με καλύτερο άλμα
στα 16.66 μέτρα, έχοντας ένα άκυρο κι ένα στα 16.38μ.
έμεινε εκτός οκτάδας, καταλαμβάνοντας την 10η θέση.
Στα υπόλοιπα, ο Ασμπελ Κίπροπο αναδείχθηκε παγκόσμιος
πρωταθλητής στα 1500 μέτρα, με το αργυρό μετάλλιο να
παίρνει ο Αμερικανός Μάθιου Σέντροβιτς και τρίτος τερμάτισε ο Νοτιοαφρικανός Γιόχαν Κρόνιε.

Ο Tamgho έσπασε το «φράγμα» των 18 μέτρων

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμια διοργάνωση κατέκτησε η Κριστίνα Ομπεργκφελ, καθώς έριξε το ακόντιο
στα 69.05 μέτρα, αφήνοντας δεύτερη την Αυστραλή Κίμπερλι Μικλ με 66.60 και τρίτη την Ρωσίδα Μαρία Αμπακούνοβα με βολή στα 65.09 μέτρα.

Έκανε την απίθανη πτήση του στα 18,04 μ., για να γίνει ο
τρίτος άλτης στην ιστορία που σπάει το «φράγμα», έπειτα
από τον Jonathan Edwards (18,29 μ.) και τον Kenny Harrison

Νέος προπονητής στον Πρωτέα
ο Μιχάλης Κυριακάκης
Το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Πρωτέα Βούλας ανακοίνωσε
την συνεργασία του με τον Μιχάλη Κυριακάκη, σε ρόλο ειδικού
συμβούλου, τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομα του με το
Γυναικείο μπάσκετ κι έναν εκ των τελευταίων παλαιών παραγόντων του χώρου.
Για την συνεργασία του με την ομάδαο Μ. Κυριακάκης δήλωσε:
«Ο Πρωτέας είναι ένα από τα πιο σοβαρά σωματεία της Ελλάδος όσον αφορά το γυναικείο μπάσκετ και θέλω να βοηθήσω να
πετύχει τους στόχους του και να κάνει ένα βήμα ψηλότερα και
να σταθεροποιηθεί στις υψηλές θέσεις της Ελλάδος και γιατί
όχι της Ευρώπης. Θα πρέπει παράλληλα να βοηθήσουμε στο να
έρθει πολύ περισσότερος κόσμος στο γήπεδο και να αγαπήσει
τον χώρο και αυτό θα είναι μόνο κέρδος για το γυναικείο μπάσκετ. Δεν έλειψα ποτέ από το γυναικείο μπάσκετ, απλά μου έλλειπε η ενεργοποίηση ώστε να ασχοληθώ ενεργά».
Ο Πρωτέας ευχαρίστησε τον προπονητή Αντώνη Κουρμούλη για
την προσφορά του στον σύλλογο και τη βοήθεια που προσέφερε
όλα αυτά τα χρόνια και του ευχήθηκε κάθε μελλοντική επιτυχία
στο νέο του ξεκίνημα στην Α1 Ανδρών.
ενώ η πόρτα της
Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Β’ ΕΣΚΑΝΑ πραγματοποίησε την Τετάρτη (21/8), το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Πρωτέα Βούλας υπό τις οδηγίες του
Μάνου Μανουσέλη.
Στην ομάδα την εφετινή σεζόν προστέθηκαν οι: Κώστας Βαρδαβάς, Τζίμης, Γεώργαρος, Θανάσης Κοκκαλιάς, Άγγελος Κονδύλης, Κώστας Πέτσας, Γιάννης Σίμος, Νίκος Τσελέκος.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ E.Π.Σ.AN.A
Δηλώσεις Συμμετοχής
Υποδομών στις διοργανώσεις
2013-2014 παίδων,
παμπαίδων και junior
Oι δηλώσεις των Νέων, Παίδων, Παμπάιδων και Junior πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 02/09/2013.
Κάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει
στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο καθώς επίσης και Κατάσταση Υγείας στην
οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη
στοιχεία 18 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών (Αρ. δελτίου ΕΠΟ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός κ.λ.π.)
που χορηγείται από την διοργανώτρια και πρέπει να
συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται σε 30€.

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τα σωματεία, για ορισμό διαιτητών και οποιαδήποτε
αγωνιστικής τους δραστηριότητας (φιλικούς αγώνες) θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην
Γραμματεία της Ένωσης προκειμένου τα αιτήματα
να διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή.
Η Διαιτητική αμοιβή που ισχύει για φιλικούς αγώνες είναι:
Γ΄ Εθνική: Διαιτητής 50€ και υποχρεωτικά θα ορίζονται και δύο επόπτες
Α΄ Τοπικό : Διαιτητής 30€ και υποχρεωτικά θα ορίζονται και δύο επόπτες σε αγώνες που αγωνίζονται με ομάδες της Α΄ κατηγορίας ή άλλης ανώτερης
κατηγορίας
Β΄ Τοπικό : Διαιτητής 20€
Γ΄ Τοπικό : Διαιτητής 20€
Για τους βοηθούς όλων των κατηγοριών η αμοιβή
θα είναι 20€ έκαστος

Πανηγυρίζει ο ΓΑΣ Παιανίας για τις επιτυχίες στο Βαλκανικό πρωτάθλημα
Ο Γιάννης Κυριαζής ήταν από τα πρόσωπα των αγώνων, όχι μόνο γιατί κατέκτησε τη νίκη στον ακοντισμό, αλλά διότι το συνδύασε με βολή στα 78,44 μ.
επίδοση που βελτιώνει το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία.
Ατομικό ρεκόρ σημείωσε και η Κυράννα Κάτρη στη
σφαιροβολία με 14,56 μ., επίδοση που της έδωσε την
πέμπτη θέση.
Την καλύτερη επίδοση στη σεζόν για την κατηγορία
των κορασίδων στον ακοντισμό πέτυχε η Θεοδώρα
Αραμπατζή με 5.,22 μέτρα. Συνολικά οι αθλητές μας
κατέκτησαν 16 μετάλλια. Η αποστολή επιστρέφει
στην Ελλάδα, την Κυριακή 4 Αυγούστου.
Οι θέσεις των αθλητών του ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Παίδες

Κορασίδες

1ος Γιάννης Λέτσης 100 μ. 11.10

2η Δέσποινα Μουρτά 56.24

1ος Αλέξανδρος Περιστέρης 110 μ. εμπ. 14.24

2η Αναστασία Μαρινάκου 2.12.52

1ος Κώστας Μίγας 2.000 μ. στιπλ 5.54.81

2η Νικολέτα Μπερδούση 3.000 μ. 10.17.22

1ος Γιάννης Κυριαζής ακοντισμός 78,44 μ.

2η Άννα Θεοδώρου ύψος 1,68 μ.

2ος Δημήτρης Βλάχας 400 μ.48.10
2ος Χρήστος Κοτίτσας 800 μ. 1.52.75
2ος Κυριάκος Ζώτος Δισκοβολία 56,20 μ.
3οι Λέτσης Βερβίτας, Λυρής Ατσιος 4Χ100 μ. 43.21
4ος Βαγγέλης Μυλωνάς 1.500 μ. 4.02.67
4ος Κυριάκος Ατσιος μήκος 6,73 μ.
4ος Γιάννης Ξενικάκης σφαιροβολία 16,16 μ.

3η Αννα Δημητριάδου 100 μ. εμπ. 14.54
3η Παναγιώτα Τυριτζή τριπλούν 12,17 μ.
3η Κωνσταντίνα Ρωμαίου μήκος 5,89 μ. (2,3)
3η Θεοδώρα Αραμπατζή ακοντισμός 50,.22 μ.
4η Ελένη Πιτσαβου 100 μ. 12.43
5η Σταυρούλα Χρυσαειδή 4.52.09

5ος Γιώργος Φράγκογλου ύψος 1,93μ.

5η Κωνσταντίνα Γεροντή 2.000 μ. στιπλ 7.40.98

6ος Γιώργος Νικελής 9.13.27

5η Δήμητρα Ζώτου Δισκοβολία 40,79 μ.

άκυρος Γιάννης Γιαζιτζόγλου τριπλούν

5η Κυράννα Κάτρη 14,56 μ.

24 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

