Διαβάζετε νέα
όλη την εβδομάδα
στον ιστότοπο
www.ebdomi.com
και στο Facebook

Σύνταξη στα ...84!
l

l

Κατώτατος μισθός 300€
από το 2017
Απεμπόληση της Εθνικής
Κυριαρχίας

Αναγκαίες στο Κορωπί
οι ασφαλτοστρώσεις
Σελίδα 12

Οι δρόμοι θα δεχθούν φόρτο λόγω εκτροπής για το έργο της αποχέτευσης
του Αλέξη Μητρόπουλου
Η ομιλία του στη Βουλή την Κυριακή 10/11 επί της συζήτησης
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης

Στο προπερασμένο φύλλο μας, παραχώρησα τη στήλη μου
στον βουλευτή της Ν.Δ. Βύρωνα Πολύδωρα για την ορθή
και φιλοσοφική θέση του πάνω στη φορολόγηση των χωραφιών. Εδωσε όμως, όπως αναμενόταν, με την ψήφο του,
τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση της δυαρχίας με την ανοχή
της ΔΗΜ.ΑΡ., “να δημεύσει τα χωράφια μας” και το σπίτι
μας φορολογώντας τα, άσχετα και άμετρα από τη φοροδοτική δύναμη των Ελλήνων.
Σήμερα παραχωρώ τη στήλη μου στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφέρειά μας, Αλέξη Μητρόπουλο, για τα ζέοντα θέματα που έθιξε στην ομιλία του και κυρίως, γιατί
δεν ήταν “λόγια του αέρα”, αλλά υπαρκτά, κορυφαία προβλήματα απόλυτα τεκμηριωμένα.
Κώστας Βενετσάνος
Πριν λίγο καιρό η Κυβέρνηση παρέδωσε στους δανειστές, στην αγγλική γλώσσα, δύο γνωμοδοτήσεις, όπου
βεβαιώνει το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους το οποίο λέει:
«Αφού έλεγξα τη γνησιότητα
των υπογραφών του κυρίου Πρωθυπουργού και του κ. Προβόπουλου και αφού βεβαίωσα ότι
όντως εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό και έχουν δικαίωμα
προς τούτο» δεχόμαστε ότι μόνοι μας ζητήσαμε και μπήκαμε στο αγγλικό δίκαιο (κατέθεσε το σχετικό έγγραφο).
Κάποιοι έχετε διαβάσει τον «Έμπορο της Βενετίας». Ο
Σάιλοκ όταν είδε ότι ο πτωχευμένος έμπορος δεν μπορούσε να τον ικανοποιήσει, καθώς είχε πτωχεύσει, του
ζήτησε μία λίβρα σώματος. Αυτό είναι το αγγλικό δίκαιο,
που μόνοι μας ζητήσαμε την υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο. Mόνοι μας ζητήσαμε την υπαγωγή στα Λουξεμβουργιανά δικαστήρια, μόνοι μας ζητήσαμε να μας
κατάσχουν περιουσία, ακόμα και πριν την έκδοση δικαΣυνέχεια στη σελ. 2
στικής απόφασης.

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - 40 χρόνια μετά
Ψωμί
Παιδεία
Ελευθερία
Πόσο επίκαιρα, αλήθεια, μετά από σαράντα χρόνια! Ποιος
θα το πίστευε ότι σήμερα,
θα
έχουμε
εθνική κατοχή. Ποιός
θα το πίστευε ότι σήμερα θα μας έλειπε το
ψωμί!!!

Σελίδα 3

Πέντε συμβάσεις έργων πνοής
στην Περιφέρεια Αττικής

Διεκδικήσεις της Μ.Ε.Ε.Κ.Β.

Σελίδα 13

«Oι δικαστικές διεκδικήσεις της
Μ.Ε.Ε.Κ.Β. από το Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και οι επιπτώσεις
τους στην οικονομική του βιωσιμότητα.
Τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος»

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, ώρα 19:00

Αθώος ο δήμαρχος Σαρωνικού
για την παραλία Κιτέζας

Οι Δήμαρχοι συσκέπτονται και
διαμαρτύρονται

Σελίδα 14

Σελίδα 7

στο Δημαρχείο Βούλας
Ενημέρωση από το Δήμαρχο Σπύρο Πανά
και από νομικό σύμβουλο του Δήμου

ΕΒΔΟΜΗ
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Σύνταξη στα ...84!
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάζω την αποστροφή της γνωμοδότησης: «Η Ελλάδα και η Τράπεζα της Ελλάδος βεβαιώνει ότι κανένα
από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται
λόγω εθνικής κυριαρχίας από κατάσχεση πριν ή μετά
την έκδοση δικαστικής απόφασης».
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αξιότιμοι της
Κυβέρνησης, λέει ότι ο Νομικός Σύμβουλος τους Κράτους που βεβαίωσε τη γνησιότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού –τι όνειδος και τι ευτελισμός!- βεβαιώνει ότι
δεν είναι απαραίτητο η δανειακή σύμβαση να περάσει
από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Σας διαβάζω τον πέμπτο όρο της γνωμοδότησης: «Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο -βεβαιώνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους- το Κοινοβούλιο δεν απαιτείται να
επικυρώσει την παρούσα σύμβαση, προκειμένου αυτή
να είναι αποτελεσματική και δεσμευτική για την Ελλάδα».
Ψηφίστε τους! Παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία.
(σ.σ. η συγκυβέρνηση της παράνομης κυβέρνησης Λ.
Παπαδήμου).
Πριν από δέκα μέρες η COSCO ζήτησε ένα μερεμέτι στο
λιμάνι πέντε ή δέκα χιλιάδων και η τρόικα αρνείται. Λέει
το εξής: «Να μας παραθέσετε τους λόγους για τους
οποίους είναι απαραίτητο να επεκτείνετε τη δυνατότητα
του λιμανιού πέραν του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου». Καμμία επέκταση. Και μετά, διώχνει ο Τσίπρας τις
επενδύσεις! Ο Τσίπρας δεν φέρνει τους επενδυτές!
Ποιός διώχνει την COSCO;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάστε το δημοσίευμα
στο κυριακάτικο «Έθνος». Αρνήθηκε η τρόικα να εγκρίνει την επέκταση του λιμανιού. Υπό αυτή την έννοια να
μην κατηγορείτε τον Τσίπρα ότι έφερε εδώ την πρόταση
μομφής για την ΕΡΤ, αλλά να τον παραδέχεστε για τη
γενναιότητά του, για τη μεγαλοψυχία του, γιατί έπρεπε
να φέρει πρόταση μομφής για απεμπόληση κυρίαρχων
δικαιωμάτων.
Πρέπει να διαβάσετε τις τρεις γνωμοδοτήσεις που
έχουν οι δανειστές στα χέρια τους μόνο στα αγγλικά.
Ποια Κυβέρνηση και πότε θα ζητήσει να φύγει από το
αγγλικό δίκαιο; Ποιο Νομικό Συμβούλιο –αφού έχει παραδεχτεί αυτά που έχετε ανά χείρας- θα πάει στο Λου-

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 44η συνεδρίαση, την 18η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:00, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Επίσης συνεδριάζει την 21η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης
1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
2. Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
Αναλυτικά τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή

ξεμβούργο και θα πει «Κύριοι, όχι, θέλουμε διαγραφή
χρέους. Όλοι θέλουμε επαναδιαπραγμάτευση».
Άκουσα τον αξιότιμο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και προχθές
μετά από τη συνάντηση με τον Σούλτς, όπως και τον
αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, που είπαν ότι τελείωσε το
μνημόνιο. Ποιο μνημόνιο τέλειωσε; Τώρα μπαίνουμε
στο βαθύ μνημόνιο.
Καταθέσω στα Πρακτικά: Μέτρα για τα έτη 2013 και
2016. Το νόμο 4093 με συνοδευτικούς πίνακες για τα
έτη 2013-2016. Το νόμο 3863 ότι από 01-01-2015 και
μετά, από το 2014 που λήγει το μνημόνιο, βασική σύνταξη για όλους στο άρθρο 37. Το νόμο 3863: Την 01-012021 αύξηση ορίων ηλικίας και μετά ανά τριετία.
(σ.σ. Δηλαδή με ένα χρόνο αύξηση του ορίου ανά τριετία τα παιδιά μας, που θα διοριστούν το 2021 με τις αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης θα πάρουν σύνταξη
στα 84 χρόνια τους!).

Πρόχειρη η απόφαση για επιχορηγήσεις φορέων στα 3Β Σελ. 6
Κοινωνικό στο “Στέκι αλληλεγγύης” στην Παλλήνη
Σελ. 6

Ολοκληρώνεται ο βιολογικός
στο Μαρκόπουλο
Σελ. 7
Τραγωδία: στη φάση της Κάθαρσης γιάννης κορναράκης
Σελ. 8

Σκόρπια Γρ. Ρώντας

Σελ. 9

Επιτυχές το άνοιγμα καταστημάτων
τις Κυριακές; Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10
Επιστολές - σχόλια
Ο νόμος 4046 του Παπαδήμου λέει ότι οι συντάξεις, θα
ορίζονται μέχρι το 2060, οι δε δαπάνες μέχρι 2060 –
νόμος του ελληνικού κράτους- θα περιοριστούν στο ένα
πέμπτο των σημερινών δαπανών, οι δαπάνες για το
κράτος στα 9% -κανένα κράτος δεν λειτουργεί σήμερα
με κάτω από 15%- και οι δαπάνες για την υγεία στο 6%
(τα κατέθεσε στη γραμματεία).
Οι επικουρικές συντάξεις: Μετά το 2015 ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Καμμία κρατική επιχορήγηση. Το ίδιο
για το εφάπαξ. Ο μαθηματικός τύπος που θα κλαδεύει
μετά το 2015. (τον κατέθεσε στα Πρακτικά).
Ο κατώτατος μισθός το 2017 γίνεται μισός (ν. 4172), για
να ακολουθηθεί η ρήτρα Βουλγαρίας του «παπαδήμειου
μνημόνιου» ότι μέχρι τα τέλη του 2019 θα πρέπει να
συγχρονιστούμε με τους μισθούς των ανταγωνιστικών
χωρών.
Κι επειδή η ανεργία δεν τιθασεύεται, θα σας δώσω κι
ένα αντίγραφο του νόμου που ορίζει ότι για το άτομο
που εργάστηκε έστω και μία ώρα την εβδομάδα, δεν
αναφέρεται ως άνεργος, για να μικραίνει η ανεργία ξεσκουριάζοντας ανέργους οι οποίοι δουλεύουν με μία
ημέρα την εβδομάδα!!!
Υπό αυτή την έννοια, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο από
ένα εθνικό σχέδιο διαπραγμάτευσης με καταγγελία του
μνημονίου, με διαγραφή του χρέους και με μετακύληση
στους δανειστές τμήματος της ευθύνης για την καταστροφή που επέφεραν στην πατρίδα.
Υπό αυτή την έννοια, τα κείμενα στα οποία έχει δεσμευτεί η πατρίδα είναι απαγορευτικά να τεθεί η βάση
μίας περήφανης, αξιοπρεπούς, εθνωφελούς διαπραγμάτευσης.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

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

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Σελ. 11

Προβληματική η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σελ. 12
Ελιά χιλίων ετών στο Σαρωνικό Σελ. 15

Η επίσπευση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών Πάνος Αλεξίου Σελ. 16

Σκάκι ή τάβλι; η χρησιμότητα των
Σελ. 17
παιγνίων
Ανθρακες ο θησαυρός, το επίδομα ανεργίας ελεύθερων επαγΣελ. 17
γελματιών
Αγώνες βετεράνων

Σελ. 22

Ενας περίπατος στα αρχαία της
Σελ. 24
Βούλας
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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Διεκδικήσεις της Μ.Ε.Ε.Κ.Β.
«Oι δικαστικές διεκδικήσεις της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. από το Δήμο

Αναπληρώτρια Διοικήτρια
στο Μαιευτήριο “Ελενα”
η Μαίρη Φουρναράκη

Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και οι επιπτώσεις τους στην
οικονομική του βιωσιμότητα. Τα λάθη και οι παραλείψεις του
παρελθόντος»

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, ώρα 19:00
στο Δημαρχείο Βούλας
Ενημέρωση από το Δήμαρχο Σπύρο Πανά
και από νομικό σύμβουλο του Δήμου

40 χρόνια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τότε και τώρα
“ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” ήταν το
κεντρικό σύνθημα των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων, τότε, το 1973, σαν
σήμερα Νοέμβρη, με αποκορύφωμα τη
νύχτα της 17ης Νοεμβρίου.

Σαράντα χρόνια μετά, με κάποια απ’ τα
παιδιά εκείνα ωριμασμένα, αποκαρδιωμένα, κάποιους “αθεράπευτους” να επιμένουν ν’ αγωνίζονται ακόμα, κάποιους
συμβιβασμένους και κάποιους λίγους βολεμένους, το σύνθημα, δυστυχώς, παραμένει πάντα επίκαιρο επιτακτικά.
Ψωμί. Η δραματική κατάσταση των εκατομμυρίων ανέργων και “πτωχών”, τα
συσσίτια, οι αυτοκτονίες δείχνουν ότι η
κατάσταση όχι μόνο δεν θεραπεύτηκε,
αλλά επιδεινώθηκε, έναντι του ‘73, εκτός
της απατηλής δανειακής περιόδου της
“ευμάρειας”.

Παιδεία. Τη ζουν όσοι σπουδάζουν κι όσοι
έχουν παιδιά σε όλες της βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Δεν χρειάζεται απόδειξη.
Το χειρότερο, αν τα καταφέρει κάποιος
να σπουδάσει, πού θα εργασθεί; Τις επενδύσεις του συνόλου της κοινωνίας και
των ενδιαφερομένων άμεσα, τις χαρίζουμε στους δανειστές μας, με τη μετανάστευση των μυαλών μας.
Ελευθερία. Η κοινωνική αποστέρηση της
ελευθερίας, που επέβαλε η Χούντα, μετατράπηκε σε εθνική στέρηση της ελευθερίας, από τους “εταίρους” μας, κατ’
ευφημισμόν.
Το Πολυτεχνείο ζει, αλλά αποστεωμένο
και απονευρωμένο από την παρούσα φοιτητική γενιά, εν πολλοίς εκμαυλισμένη,
απελπισμένη, πελαγωμένη και αποποινικοποιημένη.
Κ.Β.

Γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο για τους διορισμούς
Διοικητών στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Σημειώναμε
ότι
στο
“Ελενα” ανέλαβε υποδιοικήτρια η Βουλιαγμενιώτισα
και πρ. νομαρχιακή σύμβουλος Μαίρη Φουρναράκη.
Δεν γράψαμε βέβαια ότι η
Μαίρη Φουρναράκη έχει
θητεύσει και σε προηγούμενο χρόνο Διοικήτρια στο
ίδιο Νοσοκομείο. Αυτό το
γνωρίζαμε, αλλά ως είδηση της τελευταίας στιγμής, δεν το υπομνήσαμε.
Ομως μας το θύμισαν οι
αναγνώστες μας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η Μαίρη
Φουρναράκη έχει μια επιτυχημένη πορεία, αφήνοντας
σπουδαίο έργο πίσω της.
«Η πόρτα της ήταν ανοιχτή
σε όλους, χωρίς πολιτικές
ταμπέλες, προσφέροντας

την βοήθειά της σε όποιον
τη χρειαζόταν, με διακριτικότητα,
σεβασμό
και
αγάπη», μας δήλωσαν αναγνώστες.
Εμείς το καταγράφουμε και
το υιοθετούμε, γιατί τη
Μαίρη τη γνωρίζουμε
πολλά χρόνια. Είναι ένας
άνθρωπος ανοιχτός, με αίσθημα αλληλεγγύης και
της ευχόμαστε να ανταποκριθεί με το ίδιο πάθος στα
νέα της καθήκοντα.
Αλλωστε η προσωπική μου
φιλία, με την επίσης σπουδαία γυναίκα και μητέρα
της Χαρά, δεν μας αφήνει

καμία αμφιβολία.
Μαίρη σου ευχόμαστε
καλό έργο και να μας ενημερώνεις.

Οσο για τον Διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας, Ηρακλή Καραγεώργο, που γράψαμε στο προηγούμενο
φύλλο ότι αναλαμβάνει Διοικητής στο Ασκληπιείο,
αναγνώστης μάς υπόμνησε αυτό που εμείς είχαμε δημοσιεύσει τότε· ότι ο Ηρ. Καραγεώργος, παραμονές
εκλογών, αρνήθηκε να υπογράψει στην πώληση του
Ασκληπιείου, λίγο πριν τον απαλάξουν των καθηκόντων του...

ΕΒΔΟΜΗ
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«Ανάμεσα» Inch Allah
Το βραβευμένο Καναδο-γαλλικό φιλμ «Ανάμεσα» θα παρουσιάσει από Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις.
Προβολές έως 20 Νοεμβρίου, 19.00 και 21.15
Σε μία πρόχειρη κλινική μέσα σε ένα παλαιστινιακό στρατόπεδο
προσφύγων στη Δυτική Όχθη, η Κλοέ, μία νεαρή μαιευτήρας
από το Κεμπέκ φροντίζει έγκυες γυναίκες, υπό την εποπτεία
του Μισέλ, ενός γιατρού από τη Γαλλία...

«Τούρμπο» Turbo (μεταγλ.)
Προβολές έως 20 Νοεμβρίου, 17.15
Από τους δημιουργούς της “Μαδαγασκάρης” και του
“Kung Fu Panda” έρχεται το “Turbo”. Μια τρισδιάστατη
κωμωδία υψηλών ταχυτήτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Γ
O Οργανισμός Παιδείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών” οργανώνει τα “Ποιητικά Αναλόγια” - Κύκλος Γ, με μια σειρά εκδηλώσεων, με την
παρουσίαση μεγάλων ποιητών (αναλύσεις, απαγγελίες) από
4 Νοεμβρίου μέχρι τον Ιανουάριο 2014.
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ. Πέτσα
(κοντά στην έξοδο 16 της Αττικής Οδού), τηλ. 210 6037.933
στις 7.30μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οι επόμενες συναντήσεις:
 Δευτέρα 18 -11 - Κώστας Καρυωτάκης
Ανάλυση: Χριστίνα Ντουνιά - Απαγγελία: Χρήστος Λούλης
 Δευτέρα 25 -11 - Ανδρέας Εμπειρίκος
Ανάλυση: Έυη Μανοπούλου
Απαγγελία: Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου

Διήμερη εκδρομή στην ΑΡΑΧΩΒΑ
με το Σύλλογο “Λυκούριζα-Λαγονησίου”
Ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα Λαγονησίου”, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή στις 7 και 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ για
ΔΕΛΦΟΥΣ, ΑΡΑΧΩΒΑ, ΧΡΥΣΟ, ΙΤΕΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ.
Αναχώρηση Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 7 το πρωί,
μπροστά από το Γραφείο του Συλλόγου (Λεωφ. Καλυβίων 67 (Τηλ./fax 22910 26677) για ΛΕΙΒΑΔΙΑ.
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 50 € για δίκλινο και τρίκλινο και 60 € για μονόκλινο. Στην τιμή περιλαμβάνεται
μία διανυκτέρευση με πρωινό καθώς και τα έξοδα μετακίνησης με πολυτελές πούλμαν.
Ο Αρχηγός και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος για αντιμετώπιση τυχόν απρόβλεπτων παραγόντων.
Καλό μας ταξίδι και καλή διασκέδαση
Δηλώσεις συμμετοχής: ΓΙΩΡΓΟ ΡΗΓΑ τηλ. 6943077927
ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΔΟΓΛΟΥ τηλ. 6937415173,
ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΕΤΣΕΛΗ Τηλ. 6977404804 και
ΒΑΪΟ ΒΛΑΧΟ τηλ. 6972412011

Bράβευση Προσωπικοτήτων
του αθλητισμού στα 3Β
Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 19:30,
στην Αίθουσα “ΙΩΝΙΑ”
(Καραμανλή 18 παραπλεύρως
Δημαρχείου
στη Βούλα), ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού Παιδείας του

Δήμου 3Β, οργανώνει εκδήλωση με βράβευση
Προσωπικοτήτων, Αθλητών και Συλλόγων του
Δήμου, για τις διακρίσεις
Αθλητικής
Περιόδου
2012-2013

Διαγωνισμός Καναρινιών

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
Χοροεσπερίδα οργανώνει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου,
Ώρα 8:30 μ.μ, στο κέντρο ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ (Τριπόλεως 3
και Ειδομένης) στη ΔΑΦΝΗ, η Ενωση Κρητών Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Είναι μια καλή ευκαιρία, να βρεθούν κοντά με φίλους και
συντοπίτες, να απολαύσουν κρητικές γεύσεις, να πιούν
ένα ποτήρι κρασί και να διασκεδάσουν με το Μάρκο Παυλιδάκη και το συγκρότημά του.
Χορεύει η "Πολιτιστική Ένωση Κρήσσες και Κρήτες"
Πληροφορίες και Προσκλήσεις στο Τηλ. 6972005586

Υπό την αιγίδα του Παπαχαραλάμπειου Εκπαιδευτηρίου,
η Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης (Ε.Λ.Κ.Ε) διοργανώνει τον 16ο Ετήσιο Διαγωνισμό Καναρινιών Εμφάνισης στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Ώρες
κοινού: Παρασκευή 22/11/13 17:00-21:00, Σάββατο 23/11
9:00-21:00, Κυριακή 23/11 9:00-14:00. Η απονομή επάθλων θα γίνει την Κυριακή 23/11
στις 12:00. Είσοδος ελεύθερη.
Ονόματα κριτών: Tomas Hernandez E., Marcel Verschueren
E., Jacques Princen E., Lodewijck Heremans D.
Πελοπίδα 85, Τ.Κ 12136- Περιστέρι, Τηλ: 210-5711896
e-mail:
info@papacharalabio.edu.gr
Πληροφορίες: Δανίκας Παναγιώτης, Τηλ: 6977345968

Πνευματικές
βραδιές με
τον Αττικό
Πνευματικό
Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος Γλυφάδας, την
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου
στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και
Δούσμανη, Γλυφάδα,
θα μιλήσει o Σωτήρης
Νικολακόπουλος, Λογοτέχνης, πληροφορικός,
με
θέμα:
Ιπποτισμός και λογοτεχνία.

“Τραγούδια ψυχής”
Ο Δήμος Γλυφάδας και ο πολιτιστικός του τομέας
Κ.Α.Π.ΠΑ οργανώνουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που αγαπήσατε & τραγουδήσατε με τίτλο: «Τραγούδια
ψυχής» με τον Γιώργο Κριμιζάκη, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, 8.30 μ.μ. στο
Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα
Μερκούρη» (Γ. Γεννηματά &
Αν.Ρωμυλίας 123, Άνω Γλυφάδα)

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για παιδιά
και βιβλιόφιλους
στο Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ στο Κορωπί
Λ. Βασ. Κων/νου 128 Κορωπί, Τηλ. 210 6920515, e-mail: kalomoiraprofi@gmail.com

ΕΒΔΟΜΗ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Οι ταινίες θα προβάλλονται στο Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφ.
Μαραθώνος 117 Παλλήνη, δίπλα από ΟΑΕΔ).
Ωρα προβολής 9 μ.μ.

Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ των 3Β
“Γνωρίστε
το ποσοστό του
σωματικού σας
λίπους”
Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου
στις 7μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: “Γνωρίστε το ποσοστό του
σωματικού σας λίπους”,
από την Ευστρατία Κάπα,
διαιτολόγο, διατροφολόγου
του Χαροκόπειου Παν/μίου.
Η εκδήλωση θα γίνει στο
ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης
4, τηλ. 210 8972.203
Η ίδια εκδήλωση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, 11 π.μ., στο ΚΑΠΗ
Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2).

Eκδρομή στη
Στενή Ευβοίας
Το Σάββατο 23/11 θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη εκ-

δρομή στη Στενή Ευβοίας.
Για το σκοπό αυτό θα γίνουν
εγγραφές
συμμετοχής,
όπως σημειώνουμε παρακάτω.

“Δείπνο
για φίλους”
Την θεατρική παράσταση
“Δείπνο για φίλους” θα παρακολουθήσουν όσοι δηλώ-

σουν συμμετοχή, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, 7.30 μ.μ.
στο θέατρο “Ιλίσσια”.
Δηλώσεις συμμετοχής για
εκδρομή και θέατρο: τη
Δευτέρα 18/11 (9 έως
12π.μ.) στο ΚΑΠΗ Βάρης,
την Τρίτη 19/11 στο ΚΑΠΗ
Βούλας (Ζεφύρου 2) και
την Τετάρτη 20/11 στο
ΚΑΠΗ
Βουλιαγμένης
(Αφροτίδης 2).

«Η αφήγηση ως στρατηγική στη
διδασκαλία της επιστήμης στο
πλαίσιο σύγχρονων τεχνολογιών»
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε
συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας οργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:
«Η αφήγηση ως στρατηγική στη διδασκαλία της επιστήμης στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογιών – Ένα
Σύγχρονο Διδακτικό Μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης», την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, ώρα 5:00μμ – 9:00μμ
στην Αίθουσα του Δημαρχείου Γλυφάδας (Άλσους 15).

EΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
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Πρόχειρη και άδικη η απόφαση για τις επιχορηγήσεις φορέων στα 3Β
Μία συνηθισμένη πλέον για τους χρόνους και τις διαδικασίες συνεδρίαση στα 3Β, επαναλήφθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου. Είναι αλήθεια ότι ο αντιπρόεδρος Διον.
Γεωργουλόπουλος προσπάθησε να κρατήσει τους χρόνους
και μέχρι ένα σημείο τα κατάφερε, αλλά κάτι οι ερωτήσεις,
κάτι τα θέματα που ετέθησαν εκτός ημερήσιας διάταξης και
ήταν και τα δύο σοβαρά και ξανασυζητημένα, πέρασαν τα
μεσάνυχτα και ακόμα δεν είχαν μπει στην ημερήσια διάταξη. Αυτό συμβαίνει σε κάθε δημοτική συνεδρίαση και έχει
φτάσει ο Δήμος 3Β να συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Εχει και
την προσεχή Δευτέρα συνεδρίαση στις 7μ.μ.
Δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον
Παν. Καπετανέα και τον Κώστα Πασακυριάκο επανήλθαν
ζητώντας να ξανασυζητηθεί το θέμα καταβολής των χρημάτων για τα τροφεία των παιδικών σταθμών, που πρέπει
να καταβάλουν οι γονείς μηνιαίως.
Να θυμίσω ότι όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο,
προτάθηκε από την πλειοψηφία και δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης που σημειώνουμε παραπάνω, να μη συμμετέχουν οικονομικά οι γονείς καθόλου στα τροφεία. Η
πρόταση απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ετσι οι

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΏΠΟΥ
Μετά από τις γνωστές, θετικές εξελίξεις την υπόθεση
εκποίησης του Αστέρα και της χερσονήσου της Βουλιαγμένης, γίνεται ακόμα μια φορά κατανοητό ότι τα κινήματα των πολιτών με τους αγώνες τους μπορούν να
έχουν θετικά αποτελέσματα σε όφελος της κοινωνίας και
του περιβάλλοντος.
Με δεδομένο ότι η δικομματική συγκυβέρνηση είναι δέσμια των εντολών των δανειστών και αποφασισμένη να
ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία και κυρίως το φιλέτο
του Σαρωνικού κρίνουμε ότι είναι ανάγκη να βρεθούμε
και να συζητήσουμε τα ήδη ανοιχτά μέτωπα.

Ραντεβού την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 7.30μμ, στο
κτίριο εισόδου του ατυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ
Βούλας, (200 μέτρα από την αφετηρία του τράμ Βούλας) Τηλ. 6979775853, 6936858664, 6977990887

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης
Βούλας, οργανώνει δράση “Καθαρίζουμε τη Βούλα μας,
Προστατεύουμε το περιβάλλον”, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου το πρωί. Καθαρίζουν:
• Τα 124 στρέμματα • Την πλατεία Άλσους • Την πλατεία
Δαβάκη • Το Λυκόρεμα • Το ρέμα Υμμητού • Το ρέμα
Χλόης • Τα φρεάτια Υδροσυλλογής
Σημείο εκκίνησης Πλ. Άλσους, Ζακύνθου και Προόδου.
Εθελοντική Ομάδα Βούλας
Τηλ. 2132020199 Fax: 2132020198

σύμβουλοι το έθεσαν και πάλι και ζήτησαν να συζητηθεί
προ ημερησίας. Η πρόταση μπήκε σε ψηφοφορία, αλλά δεν
συγκέντρωσε τον ικανό αριθμό ψήφων προκειμένου να συζητηθεί. Μία μάνα που περίμενε να ψηφιστεί το θέμα έφυγε
κλαίγοντας...

Χωρίς κριτήρια οι επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις των συλλόγων που είχαν συζητηθεί σε
προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και είχε αποφασιστεί να
γίνει μία επιτροπή που θα βάλει ορισμένα κριτήρια επιλογής, συζητήθηκε εκτάκτως. Με αίτημα του δημάρχου Σπ.
Πανά, ο οποίος αιτιολόγησε γιατί το φέρνει προ ημερησίας
(Δεν πρόλαβε - εκ παραδρομής - να μπει στην ημερήσια διάταξη), προτάθηκε να παρθεί απόφαση. Για το θέμα υπήρχαν
διαφωνίες, γιατί χρειαζόταν πολύς χρόνος, αφού υπήρχαν
γύρω στις 30 αιτήσεις οι οποίες θα εσυζητούντο και θα αποφασιζόταν για την κάθε μία χωριστά.
Παρ’ όλα αυτά, υπερψηφίστηκε η πρόταση να συζητηθεί και
προχώρησαν στη συζήτηση και σε απόφαση.
Η εισηγήτρια υπηρεσιακή υπάλληλος Α. Κανέλλου ενημέρωσε το σώμα, ότι δεν έχουν στείλει όλοι οι φορείς φάκελλο με επαναπροσδιορισμό των εκδηλώσεων, αφού
πολλές από τις εκδηλώσεις που είχαν αναφέρει, έχουν
ακυρωθεί εκ των πραγμάτων, αφού έχει λήξει η ημερομηνία
που θα την έκαναν περιμένοντας τις επιχορηγήσεις. Προέκυψαν βέβαια και κάποια αλλά “κενά”. Πότε θα πάρουν τα
χρήματα οι φορείς πριν την όποια εκδήλωση ή μετά; Το
ερώτημα έθεσε ο Δημ. Δαβάκης, επισημαίνοντας ότι ο διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει ένταλμα χωρίς παραστατικά. Οπερ
σημαίνει ότι πρώτα θα γίνουν οι εκδηλώσεις και μετά θα
πληρωθούν οι Σύλλογοι. Γι’ αυτό προφανώς και ο Γρ. Κωνσταντέλλος σημείωσε ότι «φοβούμαι ότι συζητούμε άνευ
αντικειμένου».
Σε ερώτημα αν όλοι οι φάκελοι των αιτουμένων συλλόγων

διαθέτουν όλα τα νόμιμα χαρακτηριστικά, η απάντηση της
Α. Κανέλλου ήταν ότι τους έχει στείλει στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη! κάτι που
καυτηρίασε ο Γ. Νιτερόπουλος, επισημαίνοντας: “εγώ θα
τα ψηφίσω όλα αλλά αμφιβάλλω αν θα πάρει κανείς
λεφτά».
Ακόμη η Οικονομική Επιτροπή μαζί με εκπροσώπους των
παρατάξεων είχαν ορίσει κάποια κριτήρια και τα είχαν ορίσει σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είχαν υπερψηφιστεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κανείς δεν τις έλαβε προφανώς υπόψιν. Και το λέμε αυτό όταν είδαμε με ποιο τρόπο
ψήφισαν στο τέλος.
Ετσι, παρά τα ερωτήματα, και επειδή εκπνέει ο χρόνος και
δεν πρόκειται να προλάβουν οι φορείς να πάρουν χρήματα,
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συζήτηση και απόφαση
για έναν - έναν φορέα χωριστά. Αντ’ αυτού, χωρίς να γνωρίζει κανείς αν πληρεί τα κριτήρια και αν ο φάκελος του
φορέα είναι νόμιμος, απλώς ανακοινωνόταν το όνομα του
φορέα και οι σύμβουλοι ψήφιζαν!
Δεν θέλω να περιγράψω την ψηφοφορία γιατί η όλη διαδικασία μόνο ευτελισμό των θεσμών, υποδείκνυε.
Ψήφιζαν και ξαναψήφιζαν, ακύρωναν την ψηφορορία και
επαναμετρούσαν για να βγουν τα κουκιά...
Ετσι αδικήθηκαν κάποιοι φορείς που ίσως να ήταν από τους
λίγους που έπρεπε να έχουν λάβει επιχορήγηση, αν την
λάβουν αυτοί που τελικά υπερψηφίστηκαν.
Για τον Επιμορφωτικό Σύλλογο της Βάρης, θεωρώ ότι πρέπει να επανέλθει το Δ.Σ.
Οι φορείς που θα λάβουν, - αν λάβουν - είναι:
Κυανούς Αστέρας, Λεύκαρος, Νυμφόληπτος, Ενωση Κρητών, Αναγυρούς, Θέτις, ΝΟΚΒ, ΝΟΒ, Αρης Βούλας & Γυμναστικός, Σεμέλη, Αντισφαίρισης, Απολλωνία και ΝΑΟΒ.
Σταθερός και ξεκάθαρος στην απόφασή του ο Ντ. Καραγεώργος δήλωσε: «δεν με ενδιαφέρει ότι θα γίνω κακός με
κάποιους συλλόγους, αλλά θα είμαι αληθινός. Θα ψηφίσω
Αννα Μπουζιάνη
μόνο τα τους αθλητικούς».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Στέκι αλληλεγγύης Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης
Η μνημονιακή καταιγίδα στο χώρο της
Υγείας γίνεται όλο και πιο “ανθυγιεινή”
για τον ελληνικό λαό, αποκλείοντας
πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας από
υπηρεσίες περίθαλψης.
Tο Στέκι Αλληλεγγύης στην Παλλήνη
οργανώνει ένα δίκτυο παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε άνεργους,
ανασφάλιστους και άπορους, Έλληνες
ή μετανάστες.
Στο δίκτυο θα περιλαμβάνονται:
• Ιδιώτες γιατροί και φαρμακοποιοί
(Ανθούσας -Γέρακα -Παλλήνης)
Η παραπομπή στους γιατρούς θα γίνεται μετά από συνάντηση ή συνεννόηση με τους ασθενείς
κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,
στο Στέκι 11-13.00 το πρωί.
Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν μαζί
τους δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας (βιβλιάριο ασθενείας, κάρτα ανεργίας, ταυτότητα ή
διαβατήριο κλπ)
• Κοινωνική λειτουργός θα βρίσκε-

ται στο Στέκι κάθε βδομάδα για να
προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε
όποιον την έχει ανάγκη
• Εθελοντές-νοσηλευτές θα προσφέρουν βοήθεια στο σπίτι σε όσους δεν
μπορούν να μετακινηθούν
Η νεοσύστατη ομάδα χρειάζεται εθελοντές, όχι απαραίτητα υγειονομικούς, για την όσο το δυνατόν
καλύτερη λειτουργία της.
Τηλέφωνο 6987117791

Πρόγραμμα μαθημάτων
στο Στέκι Παλλήνης
Στο Στέκι ξεκίνησαν και φέτος δωρεάν
μαθήματα
Στο “Στέκι” η αλληλεγγύη είναι αντίσταση στην κρίση τους.
• Εκτός των μαθημάτων φωτογραφίας
και Η/Υ που συνεχίζονται και φέτος,
οργανώνουν τα παρακάτω μαθήματα:
• Αγγλικών –για παιδιά αλλά και ενήλικες.
Βοηθούν φίλοι καθηγητές Αγγλικών με

μεγάλη εξειδίκευση. Όποιο και αν
είναι το επίπεδό σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους.
• Ενισχυτική διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές, για τα παρακάτω μαθήματα:
• φιλολογικά
• φυσική
• χημεία
• μαθηματικά
• Μαθήματα ζωγραφικής
• Μαθήματα κομικς
Τα μαθήματα θα γίνονται στο Στέκι,
απογευματινές ώρες.
Δήλωσε συμμετοχή ωστε να οργανωθούν
τα
τμήματα,
Τηλέφωνο
6987117791
Το “Στέκι Αλληλεγγύης” βρίσκεται
Μαυρομιχάλη και Υψηλάντου
(πίσω από το 1ο Δημ. Παλλήνης)
Τηλέφωνο: 6987117791
E-mail:stekipallinis@yahoo.com
Ιστοσελίδα:www.stekipallinis.gr
Facebook:Στέκι Αλληλεγγύης στην
Παλλήνη (ομάδα)
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“Διάκριση και κοινωνία”
Η ικανότητα του πολίτη να διακρίνει,
απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή κοινωνία
Η προτωβουλία "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" οργανώνει εκδήλωση με θέμα: "ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" τη
Δευτέρα 18 Νοέμβρη στις 7.30 το βράδυ στη Πευματική
Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης.
Ενα ζωτικό θέμα πού διαπερνά όλες τίς εκφάνσεις της
ζωής όπως, τόν τρόπο που προσλαμβάνουμε τα γλωσσικά
ερεθίσματα καί εκφραζόμαστε, τίς διαπροσωπικές καί κοινωνικές σχέσεις, τη δομή της κοινωνίας καί τη στάση
του πολίτη μέσα σε αυτήν.
Τα θέματα πού θα εξεταστούν είναι:
"Η ικανότητα διάκρισης στη γλώσσα"
Ευγενία Μαγουλά-Μπακατσέλου, Γλωσσολόγος.

"Διάκριση και διαπροσωπικές σχέσεις"
Ζαϊρα Διγενή -Μπέζα, Καλλιτέχνις.
"Η Πολιτική εφαρμογή της διάκρισης"
Σπύρος Κοντόπουλος, Αρχιτέκτονας .
Η εκδήλωση θά κλείσει με μουσικές συνθέσεις
του Κώστα Δέδε.
Πολιτιστικό τμήμα της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
O Δήμος Κρωπίας και η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Κρωπίας στο οποίo θα
υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:
• Οικονομία – Επιχειρηματικότητα • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον • Νέες Τεχνολογίες • Γλώσσα και Επικοινωνία
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και
Τέχνη • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας
και μόρφωσης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Πληροφορίες κα Τσαπάρα τηλ. 2106626295 και κα Καζαντζή Μαρία τηλ. 210-6621126 και 210-6026441
e-mail: kaza.kor.diav@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής από 18/11/2013 έως 10/01/2014

“Εργοστάσια Απορριμμάτων:
Το μεγάλο φαγοπότι των εργολάβων”
To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων
Γλυφάδας οργανώνει εκδήλωση με παρουσίαση ντοκιμαντέρ της ΠΟΕ - ΟΤΑ με θέμα: “Εργοστάσια Απορριμμάτων: Το μεγάλο φαγοπότι των εργολάβων”, που θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 στις 7μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας. (Αλσους 15 Γλυφάδα).

Oι δήμαρχοι Παιανίας, Σαρωνικού, Κορωπίου,
Μαρκοπούλου και Παλλήνης συζητούν για
τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
στο
Δημαρχείο
Παιανίας με τη συμμετοχή
των Δημάρχων Παιανίας
Δημήτρη Δάβαρη, Σαρωνικού
Πέτρου Φιλίππου,
Κρωπίας Δημήτρη Κιούση,
Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη, Παλλήνης Θανάση
Ζούτσου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα
προβλήματα που αφορούν
την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
όπως είναι οι καταρτίσεις
των προϋπολογισμών, η οικονομική κατάσταση των
δήμων και κυρίως οι τεράστιες περικοπές που έχουν
γίνει στις κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους
αλλά και στους προϋπολογισμούς αυτών. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω
είναι να αδυνατούν πλέον
οι δήμοι να λειτουργήσουν
ενώ προτείνεται από την
κυβέρνηση ως μόνη λύση η
αύξηση των δημοτικών
τελών, για την οποία όμως

εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους οι δήμαρχοι
καθώς θεωρούν ότι οι πολίτες εξαιτίας της δεινής
θέσης στην οποία έχουν περιέλθει με τους φόρους που
καλούνται να πληρώσουν
στο κράτος (χαράτσια, φορολογία ακινήτων κτλ), δεν
είναι σε θέση να επιβαρυνθούν επιπλέον οικονομικά.
Ένα ακόμα ζήτημα που αναπτύχθηκε στη σύσκεψη
είναι το μεγάλο πρόβλημα
που έχει προκύψει για τους
δήμους και αφορά στους
συμβασιούχους,
των

οποίων οι συμβάσεις έληξαν ή λήγουν εντός του
έτους μετά την εκδίκαση
των ασφαλιστικών μέτρων
που έχουν καταθέσει. Μετά
και από αυτήν την εξέλιξη,
οι δήμοι δεν θα μπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των
πολιτών (κοινωνικές δομές,
καθαριότητα κλπ.).
Eνα από τα βασικά θέματα
της σύσκεψης ήταν και η μη
εφαρμογή των αποτελεσμάτων της απογραφής
του 2011, που έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι δήμοι της

Ανατ. Αττικής, παρά την
πολύ μεγάλη αύξηση του
πληθυσμού τους, να έχουν
τεράστιες απώλειες ως
προς τα έσοδά τους, αφού
μέχρι σήμερα οι κρατικές
επιχορηγήσεις προς τους
δήμους γίνονται με βάση
την απογραφή του 2001.
Επειδή η μη εφαρμογή της
απογραφής του 2011 είναι
παράνομη και αντισυνταγματική, αποφασίστηκε να
στείλουν όλοι οι δήμαρχοι
της Ανατ. Αττικής κοινό
υπόμνημα διαμαρτυρίας
στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, τους βουλευτές
της Περιφέρειας Αττικής,
την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΑ.,
ζητώντας να εφαρμοστεί ο
νόμος και οι επιχορηγήσεις
των δήμων για το 2014 να
γίνουν με βάση την τελευταία απογραφή (2011), κάτι
για το οποίο είχε δεσμευτεί
τόσο ο προηγούμενος
υπουργός εσωτερικών και
το διοικητικό συμβούλιο της
ΚΕΔΕ.

Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του
Βιολογικού Καθαρισμού στο Μαρκόπουλο
προχωρούν άμεσα οι συνδέσεις όπου υπάρχει Δίκτυο Αποχέτευσης
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, εξασφάλισε
την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού και τη δεύτερη τροποποίηση
της Πράξης (Αρ. Πρωτ. 20974/
04.11.2013) η οποία περιλαμβάνει:
1. Την αναβάθμιση του υφιστάμενου
Βιολογικού Καθαρισμού στο Μαρκόπουλο Αττικής, με τα έργα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας: (Μονάδα χημικών,
διύλιση, μέτρηση παροχής, απολύμανση με UV, μονάδα μεταερισμού),
την αποκατάσταση και επαναλειτουργία της Μονάδας, καθώς και την μεταφορά και σύνδεση του Αντλιοστασίου
Α0, με το κατασκευασμένο δίκτυο λυμάτων.
2. Το έργο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
(Β’ φάση) του οικισμού Μαρκοπούλου,
συνολικού μήκους 12,5 χλμ. περίπου.
3. Την μελέτη επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού, από 40.000 σε
80.000 ισοδύναμους κατοίκους.

4. Αρχαιολογικές έρευνες
Μια σημαντική προσπάθεια που μετά
την ολοκλήρωσή της θα εξυπηρετήσει
άμεσα 9.000 κατοίκους (3.500 από την
Α’ φάση και 5.500, από την Β’ φάση κατασκευής του δικτύου) καλύπτοντας
έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της πόλης του Μαρκοπούλου,
ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής
είναι και γίνονται ήδη, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κονδύλια για την
Αποχέτευση του Πόρτο Ράφτη, καθώς
μέριμνα όλων, αποτελεί η προστασία
των θαλασσών, του περιβάλλοντος και
της υγείας.
Οπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σωτήρης
Μεθενίτης, η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού, θα έχει ολοκληρωθεί
σε δέκα περίπου ημέρες, με αποτέλεσμα να μπορεί να ξεκινήσει από την
επόμενη κιόλας ημέρα, η δοκιμαστική

λειτουργία του.
Ετσι, εντός ολίγων ημερών, πρόκειται
να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
του διεθνούς Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου, στην
αίθουσα Δημοτικών Συνεδριάσεων του
Δήμου Μαρκοπούλου, για την ανάδειξη εργολάβου, για την πραγματοποίηση των έργων, του δικτύου
Αποχέτευσης Μαρκοπούλου.
Για τον διαγωνισμό αυτό, έδειξαν ενδιαφέρον και έλαβαν τεύχη δημοπράτησης 61 εταιρείες και τελικά, την
ημέρα του διαγωνισμού, υπέβαλαν
προσφορές, 17 εταιρείες!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συνεχίζει,
όπως είχε άλλωστε υποσχεθεί, με
αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειες για
την Αποχέτευση του συνόλου του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ευελπιστούμε
πως και οι μελλοντικές εξελίξεις, θα
είναι σύντομα, εξίσου θετικές.

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Μετά από τέσσερις μήνες κατάργησης της
αρμοδιότητας των Σχολικών Φυλάκων και
της υπαγωγής στη διαθεσιμότητα όλων
των εργαζομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ), δίνει
χρήσιμα στοιχεία για το τι συμβαίνει
πλέον στα σχολεία.
Απροσταύτετα τα σχολεία, απροστάτευτοι
και οι μαθητές. Ζοφερή η εικόνα. Γράφουν
λοιπόν:
«Καταστροφές, βανδαλισμοί, grafity παντού!!!
Υποβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καταστροφές σε σοβαρό εποπτικό
υλικό (εργαστήρια, ηλεκτρονικοί υπολο-

γιστές, διαδραστικοί πίνακες κ.λπ.) την
ίδια στιγμή που οι Δήμοι λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης αδυνατούν να αποκαταστήσουν.
Ακόμη όμως και όταν αυτό γίνει, το κόστος αποκατάστασης (πρόσκαιρης) είναι
σίγουρα μεγαλύτερο από το κόστος μισθοδοσίας των Σχολικών Φυλάκων που
υποτίθεται πως εξοικονόμησε η μνημονιακή συγκυβέρνηση με την απόλυσή
τους. Μοιραίο και νομοτελειακό αποτέλεσμα η επιπλέον επιβάρυνση δημοτών και
νοικοκυριών».
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα καθημερινά φαινόμενα ξένων στοιχείων στα
σχολεία και να προστατευθούν οι μαθη-

Τραγωδία: στη φάση της Κάθαρσης
«Εν εκάστη τραγωδία υπάρχει Έγκλημα
και Αδικία. της οποίας η Τιμωρία αποτελεί
Κάθαρσιν»
Γ. Μιστριώτης

Στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία η αιωρούμενη αίσθηση μιάς παλιάς συμφοράς, που φτάνει ή ξεπερνά τα όρια του
εγκλήματος, κατείχε τον κυρίαρχο πρωτεύοντα ρόλο. Και επόμενο ήταν μια Τραγωδία, η οποία επείχε θέση διδακτικού
βήματος, να επιχειρούσε την αποκατάσταση της τάξης του δικαίου.
Από τη μεγάλη ακόμα περίοδο του Αθηναϊκού Θεατρικού Δράματος, δηλαδή από
τις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, πρώτοι οι
Αθηναίοι φιλόσοφοι είχαν αρχίσει να αναλύουν το περιεχόμενο των τραγικών
έργων και να το τυποποιούν. Ο Πλάτων
(427-347 π.Χ.), σε μια ιστορική κριτική της
Τραγωδίας, έβαλε στο στόχαστρο το ρόλο
της λογοκρισίας.
Στο κράτος της Αθήνας “οι Νόμοι” για τον
Πλάτωνα ήταν το ευγενέστερο έργο τέχνης και η μίμησή του ήταν η πραγμάτωση
του Δικαίου της ζωής. Ο Πλάτων, ο φιλόσοφος των ‘’Ιδεών’’ φοβάται, ότι η επικράτηση του μηνύματος του δραματουργού
ποιητή, μπορεί να έθετε σε κίνδυνο τα
ήθη της κοινωνίας ή και το κύρος του κράτους, δεδομένου ότι το χαμηλό επίπεδο
του διονυσιακού στοιχείου κατείχε θέση
σπονδυλική στην Τραγωδία. Γι’ αυτό και
συνιστούσε, προ της εν τώ ευρυτέρω
Δήμω διδασκαλίας, την διερευνητική λογοκρισία του περιεχομένου του υποψηφίου έργου.

Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), σε αυτή τη
λογοκρισία αντέδρασε με “την Ποιητική”
του. Εκεί τόνισε την κάθετη ελεύθερη καθαρτική δύναμη της Τραγωδίας, απορρίπτοντας μάλιστα την υποχωρητική σε
αμφισημία στάση του Πλάτωνα. Ο Πλάτων
εκτός των άλλων, με την αμφισημία του
διετείνετο, ότι ναι μεν ο διαπράξας την
όποια εγκληματική πράξη αίρει δηλαδή
φέρει ο ίδιος αυτούσια και προσωπικά την
ενοχή, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πάντοτε και την κακή ηθική ποιότητα του δράστη.
Συμβαίνει ο δράστης ενίοτε ευρισκόμενος
σε αδυναμία ψυχικής ή άλλης αντίδρασης, να πράξει ως έπραξε. Αυτή βέβαια η
δημιουργία ενός δράστη μέσης ή γκρίζας
ενοχής, δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης
ή της ανάγκης του Καθαρμού δια της αναγκαίας ποινής, όχι δε μόνο για την δική
του τιμωρία, αλλά και για τον κοινό παραδειγματισμό με σκοπό την αποτροπή της
όποιας μίμησης.
Τραγωδία λοιπόν, Έγκλημα και Άδικία,
Τιμωρία και τέλος η Κάθαρση, για την
αναπόφευκτη κατάληξη του αμαρτήματος
και την αναγκαία επαναφορά στη τάξη,
όταν στην πολιτεία ο νόμος δεν παύει να
λειτουργεί αξιοπρεπώς. Στον ορισμό
«περί Τραγωδίας» ο Αριστοτέλης τονίζει:
την «δι΄ελέου και φόβου των τοιούτων παθημάτων “Κάθαρσιν”».
Τι όμως τελικά εννοεί με την λέξη “Κάθαρσιν” και πώς την αναλύει; «Τί δε λέγομεν κάθαρσιν, απλώς πάλιν δε εν τοίς περί
Ποιητικής ερούμεν σαφέστερον». Το κενό
του λόγου του το καταλαβαίνει o Αριστο-

τές, για άλλη μια φορά, οι γονείς βάζουν
το χέρι στην τσέπη και προσλαμβάνουν
ιδιωτική φύλαξη.

λύσεις μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δωρεάν παιδεία; Μόνο για να γελάς.
«Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) είναι ο νέος ιδιωτικός
οργανισμός εργολάβων, που θα αναλαμβάνει τη φύλαξη των σχολείων αρμέγοντας βεβαίως τους γονείς.
Ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος; Ακόμη
ψάχνεσαι; Κοίτα τον εαυτό σου στον καθρέφτη...

Απ’ την άλλη το ίδιο το κράτος που κατήργησε τους σχολικούς φύλακες, προωθεί

τέλης και το συμπληρώνει με το “ερούμεν
σαφέστερον”, δηλαδή, το τι θα πεί κάθαρση θα το πούμε πιο ξεκάθαρά “πάλιν”.
Και με το “πάλιν” βεβαίως εννοεί στο δεύτερο βιβλίο του «περί Ποιητικής», όπου
εκεί θα τα μάθομε όλα. Αλλά εμείς δεν τα
μάθαμε ποτέ, γιατί αυτό το δεύτερο βιβλίο
της “Ποιητικής” δεν βρέθηκε ποτέ, εχάθη.
Οπότε μη υπάρχοντος του αναφερομένου
κειμένου στο «ερούμεν σαφέστερον», για
πέντε αιώνες από τώρα, μελετητές επιστρατεύθηκαν στην προσπάθεια να μας
δοθεί κάποια αποσαφήνιση.
Ο Γάλλος δραματουργός Πιέρ Κορνέιγ ή
καθ΄ημάς Κορνήλιος (1606-1684) διατείνεται ότι: «ο οίκτος και ο φόβος για τη δυστυχία του συνανθρώπου μας, απαιτεί για
την εκρίζωση των παθών την Κάθαρση».
Και ο δραματικός ποιητής Ζαν Ρασίν ή καθ
΄ημάς Ρακίνας (1639-1699) Γάλλος την
καταγωγή, μας λέγει πως «η Τραγωδία
προκαλεί τον έλεον και τον φόβον, ο
οποίος στην πορεία μετριάζεται και τα
πάθη απαλύνονται». Και απαλύνονται φυσικά με την τιμωρία και την κάθαρση.
Ακόμη δε ο επίσης Γάλλος Ζαν ντε Λα
Φονταίν ή απλά Λαφονταίν (1621-1695)
τονίζει πως: «από τον φόβο και την συμπαράσταση στην αγανάκτηση, χύνονται τα
δικά μας δάκρυα. Εμείς όμως είμαστε ευτυχισμένοι, όταν σπαταλούμε αυτά τα
δάκρυά μας για τα δεινά του άγνωστου
άλλου και έτσι δεν μας μένει περιθώριο
να κλάψομε για τη δυστυχία τη δική μας».
Ο δικός μας Δημ. Βερναρδάκης, φιλόλογος και δραματικός ποιητής, που έζησε
στη Μυτιλήνη (1833-1970), αναφερόμενος
σχετικά, γίνεται πιο σαφής, αλλά και πιο
παραστατικός. Αντιγράφω δε κατά λέξη:
«Ο φονεύς και ο εγκληματίας θεωρείται
μιαρός και εναγής (= εν κατηγορία). Το δε
άγος αυτού (=ανίερη πράξη), μεταδιδόμενο εις τους περί αυτών, καθιστά και αυτούς εναγείς, όπερ συνεπάγεται φοβεράς
παρά των θεών συμφοράς». Δηλαδή
αυτός ο όποιος βρωμερός και αμαρτωλός
μολύνει με τις πράξεις του όχι μόνο τον

Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση στη βουλή
το “Αρμα Πολιτών” με επικεφαλής τον Γ.
Δημαρά.

εαυτό του, αλλά και τους γύρω του, οι
οποίοι του συμπαραστέκονται. Αυτό δε
έχει σαν συνέπεια να θυμώσουν οι θεοί και
να τιμωρήσουν με συμφορές την ανθρωπότητα. Και αυτοί οι γύρω, μπορεί να είναι
αυτοί, που σπεύδουν να τον μιμηθούν,
αλλά και αυτοί και οι μολυσμένοι και διαπλεκόμενοι στην κακοπραξία συνεργοί
του. Ανάγκη λοιπόν είναι να καθαρθεί όχι
μόνο ο εναγής αυτός ο πρώτος “αλλά και
οι
οπωσδήποτε κοινωνήσαντες του
άγους”».
Και συνεχίζω πάντα με τον Βερναρδάκη:
«Η καθ΄αυτό άμεσος κάθαρσις στην αρχαία τραγωδία, ήτοι το αντίποινον, ήτο ο
φόνος του φονέα».
«Αλλά ενίοτε ο ένοχος καθίστα εαυτόν
δια θύματος ή εκαθαίρετο δι’ αγιασμών ή
άλλων θρησκευτικών καθαρμών, άτινα
πάντα είχον μόνον ένα σκοπόν την κάθαρσιν του φόνου και οιουδήποτε άλλου
εγκλήματος ή αμαρτήματος». Δηλαδή ο
ένοχος, παρουσίαζε τον εαυτό του σαν το
δήθεν θύμα στημένης σκευωρίας και με
κάθαρση και θρησκευτικούς εξαγνισμούς
και άλλα πλάγια μέσα, προσπαθούσε να
γλυτώσει από την τιμωρία της ποταπής
πράξης του.
Διευκρινίζω, και για να αποφευχθεί κάθε
τυχόν κακόβουλη παρερμηνεία, ότι αναφέρομαι στα λόγια του Βερναρδάκη, που
και εκείνος αναφέρεται στον μύθο και
στην πλοκή, αλλά και την Κάθαρσιν της
αρχαίας τραγωδίας.
Τέλος πάντων, τι σου ήταν αυτοί οι αρχαίοι
μας πρόγονοι! «όλα τα έβλεπαν και όλα
διαχρονικά τα προέβλεπαν».
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

“Θα πάω για σκι...
«Θα πάω για σκι και μετά θα τα βρούμε με τους Έλληνες», είπε αξιωματούχος της Ε.Ε. για το χρηματοδοτικό κενό που “έρχεται”
το 2014, και
ενοχλήθηκαν και οι “κυβερνώντες”. Αλήθεια γιατί;
Τέσσερα χρόνια τώρα δεν κάνουν υποκλίσεις στους
“εταίρους” μας; Τέσσερα χρόνια τώρα σήκωσαν ποτέ
το ανάστημά τους, για να έχουν δικαίωμα να αντιδρούν; Τέσσερα χρόνια τώρα υπογράφουν την καταδίκη της Ελλάδας, την παράδοσή της στο 4ο ράιχ
και τον αφανισμό των Ελλήνων;
Γέμισε η Αθήνα άστεγους κι αυτοί πάνε να πλειστηριάσουν την πρώτη κατοικία για να ξεχειλίσουν παγκάκια, πεζοδρόμια, στοές και να οδηγηθούν στην
εξαθλίωση χιλιάδες άνθρωποι.
Και να θυμάστε καλά· εάν το πάνε στη Βουλή και
βρεθούν βουλευτές που θα το ψηφίσουν, θα πρέπει

να μη βρουν ούτε την ψήφο τους σε επόμενες εκλογές.

“Αθώοι” με το ακαταδίωκτο το ΝΣΚ
Θυμάστε την υπόθεση Βατοπεδίου, και το ντόρο που είχε
γίνει τότε, όταν τα νερά της λίμνης ανταλλάγησαν με φιλέτα του δημοσίου; Θυμάστε που είχε γνωμοδοτήσει γι’
αυτό το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ);
Το καλοκαίρι λοιπόν οι νομοθέτες μας ψήφισαν νόμο (ν.
4170/2013), όπου τα μέλη του ΝΣΚ έχουν το ακαταδίωκτο
και αναδρομικώς στους ...προηγούμενους αιώνες.
Ετσι ο Αρειος Πάγος, με τον παραπάνω νόμο, “αθώωσε”
των όποιων ευθυνών του, το τότε ΝΣΚ!
Και φθάσαμε, από τους 32 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο
του Βατοπεδίου, για πολλούς να παραγραφούν τα αδικήματα, για άλλους να προκύψει το ακαταδίωκτο!!! και τελικά να παραπέμπεται μονοψήφιος αριθμός!
Τι γράφει γι’ αυτό ο έγκριτος καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρης Καζάκος: «Η ποινική ασυλία των μελών του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που προβλέπεται από τον νόμο 4170/2013, είναι η ανταπόδοση της χειραγώγησης του από την πολιτική εξουσία», εφημ. “Κ”.
...Όλα αυτά είναι φαινόμενα που δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως κράτος
δικαίου και πρόκειται προφανώς για ρυθμίσεις οι οποίες
είναι άνισες, είναι αντίθετες στην αρχή της ισότητας και
μπορούν εύκολα να πέσουν». (σ.σ. από ποιούς δικαστές).

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) είναι ένας γνωμοδοτικός νομικός οργανισμός από δικηγόρους - δημόσιους υπαλλήλους, των οποίων οι γνωμοδοτήσεις -εκτός
από τη διοίκηση- δεν δεσμεύουν ούτε τα δικαστήρια, ούτε
τον νομικό κόσμο, ούτε την πολιτική ηγεσία!!!

Μαγικές ψηφοφορίες στα 3Β
Aυτά τα 3Β συνέχεια μας εκπλήσσουν. Το είδαμε κι αυτό
στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας 11/11.
Εγινε η ψηφοφορία του θέματος, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, δεν συμπλήρωσε τον “μαγικό αριθμό” των 17
συμβούλων για να περάσει· για μια ψήφο. Ο Γρ. Κωνσταντέλλος έκανε ένσταση επί της καταμέτρησης. Ετσι επαναλήφθηκε η ψηφοφορία, αλλά πάλι έλειπε μία ψήφος.
Προχώρησε η διαδικασία στην ψηφοφορία του επόμενου
θέματος και αφού ολοκληρώθηκε, ο Δημ. Μπελετσιώτης
ζήτησε να επαναληφθεί η ψηφοφορία του προηγούμενου
θέματος, που είχε ήδη καταψηφιστεί δύο φορές. Ε, δεν άντεξα· τους φώναξα: μην εξευτελίζετε τους θεσμούς.
Το θέμα έπρεπε να είχε ψηφιστεί, αλλά όλη η διαδικασία
ήταν απαράδεκτη. Δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι συλλόγους με ιστορία ετών και πλουσιότατο έργο με
συλλόγους που δεν τους γνωρίζει κανείς, δεν έχουν κάνει
κανένα έργο, στο Δήμο μας, αλλά υπόσχονται να κάνουν
με τα λεφτά που θα πάρουν!!!
Αναφέρομαι στις επιχορηγήσεις των συλλόγων και τον
κακό τρόπο που χειρίστηκε, η Δημοτική Αρχή, το θέμα.

Σκόρπια
Κωνσταντινούπολη 400 μ.Χ. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επίσκοπος της πόλεως, αντιμετωπίζει την δυσμένεια της αυτοκράτειρας Ευδοξίας, επειδή την
κατακεραύνωνε από άμβωνος γιά τον προκλητικά
έκλυτο βίο της. Του έχει απαγορευθεί να ιερουργεί
στους μεγάλους ναούς όπου οι Κωνσταντινουπολίτες,
που τον λάτρευαν, συνέρρεαν γιά να ακούσουν τους
πύρινους λόγους του. Και στο μικρό εκκλησάκι που του
είχε επιτραπεί να διακονεί τον Κύριον, πλήθος στα
πέριξ οι αυτοκρατορικοί χαφιέδες να καταγράφουν γιά
τα περαιτέρω όποιους πιστούς αψηφούσαν την αυτοκρατορική μήνιν. Ήρθε μέρα που ο φλογερός ιεράρχης
ετοιμάστηκε να κηρύξει όταν τον διέκοψε ο διάκονος:
- Δέσποτα δεν είναι κανείς.
- Δεν βλέπεις καλά -τον επέπληξε ο ιερός Χρυσόστομος- κοίτα εκεί στον πρόναο, πίσω από τον κίονα. Βλέπεις αυτόν που κρύβει με τον χιτώνα το πρόσωπό του
και κλαίει;
- Και θα κηρύξεις γιά έναν άνθρωπο;
- Αυτόν τον ένα θέλω. Αυτόν τον ένα.
Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη δημοτική μας μούσα, γνωρίζουν ότι σε κάποιες κορυφαίες στιγμές της αγγίζει
και υπερβαίνει την λιτή πυκνότητα των αρχαίων Ελλήνων επιγραμματοποιών. Δείτε πως ζωγραφίζει με τα
λόγια του ο άγνωστος λαϊκός μας βάρδος έναν θανάσιμα λαβωμένο σε μάχη με τους Τούρκους πολεμιστή,
που σέρνεται ψυχορραγώντας στην πλαγιά, να φτάσει
στο ποτάμι, να πιεί λίγο νερό πριν ξεψυχήσει, αλλά δεν
προλαβαίνει.

Κείτεται ο Πλιάτσκας κείτεται
στην άκρη στο ποτάμι,
με τα ποδάρια στο νερό
πάλε νερό γυρεύει.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Στο παλιό στρατόπεδο στο Χαϊδάρι, μετά την απελευθέρωση και πριν τον Εμφύλιο, ένα στουρνάρι λοχαγός
έδωσε διαταγή στα φανταράκια να βάψουν με ασβέστη τους τοίχους στα κρατητήρια. Ήταν νοικοκύρης ο
κυρ-λοχαγός κι ήταν «βρώμικοι» οι τοίχοι, που έγραφαν με κόκκινα γράμματα: «Μανούλα, πατέρα, αύριο
το πρωί με πάνε γιά εκτέλεση. Σας αγαπώ. Ζήτω η
Ελλάς. Μιχάλης ... 27 Ιουνίου 1943».

βει κονσέρβες στα σκουπίδια, γιά να τις βρίσκουν οι
Έλληνες που είχαν επιταχθεί γιά αγγαρείες. Μάζευε
όσα Ελληνόπουλα ήθελαν οι γονείς τους και τους
έκανε μαθήματα γερμανικής γλώσσας και πιάνου. Κι
όταν έφευγαν γιά τα σπίτια τους τα φόρτωνε με τρόφιμα. Ο ίδιος μιλούσε πολύ καλά ελληνικά. Είχε χάσει
τον μοναχογιό του στο ρωσικό μέτωπο κι όταν έβλεπε
ένα παλληκαράκι Ελληνόπουλο που του τον θύμιζε,
έκλαιγε. Όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί, ο υποστράτηγος Παβέλκε αποφάσισε ότι γιά εκείνον ο πόλεμος
είχε τελειώσει. Ειδοποίησε τον κοινοτάρχη ότι θα περίμενε στο γραφείο του γιά να παραδοθεί στους επικεφαλής της δύναμης του ΕΛΑΣ που κατέβαινε από τη
Χασιά. Έτρεξαν ο κοινοτάρχης, ο παπάς κι άλλοι Εκαλιώτες να προϋπαντήσουν τους ΕΛΑΣίτες.
- Οι Γερμανοί έχουν φύγει. Έχει μείνει μόνο ένας υποστράτηγος-γιατρός και σας περιμένει γιά να παραδοθεί. Αυτόν τον άνθρωπο τον λατρεύει η Εκάλη, μη
τυχόν και τον πειράξετε, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο.
Τ’ άκουσε ένας ΕΛΑΣίτης 17χρονος και κρυφά από
τους ανωτέρους του έσπευσε στο γραφείο του Παβέλκε και τον γάζωσε με γερμανικό αυτόματο «Σμάϊσερ». Του πήρε το πηλίκιο. Θά ‘χε να το λέει στις
τσούπρες του χωριού του ότι σκότωσε έναν Γερμανό
στρατηγό. Κι ύστερα όλη η Εκάλη έψαχνε να τον βρεί
τον βλαμένο τον πιτσιρικά κι αναγκάστηκαν οι ΕΛΑΣίτες να τον φυγαδεύσουν γιά να γλυτώσει.

Στην Εκάλη επί Κατοχής υπηρετούσε ένας Αυστριακός
υποστράτηγος του Υγειονομικού· ο Γιόχαν Παβέλκε.
Γιατρός. Πήγαινε σε σπίτια Ελλήνων όταν μάθαινε ότι
κάποιος ήταν άρρωστος. Ιδιαίτερα όταν άκουγε ότι είχε
αρρωστήσει παιδί, έτρεχε. Κουβαλούσε μαζί του και
φάρμακα και τρόφιμα. Είχε δώσει εντολή στον Γερμανό λοχία, τον επικεφαλής των μαγειρείων, να κρύ-

Διδαχή γέροντα ερυθρόδερμου Αμερικανού στον εγγονό του:
- Μέσα σου και μέσα στον κάθε άνθρωπο παλεύουν
δυό λύκοι. Ο άσπρος λύκος του Καλού κι ο μαύρος
λύκος του Κακού.
- Και ποιός νικάει;
- Αυτός που ταϊζεις.

Ηταν αστυνομικός διευθυντής επί απριλιανής δικτατορίας. Με μύριους κινδύνους γιά τον ίδιο και την οικογένειά του χτυπούσε πόρτες ...
- Πες στον γιό σου να κρυφτεί. Τον ψάχνουν.
Κι ύστερα ήρθε η «Δημοκρατία» και του κόλλησε τη ρετσινιά: «Χουντικός». Απλά και μόνο επειδή έτυχε να
υπηρετεί τότε. Οι «δημοκράτες» που είπαν τον Σπύρο
«χουντικό» έκαναν αντίσταση επί δικτατορίας στα παρισινά μπιστρό, όταν κάποιοι άλλοι, αληθινοί αντιστασιακοί, σάπιζαν στα κελιά και στα ξερονήσια. Αυτοί οι
«δημοκράτες» που είπαν «χουντικό» το παλληκάρι τον
Σπύρο -δεν γράφω το επώνυμό του επειδή σέβομαι τη
σεμνότητά του- σκουπίζουν σήμερα με τη γλώσσα τους
τα υποδήματα της Μέρκελ και του Τόμσεν. Μεγάααλοι
«δημοκράτες»!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Είχε επιτυχία το άνοιγμα των καταστημάτων
την Κυριακή 3/11;
Μετά από πολλές αντιδράσεις, τα μαγαζιά
έμειναν ανοιχτά τελικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Κι επειδή οι απόψεις διίστανται
για το κατα πόσον είναι σωστό, αποδοτικό
και πρακτικό τα καταστήματα να ανοίγουν
κάποιες Κυριακές το χρόνο, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),
την ημέρα αναφοράς, όρισε εξειδικευμένους ερευνητές σε όλα τα κεντρικά εμπορικά κέντρα του λεκανοπεδίου Αττικής,
αλλά και σε κεντρικές πόλεις της Περιφέρειας και πραγματοποίησε έρευνα τόσο
για το ποιοι δρόμοι του εμπορικού κέντρου
λειτούργησαν κανονικά σε κάθε περιοχή,
όσο και την αναλογία κλειστών-ανοιχτών
καταστημάτων την ημέρα αυτή και το ύψος
της εμπορικής κίνησης και επισκεψιμότητας στην εμπορική αγορά. Ενδεικτικά και
αποσπασματικά, αναφέρουμε τα αποτελέσματα της έρευνας.
Στην εμπορική αγορά της Αθήνας, στην
οδό Ερμού υπήρξε υψηλή εμπορική κίνηση, τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά. Στην οδό Αθηνάς, Ακαδημίας και
Σταδίου τα καταστήματα ήταν κυρίως κλειστά. Επί των οδών Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου το ήμισυ των καταστημάτων
ήταν κλειστά και τα υπόλοιπα ανοιχτά. Παρατηρήθηκε ότι 393 καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας παρέμειναν κλειστά την
Κυριακή (Περιοχές Αθηνάς, χαμηλά Σταδίου, Ακαδημίας).
Πατησίων: Επί της οδού Πατησίων από
το ύψος της Ομόνοιας έως τα Άνω Πατήσια τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, ενώ
ένας αξιοσημείωτος αριθμός ήταν κλειστά (αρ.κλειστών:103). Αρκετά μαγαζιά
δεν έμειναν ανοιχτά μέχρι τις 20:00 το
βράδυ όπως είχε ανακοινωθεί και έκλεισαν στις 15:00 το μεσημέρι.
Κολωνάκι: Υψηλή επισκεψιμότητα παρα-

τηρήθηκε στην εμπορική αγορά του Κολωνακίου, καθώς η γενική εικόνα της αγοράς
ήταν ότι τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά, με ελάχιστες περιπτώσεις κλειστών.
Στην αγορά παρατηρήθηκε αυξημένη εμπορική κίνηση και ο κόσμος φαίνεται πως

πραγματοποιούσε αγορές, καθώς οι περισσότεροι κρατούσαν τσάντες με ψώνια,
σε αντίθεση με την εικόνα της κεντρικής
οδού Σόλωνος προς Ομόνοια, η οποία διαφοροποιείται εντελώς, με γενική εικόνα
μιας «κλειστής» αγοράς και ελάχιστα καταστήματα ανοιχτά (19 κλειστά).
Πειραιάς: Τα καταστήματα στο αυστηρά
εμπορικό άξονα της πόλης παρέμειναν ως
γενική εικόνα σε λειτουργία την ημέρα
αναφοράς, ενώ αναλόγως τον δρόμο είχαμε διαφορετική εικόνα.
Υπήρξε κυρίως υψηλή επισκεψιμότητα από
οικογένειες που όλοι μαζί είχαν την ευκαιρία για μια κοινή βόλτα για «ψώνια». Περισσότερη εμπορική κίνηση παρατηρήθηκε
σε καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, η
οποία υπήρξε εντονότερη σε καταστήματα
μεγάλων αλυσίδων του κλάδου ένδυσης
και υπόδησης.
Στην εμπορική αγορά της Ν. Σμύρνης στο
εμπορικό τρίγωνο Ομήρου-Κων/νου Παλαι-

ολόγου-Ελ. Βενιζέλου-Πλατεία Αγ. Φωτεινής-Γορδίου-Τροίας, τα καταστήματα ήταν
ανοιχτά με μικρό αριθμό κλειστών (16). Αρκετή κίνηση και επισκεψιμότητα, υπήρξε
αρκετός κόσμος που φαίνεται να πραγματοποίησε αγορές.
Γλυφάδα: Στην εμπορική αγορά της Γλυφάδας, στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, τα καταστήματα παρέμειναν
ανοιχτά, ενώ ένας μικρός αριθμός καταστημάτων (43) σε σύγκριση με την υψηλή
συγκέντρωση εμπορικών καταστημάτων
στις υπο διερεύνηση οδούς, ήταν κλειστά.
Ως γενική εικόνα παρατηρήθηκε πολύ αυξημένη εμπορική κίνηση και υψηλή επισκεψιμότητα στην κεντρική αγορά.
Δάφνη: Στην εμπορική αγορά που εκτείνεται στην Λεωφ. Βουλιαγμένης στο ύψος
της Δάφνης, τα μαγαζιά παρέμειναν ανοιχτά, ενώ κάποια ήταν κλειστά. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς ήταν η μειωμένη
εμπορική κίνηση και επισκεψιμότητα. Ο κόσμος δεν φαίνεται να πραγματοποιούσε
αγορές, ενώ αρκετά μαγαζιά ήταν άδεια.
Φάληρο: Στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού
Αγ. Αλεξάνδρου και καθέτων παράδρομων,
παρατηρήθηκε ότι η αγορά ήταν κλειστή,
με κάποια ανοιχτά καταστήματα (60),
χωρίς ιδιαίτερη κίνηση.
Ίλιον: παρατηρήθηκε ότι τα καταστήματα
ήταν ανοιχτά, καθώς μόλις 10 καταστήματα των συγκεκριμένων δρόμων παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με ιδιοκτήτες
καταστημάτων η αγοραστική κίνηση ήταν
μη ικανοποιητική και ορισμένοι έμποροι δήλωσαν πως κίνηση υπήρχε στα καταστήματα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα.
Ένας έμπορος της περιοχής τόνισε πως
σκοπεύει να συγκεντρώσει υπογραφές
από τα πλησιέστερα καταστήματα προκειμένουν να μην ανοίξουν ξανά Κυριακή.

Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας
4 Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην
έρευνα, το 87% ανέφερε ότι την Κυριακή είχε μικρότερη επισκεψιμότητα στο κατάστημα σε σύγκριση με το Σάββατο. Το
παραπάνω στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να
συνδυαστεί και με άλλες παραμέτρους. Αρχικά, όταν αναφερόμαστε σε επισκεψιμότητα περιγράφουμε τον κόσμο που εισήλθε στο κατάστημα ανεξάρτητα αν ψώνισε ή όχι. Το
εύρημα λοιπόν, επιβεβαιώνει την αίσθηση που είχαν αρκετοί
έμποροι· ότι δηλαδή ενώ υπήρχε κόσμος στο δρόμο που
έκανε βόλτα, δεν έμπαινε στα καταστήματα. Είναι πολύ ενδεικτικό, ότι ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας όπου υπήρχε
ο περισσότερος κόσμος, μόνο 4 επιχειρήσεις απάντησαν ότι
είχαν περισσότερη επισκεψιμότητα από το Σάββατο.
4 Η ίδια κατάσταση, λίγο δυσμενέστερη, διαμορφώθηκε και για

το τζίρο των επιχειρήσεων, όπου το 92% των εμπορικών επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι κινήθηκε πτωτικά σε σύγκριση με το
Σάββατο. Όχι μόνο ο κόσμος δεν έμπαινε μέσα στα καταστήματα αλλά δεν ψώνιζε κιόλας. Ακόμα και σε περιοχές όπως η
Γλυφάδα, το κέντρο Αθήνας και η Κηφισιά όπου και η εμπειρική
παρατήρηση έδειξε ότι υπήρχε πράγματι αρκετός κόσμος, οι
επιχειρήσεις των περιοχών αυτών απαντούν ότι ούτε ο τζίρος
ούτε η επισκεψιμότητα ήταν καλύτερη από το Σάββατο.
4 Oι ίδιοι οι επιχειρηματίες, σε ερώτηση αν θα ήθελαν να ανοίξουν την επόμενη Κυριακή, σχεδόν το 80% δηλώνει πως όχι.
Και για μια ακόμα φορά, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ακόμα
και για το κέντρο της Αθήνας, από τις 60 εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος μόνο οι 20 δήλωσαν ότι θέλουν να ανοίξουν την επόμενη Κυριακή.

Φορολογία ακινήτων·
έρχεται ο νέος ΦΑΠ

Ο νέος ΦΑΠ θα επιβαρύνει πρόσθετα τους ιδιοκτήτες
“μεγάλης” ακίνητης περιουσίας.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να εισπράξει το αρχικό ποσό
που ήθελε από την φορολόγηση ακινήτων ξεκινώντας
από την φορολόγηση του κάθε ακινήτου ξεχωριστά, με
χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με το αρχικό
σχέδιο μεν, αλλά και με τη συνάθροιση της αντικειμενικής αξίας όλων των ακινήτων που ξεπερνά τα 300.000
ευρώ δε· περίπτωση κατά την οποία θα επιβάλλεται
ένας φόρος στα πρότυπα του Φόρου Μεγάλης Περιουσίας ή του ΦΑΠ.
Φόρο θα πληρώνουν, για πρώτη φορά, τα οικόπεδα
και τα ακίνητα στα οποία έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης και τα ημιτελή κτίρια, αλλά
με χαμηλότερους συντελεστές.
Το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ στο σύνολο
της περιουσίας φαίνεται να είναι τελικά ιδιαίτερα χαμηλό, αφού οι αντικειμενικές αξίες που θα υπολογιστούν τα ακίνητα είναι πολλές φορές διπλάσιες από
τις τιμές της αγοράς μετά την κατακόρυφη πρώση
των τιμών στην αγορά ακινήτων. Στόχος της κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι η είσπραξη 3,4 δισ. €, εκ των
οποίων τα 500 εκατ. € θα προέρχονται από το νέο
ΦΑΠ.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 "Συμμετέχω, Συμμετέχεις, Συμμετέχει, Συμμετέχουμε, Συμμετέχετε, Αποφασίζουν"
4 Ο Βενιζέλος είναι ο πιο έμπειρος αντισυνταγματολόγος
που διαθέτει η χώρα.
4 Ζητείται...γόνδολα και γονδολιέρης για να με μεταφέρει
από το σπίτι μου στο περίπτερο και αντίστροφα!!!!!!
4 Η ευκαιρια χορευει... μ`αυτους...που ειναι ηδη στην...πιστα!!
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επιστολές - σχόλια
Νήσος Υδρούσα ένα ιστορικό ντοκουμέντο
από τον Εξωραϊστικό σύλλογο “Πολιτεία”
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Πολιτεία» Βούλας, με επιστολή που μας απέστειλε, καταγράφει ένα ιστορικό για
τη νήσο Υδρούσα, το οποίο απευθύνει προς τη Δημοτική Αρχή, επ’ ευκαιρία του θέματος που θα συζητηθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Δεδομένων των πρόσφατων επεμβάσεων
που οι φερόμενοι ιδιοκτήτες της νήσου
«Υδρούσα» πραγματοποίησαν σε αυτήν,
αλλά και εκείνων που έχουν ανακοινωθεί
από τους ιδίους ότι θα πραγματοποιηθούν, ο
Σύλλογός μας στέκεται αλληλέγγυος
προς την Δημοτική μας Αρχή, προκειμένου
να αποτραπεί μια καταστροφική επέμβαση
στο περιβάλλον τόσο του νησιού όσο και της
ακτής.
Για το σκοπό αυτό σας αναφέρουμε τα έγγραφα και στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, τόσο για ενημέρωσή σας, όσο και για
λήψη σχετικών αποφάσεων.
1) Σύμφωνα με τη δημοσίευση (22.09.13)
στην εφημερίδα REAL NEWS, αλλά και με
την απόφαση του ΟΡΣΑ 3371/29.09.2008 –
απόφαση η οποία κατά τη γνώμη μας εκθέτει
τον Οργανισμό – το σχέδιο επέμβασης στο
νησί προβλέπει : Οργανωμένη παραλία, κατασκευή 2 περιπτέρων, βιβλιοθήκη, εκτελεση
προγραμάτων επιμόρφωσης, παρατηρητήριο
αστρικού περιβάλλοντος, εκθέσεις έργων
Τέχνης, υποθαλάσσιο πάρκο, κόψιμο των
υπαρχόντων αλμυρικίων, εγκατάσταση δεξαμενών νερού, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού,
χημικές τουαλέτες, τοποθέτηση σκιάστρων,
κατασκευή λιμενοβραχίωνα υποδοχής σκαφών τόσο στο νησί όσο και στην απέναντι
ακτή, εκτέλεση δρομολογίων με επαγγελ-

ματικό πλοιάριο από και προς την ακτή με
δυνατότητα μεταφοράς 1600 επιβατών σε
μια ημέρα, και πολλά άλλα.
2) Οι πιό πάνω επεμβάσεις στο νησί, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με
το ΠΔ
1/05.03.2004, παρ2 (ΦΕΚ254/ 05.03.04), που
αναφέρει σχετικά με τη ζώνη 1β όπου ανήκει
και η «Υδρούσα»: «Πρόκειται για περιοχές
απολύτου προστασίας, αποκατάστασης φυσικού τοπίου και αττικής χλωρίδας και πανίδας καθώς και ανάδειξης αρχαολογικών και
ιστορικών χώρων.....» και «Εντός των περιοχών αυτών διατηρείται το φυσικό ανάγλυφο
και απαγορεύεται κάθε δόμηση. Επιτρέπονται διαμορφώσεις διαδρομών περιπάτου και
ποδηλάτου»
3) Εξ άλλου το Σ.τ.Ε. με την υπ άριθ
322/2006 απόφασή του έχει απορρίψει την
από 29/04/2004 αίτηση των φερομένων ιδιοκτητών για ακύρωση του πιό πάνω ΠΔ. Επομένως το ΠΔ1/05.03.2004 είναι σε ισχύ.
4) Το πωλητήριο του νησιού με αρ
5176/29.08.1941 – πωλητήριο το οποίο συνετάχθη επί ναζιστικής κατοχής της χώρας
μας – στηρίζεται στην απόφαση
65940/12.081941 του Υπουργού Γεωργίας
της κατοχικής κυβέρνησης, με την οποία
απόφαση «επετράπη η εκποίησις της νησίδος προς τον αγοραστήν Μιλτιάδη Αχιλλέως
Αλαμανή....... ο οποίος εμφορείται υπό
υγειών κοινωνικών φρονημάτων». Στο πωλητήριο αυτό αναφέρεται η πώληση ενός νη-

σιού – με λανθασμένη επιφάνεια - και δεν
αναφέρονται τα άλλα 2 παράπλευρα, γειτνιάζοντα με την «Υδρούσα», νησιά.
5) Η από 25.05.2007 έκθεση του Ελληνικού
Κέντρου Δακτυλίωσης πουλιών θεωρεί ότι η
«Υδρούσα» αποτελεί τόπο συγκέντρωσης
διαφόρων σπάνιων πουλιών και την χαρακτηρίζει μεταναστευτικό σταθμό αποδημητικών πουλιών. Καταλήγει δε με την ανάγκη
για πλήρη μελέτη της βιοποικιλότητας του
νησιού πριν από οποιαδήποτε επέμβαση σε
αυτή.
6) Η απόφαση 3917/01.08.2011 του Δασαρχείου Πειραιά χαρακτηρίζει την Υδρούσα
Δασική.
7) Η απόφαση της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας του Αιγιαλού-Παραλίας του Υπουργείου
Οικονομικών
Δ10Β1053970/
1672ΕΞ2013, ρητά παραχωρεί με συγκεκριμένους όρους, αιγιαλό, παραλία, όχθη κλπ,
στους κατά περιοχή Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Είμαστε στη διάθεση των Υπηρεσιών του
Δήμου μας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας ζητηθεί σχετικά με το πιό πάνω σημαντικότατο για την προστασία του
περιβάλ-λοντος, της παραλίας και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Για το Δ.Σ.
Στέλιος Γκίκας, Πρόεδρος
Θέμης Κοσσίδας, Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΪΠΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Σημαντική νίκη του κινήματος στο παραλιακό μέτωπο η ανακήρυξη της Βουλιαγμένης σε αρχαιολογικό χώρο και η ένταξη
των αρχαιοτήτων σε ζώνη απόλυτης προστασίας.
Οι πολύχρονοι αγώνες των συλλογικοτήτων του Δήμου ΒΒΒ και του παραλιακού
μετώπου έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Μετά από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις ενάντια στην εκποίηση του
Σαρωνικού με αιχμή στην προστασία των
αρχαίων μνημείων το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) προχώρησε σε ανακήρυξη των αρχαιολογικών χώρων της
Βουλιαγμένης, η οποία δημοσιεύθηκε ήδη
στο ΦΕΚ 350/4-10-2013. Στη συνέχεια την
Τρίτη 5/11 με πρωτοβουλία του και σε συνεργασία με την ΚΣΤ Εφορία Αρχαιοτήτων,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων στο
δημαρχείο της Βούλας, όπου διαμορφώθηκε η πρόταση, που ψηφίσθηκε στην συνεδρίαση του ΚΑΣ το βράδυ της ίδιας
ημέρας και με βάση την οποία οι αρχαιότητες στη Βουλιαγμένη εντάχθηκαν σε τρείς
Ζώνες Α (απόλυτης προστασίας).
Μετά από τις εξελίξεις αυτές ανατρέπονται τα μέχρι τώρα σχέδια του ΤΑΪΠΕΔ και
πρέπει να γίνουν νέα ΕΣΧΑΔΑ (Επιχειρηματικά Σχέδια) τα οποία, εάν γίνουν, είναι

σίγουρο ότι θα ανατρέψουν και πάλι με
τους αγώνες τους και με δικαστικές πλέον
προσφυγές οι πολίτες και τα κινήματά
τους, που είναι ριζικά αντίθετοι με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας - και πολύ
περισσότερο των ιστορικών μνημείων. Εκποίηση την οποία με ιδιαίτερη επιμονή
επιδιώκουν οι ξένοι δανειστές και προσπαθούν να επιβάλουν οι ντόπιοι υποτακτικοί
τους με πρώτη και καλλίτερη τη σημερινή
δικομματική κυβέρνηση.
Η Εναλλακτική Δράση, που, συμμετείχε
στους αγώνες αυτούς, αισθάνεται μεγάλη
ικανοποίηση από τις εξελίξεις αυτές και
ταυτόχρονα δικαιωμένη από τις επιλογές
της. Επίσης με τη θεσμική εκπροσώπηση
μας στις συσκέψεις και τις συνεδριάσεις
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
θέσαμε και επίσημα τους επόμενους στόχους μας που είναι:
α) Να γίνει άμεσα ή να επικαιροποιηθεί η
ανακήρυξη όλων των αρχαιολογικών
χώρων του Σαρωνικού και ιδιαίτερα, όσων
αναφέρονται στο ΠΔ 254/2004. Ανάμεσα
στους χώρους αυτούς είναι οι αρχαιότητες
που βρίσκονται στο ΠΙΚΠΑ, στο υπέδαφος
της καφετέριας Νότος και στην Υδρούσα
β) Να ενταχθεί σε ζώνη απόλυτης προστασίας ο αρχαίος αμαξιτός δρόμος του

Καβουρίου, ο οποίος τώρα ανασκάπτεται
και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις συνέδεε
τις αλυκές του αρχαίου δήμου των Αλών
Αιξωνιδών με την αρχαία Αττική οδό που
οδηγούσε από την Αθήνα στο Λαύριο
γ) Να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση και να
αρχίσουν οι ανασκαφές στον πολύ σημαντικό αρχαίο οικισμό της Βούλας, επί της λεωφόρου Καλύμνου (οικόπεδο Καλαμπόκα)
(κοίτα και σελ. 24)
δ) Να ξεκινήσουν άμεσα οι ανασκαφές
στην Ακρόπολη της Λαθούριζας και να
αναδειχθούν τα σημαντικά αρχαία νεκροταφεία στη Βάρη.
Καλούμε τα κινήματα και τους πολίτες στο
κοινό μέτωπο για την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των ιστορικών μνημείων.
Παράλληλα δεσμευόμαστε να θα συνεχίσουμε την προσπάθειά για ενημέρωση
των πολιτών με συνεχείς δωρεάν ξεναγήσεις, σεμινάρια ιστορίας, προβολές και
άλλες εκδηλώσεις, γιατί είναι βαθιά πίστη
μας ότι η γνώση προσφέρει πολύ μεγάλη
δύναμη σε όποιον την έχει και ταυτόχρονα
αποτελεί ακαταμάχητο όπλο εναντίον
όσων επιβουλεύονται τα μνημεία και τη δημόσια περιουσία.
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

O Μανώλης Τσαλικίδης
απαντά σε ερωτήματα
Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού, Μανώλης Τσαλικίδης, ξεκίνησε τις συναντήσεις με τους πολίτες, από την
Παλαιά Φώκαια, όπου έχει διατελέσει και κοινοτάρχης. Συναντήσεις, όπως επισημαίνει ενημερωτικές, οι οποίες θα
συνεχιστούν σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού. Το δημοσιεύουμε.

Αγαπητοί κύριοι,
Απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη συγκέντρωση - συζήτηση με συνεργάτες και συμπολίτες μου που
έγινε στην Παλαιά Φώκαια την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, θα
ήθελα να αναφέρω τα εξής:

Ο Δήμος Σαρωνικού σήμερα, όπως και συνολικά ο θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία
έχουν άμεσο αντίκτυπο στους συμπολίτες μας.
Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Σαρωνικού δεν έχει απλώς
ανάγκη από μια επιπλέον ανακοίνωση υποψηφιότητας, αλλά
από μια συγκροτημένη αυτοδιοικητική πρόταση.
Η συζήτηση η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από την Παλαιά
Φώκαια και θα διεξαχθεί σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας,
δεν αποτέλεσε πρόσχημα για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου, αλλά ήταν συζήτηση προσανατολισμένη στα προβλήματα των δημοτών μας και τις προτάσεις που μπορούμε
να συνδιαμορφώσουμε για έναν Δήμο που θα αποτελεί το
ανάχωμα στη διάλυση του κοινωνικού μας ιστού, για έναν
Δήμο που θα αξιοποιεί όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες
προκειμένου να αντεπεξέλθει στην κρίσιμη αυτή συγκυρία.
Επομένως, πρέπει να είναι σαφές ότι η πρόσκληση που απηύθυνα στους συνεργάτες και συμπολίτες μου, έχει στη σκέψη
μου ένα περιεχόμενο ενημέρωσης και διαλόγου για την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων και θέσεων και συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη διαμόρφωσης και διατύπωσης
συγκροτημένης αυτοδιοικητικής πρότασης.
Η δε αυξημένη συμμετοχή των συμπολιτών μου σε αυτή την
πρώτη συνάντηση αποδεικνύει το μέγεθος και την έκταση της
ανάγκης για διαδικασίες συλλογικές και όχι προσωποκεντρικές.

Συνυπογράφω για λεωφορειακή
γραμμή στα 3Β
Συνυπογράφω την πρόταση της Καθηγήτριας Β. Λαμπροπούλου (Εβδόμη, 9 Νοεμ) γιά δρομολόγηση λεωφορείου
από Δημαρχείο προς Μετρό Ελληνικού. Το είχα και εγώ
ζητήσει τηλεφωνικά από την Γραμματέα Δημάρχου ένα
μήνα πριν την έναρξη λειτουργίας προς Ελληνικό. Μου
είχαν απαντήσει ότι θα....το μελετήσουν. Φυσικά τίποτα
δεν έχει γίνει.
Τίνα Τ.
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Αναγκαίες οι ασφαλτοστρώσεις στο Κορωπί
Οι δρόμοι θα δεχθούν εκτροπές λόγω του έργου της αποχέτευσης
Ο Δήμος Κρωπίας εν’ όψει των έργων
της αποχέτευσης ακαθάρτων προχωρεί
σε αναγκαίες συντηρήσεις συγκεκριμένων οδών-βελτιώσεις ασφαλτοτάπητα που θα δεχθούν κυκλοφοριακό φόρτο.
Αυτός είναι ο λόγος που ήδη έχουν
γίνει κάποιες ασφαλτοστρώσεις οδών,
όπως η οδός Κολοκοτρώνη, Ι.Πρόφη και

Θ.Αγγελή, ενώ οι οδοί, Κύπρου, Ηρακλέους-Αγ. Αναργύρων αυτή την περίοδο προετοιμάζoνται να συντηρηθούν
ή ασφαλτοστρώνονται.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας, οι οδοί
αυτοί θα είναι οι τελευταίοι στο πρόγραμμα διανοίξεων για την τοποθέτηση
των αγωγών ακαθάρτων του εσωτερικού
δικτύου της πόλης Κορωπίου.
Σημειωτέον ότι το δίκτυο θα ολοκληρωθεί σε όλη την έκταση της πόλης και μετά
θα γίνουν οι συνδέσεις.
Επειδή λίαν συντόμως θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας οχημάτων και συγκοινωνίας λόγω των έργων που ξεκινούν,
και ο δήμος πρέπει να είναι έτοιμος να
αντιμετωπίσει προβλήματα που θα προ-

Οδός Κύπρου, κοντά στον πεζόδρομο «Γ.Σ Παπασιδέρη»

κύψουν από τον μεγάλο κυκλοφοριακό
φόρτο που διέρχεται από το εσωτερικό
της πόλης.

«Η εκτέλεση του έργου της αποχέτευσης,
θα απαιτήσει την υπομονή μας και την
ανοχή της αντίστοιχης επιβάρυνσης από
την εκτέλεσή του. Κάθε γειτονιά θα ενημερώνεται για τον προγραμματισμό εργασιών
ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή
όχληση.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την κατανόηση των δημοτών. Είναι σίγουρο ότι το
πολυπόθητο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων (έργο αναμενόμενο εδώ και τριάντα
έτη) από τους δημότες, υλοποιείται.
Οσο για τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί
για δήθεν «προεκλογικές ασφαλτοστρώσεις» (ή το ευφάνταστο για «ματαίωση των
έργων αποχέτευσης άρα γι’ αυτό η ασφαλτόστρωση…») ανήκουν σε άλλες όχι και
τόσο φωτεινές εποχές του δημοτικού βίου
και σίγουρα δεν αντιστοιχούν στην σημερινή πολιτική αντίληψη της δημοτικής

Οπως είπε ο δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης:

«Η κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Προβλήματα,
Τρόποι Επίλυσης, Δυνατότητες Ανάπτυξης»
Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ωρωπού πραγματοποιήθηκε στη γεμάτη αίθουσα του ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου, εκδήλωση με θέμα: «Η κατάσταση των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, Προβλήματα, Τρόποι Επίλυσης, Δυνατότητες
Ανάπτυξης»
Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Ρεκλείτης Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε & Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Πειραιώς και ο Γιώργος
Κουράσης Ταμίας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Κατά την εκδήλωση εκτέθηκαν σε συζήτηση όλα τα θέματα
που αφορούν τους επαγγελματίες της χώρας με έμφαση στην
επιβίωση των επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω κρίσης.
Αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην ανάγκη για πολιτική διαπραγμάτευση του χρέους, στα προβλήματα από την έλλειψη
ρευστότητας, στις προτάσεις των φορέων για τις καθυστερούμενες εισφορές στον ΟΑΕΕ και την μετατροπή τους σε
συντάξιμο χρόνο, η ανάγκη για ελαστικοποίηση του "Τειρεσία",
οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το πρόγραμμα εξατομικευμένης
υποστήριξης για τους επαγγελματίες "Στα δύσκολα μαζί" κ.α.
Μετά το τέλος των εισηγήσεων διεξήχθη διάλογος σε ζητήματα που αφορούσαν τους επαγγελματίες της περιοχής.
Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Ρε-

κλείτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται για τις μικρομεσαίες και τα μέτρα που παίρνονται
δεν είναι μέτρα ανάπτυξης αλλά μέτρα για την «πάταξη» της
επιχειρηματικότητας. Ένα παράδειγμα αποτελεί η σκληρή φορολογική πολιτική για την οικοδομή. Η κρίση αποδιοργάνωσε
και το συνδικαλιστικό κίνημα των μικρομεσαίων όταν αυτοί

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος ανέφερε ότι
το Κέντρο Είσπραξης ασφαλιστικών Οφειλών θεωρεί όλους
τους μικρομεσαίους οιονεί εγκληματίες και φοροφυγάδες.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος, μικρομεσαίος επιχειρηματίας ο ίδιος, αναφέρθηκε στις τοπικές προσπάθειες
των μικρομεσαίων για την ανάπτυξη και την διατήρηση της

τρέχουν μόνο για να σώσουν την επιχείρηση και δεν μένει
χρόνος για τα κοινά. Σε συνέχεια ανέφερε τις νέες υπηρεσίες
και σεμινάρια που προσφέρει το ΕΕΑ στα μέλη του και πρότεινε να πραγματοποιηθούν στον Ωρωπό τα σεμινάρια για το
προσωπικό των επιχειρήσεων εστίασης της περιοχής, με πρωτοβουλία του ΕΕΑ.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Ωρωπού Θεόδωρος Γιουρούκος επεσήμανε τις τεράστιες επιβαρύνσεις που έχουν
επιβληθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της περιοχής.
«Τα καταστήματα κινδυνεύουν και οι μικρομεσαίοι που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πρέπει να τους προφυλάξουμε».

αγοράς και την αντιμετώπιση της κρίσης χωρίς καμμία κρατική
βοήθεια. Αναφέρθηκε ακόμη στην ευρύτατη πολιτική στήριξης
των τοπικών επιχειρήσεων από το Δήμο ιδίως τώρα με την
κρίση που διέρχονται.
Παρέμβαση έκανε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι, «οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αποτέλεσαν τις προηγούμενες δεκαετίες την
ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας μας». Ζήτησε ακόμη να
διευρυνθεί ο ρόλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης ώστε να μπορέσει να παίξει τον ρόλο του ως
βασικός μοχλός ενίσχυσης των επενδυτικών και άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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Πέντε συμβάσεις έργων πνοής στην Περιφέρεια Αττικής
Οδικό δίκτυο Ανατ. Αττικής, Αντιπλημμυρικά στην Ανάβυσσο, Παιδότοπος στη Γλυφάδα...
Πέντε νέες συμβάσεις κατασκευής έργων, συνολικού προϋπολογισμού 42,5 εκατομμυρίων ευρώ
υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός. Επιπλέον, εντάχθηκαν στο ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013 έντεκα έργα συνολικού προϋπολογισμού 44,3 εκ. ευρώ εκατομμυρίων ευρώ, εκ
των οποίων το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 37,7 εκ. ευρώ. Επίσης,
υπεγράφη μια Προγραμματική Σύμβαση, με προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.
Πρόκειται για έργα ουσίας, που αναμένεται να βελτιώσουν
αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών. Η χρηματοδότησή τους γίνεται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι Δήμαρχοι
των περιοχών στις οποίες πρόκειται να κατασκευαστούν τα
έργα, Αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής.

«Δεν έχει σημασία πόσο ψηλός
είσαι αλλά πόσο ψηλά παίζεις»
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, παίρνοντας
το λόγο, αφού ευχαρίστησε τους Υπουργούς Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, Κ. Χατζηδάκη, και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτη, για την
άψογη συνεργασία και την καθημερινή και ουσιαστική
επαφή, με προτάσεις και αντιπροτάσεις, τόνισε, μεταξύ
άλλων:
«Ένας προπονητής στο μπάσκετ μου είπε κάποτε «δεν έχει
σημασία πόσο ψηλός είσαι αλλά πόσο ψηλά παίζεις». Και
με τους δύο Υπουργούς και τους Δημάρχους παίζουμε
ψηλά. Κι αυτό αφορά στο ΕΣΠΑ.
Είναι η τέταρτη συνάντηση που κάνουμε από το τέλος
Ιουλίου και συνολικά έχουμε υπογράψει πάνω από 30
συμβάσεις για νέα έργα που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.
Αν ψάξετε ένα ένα όλα αυτά τα έργα, θα διαπιστώσετε ότι
κανένα δεν είναι έργο βιτρίνας. Κανένα έργο δεν είναι
περιττό. Κανένα έργο δεν είναι πολυτέλεια.
Είναι όλα έργα ουσίας. Είναι όλα έργα υποδομής. Έργα
απαραίτητα για τους πολίτες. Έργα που τα έχουν ανάγκη
οι τοπικές κοινωνίες.

Την ανάπτυξη δεν την παραγγέλνεις. Την ανάπτυξη τη
χτίζεις μέρα με τη μέρα. Σύμβαση σύμβαση. Εργοτάξιο
εργοτάξιο. Χρειάζεται δουλειά μυρμηγκιού για να την
πετύχεις.
Και εμείς αυτό κάνουμε. Κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το
βράδυ δουλεύουμε, για να ξεπεράσουμε εμπόδια και να
υπερνικήσουμε δυσκολίες.
Παλαιότερα, ζητούσαμε από το Κράτος να μας λύνει
προβλήματα. Τώρα πια δεν έχουμε αυταπάτες. Το μόνο που
ζητάμε από το Κράτος, πλέον, είναι να μη μας βάζει αυτό
προβλήματα.
Μια σοφή παροιμία λέει πως «αν δεν μεγαλώσεις παιδί και
αν δεν χτίσεις σπίτι, δεν ξέρεις τί θα πει πρόβλημα». Το ίδιο
ισχύει και στο Δημόσιο: αν δεν έχεις υπογράψει έστω μια
σύμβαση και αν δεν έχεις εκτελέσει ούτε ένα δημόσιο

έργο, δεν ξέρεις τί θα πει γραφειοκρατία…. Όσοι είναι
απέξω και κάνουν κριτική ή όσοι θεωρούν ότι είναι μόνο για
να κάνουν «Υψηλή Πολιτική» και να κουνάνε το δάχτυλο,
τους προτείνω να ασχοληθούν λίγο και με την πεζή
καθημερινότητα. Έχουν να διδαχθούν πολλά…
Επιτρέψτε μου όμως, κλείνοντας, να ξεφύγω λίγο από τη
μίζερη πολλές φορές πραγματικότητα, και να στείλω ένα
μήνυμα αισιοδοξίας που το έχουμε ανάγκη όλοι: Με σκληρή
δουλειά, συνεργασία και αλληλοκατανόηση μπορούμε να
τα καταφέρουμε, και θα τα καταφέρουμε. Θα το
προλάβουμε και πάλι το αεροπλάνο με τον Υπουργό…».

Το ΕΣΠΑ τρέχει και αλλάζει τη ζωή μας
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Υπουργός Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δήλωσε:
«Η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Είναι
αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, επιμονής και δουλειάς.
Σήμερα εδώ έχουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς. Διότι,
η ανάπτυξη είναι έργα. Το ΕΣΠΑ είναι έργα. Το ΕΣΠΑ είναι
στήριξη της ποιότητας της ζωής μας. Το ΕΣΠΑ είναι ένα
κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Αυτό είναι που σήμερα
προωθείται.
Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η σημαντική πρόοδος στην
Περιφέρεια Αττικής. Υπογραμμίζω κι εγώ ότι έχουμε πολύ
καλή συνεργασία τόσο με τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό
όσο και με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με αυτήν την
ευκαιρία θέλω να σημειώσω, επίσης την ικανοποίησή μου
για το ότι με το σύνολο των Περιφερειαρχών της χώρας
έχουμε μια παραγωγική συνεργασία.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα είναι και ο
σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ. [...]
Χαίρομαι που σήμερα εδώ έχουμε μπροστά μας την Ελλάδα
των έργων, την Ελλάδα της ανάπτυξης. Και αυτή την
προσπάθεια εμείς θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε με
κάθε δυνατό τρόπο».
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, παίρνοντας το λόγο, επεσήμανε ότι:

«Επενδύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Χαίρομαι, γιατί
σε 10 μέρες από σήμερα, σε συνεννόηση με τον
Περιφερειάρχη Αττικής, θα παρουσιάσουμε στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την
Αττική και την Αθήνα. Το νέο οδικό χάρτη για την
ανάπτυξη του λεκανοπεδίου».

Eργα στην Ανατολική Αττική
Αντιπλημμυρική προστασία στην Ανάβυσσο
Στο Δήμο Σαρωνικού Αντιπλημμυρική Προστασία της
Αναβύσσου,
Προϋπολογισμός:
17,3
εκ.
Ευρώ
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ Αττικής. Πρόκειται για ένα έργο κατασκευής 3,8 χλμ. αγωγών συλλογής ομβρίων υδάτων, το
οποίο θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική θωράκιση μιας μεγάλης περιοχής της Αναβύσσου και συγκεκριμένα στο
τμήμα της περιοχής επέκτασης της Α’ κατοικίας
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού,
Πέτρος Φιλίππου, αστειευόμενος, υποσχέθηκε πως θα
φέρνει μελέτες συνέχεια, για
να παίρνει όσο το δυνατόν
περισσότερα έργα. Ευχαρίστησε, όλους εκείνους που
συνέβαλαν στο να φτάσουμε
να είμαστε σήμερα στο στάδιο των υπογραφών, αλλά κυρίως ευχαρίστησε όλους τους
αφανείς παράγοντες που θα
συμβάλουν στην υλοποίηση
αυτού του έργου, από τον Αντιδήμαρχο μέχρι και τον τελευταίο
υπάλληλο
των
τεχνικών υπηρεσιών.

Αναπλάσεις οδικού δικτύου
Επούλωση λάκκων, τάπητες περιορισμένου μήκους και
στοιχεία ασφάλειας οδικού δικτύου Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Προϋπολογισμός: 2 εκ. €,
με πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ένα ακόμη έργο στον
τομέα της οδικής ασφάλειας, με το οποίο υλοποιούνται
απαραίτητες εργασίες στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της
Συνέχεια στη σελ. 14
Ανατ.Αττικής, 333 χιλιομέτρων,
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«Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης και Στήριξης
Παιδιού, Εφήβου και Νέου»
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», υλοποιεί το Πρόγραμμα «Δημιουργικής Απασχόλησης και Στήριξης Παιδιού, Εφήβου και Νέου».
Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να προωθήσει
την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, των ικανοτήτων, των
δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων.
Ενισχύει επίσης και στηρίζει παιδιά, έφηβους και νέους
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αναπηρίες ή άλλου είδους προβλήματα όπως συγκέντρωσης,
υπερκινητικότητας κ.α.
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει από 2 Δεκεμβρίου 2013 – 22
Ιουνίου 2014, χωρίς να αποκλείεται παράταση και για την
καλοκαιρινή περίοδο, για όσους ενδιαφέρονται. Οι θεματικές που περιλαμβάνει είναι οι εξής:
1) Ζωγραφική, 2) Χειροτεχνία, 3) Θεατρικό Παιχνίδι, 4)
Μουσικοθεραπεία, 5) Χοροθεραπεία, 6) Εργοθεραπεία, 7)
Ειδική Αγωγή, 8) Μουσική – Φωνητική, 9) Διδασκαλία
Μουσικού Οργάνου (Κιθάρα ή Πιάνο), 10) Ψυχολογία
Στο τέλος του Προγράμματος θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως 22 Νοεμβρίου
Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών
Οργανισμών και Επιχειρήσεων»
Παράταση υποβολής αιτήσεων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τριανταπέντε (35)
θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 1811-13, και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά
(Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ: Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100).
Για πληροφορίες, στην Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη
Γραμματείας, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 –14:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ: 27310-89656,
http://www.sportmanagement.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=213&lang=el και email: akourtes@uop.gr.

Αθώος ο Δήμαρχος Σαρωνικού για την Κιτέζα
Δημόσιο και ιδιώτης μαζί κατά του Δήμου Σαρωνικού!
Για σκεφτείτε: Ο Εθνικός Οργανισμός
Τουρισμού (ΕΟΤ), η Eταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) δηλαδή δύο
δημόσιοι οργανισμοί μαζί με τον
επενδυτή του ξενοδοχείου Grand Resort Lagonissi στρέφονται κατά του
δημοσίου οργανισμού, του Δήμου
Σαρωνικού για να πάρει ο ιδιώτης την
παραλία! Κουφό; κι όμως αληθινό.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου έχει συρθεί πολλές φορές στα
δικαστήρια από τον συγκεκριμένο
επενδυτή, συνεπικουρούμενος από
δημόσιους κρατικούς οργανισμούς.
Ετσι για άλλη μια φορά κρίθηκε αθώος
σε δίκη που έγινε μετά από μήνυση
που κατέθεσε σε βάρος του Δήμου Σαρωνικού ο ΕΟΤ, η ΕΤΑΔ Α.Ε. και το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi.

Συνέχεια από τη σελ. 13
όπως επούλωση λάκκων,
συντήρηση στηθαίων ασφαλείας, κρασπέδων, πινακίδων,
αποκαταστάσεις
πρανών από κατολισθήσεις
και συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού,
Γιάννης Οικονομάκος, δήλωσε πως είναι ευχής
έργον η αγαστή συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης,
Περιφέρειας και Δήμων.
Η Κατασκευή αγωγών
απορροής ομβρίων υδάτων
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου,
στο
Δήμο
Διονύσου,
προϋπολ. 1,8 εκ.€, όπως
Δήμαρχος
δήλωσε
ο
Διονύσου,
Γιάννης

Υποχρεωτική απογραφή έως 15 Δεκεμβρίου
της Π.Ε. Ανατ.Αττικής
εντός προθεσμίας ενός
μήνα από τη διενέργειά
της. Η 15η Δεκεμβρίου
είναι καταληκτική ημερομηνία. (Π.χ. απογραφή 1η
Νοεμβρίου, η κοινοποίηση
θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως 1η Δεκεμβρίου.
Υποχρέωση
απογραφής
έχουν όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων ακόμα και εάν
έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο εφόσον δεν έχουν

λημμένα μέχρι σήμερα να δώσει συντελεστή δόμησης στην περιοχή και ότι
κύριος στόχος είναι να κλείσει η παραλία, να χτιστεί και να πληρώνουν
αντίτιμο οι πολίτες.
Το δικαστήριο δέχθηκε τα επιχειρήματα που πρόβαλε ο δήμαρχος και
ομόφωνα Πρόεδρος και Εισαγγελέας
τον αθώωσαν. Η δίκη αυτή είναι μία
από τις δεκάδες που έχουν γίνει από
τον ΕΟΤ, την ΕΤΑΔ Α.Ε. και το Grand
Resort Lagonissi εναντίον του Δήμου
Σαρωνικού, αλλά και του δημάρχου
προσωπικά προκειμένου να πετύχουν
να καταλάβουν την παραλία.
Η δικαστική αυτή απόφαση αποτελεί
δικαίωση των θέσεων που διατυπώνει
όλα αυτά τα χρόνια ο δήμος ότι οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες και
να μπορούν να τις απολαμβάνουν όλοι
οι πολίτες.

Πέντε συμβάσεις έργων πνοής στην Περιφέρεια Αττικής

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟY
Το Τμήμα Υγείας των Ζώων
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ανατ. Αττικής ενημερώνει τους κατόχους αιγοπροβάτων
ότι
έχουν
υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους
κεφαλαίου για το έτος 2013
έως και 15 Δεκεμβρίου.
Οι απογραφές θα πρέπει
να κοινοποιηθούν στο αρμόδιο Αγροτικό Κτηνιατρείο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο
Δήμος Σαρωνικού «κατέχει» παράνομα την παραλία της Κιτέζας έχοντας κατασκευάσει θεατράκι, καντίνα
και ράμπα όπου πραγματοποιεί εκδηλώσεις στον συγκεκριμένο χώρο, εμποδίζοντας έτσι τον επενδυτή να
χρησιμοποιήσει και να επενδύσει στην
παραλία της Κιτέζας.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού από την
πλευρά του αντέτεινε ότι η παραλία
είναι ελεύθερη και προσβάσιμη σε
όλους τους πολίτες και ότι είναι αντίθετος στη σύμβαση που υπόγραψε το
2003 ο τότε υπουργός Ανάπτυξης
Άκης Τσοχατζόπουλος παραχωρώντας τα 85 στρέμματα της Κιτέζας
έναντι 15.000 ευρώ ετησίως!!! στο
Grand Resort Lagonissi.
Ενημέρωσε δε το δικαστήριο ότι η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει επανει-

υποβάλλει δήλωση διακοπής λειτουργίας.
Υποχρέωση απογραφήςέχουν επίσης και οι κάτοχοι
εκμεταλλεύσεων χοιροειδών.
Πληροφορίες:
2106033391 Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσογαίας – Τμήμα
Υγείας των ζώων,
2299069210 Kερατέας,
2295052480 Καπανδριτίου,
210-2230358 Αχαρνών

Καλαφατέλης, είναι έργο
πνοής που θα βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αναβάθμιση της
πλατείας Χαρίτων
στη Γλυφάδα
Υπογράφτηκε
η
Προγραμματική Σύμβαση
του έργου: Αισθητική και
Ποιοτική
Αναβάθμιση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Ημερομηνία: 5/11/13
Αριθ. Πρωτ. 59505
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για
την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) ή από
το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης
210-8970918, εκτός αν αναλάβουν
την αναπαραγωγή των τευχών με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το
έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οδού Β. Κων/νου 25.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλ.:
213-2030488 Ζωή Δράμη, fax επικοινωνίας 213 20 30 439 και μέχρι
την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα
9:00π.μ. – 13:00μ.μ.

Κοινόχρηστων
χώρων
Πλατείας Χαρίτων και
παράπλευρων χώρων (στο
Ο.Τ.
69)
στο
Δήμο
Γλυφάδας, προϋπολ. 1,7 εκ.
€ - Πόροι Περιφέρειας
Αττικής. Πρόκειται για την
ολική ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτων με τον παιδότοπο.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας,
Κώστας Κόκορης, υπογράμμισε πως αυτή η παιδική
χαρά,
υπήρξε

πρωτοποριακή το 1980 όταν
πρωτοφτιάχτηκε, αλλά με
την πάροδο των χρόνων η
φθορά ήταν μεγάλη. Η νέα
Παιδική Χαρά, η οποία θα
είναι προσβάσιμη και σε
άτομα με ειδικές ανάγκες,
πρόκειται να βαδίζει στα βήματα της παλιάς ως προς
την πρωτοπορία αλλά επιπλέον θα είναι σχεδιασμένη
ανάλογα με τις απαιτήσεις
της σύγχρονης εποχής.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
26-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη 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.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη και

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α1, Α2 και 1η τάξη 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. Κριτήρια για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του
Ν.3669/2008.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 467,80 ευρώ
και ισχύ τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών
& τριάντα ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 6 (έξι) μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε 5 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
10. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail
και τηλεμοιοτυπία (fax).
Ο Δήμαρχος
Σπυράγγελος Πανάς
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Η Βουλιώτισσα καθηγήτρια
Παν/μίου Αθηνών
Βούλα Λαμπροπούλου
βραβεύθηκε στη Δυτική Αττική

Εκκίνηση για την κατασκευή του Προφήτη Ηλία στο Κόρμπι
Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης υπερψήφισε την πρόταση
του Δημάρχου Σ. Πανά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Κόρμπι της

Αν και κάτοικος της Ανατολικής Αττικής, η Βουλιώτισσα,
συνταξιούχος καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Βούλα Λαμπροπούλου, βραβεύθηκε για το έργο της από την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.
Σημειωτέον ότι έχει βραβευθεί και από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου 2013 βραβεύτηκε από
την Περιφέρεια Δυτικών Προαστίων Αττικής και 50 Συλλόγους Γυναικείους και Λαογραφικούς. Η αντιπεριφεριάρχης Σταυρούλα Νάκου κατά πρόταση της γνωστής
δασκάλας χορού Ντίνας Τριλίκη της απένειμε Τιμητική
Πλακέτα σε μια κατάμεστη αίθουσα των Ολυμπιακών Κτιρίων.

Βάρης, ανοίγοντας έτσι το δύσκολο εμπόδιο για την κατασκευή του νέου Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία.
Με την απόφαση αυτή, ανοίγει πλέον ο δρόμος και επισπεύδονται οι διαδικασίες για να προχωρήσει η κατασκευή
του Ιερού Ναού και του περιβάλλοντος χώρου.
Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Διοίκηση του
Δήμου, δώσαμε προτεραιότητα στην κατασκευή του Ιερού
Ναού του Προφήτη Ηλία στο Κόρμπι. Με την αμέριστη βοήθεια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ Παύλου, τον
οποίο ευχαριστώ από καρδιάς, αλλά και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, πετύχαμε την ψήφιση
από το Δημοτικό Συμβούλιο της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Κόρμπι. Έτσι, κάνουμε
πράξη το όραμα των κατοίκων για τη δημιουργία του Ναού
στην περιοχή.
Αυτός ο χώρος θέλουμε να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς, δίνοντας ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα
στην ευρύτερη περιοχή της Βάρης».

Ελιά χιλίων ετών διασώθηκε
από το Δήμο Σαρωνικού

Οι Σύλλογοι είχαν φιλοτεχνήσει και εμπλουτίσει περίπτερα με φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, ενδυμασίες,
τοπικά προϊόντα, τρόφιμα, χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα.
Η Bούλα Λαμπροπούλου βραβεύτηκε για την προσφορά
της στις επιστήμες και την τέχνη. Ιδιαιτέρως ως συγγραφέας 35 επιστημονικών έργων μεταξύ των οποίων για τα
3 βιβλία της με τίτλους:
1) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ
2) ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ
3) ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια ελιά ηλικίας άνω των 1.000 ετών διασώθηκε από
την περιοχή του Αγίου Γεωργίου στα Καλύβια, την
οποία έκοψαν οι ιδιοκτήτες της με σκοπό να την υλοτομήσουν. Με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ζήτησε να παραδοθεί στον
Δήμο καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της
φύσης.
Πράγματι, με ενέργειες του δήμου, η ελιά μεταφέρθηκε στον χώρο έμπροσθεν του δημαρχείου Σαρωνικού, όπου και φυτεύτηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις
γεωπόνων.
«Τέτοια δέντρα που έχουν πλέον μείνει ελάχιστα
στην περιοχή, οφείλουμε να τα προστατεύσουμε
γιατί αποτελούν ανεκτίμητα μνημεία της φύσης και
της ιστορίας μας», δήλωσε ο δήμαρχος.

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

H επίσπευση των κατασχέσεων
είναι δυνατή η κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών από 300 € και άνω
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για
τις κατασχέσεις. Κατασχέσεις που
προβαίνει το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ.Οικ.) και μάλιστα σε λογαριασμούς
μισθοδοσίας,
κατασχέσεις που θα προβεί το ΙΚΑ
και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί υπό τον νέο φορέα του ενιαίου
κέντρου οφειλών, κατασχέσεις των
Δήμων κτλ.
Δυστυχώς δεν αρκεί το ότι ζούμε
σε εποχή οικονομικής κρίσης κυνηγώντας οι περισσότεροι μία θέση
εργασίας που κάποτε ήταν δεδομένη, άλλοι τους δεδουλευμένους
απλήρωτους μισθούς σε επιχειρήσεις φαντάσματα, που και αυτές με
την σειρά τους κυνηγούν άλλοτε
φαντάσματα πελάτες και άλλοτε
φανταστικές χρηματοδοτήσεις,
άλλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
και την επερχόμενη απειλή των
αναγκαστικών μέτρων.
Πού οφέιλεται όμως η επίσπευση
αυτή των αναγκαστικών μέτρων;
Καταρχήν στην ίδια την γιγάντωση
των ληξιπρόθεσμων χρεών, αφού
όταν ο ΓΑΠ (Γ.Παπανδρέου) έκανε
λόγο ότι “λεφτά υπάρχουν” τα ληξιπρόθεσμα χρέη κυμαίνονταν στα
32 δις ευρώ, ενώ σήμερα έχουν
σχεδόν διπλασιαστεί και υπολογίζονται στο ποσό των 60 δις ευρώ.
Εξέλιξη αναμενόμενη υπό το πρίσμα της κρίσης που υποδηλώνει
αφενός μεν την πραγματική μείωση των εισοδημάτων και αφετέ-

ρου την επιγενόμενη από τα υλοποιούμενα δημοσιονομικά μέτρα
αδυναμία πληρωμής των πολίτων
(μείωση αφορολογήτου, κατάργηση φοροεκπτώσεων, αύξηση
συμπληρωματικών φόρων και ΦΠΑ,
καθιέρωση νέων φόρων και τελών,
μείωση μισθών συντάξεων και εφάπαξ κτλ.)
Κατά δεύτερον αποτελεί ένα μέσο
εξάρτησης - επιβολής εξουσίας,
αφού ένας οφειλέτης υπό καθεστώς τρομοκρατίας αδυνατεί να
ασχοληθεί και να αποκωδικοποιήσει οτιδήποτε άλλο.
Και τέλος αποτελεί ένα μέσο αναδιανομής περιουσίας από τους
πολλούς στους λίγους με τους
πλειστηριασμούς, που θα ακολουθήσουν, όπως αντίστοιχα μέτρα
αποτέλεσαν: το ΧΑΑ, το κούρεμα
των ομολογιούχων, η αναδιανομή
των τραπεζών, το κούρεμα των καταθέσεων κτλ. Οπότε τι έχει απομείνει για υφαρπαγή και εκποίηση;
Η κατοικία, το οικόπεδο, ο αγρός
και μάλιστα στο 1/3 της αξίας τους
κατρακυλώντας και άλλο ακόμη τις
τρέχουσες αξίες μίας ήδη τελματωμένης κτηματαγοράς.
Τι λένε όμως οι διατάξεις για τις
κατασχέσεις, τι συμβαίνει στην
πράξη και τι μέλλει γενέσθαι;
Καταρχήν σύμφωνα με το άρθρο
30α του Κώδικα Είσπραξης Δημο-

σίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), είναι δυνατή
η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών προς το Δημόσιο για χρέη από 300 ευρώ και
άνω. Πρόκειται για την κατάσχεση
στα χέρια τρίτων όπως είναι οι
Τράπεζες.
Υπάρχει όμως ένας περιορισμός
στον τρόπο κατάσχεσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ΚΕΔΕ:
Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών
βοηθημάτων
που
καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον
το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το
ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου
αυτών, πάντα όμως πρέπει να μένει

το ποσό των 1000 ευρώ.
Με το υφιστάμενο σύστημα το δικαστικό τμήμα της εφορίας εκδίδει
ένα τρισέλιδο κατασχετήριο «εις
χείρας» του τραπεζικού ιδρύματος.
Με δικαστικό επιμελητή το επιδίδει στις τράπεζες και αυτές με τη

Με το ΣτΕ άνοιξε η εποχή ηλεκτρονικής
επίδοσης δικαστικού εγγράφου
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, η μετάβαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) στη νέα ψηφιακή εποχή, παρουσία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υφυπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύης Χριστοφιλοπούλου και του Προέδρου του ΣτΕ, Σωτήρη
Ρίζου.
Η ηγεσία του Υπουργείου και ο πρόεδρος του ΣτΕ
παρακολούθησαν την ηλεκτρονική επίδοση δικαστικού εγγράφου το οποίο έφερε ψηφιακή υπογραφή, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, το ΣτΕ γίνεται
άλλος ένας φορέας που εκσυγχρονίζει τεχνικά και
επιχειρησιακά τις διαδικασίες του, αποτελώντας

παράλληλα το πρώτο δικαστήριο που καινοτομεί
για να εξυπηρετήσει αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους
φορείς.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί τομή στον τρόπο
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς μειώνει δραστικά το χρόνο, το κόστος και την ταλαιπωρία, λόγω της αποκλειστικής ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων
με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Σημειώνεται δε, ότι η χρήση ψηφιακών υπογραφών
και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 για το σύνολο των φορέων του δημοσίου.

σειρά τους ξεκινούν μια αναζήτηση
προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο
οφειλέτης εναντίον του οποίου
έχει εκδοθεί το κατασχετήριο διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς
με υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα αυτά
δεσμεύονται και μεταφέρονται σε
τραπεζικό λογαριασμό του δημοσίου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να
διαρκέσει έως και τρεις μήνες.
Στις περιπτώσεις που πρόκειται
περί λογαριασμού μισθοδοσίας με
μικρό υπόλοιπο παρεμβαίνει είτε ο
ίδιος ο πολίτης είτε μέσω της
Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη
και ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ
ότι πρόκειται περί λογαριασμού μισθοδοσίας. Στη συνέχεια η ΔΟΥ
παρεμβαίνει στην Τράπεζα, η οποία
δίνει εντολή για άρση της κατάσχεσης. Κατά τη διερεύνηση των
σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες δεν ερευνούν,
ως
όφειλαν,
αν
ο
λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός
στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή
η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχει το σύνολο του
ποσού.
Σαν να μην έφταναν τα χειρόγραφα κατασχετήρια και τα λάθη
που προαναφέρθηκαν στις τράπεζες για χρέη προς το δημόσιο,
ετοιμάζονται και τα ηλεκτρονικά
κατασχετήρια. Συγκεκριμένα, η
εφορία μέσω του μητρώου καταθετών - τραπεζικών λογαριασμών θα
πληροφορείται άμεσα για τα τραπεζικά υπόλοιπα που διαθέτει ο
οφειλέτης του δημοσίου. Το μητρώο αυτό στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο θα
είναι αυτόνομο και θα τροφοδοτείται από το διατραπεζικό συστημα
του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Θα εκδίδει στη συνέχεια το κατασχετήριο σε ηλεκτρονική
μορφή,
ενώ
θα
θεσπιστούν και διαδικασίες «ηλεκτρονικής» υπογραφής για τους
προϊστάμενους των εφοριών. Στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι έτοιμη η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην
οποία κάθε εφορία θα «φορτώνει»
με ηλεκτρονικό τρόπο το κατασχετήριο για τον οφειλέτη και η
τράπεζα θα το παραλαμβάνει
άμεσα προκειμένου να προχωρήσει σε δεσμεύση του υπολοίπου
του τραπεζικού λογαριασμού του
οφειλέτη και την απόδοσή του

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

στον λογαριασμό του δημοσίου.
Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται
εκτιμάται ότι ο χρόνος από την έκδοση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου μέχρι την αφαίρεση του
ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμού δεν θα ξεπερνά τις 10 εργάσιμες ημέρες. Η σχετική υπουργική
απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί
άμεσα και το ηλεκτρονικό κατασχετήριο θα ενεργοποιηθεί από το
Δεκέμβριο. Ενώ έχει διατυπωθεί
και η πρόθεση να μειωθεί ο χρόνος
που απαιτείται για την λήψη αναγκαστικών μέτρων από τους 4 μήνες
στον ένα μήνα από τότε που το
χρέος έγινε ληξιπρόθεσμο δηλαδή
εκπρόθεσμο.
Την ίδια στιγμή δυσκολεύει και η
διαδικασία χορήγησης φορολογικής ενημερότητας επιβάλλοντας
κατά παράβαση του νόμου σε φορολογούμενους, που έχουν βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία (όχι
ληξιπρόθεσμες) και είναι να πληρώσουν τη δόση που τους αναλογεί π.χ. μέσα στις επόμενες 20
ημέρες να επισκεφθούν την εφορία. Από το ίντερνετ μπορούν να
λάβουν φορολογική ενημερότητα
μόνον όσοι δεν έχουν οφειλή στην
εφορία ούτε ένα ευρώ.
Τέλος υπενθυμίζω την παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 4071/2012, με την
οποία ρυθμίζονται θέματα είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο
επιχειρήσεων ΟΤΑ που λύθηκαν
και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
Και μιάς και αναφέρθηκα στο Δήμο
έτυχε να ακούσω τις προάλλες ραδιοφωνική συνέντευξη του Δήμαρχου Καρπενησίου κ. Μπακογιάννη
του νεότερου ο οποίος δήλωσε ότι
ο Δήμος έχει αγκαλιάσει τους Εθελοντές και έχει στηρίξει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου στη
συνεργασία μαζί τους. Στο Δήμο
3Β και συγκεκριμένα στο χώρο του
καμπινγκ οι Εθελοντές “αγκαλιάζονται” από την δημοτική αρχή
μόνο όταν συνοδεύονται από την
δημοτική αστυνομία κατά τη διαδικασία της αυτόφωρης σύλληψης.
Αλήθεια πικρή!
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Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Άνθρακες ο «θησαυρός» το επίδομα
ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες
Με αφορμή τη διαμαρτυρία
της ΕΣΕΕ για τις σχεδόν
απαγορευτικές διατάξεις
απόδοσης του επιδόματος
ανεργίας στους ανέργους
εμπόρους και την πολιτική
διακρίσεων σε βάρος τους
από την κυβέρνηση, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθήνας
Γιάννης Ρεκλείτης έκανε
την παρακάτω δήλωση:
«Πράγματι, οι διατάξεις με
τις οποίες αποδίδεται το
επίδομα ανεργίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες
ισούνται με απαγορευτικούς όρους απόδοσης. Προκαλεί δε το κοινό αίσθημα η
θέσπιση ως προαπαιτούμενο την εξόφληση των
υποχρεώσεων του ανέργου
μικρομεσαίου προς τον
ΟΑΕΕ και το κράτος! Αν
είχε τη δυνατότητα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις
του δεν θα έκλεινε το μαγαζί ούτε θα κατέτασσε τον
εαυτό του στους ανέργους.
Κανένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και ελεύθερος
επαγγελματίας δεν επιθυμεί
να χάσει τη δουλειά του και
να μείνει άνεργος. Αν κάποιοι έχουν κατά νου τις περιπτώσεις
κατάχρησης
επιδομάτων ανεργίας του
ΟΑΕΔ ας το βγάλουν από
το μυαλό τους για τους μικρομεσαίους.
Το ΕΕΑ αγωνίστηκε επί
χρόνια για να θεσπιστεί το
επίδομα ανεργίας στους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 15/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 44900
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: 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 & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.864,20 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108

επαγγελματίες και όλους
τους ασφαλισμένους του
ΟΑΕΕ. Σήμερα καταβάλουμε
όλοι το ασφάλιστρο της
ανεργίας. Δυστυχώς φαίνεται πως με τους όρους που
θέσπισε η κυβέρνηση «άνθρακες ο θησαυρός» για τους
συναδέλφους μας. Είναι επείγον ο Υπουργός Εργασίας να
επανεξετάσει το θέμα των
κριτηρίων απόδοσης του επιδόματος. Κανένας πραγματικά αναξιοπαθών άνεργος
ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ να
μη στερείται του επιδόματος.

κοπή (άρα και πλήρη διευθέτηση των οφειλών) και αυστηρά κριτήρια, προκειμένου
να λάβουν το σχετικό βοήθημα. Δεν είναι δυνατόν να
γίνονται τέτοιες διακρίσεις
σε βάρος των μικροεπιχειρηματιών. Αλλά δεν φτάνουν
αυτά. Τα ειδοποιητήρια κατάσχεσης από τον ΟΑΕΕ, σε
στιγμές τραγικής της ζωής
τους, δείχνουν ακριβώς την
αντιμετώπιση των συναδέλφων αυτών ως ασφαλισμένων και πολιτών δεύτερης
κατηγορίας.
Δικαίως
αναρωτιόμαστε:
Εφόσον τα κριτήρια παραμένουν απαγορευτικά για τους
μικρομεσαίους επιχειρηματίες,
πού πηγαίνουν τα
λεφτά μας από τις εισφορές
για το επίδομα ανεργίας που
έχουμε καταβάλει και καταβάλλουμε;

Θεωρούμε απαράδεκτη τη
διάκριση που με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 44 ν. 3986/2011 και με
την
έκδοση
της
Φ.80000/8285/253/2013
Υπουργικής Απόφασης, καθιερώθηκε
εισοδηματικό
τεκμήριο υπαγωγής μόνο για
τους λοιπούς ελεύθερους
επαγγελματίες αλλά όχι για
τους εμπόρους και τους λοιπούς ασφαλισμένους του
ΟΑΕΕ, για τους οποίους ο
νόμος απαιτεί πλήρη δια-

και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 22-11-2013 ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
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).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Μαζί με αυτό είναι καιρός
να διασφαλιστεί και η παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όσους χάνουν την ασφαλιστικής τους
ενημερότητα. Εμείς που καταφέρνουμε ακόμη να πληρώνομε
τις
εισφορές
απαιτούμε μέσα από την
κοινωνική αλληλεγγύη να
αποδίδονται στους συναδέλφους μας όλα τα δικαιώματα στην υγεία και να μην
έχουμε ασφαλισμένους δυο
κατηγοριών».

Σκάκι ή τάβλι;
η χρησιμότητα των παιγνίων
Μπορεί να έχω διακόψει την οποιαδήποτε
σχέση μου με τον Αντώνη Σαμαρά, μετά
την εγκληματική πολιτική της υποτέλειας,
που έχει επιλέξει - ή του έχουν επιβάλλει ν’ ακολουθεί, αλλά φαίνεται ότι επικοινωνούμε ...τηλεπαθητικά:
Στην τελευταία σκηνοθετημένη συνέντευξή
του στο Mega Chanel, με τον Πρετεντέρη,
είπε .... «παίζω σκάκι, όχι τάβλι».
Ξέρετε, το σκάκι είναι παιχνίδι στρατηγικής
σκέψης, κρίσης, πρόβλεψης, τακτικής, υπολογισμού.
Το τάβλι είναι τέχνη και κυρίως “τύχη”. (θα
εξηγήσω γιατί βάζω εισαγωγικά στην
τύχη).
Είχα γράψει παλιότερα πως οι πολιτικοί, οι
στρατιωτικοί, οι επιχειρηματίες πρέπει ν’
ασκούνται στο σκάκι.
Στο σκάκι λες: «Αν κάνω αυτή την κίνηση,
ποιά θα είναι η αντίδραση του αντιπάλου;
Πιθανότατα να κάνει την κίνηση Α’, ή ενδέχεται την κίνηση Β’ ή την Γ’. Αν κάνει την
κίνηση Α’, θ’ απαντήσω έτσι, αν κάνει τη Β’
αλλιώς.» κ.ο.κ. Λένε ότι ένας γκραν μετρ
στο σκάκι, μπορεί να προβλέψει τέσσερις πέντε μελλοντικές κινήσεις:
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, για δύο μόνο
εναλλακτικές, αρχικά κινήσεις, με πρόβλεψη τεσσάρων πιθανών μελλοντικών;
Τριάντα συνολικά κινήσεις. Κι αυτό με την
προϋπόθεση ότι παίζουν δύο ...Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Επειδή όμως μπαίνει κι ο
ανθρώπινος παράγοντας, με τα λάθη, με τις
πιέσεις, με τις “μίζες” (σπάνιο φαινόμενο),
με τις ...αδυναμίες, τότε επέρχεται το
απρόβλεπτο. Και απρόβλεπτο είναι εκείνο
που ονομάζουμε “τύχη”. Γι’ αυτό το έβαλα
σε εισαγωγικά.
Για την τύχη, όμως και τα ποσοστά πιθανότητας, χρεάζεται η εξάσκηση και στο
τάβλι, Αντώνη!
Κι επειδή στις διαπραγματεύσεις έχουμε να
κάνουμε με ανθρώπους και τις αδυναμίες
τους, όπως είπαμε προηγουμένως κι επο-

μένως υπεισέρχεται και η ανθρώπινη ψυχολογία. Άρα; Άρα, καλόν είναι να εξασκείται κάποιος και στο πόκερ. Για να μάθει να
καταλαβαίνει πότε του κάνουν μπλόφα και
να κάνει κι αυτός πού και πού.
Οπως βλέπουμε, η ζωή είναι ένα παιχνίδι.
Αρκεί να ξέρεις να το παίζεις καλά και να
είσαι προετοιμασμένος για την πιθανότητα
να χάσεις. Εδώ “μπαίνει” το ρίσκο και η
...λογιστική.

Ισοζύγιο: Τί ρισκάρεις να χάσεις και με
ποιες πιθανότητες και τι επιδιώκεις να κερδίσεις, αν όλα πάνε καλά.
Αν το ρίσκο είναι μικρό και οι πιθανότητες
να χάσεις, λίγες, ενώ, αντίστοιχα, οι πιθανότητες να κερδίσεις, πολλές και το κέρδος μεγάλο, το τολμάς. Αν συμβαίνει το
αντίθετο, αφήνεις τις φρούδες ελπίδες
κατά μέρος και “κάθεσαι στ’ αβγά σου”.
Βέβαια, αν έχεις μάθει, όλα να στα ετοιμάζουν και έχεις δεχθεί όλα να στα υποδεικνύουν και να τα αποδέχεσαι με μια
ελαφρά κάμψη της κεφαλής δεξιά και
κάτω, ε, τότε είναι περιττή η εξάσκηση σε
όποιο παιχνίδι, εκτός και το κάνεις για διασκέδαση ή για passa tempo. Πράγμα που
σου απαγορεύεται αν έχεις να κάνεις μ’ ένα
κράτος, έναν λαό και ένα έθνος.
K.B.

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Κύπρου 62, Κορωπί
Τηλ. 210 6020.611, 210 6626.689
Κορωπί 8/11/2013
Αρ. πρωτ. 13595
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει
δημόσιο ανοικτόδ ιαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την
ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των κάτωθι κτιρίων:
1. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μονάδα ασφάλισης
και τις Μονάδες Υγείας
2. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΠΥΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΠΥΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΠΥΥ ΓΛ.
ΝΕΡΩΝ
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΠΥΥ ΡΑΦΗΝΑΣ
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΠΥΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΠΥΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα
μήνες, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία γνωστοποίησης στον
ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης
και η συνολική δαπάν η ανέρχεται
στο ποσό των 101.336,40 € συμπεριλαμβναομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Κύπρου 62 Κορωπί), την 17/12/2013
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.μ.
στον τρίτο όροφο του κτιρίου.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες
και θα επιστρέφονται.
Ο Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι
υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν
συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΔΙΚΗ σου
και χρειάζεται
και τη ΔΙΚΗ σου
ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Eurobank
0026 004/51/0100848830

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

18 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληρ. : ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΑΥΛΩΝΑΣ
Τηλ. : 22953-20100, 116
1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
15/11/2013
Με την αριθμ. 178/2013 απόφαση
του Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού αποφασίστηκε η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του
σχεδίου πόλεως του πρώην Δήμου
Αυλώνα στα πλαίσια εκπόνησης
της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 13/11/2013
Aρ. Πρωτ.: 61292
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 13/11/2013
Aρ. Πρωτ.: 61314
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει επαναληπτικό
πρόχειρο
μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α 74/2013 μελέτης
της Δ/νσης Κοινωνινικής Πολιτικής,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

ΕΒΔΟΜΗ

2013

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 13/11/2013
Aρ. Πρωτ.: 61302

– ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων της εν λόγω περιοχής να
λάβουν γνώση της πολεοδομικής
μελέτης και να υποβάλουν τις
τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις
.Επίσης μπορούν να υποβάλουν
συμπληρωματικές δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Η ανάρτηση της μελέτης θα γίνει
στο Δημοτικό κατάστημα του Αυλώνα .Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεωνενστάσεων
–
δηλώσεων ιδιοκτησίας, ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή από 16/11/2013 έως
09/12/2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 82/2013 μελέτης
της Δ/νσης Καθαριότητας % Ανακύκλωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,
προϋπολογισμού
29.999,39 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 13937
κιλά πλαστικών σάκων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα

ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 61/2013 μελέτης
της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ», προϋπολογισμού 19.921,08 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
συγκεκριμένα 3 υπηρεσίες και 21
διαφορετικά είδη προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 61/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 59859/6-11-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή

18, Βούλα, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου
2013 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ. κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
996,05 € για συμμετοχή σε όλες
τις ομάδες και για 276,75€ και
719,30€ για συμμετοχή ξεχωριστά
στις ομάδες Α και Β αντίστοιχα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€, καθημερινά από Δευτέρα 18-11-2013 έως
Δευτέρα 25-11-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
τις ομάδες Β και Δ και χαμηλότερη
τιμή με τιμές μονάδος κατ' είδος για
την ομάδα Ε της υπ.αρ. 74/2013 τεχνικής μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»,
προϋπολογισμού 33.470,45 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 3 διαφορετικές ομάδες
προϊόντων για τους παιδικούς σταθμούς και τον ξενώνα ενηλίκων Βουλιαγμένης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική
Μελέτη με α/α 74/2013 και την με
αρ. Πρωτ. 51195/25-9-2013 σχετική
Διακήρυξη και όσα προβλέπονται
από την υπ.αρ. 243/2013 τροποποιητική απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 και ώρα έναρξης 12.00
π.μ και λήξης παράδοσης προσφορών 12:30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.673,53 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το 5% επί του
προϋπολογισμού της αντίστοιχης
ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου με κόστος 5€ (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά από Δευτέρα 18-10-2013 έως
Δευτέρα 25-11-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 82/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 59874/6-11-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. και ώρα κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης 10:30 π.μ.,
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι
ποσό 1.499,97 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 18-11-2013 έως
Πέμπτη 21-11-2013 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ 251456
Ημ. Πρωτ:12/11/2013
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 22/11/2013 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.30-11.00 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου
Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα
Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
θα διεξαχθεί: Πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την προμήθεια: Υλικών για την κατασκευή χώρων πρασίνου & δεντροστοιχιών (κροκάλα
χρώμα λευκή 20-30cm, ορυκτές ψηφίδες χρώμα λευκή-μαύρη-κοκκινη
1,20-1,80 cm, ασβεστόλιθοι, ηλιοκαμένοι βράχοι, διαχωριστικό εδάφους,
woodchip, κ.α.)
Προϋπολογισμού:
48.917,10 €
συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης
της

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη
Πληροφορίες: E. Mωραϊτη
Τηλ: 213-2030425
Fax: 213-2030439
e-mail: e_moraiti@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 12.11. 2013
Aρ. Πρωτ.: 60953
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
(Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την
ανάθεση του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ» με
προϋπολογισμό 49.999,95 € με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
10/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
(Λεωφ. Βασ. Κων/νου 25, Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων, χάρτου καθαρισμού-υγιεινής κλπ» για τα τμήματα 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
της υπ’ αριθμ. ΤΥ/39/2013 Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα δέκα (10) τμήματα.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. έως
και 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 30.959,10 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 38.079.69 €.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου
Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας: «ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

προμήθειας ή του ενδεικτικού βάση
των προσφερόμενων ειδών και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Τα υλικά κηποτεχνίας αποτελούν
στοιχεία διαμόρφωσης των αστικών
πάρκων, στην πλειονότητά τους
είναι φυσικά υλικά, που δεν έχουν
υποστεί μηχανική ή χημική επεξεργασία. Οι κηποτεχνικές εφαρμογές
στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν
είναι η εδαφοκάλυψη παρτεριών
ετησίων, ποωδών και θάμνων, λάκκων φύτευσης δένδρων σε δενδροστοιχίες και ζαρντινιερών, η
επίστρωση νησίδων μέσα στο χλοοτάπητα, η κατασκευή και συντήρηση
του περιβάλλοντα χώρου μικρών λιμνών και διαφόρων υδάτινων στοιχείων, η κατασκευή και συντήρηση
βραχόκηπων, η επίστρωση μονοπατιών και διαδρόμων ο εγκιβωτισμός
των υλικών διάστρωσης αυτών η κατασκευή κλιμάκων σε λόφους, άλση,
πάρκα κλπ.
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά

έως τέλος του έτους (31/12/2013).
Ως χώρος παράδοσης ορίζεται το
φυτώριο στο Γουδή (Π. Κανελλόπουλου 5), εντός ωρών εργασίας
και η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
προμηθευτές των ζητούμενων
ειδών.
Πληροφορίες για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση
Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα
Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, τηλ.: 210 52.23.142 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.
Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει
τον Προμηθευτή.
Να δημοσιευθεί από :
• την ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
την 15 / 11 /2013 στο Φ.Ε.Κ. και
από τον Δήμο στο PORTAL το
Ε.Β.Ε.Α και σε δύο τοπικές εφημερίδες
• ΑΘΜΟΝΙΩΝ ΒΗΜΑ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
την
14 /11 /2013
• ΕΒΔΟΜΗ (ΠΑΛΛΗΝΗ) την 16 /11 /13
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ
ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 3437 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/ 24-893). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 815,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών
της . Η εγγυητική επιστολή δεν θα
γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος
μικρότερο των έξι (6) μηνών &

τριάντα (30) από την ημερομηνία
δημοπράτησης του έργου.
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 29.956,06€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα
5.302,22 € , γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 5.392,09 € και
Φ.Π.Α. 23% 9.349,58 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το
φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ, Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών που διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια. Το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ.
Κων/νου 25 μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη, 05/12/2013, από 09.00
μέχρι 13.00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132030425 Ελένη Μωραϊτη και στην
γραμματεία
της
Τ.Υ.
τηλ.:
2132030431, FAX επικοινωνίας 213
20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη
05/12/2013 και ώρα 13.00 μ.μ .
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΔΑ:ΒΛ1ΡΩΛ6-ΩΤΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών Kορωπί
:
12-11-2013
Αρ. Πρωτ.: 26794
Βασ. Κων/νου 47, ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατερίνη ΜωραΐτηΤηλέφωνο: 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail :tpkoropi@gmail.com

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

σιτές

ο
Τιμές Πρ

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη
Φιλόλογος

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση
ακινήτων από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Δήμος ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Κρωπίας
και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κρωπίας στο
οποία θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και
Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα
Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα
εξής θεματικά πεδία:
3 Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
3 Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
3 Νέες Τεχνολογίες
3 Γλώσσα και Επικοινωνία

3 Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
3 Πολιτισμός και Τέχνη
3 Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Τα προσφερόμενα προγράμματα
μπορούν να παρακολουθήσουν
ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,
ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση
σχετικής αίτησης.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
το Ελληνικό Δημόσιο.
Για πληροφορίες και εγγραφές
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:
2106626295(από 10:00π.μ. έως
17:30μ.μ.) και 2106026441(από
07:30π.μ. έως 15:00μμ)
email: kaza.kor.diav@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής
από
18/11/2013 έως 10/01/2014.

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με
αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό
ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.
Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσήλικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.
ΖΗΤΑΩ εργαζόμενο για εργοστάσιο

μεταλλικών
εξαρτημάτων στο Κορωπί, μηχανολόγο μηχανικό ή
κάποιον που να γνωρίζει από μηχανές. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email p.katsieris@yahoo.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται
σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο
Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου
Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,
Εκτορος 29, 370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προσόψεις 20 μ σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα
θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην
τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΖΗΤAΕΙ: εργασία,

κυρία 50 ετών, από τη Ρουμανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός.
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ITAΛΙΚΑ Παραδίδονται μαθήματα από απόφοιτη
Πανεπιστημίου Perugia.
Bούλα, 6946.889 533, 210 8954.974

διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές. Τηλ. 210 6624.757

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

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

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490
Ελληνιδα πεπειραμενη πτυχιουχος νοσηλευτρια
αναλαμβανει ολιγοωρη κατ'οικον νοσηλεια σε
πασης φυσεως περιστατικα, (περιποιηση ηληκιωμενων, καθετήρες κλπ). Τηλεφωνο: 6983044814.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 65τ.μ. επιπλω-

μένο, στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 14/11/2013
Αρ. πρωτ: 37917
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου επί της Πλατείας Ηρώων
Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει φανερή προφορική δημοπρασία
για την εκμίσθωση του δημοτικού
ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Εμβαδόν: 58 περίπου τ.μ. πλέον
βοηθητικών χώρων και τουαλετών
σε τρία (3) επίπεδα.
Πόλη: Ανθούσα
Δήμος: Παλλήνης
οδός: Πλατ. Ηρώων Δ.Ε. Ανθούσας.
Είδος: Καφέ- Αναψυκτήριο- ΜπάρΕστιατόριο
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα:
11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης – Ιθάκης 12- Γέρακα).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς,
(κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζε-

ται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ
(500,00 €) ανά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας,
κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη
των ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ (50,00 €), της
αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.
Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει
τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως
του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο
έγγραφο,
αλλιώς
θεωρείται ότι μετέχει για δικό του
λογαριασμό.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
αναφέρονται αναλυτικά στους όρους
διακήρυξης της δημοπρασίας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της ανοιχτής προφορικής δημοπρασίας παρέχονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το
γραφείο του Γενικού Γραμματέα
του Δήμου Παλλήνης- Ιθάκης 12,
Γέρακα..
Αρμόδιος υπάλληλος Αικατερίνη
Κόλλια - τηλέφωνο: 210-66.04.666
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Τηλ. 699 8958.059

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ. Εξαιρετική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών

κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι
μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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.

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Χονδρομαλάκυνση ή Χονδροπάθεια της επιγονατίδας
Τι είναι η νόσος:
Η Χονδρομαλάκυνση (chondromalacia patellae), γνωστή και
ως Χονδροπάθεια, της επιγονατίδας χαρακτηρίζεται από
μαλάκυνση και ρωγμές του αρθρικού υαλώδους χόνδρου
της επιγονατίδας και είναι συχνό αίτιο πόνου στους εφήβους και νέους ενήλικες. Στην Ελληνική γλώσσα με τόν όρο
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος, αποδίδεται το κλινικό περιεπιγονατιδικό επώδυνο σύνδρομο, οφειλόμενο σε βλάβη του
χόνδρου της Επιγονατίδος, ενώ ο όρος Χονδρομαλάκυνση,
αναφέρεται κυρίως στην παθολογοανατομική εικόνα.
Τα συμπτώματα οφείλονται στις αλλοιώσεις των αρθρικών
επιφανειών της επιγονατίδας ή/και της μηριαίας τροχιλίας
(σημείο τριβής ανάμεσα στην επιγονατίδα και το μηριαίο
οστό). Δεν συνοδεύεται πάντοτε από πόνο και συχνά ο
βαθμός των αλλοιώσεων δεν σχετίζεται απολύτως με τα
συμπτώματα.
Πού οφείλεται η νόσος – Αίτια - Παράγοντες που την πυροδοτούν:
Τα ακριβή αίτια στα οποία οφείλεται η χονδρομαλάκυνση
της επιγονατίδας, δεν είναι σαφή. Υπάρχει όμως σειρά επιβαρυντικών παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην
εμφάνιση της χονδροπάθειας, όπως:
• Κακώσεις (τραύμα από άμεση πλήξη, κάταγμα, εξάρθρημα
ή υπερξάρθρημα)
• Σύνδρομο αυξημένης πλάγιας πίεσης της επιγονατίδας
• Αλγοδυστροφία
• Πρωτοπαθής εκφύλιση του χόνδρου
• Πλημμελής ευθυγράμμιση της επιγονατίδας στην μηριαία
τροχιλία λόγω υπεξαρθρήματος, ανισορροπίας των τετρακεφάλων ή ραιβότητας/βλαισότητας της κνήμης
• Επιγονατιδομηριαία δυσπλασία
• Αδυναμία και διάταση των τετρακεφάλων

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

• Βλαισογωνία
• Πλατυποδία και υπερευλυγισία των αρθρώσεων
• Αύξηση της γωνίας
• Υψηλή επιγονατίδα
• Χειρουργηθείσα ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του
γόνατος

A: Φυσιολογικός χόνδρος, B: στάδιο I, C: στάδιο II, D: στάδιο III

Επιδημιολογικά στοιχεία:
Εκδηλώνεται συνήθως σε νέα άτομα από 15-40 ετών. Προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες παρά τούς άνδρες, σε
αναλογία 3:1. Η πάθηση είναι αρκετά συχνή ακόμα και σε
άτομα εφηβικής ηλικίας.
Υπολογίζεται ότι το 80-85% του πληθυσμού στην ηλικία 2030 έχει εκφυλιστικές αλλοιώσεις και βλάβες του χόνδρου
της επιγονατιδομηριαίας αρθρώσεως. Επιρρεπή άτομα για
χονδροπάθεια είναι άτομα πού καταπονούν τα γόνατα σε
γονατιστή θέση: π.χ. μαρμαράδες, τεχνίτες πλακιδίων,
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες αυτοκινήτων, κλπ.
Άτομα πού καταπονούν τα γόνατα, σε κίνηση με γωνία κάμψης γόνατος μεγαλύτερη τής γωνίας κάμψης βαδίσεως:
π.χ. αθλητές στίβου (άλτες), ορειβάτες (ιδίως στο κατέβασμα τού βουνού), σερβιτόροι, χορευτές, άτομα πού ανεβοκατεβαίνουν σκαλοπάτια, παχύσαρκες κυρίες, αθλήματα
πολεμικών τεχνών, οδηγοί φορτηγών, ταξί, κλπ. Επίσης
επιρρεπή είναι άτομα χωρίς ιστορικό καταπόνησης μεν,
αλλά με προϋπάρχουσα παθολογία τού γόνατος, όπως μαλακή σύσταση χόνδρου, ανατομικές βλάβες, κατασκευαστικές ανωμαλίες, κλπ
Πως εκδηλώνεται η νόσος – Συμπτώματα:
Συνήθως, μετά από κάποιο τραυματισμό της επιγονατίδας
ή από χρόνια καταπόνηση, ο ασθενής αναφέρει ότι «έχει
πόνο ή κάψιμο μπροστά στα γόνατα», ότι «ακούει ήχους

Ορθοπεδικός Χειρουργός - Τραυματιολόγος

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

κράκ στο γόνατο», ότι «του φεύγει το γόνατο στο ανέβασμα και το κατέβασμα σκαλοπατιών», ότι «θέλω να τεντώνω τα γόνατά μου», «δυσκολεύομαι να κάνω βαθύ
κάθισμα», «δυσκολεύομαι όταν σηκώνομαι μετά από πολλή
ώρα καθίσματος», κλπ.
Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις:
Με τη λήψη καλού ιστορικού, την καλή κλινική εξέταση και
τις ακτινογραφίες, η διάγνωση τίθεται με βεβαιότητα 65%
στο στάδιο I και 80% στο στάδιο ΙΙ, χωρίς άλλες εξετάσεις.
Η αξονική και μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.
Ποιες είναι οι επιπλοκές:
Σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οδηγεί πρώιμα σε αρθρίτιδα της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης ή/και σε οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.
Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης: Στα πρώιμα στάδια (I
και II), η συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική.
• Ανάπαυση
• Αποφυγή, βελτίωση ή διόρθωση των επιβαρυντικών παραγόντων
• Αποφυγή των δραστηριοτήτων οι οποίες προκαλούν ή επιδεινώνουν τα συμπτώματα (π.χ. ανέβασμα/κατέβασμα σκάλας). Επιτρέπεται η ποδηλασία και η κολύμβηση, που δεν
συνδέονται με χονδροπάθεια της επιγονατίδας.
• Φυσικοθεραπεία - Ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακεφάλων, μετά την υποχώρηση του πόνου. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης των κατάλληλων μυών βοηθούν στην
ευθυγράμμιση της επιγονατίδας και προοδευτικά ελαττώνουν ή εξαφανίζουν τα συμπτώματα, όταν η κακή θέση της
επιγονατίδας δημιουργεί μυϊκή ανισορροπία
• Οι τεχνικές παρακέντησης/πιεστικής επίδεσης ανακουφίζουν από τον πόνο
• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Στο στάδιο III και για πιο εμμένουσες περιπτώσεις, μπορούν
να γίνουν εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις.
Πώς να προφυλαχτείτε από τη νόσο – Πρόγνωση:
Σημαντικό μέρος της θεραπείας αλλά και της πρόληψης
είναι η ενημέρωση και η επανεκπαίδευση του ασθενούς
ώστε να προλαμβάνει τυχόν νέα υποτροπή του προβλήματος στο μέλλον. Περιλαμβάνει επανεκπαίδευση στην
σωστή στάση, συχνά διαλείμματα κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν τις αρθρώσεις των γονάτων,
πρόγραμμα ασκήσεων, κολύμπι, ενώ καλό είναι να αποφεύγεται η άσκηση με ποδήλατο.
Η πρόγνωση στις περιπτώσεις σωστής αντιμετώπισης είναι
καλή.
Ανέστης Κ. Γεωργιάδης M.D.

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
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Αγώνας βετεράνων ποδοσφαιριστών με κοινωνικό χαρακτήρα
Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, όπως είχαμε προαναγγείλει, πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας, που οργάνωσε η Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και
3Β, μεταξύ των Ομάδων του Π.Σ.Α.Π. (Διεθνείς Βετεράνοι Ποδοσφαιριστές και Πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος το 2004 όπως Βασίλης Τσιάρτας, Στέλιος
Γιαννακόπουλος, Σπυρίδων Μαραγκός, Ευστράτιος Αποστολάκης, Ντανιέλ Μπατίστα, Αναστάσιος Πάντος, Σίνισα Γκόγκιτς κ.α.) και Βετεράνοι Ποδοσφαιριστές και γνωστοί
Καλλιτέχνες όπως Πέτρος Ίμβριος, Νικόλαος Κωστένογλου,
Δημήτριος Ναλιτζής, Όλεγκ Προτάσωφ, Θεόφιλος Καρασαββίδης, Ηλίας Πουρσανίδης, Λουτσιάνο Ντεσόουζα, Αντώνιος
Γλύκας κ.α. της UNESCO-STARFC, προκειμένου να ενισχυθεί
το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο και το πολυποίκιλο Φιλανθρωπικό
έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού Βούλας,

Βουλιαγμένης και Βάρης.
Παρών στο αγώνα και στις εκδηλώσεις ο Μητροπολίτης κ.
Παύλος, οι περισσότεροι Ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως, προσωπικότητες του αθλητικού χώρου, εκπρόσωποι του Δήμου
Βάρη-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο Διοικητής του Αστυνομικού
Τμήματος και πλήθος κόσμου.
Πριν τον αγώνα λειτούργησαν περίπτερα της Μητροπόλεως,
του Π.Σ.Α.Π. και του Ομίλου Unesco και Νήσων με προβολή,
πλούσιου υλικού από τις δράσεις τους. Παράλληλα λειτούργησε εικαστική αθλητική Έκθεση από τον Όμιλο Unesco.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες μικρής διάρκειας: α) Μικρών παιδιών Δημοτικού μεταξύ των Ενοριών Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας και του Αγίου Νεκταρίου Βούλας
με νικητή 7-0 την ομάδα της Κοιμήσεως και β) Αγώνας Ποδοσφαίρου Θηλέων μεταξύ της Ομάδος του Αγίου Τρύφωνος
Τερψιθέας Γλυφάδας και της
Ομάδος της Ένωσης Κυκλαδιτών με νικητή την ομάδα
του Αγίου Τρύφωνος με 3-0.
Στην συνέχεια έγινε η είσοδος και η παρουσίαση των
ομάδων του Μεγάλου Αγώνα.
Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος
ευχαρίστησε από καρδιάς
όλους τους αθλητές, που συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας, αλλά και τον
κόσμο που προμηθεύτηκε τις
προσκλήσεις και τίμησαν με
τη παρουσία τους αυτή την

πρωτοβουλία της Μητρόπολης, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την
ευαισθησία τους για τον πάσχοντα άνθρωπο που κτυπά καθημερινά τις πόρτες της εκκλησίας, για να εξασφαλίσει τα αναγκαία και να επιβιώσει.
Στη συνέχεια εκ μέρος του Α.Ο. της Μητροπόλεως «Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ» ο κ. Παύλος βράβευσε όλους τους αθλητές με μετάλλια και τιμητικές πλακέτες, τους προπονητές καθώς και τον
Αντώνιο Γλύκα γιατί συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας.
Μετά τις βραβεύσεις πραγματοποιήθηκε ο αγώνας σε υψηλό
αθλητικό επίπεδο, με πολλές φάσεις και πλούσιο θέαμα. Για
την ιστορία η ομάδα του Π.Σ.Α.Π. επιβλήθηκε με 5-3, αν και το
σκορ δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά η συμμετοχή και το μήνυμα
της προσφοράς και βοήθειας προς κάθε αποδέκτη και ιδιαιτέρως στα παιδιά και τους νέους που ήταν στο γήπεδο.

2η Φειδιππίδειος διαδρομή στο Διόνυσο
Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση

Παπούλιας.
Εκ μέρους του Περιφερει-

με τίτλο “2η Φειδιππίδειος
διαδρομή” στη Σταμάτα,
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, από τον
Δήμο Διονύσου- «Ο.Ν.Α.Π.
ΘΕΣΠΙΣ» στις 3/11/2013.
Στον αγώνα δρόμου συμμετείχαν δεκάδες αθλητές
διαφόρων ηλικιών, ενώ
βραβεύτηκαν οι τρεις πρώτοι από την κάθε κατηγορία
(500μ., 1.000μ, 7.000μ.).
Παράλληλα τιμήθηκε ο
πρωταθλητής
μεγάλων
αποστάσεων, Παναγιώτης

άρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, χαιρετισμό απηύθυνε
η περιφερειακή σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής, Δέσποινα Αφεντούλη, η οποία
– μεταξύ άλλων- ανέφερε
ότι «η Περιφέρεια Αττικής
είναι αρωγός σε πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν την
ανάδειξη της ευγενούς
άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι και, που κυρίως, προάγουν την πνευματική και
σωματική ανάταση», ενώ
τόνισε τον «αγώνα δρό-

μου» της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής τον Πε-

ριφερειάρχη Αττικής, για
την υλοποίηση έργων υποδομής, όπως η αποχέτευση,
στην περιοχή, με απώτερο
στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων και παράλληλα την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Διονύσου,
Ιωάννης Καλαφατέλης, στο
σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε την Περιφέρεια
Αττικής για τη συνεργασία,
ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των αθλητών.

Η νομαρχιακή σύμβουλος Δ. Αφεντούλη βραβεύει αθλητή.
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Η αντρική ομάδα ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
του Αρη Βούλας φλερτάρει με Ευρώπη
Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας για την
Α1 εθνική κατηγορία ,βρίσκεται η αντρική
ομάδα του ΑΡΗ μετά και τις 3 συνεχόμενες
νίκες της το περασμένο Σαββατοκύριακο .
Συνολικά σε 6 αγώνες έχει μία ήττα και 5
νίκες .Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για
να πούμε με βεβαιότητα ότι η ομάδα θα πετύχει την συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα γιατί υπολείπονται ακόμη 12
αγωνιστικές ,αλλά όλα είναι δυνατόν να γίνουν.
Για την Β’ εθνική κατηγορία η αντρική
ομάδα του ΦΙΛΟΝΙΚΗ πέτυχε 1 νίκη και
έχασε εντός έδρας από την ΦΕΣ ΚΑΝΤΖΑ
.Για την ίδια κατηγορία η γυναικεία ομάδα

του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 πέτυχε άλλες δύο
νίκες κερδίζοντας τόσο εντός έδρας όσο
και εκτός.
Για την Α’ κατηγορία Αττικής ανδρών η
ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 έκανε την πρώτη
της ήττα χάνοντας με 4-1 από τον Α.Ο.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ και κέρδισε με 4-2 την ΑΜΟΡΓΟ
.Η ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται δεύτερη στη
βαθμολογία και διεκδικεί με αξιώσεις την
άνοδο της στην Β’ εθνική κατηγορία. Για την
Α’ κατηγορία Αττικής Γυναικών η ομάδα του
ΦΙΛΟΝΙΚΗ έχασε με 4-2 από την ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
και για την Γ’ κατηγορία Αττικής ανδρών η
ομάδα του ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ έκανε μία νίκη
και μία ήττα.

Αδειοδοτήθηκαν τα δύο Δημοτικά
Στάδια στο Κορωπί
Οπως έχουμε γράψει, τα
περισσότερα αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούν
τα δημοτικά γήπεδα και
στάδια βρίσκονται στον
αέρα, αφού οι περισσότερες εγκαταστάσεις δεν
είναι νόμιμες και δεν μπορούν να δώσουν άδεια.

φερε να νομιμοποιήσει τα
δύο δημοτικά στάδια και
στη συνέχεια να τα διαθέσει. Ετσι με απόφαση του
Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης αδειοδοτούνται για
δύο χρόνια τα δύο δημοτικά
στάδια «Γ.Σ Παπασιδέρης»
και «Αντ.Πρίφτης» για τη

Σε ένα κυνηγητό εγγράφων
έχουν ξεχυθεί οι Δήμοι
προκειμένου να οργανώσουν τα του αθλητικού τους
οίκου.
Ο Δήμος Κρωπίας κατά-

διεξαγωγή αγώνων μαζικών αθλημάτων και ποδοσφαίρου αντίστοιχα.
Σε κοινή δήλωσή τους, ο
Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, ο δημοτικός

ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 47-69
Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση σημείωσαν οι άνδρες του Πρωτέα (14/11), καθώς επικράτησαν και της Γλυφάδας εκτός έδρας με 69-47 και διατήρησαν το αήττητο μετά από
8 αγώνες στο πρωτάθλημα της Β΄ΕΣΚΑΝΑ και παραμένοντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή
της βαθμολογίας.
Οι παίκτες δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην αντίπαλό τους, καθώς από το ημίχρονο
είχαν "κλειδώσει" τη νίκη, αφού προηγήθηκαν με 38-22. Με τον Βαρδαβά να σκοράρει 21
πόντους και τους Γεώργαρο (13π.) και Κονδύλη (10π.) να τον ακολουθούν δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη με 69-47.
Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Πρωτέα, την ερχόμενη Πέμπτη (21/11, 19:45)
εντός έδρας απέναντι στο Π.Φάληρο.
Διαιτητές : Μηλαπίδης Αυγερινός.

σύμβουλος και πρ. πρόεδρος του “Σφηττός”, Αντώνης Κορωνιάς και ο νυν
πρόεδρος του ΔΣ του Σφηττός, δημοτικός σύμβουλος,
Νίκος Γιαννάκος αναφέρουν: «Σε μια περίοδο όπου
πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις κρίνονται ακατάλληλες σε όλη την χώρα, ο
Δήμος Κρωπίας και το
Ν.Π.Δ.Δ. «Σφηττός» ανακοινώνουν ότι η απόφαση
αυτή της Γενικής Γραμματείας ύστερα από θετική εισήγηση της επιτροπής
Ελέγχου
Αγωνιστικών
Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής είναι αποτέλεσμα
ενεργειών που έγιναν από
το 2011 και μετά, προκειμένου να έχουμε τις προδιαγραφές που απαιτούνται
και να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα οι αθλητικοί σύλλογοι –όμιλοι».

O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τοποθετείται για την αποχώρηση του Α. Βλαχόπουλου
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης δεν είχε πρόθεση να τοποθετηθεί για τον τρόπο της αποχώρησης και της μεταγραφής του Α. Βλαχόπουλου. Όμως όπως σημειώνει στο δελτίο
Τύπου που μας απέστειλε: «Mετά τις συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώσεις τού Α. Βλαχόπουλου στην εφημερίδα
“γαύρος”, ο Ν.Ο.Β κρίνει πλέον σκόπιμο να τοποθετηθεί, εκφράζοντας τα συναισθήματα των ανθρώπων του διαμαρτυρόμενος για την άδικη και μη νόμιμη κατ’ εμάς απόφαση,
αφήνοντας την κοινή γνώμη να βγάλει τα δικά της συμπεράσματα και με την ελπίδα ότι δεν θα εκδοθεί στο μέλλον
ανάλογη απόφαση σε βάρος κάποιου σωματείου.
Ασφαλώς η κρίση για τη νομιμότητα της απόφασης της
Κ.Ο.Ε. ανήκε στο Α.Σ.Ε.Α.Δ, το οποίο όμως εδώ και μήνες
δεν λειτουργούσε, με συνέπεια να καθίσταται άνευ αντικειμένου η άσκηση προσφυγής μας για ακύρωση της απόφασης
της Κ.Ο.Ε. περί μεταγραφής του Βλαχόπουλου στον Ολυμπιακό, μολονότι, κατά την εκτίμησή μας υπήρχαν βάσιμοι και
νόμιμοι λόγοι προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ..
Απορήσαμε γιατί είναι πρωτοφανές στα χρονικά των μεταγραφών αθλητών υδατοσφαίρισης να εγκρίνει η Κ.Ο.Ε. αίτηση μεταγραφής και μάλιστα αθλητή της Εθνικής, χωρίς τη
συναίνεση του σωματείου του και χωρίς αυτός να εμπίπτει
σε κάποιο λόγο μεταγραφής του κανονισμού μεταγραφών
της Κ.Ο.Ε., με την επίκληση της δήθεν παραβίασης συνταγματικών διατάξεων(!!!) και να εκδίδεται από την Επιτροπή
Μεταγραφών μια απόφαση με νομικές σκέψεις και κρίσεις
περί μη Συνταγματικότητας των διατάξεων του Κανονισμού,
υπερβαίνοντας σε κρίση περί Συνταγματικότητας τον Άρειο
Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας. Υπενθυμίζουμε ότι τις
διατάξεις αυτές τις ψήφισε η Κ.Ο.Ε. και ενέκρινε σε Γενική
Συνέλευση των σωματείων-μελών τους. Μέχρι τώρα η Επι-

τροπή, το σύνολο των πολυάριθμων αιτήσεων μεταγραφής
υδατοσφαιριστών (ενηλίκων και ανηλίκων) το απέρριπτε
άνευ ετέρου, για να κριθούν οι αιτήσεις από το ΑΣΕΑΔ.

Θα θέλαμε μία απάντηση, γιατί η Επιτροπή στην περίπτωση
του Βλαχόπουλου άλλαξε την πάγια τακτική της και έκρινε η
ίδια αίτηση με σοβαρά νομικά θέματα, αρμοδιότητας του
ΑΣΕΑΔ, αποφασίζοντας την ελεύθερη μεταγραφή του Βλαχόπουλου στον Ολυμπιακό, χωρίς μάλιστα να καλέσει τον
Όμιλό μας να εκθέσει τις απόψεις του και να αντικρούσει
τους επικαλούμενους στην αίτηση μεταγραφής λόγους
(κατά το πλείστον αναληθείς).
Αναρωτιόμαστε όμως προς τι η ανάπτυξη και οι σχολιασμοί
των μελών της επιτροπής περί “υπαιτιότητας του σωματείου
του Ν.Ο.Β. και τις συνθήκες που δημιούργησε, ώστε να καταστήσουν αδύνατη και μη αρμονική την συνεργασία και την
συνέχιση της άθλησης του αθλητή στο Ν.Ο.Β.”?
Προς τι ο ενστερνισμός των αναπόδεικτων ισχυρισμών του
αθλητή περί “οχλήσεων” για υπογραφή ανανέωσης συμβολαίου, “άνισης μεταχείρισης σε βάρος του”?
Οι παραπάνω ισχυρισμοί οδήγησαν την Επιτροπή να “διαπιστώσει” πως οι σχέσεις του αθλητή με το Ν.Ο.Β. έχουν διαταραχθεί με υπαιτιότητα του Ν.Ο.Β. και ως εκ τούτου η
παραμονή του στο σωματείο καθίσταται αδύνατη και ΕΠΙΖΗΜΙΑ, ως εκ τούτου η μεταγραφή του κρίνεται “επιβεβλημένη”.

(Οι παραπάνω φράσεις είναι αποσπάσματα της σχετικής
απόφασης της Κ.Ο.Ε. και όχι παράφραση αυτής).
Αξιότιμα μέλη της επιτροπής γνωρίζετε καλά ότι δεν χρειάζονταν όλα τα παραπάνω που υποδηλώνουν μεροληψία
ίσως και εμπάθεια χωρίς λόγο. Θα μπορούσατε μέσα σε
λίγες γραμμές να στοιχειοθετήσετε την απόφασή σας.
Είναι λυπηρό και απογοητευτικό για την ιστορία και την πορεία αυτού του σωματείου που κανένας αθλητής μέχρι τώρα
δεν έχει να του προσάψει τέτοιες συμπεριφορές, αυτά να γίνονται “παραδοχές” μιας σοβαρής επιτροπής της Κ.Ο.Ε..
Απλά στο Ν.Ο.Β. τιμούμε τις συμφωνίες κυρίων.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ νεαρέ, είστε επιτέλους στον χώρο που σας
ταιριάζει, όπως δηλώνετε στα αθλητικά σαιτς.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και για τους λόγους που εμπνευστήκατε
στην αίτηση μεταγραφής και σας βοήθησε να εξασφαλίσετε
την έγκριση της Ομοσπονδίας.
Μόνο που εμείς στον Λαιμό, ντραπήκαμε για λογαριασμό
σας νεαρέ, διαβάζοντας τα όσα χωρίς αιδώ καταλογίσατε
στο σωματείο που σας ανέδειξε, σας έστερξε σαν δικό του
παιδί με αγάπη και με ένα ακριβό συμβόλαιο!
Παραδεχόμαστε πως στην επιλογή μας τότε παλιά, με ένα
συμβόλαιο που το πληρώσαμε ακριβά με την ευρεία έννοια
της λέξης, ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΟΣ. Δεν θέλαμε τέτοιου ήθους
αθλητή στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης.
Οι δικοί μας αθλητές διακρίνονται για το ήθος τους και το
άριστο πρότυπο αθλητού. Αυτό είναι το πνεύμα του δικού
μας σωματείου και των δικών μας αθλητών.
Ας παραμείνουν κάποιοι διαφορετικοί και ρομαντικοί.
N.O.B.
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Ενας περίπατος στα αρχαία της Βούλας!
Η ηλιόλουστη ημέρα του περασμένου Σαββάτου 9 Νοεμβρίου, ήταν η καλύτερη ώρα να
επισκεφθεί κανείς τους αρχαιολογικούς χώρους της Βούλας, που είναι πολoί, αλλά πάρα
μα πάρα πολύ λίγοι τους γνωρίζουν.
Ευκαιρία ήταν η εξόρμηση με ξενάγηση που
είχε οργανώσει η “Εναλλακτική Δράση”.
Πριν αναφερθούμε σε ένα ένα από τα τέσσερα σημεία που επισκεφθήκαμε, θα κάνουμε
μία αναφορά για τη ζωή, στην αρχαιότητα,
στην περιοχή.
Τα στοιχεία που θα παραθέσω ακούστηκαν
από τον ξεναγό και καθηγητή ιστορίας Μάκη
Σταύρου.
Η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη λοιπόν
αποτελούσαν τους Δήμους των Αλών Αιξωνιδών και Αναγυρούντος στην αρχαιότητα.
Ηταν ευνοημένοι γεωγραφικά λόγω της παράλιας ακτογραμμής απ’ τη μια και του ορεινού όγκου από την άλλη. Αυτό επηρεάζει
ευνοϊκά το μικροκλίμα της περιοχής.
Η ονομασία του δήμου Αλαί Αιξωνίδες (σημερινή Βούλα) εξηγείται κυρίως από την παραγωγική δραστηριότητά του. Η λέξη Αλαί
υποδηλώνει ότι υπήρχαν στην παραλία του
δήμου αλυκές οι οποίες εντοπίζονται σήμερα
στα δύο αλίπεδα Α’ και Β’, όπως ονομάζονταν
οι δύο ακτές του ΕΟΤ στη Βούλα. Η λέξη, Αιξωνίδες έχει σαν βασικό συνθετικό τη λέξη
Αίξ που στα αρχαία σημαίνει κατσίκα, στοιχείο που υποδηλώνει κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Το όνομα του Δήμου Αναγυρούντος (σημερινή
Βάρη) οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο
φυτό Ανάγυρος, το οποίο ήταν ενδημικό της
περιοχής και ταυτίζεται με το φυτό φλόμος,
το οποίο σήμερα σπανίζει. Μάλιστα είχε
πολύ άσχημη μυρωδιά και είχε βγει η φράση
«μη κίνει τον ανάγυρον», μην τα ανακατεύεις
γιατί βρωμάνε...
Η αρχή κατοίκησης του αρχαίου Δήμου ΒΒΒ
τοποθετείται στους πρώτους ιστορικούς χρόνους: Βρέθηκαν ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης
από τη Νεολιθική περίοδο (περίπου 3000 π.Χ)
Στις επόμενες περιόδους της αρχαιότητας η
ανθρώπινη παρουσία και κατοίκηση είναι πιο
έντονη.
Όμως οι αρχαίοι δήμοι των Αλών Αιξωνιδών και του Αναγυρούντος οργανώνονται
πιο συστηματικά από την εποχή του Κλεισθένη. 'Όπως είναι γνωστό ο Κλεισθένης με
την Μεταρρύθμιση του 509-508 πΧ εισήγαγε
ένα νέο σύστημα ένταξης των κατοίκων της
Αττικής σε δήμους και των δήμων σε τριτύες
και φυλές. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι
δήμοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. Οι δήμοι του «Άστεως» δηλ. της Αθήνας,
του Πειραιά και των προαστίων.
β. Οι δήμοι της «Παραλίας» δηλ. όλης της παραλιακής ζώνης της Αττικής (Σαρωνικού και
Ευβοικού κόλπου).
γ. Οι δήμοι της «Μεσογαίας» δηλ. της περιοχής που βρίσκεται στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου (Κορωπί, Μαρκόπουλο κ.α.). 'Ολοι οι
δήμοι με βάση τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, εντάχθηκαν σε 10 φυλές.
Ο Αρχαίος Δήμος των Αλών Αιξωνιδών ήταν

ένας μεσαίος πληθυσμιακά δήμος με 800 περίπου πολίτες και 200 άνδρες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα· έστελνε δε στη Βουλή των
500 έξι βουλευτές και ανήκε στην Κεκροπίδα
φυλή.
Στους δήμους αυτούς επικρατούσε η πρωτογενής και η δευτερογενής παραγωγή.
Στην πρωτογενή παραγωγή ξεχωρίζουν η
καλλιέργεια της ελιάς, των αμπελιών και των
δημητριακών, αλλά και η μελισσοκομία λόγω
της γειτνίασης με τον Υμηττό, ο οποίος ήταν
από την αρχαιότητα γνωστός σαν βουνό όπου
παράγεται πολύ και καλό μέλι. Στις υπώρειες
του Υμηττού, όπως δείχνουν τα ευρήματα,
βρέθηκαν εγκαταστάσεις που δείχνουν ότι και
η κτηνοτροφία ήταν από τις κύριες ασχολίες
των κατοίκων. Τέλος ως παράλιοι δήμοι, οι κά-

τοικοι ασχολούνταν με την αλιεία και την περισυλλογή αλατιού. Για την αλιεία είναι
χαρακτηριστική η αναφορά σε αρχαίες πηγές
όπως στους Δειπνοσοφιστές του Αθηναίου και
ο Άρχιππος αναφέρουν την πέρκα του Αναγυρούντος τη Σηπία (Σουπιά) και τους Κορακίωνες δηλαδή τον τόνο, ενώ για την Αιξωνή
αναφέρεται η τρίγλη δηλ. το μπαρμπούνι.
Όσον αφορά την ασχολία με το αλάτι, βεβαιώνεται από την ύπαρξη στην παραλία της Βούλας των δύο αλυκών. Παράλληλα αναπτυγμένη
ήταν και η βιοτεχνία γιατί έχουν ανακαλυφθεί
τρία εργαστήρια κεραμικής.
Στις Αλαίς Αιξωνίδες (Βούλα) έχουν αποκαλυφθεί δύο οικιστικά σύνολα. Το ένα Βουλιαγμένης και Καλύμνου και το άλλο επί της

Καλύμνου & Ηρακλειδών, το κτήμα Καλαμπόκα.
Ενα λεωφορείο λοιπόν ξεκίνησε από την πλατεία της Βούλας με πρώτη στάση τα αρχαία
στο κτήμα Καλαμπόκα επί της οδού Καλύμνου. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει ένα οικιστικό σύνολο 6-7 σπιτιών γύρω από τα οποία
υπάρχουν δρόμοι. Ανάμεσα στα σπίτια είναι
ιδιαίτερα εμφανές ένα κυκλικό κτίσμα με διάμετρο 6μ, του οποίου τη χρήση δε γνωρίζουμε
ακόμα. Οι τύποι των κατοικιών στις περισσότερες περιπτώσεις βεβαιώνουν πως οι κάτοικοι της αρχαίας Βούλας είχαν ανεπτυγμένο
βιοτικό επίπεδο, αφού η κάθε κατοικία διέθετε
3 ή 4 δωμάτια, κουζίνα και λουτρό.

Επόμενη στάση το κέντρο του αρχαίου
Δήμου Αιξωνίδων Αλών, εκεί που χτυπούσε η
καρδιά της (σημερινής) Βούλας, μεταξύ 5ου
και 4ου αιώνα π.Χ και έφεραν στο φως ανασκαφές της ΚΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ευρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις
οδούς Μυστρά, Αθηναΐδος και Λεωφόρου
Βάρης. Αποτελείται από 12 δωμάτια διαφόρων διαστάσεων που αναπτύσσονται γύρω
από μία κεντρική αυλή. Στα δωμάτια, και κυρίως σε αυτά που αναπτύσσονται προς την
ανατολική πλευρά της κεντρικής αυλής, βρέθηκαν 40 νομίσματα, εκ των οποίων 2 ασημένια και τα υπόλοιπα χάλκινα, 45 υφαντικά
βάρη και 47 μολύβδινα σταθμία (μονάδες μέ-

τρησης βάρους).
Η προϊσταμένη της ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ, Έφη Λυγγούρη, επισημαίνει πως «τα σταθμία υποδηλώνουν το δημόσιο και τον εμπορικό
χαρακτήρα του συγκροτήματος και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την
αγορά του αρχαίου Δήμου».
Ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα που έχει
ανακαλυφθεί στο Λαιμό της Βουλιαγμένης
ήταν μέρος της θρησκευτικής ζωής του αρχαίου Δήμου. Ο ναός βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του Αστέρα, αλλά είναι
επισκέψιμος (μετά από αγώνες πολιτών και
συλλόγων).
Ο ναός που είναι παραλληλόγραμμος, έχει
διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση και
αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές που έκανε η
Αρχαιολογική Εταιρεία στα 1926 και 1927.
Αποτελείται από το σηκό και την περίσταση (η
σειρά των κιόνων που περιβάλλει τον ναό περιμετρικά). Ο σηκός, το κυρίως δηλαδή μέρος
του ναού, έχει μήκος 10,80μ και πλάτος 6μ
Επτά περίπου μέτρα μπροστά από την είσοδο
του ναού βρίσκεται ο βωμός του οποίου σώζεται η θυμέλη, δηλαδή η βάση πάνω στην
οποία ήταν στηριγμένος ο βωμός.
Δέκα χρόνια αργότερα βρέθηκε κοντά στο
ναό και η ιερατική οικία, η οποία ιδρύθηκε
γύρω στα 600 π.Χ. και χρησίμευε σαν κατάλυμα των ιερέων του ναού και ορισμένων
προσκυνητών.
Με κέντρο το ιερό του Απόλλωνα οι ιερείς οργάνωναν κάθε χρόνο γιορτές, όπως αναφέρει
ο Στ. Βυζάντιος «θύουσιν Αλαιείς, Λητοί, Αρτέμιδι και Απόλλωνι Ζωστηρίω». Από εδώ πηγάζει και η εκτίμηση ότι ο ναός ήταν γνωστός
και εκτός των συνόρων της Αττικής.
Η Ακρόπολη των Αλών Αιξωνιδών, είναι κτισμένη σε λόφο ύψους 100 μ στα σύνορα των
σημερινών δήμων Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης και ονομάζεται Καστράκι (στα Πηγαδάκια). Βρίσκεται σε επίκαιρη θέση αφού
έχει θέα σε ολόκληρη τη Βούλα, σε ένα μέρος
της Βάρης και στον κεντρικό Σαρωνικό. Από
την κορυφή του λόφου παρά το γεγονός ότι
είχε μικρό πλάτωμα 100Χ40μ., ήταν εύκολος
ο έλεγχος των κινήσεων στο εσωτερικό του
Δήμου και στο δρόμο προς τον Αναγυρούντα
και τα Μεσόγεια. Ανεβήκαμε το μονοπάτι
μέχρι την κορυφή και αγναντέψαμε το τοπίο
που πράγματι είναι μαγευτικό.
Το νεκροταφείο της αρχαίας Βούλας βρισκόταν στα Πηγαδάκια σε αρκετά μεγάλη έκταση
και διασχίζονταν από δρόμους, ο σημαντικότερος από τους οποίους έχει αποκαλυφθεί
κατά μήκος της οδού Ελευθερίας. Βέβαια έχει
υποστεί μεγάλες καταστροφές από αρχαιοκάπηλους στον προηγούμενο αιώνα και δεν
έχουμε πολλά ευρήματα.
Παρά το ότι η εξόρμηση ήταν προγραμματισμένη και για το Δήμο Αναγυρούντος, δεν
έφθασε ο χρόνος και η “Εναλλακτική Δράση”
υποσχέθηκε ότι θα οργανώσει νέο περίπατο.
Πολλές φωτογραφίες στο www.ebdomi.com
Αννα Μπουζιάνη

