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H πρώτη κατοικία
ΔΕΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΕΤΑΙ!
Νομική τεκμηρίωση
του Ιωάννη Σακκά
πρ. Εισαγγελέα
Παραχωρώ τη στήλη μου, σήμερα, στον έγκριτο νομικό
και πρώην εισαγγελέα Ιωάννη Σακκά, για να μεταφέρουμε ευρύτατα αποσπάσματα της νομικής του ανάλυσης, για το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας, όχι μόνο
από τις τράπεζες, αλλά και από οποιονδήποτε φορέα
του δημοσίου (Εφορία, ΙΚΑ κλπ.).
Η πάγια θέση μας για το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ κλπ.), ιδιαίτερα, για την πρώτη και κύρια κατοικία, βρίσκει έγκυρη νομική υποστήριξη από έναν θαρραλέο έγκριτο
νομικό πρ. δικαστικό. Αυτό που θα ‘πρεπε ν’ αποτελεί
πρότυπο και οδηγό για κάθε λειτουργό της δικαιοσύνης:
Η υπηρέτηση του δικαίου, του θεμελιώδους Νόμου, του
ορθού λόγου, των στοιχειωδών δικαιωμάτων των ανθρωπίνων όντων, του κοινωνικού συμφέροντος και του
κοινού περί δικαίου αισθήματος.
Κώστας Βενετσάνος

Σελίδα 17

“Αττικό Παράκτιο Μέτωπο”

Ο λόγος στον πρ. Εισαγγελέα Ιωάννη Σακκά:
Ι. Η κατοικία, ως χώρος επαρκούς στέγασης (ατομικά ή
της οικογένειας) αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και
προστατεύεται ως αντικείμενο Ειδικής Φροντίδας από
το Κράτος (άρθρο 21 παρ 4 Συντάγματος). Υπό την έννοια αυτή κάθε ενέργεια, κρατική ή ιδιωτική που κινείται
προς την κατεύθυνση απώλειας της πρώτης κατοικίας
ως επαρκούς χώρου στέγασης ατομικά ή της οικογένειας
αποτελεί άμεση προσβολή του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος προστασίας της πρώτης κατοικίας ως
χώρου επαρκούς στέγασης και συμπεριφορά εκτός συνταγματικού περιβάλλοντος-τόξου.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΜΑΪΟΥΣελίδα 3
Οι τοπικές δεν δύνανται να διεξαχθούν ενωρίτερα
Aκάλυπτα τα σχολεία σε
περίπτωση σεισμού στα 3Β
Σελίδα 6

O ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί
τους κερδοσκόπους

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σαφής δήλωση αναστροφής
κόβει τη φόρα αρπακτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ, γιατί η ενέργεια αποτελεί Δημόσιο και Κοινωνικό Αγαθό και ανήκει
στον Ελληνικό Λαό.
«Προειδοποιούμε τους κερδοσκόπους που θα ορμήσουν στην εταιρεία (ΑΔΜΗΕ - Δίκτυα ΔΕΗ) και
τους λέμε: Από αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται
να βγάλουν κέρδος».

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς,
οι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι
και τα στελέχη της Ανεξάρτητης Κίνησης
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Α.ΚΙ.Β.Β.Β.)
σας προσκαλούν στην εκδήλωση
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της δημοτικής παράταξης που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, στις 18:00,
στα γραφεία του Συνδυασμού
Β. Παύλου 76-78 (είσοδος από Μ. Ασίας 9)

Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 6

ΕΒΔΟΜΗ
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Η πρώτη κατοικία δεν πλειστηριάζεται
Συνέχεια από τη σελ. 1
ΙΙ. Σημειωτέον η απόκτηση και η διατήρηση πρώτης κατοικίας ως επαρκούς χώρου στέγασης αποτελεί στοιχείο της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου και η προσβολή της με οιοδήποτε τρόπο, όπως ο αναγκαστικός πλειστηριασμός και
η αναγκαστική έξωση του ιδιοκτήτη 1ης κατοικίας ως
οφειλέτη, επιπλέον συνιστά συμπεριφορά εκτός συνταγματικού περιβάλλοντος-τόξου και άμεση προσβολή του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της αξιοπρέπειας
του ανθρώπου κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ 1 Συντ.
Μπροστά στα δύο αυτά συνταγματικά υπέρτερα απόλυτα
δικαιώματα δεν μπορούν να υπερισχύουν οι ενοχικές χρηματικές απαιτήσεις του δανειστή (κράτους ή ΝΠΔΔ ή
ιδιώτη-τράπεζας κλπ).
Για την αποτελεσματική νομική αντιμετώπιση της Αντίστασης και Άμυνας κατά πλειστηριασμού 1ης κατοικίας, σε νομικό περιβάλλον, θα πρέπει να εντοπιστούν οι αιτίες
προέλευσης- δημιουργίας χρέους από τον οφειλέτη-ιδιοκτήτη 1ης κατοικίας.

Α) ΓΙΑ ΧΡΕΗ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
και ΝΠΔΔ
1) Το καταλληλότερο χρονικό σημείο αντιμετώπισης και

O ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί
τους κερδοσκόπους
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτή τη σαφή δήλωση-δέσμευση έκανε ο υπεύθυνος του τομέα Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος εκφράζοντας την Κ.Ο. του κόμματος,
ενώπιον των εργαζομένων στα Δίκτυα διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ, αλλά και στην ομιλία του, κατά τη συζήτηση του σχετικού Νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεσηκώνοντας την αντίδραση της
κυβέρνησης ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ...φοβίζει τους επενδυτές»!
Χαιρετίζουμε τη ...διαπίστωση της κυβέρνησης,
αλλά, κυρίως τη σαφή δήλωση-προειδοποίηση του
ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την
απερίφραστη κατηγορηματική θεσή μας για ουσιαστική ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ - αντίσταση από την αντιπολίτευση, όπως ξεκάθαρα ζητούσαμε στο κύριο θέμα
πρόσφατης τακτικής έκδοσής μας (ΕΒΔΟΜΗ
11.1.14) και προτείναμε στον υπότιτλο: «ακύρωσηδιαγραφή-αναστροφή».
Δεν μας ενδιαφέρει αν μας “ακουσαν” ή υπήρξε
απλά, σύμπτωση απόψεων. Προτιμούμε το δεύτερο,
αν και είναι χρήσιμο ν’ αφουγκράζονται τα κόμματα
και οι πολιτικοί τις γνώμες του ανεξάρτητου Τύπου
και μάλιστα του τοπικού, που μεταφέρει την κοινή
γνώμη, τη λαϊκή θέληση, όπως εγγύτερα την προσλαμβάνει και τη μεταδίδει γνησιότερα.
Kώστας Βενετσάνος

άμυνας κατά επερχόμενου πλειστηριασμού της 1ης κατοικίας είναι στο στάδιο δημιουργίας διοικητικής διαφοράς και
άσκησης προσφυγής με το άρθρο 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) με προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών των 60 ή 30 ημερών (άρθρο 66 ΚΔΔ) όπου ως
οφειλέτης αμφισβητεί το κατ΄ουσίαν βάσιμο της απαίτησης
του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.
2) Διαφορετικά το επόμενο σημείο αντίστασης και άμυνας
στην Βεβαιωμένη Οφειλή (Ταμειακή Βεβαίωση) είναι στο
στάδιο ΑΝΑΚΟΠΗΣ κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ) με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ 1 του
ΚΕΔΕ κατά εκδοθείσας ατομικής ειδοποίησης και του νομίμου τίτλου (βεβαίωσης οφειλής), ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου της Διοικητικής Αρχής που τα εξέδωσε και
ΑΝΑΚΟΠΗ άρθρου 217 παρ 1 περιπ α ΚΔΔ κατά της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης οφειλής ως εσόδου (με προβολή λόγων –αντιρρήσεων ουσιαστικού ή δικονομικού
δικαίου (βλ για το ΚΕΑΟ άρθρο 101 Ν 4172/23-7-2013) και
διαδικασία είσπραξης με ηλεκτρονική ειδοποίηση ΥΑ ΦΕΚ
Β 2699/23-10-2013).
3) Άλλως προχωράς σε άμυνα με ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της αρξάμενης αναγκαστικής εκτέλεσης με πρώτη πράξη την Κατασχετήρια Έκθεση σε βάρος της 1ης κατοικίας με τις
διατάξεις του άρθρου 73 παρ 2 ΚΕΔΕ (προβάλλοντας τους
λόγους α-ζ) ή με ΑΝΑΚΟΠΗ κατ άρθρο 217 παρ 1 περ β –
ε ΚΔΔ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Τόπου
Εκτέλεσης για ποσά μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ άνω αυτού
του Ποσού στο Μονομελές Εφετείο (βλ άρθρο 218 ΚΔΔ αρμόδιο Δικαστήριο).
Προσοχή· η Ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.
Γι΄αυτό με Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (Διοικητικού ή Πολιτικού αν το
είδος της απαίτησης είναι δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)
του τόπου εκτέλεσης της κατάσχεσης-πλειστηριασμού με
τη διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, ζητούμε την αναστολή της εκτελέσεως (από τον δικαστή ερευνάται η πιθανότητα ευδοκίμησης της ανακοπής ανάλογα-προσοχή-με
τους λόγους που προβάλλεις γι΄αυτό ειδικά προσέχουμε
τους λόγους της ανακοπής να είναι σαφείς και ειδικοί και
να επικαλούμαστε τα αποδεικτικά μέσα). Με προφορική αίτηση στον πληρεξούσιο του ανακόπτοντος δύναται να χορηγηθεί από τον δικαστή σημείωμα προσωρινής αναστολής
μέχρι την έκδοση απόφασης για την αίτηση αναστολής. Καλύτερα είναι να διατυπωθεί στο δικαστή γραπτό αίτημα για
χορήγηση σημειώματος προσωρινής αναστολής.
Οι αυστηροί λόγοι ΑΝΑΚΟΠΗΣ αναφέρονται ρητά στο
άρθρο 73 του ΚΕΔΕ. Η προσωρινή παροχή έννομης προστασίας προβλέπεται και στο Σύνταγμα (άρθρο 20 του Συντάγματος) μέσα στο πλέγμα της ολοκληρωμένης παροχής
έννομης προστασίας (άρθρα 6 και 13 ΕΣΔΑ).

Σ.Σ. Περαιτέρω ο Ι. Σακκάς αναφέρεται σε επιπλέον ειδικές
ενέργειες που αφορούν κατά βάση τους νομικούς και τις
παραλείπουμε για να μην κουράσουμε τους αναγνώστες.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
― Η έλλειψη ακροάσεως του καθού η εκτέλεση, παρεκτός
και σου επεδόθη η ατομική ειδοποίηση.
Συνέχεια στη σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Εκδήλωση μνήμης στα θύματα
του ΟRIA
Σελ. 4
Σχολικός εκφοβισμός

Σελ. 5

Ζάχο, αντίο

Σελ. 8

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από
Σελ. 7
Περιφέρεια στα 3Β

Αρχαιοελληνικές & Χριστιανικές
Τελετουργία και γιορτές του
Γάμου γιάννης κορναράκης του μάνθου

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα στο:
www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

(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. 8

Ηρθ’ ένας φίλος Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Γερμανική ...βοήθεια

Σελ. 9

Mα πού χάθηκαν τ’ αρχαία μας;
Μαριέττα Σέρβου

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Δημήτρης Ηλιού, μια συνέντευξη για
τα “Δικηγορικά” Βούλας

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ι) ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ επιπλέον λόγων ανακοπής στη
νομολογία.
Πέραν των περιοριστικών λόγων της ΑΝΑΚΟΠΗΣ του
άρθρο 73 παρ 2 ΚΕΔΕ, ως ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΞΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (π.χ. έκθεσης κατάσχεσης), η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ:
Έλλειψη αιτιολογίας, μη προηγουμένη ακρόαση και ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-Δικαιώματος.

Σελ. 13

Το 2ο Δημοτικό του Κορωπίου
χωρίς δάσκαλο
Σελ. 14
Δίκτυο Αντίστασης στα Γλυκά
Νερά
Σελ. 16
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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ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, 25 ΜΑΪΟΥ
Παγιώνεται με μεγάλη διαφορά το προβάδισμα των αντιμνημονιακών δυνάμεων έναντι των κομμάτων σύμπλευσης και συμβιβασμού με την οικονομική κατοχή επιτήρησης και καθυπόταξης
της Ελλάδας. Της ουσιαστικής υποταγής και της απώλειας της
εθνικής κυριαρχίας.
Ετσι, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, (1/2014), που
ελάχιστα αποκλίνουν, μεσοσταθμικά ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζεται από το
23% των ψηφοφόρων, η Ν.Δ. 20,6%, η Χρυσή Αυγή, 8,3%, το
ΠΑΣΟΚ 4,5, το ΚΚΕ 4,2 οι ΑΝΕΛ 4% και η ΔΗΜΑΡ μένει εκτός
Βουλής με 2,5%.
Συμειωτέον ότι η Pulcon Analysis δίνει, με αναγωγή ψήφου, στο
ΣΥΡΙΖΑ 32,3% και προβάδισμα 5 μονάδων, έναντι της Ν.Δ. που
πέφτει στο 27,2%.
Ακολουθεί, πάντα τρίτο κόμμα, η Χ.Α. με 9,3%, ΑΝ.ΕΛ. με 5,9
ΚΚΕ 5,8, ενώ το ΠΑΣΟΚ, έρχεται τελευταίο κόμμα που μπαίνει
στη Βουλή με 4,9%. Η ΔΗΜ.ΑΡ. μένει εκτός Βουλής με ποσοστό 2,7%.
Ετσι βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τα κυβερνητικά κόμματα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ που μας υπόταξαν στο “μνημόνιο” και το
στήριξαν, μ’ όλες τις καταστροφικές συνέπειες για το χώρα, συγκεντρώνουν μόλις 25,1% ή με αναγωγή 32%, δηλαδή όσο και ο
ΣΥΡΙΖΑ μόνος του.
Αν λάβουμε υπόψιν μας την επιταχυνόμενη πτωτική πορεία των
κομμάτων κυβερνητικής συνεργασίας, μέχρι τις ευρωεκλογές
της 25ης Μαΐου μπορούμε απερίφραστα να μιλήσουμε για συντριπτική ήττα των εκφραστών αυτής της καταστροφικής πολιτικής, δημοψηφισματικού μάλιστα χαρακτήρα.
Να λοιπόν γιατί συμπεραίνω ότι την 25η Μαΐου θα έχουμε τριπλές εκλογές· δηλαδή, εκτός των ευρωεκλογών και των τοπικών, και εθνικές εκλογές. Γιατί;

Διότι εάν - όπως είναι μαθηματικά βέβαιο - η Νέα Δημοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ υποστούν αυτή τη συντριπτική ήττα στις ευρωεκλογές, αυτό θα λειτουργήσει ως χιονοστιβάδα που θα κορυφωθεί και θα μετατραπεί σε πανωλεθρία στις αναβαλόμενες το
αργότερο μέχρι το Μάρτιο του ‘15, εθνικές εκλογές, λόγω του
αναπόφευκτου γεγονότος της (μη) εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Συμφέρει κάτι τέτοιο τον Αντώνη Σαμαρά; Οχι, βέβαια! Θα επιλέξει, η πιθανολογούμενη δημοσκοπική συντριβή του 25% να μετατραπεί μέσα σε εννέα το αργότερο μήνες και να εξελιχθεί σε
πανωλεθρία, χάριν της ολοκλήρωσης των απαιτήσεων των δανειστών; Λογικά, όχι, βέβαια. Αυτό “συμφέρει” κι αυτό επιλέγουν
όσοι κυβερνητικοί βουλευτές και παντιοτρόπως βολεμένοι γνωρίζουν μετά βεβαιότητας ότι, το ολιγότερο, θα πάνε “στα σπίτια
τους”, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Δεν συμφέρει όμως κάτι τέτοιο τον Σαμαρά και τη Ν.Δ., «γιατί
τον “πόλεμο” δεν τον αποφεύγεις (αποδεχόμενος μιαν ανωμαλία), μα τον αναβάλλεις μονάχα, προς ζημίαν σου»1, όπως λέει
ο Μακιαβέλλι.
Ασφαλώς στους πολιτικούς, - και στους ανθρώπους γενικά δεν
πρυτανεύει πάντα η λογική, αλλά υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες για τη λήψη μιας απόφασης, όπως:
- Η φρούδα ΕΛΠΙΔΑ, που τυφλώνει τους ανθρώπους και συσκοτίζει το νου, πως “κάτι θα γίνει” κάτι θα καταφέρει και θ’ ανακόψει τον ρου των προδιαγεγραμμένων γεγονότων.
- Οι πιέσεις και οι εκβιασμοί των κάθε λογής συμφερόντων
- Οι κακοί και ιδιοτελείς σύμβουλοι
- Οι κόλακες· γιατί στους ανθρώπους είναι αρεστό ότι τους “χαϊδεύει τ’ αυτιά” ενώ δυσανασχετούν ν’ ακούσουν και να δουν κατάματα την αλήθεια.
Ετσι, με τη δική μου λογική, καταλήγοντας συμπεραίνω αυτό που
αρχικά ανέφερα· Στις 25 Μαΐου θα έχουμε τριπλές εκλογές. Και
λέω στις 25 και όχι στις 18 Μαΐου, γιατί ο Καλλικρατικός νόμος

ορίζει ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, γίνονται κάθε
5 χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές. Και οι ευρωεκλογές έχουν
οριστεί από την Ε.Ε. να διεξαχθούν μεταξύ 22 και 25 Μαΐου.
Αρα οι εκλογές για την ανάδειξη Περιφερειακών και Δημοτικών
εκλογών για να συμπέσουν με τις ευρωεκλογές πρέπει να διεξαχθούν την 25η Μαΐου, και όχι οι επαναληπτικές εκλογές της
δεύτερης Κυριακής, οι οποίες δυνητικά μπορεί να μην επισυμβούν και οπωσδήποτε αυτές δεν θα είναι καθολικές.
Το θέμα αυτό αν δεν διορθωθεί θα το αναδείξουμε και προσεχώς. Δεν είναι δυνατόν η αβελτηρία ορισμένων, η κουτοπονηριά
και οι εκλογομάγειροι να περιαγάγουν τη χώρα στην αχλύ της
“ηδονής” που προσφέρει η παρανομία.
――――――――
1. Niccolo Machiavelli: “Ο Ηγεμόνας”, έκδοση Σκαραβαίος, 1969, κεφ. ΙΙΙ, σελ. 38.

Κώστας Βενετσάνος

Ολη την εβδομάδα www.ebdomi.com
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Η αφήγηση στη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών
Επιστημονική Ημερίδα με Διεθνή συμμετοχή οργανώνεται
με τίτλο: «Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών
και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και με χρήση της μάθησης από απόσταση. Μια
προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας σε κοινωνικό
– πολιτισμικό περιβάλλον, το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου στο
κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ιδρύματα: Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Flensburg της Γερμανίας, Παν/μιο
Winnipeg του Καναδά, ή ΄Ενωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές επιστήμες της Πολωνίας, το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο
Memosciences του Βελγίου και τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου
στο Αιγάλεω, που κάνουν την πιλοτική εφαρμογή. Το πρόγραμμα
συντονίζει ο Ομ. Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκοτας, που είχε την
ευθύνη της συγγραφής της ερευνητικής πρότασης. Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει ώστε το μάθημα των Φυσικών Επιστημών να γίνει ελκυστικό και κατανοητό από τους μαθητές. Στα
πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί
επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της Γλυφάδας.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας
Κορωπίου, καλεί στον αποκριάτικο χορό του, το Σάββατο 22
Φεβρουαρίου στις 9μ.μ. στο κέντρο “Καστελόριζο” (Λεωφ.
Ποσειδώνος), τηλ. 210 9655022.
Πλούσιο φαγητό - ζωντανή μουσική (τα Κρασιά και τα τσίπουρα είναι δωρεάν) Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ το άτομο.

ΥΠΑΤΙΑ:
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Mε τίτλο «ΥΠΑΤΙΑ, Η
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ», με κείμενο και
Video, θα μιλήσει η
Βούλα Λαμπροπούλου
καθηγήτρια
Παν/μίου
Αθηνών, την Τετάρτη 05
Φεβρουαρίου και ώρα
7μμ στην Αίθουσα ΙΩΝΙΑ,
παραπλεύρως του Δημαρχείου στη Βούλα.
Μπορείτε να προσφέρετε τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης.

Παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιδιά στο Βιβλιοπωλείο “Πρόφης”
«Ένας σκίουρος μια μέρα…»

«Πλανόδιοι θεριστές»

To ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 Φεβρουαρίου και ώρα
12 το μεσημέρι, η Γιολάντα ΤσορώνηΓεωργιάδη παρουσιάζει το βιβλίο:
«Ένας σκίουρος μια μέρα…»
Εικονογράφηση: Lucy Bernard - Εκδόσεις Σαββάλα.
Το σκιουράκι αυτό δεν έχει χρόνο για
χάσιμο! Άραγε, όταν του συμβεί μια
αναποδιά, θα τον στηρίξουν τα υπόλοιπα ζωάκια;

Το βιβλίο της Ευγενία Φακίνου
«Πλανόδιοι θεριστές» παρουσιάζει η
Ελένη Γκίκα, την Κυριακή, 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 6:30 το απόγευμα. Εκδόσεις Καστανιώτη
Ενα ταξίδι στο σκοτάδι αλλά και στο
φως του καιρού μας...
Οι δυο γυναίκες συγγραφείς κουβεντιάζουν μαζί σας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου: στον πεζόδρομο
της κεντρικής πλατείας Κορωπίου, Πα-

πασιδέρη 13, Κορωπί.
Τηλ. 210 6626295, Φαξ. 210 6624963,
www.koropilib.gr
Η εμψυχώτρια Μαρία Ζουράρη παρουσιάζει δυο υπέροχες ιστορίες και
πραγματοποιεί δράσεις με τα παιδιά
βασισμένες στις παιδικές κυκλοφορίες
των Εκδόσεων Ίκαρος:
Oliver Jeffers, «Πώς να πιάσεις ένα
αστέρι», σε μετάφραση Φίλιππου Μανδηλαρά & Birgitta Sif, «Όλιβερ», σε μετάφραση Αντώνη Παπαθεοδούλου

«Τα απέχοντα μυριάδες μυριάδων έτη φωτός… άστρα»
Από το «In Progress - Feedback Festival
2013», το φεστιβάλ για νέες ομάδες, για
την αναζήτηση και τον πειραματισμό στο
θέατρο και στο χορό, που έχει καθιερώσει ο Κινητήρας, η ομάδα Horses in my
Dreams επιστρέφει στο Κινητήρας studio
για εννέα παραστάσεις (από τις 22 Φεβρουαρίου 2014), με την πρώτη και ολοκληρωμένη της δουλειά που έχει τίτλο
«Τα απέχοντα μυριάδες μυριάδων έτη
φωτός… άστρα»
Δύο κουτιά με λογής αναμνηστικά. Δύο
ιστορίες για τέσσερα πρόσωπα. Άννα και
Αντώνης, Χάννα και Έλενα. Άνθρωποι
στις μνήμες των άλλων. Ερωτικές εξομολογήσεις, πολεμικές μαρτυρίες, υπαρξιακές αγωνίες διατρέχουν τον
ανάστατο πυρήνα της παράστασης. Μια

σπειροειδής αφήγηση πάνω στην σταθερή ευθεία της ζωής που ενώνει και χω-

χωρίζουν «τα απέχοντα μυριάδες μυριάδων έτη φωτός άστρα».
Mια παράσταση για αναμνήσεις και αποστάσεις που ενώνουν και χωρίζουν, από
την ομάδα Horses in my Dreams.

ρίζει, πάνω στα γεγονότα που μέσα από
την προσωπική εμπειρία αποκτούν διαστάσεις εμμονής. Μια παράσταση για τα
μόνιμα τραύματα και για όλα αυτά που
δε μπορούμε να αγγίξουμε επειδή μας
άγγιξαν πρώτα εκείνα. Μια παράσταση
όπου συγκρίνονται οι μεταξύ των ανθρώπων αποστάσεις προς εκείνες που

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου,
Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Μαρτίου,
Κυριακές 9, 16, 23 & 30 Μαρτίου & Κυριακή 6 Απριλίου
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00
Κινητήρας studio
(Ερεχθείου 22, Ακρόπολη)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 210-9248328
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 10 ευρώ, 8 ευρώ (για φοιτητές, μέλη Κινητήρα), 5 ευρώ (για ανέργους) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60’

Εκδήλωση μνήμης των θυμάτων του Ναυαγίου ORIA από το Δήμο Σαρωνικού
Μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες παγκοσμίως
που στοίχισε τη ζωή σε 4.100
αιχμάλωτους Ιταλούς στρατιώτες, θα αναδείξει ο Δήμος Σαρωνικού, 70 χρόνια μετά το
ναυάγιο του νορβηγικού
πλοίου ORIA ανοιχτά της
νήσου Πάτροκλος (12-2-1944).
Για το σκοπό αυτό διοργανώνει
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
στις 11π.μ. σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο Πνευματικής και
Κοινωνικής Δραστηριότητας
Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και
το Δίκτυο Συγγενών Θυμάτων
του ORIA, εκδήλωση μνήμης
με αποκαλυπτήρια μνημείου
για τα θύματα του ναυαγίου
στο 60ο χλμ της παραλιακής
λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου
(απέναντι από το σημείο που
βυθίστηκε το ORIA).

Venanzi. Στην εκδήλωση μνήμης θα παραστούν και 50 περίπου συγγενείς των θυμάτων
από την Ιταλία.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας
στις 7.30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της «ΧΡΥΣΗΣ
ΤΟΜΗΣ» (Λεωφ. Αθηνών –
Σουνίου 55, κεντρική πλατεία
Κερατέας) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Paolo
Tsiampi «Η καραβάνα στον
βυθό της θάλασσας».
Στην εκδήλωση θα τελεστεί
επιμνημόσυνη δέηση από τον
Αρχιεπίσκοπο των Εν Αθήναις
Καθολικών, κ. Νικόλαο και στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν τα
αποκαλυπτήρια του μνημείου
για τους Iταλούς στρατιώτες
που έχασαν τη ζωή τους, το
οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης
Θύμιος Πανουργιάς. Επίσης,

θα παραβρεθεί στην τελετή ως
εκπρόσωπος της ελληνορθόδοξης εκκλησίας ο Μητροπολίτης
Μεσογαίας
και
Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Την
Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν ο
Σύμβουλος της Πρεσβείας Α΄
Stefano Lo Savio και ο Στρατιωτικός Ακόλουθος John Andrea

Tο ναυάγιο του ORIA
Το ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου
ORIA συνέβη το βράδυ της 12ης
Φεβρουαρίου 1944 κοντά στη νησίδα Πάτροκλος (Γαϊδουρονήσι)
που βρίσκεται στον Σαρωνικό
Κόλπο.
Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, οι
Γερμανοί κατέχουν πλέον τα Δω-

δεκάνησα. Η ιταλική φρουρά έχει
παραδοθεί και βρίσκεται υπό καθεστώς αιχμαλωσίας. Τις απογευματινές ώρες της 11ης Φεβρουαρίου
1944, 4.115 Iταλοί στρατιώτες
στοιβάχτηκαν στα αμπάρια του
νορβηγικού πλοίου ORIA που είχε
επιταχθεί από τις γερμανικές
αρχές. Το μόλις 2.127 τόνων πλοίο
ήταν φορτηγό και είχε ναυπηγηθεί
στην Αγγλία το 1920.
Το ORIA αναχώρησε τις πρώτες
βραδινές ώρες από τη Ρόδο με
άσχημο καιρό και κατεύθυνση τον
Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προσέκρουσε λόγω της κακοκαιρίας στον βράχο Μεδίνα
κοντά στη νησίδα Πάτροκλος, σε
απόσταση 25 μιλίων ΝΑ του λιμανιού του Πειραιά. Το πλοίο πήρε
κλίση και άρχισε να βυθίζεται. Η
θάλασσα της περιοχής έγινε ο
υγρός τάφος για χιλιάδες Iταλούς
που ήταν στοιβαγμένοι στα αμπάρια του.

www.piroscafooria.it
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Χοροεσπερίδα
με τον “Νυμφόληπτο”
Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός σύλλογος Χερώματος
Βάρης “Ο Νυμφόληπτος”, οργανώνει χοροεσπερίδα, την Παρασκευή 07-02-14 και ώρα 20:30, στην ταβέρνα «η φωλιά
των κυνηγών» (Λ. Βάρης 31 Βάρη), με χορό και τραγούδι.
Για προσκλήσεις και πληροφορίες επικοινωνείτε με τα Γραφεία του Συλλόγου (28ης Οκτωβρίου & Κατσαντώνη) και στα
τηλ: 6981731762 & 6974095792 & 6944186117, Ε-mail:
nimfoliptos@gmail.com

Οι Κρήτες Λαυρίου χορεύουν
Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου “Η Μεγαλόνησος” οργανώνει
αποκριάτικο χορό το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.
Νόστιμο γαμοπίλαφο και διασκέδαση με ζωντανή Κρητική
μουσική, με το συγκρότημα του Γιώργου Στριλιγκά & του Μιχάλη Σταυρουλάκη.
Κρατήσεις: 2292024770 /6937319316 / 6947409033

“Ψυχρά κι Ανάποδα”

Πρόγραμμα, Άσκηση του νου μέσω της τέχνης,
με την εικαστικό Αγγελική Τσεβά
Δύο προγράμματα άσκησης
του νού μέσω της τέχνης,
έχει οργανώσει η εικαστικός Αγγελική Τσεβά στο
Κορωπί στο Μουσείο τέχνης Βασ. Κων/νου 37.
Το πρώτο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α. Ξενάγηση στο χώρο του

Μουσείου. (Τμήμα φορεσιάς, κεραμικής, κεντητού
ψωμιού, ζωγραφικής, γλυπτικής, υφαντών, δαντέλας,
κλπ.)
Β. Τα παιδιά δημιουργούν,
με ελευθερη σκέψη, τα δικά
τους συμβολα εμπνευσμένα
από αυτά που μελέτησαν
στο μουσείο.

"Σχολικός Εκφοβισμός Τρόποι Αντιμετώπισης"
Στα πλαίσια δράσεων με σκοπό την πρόληψη σε θέματα
ψυχικής υγείας των παιδιών, το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Βούλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου,
διοργανώνει σειρά διαλέξεων με θέματα παιδικής ψυχολογίας και ομιλητή τον Ευστρατιάδη Σωτήριο, Διδάκτορα
του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου και
Επιμελητή Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών.

Frozen (μεταγλ.)

Προβολές: 19.00 Σκηνοθεσία: Chris Buck, Jennifer Lee

“Mαγική ομπρέλα”

Μια νύχτα στην Όπερα
A night at the Opera
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προβάλει ί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00 την ταινία “Μια
νύχτα στην Οπερα”, με γενική είσοδο 3 ευρώ, στο Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφ. Μαραθώνος 117)

Υπόθεση: Θέλοντας να μπει στους κύκλους της αριστοκρατίας,
η εκατομμυριούχος Κλέιπουλ κάνει μια μεγάλη δωρεά στην
Όπερα της Νέας Υόρκης, όπου πρόκειται να τραγουδήσει ο διάσημος τενόρος Λασπάρι. Όμως οι αδελφοί Μαρξ προσπαθούν
να σαμποτάρουν την παράσταση, για να πριμοδοτήσουν έναν
εξίσου ταλαντούχο, αλλά άσημο τραγουδιστή.
Σκηνοθεσία : Sam Wood
Πρωταγωνιστές : Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Allan Jones

“ΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ”
Η κωμωδία του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκαίτε «ΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ» σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου
κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στη σκηνή του Vault για 20
μόνο παραστάσεις από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου μέχρι
την Κυριακή των Βαΐων (έως την Πέμπτη 10-04-2014)
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00.

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει έως 5/2, την κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων “Ψυχρά κι Ανάποδα” & τη
“Mαγική ομπρέλα”

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Το δεύτερο Προγραμμα γίνεται στον Αγ. Δημητριο
Κορωπίου (37χλμ Λεωφ.
Σουνίου) στο Εργαστήρι Κεραμικής – Γλυπτικής.
Α. Ξενάγηση στο χώρο του
εργαστηρίου.
Β. Τα παιδιά κατασκευάζουν
με πηλό ελεύθερες φόρμες
πλαστικής – γλυπτικής. Τα
αντικείμενα τα παίρνουν
μαζί τους φευγοντας.
Το πρόγραμμα είναι 1:30 και
η χρέωση κατ’ άτομο είναι 3
ευρώ.
Επιμελείται και των δύο
προγραμματων η Εικαστικος Καλλιτέχνης Αγγελική
Τσεβά.
Πρέπει να κλείσετε ραντεβού στο τηλ. 22910-23977
και 6944995071.

του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκαίτε

“Mαγική ομπρέλα”

Πενήντα χρόνια μετά την αριστουργηματική ταινία της Disney, Mary
Poppins, που εκτός από τη λατρεία του κοινού απέσπασε 5 Όσκαρ και
συνολικά 13 υποψηφιότητες, οι Tom Hanks (στον ρόλο του Walt Disney)
και Emma Thompson (στον ρόλο της συγγραφέως των βιβλίων της
Mary Poppins), πρωταγωνιστούν σε μια συγκινητική βιογραφία.

Γ. Φεύγοντας παίρνουν μαζί
τους ότι κατασκεύασαν μαζί
με ένα εντυπο με την ερμηνεία συμβόλων, απόρροια
της μελέτης του ειδικού
τμήματος έρευνας του μουσειου.
Το προγραμμα είναι 1:30
ώρες περίπου και η χρέωση
κατ’ άτομο είναι 3 ευρώ.

Η πρώτη διάλεξη με τίτλο "Σχολικός Εκφοβισμός-Τρόποι
Αντιμετώπισης" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30 στο χώρο του θεάτρου του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Βούλας (στο Πανόραμα) και απευθύνεται σε γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα του Συλλόγου Ιωάννη
Μάρκου (6983501081).

1η Έκθεση Οικοτεχνικών
Προϊόντων στο Γέρακα
Ο Δήμος Παλλήνης, προσκαλεί στα εγκαίνια της 1ης Έκθεσης Οικοτεχνικών Προϊόντων, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00 στον ισόγειο
χώρο του Δημαρχείου Παλλήνης, Ιθάκης 12 Γέρακας
Πρόγραμμα
18:00- Εγκαίνια της έκθεσης
18:15- Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Λύκειο
Ελληνίδων του Δήμου Παλλήνης και από τον σύλλογο
Εθνογραφικά του Δήμου Παλλήνης
Στην έκθεση συμμετέχουν με προϊόντα τους τοπικοί παραγωγοί και χειροτεχνίες καθώς και σχολεία του Δήμου
Παλλήνης.
Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, ανεξαρτήτως ποσού, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 5 Φεβρουαρίου
Ώρες λειτουργίας: 10:00 έως 13:00 & 17:00 έως 20:00

Πρόκειται για μια εξωπραγματική κωμωδία γεμάτη δράση
και απίστευτες καταστάσεις, η οποία διαδραματίζεται μια
αποκριάτικη νύχτα σε ένα πανδοχείο. Τέσσερις ήρωες
του έργου – καθ’ όλα έντιμοι πολίτες – βρίσκονται συμπωματικά στο ίδιο δωμάτιο και διαπράττουν από ένα έγκλημα. Ποιος όμως διαπράττει το μεγαλύτερο αμάρτημα
και ποιο είναι αυτό;
Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
«Ένοχος ή Συνένοχος;» αναρωτιέται κανείς σ’ αυτό το – παράδοξα – εύθυμο θεατρικό έργο.
Τι συμβαίνει όταν μια αποκριάτικη νύχτα στο πανδοχείο η «Μαύρη
Άρκτος» ο Διάβολος “παίζει το παιχνίδι του” και πόσο αυτό το
“ανόητο” παιχνίδι μπορεί να επηρεάσει μια περίεργη ξενοδόχα,
έναν χαρτοπαίχτη που χρειάζεται χρήματα, την παραμελημένη σύζυγό του και έναν ακόλαστο ευγενή; Ο κάθε ένας από αυτούς τους
“καθ’ όλα” έντιμους πολίτες διαπράττει ένα αμάρτημα! Ο καθένας
διαμαρτύρεται για την ανηθικότητα του άλλου...
ΤΙΜΕΣ: 10€ (Γενική είσοδος) ΑμΕΑ, Άνεργοι 5€.

Πολυχώρος VAULT Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός
Σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8’ περίπου με τα πόδια)
Τηλέφωνα: 213 0356472 / 6937249659 (για κρατήσεις 11:00 –
14:00 και 17:00 -21:00) Email: vaulttheatre.gr@gmail.com
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ΚΑΛΕΣΜΑ στη 2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ελάτε να συνδιαμορφώσουμε
το πρόγραμμα της Κίνησης
Ελάτε να συναποφασίσουμε
για τους υποψήφιους
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ, θα πραγματοποιήσει τη 2η συνέλευσή της, την ΚΥΡΙΑΚΗ 2
ΦΛΕΒΑΡΗ και ώρα 10:30 πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο
Εθνικής Αντίστασης, ΒΟΥΛΑ).
Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν:
1.- Παρουσίαση σχεδίων προγράμματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο, αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών συμπολιτών μας μέσα από τις
Θεματικές Ομάδες Εργασίας της Κίνησης.
2.- Απόφαση για τη διαδικασία & το χρονοδιάγραμμα
επιλογής υποψηφίων δημοτικών & τοπικών συμβούλων και υποψηφίου δημάρχου, εν όψει των προσεχών
αυτοδιοικητικών εκλογών.
Παράλληλα, στη συνέλευση αυτή θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για υποψήφιους-ες
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.

Aκάλυπτα τα σχολεία στα 3Β
σε περίπτωση σεισμού
Αναβλήθηκε για άλλη μια φορά η διερεύνηση
Στο ΔΣ του Δήμου 3Β (27.1.14) ένα
από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) για
την ανάθεση εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς,
έλεγχος/ τεκμηρίωση της δομικής
τρωτότητας (στατικής επάρκειας)
και προτάσεις για ενδεχόμενες
επεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

Παρ’ όλα αυτά αν και ήρθε για δεύτερη φορά προς συζήτηση, το δημοτικό συμβούλιο διαπληκτίστηκε και
διαλύθηκε χωρίς να πάρει απόφαση.
Ο λόγος; Αμφισβητήθηκε η ορθότητα
της διαδικασίας (η ανάθεση δηλαδή
στο Ε.Μ.Π. το δημόσιο δηλαδή Πανεπιστήμιο) με το επιχείρημα ότι δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός με
τους ιδιώτες μελετητές!
Η Τεχνική Υπηρεσία στο εισηγητικό
της μιλούσε για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ε.Μ.Π. για εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος

Αν δεν είσαι μέλος της Κίνησης, μπορείς να γίνεις
τώρα με την αποδοχή της Ιδρυτικής Διακήρυξης και
την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
blogs: http://rikipvvv.blogspot.gr/
twitter: https://twitter.com/rikipovvv
Ε-mail: rikipvvv@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rikipvvv
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/rikipvvv

Εξυπηρέτηση πολιτών στην
Υπηρεσία Δόμησης των 3Β
Από το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανακοινώνεται ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών στα αρχεία
της Υπηρεσίας Δόμησης θα γίνεται κατά τις ημέρες
και ώρες:
ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (Λ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα)
Δευτέρα και Τετάρτη: 09:00 – 14:00
ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ (Βάκχου 12 - Βάρη)
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 – 14:00

Διαμαρτυρία για τη
χερσόνηση του Αστέρα
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, επτά συλλογικότητες
καλούν σε συγκέντρωση και ξενάγηση διαμαρτυρίας ενάντια στην εκποίηση της Χερσονήσου της
Βουλιαγμένης.
Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί έξω
από την Πλαζ του Αστέρα Βουλιαγμένης και θα
ακολουθήσει η ξενάγηση στις αρχαιότητες.

Υπόψιν ότι υπάρχει έκθεση επικινδυνότητας για το 1ο Δημοτικό σχολείο Βάρης και 3 ακόμη σχολικά
κτήρια (1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης και 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης)
γιατί είναι κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από 40 και πλέον χρόνια και
είναι απαραίτητος ο έλεγχος της
στατικής τους επάρκειας. Που σημαίνει ότι καθίσταται ιδιαίτερα επείγον
και επίκαιρο μετά το σεισμό της Κεφαλονιάς!

Απεργία για
την Υγεία
Πανελλαδική απεργία για την
υγεία αποφάσισαν οι Ομοσπονδίες
των γιατρών και των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, ημέρα που ψηφίζεται το Νομοσχέδιο για την
πρωτοβάθμια υγεία.
«Το νομοσχέδιο διαλύει την περίθαλψη και θα προκαλέσει απερίγραπτα δεινά στους ασθενείς»,
σημειώνουν.

και όχι για ανάθεση μελέτης. Η προτεινόμενη διαδικασία δεν σχετίζεται
με τον νόμο 3316/06 περί ανάθεσης
μελετών, αλλά με τους νόμους
3852/10 και 4071/12, που δίνουν τη
δυνατότητα στους Δήμους να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις
με άλλους φορείς του Δημοσίου,
όπως είναι το Ινστιτούτο αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. Πολλοί
άλλοι Δήμοι της χώρας εξ άλλου
έχουν ήδη προβεί στη σύναψη ανάλογων Προγραμματικών Συμβάσεων.
Περίεργη και η στάση της Επιτρόπου,
η οποία απέρριψε(!) την μελέτη της
τεχνικής υπηρεσίας.
Αυτά φώναζε η Τζούλια Ηλιοπούλου
διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, που βρισκόταν στη συνεδρίαση
και προσπαθούσε να εξηγήσει, αλλά
δεν κατέστη δυνατόν. Δεν την κάλεσε καν ο πρόεδρος του Δ.Σ., όπως
συνηθίζεται, να μιλήσει από μικροφώνου. Τουναντίον εξοργίστηκε ο
αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος γιατί μιλούσε η Τζ. Ηλιοπούλου
και βγήκε «από τα ρούχα του» σε κατάσταση νευρικής κρίσης!!!
Τελικά σηκώθηκαν και έφυγαν, όλοι

οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του
Γρ. Κωνσταντέλλου (ο ίδιος απουσίαζε) και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι
που έχουν προσχωρήσει στην παράταξη Κωνσταντέλλου καθώς και ο
Γιάννης Νιτερόπουλος.
Δεν τους λύγισαν ούτε οι παραινέσεις των συμβούλων να παραμείνουν
τουλάχιστον να ψηφιστεί το επόμενο
θέμα που αφορούσε τη συντήρηση
των σχολείων. (16ο. Έγκριση 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
του έργου: “Συντήρηση Σχολικών
Συγκροτημάτων”).
Στον Δήμο ΒΒΒ δεν είναι η πρώτη
φορά που η στείρα αντιπολιτευτική τακτική υπονομεύει τη λήψη αποφάσεων
για καίρια ζητήματα, αλλά να φτάσουν
να σταματούν ένα τόσο σοβαρό έργο,
γιατί ο Δήμος πρέπει να αναθέσει τη
μελέτη σε ιδιώτες και όχι σε ένα νομικό πρόσωπο Δ.Δ., όπως είναι το
Ε.Μ.Π., είναι πρωτοφανές.
Το Ε.Μ.Π. είναι παγκοσμίου κύρους
Ινστιτούτο αντισεισμικής Τεχνολογίας. Διαθέτει την τεχνογνωσία και
τον ειδικό εξοπλισμό για να διενενεργεί ελέγχους αντισεισμικότητας
με τον πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο
τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι καλείται
σε όλο τον κόσμο, από την Ιταλία
μέχρι τη Λατινική Αμερική για σχετικές γνωματεύσεις.
Με ποια κριτήρια απέρριψε τη μελέτη η Επίτροπος; γιατί δεν δόθηκε
σε ιδιωτικές εταιρείες;
Δηλαδή έπρεπε να προτιμήσει ο
Δήμος να χρηματοδοτήσει ιδιωτικές
εταιρείες, αντί ενός δημόσιου, αξιόπιστου πανεπιστημιακού ιδρύματος;
Αυτή η ιδιωτικομανία και ανταγωνιστικο-λαγνεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης του νεοφιλελευθερισμού και των
κυβερνήσεων που τη συναποδέχθηκαν και την υπηρετούν με ευλάβεια
θρησκευτικού φανατισμού οδηγεί
στην κατάργηση των κρατικών
δομών ως εκφραστών του δημοσίου
- κοινωνικού συμφέροντος και τη μετατροπή τους σε ζαγάρια των ιδιωτικών μεγαλοσυμφερόντων.
Ποιος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος από σεισμό;
Αυτές οι τακτικές κάνουν πάρα πολύ
κακό στο Δήμο και στους δημότες και
οι σύμβουλοι θα πρέπει να το καταλάβουν.
Αννα Μπουζιάνη
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Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός στα 3Β
Πώς κατανέμονται τα κονδύλια
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος παρέλαβε εγκεκριμένο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον
Προϋπολογισμό του 2014, του Δήμου 3Β.
Οπως γράφαμε στο φύλλο της “7ης” 817, ο
προϋπολογισμός ψηφίστηκε με καθυστέρηση (13/1/14) λόγω των αλλεπάληλων
άκυρων συνεδριάσεων, από έλλειψη ικανού
αριθμού δημοτικών συμβούλων, όπως διαπιστώθηκε στη συνεδρίαση της 13/1, από τα
λεγόμενα του Αντιδημάρχου Ν. Ζαχαράτου
και των συνεργατών του.
Τα περί λουκέτου στο Δήμο 3Β, επειδή δεν
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, που έγραφαν κάποια ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ήταν αναληθή ή δεν είχαν καλή πληροφόρηση.

κονομικά μεγέθη του Δήμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση των παλαιών
οφειλών, οι οποίες περιορίστηκαν από 8,1
εκατ. ευρώ το 2011 σε λιγότερο από 2 εκατ.
ευρώ σήμερα.
Κατά δήλωση του Αντιδημάρχου, πρόκειται
για έναν ρεαλιστικό και εφικτό προϋπολογισμό, με σαφή χαρακτηριστικά λιτότητας
και νοικοκυρέματος. Το νοικοκύρεμα επιβεβαιώνεται από τη μείωση των παλαιών οφειλών, καθώς και από την είσπραξη
απαιτήσεων του Δήμου που δεν είχαν αναζητηθεί επί πολλά έτη, όπως είναι τα 850
χιλ. ευρώ που εισέπραξε το Τμήμα Εσόδων
από τις οργανωμένες ακτές κολύμβησης.
Ακόμη σημείωσε ότι ο φετινός προϋπολογισμός συμμορφώνεται με τα νέα αυστηρότερα όρια εσόδων και δαπανών που
θέσπισε η ΚΥΑ 30842/31-7-2012, κι έτσι
προβλέπει μείωση των δαπανών κατά 6,6
εκατ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα όμως, ο φετινός προϋπολογισμός προσπαθεί να κατανείμει τους λίγους
διαθέσιμους πόρους επ’ ωφελεία των δημοτών και των κατοίκων της Βάρης, Βούλας
και Βουλιαγμένης.

Πώς κατανέμονται
τα κονδύλια
Οπως άλλωστε σημειώνει ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών N. Ζαχαράτος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο Δήμος δύναται έως
την 31η Ιανουαρίου να πληρώνει για τις λειτουργικές του δαπάνες, ακόμη και χωρίς
εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για
το τρέχον έτος, πλέον η Δημοτική Αρχή
μπορεί απερίσπαστα να προχωρήσει τις
δράσεις και τα έργα που αυτός περιλαμβάνει. Όχι μόνο δεν “μπαίνει λουκέτο” στον
Δήμο, αλλά βελτιώνονται καθημερινά τα οι-

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Εξωραϊστικός - πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση με εκλογές, την Κυριακή 9
Φεβρουαρίου, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του
2ου Νηπιαγωγείου Βούλας (Ασκληπιού και
Οδυσσέως) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Προτάσεις & 4. Εκλογές
Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ. Συνέλευση θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 16/2 την
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
Η πρόεδρος Γωγώ Βικελή
Η Γεν. Γραμματέας Εφη Γαβριλάκη

ρηση και ανακατασκευή των σχολείων της
πόλης μας.

Προϋπολογισμός έργων
και παρεμβάσεων
Στον προϋπολογισμό του 2014 έχουν ενταχθεί έργα και μελέτες για κάθε Δημοτική
Ενότητα. Eτσι, προβλέπονται, μεταξύ
άλλων:

Για τη Βάρη
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
το Χέρωμα
• Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και
Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου
Πόλης Α & Β Βάρης.
• Πολεοδομική Μελέτη Επεκτάσεων και
τροποποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας.
• Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων και
πλατειών
• Οδοποιία Μηλαδέζας
• Προμελέτη για τη δημιουργία Κολυμβητηρίου
• Μελέτη δημιουργίας Αρχαιολογικού και
Λαογραφικού Μουσείου
• Μελέτη για τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου στη θέση Γούρνα

Για τη Βούλα

Aνατρέχοντας στους πίνακες του προϋπολογισμού σημειώνουμε σε τί έργα έχει καταχωρηθεί να πάνε τα κονδύλια. Ετσι:
• Περιλαμβάνει έργα ύψους 6,6 εκατ. € περίπου, εκ των οποίων τα 2,2 εκατ. ευρώ
αφορούν την παιδεία, τον αθλητισμό και
τον πολιτισμό.
• Το συνολικό ύψος των πιστώσεων για
έργα και δράσεις στον άξονα παιδεία αθλητισμός - πολιτισμός - κοινωνική μέριμνα φθάνει τα 5,6 εκατ. €.
• Εξ αυτών, ποσό ύψους 1,3 εκατ. € αφορά
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον
Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής, ο οποίος είναι αρμόδιος για
τη λειτουργία των παιδικών σταθμών,
καθώς και των αθλητικών και πολιτιστικών
δομών του Δήμου.

• Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αγωγών όμβριων
• Κατασκευή – ανακατασκευή Αθλητικού
Κέντρου Βούλας
• Ανάπλαση Πλατείας Άλσους
• Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Καρπενησίου
• Γεωτεχνική μελέτη και αντιστήριξη οδού
Τεπελενίου
• Ανάπλαση Πλατείας και οδού Βασ. Παύλου
• Μελέτη για την κατασκευή αθλητικού
άξονα (πεζοδρόμου- ποδηλατοδρόμου και
δρόμου ήπιας κυκλοφορίας) για τη σύνδεση της περιοχής Πανοράματος με περιοχή Καλυμνίων – τη σημερινή Εξοχή.
• Έργο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

• Τα νέα έργα ανέρχονται σε 1,35 εκατ. €
και τα συνεχιζόμενα έργα σε 5,3 εκατ. €
περίπου.

Για τη Βουλιαγμένη

• Ποσό ύψους 1,6 εκατ. € έχει προβλεφθεί
για δαπάνη απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
• Για την καθαριότητα και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες θα διατεθούν 8,8 εκατ. €.
Σημειώνουμε ότι και για το έτος 2014, τα
δημοτικά ανταποδοτικά τέλη δεν αυξήθηκαν στο Δήμο 3Β.
• Ποσό 500 χιλ. € θα δοθεί για τη συντή-

σταση κατειλημμένων πεζοδρομίων
• Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
• Κατασκευή υποδομής & τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
• Κατασκευή δαπέδων από κουρασάνι σε
κοινόχρηστους χώρους
• Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων
• Κατασκευή - ανακατασκευή αθλητικών
χώρων
• Ανακατασκευή δημοτικών κτιρίων καθώς
και εκπόνηση πολύ σημαντικών μελετών,
όπως
• Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
• Προμελέτη για διαχείριση & αναβάθμιση
παραλιακού μετώπου
• Μελέτη θορύβου για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε κεντρικούς δρόμους
• Μελετη εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό και δημόσιο φωτισμό

• Κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου
• Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης

Εργα που αφορούν το σύνολο του
Δήμου
• Δημοτική οδοποιία - συντήρηση οδών επισκευή τσιμεντόδρομων
• Κατασκευή δαπέδων ασφαλείας για παιδικές χαρές
• Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων
• Κατασκευές - Ανακατασκευές - Αποκατά-

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Σπύρος Πανάς, με αφορμή την ψήφιση
του προϋπολογισμού, και αφού επεσήμανε
τις άοκνες προσπάθειες του Αντιδημάρχου
Οικονομικών και των υπηρεσιών του και
τους ευχαρίστησε γι’ αυτό, υπογράμμισε:
«Με σεβασμό στα χρήματα του δημότη και
λαμβάνοντας υπόψη μας το νέο ασφυκτικό
πλαίσιο που μας υποχρεώνει, αφ’ ενός να
λειτουργήσουμε με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, αφ’ ετέρου να περιορίσουμε
δραστικά τις δαπάνες μας, παρουσιάσαμε
ως Διοίκηση και ψηφίσαμε ως Δημοτικό
Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του 2014. Σε
αυτόν αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο η
προτεραιότητα που δίνουμε για την εκτέλεση έργων απαραίτητων στην πόλη, αλλά
και η πετυχημένη προσπάθειά μας να μειώσουμε τα χρέη του παρελθόντος. Παράλληλα, παρά τη δυσμενή οικονομική
συγκυρία, θα εξακολουθήσουμε και τη χρονιά αυτή να παρέχουμε τις ίδιες χρήσιμες
και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης
μας».
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ΖΑΧΟ, ΑΝΤΙΟ
Στις 30 Δεκεμβρίου 2013, μετά από 30 χρόνια Υπηρεσίας στο Δήμο Βουλιαγμένης και έπειτα 3Β, έφυγε από τη ζωή ο Ζαχαρίας Παπαχατζάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, σύζυγος αγαπημένος και πατέρας δύο παιδιών.
Εφυγε ο τελευταίος υποστηρικτής και εραστής της Βουλιαγμένης, την οποία
αγάπησε και βοήθησε, τόσο τον Πατρίκιο Καραγιώργο, τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα και τέλος τον νυν δήμαρχο Σπύρο Πανά.
Άνθρωπος πανέξυπνος, χαρισματικός, εύρισκε λύση σε κάθε πρόβλημα των
συμπολιτών του. Είχε πολλά ακόμη να προσφέρει.
Τα έργα του στη Βουλιαγμένη και όχι μόνο, φέρουν την υπογραφή του και δείχνουν το πάθος του για τη δουλειά του.
Ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία του και περιμένουμε να τον
τιμήσετε στο Μνημόσυνο των 40 ημερών, στις 8 Φεβρουαρίου, 11 το πρωί στο
Κοιμητήριο Βουλιαγμένης, ημέρα της εορτής του.

Αρχαιοελληνικές και Χριστιανικές γιορτές
σε παράλληλη πορεία
Τελετουργία και γιορτές του Γάμου
Η λέξη παράδοση δεν λειτουργεί σαν την απλή
έννοια της μετάδοσης ηθών και εθίμων, αλλά
σαν μια παρελθοντολογική άποψη ιδεών και
αντιλήψεων, η οποία διεισδύει σε κάθε καινούργιο στοιχείο, με σκοπό τη διαιώνιση μιας
γνώσης μυητικού τύπου, μια γνώσης ως του διαιωνιζομένου πνεύματος.
Με βάση την αρχή του πλουραλισμού, κάθε
καινούργιο στοιχείο προσανατολίζεται σε ένα
εξ ίσου σταθερό πόθο ενότητας, η οποία όμως
μόνο εν καιρώ, σαν την αλχημική Λυδία λίθο,
αποκαλύπτεται.
Η νέα θεώρηση του κόσμου συνάπτει νέες συμμαχίες, μεταξύ θεού και ανθρώπου και οι εξ
αυτών των συμμαχιών συμπάθειες, διοχετεύονται στις παραδόσεις.
Αυτές δε εν καιρώ παρουσιάζονται σαν να
έχουν αντλήσει, από τη μιά και μόνη πηγή.
Έτσι τα σημερινά έθιμα και οι παραδόσεις, αλχημικά συμπαρατάσσονται σε ενώσεις του παρελθόντος και του τρέχοντος παρόντος. Από
την αμοιβαία αυτή συμπάθεια που ήθελε προκύψει, ενσωματώνονται ως σε μία, οι μεταγενέστερες προκύπτουσες γιορτές.
Στη σειρά των παρόντων άρθρων, γίνεται μια
προσπάθεια να ανιχνευθούν διαχρονικά, τα
όμοια ή σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά, των
γιορτών και των εθίμων.
Έχομε ήδη αναφερθεί για τις παράλληλες γιορτές της γέννησης του παιδιού και της βάφτισης
και σήμερα συνεχίζομε με τις γιορτές του
γάμου.
Το σημερινό στεφάνωμα των νεονύμφων είναι
και αυτό ένα από τα πολλά αρχαία κατάλοιπα.
Αυτό όμως ο χριστιανός συγγραφέας Τερτυλλιανός (155-222 μ.Χ.) το καταδίκασε σαν ειδωλολατρικό κατάλοιπο και έλεγε ότι πρέπει να
απέχομε από αυτό και «να μην επιστρέψωμεν
δια αυτού, εις την των ψευδών θεών λατρείαν».
Τουναντίον ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (398404), εν τη σοφία του επεκρότησε τη συνήθεια
αυτή, «ως ουδέν άτοπον ενεχούσης» και έλεγεν ότι «οι στέφανοι ταις κεφαλαίς επιτίθενται,

ως σύμβολα νίκης ότι αήττητοι γενόμενοι ούτω
προσερχόμενοι τη ευνή, ότι μη κατηγωνίσθησαν υπο της ηδονής».
Στην αρχαία Αθήνα το στεφάνωμα εσήμαινε
την καταξίωση της απόφασης για μια συμβίωση, αλλά και την διαπίστωση μιας επιβεβραβευμένης αγνότητας.
Τα μαλλιά της η νεόνυμφη, τα έδενε προς τα
επάνω, και επάνω από το πέπλο το νυφικό.
Δίπλα της ήταν καθισμένη η “νυμφεύτρια”, μια
κόρη που έπαιζε τον ρόλο της σημερινής παρανύμφου.
Στο βιβλίο του Λύρα ”Ομίχλη στους φωτεινούς
Χοροτόπους του Κόσμου’’, βρίσκει κανείς εικόνες σχετικές, με όλο και περισσότερες λεπτομέρειες.
Δίπλα λοιπόν στον άνδρα που θα ενυμφεύετο,
στεκόταν ένα μικρό αγόρι “ο πάροχος”, δηλαδή
ο συνοδός του γαμπρού.
Αλλά και από το βιβλίο ‘’Γιορτές των αρχαίων
Ελλήνων’’, που είναι γραμμένο από τον Φινέα,
πληροφοριακά συμπληρώνω, πως οι γάμοι
στην Αθήνα γίνονταν κατά προτίμηση το μήνα
Γαμηλιώνα, και συνήθως με πανσέληνο. Ο Γαμηλιών ήταν ο πρώτος μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο μήνας, ήτοι μετά την 21η Δεκεμβρίου
και στη σειρά ο έβδομος μήνας του αττικού ημερολογίου.
Προ του γάμου ετελούντο τα “προγάμεια” ή
“προτέλεια”, δηλαδή οι θυσίες κατά τις οποίες
η νύφη με την οικογένειά της ανέβαινε στην
Ακρόπολη και ζητούσε την συμπαράσταση των
προστατίδων θεοτήτων· αυτές δε ήταν ο Δίας,
η Ήρα, και η Αρτέμιδα.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι τότε, η υποψήφια
νύφη έκοβε μια τούφα από τα μαλλιά της και τα
αφιέρωνε σε αυτές τις προστάτιδες του γάμου.
Σε συνέχεια και κατά την παραμονή, ερχόταν
η σειρά των προετοιμασιών του γάμου, τα καλούμενα “προαύλια”.
Το πρόγραμμα των προετοιμασιών περιελάμβανε την αφιέρωση των παιδικών παιχνιδιών της κόρης στο ναό, σαν δείγμα

Οι οικείοι

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης του
Δήμου Παλλήνης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, διοργανώνει
έναν κύκλο διαλέξεων Παγκόσμιας Ιστορίας με τίτλο:
«Δεκαέξι Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας»
Οι διαλέξεις θα δοθούν από την Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών,
στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφ. Μαραθώνος 117) και απευθύνονται σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, από 3
Φεβρουαρίου μέχρι και τις 2 Ιουνίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2031670

εγκατάλειψης του αγάμου βίου.
Από την κρούνη, δηλαδή τη βρύση της Καλλιρρόης πηγής του Ιλισσού, μαζευόταν νερό για τη
“λουτροφορία”, που αφορούσε το λούσιμο του
γαμπρού και της νύφης. Και έτσι έκλεινε το
σκηνικό της προετοιμασίας.
Την επομένη ημέρα στολιζόταν η νύφη. Φορούσε πέπλο και διάδημα. Στεφάνια από ελιάς
δάφνης, και μύρτα συμπλήρωναν το στόλισμα.
Όλοι οι συγγενείς, μαζί με τη νύφη σε πομπή,
συνόδευαν προς το σπίτι του γαμπρού. Στον
πηγαιμό χόρευαν και τραγουδούσαν τον “υμέναιο”. Κρατούσαν μάλιστα στα χέρια τους και
αναμμένες δάδες, αν ήταν βράδυ. Μόλις έφταναν στο σπίτι του γαμπρού, έδιναν στο ζευγάρι
σύκα, σαν ευχές “ευπορίας και ευθύμου βίου”.
Σημειωθήτω εν παρόδω ότι ως “σύκον” κατά την
αρχαία λέξη ονομάζεται το ανδρικό ή και το γυναικείο γεννητικό όργανο.
Στο συμπόσιο - γαμήλιο γλέντι που ακολουθούσε, οι γυναίκες κάθονταν ξεχωριστά από
τους άνδρες, μαζί με τη νύφη, που το πρόσωπό της ήταν σκεπασμένο σεμνά με πέπλο.
Ο γαμπρός όμως, που δεν κρατιόταν, συντόμευε τη διαδικασία του γάμου, έδινε τα “ανακαλυπτήρια’’, προσωπικά δώρα στη νύφη, έτρωγε
το γλυκό κυδώνι, σύμβολο της «εζής ηδείας και
ευαρέστου συνομιλίας» για να πάρει ενέργεια
και δύναμη και άρπαζε την κοπελιά, και την
τραβούσε “εν ενστικτώδικη μανία”, αποσυρόμενος στον νυφικό κοιτώνα για τα περαιτέρω.
Έξω από των κοιτώνα, χορός παρθένων,
έψαλλε τον “υμέναιο”, τον συμβολικό ύμνο για
το μεταβατικό στάδιο της κόρης προς γυναίκα.
Με τα επιθαλάμια άσματα περαιωνόταν η φάση
της τελετής. Αν πάλι η τελετή του γάμου γινόταν βράδυ, τα άσματα εκαλούντο “αποκοιμητικά”, δηλαδή τρυφερά νανουρίσματα και
κρατούσαν ολόκληρη τη νύχτα, μέχρι να συνεχισθούν με το μινόρε της αυγής, δηλαδή με “τα
άσματα της εγέρσεως”. Την άλλη ημέρα οι νεόνυμφοι ψυχικά ζωηροί αλλά σωματικά κατακεμνημένοι εκ του διαμεσονυκτίου γεγονότος,
έβγαιναν έξω και απολάμβαναν τη γιορτή των
“επαυλίων”, με χαιρετισμούς, χαρές και άλλα
συναφή αλλά και με ευχαριστήριες θυσίες προς
τους γαμήλιους θεούς. Μάζευαν όμως πάλι και
μετρούσαν τα καινουργιοφερμένα τους δώρα.
Στο χριστιανικό γάμο χωρίς να παραμερισθεί το
χαρμόσυνο του γεγονότος, το σκηνικό εκ βάθρων αλλάζει καίτοι η παράδοση δεν υπολείπεται.
Η αλληγορία του μηνύματος της τελετουργίας προέχει και ο σκοπός του μυστηρίου
διαγγέλλεται δια του ιερού λόγου. Επιλεκτικές ομοιότητες και ταυτίσεις όπως ήδη προελέχθη όντως παρατηρούνται, ο ιερέας
όμως εδώ εντοπίζει τον λόγο του στην υπευ-

θυνότητα του καινούργιου ζευγαριού.
Με βιβλικά αποσπάσματα, τούς θυμίζει το θεολογικό ιστορικό της δημιουργίας του ανθρώπου,
την πτώση και την εκδίωξη. Αναφέρεται στην
υποταγή της γυναίκας η οποία φτιάχτηκε για
τον άνδρα αποκλειστικά για την ποικιλότροπη
χαρά του ανδρός, και στο σκοπό, της δια του
γάμου, και προφανώς μόνο δια αυτού σχέσης
και συνεύρεσης η οποία συμποσούται στη διαιώνιση του είδους.
Να δούμε όμως για λίγο διαδραματιζόμενα τινά
εκ του ιστορικού αυτού και τις ευχές του ιερέα,
που αποσκοπούν στην ιερότητα της ενσάρκωσης όπως διακηρύττεται, της στιγμής.
Στο χριστιανικό γάμο επικρατεί η σοβαρότητα
και το νόημα του μυστηρίου. Στη βιβλική διήγηση που ακούγεται, γίνεται αναφορά στη δημιουργία του πρώτου ζεύγους. Ακολουθούν οι
ευχές με πρώτη το «ο θεός ο άχραντος και
πάσης κτίσεως δημιουργός, ο την πλευράν του
προπάτορος Αδάμ, δια την σην φιλανθρωπίαν
εις γυναίκα μεταμορφώσας και ευλογήσας αυτούς, ειπών, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε της γης». Και συνεχίζει
«Δέσποτα εξαπόστειλον την χείρα σου εξ
αγίου κοιμητηρίου σου και άρμοσον τον δούλον
σου (όνομα) και την δούλην σου (όνομα), ότι
παρά σου αρμόζεται γυνή.»
Με δυό λόγια σαφώς εκφράζεται, ότι όταν μιλάμε στη χριστιανική θρησκεία, μιλάμε μόνο για
γάμο που ευλογείται κάτω από κάποιους δικούς
της κανόνες και εννοείται για σύζευξη ανδρός
με γυναίκα.
Και πώς άλλωστε διαφορετικό το νόημα θα
ήταν, όταν η ρήση συνεχίζεται με το θρησκευτικό παράγγελμα το δια αυτού «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε».
Στην πλουραλιστική ιδεών σύγχρονη κοινωνία
που ζούμε, κανείς εχέφρων δεν θα πρέπει βεβαίως να οικειοποιηθεί τη σημαία κάποιας αρετής. Όλοι απαξάπαντες έχομε το δικαίωμα του
ίσου μεριδίου της δικής μας επιλογής εξ ού και
η πολιτεία έχει την υποχρέωση δια της ισονομίας της να προστατεύσει την όποια ιδιαιτερότητα, αρκεί αυτή δια της εμφανίσεως και των
απαιτήσεως της, να μην εγγίζει την γελοιότητα.
Ο γάμος είναι μια τόσο σπουδαία υπόθεση εθνικών προδιαγραφών και επιβίωσης του γένους
που δεν αντέχει σε τέτοιες ανεκτικότητες.
Η πολιτεία βέβαια με την πλουραλιστκή της
σύνθεση έχει την ηθική υποχρέωση να καλύψει νομικά την κάθε συντροφικότητα. Η εκδηλουμένη απαίτηση όμως προς την επίσημη
θρησκεία, να εκτραπεί των θεσπισθέντων κανόνων και αρχών της, δεν συνάδει με την λογική.
Στο επόμενο ταφικά έθιμα και μεταθανάτια ζωή.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σημ. Η βιβλιογραφία στο τέλος αυτής της σειράς των άρθρων
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εις υγείαν των κορόιδων!
451.250 ευρώ μας κοστίζει, Ελληνες, το γραφείο του
υφυπουργού Παντελή Καψή!!!
Οπως γράφει το ΦΕΚ αρ. φ. 1994/14.8.13 «από την
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 451.250 ευρώ
για το έτος 2014 και το ίδιο χρηματικό ποσό για καθένα από τα επόμενα έτη»!!

τεκμηριώσει πλήρως την ανάμειξη στις μίζες του
Άκη Τσοχατζόπουλου αλλά και του Γιάννου Παπαντωνίου”.
Αλλά το αφήσαμε στο ...συρτάρι, συμπληρώνουμε
εμείς αφού τόσα χρόνια δεν το ανακίνησαν.
Τώρα θα μου πείτε κόρακας κοράκου μάτι, βγάζει;

Γερμανική ...βοήθεια
Αφού μας έφτασαν να χάσουμε την ελευθερία μας, την
αξιοπρέπειά μας και την περιουσία μας, τώρα έρχονται
με χαρτοκιβώτια από την Ευρωπαϊκή Ενωση να μας ταϊσουν τυρί και ζυμαρικά δωρεάν!

Γνώριζαν για τις μίζες, αλλά...
Όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες πληροφορηθήκαμε με
έκπληξη τη δήλωση – ομολογία του βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας και αντιπροέδρου της Βουλής
Ιωάννη Τραγάκη στην οποία αναφέρει ότι: “είχαμε

Δεν είναι όλοι ίδιοι
Δεν θα έλαγα ότι έχετε άδικο που οι περισσότεροι από
εσάς δεν ασχολείστε με τα κοινά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
που θα έλεγα ότι έχετε δίκηο.
Εχετε όμως σκεφθεί ότι με τη δική σας απουσία αφήνετε
αυτούς που έχουν τους λόγους τους και τα συμφέροντά
τους να πρωταγωνιστούν;
Νομίζετε ότι η εκλογή για τη νέα
Δημοτική Αρχή αφορά μόνο τις καρέκλες; Ή μήπως πιστεύετε ότι όλοι
είναι άτομα που έχουν αγαθές προθέσεις και θέλουν να προσφέρουν;
Αν ναι, κάνετε λάθος γιατί τα περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ που είναι
ο προϋπολογισμός στα 3Β είναι
ασήμαντο ποσό συγκρινόμενο με τα
ποσά που διεκδικούν και πολιορκούν το Δήμο τα διάφορα αρπακτικά σήμερα. Και δεν
χρειάζεται να παρακολουθείτε τα Δημοτικά Συμβούλια,
απλά ρίχνετε καμμιά ματιά στον τοπικό Τύπο για να ενημερωθείτε. Το τραγικό είναι ότι βρίσκουν στηρίγματα από
ανθρώπους που παίζουν βασικό ρόλο. Δεν αναφέρομαι
στην άλλη κατηγορία που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα
από το Δήμο. Το κακό με αυτούς είναι ότι είναι ευάλωτοι
στα κελεύσματα των ισχυρών...
Αγαπητοί φίλοι, η νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει θα
πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία του
Δήμου μας για πολλά χρόνια. Αυτό το γνωρίζουν όσων
τα συμφέροντα περνούν από την αυριανή διοίκηση του
Δήμου. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα όσο
φαίνονται. Από εμάς εξαρτάται και πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί γι’ αυτούς που θα επιλέξουμε αύριο για
να διαχειριστούν τις τύχες όλων μας και δεν είναι μόνο
οικονομικό θέμα γιατί θα χαθούν κοινόχρηστοι χώροι και
παραλίες.
Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε κι εμείς ευθύνη γι’ αυτούς που
επιλέγουμε. Δεν είναι όλοι ίδιοι όπως λένε μερικοί για ευνόητους λόγους, ούτε όλοι είναι οσφυοκάμπτες· υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να προσφέρουν χωρίς
ιδιοτέλεια.
Σωτήρης Ελευθερίου

Φόρο στην ιδιωτική περιουσία
προτείνει η γερμανική Κεντρική
τράπεζα
Στο μηνιαιό δελτίο της η γερμανική κεντρική τράπεζα Βundesbank προτείνει την επιβολή εφάπαξ κεφαλαιακού
φόρου στην ιδιωτική περιουσία των πολιτών προτού ζητηθεί η βοήθεια άλλων χωρών.
Σύμφωνα με τη Bundesbank, o φόρος αυτός «ανταποκρίνεται στην αρχή της εθνικής ευθύνης, σύμφωνα με την
οποία οι φορολογούμενοι είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της κυβέρνησής τους»!!!
Αυτή είναι η κατεύθυνση των Γερμανών. Θέλουν την ιδιωτική περιουσία· τη δημόσια την έχουν ήδη αποκτήσει.
Kατάλαβες “έρημε” πολίτη; Τους ψηφίζουμε, μας κατσικώνονται στο κεφάλι, βιδώνονται στην καρέκλα και αρχίζουν
να απομυζούν το αίμα μας. Γιατί το αίμα μάς πίνουν όταν
σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού
είναι χρεωμένο από τους δρακόντιους φόρους που μας
έχουν επιβάλλει για να καλύψουμε αυτά που αυτοί φάγανε
ή σπατάλησαν και δυστυχώς ακόμα συνεχίζουν...

Διαλύονται τα δημοτικά συμβούλια
Βρε ουστ.
Εχετε οδηγήσει 6.000 ανθρώπους στην αυτοκτονία και
χιλιάδες, πολλές χιλιάδες στην εξαθλίωση για να πλουτίζουν τα δικά σας ταμεία και τώρα μας στέλνετε δωρεάν
τυρί για να πέσουμε μια και καλή στη φάκα.
Μήπως στη συνταγή ρίχνουν μέσα και το χόρτο της λησμονιάς για να ξεχάσουμε...
Θα πρότεινα στους Δήμους να μην μπαίνουν στο “τρυπάκι” και το μοιράζουν δωρεάν στους δημότες. Περιφρονήστε τους. Δεν σώζεσαι με “πεντεσπάνι” όταν δεν
έχεις γη και ύδωρ...

Εν όψει των δημοτικών εκλογών έχουν διαλύσει ήδη τα
δημοτικά συμβούλια σε πολλούς Δήμους, φτάνοντας τους
Δήμους σε παρακμή, η οποία μοιραία θα οδηγήσει σε καθυστέρηση της πόλης. Των σχολείων, της καθαριότητας,
των έργων.
Προχθές στο Δ.Σ. των 3Β διαλύσανε το συμβούλιο και
έφυγε όλη η αντιπολίτευση μαζί με το κομμάτι που αποσπάστηκε και ασπάστηκε την παράταξη του Κωνσταντέλλου και άφησαν ουσιαστικά θέματα να περιμένουν.
Μήπως δικαιωθεί ο Π. Καπετανέας, που το επεσήμανε προ
μηνός, ότι θα γίνουν πονηρά πράγματα, που θα τρίβουμε
τα μάτια μας ...

Ήρθ’ ένας φίλος
Στον Χ.Δ.
Βάσκανη μοίρα!
Με τι φαρμάκι τονε μύρωσες;
Κι αντίς απάγγιο σε λιμάνι, του έγραψες τ’ αγριοβόρι στα
στερνά.
Και στην καρδιά μιά χαρακιά, ν’ ανοίγει κάθε μέρα πιό βαθειά, θαρρείς γιά να τον καταπιεί.
Πώς σβήσαν όλα;
Πως έγιναν σκιές αποσπερνές, θύμησες στ’ αχανές το χθές
του το θολό; Τι γράφει εδώ; Δεν ξεδιαλύνει καθαρά, χωθήκανε τα τωρινά μέσ’ στα παλιά, δεν έχουν πιά φωνή τα περασμένα, όλα γενήκανε φωτιά τα πρωτινά, κάρβουνα κείνα
που θωρούσε αντρειωμένα, να τρεμοσβύνουν τώρα ισχνά κι
ανήμπορα στην παγωνιά να τον ζεστάνουν.
Φωνές και γέλια σαν σκηνές του σινεμά κι εκείνος στη ζωή
του θεατής, ανήμπορος κριτής το νόημα να βγάλει, μέσα σε
παραζάλη ασκητής, σε νύχτες δικασμένος να προβάλλει αφανής κι αλλοφερμένος ν’ αμφιβάλλει.
Ποιό είναι λάθος; και ποιό ‘ναι το σωστό; Ποιό είν’ αυτό που
θα σημάνει τη στιγμή του τη μεγάλη, τον δικιωμό να βγάλει
απ’ την ύβρη και τη σκοτεινιά;
Κινήσεις καθημερινές, λες κι είναι άλλος που τις κάνει, μόνες
οι αστραπές, όλο και πιό αριές να του θυμίζουν έναν άλλο
ουρανό, μιάν άλλη γη με χρώματα κι ανάσες κι έναν αφέντη
ήλιο δυνατό που φόραγε το δειλινό και τη νυχτιά μόνο γιά
κέφι.
Που να μιλήσει; Τι να πει; Μόνο σιωπή, μιά φλύαρη σιωπή
να ξεκουφαίνει, μόνη να υφαίνει την πληγή με παγωνιά, μόνη
να δένει κάθε άτολμη χαρά, μόνη να διαφεντεύει.
Κι ήρθ’ ένας φίλος. Ένας φάρος φωτεινός, καταμεσίς τ’ αν-

ταριασμένου του πελάγου. Δεν έκρινε, δεν δίκασε, δεν έγινε
μαχαίρι στην πληγή, μόνη καταλαγή στους κεραυνούς, σε
μαυρισμένους ουρανούς στερέωμα ψυχής κι αστέρι, ζεστό
το χέρι απ’ τα βάθη της καρδιάς.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Μα πού χάθηκαν τα αρχαία του δήμου μας;
Αν κάποιο ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωινό
κάποιος συνδημότης μας αποφάσιζε να
πάρει την οικογένειά του και να επισκεφθεί
τους πλούσιους αρχαιολογικούς «θησαυρούς» του δήμου BBB, δεν είμαι καθόλου
σίγουρη, οτι θα επιχειρούσε κάτι απλό και
ευχάριστο. Κατ΄αρχήν για να επισκεφθείς, κάτι πρέπει να γνωρίζεις προηγουμένως την υπαρξή του και να σου έχει
εξάψει με κάποιο τρόπο την περιέργεια ή
την φαντασία.
Αν, λοιπόν, ο συνδημότης μας ήταν απο
τους τυχερούς και είχε καλούς δασκάλους στο σχολείο, θα είχε ακούσει για το
εξαιρετικό προνόμιο των νεότερων κατοίκων του δήμου μας να ζουν πάνω στα ίχνη
δύο αρχαίων δήμων της εποχής της μεταρρύθμισης του Κλεισθένη τέλος του 6ου
αι., τον Αναγυρούντα ( ο Αναγυρούς) την
αρχαία Βάρη και τις Αιξωνίδες Αλές (Αιξωνίδαι Αλαί), την αρχαία Βούλα και Βουλιαγμένη. Θα είχε πληροφορηθεί για τις
πρώτες συστηματικές ανασκαφές, που άρχισε η πολιτεία στο δήμο μας στην δεκαετία του 1920, όταν ακόμη η Βάρη ήταν
αγροτική κοινότητα και η Βούλα και Βουλιαγμένη τόποι παραθερισμού.
Το 1925 τα παιδιά του Oρφανοτροφείου
Βουλιαγμένης θα βρούν στην αμμώδη
παραλία του Λαιμού μέλη απο αρχαία ερείπια, επιγραφή και μαρμάρινη κεφαλή. Η
δημοσιοποίηση του γεγονότος θα γίνει η
αφορμή το 1926-27 για συστηματική
ανασκαφή απο τον Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη. Ενας μικρός αρχαϊκός ναός του
τέλους του 6ου αι. ήρθε στο φως. Το μικρό
ιερό του Απόλλωνα Ζωστήρα 10,80×6 μ.,
ο βωμός του, τα προπύλαια, επιγραφές,
που μας επέτρεψαν να ταυτίσουμε τον
δήμο των Αιξωνίδων Αλών με την ευρύτερη περιοχή.

Το 1936 δίπλα στον αρχαίο ναό στην περιοχή του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου της Βουλιαγμένης θα αρχίσει
συστηματική ανασκαφή ερειπίων απο τον
Φοίβο Σταυρόπουλο, υπό τον φόβο της
σχεδιαζόμενης διάνοιξης «τουριστικής
οδού». Στο Λαιμό εν μέσω αμμοθινών απο
μισό ως δύο μέτρα, που απομακρύνονται
με την βοήθεια των μαθητών του Ορφανοτροφείου, ανασκάπτεται η κατοικία των

ιερέων και προσκυνητών του γειτονικού
ναού του Απόλλωνα. Ενα συγκρότημα 3-4
δωματίων με εσωτερική αυλή διαστάσεων
19,40×15,20 μ., του τέλους του 6ου αι π.X.
Στα πηγάδια της εσωτερικής αυλής βρέθηκαν αρχαϊκά βάζα, ειδώλια της Κυβέλης, κέρνοι και ασκοί με την επιγραφή
ιερόν. Δυο πύργοι προστάτευαν ναό και
ιερατική οικία Β.Δ. στο ψηλότερο σημείο
του λόφου του Ορφανοτροφείου και Β.Α.
στην παραλία του κόλπου της Βουλιαγμένης με συγκρότημα, όπου έμεναν οι άνδρες της φρουράς. Πλούσια ευρήματα
ήρθαν στο φως, νομίσματα, πήλινα ειδώλια, αγκίστρια, βάρη διχτυών, καρφιά, αγγεία, επιγραφές.
Μαζί με κάποια ευρήματα του ναού θα
αποτελέσουν την πρώτη Αρχαιολογική
Συλλογή της Βουλιαγμένης, που επιμελήθηκε ο Φοίβος Σταυρόπουλος και θα φιλοξενηθεί σε κατάλληλο διαμέρισμα του
Ορφανοτροφείου με την ευγενική παραχώρηση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
Την ίδια χρονιά, 1936, αρχίζουν συστημα-

τική ανασκαφή στη νεκρόπολη του Αναγυρούντος στην Βάρη ο προϊστάμενος
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Γεώργιος
Οικονόμος με το Φοίβο Σταυρόπουλο.
Αφορμή θα σταθεί η διοχέτευση στην
αγορά των φιλότεχνων μιας μεγάλης ποσότητας οστράκων, θραυσμάτων ταφικών
αγγείων του 7ου αι. π.Χ, προϊόν λαθρανασκαφής απο την περιοχή της Βάρης. Η
εξαιρετική τέχνη και σπανιότητα του υλικού θα κινητοποιήσει το γνωστό συλλέκτη
και πρόεδρο των φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Μιχαήλ Βλαστό
από κοινού με τον Humfry Payne, διευθυντή της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, ώστε να αγοραστούν τα θραύσματα
απο το Εθνικό Μουσείο και να αποτελέσουν τις προθήκες 35-38 της αίθουσας 50.
Οι συστηματικές ανασκαφές 1936-37 θα
χρηματοδοτηθούν από την πριγκίπισσα
Singer de Polignac και η επιλογή του πεδίου θα προσδιοριστεί από το χώρο από
τον οποίο προήλθαν τα θραύσματα των
αγγείων πρωτοαττικού ρυθμού από τη λαθρανασκαφή στα ανατολικά του χωριού.
Οι τάφοι που ανασκάφτηκαν οργανώνον-

ται σε δύο μεγάλους τύμβους. Επτά από
αυτούς διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Τα ευρήματα, μια μεγάλη σειρά σημαντικών αγγείων, δύο σφίγγες από πωρόλιθο
και το πιο ενδιαφέρον, μία νεκροφόρα από
πηλό. Ένα άρμα με τέσσερις τροχούς, που
οδηγεί ένας αμαξηλάτης, μεταφέρει ένα
φέρετρο, που πλαισιώνουν τέσσερις γυναίκες, που θρηνούν. Μέσα στο φέρετρο
ένα λιλιπούτειο ειδώλιο παριστάνει τον
νεκρό, ενώ τον σκεπάζει βαρύ ύφασμα
από πηλό, που μιμείται την υφή και τις πτυχώσεις του υφάσματος πάνω στο οποίο
βρίσκονται ένα πουλάκι και ένα άλλο λιλιπούτειο ειδώλιο.
Το 1939 ο Φοίβος ο Σταυρόπουλος θα συνεχίσει τις ανασκαφές στη Βάρη ανασκάπτοντας
για πρώτη
φορά
την

υστερογεωμετρική Ακρόπολη της Λαθούριζας. Μοναδική στην Αττική, όπου
έφερε στο φώς εικοσιπέντε οικίες, ιερό
διαφόρων θεοτήτων, πύργους. Τα ευρήματα, πολυάριθμα, πήλινα λατρευτικά ειδώλια, κοσμήματα από διάφορα μέταλλα,
επιγραφές.
Έτσι, λοιπόν άρχισε να αναδύεται ο αρχαίος πολιτισμός στο δήμο μας έως τον
πόλεμο. Και τα τρία μνημεία που ανασκάφηκαν κυρήχθηκαν διατηρητέα από την
πολιτεία, ως μνημεία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Ο ναός του Απόλλωνα το
1929 (ΦΕΚ 142/Α/ 11-4-1929) σε ακτίνα

100 μέτρων και η ιερατική οικία το 1937
(ΦΕΚ 292/Α/31-7-1937) σε ακτίνα 300 μέτρων. Η νεκρόπολη της Βάρης και η Ακρόπολη
της
Λαθούριζας,
παρά
τη
σπουδαιότητά τους, θα αργήσουν να κηρυχθούν ως διατηρητέα μνημεία. Θα πρέ-

πει να περιμένουν έως το 1965 (ΦΕΚ
134/Β/20-2-1965).
Έχοντας, λοιπόν, όλα αυτά κατά νου ο περίεργος και φιλέρευνος συμπολίτης μας
οδεύει με την οικογένεια του προς επίσκεψιν του προστάτη του αρχαίου δήμου των
Αιξωνίδων Αλών του Απόλλωνα, θεού του
φωτός. Καμιά πινακίδα καθοδόν δεν τον
φωτίζει για την πορεία του. Όλες οι πινακίδες οδηγούν στη λίμνη της Βουλιαγμένης.
Καμία μνεία, καμία σήμανση, έστω και ως
υπόμνηση των αρχαιολογικών χώρων ενός
δήμου αντάξιου της μεγάλης ιστορίας
του.
Ευτυχώς, ο συμπολίτης μας είναι νέος και
εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες
μπαίνει λοιπόν στην ιστοσελίδα του δήμου
μας για να βρει τα μνημεία του αρχαία,
νεότερα και σύγχρονα. Τι περίεργο! δεν
υπάρχει τίποτα. Συνεχίζει με την ιστοσελίδα της ΚΣΤ' Εφορείας Αρχαιοτήτων και
εδώ τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχει και το
Google Earth.
Φτάνει στο Λαιμό. Η είσοδος τον μπερδεύει λίγο, είναι από κατάλευκη λάκα και
φιμέ γυαλί. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω, που
να θυμίζει αρχαίο ναό και ιερατική κατοικία. Λες να έκανε λάθος το Google Earth;
Τα αυτοκίνητα κάνουν ένα φοβερό πανδαιμόνιο. Απέναντι στο Ναυτικό Όμιλο
Βουλιαγμένης δέρνονται για μια θέση στο
πάρκινγκ.
Ρωτάει τον κύριο πίσω απο το φιμέ γκισέ
για τον ναό του Απόλλωνα. Νοιώθει λίγο
σαν καθυστερημένος, καθώς τον κοιτάζει
παράξενα. Ωραίες γκόμενες και γκόμενοι
τους προσπερνούν, χαχανίζοντας. Μπαίνουν μέσα σαν χαμένοι ψάχνοντας το ναό.
Ολόγυρα ξαπλώστρες απο ξύλο τικ, σικ
μαγαζιά, γήπεδα, ρακέτες ένα πολύβουο
πλήθος και στη άκρη χαμηλά στέκει ήσυχα
και ντροπαλά ο μικρός ναός του Απόλλωνα. Εξόριστος στον αιώνα του λάϊφ
στάϊλ. Φυλακισμένος αιώνια στην τουριστική αποικία της Εθνικής Τράπεζας. Τι να
την κάνεις την ιστορία; Εδώ η ιστορία γράφτηκε από τις τράπεζες με την συμβολή
του βασιλιά και της δικτατορίας.
Έξω , η ιερατική οικία “ετέθη υπό την προστασίαν” της κοσμικής Ιθάκης και αποτέλεσε το ιερό υπόβαθρο του πάρκινγκ της.
Ενώ λίγο πιο κάτω τα αρχαία νεκροταφεία
της Βάρης ερημώνουν περιφραγμένα στη
λησμονιά και η ακριβή Ακρόπολη της Λαθούριζας ρημάζει στο έλεος της φωτιάς
και της αδιαφορίας μας.

Μαριέττα Σέρβου
Μέλος της Ρι.Κι.Π.-Β.Β.Β.
Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών BBB
http://rikipvvv.blogspot.gr/ - rikipvvv@gmail.com
https://www.facebook.com/rikipvvv - https://twitter.com/rikipovvv
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επιστολές - σχόλια
Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι
καλούνται να πληρώσουν
υψηλότατα τέλη στα 3Β
Aξιότιμη κ. Διευθύντρια της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ
Σας αποστέλλω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ, καθώς και επιστολή που απέστειλε
προς τον κ. Δήμαρχο, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), ήδη από τον Σεπτέμβριο του
2013. Θα σας παρακαλούσα να αναδείξετε το θέμα, διότι
αφορά τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, αμεα και μονογονεϊκές οικογένειες που είναι κάτοικοι και δημότες του
Δήμου ΒΒΒ.
Μετά από παρέμβασή μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
ανεστάλη μεν προσωρινά η εφαρμογή της απόφασης,
προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξέταζε το
θέμα. Πλην όμως ουδέν μέχρι τώρα έχει πράξει, η απόφαση επομένως ισχύει και πολύ απλά θα εφαρμοστεί
από τον όποιο Δήμαρχο μετά τις Δημοτικές Εκλογές.
Κατόπιν αυτού έχουν ενημερωθεί μέσω ιντερνετ, οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι του Δήμου προκειμένου να λάβουν υπόψιν την άνω απόφαση και να την
συνεκτιμήσουν ενόψει των Δημοτικών Εκλογών.
Ωστόσο μια δημοσίευση στην εφημερίδα σας θα έδινε
την δυνατότητα ενημέρωσης όσων τυχόν δεν έχουν
ακόμη ενημερωθεί.
Με εκτίμηση
Ευάγγελος Ν. Αργυρούλης
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Δημότης ΒΒΒ
τηλ. 210 645 6487

Εν περιλήψει η απόφαση:
Για να συνεχίσει να υπάρχει έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) στους πολυτέκνους και τριτέκνους κατοίκους
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων που έχουν τεθεί, θα πρέπει η κατοικία μαζί με τα υπόγεια, τις αποθήκες, τις θέσεις
στάθμευσης κτλ., να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ. Αν λάβουμε υπόψιν ότι μια θέση στάθμευσης και μια αποθήκη
έχουν εμβαδόν περί τα 30τ.μ. η κύρια κατοικία δεν θα
πρέπει να ξεπερνάει τα 120 τ.μ. για στέγαση εξαμελούς
και άνω οικογένειας.
Επί συνόλου 33 δημοτικών συμβούλων απουσίαζαν οι
13. Παρόντες 20. Αποχώρησαν οι 10 και οι υπόλοιποι
δέκα δημοτικοί σύμβουλοι επί συνόλου 33 ελαβαν την
απόφαση αυτή.

Πληγή τα ταξί στη Βούλα
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,
το κέντρο έχει αποκλειστεί από τα ταξί που σταθμεύουν στο χώρο του πάρκινγκ, αλλά και απέξω,
απέναντι από τον Αγιο Ιωάννη, αποκλείοντας έτσι
τους κατοίκους που θα ήθελαν να σταθμεύσουν για
να κάνουν τα ψώνια τους στο εμπορικό κέντρο της
Βούλας.
Είναι φορές μάλιστα που δεν μπορεί να περάσεις,
από τον ελάχιστο χώρο διέλευσης που αφήνουν.
Παρακαλώ κοινοποιείστε το. Κάτι πρέπει να γίνει.
Ε.Π.

Τα ρέματα αιτία ανταπαντήσεων
μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και Περιφέρειας
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, μετά από ενημέρωση του Δήμου Μαρκοπούλου, για τον καθαρισμό των ρεμάτων
στην περιοχή Μαρκόπουλου και Πόρτο Ράφτη, μετά από ενέργειες του Δήμου.
Αυτό έγινε αιτία να απαντήσει η Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Προς αποκατάσταση
της αλήθειας
Απάντηση σε δημοσίευμα του Δήμου
Μαρκοπούλου για καθαρισμό ρεμάτων
του Δήμου
Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Ανατ. Αττικής Κα Χρυσάνθη
Κισκήρα σας ενημερώνει ότι:
Σε απάντηση προσφάτου (21-1-2014)
δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μαρκοπούλου, αναφορικά με
τον καθαρισμό ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σας και
προς αποκατάσταση των πραγματικών
γεγονότων, σας ενημερώνουμε ότι,
όσον αφορά το έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. που επι-

καλείστε, δε δηλώνει αδυναμία καθαρισμού ρεμάτων, από την Περιφέρεια
Αττικής, αλλά αναφέρεται μόνο σε
αδυναμία καθαρισμού κατά την εποχή
που συντάχθηκε (Σεπτέμβριος 2013),
δεδομένου ότι οι διαδικασίες του διαγωνισμού για σύναψη της σχετικής
σύμβασης ήταν σε εξέλιξη.
Οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων σε
όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής άρχισαν στις 10-112013 αμέσως μετά την έκδοση της
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από
την Περιφέρεια, στον Δήμο σας, άρχισαν στις 14-01-2014 από το ρέμα “Χειλίστρα”, συνεχίζονται στο ρέμα “Αγ.
Σπυρίδωνα” και “Αγ. Γεωργίου” κλπ.
και θα εκτελεσθούν εντός των ορίων
της εγκεκριμένης πίστωσης.
Κατά την έναρξη του προαναφερόμενου πρόσφατου καθαρισμού, εκλήθη-

σαν εκπρόσωποι από το Δήμο σας για
την ενημέρωσή τους, καθώς και για
την επισήμανση των προτεραιοτήτων.
Φωτογραφίες από τις εργασίες καθαρισμού στον Δήμο σας επισυνάπτονται.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την
ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα σας, προς ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου.

Απάντηση στην ανακοίνωση της Αντιπεριφερειάρχου Ανατ. Αττικής
Χρυσάνθης Κισκίρα, από το Δήμο Μαρκοπούλου
Σε απάντηση της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής κα Χρυσάνθη Κισκίρα, σχετικά με τον
καθαρισμό των ρεμάτων στον Δήμο Μαρκοπούλου, σας ενημερώνουμε, για τα εξής:
Ο Δήμος Μαρκοπούλου πήρε την πρωτοβουλία, να προχωρήσει στον καθαρισμό των δύο πιο κρίσιμων ρεμάτων και συγκεκριμένα, του ρέματος στο ύψος των Σούπερ Μάρκετ
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΓΕΓΟΣ» στο Πόρτο Ράφτη και του
ρέματος «Αγίου Γεωργίου», στο ύψος της Πυροσβεστικής
Μαρκοπούλου, καθώς η Περιφέρεια ενημέρωσε στις 06-092013, κατόπιν, του από 31-07-2013 αιτήματος του Δήμου μας,
ότι ΔΕΝ δύναται να προχωρήσει στον καθαρισμό των ρεμάτων αρμοδιότητάς της, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός που
έλαβε χώρα στις 05-04-2013, βρισκόταν σε εξέλιξη και δεν
είχε εγκατασταθεί ο Ανάδοχος.
Επιπλέον, προχώρησε σε έκκληση προς τον Δήμο Μαρκοπούλου, να συνδράμει με δικά του μέσα στον καθαρισμό των
ρεμάτων, δεδομένου ότι η Υπηρεσία της, δεν διαθέτει δικά
της μηχανήματα και σχετική εργολαβία σε εξέλιξη.
Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι οι καθαρισμοί των ρεμάτων, προκειμένου να πιάσουν τόπο, πρέπει να γίνονται το αργότερο
μέχρι τα τέλη του μήνα Σεπτεμβρίου, καθώς τότε ξεκινούν οι
έντονες βροχοπτώσεις, ο Δήμος Μαρκοπούλου, κίνησε άμεσα
τις διαδικασίες, προκειμένου να μισθώσει ερπηστριοφόρο και
να πραγματοποιηθούν οι καθαρισμοί, τουλάχιστον στα δύο
προαναφερθέντα επικίνδυνα ρέματα.
Έχοντας σημειωθεί δύο (2) φορές, πλημμυρικά φαινόμενα,
κατόπιν έντονων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Νοέμβριο
και Δεκέμβριο και δεδομένης της τετράμηνης καθυστέρησης
του διαγωνισμού, ο Δήμος Μαρκοπούλου πήρε την πρωτο-

βουλία να προβεί άμεσα και με δικά του έξοδα και μέσα, στον
καθαρισμό των παραπάνω ρεμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, η βοήθεια της Περιφέρειας είναι πολύτιμη, επιθυμητή και σαφώς απαραίτητη. Ωστόσο, όσον αφορά
στον καθαρισμό των ρεμάτων, υπήρχε μεγάλη χρονική καθυστέρηση και ο Δήμος Μαρκοπούλου είχε την υποχρέωση να
παρέμβει νωρίτερα προς όφελος
των πολιτών.
Μάλιστα, ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση από την Περιφέρεια, για τον
χρονικό ορίζοντα πραγματοποίησης των εργασιών καθαρισμού,
των ρεμάτων αρμοδιότητάς της.
Καλό θα ήταν, οι αρμόδιοι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, να ακολουθούν το παράδειγμα της έγκαιρης και
αποτελεσματικής παρέμβασης για την επίλυση καίριων ζητημάτων, του πολιτικού τους Προϊσταμένου, Περιφερειάρχη
κου Γ. Σγουρού, χάρη στον οποίο και τις άμεσες και έγκαιρες
παρεμβάσεις του, όπου χρειάστηκε και την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία του με τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου,
η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Μαρκοπούλου και
οι πρώτες συνδέσεις με αυτόν, έγιναν εγκαίρως και πριν τις
31-12-2013, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν δυσβάσταχτα
πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση του καθαρισμού των ρεμάτων, να μην ελλόχευε ο κίνδυνος επιβολής προστίμων,
ωστόσο κανείς δε μπορούσε να αποκλείσει το πολύ χειρότερο ενδεχόμενο, απώλειας ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση
έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
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Μαζική αντίδραση στα εξοντωτικά πρόστιμα των επιχειρηματιών
καταδεικνύει δημοσκόπηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Σε μαζική αντίδραση των επαγγελματιών κατά
που τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην
3 Τα πρόστιμα στις Εφορίες είναι εξοντωτικά
των προστίμων που επιβάλλοντα από 1.1.2014,
εξαθλίωση και την τελική εξόντωσή τους.
κατέληξε
έκτακτη
δημοσκόπηση
του
3 Η πληρωμή μέσω τραπεζών θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει Πρόνοια, όταν
Eπαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ),
ο πολίτης ή ο επαγγελματίας, εξαιτίας ενός αν3 Tο πρόστιμo για μη αναγραφή εργαζόμενου είναι εξοντωτικό θρώπινου λάθους, εξοντώνεται και μάλιστα όταν
που έγινε με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και εστάλη με e-mail.
λειτουργεί χωρίς δόλο.
3 Τα μέτρα οδηγούν στον τελικό θάνατο των επιχειρήσεων
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τον Πρόεδρο
Αναπόφευκτα μέσα στο πλαίσιο των ασφυκτικών
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
προθεσμιών και στην διάρκεια της πενταετίας θα
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, όταν με επιστολή του
υπάρξει ανθρώπινο λάθος.
προς τον Πρωθυπουργό (15/1/2014), ζητούσε παρέμβασή
του κατά των προστίμων - φωτιά που επιβάλλονται από το
Τελικά ποιο είναι το ζητούμενο; Η τιμωρία; Η επιβολή τεΥπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών.
ράστιων προστίμων που σαν αποτέλεσμα θα έχει τον μαρασμό της Ελληνικής Οικονομίας, το κλείσιμο χιλιάδων
επιχειρήσεων και την αύξηση της ανεργίας;
Τα αποτελέσματα
Σε δείγμα 1262 απαντήσεων στη δημοσκόπηση που διεξήχθη από τις 21/1/2014-23/1/2014:

1. Το 71% θεωρεί ότι τα πρόστιμα της Εφορίας είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις και το 27% ότι δεν θα έχουν
αποτέλεσμα στην μάχη της φοροδιαφυγής
2. Για το όριο των 500€ για πληρωμές με κατάθεση στην
τράπεζα το 85% των απαντήσεων θεωρεί ότι θα φέρει σοβαρά προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3. Για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ για την μη αναγραφή

εργαζόμενου στην ΑΠΔ το 59% πιστεύει ότι είναι εξοντωτικό για τις επιχειρήσεις και το 26% ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα στην μάχη της φοροδιαφυγής
Τέλος, για την μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων που συντομεύει τον χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων σε 15 μέρες είναι το 93% πιστεύει ότι είναι
προθεσμία εξοντωτική για τις επιχειρήσεις και τους λογιστές.
Όπως επισήμανε το Ε.Ε.Α. στην επιστολή του προς τον
Πρωθυπουργό, είναι υπέρμαχο της επιβολής αυστηρότατων προστίμων σε όποιους κατά σύστημα φοροδιαφεύγουν
ή εισφοροδιαφεύγουν.
Προκειμένου να συνετιστούν οι φοροφυγάδες, λαμβάνονται δρακόντεια μέτρα που δεν είναι δυνατόν να έχουν σαν
αποτέλεσμα την συμμόρφωση των επαγγελματιών, αλλά

Σημαντική απόφαση για μη καταβολή ΦΠΑ
Αθώος o οφειλέτης, γιατί δεν ενήργησε με δόλο
Νομικό προοηγούμενο
στη νομική προστασία
των φορολογουμένων
και στην αντιμετώπιση
των απαράδεκτων και
εξοντωτικών φορολογικών μέτρων αποτέλεσε
απόφαση του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης
(Αριθμ. 14813/2013)
Συγκεκριμένα αθώωσε
Φορολογούμενο μέλος
και διαχειριστή ομόρρυθμης
εταιρίας
ο
οποίος απέδειξε ότι δεν
ενήργησε με δόλο, αλλά
καθυστέρησε την πληρωμή του ΦΠΑ λόγω αν-

τικειμενικής αδυναμίας
που προέκυψε από την
μη είσπραξη τιμολογίων
που είχε εκδώσει.
Η αθώωση αφορά τις
ποινικές κυρώσεις της
μη απόδοσης του Φ.Π.Α.
(φυλάκιση ενός έτους)
Όπως αναφέρει η απόφαση, «από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν
προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με
δόλο αλλά και με σκοπό να
αποφύγει την πληρωμή
φόρου
προστιθέμενης
αξίας, αλλά αντίθετα είχε

την πρόθεση να τον καταβάλει και από αντικειμενική αδυναμία δεν τον
κατέβαλε το 2011, γι' αυτό
άλλωστε προέβη σε ρύθμιση της οφειλής του
μόλις άρχισε να ανακάμπτει εν μέρει και επειδή το
αδίκημα της μη απόδοσης
ΦΠΑ απαιτεί άμεσο δόλο
πρώτου βαθμού, που δεν
συντρέχει στο πρόσωπο
του κατηγορουμένου, πρέπει αυτός να κηρυχθεί
αθώος της πράξης της παράβασης του άρθρου 18
παρ. 1 β του Ν. 2523/1997,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα».

Θεωρούμε τόσο η Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
αλλά και του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά και να εφαρμόσουν τα αυστηρά πρόστιμα
μόνο σε όσους αποδεικνύεται ότι συστηματικά δεν εφαρμόζουν τον Νόμο και φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν με δόλο.
http://www.eea.gr/gr/el/articles/dimoskopisi-eea-maziki-antidrasi-staprostima

Εγκαινιάστηκε η επαρχιακή οδός
Μεγάρων - Αλεποχωρίου
Ένα πολύ σημαντικό έργο
υποδομής, η Επαρχιακή οδός
Μεγάρων - Αλεποχωρίου
(πεδινό τμήμα), εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στον κόμβο Αγ.
Στεφάνου (επί της οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου) στα
Μέγαρα, από τον Περιφερειάρχη
Αττικής,
Γιάννη
Σγουρό, και την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,
Σταυρούλα Δήμου. Η Νέα
επαρχιακή οδός Μεγάρων Αλεποχωρίου θα αποτελέσει
βελτίωση της προϋπάρχουσας, εξασφαλίζει γρηγορότερη και ασφαλέστερη
πρόσβαση στην περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα για

αύξηση της επισκεψιμότητάς
της και καθιστώντας την ως
έναν πολύ ελκυστικό τουριστικό προορισμό με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την αγορά
της και την οικονομική της
ανάπτυξη.
Έχει μήκος 21 χιλιόμετρα περίπου και αποτελεί τον κύριο
επαρχιακό οδικό άξονα σύνδεσης Σαρωνικού και Κορινθιακού Κόλπου μέσω των
οικιστικών συγκροτημάτων
Μεγάρων
-Αλεποχωρίου,
ακολουθώντας βορειοδυτική
κατεύθυνση, καταλήγοντας
εν τέλει, στο Κάτω Αλεποχώρι.
Ο προϋπολογισμός του
έργου είναι 12,69 εκατ. Ευρώ

και η χρηματοδότησή του
προήλθε από κοινοτικούς πόρους μέσω της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Αττικής.
«Με κοινή λογική και σωστό
προγραμματισμό έχουμε δημιουργήσει ένα πλεόνασμα
που μας επιτρέπει να υλοποιούμε πάσης φύσεως έργα,
έργα υποδομών, κοινωνικά,
αθλητικά. Χρησιμοποιούμε
κάθε διατιθέμενο μέσο και
εκμεταλλευόμαστε κάθε διαθέσιμο πόρο για να αντιστρέψουμε την κατάσταση,
σεβόμενοι την ποιότητα
ζωής του πολίτη», τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός.
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Δικηγορικά Βούλας
Μία από τις έξη συνοικίες της πόλης
με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος

Συνέντευξη με τον πρόεδρο του συλλόγου Δημήτρη
λιαγμένης. Και το αποκορύφωμα, ξαφνικά
βρεθήκαμε να ανήκουμε στην Ενορία του
Αγίου Ιωάννη!!
Ετσι λοιπόν, αναγκαστήκαμε να ιδρύσουμε
τον Σύλλογο ώστε να κινούμεθα πλέον συντεταγμένα.

Την “άγνωστη” και πολύ οικεία συνοικία “Δικηγορικά” της Βούλας
προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε μέσω του εξωραϊστικού Συλλόγου “Θέμις”, που εδρεύει εκεί.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Δημήτρης Ηλιού, ο οποίος δέχθηκε ευχάριστα να μας μιλήσει.
Αννα Μπουζιάνη: Κύριε Ηλιού είστε πρόεδρος στο Σύλλογο «Θέμις» στα Δικηγορικά
της Βούλας. Απ’ όσο γνωρίζουμε τα «Δικηγορικά» βρίσκονται μεταξύ Ευρυάλης Βούλας
και Πανοράματος. Οριοθετείστε μας την
έκταση των Δικηγορικών.
Δημήτρης Ηλιού: Η περιοχή μας συνορεύει με
την Αιξωνή Γλυφάδας. Συγκεκριμένα η οδός
Δερβενακίων είναι το σύνορο των δυο Πόλεων. Χαρακτηριστικά η μια πλευρά του δρόμου είναι εξωραΐσμένη· από τη μεριά της
Γλυφαδας, η οποία ουσιαστικά καταπάτησε
ένα μέρος του δρόμου, κλείνοντάς τον με ένα
ανοικτό γήπεδο Μπάσκετ. Τοποθέτησε μάλιστα τις κολόνες ηλεκτρισμού εκεί που θα διευρύνετο ο συγκεκριμένος δρομος. Από την
άλλη πλευρά, η Βούλα “συναγωνιζεται” με μια
χωματερή πολλών στρεμμάτων, που συνορεύει με το 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο και μάλιστα
απλώνεται στην είσοδο της Πόλης μας.
Απο την βόρεια πλευρά, η οδος Ζακύνθου,
διαχωρίζει τα Δικηγορικά από το Πανόραμα.
Επεκτείνεται δε μέχρι την οδό Β. Γεωργίου.
Σε ότι εχει σχέση με την γειτνίαση με την Περιοχή Ευρυάλη, ο Δήμος εθέσε μεν προ ολίγων ετών ως όριο τη Λ. Βουλιαγμένης, είναι
όμως γνωστό ότι πολλοί Δικηγόροι ή οι απόγονοί τους διαμένουν σε σπίτια που έχουν
ανεγερθεί σε οικοπεδικούς χώρους που εχουν
παραχωρηθεί στα μέσα της δεκαετίας του 50’
από τον Συνεταιρισμό των Δικηγορων Πειραιώς, κάτω από την Λ. Βουλιαγμένης.
Είστε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου;
Ναι. Ο υποφαινόμενος είναι αυτός που έτυχε
να πάρει τήν πρωτοβουλία έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση των αειμνήστων φίλων,
Φίλιππου Συρίγου και Σαράντη Μιχαλόπουλου, και τη βοήθεια της Ελένης Κατσακιώρη,
του Αλέξανδρου Γιάγκου, του Μάκη Κουρσούνη καθώς και της Ελσας Γιαννοπούλου και
φυσικά πολλών εκλεκτων κατοίκων της Πε-

ριοχης. Στα Δικηγορικά αρκετοί κάτοικοι διαβιούν πολλά χρόνια και ετσι έχουμε την τύχη,
οι περισσότεροι να γνωριζόμαστε φιλικά.
Τί σας έκανε να δημιουργήσετε το Σύλλογο
«Θέμις»;
Θεωρούσαμε ότι η Βούλα αποτελεί μια ενότητα· γι’ αυτό και οι πρωτοβουλίες μας αναμιγνύονταν με των άλλων περιοχών. Οι σχέσεις
μας με όλες τις περιοχές της Πόλης μας ήταν
πολύ φιλικές και κυρίως με το Πανόραμα με
το οποίο μας συνδέουν κοινοί πυλώνες:
H Ενορία του Αγίου Νεκταρίου (θυμίζουμε ότι
κάτοικοι των Δικηγορικών διέθεσαν ικανότατα
ποσά για την ανέγερση του Ναού) τα κοινά
σχολεία, 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Πανόραμα,
όπου φοιτούν και τα παιδιά των Δικηγορικών
καθώς και το Νηπιαγωγείο, το 2ο Γυμνάσιο 2ο Λύκειο που υπάγονται στα Δικηγορικά,
αλλά αντίστοιχα φοιτούν και τα παιδιά του
Πανοράματος. Μετα από μακρόχρονη θητεία
στον Πρωτέα όπου αθλούνταν και τα παιδια
μου, ιδρύσαμε τον “Φιλαθλητικο 2004” για
παιδιά και νέους που δεν έχουν προσόντα
πρωταθλητισμού αλλά έπρεπε να αθλούνται.
Επισης τον Σύλλογο Αποφοίτων του 2ου Λυκείου Βούλας με την επωνυμία “Οδος Προόδου” , συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος και
Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο “Διεκδίκησης για
το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας” και πολλά
άλλα.
Σταδιακά ανακαλύψαμε ότι θεωρήθηκε η συνοικία Δικηγορικά ως ξέφραγο αμπέλι. Τα αυτοκίνητα διασχίζουν τους δρόμους μας με
εγκληματική ταχύτητα, η Πειραιώς αντιμετωπίζεται σαν Λεωφόρος. Συμβαίνουν ατυχήματα με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό και
συχνότητα από την Λ. Βουλιαγμένης. Παιδιά
του Δημοτικού αποκλείονται πλεον από το
3ο Δημοτικό και τους υποδεικνύεται να εγγράφονται στο Πρώτο ή στο Δέυτερο, που ως
γνωστόν απέχουν τριπλάσια απόσταση και βέβαια πρέπει να διασχίζουν τη Λεωφόρο Βου-

Ποιες είναι οι δραστηριότητες που ασχολείται ο σύλλογος;
Εκτός από την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων, που μας απασχολούν σχεδόν συνεχώς μια και αφορούν στην ασφάλεια και την
καθημερινή ζωή των Δημοτών της Περιοχής
μας, ασχολούμεθα αποκλειστικά με συναφή
των επιδιώξεων του Συλλόγου, θέματα.
Ειστε ικανοποιημένος από τον εξωραϊσμό
της συνοικίας σας;
Την Περιοχή μας τη διαμόρφωσαν οι Δικηγόροι Πειραιώς, πρό πενήντα ετών περίπου, με
τέτοιο τρόπο ώστε, παρα την σχεδόν παντελή
ελλειψη παρέμβασης του Δήμου (διαχρονικά)
μπορούμε να πούμε ότι διαθέτει έναν “αυτοφυή” εξωραϊσμό και συνεχίζει να υπάρχει με
τη φροντίδα των Δημοτών-κατοίκων.

Υπάρχουν ελλείψεις και ποιες είναι αυτές;
Ναι, πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκαταστάση
του Αερίου και ένα μικρο υπόλοιπο κομμάτι
της απορροής των ομβρίων υδάτων. Και φυσικά ό,τι έχει σχέση με την οδική σήμανση, και
την εν γένει επικινδυνότητα της κυκλοφορίας.

Είστε ικανοποιημένος από την παρουσία της
Δημοτικής Αρχής στην συνοικία σας;
Όπως προανεφέραμε, διαχρονικά, η παρουσία της Δημοτικής Αρχής είναι απειροελάχιστη, οπότε δέν επιδέχεται κριτική.

Τι θα προτείνατε στην όποια επερχόμενη Δημοτική Αρχή για τη συνοικία σας.
Κατ’αρχάς να ασχοληθεί με τα στοιχειώδη,
όπως εχουν καταγραφεί παραπάνω. Κατόπιν
βλεπουμε.

Σκέπτεστε μήπως να ασχοληθείτε ενεργά
μέσα από κάποιο Δημοτικό συνδυασμό στις

Ηλιού

επερχόμενες εκλογές;
Είναι γεγονός ότι, όπως και παλαιότερα ετσι
και τώρα, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες
προτάσεις, πράγμα μάλλον σύνηθες, αφού
λογικό είναι οι συνδυασμοί να ενδιαφέρονται
να εντάξουν στο ψηφοδελτιο τους, ενεργούς
πολίτες. Τα κοινά δεν με αφήνουν αδιάφορο.
Όμως αισθάνομαι ικανοποιημένος, στο μέτρο
του δυνατού, με τις μέχρι τώρα Κοινωνικές
ενασχολήσεις μου. Με δεδομένη δε προτεραιότητα στην οικογένεια μου, την εργασία
και τις επαγγελματικές ενασχολήσεις δεν
υπάρχει χρόνος για κάτι τετοιο. Οπότε δεν
αποβλέπω σε πιθανά οφφίτσια για λόγους εντυπωσιασμού. Το δε κερασάκι είναι οι κάκιστες εντυπώσεις που έχουν μείνει από την
διεξαγωγή των Δημοτικών Συμβουλίων της
παρούσας 4ετιας οπου κυριάρχησε άκρατος
ατομισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κύριε Ηλιού, ευχαριστώ, για το χρόνο που
διαθέσατε και εύχομαι να αναμιχθείτε με τα
του Δήμου, γιατί οι ενεργοί πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν, πρωτίστως, στα δημοτικά δρώμενα.
Ο Δημήτρης Ηλιού είναι Απόφοιτος του
Ελληνογαλλικού Κολλεγίου Saint Paul, De
la Salle, και συμμετέχει στο Δ.Σ τού Σύλλογου Αποφοίτων που εχει πολυσχιδείς
δραστηριότητες, όπως αυτή που ετοιμάζουν για σήμερα Σάββατο 1η Φεβρουαρίου
ως συνδιοργανωτές εκδήλωσης στο Θέατρο του Κολλεγίου με προσκλημένους
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επίσης σπούδασε Οικονομικά-Ναυτιλιακά
στην Αγγλία, οπου και εργάστηκε για ικανό
διαστημα στο Σίτυ.
Είναι μέλος τού Ναυτιλιακού Χρηματιστήριου του Λονδίνου, τα τελευταία 30 χρόνια,
οπου και διατέλεσε εκλεγμένο Μέλος του
Δ.Σ αλλά και των Επιτροπών των Διεθνών
Ναυτιλιακων δεικτών που κατευθύνουν την
Παγκόσμια Ναυτιλία.
Προετοίμασε, πρότεινε και εγινε αποδεκτό
από το εν λόγω Χρηματιστήριο, με καθημερινή πλέον Διεθνή χρήση, έγγραφο, που
είναι γνωστο ώς Baltic99.
Είναι εκλεγμένος Γεν. Γραμματέας της
Ένωσης Ναυτιλιακών Συμβάσεων Έλλάδος,
όπου εκτός των άλλων δραστηριοτήτων,
προσφέρουν σε Πτυχιούχους και Μεταπτυχιακούς ετήσια Σεμινάρια Ναυτιλιακών-Οικονομικών. Παρέχουν δε Δίπλωμα από
κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διετέλεσε επισκέπτης Λέκτορας του Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου του Αμβούργου.
Εχει μία ωραία οικογένεια που αποτελείται
από τη σύντροφό του Μιμίκα και τα τρία του
παιδιά (τον Ακη, τον Βαγγέλη και την
Ελενα).
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O ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ
στηρίζει τον Σπύρο Πανά

Κενά 29 εκπαιδευτικών στην Ανατ. Αττική

Αγαπητοί φίλοι και συνδημότες Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης,

Στο «πόδι» Γονείς, μαθητές και Δήμαρχος
για το 2ο Δημοτικό Σχολείο στο Κορωπί

Θέλω να σας ανακοινώσω οτι στις Δημοτικές Εκλογές
του Μαΐου, έχω την τιμή και τη χαρά να υποστηρίξω την
υποψηφιότητα του νύν Δημάρχου Κου. Σπύρου Πανά, επικεφαλής του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Κίνηση ΒΒΒ». Οι
λόγοι πού με οδήγησαν στην απόφασή μου αυτή είναι οι
εξής:
- Θεωρώ ότι η ενδεδειγμένη επιλογή για τη θέση του Δημάρχου
είναι ο Σπύρος Πανάς, γιατί είναι
τεχνοκράτης, έχει πάθος με την
τελειότητα, είναι αφιερωμένος
στη δουλειά του ως Δήμαρχος και
έχει όραμα για την πόλη
- Θεωρώ πολύ σημαντική και ξεκάθαρη την τοποθέτησή του, αλλά
και τις ενέργειες πού έχουν γίνει
επί Δημαρχίας του σε θέματα που αφορούν Χρήσεις Γής
και Παραλιακό Μέτωπο.
- Θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός, το ότι κάποια σημαντικά θέματα που στο παρελθόν είχαν κυριολεκτικά χαθεί
μέσα απο τα χέρια του Δήμου, είτε από απειρία των τότε
υπευθύνων, είτε από αβλεψία, είτε από ολιγωρία, είτε
από άλλους λόγους, έχουν ξεκινήσει να αναθεωρούνται
και να υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι καποια από αυτά,
τελικά δεν χάθηκαν και θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις
υπέρ του Δήμου.
- Θεωρώ, οτι οι ενέργειες που γίνονται απο τη Δημοτική
Αρχή για την υλοποίηση του εξαιρετικά δύσκολου έργου
της ενοποίησης των τριών Δήμων πού συνενώθηκαν, κινούνται σε θετικά πλαίσια, παρόλες τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το θέμα.
- Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως να πορευτούμε σε ενα δρόμο πού οδηγεί στην καλυτέρευση των
παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους Δημότες,
μακριά απο μικροκομματικές και άλλες σκοπιμότητες, μακριά απο ξεπερασμένες νοοτροπίες και πρακτικές πού εν
μέρει έχουν φέρει οχι μόνο την πόλη μας, αλλά και την
πατρίδα μας σε αυτή την άσχημη κατάσταση πού βιώνουμε.
Εύχομαι σε όλους τους συνυποψηφίους όλων των συνδυασμών πού θα λάβουν μέρος στην Δημοτικές Εκλογές
του Μαΐου, καλή επιτυχία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όλοι την πόλη πού ζούμε αγαπάμε, όλοι ας αγωνιστούμε τον «καλό αγώνα» της άμιλλας, με επιχειρήματα
και ευπρέπεια και να αποφύγουμε τη λασπολογία, τις
υπερβολές και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα. Και να
συνεχίσουμε και μετα τις εκλογές να είμαστε δίπλα και
κοντά στο Δημότη, ουσιαστικά και οχι τυπικα.
Με εκτίμηση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ
πρ. Δημοτικός Σύμβουλος
πρ. Αντιδήμαρχος

“Οι 100 πρώτες ημέρες μιας
κυβέρνησης παλλαϊκού μετώπου”
O Tομέας Μεσογείων του Ε.ΠΑ.Μ. προσκαλεί στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 18:30 στο Πνευματικό κέντρο Σπάτων
"Χρήστος Μπέκας" (Σταύρου Μπέκα 7 Σπάτα Αττικής) με
θέμα: “Οι 100 πρώτες ημέρες μιας κυβέρνησης παλλαϊκού μετώπου” . Κεντρικός ομιλητής είναι ο Γ.Γ. του Ενιαίου Παλλαϊκούϊετώπου, Δημήτρης Καζάκης.

Μια απλή υπόθεση αναπλήρωσης
εκπαιδευτικού που έλαβε άδεια που
δικαιούται εκ του νόμου (από
31.12.2013) δημιουργεί μεγάλη
αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου.
Για την αντιμετώπισή του, η Διεύθυνση του σχολείου αναγκάστηκε

να κατανείμει τους μαθητές ενός
τμήματος της Έκτης τάξης σε άλλα
τμήματα με αποτέλεσμα την διασάλευση της ομαλής εκπαιδευτικής
διαδικασίας και τη δημιουργία τμημάτων με υπεράριθμους μαθητές. Η
υπόθεση παρότι ήταν γνωστή στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο δεν αντιμετωπίστηκε με άμεση αναπλήρωση
του κενού με άλλο δάσκαλο. Το ζήτημα έφτασε στην αντιδημαρχία

Παιδείας και ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης προέβη σε τηλεφωνικές παρεμβάσεις για την άμεση
διευθέτηση του προβλήματος, οι
οποίες όμως απέβησαν άκαρπες
έως σήμερα. Ως δικαιολογία δόθηκε η πληροφορία ότι παρόμοιο
πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλα
σχολεία με κενά 29 εκπαιδευτικών!

Αμέσως, όταν
πληροφορήθηκε
αυτή την εξέλιξη ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης απέστειλε
στις 23 Ιανουαρίου 2014 μια επείγουσα επιστολή προς τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με την οποία την
καλεί σε άμεση κάλυψη του κενού
της εκπαιδευτικού μέσα από το
προσωπικό που ήδη υπηρετεί σε διοικητικές ή άλλες υπηρεσίες…
Όπως δήλωσε σχετικά είναι «απαράδεκτο εν έτει 2014 να μην μπο-

Ο Γιώργος Καβασακάλης
πρόεδρος στο Δ.Σ. Μαρκοπούλου
Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. στο Δήμο Μαρκοπούλου εξελέγη
ο Γιώργος Καβασακάλης, αντικαθιστώντας τον Κώστα Αλλαγιάννη ο οποίος είχε παραιτηθεί από τις 10 Ιανουαρίου.
Εξελέγη με τη δεύτερη ψηφοφορία λαμβάνοντας 14 ψήφους
επί συνόλου 27 παρόντων συμβούλων.
ο Γιώργος Καβασακάλης διετέλεσε τη διετία 2011- 2012 αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας.
Συγκεντρώνοντας στη δεύτερη
ψηφοφορία 14 ψήφους επί συνολικά 27 παρόντων συμβούλων ο Γ. Καβασακάλης είναι
πλέον ο νέος πρόεδρος του
Σώματος.

ρούμε να αναπληρώσουμε μια εκπαιδευτικό όταν μάλιστα ήταν γνωστό ότι θα έπαιρνε άδεια…Είναι
ντροπή να μας αναγκάζουν να καταφεύγουμε σε παραστάσεις και
διαμαρτυρίες για κάτι αυτονόητο…»
Η παρέμβαση του Δημάρχου για
την επίλυση μιας αυτονόητης υποχρέωσης της Διεύθυνσης να αναπληρώνει κενά είναι ενδεικτική της
αδυναμίας εκτέλεσης από μέρους
της κεντρικής διοίκησης στοιχειωδών υποχρεώσεών της.
Η δίκαιη αγανάκτηση της σχολικής
κοινότητας και του Δήμου Κρωπίας
ανοίγει κρίσιμα ζητήματα για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
για το επόμενο διάστημα. Η «προκρούστεια» μνημονιακή πρακτική
και στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης (απολύσεις, διαθεσιμότητες
κα.) που ήδη εφαρμόζεται μπορεί να
οδηγήσει, υπό συνθήκες, σε ανεξέλεγκτες κοινωνικές εντάσεις σε
κάθε τοπική κοινωνία, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μνημονιακών μέτρων που δημιουργούν νέα
φτωχοποίηση των οικογενειών.
«Άμεση κάλυψη των κενών σε όλα
τα σχολεία της Αττικής και της
χώρας απαιτεί η κοινή λογική. Η
παιδεία δεν μπορεί πληρώνει τα
βάρη του μνημονίου» λένε γονείς
και εκπαιδευτικοί.

«Βραυρώνια 2014»
H Ομοσπονδία Εξωραϊστικών - Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος, για 4η συνεχή χρονιά διοργανώνει τις καθιερωμένες καλοκαιρινές εκδηλώσεις των Βραυρωνίων,
με τίτλο «Βραυρώνια 2014».
Τα «Βραυρώνια 2014» θα λάβουν χώρα στις 05 και 06 Ιουλίου και 11, 12 και 13 Ιουλίου.
H διοργάνωση των Βραυρωνίων τα τελευταία χρόνια
βοηθά στην ενοποίηση των κατοίκων της πόλης και του
Δήμου γενικότερα.
Καλούν όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στις διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών να επικοινωνήσουν για να ενταχθούν στην
πολιτιστική ομάδα.
Πρόεδρος: Ραφτοπούλου Άννα Τηλ. 69792245242294081831
Γεν. Γραμμ.: Καραπιδάκης Σπυρίδων Τηλ. 6977343200
email: omospondiaartemidos@yahoo.gr
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Μηνύματα αλληλεγγύης από τα ΚΑΠΗ Κρωπίας
και το Κατηχητικό Σχολείο του Αγ. Φανουρίου
Γιόρτασε με τα ΚΑΠΗ ο Δήμος Κρωπίας και το νομικό του
πρόσωπο “Σφηττός”, για το νέο έτος, παρουσιάζοντας το
έργο των ομάδων χορού, χορωδιών των ΚΑΠΗ του Δήμου
και των παιδιών του κατηχητικού σχολείου του Ι.Ν. Αγίου
Φανουρίου Καρελλά, (18/1), στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας. Το αμφιθέατρο γέμισε ασφυκτικά από μέλη
του ΚΑΠΗ, γονείς και δημότες κάθε ηλικίας.
«Η τοπική κοινωνία για άλλη μια φορά αγκάλιασε το αυθεντικό και ανυπόκριτο μήνυμα των ομάδων χορού και χορωδιών των ΚΑΠΗ και του Αγ. Φανουρίου», δήλωσε ο
Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης.

τητα. Με πάθος, προσωπικό και μέλη, υπερασπίζονται τον
θεσμό των ΚΑΠΗ και στέλνουν μηνύματα ελπίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα παιδιά του Κατηχητικού δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε ως γονείς. Είναι
αξιέπαινη η προσπάθειά τους».

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός Αδαμαντία Μάλλιου δήλωσε ότι: «ήταν μια πολύ συγκινητική συνύπαρξη γενεών
που δείχνει ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη είναι αξίες που
δίνουν νόημα στη ζωή μας. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».
Ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Γρινιεζάκης σημείωσε «ότι τα
ΚΑΠΗ του Δήμου μας είναι πρωτοπόρα σε δημιουργικόΣτην εκδήλωση παρευρέθη η Νανά Κούρεντα διακεκριμένη
δασκάλα χορού εθελόντρια, ο Φώτης Αυγέρης δάσκαλος
χορού και η δασκάλα μουσικής Σταυρούλα Εφραιμίδου.

l
l
l
l

ΤΥΠΟΣ l ΤΣΙΓΑΡΑ
ΑΡΤΟΣ (ΔΡΟΣΟΣ)
ΜΗ
ΔΙΑΝΟ ΚΟΝ
ΜΑΝΑΒΙΚΗ (ΕΠΟΧΗΣ)
Ι
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ - ΚΑΤ’ Ο
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
l ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
εις
l ΚΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
Με θέσ
κ
l ΠΑΓΩΤΑ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΔΕΛΤΑ)
πάρκινγ
l ΠΑΓΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00
AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. 2130 300 236
Νίκος Σκουντριάνος

40 χρόνια τουρκικής
εισβολής την Κύπρο
O Οργανισμός Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος διοργάνωσε την
27 Ιανουαρίου 2014 στο Μουσείο Οίνου, με αφορμή τα
40 χρόνια από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την παρουσίαση ενός Λευκώματος Αφίσας και Ποίησης που εξέδωσαν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για Ελεύθερη
Κύπρο (ΣΕΥΑΕΚ) και το Σωματείο «Συμπαράσταση
Αγώνα Κύπρου» (ΣΑΚ).
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος
Μάρκου Χρήστος, όπου μεταξύ άλλων είπε: «Αποτελεί
ξεχωριστή τιμή για τον Δήμο μας η παρουσία σας σήμερα
εδώ. Την εκδήλωση αυτή την νοιώθουμε, σαν την ελάχιστη υποχρέωση αναγνώρισης της 40χρονης μαχητικής
πορείας μιας χώρας κι ενός λαού να κατοχυρώσει την
εθνική του ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της
πατρίδας του κόντρα στις επιβουλές των εισβολέων και
των διεθνών παραγόντων που τους ενθάρρυναν και τους
συντήκουν στην διεθνή ανομία».

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Μορφωτική Ακόλουθο
της Κυπριακής Πρεσβείας Παναγίδου Μαρία, και διαβάστηκε το μήνυμα του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Φαίδωνα Αναστασίου.
Eπίσης μίλησε η πρόεδρος Παν. Μάρκου και ο Λευτέρης
Κωνσταντινίδης διάβασε τον χαιρετισμό του Βάσου Λυσσαρίδη.
Η εκδήλωση έκλεισε με απαγγελίες ποιημάτων.
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Η πρώτη κατοικία δεν πλειστηριάζεται
Συνέχεια από τη σελ. 2
― Η έλλειψη αιτιολογίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
75 ΚΕΔΕ-παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως. (Πρέπει να τις προτείνετε με την ανακοπή, δεν ερευνώνται αυτεπαγγέλτως).
― Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Θεμελιώνεται στο Σύνταγμα άρθρο 25 παρ 1 και 3
, ΑΚ 281)
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντ., ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους
του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ανεμπόδιστηκαι αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις
οποίες προσιδιάζουν (Αρχή της τριτενέργειας των συνταγματικών δικαιωμάτων-Είναι αποτέλεσμα Γερμανικής
Συνταγματικής Θεωρίας). Οι κάθε είδους περιορισμοί που
μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα

O Λεωνίδας Μπέης
καταγγέλει διασπάθιση
χρήματος
Με επιστολή που απευθύνεται στους πολίτες ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, Λεωνίδας Μπέης και τίτλο “Τέρατα και σημεία στην
ΚΔΕΜ”, κατηγορεί τη Δημοτική αρχή για διασπάθιση
χρήματος στις εργασίες ανακαίνισης του Δημοτικού Κινηματογράφου “Αρτεμις”.
Και ενώ σημείωνει, ότι πληρώθηκαν μεγάλα ποσά παρ’ όλα
αυτά «το κτίριο του ΑΡΤΕΜΙΣ
έχει ακόμη και σήμερα σημαντικά προβλήματα όπως υγρασίες, μούχλες, προβληματική
θέρμανση και πολλά άλλα».
Ακόμη αναφέρεται σε μελέτη
«για παροχή οικονομοτεχνικών
υπηρεσιών για την βιωσιμότητα
και χωροθέτηση υπόγειων και
υπέργειων χώρων στάθμευσης
στην πόλη του Μαρκόπουλου!», που επίσης πληρώθηκαν
μεγάλα ποσά και καταλήγει:
«Τα εύλογα ερωτήματα είναι:
•Γιατί καταλήγει να πληρώνει ο Δήμος υπέρογκες αμοιβές;
•Γιατί δεν χρησιμοποιείται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου;
•Γιατί αγνοούνται οι μηχανικοί και οι εργολάβοι του
Δήμου μας;
•Με ποιο τρόπο γίνεται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για να φέρουν προσφορές;
•Μήπως κάποιοι σκόπιμα κρατάνε τον κόσμο στο σκοτάδι
όπως και τότε που ανακαίνισαν το Άρτεμις;
Ο κ. Δήμαρχος και οι συν αυτώ θα πρέπει να καταλάβουν
ότι δεν μπορούν να μοιράζουν άσκοπα εικοσάρια (χιλιάδες ευρώ) δεξιά και αριστερά.
Σε εποχές κρίσης θα πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός του δημοσίου χρήματος.

Η Δημοτική ομάδα
της μείζονος μειοψηφίας
και o επικεφαλής Λεωνίδας Μπέης

αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ
αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας»
ΕΠΕΙΔΗ τα δικαιώματα επαρκούς στέγασης (άρθρο 21 παρ
4) και της αξιοπρέπειας (άρθρο 2 παρ 1 του Συντάγματος),
δεν τελούν υπό περιορισμούς του ίδιου του Συντάγματος
ή νόμου προβλεπομένου υπό του Συντάγματος.
Κατά Συνέπεια η προσβολή τους με την κατάσχεση και τον
αναγκαστικό πλειστηριασμό είτε από το Κράτος ή ΝΠΔΔ ή
από ιδιώτη, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανωτέρω
συνταγματικές διατάξεις και ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ τυγχάνουν
άκυρες όλες οι πράξεις ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, καθόσον προσβάλλουν τον πυρήνα
αυτών των συνταγματικών δικαιωμάτων.
ΙΙ) ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ επιπλέον λόγων ανακοπής σε
διατάξεις διεθνών συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 28 παρ
1 Συντ.
Στην Ανακοπή προβαίνεις σε επίκληση διατάξεων διεθνών
συμβάσεων κυρωμένων από το Ελληνικό Κράτος για την
προστασία του δικαιώματος των πολιτών στην επαρκή στέγασή τους και ειδικά όταν είναι πρόσωπα χωρίς επαρκείς
πόρους.
– Πέραν των ανωτέρω λόγων Ανακοπής, δια μέσου του
άρθρου 28 παρ 1 Συντάγματος έχουν αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ διατάξεις διεθνών συμβάσεων που υποχρε-

ώνουν το Συμβαλλόμενο Κράτος και τους Κρατικούς Υπαλλήλους να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην επαρκή
στέγασή τους και ειδικά όταν είναι πρόσωπα χωρίς επαρκείς πόρους, και για το λόγο αυτό είναι άκυρη ως παράνομη (αντιβαίνουσα τις διεθνείς διατάξεις βλ παρακάτω) η
κατάσχεση 1ης κατοικίας ως επαρκής χώρος στέγασης
ατομικά ή οικογενειακά από σένα ως πρόσωπο χωρίς επαρκείς πόρους διαβίωσης.

σ.σ. Περαιτέρω αναφέρεται στην κατοχύρωση της πρώτης
κατοικίας με το άρθρο 28 §1 του Συντάγματος και του υπέρ
νομοθετικής ισχύος νόμου 1426/1984 που κύρωσε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στο άρθρο 16 αυτού που αναφέρεται στο θέμα μας.
Ακολούθως αφού αναλύει κι άλλες νομικές διεθνείς σχετικές διατάξεις καταλήγει:
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι
ο καθού η κατάσχεση -οφειλέτης μπορεί να προβάλλει
λόγο ανακοπής κατά της κατάσχεσης και πλειστηριασμού
της πρώτης κατοικίας του ως μη έχων άλλο χώρο επαρκούς και αξιοπρεπούς στέγασης αυτού και της οικογενείας του και ως μη έχων επαρκείς πόρους και να ζητήσει
να ακυρωθεί η κατ’ αυτού έκθεση κατάσχεσης και κάθε περαιτέρω ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης ως αντίθετη
στο αληθές νόημα των ανωτέρω διεθνών διατάξεων και
κατά συνέπεια ως παράνομη πράξη.
Στο προσεχές φύλλο θα παρουσίασουμε το β’ μέρος που
αναφέρεται στους πλειστηριασμούς που θα αποπειραθούν
να προβούν για χρέη, οι ιδιώτες, τράπεζες κ.λπ. και στις
ενέργειες που πρέπει να προβεί ο οφειλέτης για να προστατευθεί.

«Δίκτυο Κοινωνικής Αντίστασης & Αλληλεγγύης Γλ. Νερών»

Η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό κατοχή.
Eλάτε να οργανώσουμε τη δική μας άμυνα και αντίσταση
Η Συνέλευση Πολιτών των Γλυκών
Νερών καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στο «Δίκτυο Κοινωνικής Αντίστασης & Αλληλεγγύης Γλ. Νερών»,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλοι
μαζί τη λαίλαπα που έρχεται με την
αρπαγή της περιουσίας των πολιτών.
Γράφουν μεταξύ άλλων:
Τις Κυριακές 12 και 19 Ιανουαρίου μετά από
πρωτοβουλία της Συνέλευσης Πολιτών Γλ.
Νερών, κάτοικοι της περιοχής συναντηθήκαμε και συζητήσαμε με αφορμή τις απειλούμενες κατασχέσεις & πλειστηριασμούς
για χρέη προς το κράτος και τις τράπεζες.
Όσοι συμμετείχαμε σ’ αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στα παρακάτω :
Η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό κατοχή.
Διεθνείς τραπεζίτες-τοκογλύφοι σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο αρπάζουν τον πλούτο του ελληνικού
λαού, χρησιμοποιώντας σαν όργανο τις ελληνικές κυβερνήσεις, ολοκληρωτικά υποταγμένες σ’ αυτούς.
Δεν ξεχνάμε: Το πλιάτσικο του χρηματιστηρίου, το «πάρτι» των Ολυμπιακών Αγώνων,
τα διαχρονικά εγκλήματα που
συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, βλέπε εξοπλιστικά, δάνεια ΤΤ, την φορολογική ασυδοσία των εξωχώριων εταιρειών (offshore),
το ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ της διόγκωσης του χρέους και του ελλείμματος το

2009.
Δεν ξεχνάμε: Το παραΣύνταγμα που εφαρμόζουν, την παραίτηση & άνευ όρων από
κάθε ασυλία που μας παρείχε η εθνική κυριαρχία, δεσμεύοντας ΟΛΗ την δημόσια
περιουσία. Με έναν απλό νόμο κατήργησαν
το Σύνταγμα. Κυβερνούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με επιστρατεύσεις
εργαζομένων και με άγρια καταστολή.
Δεν ξεχνάμε: Τα εφτά πακέτα μέτρων που
έβαλαν την ταφόπλακα στις ζωές μας. Την
καταλήστευση μέσω του PSI των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, για άλλη
μια φορά μετά το χρηματιστήριο, το κούρεμα των ταμείων των πανεπιστημίων και
των νοσοκομείων.
Ακόμη δεν ξεχνάμε: Τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τα εκατομμύρια των ανέργων, τα χιλιάδες λουκέτα στα μαγαζιά, τα
πεινασμένα παιδιά, τις οικογένειες χωρίς
ρεύμα, νερό, την ακρίβεια, την πείνα, την
φτώχεια, το ανύπαρκτο σύστημα υγείας,
ασφάλισης & παιδείας.
Σήμερα κάνουν ένα ακόμα βήμα προσπαθώντας να μας αρπάξουν τη γη (αστικά ακίνητα, αγροτική γη).
Για εμάς, τους Πολίτες αυτής της χώρας, η
επιλογή είναι μία: να οργανώσουμε τη δική
μας άμυνα, τη δική μας αντίσταση.
Δημιουργούμε το «Δίκτυο Κοινωνικής Αντίστασης & Αλληλεγγύης Γλ. Νερών» που
οι σκοποί του είναι :
• Η παροχή νομικών συμβουλών σε όσους

συμπολίτες την έχουν ανάγκη.
• Η άμεση επικοινωνία με συμπολίτες που
απειλούνται με κατασχέσεις ακινήτων, κοινωνικά άδικες από κράτος-τράπεζες και η
οργάνωση κινητοποιήσεων για την υποστήριξή τους (π.χ. ματαίωση πλειστηριασμών
κλπ).
• Η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις όχι μόνο
για επιμέρους ζητήματα (κατασχέσεις,
φτώχεια, υγεία, παιδεία κλπ), αλλά για την
απελευθέρωση της χώρας. Η αντίσταση θα
συνεχιστεί μέχρι ο λαός να πάρει τη χώρα
στα χέρια του.
• Η συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που παίρνονται και σε άλλες περιοχές.
• Δεν σας καλούμε να μπείτε στο Δίκτυο.
• Σας καλούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε το
Δίκτυο.
• Η αντίστασή μας δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν οργανωθούμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο των
Γλ. Νερών. Αν το καταφέρουμε, τότε κανείς
δεν θα μπορέσει να μας νικήσει. Κάποιος
φίλος, κάποιος γείτονάς σας συμμετείχε σ’
αυτές τις συζητήσεις.
Μιλήστε μαζί του. Οργανωθείτε. Ελάτε
στην Συνέλευση των Πολιτών να γνωριστούμε, να οργανωθούμε και να συντονιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Κάθε Κυριακή 8:00 το βράδυ στο
παλιό Δημαρχείο στην πλατεία των
Γλ. Νερών
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Αττικό Παράκτιο Μέτωπο

“Καλωσήρθατε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα”
«Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανάπλασης στη
Μεσόγειο, την αναδιαμόρφωση του Αττικού Παράκτιου Μετώπου, γνωστού και
ως “Αθηναϊκή Ριβιέρα”.
Με τη δημιουργία της εταιρείας “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.”, οι επενδυτές θα
αποκτήσουν πολυάριθμες ευκαιρίες, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε
έργα αναδιαμόρφωσης της παράκτιας περιοχής της Νότιας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται, προς χάριν του Δημοσίου και υπό την εποπτεία
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 99 έτη και με
σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και
ακρωτηρίου Σουνίου.

• τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
• την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους
• το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης
• την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών
• τη δημιουργία υπεραξιών για όλη την Αττική
Τα ακίνητα της υπό Αξιοποίηση Περιοχής:
α) παραχωρούνται στην εταιρεία με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων
Υπουργών ή
β) μεταβιβάζονται σε αυτήν μέσω αγοραπωλησίας, δωρεάς, κληροδοτήματος ή
άλλου τύπου σύμβασης».
Ολα τα παραπάνω που διαβάσατε τα πήραμε από την ιστοσελίδα της εταιρείας
“Αττικό Παράκτιο Μέτωπο” που φροντίζει για μας χωρίς εμάς βεβαίως.

Η νέα αυτή ρύθμιση παρέχει:
• την πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο

Το φιλέτο της Ελλάδας που λέγεται Σαρωνικός με 45 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο έχει πέσει στα νύχια των κερδοσκόπων και σε λίγο αρχίζει το ...γλέντι.

Μάλιστα για το σκοπό αυτό η εταιρεία
έχει επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του 2013 με
473,2 χιλιάδες ευρώ(!) προκειμένου να
καλυφθούν οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης.
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο” ανέλαβε
ο Αρης Ματιάτος Αναπληρωτής Γραμματέας της Γραμματείας Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της
Νέας Δημοκρατίας και ο άνθρωπος ο

ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), το οποίο έχει και τον τελικό λόγο
σε κάθε μεταβίβαση που θα γίνει από
την Αττικό Παράκτιο Μέτωπο προς τρίτους.
Και που τα έσοδα από τις πωλήσεις
των φιλέτων μέσω ΤΑΙΠΕΔ θα πηγαίνουν στους δανειστές!

οποίος συνεισέφερε στην εσωτερική
διαμόρφωση των νέων γραφείων του
κόμματος στη Λ. Συγγρού.
Στο Δ.Σ. της Αττικό Παράκτιο Μέτωπο
είναι επταμελές και συμμετέχουν οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Διον. Χατζηδάκης
και
Γλυφάδας
Κώστας
Κόκκορης καθώς και οι Σταύρος Τραυλός, Δημήτρης Νικολάου, Ελένη Τσεκούρα και Παναγιώτης Μπίνιος.
Το Δ.Σ. διορίστηκε πριν από λίγες ημέρες με απόφαση της ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης και θα είναι άμισθο, όπως είχε ανακοινώσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ν. Μηταράκης.
Στόχος της εταιρείας είναι να κατα-

στρώσει ενοποιημένο σχέδιο ανάπτυξης - ανάπλασης της λεγόμενης «Αθηναϊκής Ριβιέρας» καθώς σήμερα το
δημόσιο είναι ιδιοκτήτης πλήθους εκτάσεων κατά μήκος της παραλιακής
ζώνης.
Εκτός από την ανάπτυξη ενιαίου σχεδίου για την αξιοποίηση των ακινήτων,
στην “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο” μπορούν να παραχωρούνται ακίνητα που
σήμερα ανήκουν σε διάφορους φορείς
του δημοσίου.

Eξαιρούνται τα “φιλέτα”
Ελληνικό, Αστέρας, Αγ. Κοσμάς
Εξαιρούνται τα ακίνητα του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης Αγίου Κοσμά (ήδη βρίσκεται
σε εξέλιξη διαγωνισμός από το Ταμείο
Ιδιωτικοποιήσεων), το Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, ο Αστέρας Βουλιαγμένης
και οι μαρίνες Αλίμου και Γλυφάδας.
Οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα αξιοποιηθούν μέσω ξεχωριστών διαγωνισμών
του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Ταμείο Αξιοποί-

Τα ακίνητα που μεταβιβάζονται
στην “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο”
Τα ακίνητα που είναι προς μεταβίβαση
στην εταιρεία είναι:
l Έκταση περίπου 58.600 τ.µ, στην
Ανάβυσσο
-Τµήµα αιγιαλού, µήκους 1.000 µέτρων
στο Μαύρο Λιθάρι στην Λεωφόρο
Αθηνών - Σουνίου
l Έκταση και κτήρια συνολικής έκτασης περίπου 670.000 τ.μ. στην αλυκής Αναβύσσου Αττικής. Σε αυτή
βρίσκονται κτίσµατα 67,5 - 61,0 και
171 τ.µ αντίστοιχα.
l Εκτάσεις, εκτός σχεδίου πόλης συνολικής έκτασης 9.220 τ.µ, στην
Ανάβυσσο
l Έκταση, εκτός σχεδίου πόλης 8.860
τ.µ, κείµενη στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου
l Έκταση 258.250 τ.µ, στην Λοµβάρδα
- Κρωπία Αττικής.
l Έκταση 327.000 τ.µ, στο Λαγονήσι
που είναι μισθωμένη σε ιδιώτες
l Εκτάσεις, εκτός σχεδίου πόλης
156.000 τ.µ στην Βάρκιζα μεταξύ
της παραλιακής οδού Αθηνών - Σουνίου και του αιγιαλού.
l Έκταση, εκτός σχεδίου πόλης 7.500
τ.µ, στη Βάρκιζα
l Έκταση, µη συμπεριλαμβανομένου
του αιγιαλού επιφάνειας 500.000
τ.µ, στο Μικρό Καβούρι (Βου-

λιαγµένη)
l Έκταση, μαζί με τα δικαιώµατα νοµής
και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας, εκτός σχεδίου πόλης, 90.095
τ.µ στη Βούλα
l Έκταση µε κτήρια εµβαδού 2.498,33
τ.µ, συνολικής έκτασης 62.275 τ.µ,
στο
Μεγάλο
Καβούρι
της
Boυλιαγμένης
l Ακίνητο 146.665 τ.µ,, εκτός σχεδίου
πόλης, μαζί με κτήρια στην Ακτή Α’
Αλιπέδου Βούλας. Στη συγκεκριμένη έκταση βρίσκονται εγκαταστάσεις πλαζ, κάµπινγκ και νυχτερινό
κέντρο συνολ. εµβαδού 3.633 τ.µ.
l Έκταση 262.423 τ.µ,, εκτός σχεδίου
πόλης, µε κτίσµατα στο Δέλτα Φαλήρου - Φλοίσβο
l Έκταση 69.725 τ.µ. μαζί με τα δικαιώµατα νοµής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας στον Άλιμο
l Έκταση 90.825 τ.µ. μαζί με τα δικαιώµατα νοµής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας, στο Παλαιό
Φάληρο
l Έκταση 20.420 τ.µ., μαζί με τα δικαιώµατα νοµής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας στον Άλιµο
(από ακτή Αλίµου έως όρια Αγ.
Κοσµά).
-Τµήµα αιγιαλού 2.000 τ.µ., εκτός σχεδίου πόλης, στον Άγιο Κοσµά Γλυφάδας.
l Έκταση 278.000 τ.µ. μαζί με τα δικαιώµατα νοµής και κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας (από την
οποία σε έκταση 29.555 τ.µ βρίσκεται αιγιαλός µε θαλάσσια ζώνη 500
µ.), στην Γλυφάδα.
l δηµόσιο ακίνητο 176.161 τ.µ. στην
Γλυφάδα από το Αθλητικό Κέντρο
Αγίου Κοσµά µέχρι τα «Αστέρια»
Γλυφάδας
Πηγές: euro2day, kerdos, capital.gr
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Mε τον τίτλο “Ανατροπή” έκανε την εμφάνισή της νέα δημοτική κίνηση στο
Δήμο 3Β, που δηλώνει ότι πρώτη της
προτεραιότητα είναι η σωτηρία του
Αστέρα και καλεί σε αγώνες. Δημοσιεύουμε την ανακοίνωσή της.
Συμπολίτισσες, συμπολίτες
Όπως ίσως γνωρίζετε η Κίνηση Δημοτών
“ΑΝΑΤΡΟΠΗ” στα 3Β ξεκίνησε τη συγκρότηση
της πριν από δύο μήνες φιλοδοξώντας να φέρει
πραγματικά το πνεύμα ανατροπής που κατά
κοινή ομολογία έχει ανάγκη σήμερα η τοπική
μας κοινωνία αλλά και ολόκληρη η χώρα: τη δη-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο
Tεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Τηλέφωνο: 2292 0 26570
Fax:
2292 0 26512
Λαύριο 29/01/2014
Αρ. Πρ. 216
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης,
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της
Υπηρεσίας για την εκτέλεση των
εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
–
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 180.000 Ευρώ πλέον το
Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ 28/80, τον Ν.
3463/06 και το Ν. 2362/95 και τα
εκτελεστικά του διατάγματα όπως
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα γίνει στις
18/02/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
των δικαιολογητικών συμμετοχής)
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο
Λαύριο.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο
Tεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ”
Λαύριο 29/01/2014
Αρ. Πρ. 215
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
– ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
Προϋπολογισμός μελέτης: 58.950,00 €
Φ.Π.Α 23 %:
13.558,50 €
Σύνολο:
72.508,50 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στις 11-

“ANATΡΟΠΗ” η νέα Δημοτική Κίνηση στα 3Β
Προτεραιότητα τους, η σωτηρία της Χερσονήσου Βουλιαγμένης
μιουργία δηλαδή μίας δημοτικής κίνησης απαλλαγμένης από τους κομματικούς μηχανισμούς,
όπως και από τη γνωστή λογική των κατά καιρούς φιλόδοξων προσώπων που αυτοανακηρύσσονται ηγέτες και “σωτήρες” μας. Μιας
κίνησης που θα αντισταθεί στην καταστροφική
πολιτική των δανειακών συμβάσεων και των
μνημονίων και στην οποία οι πολίτες θα έχουν
πραγματικά τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
• φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα
ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του κράτους
2. προέρχονται από κράτη που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή
κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες
Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου
κράτους ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από τη διαδικασία
όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το
πρόσωπο
• Σε περίπτωση ενώσεων ή Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της
Κ/ξίας ευθύνονται έκαστο έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την
εκτέλεση του έργου
Απαραίτητη προϋπόθεση η στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και ανάλογη
εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας

Bio – Trio Denitro.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
πρέπει να κατατεθούν, από κάθε
διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 11.070 Ευρώ οι οποίες θα
απευθύνονται στην Αναθέτουσα
Αρχή και θα έχουν διάρκεια ισχύος
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ημέρες.
Χρόνος λειτουργίας και συντήρησης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12)
μήνες.
Τα σφραγισμένα έντυπα στα
οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους,
καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στην παρ. 5.2 της αναλυτικής
διακήρυξης διατίθενται από την
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πάρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι
την Παρασκευή 14/02/2014, με καταβολή των εξόδων παραγωγής
όλων των τευχών, που ανέρχονται
σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα
διατιθέμενα στοιχεία της δημοπρασίας, αφού προηγουμένως έχουν
εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία,
πέραν της αναφερομένης στην
ανωτέρω παράγραφο, δαπάνης παραγωγής και τη δαπάνη για την ταχυδρομική
αποστολή
στον
ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στο Λαύριο όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο τηλέφωνο 22920-26570.
Λαύριο 29/01/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

02-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής και
βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 62.07 του
προϋπολογισμού 2014.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το
σύστημα προσφοράς με ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και
σύμφωνα με:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
β) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
γ) Το ΦΕΚ 1291/11.08.2010
δ) Την υπ. αρίθμ. 42 / 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
για τον ορισμό των Επιτροπών του
ΕΚΠΟΤΑ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό,
Βιομηχανικό ή Εργολαβικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο
διαγωνισμός.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-

νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο (Εμποροβιομηχανικό ή
ΤΕΕ), καθώς και πιστοποιητικό από
διεθνή και αναγνωρισμένο τεχνικό
φορέα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 2.947,50 € και η
οποία θα απευθύνεται στην
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 22109 (αρμόδια
υπάλληλος, κα. Δρούμπουλα), στις
εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι
την Παρασκευή 07-02-2014, καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20)
ευρώ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Αντωνίου Νικόλαος

Στη κίνησή μας συμμετέχουν συμπολίτες μας
προερχόμενοι από διάφορα πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα και κόμματα, γνωστοί από τη
συμμετοχή τους στα κινήματα αντίστασης προς
την ασκούμενη σε βάρος του λαού μας, κατ΄
εντολή των δανειστών της χώρας μας, κυβερνητική πολιτική, όπως το κίνημα αλληλεγγύης,
το κίνημα για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας, το οικολογικό και πολιτιστικό, το συνδικαλιστικό, το κίνημα ενάντια στα χαράτσια, το
κίνημα για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας
και παιδείας κ.α.
Έχοντας τις ίδιες αυτές αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες, ανακοινώνουμε σήμερα επίσημα
την συμμετοχή μας στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές και καταθέτουμε σε δημόσιο διάλογο με τους συμπολίτες μας το διακηρυκτικό
πλαίσιο αρχών και στόχων, όπως και το πλαίσιο
αρχών λειτουργίας της κίνησης της Κίνησής
μας, κείμενα τα οποία έχουμε εκπονήσει στη
διάρκεια της δίμηνης διαβούλευσης.
Συμπολίτισσες, συμπολίτες
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που έχει ο
δήμος μας είναι και πολλά και μεγάλα σε όλους
τους τομείς (ανεργία, περιβάλλον, παιδεία,
υγεία, πολιτισμό, κλείσιμο καταστημάτων κ.α),
και οξύνονται ακόμα περισσότερο εξαιτίας της
τυφλής κυβερνητικής υποταγής στις απαιτήσεις
των ξένων δανειστών. Παίρνοντας όλα αυτά
υπόψη ετοιμάζουμε το Δημοτικό μας πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί στην κρίση ανοιχτής
συνέλευσης των δημοτών και θα δοθεί στη δη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ραφήνα 29/01/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 894
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου
Προκηρύσσει ανοιχτό, διεθνή, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%)
επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή κάθε φορά
διαμορφώνεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα υγρά καύσιμα (περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 42
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά, για
την εκτέλεση της δαπάνης «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης
των εγκαταστάσεων του Δήμου και
των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού οικονομικού έτους
2014», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.335,22€ πλέον
23% Φ.Π.Α.: 65.397,10 €, σύνολο
349.732,32 €. Η προμήθεια χωρίζεται σε πέντε (5) Ομάδες (Α-Ε). Δύναται η άσκηση δικαιώματος

μοσιότητα μέχρι τα μέσα Μαρτίου.
Όμως το πιο επείγον ζήτημα αυτή τη στιγμή,
κατά την άποψή μας, είναι να σώσουμε τη δημόσια περιουσία και συγκεκριμένα τη Χερσόνησο της Βουλιαγμένης από την εκποίηση της
σε ξένους και ντόπιους τοκογλύφους ”επενδυτές”. Η περιοχή μας έχει επιλεγεί για πειραματόζωο, αφού η εκποίηση του Σαρωνικού ξεκινά
από το δήμο μας με τα καταστροφικά για την
ιστορία και το φυσικό περιβάλλον του τόπου
μας σχέδια που θέλει να υλοποιήσει η ξένη εταιρία. Και επειδή η τύχη αυτής της “επένδυσης”
θα κριθεί μέχρι τον Απρίλιο, προτείνουμε να οργανωθούν δράσεις ενωτικά από όλους τους φορείς, (δημοτική αρχή, δημοτικές παρατάξεις
-υπάρχουσες και νέες- και από τους συλλόγους)
για να σωθεί η Χερσόνησος. Και θα είναι τότε
αυτή η μεγάλη επιτυχία του κοινού αγώνα όλων
των πολιτών του Δήμου μας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο.

Για τι λόγο αυτό σας καλούμε και εμείς μαζί
με τις άλλες συλλογικότητες, στην “Ξενάγηση Διαμαρτυρίας” που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου. Η
συνάντηση είναι στις 10.30 το πρωί στην είσοδο της Πλάζ του Αστέρα.
Ξέρουμε ότι ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας
είναι δύσκολος. Όμως είμαστε σίγουροι ότι ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Από την προσωρινή γραμματεία ενημέρωσης της
Κίνησής μας
Δημήτρης Ζήσης 6973522022
Νίκος Σταματιάδης 6932297672
Μάκης Σταύρου 6977990887
Email επικοινωνίας : anatropikd@gmail.com

προαίρεσης (εντός του 2015) έως
15% σε κάθε μία ομάδα εκ των
πέντε και για το σύνολο αυτών,
ποσού 42.650,28 € πλέον 23%
Φ.Π.Α.: 9.809,57 €, σύνολο
52.459,85 €, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 326.985,50
€, πλέον 23% Φ.Π.Α.: 75.206,67 €,
σύνολο 402.192,17 €.
Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα είδη: πετρέλαιο
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης , βενζίνη super και
λιπαντικά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Ραφήνας – Πικερμίου
που βρίσκεται στη Ραφήνα, επί της
οδού Αραφηνίδων Αλών 12, στις 19
Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμών.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί
την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα
και στον ίδιο τόπο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή
περισσότερες εκ των ομάδων των
προς προμήθεια ειδών, υπό την
προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται σε
κάθε περίπτωση όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας.
Κάθε προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, συνοδεύεται από εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, που
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε
περίπτωση που η προσφορά θα
αφορά μέρος των υπό προμήθεια
ειδών ( μία η περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή ορίζεται
σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου
αθροίσματος του προϋπολογισμού
των ομάδων. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής απευθύνεται στον

Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
O χρόνος ισχύος των προσφορών
ορίζεται σε δύο (2) μήνες τουλάχιστον, αρχής γενομένης από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά με μικρότερο
χρόνο ισχύος δεν θα γίνεται δεκτή.
Ο μειοδότης/ες υπογράφει συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό
Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. Οι συμβάσεις θα ισχύουν για δώδεκα
μήνες από την υπογραφή τους.
Προσκομίζει, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της προμήθειας το ποσοστό της οποίας ορίζεται σε 2%
επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον
οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Με την υπογραφή της σύμβασης
δύναται να χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό
μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι
η 29-01-2014.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι η
29-01-2014
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.anat-attiki.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
του δήμου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/rafina_pikermi.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες
ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Σουχλέρη Ευαγγελία, τηλ. 2294321031).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:

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.

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου Derby Αγγλιας και σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων
άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη Τηλ. 6932900353

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή
του Yπουργείου Περιβάλλοντος.
Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

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

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες.
Τηλ. 210 6030.655, 8959.004

ΠΩΛΕΙTAI χώρος στάθμευσης σε υπόγειο, ασφαλισμένο και κλειστό χώρο πολυκατοικίας
(γκαράζ) με αυτόνομη είσοδο, καθώς και αποθήκης
στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας.
Περιοχή Λαιμός Βουλιαγμένης,
τηλ. επικοινωνίας 22820 71832

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

Τηλ. 6977-288947 Αγγ. Βήχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 23/01/2014
Αρ.Πρωτ. 1408
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ΄ αριθ.
524/2013 απόφαση του ενέκρινε
την επαναδημοσίευση της Γ’ ανάρτησης της «Μελέτης Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης
Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου
περιοχής Ντρίβλια» στο Πόρτο
Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ
2. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΝΤΡΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του
αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αν-

τικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του
αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 (ΦΕΚ
877/Α/25-11-1994).
2. Την με αριθμό 93027/7188/15-111994 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
(ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994).
3. Την από 11/6/2010 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτης
Κτηματογράφησης
–
Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου περιοχής
Ντρίβλια στο Πόρτο Ράφτη του
Δήμου Μαρκοπούλου».
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της
περιοχής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου της περιοχής «Ντρίβλια» στο Πόρτο Ράφτη
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας να προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα προκειμένου να λάβουν
γνώση των κτηματολογικών πινάκων και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, που αναρτώνται για τρίτη
φορά και να υποβάλλουν α) τυχόν
ενστάσεις και β) δηλώσεις ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο, προβλεπόμενη από την παρ. 6 του αρθρ. 12
του Ν. 1337/83 και την τροποποιητική της παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν.
2242/94 στο Δήμο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Απαραίτητα στοιχεία που συνυπο-

βάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας
σύμφωνα
με
την
93027/7186/94 (ΦΕΚ 877/Β/25-111994) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είναι:
1. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία 10-3-82
με τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και ιδιοκτητών την ημερομηνία 10-3-82.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης. Ειδικό έντυπο θα χορηγείται από το Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/1994), η δε παράλειψη της
υποβολής συνεπάγεται όλες τις
επιπτώσεις της παρ. 5 του αρθρ. 6
του πιο πάνω Νόμου για την ιδιοκτησία.
Ο Συντάξας
Ελένη Πετούρη
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήριος Μεθενίτης

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.

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: 31-1-2014
Aρ. Πρωτ.: 5780
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΩΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό
πρόχειρο
μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α 74/2013 μελέτης
της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής,
Παιδείας, Αθλητικών & Πολιτισμού
και με κριτήριο κατακύρωσης:
Α ) Για τα είδη:
οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β),
κατεψυγμένα είδη (ΟΜΑΔΑ Γ),
κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Δ),
κατεψυγμένα ψάρια (ΟΜΑΔΑ ΣΤ),

ΠΩΛOYNTAI

1000 βιντεοκασσέτες με ελλη-

νικά και ξένα έργα με 1,5ευρώ η μία.
Τηλ. 6974 329529
κατεψυγμένα κρέατα (ΟΜΑΔΑ Η)
και ελαιόλαδου (ΟΜΑΔΑ Ζ),
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις %, η οποία θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους έκαστης ομάδας,
κατά την ημέρα παράδοσης, όπως
θα προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού Περιφέρεια Αττικής
Β ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων,
δηλαδή:
είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α),
είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (ΟΜΑΔΑ Ε),
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ποσοστό
επί τοις % η οποία θα υπολογίζεται
από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε ομάδας όπως αυτός έχει
συνταχθεί από την Υπηρεσία (τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) της
μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΩΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
67.799,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 8 Ομάδες 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 74/2013 και την με
αρ. Πρωτ. 69892/18-12-2013 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξη 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
3.390,00 € 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 (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 3-2-2014 έως
Δευτέρα 10-2-14 και ώρες 08.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 17 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για:
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ

210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com

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. 6944-387403

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

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

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

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

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
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
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

•
•
•

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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
Διαβητικό πόδι
Κάθε 20 δευτερόλεπτα ακρωτηριάζεται
ένας άνθρωπος παγκοσμίως!
Μια από τις συχνότερες και βαρύτερες επιπλοκές του
σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί στις μέρες μας το διαβητικό πόδι, καθώς σχετίζεται με τον ακρωτηριασμό των
κάτω άκρων κάποιου συνανθρώπου μας κάθε 20 δευτερόλεπτα παγκοσμίως!
Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στον ακρωτηριασμό
είναι τα έλκη των
κάτω άκρων. Σήμερα
υπολογίζεται ότι το
25% των ατόμων με
διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω
άκρα έστω και μία
φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Στατιστικά, περισσότερα από 1.000.000 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη αναγκάζονται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ενός άκρου τους σε ετήσια βάση.
Εκτός από το τεράστιο κοινωνικό κόστος, στα προβλήματα του ποδιού προστίθεται και ένα υπέρογκο οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μάλιστα, το
κόστος αυτό μπορεί να γίνει δυσβάστακτο για κάθε σύστημα υγείας, καθώς αναπαράγεται συνεχώς από τη μακροχρόνια παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο, τα
έξοδα αποκατάστασης κτλ.
Με αυτά τα δεδομένα, και με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την αύξηση της επαγρύπνησης ιατρών και ασθενών, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων
Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με Διεθνή Συμμετοχή, στις 6 – 8
Φεβρουαρίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο Royal Olympic).

Αποροι, ανάπηροι με σοβαρά προβλήματα υγείας,
πρέπει να αποκτήσουν τον πολυπόθητο Κλειδάριθμο
Αλλως δεν έχει υγεία!!!
Η Πολιτεία αποφάσισε να θέσει άλλο ένα εμπόδιο, σε σειρά
μεγάλου αριθμού εμποδίων, σε όλους τους ανασφάλιστους και
οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.
Ορίζουν υποχρεωτική σε όλους, ακόμα και στους έχοντες μηδενικό εισόδημα, την υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν
είναι πια δεκτή η απλή υπεύθυνη δήλωση για μη υποχρέωση
υποβολής δήλωσης, την οποία επικύρωνε η εφορία.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός συμπολιτών
μας, άποροι, ανάπηροι με σοβαρά προβλήματα κλπ. πρέπει να
βρουν τρόπο να αποκτήσουν τον πολυπόθητο κλειδάριθμο,
πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν ηλεκτρικό στα σπίτια τους,
πόσο μάλλον ίντερνετ και φυσικά δεν γίνεται καν λόγος για
χρήματα που θα πρέπει να δοθούν σε λογιστή για να κάνει
όλα τα παραπάνω αφού αυτοί αδυνατούν. Επιπρόσθετα όσοι
δεν γνώριζαν όλη αυτή την διαδικασία και βρίσκονται εκπρόθεσμοι, θα πρέπει να πληρώσουν και πρόστιμο!
Ποιά είναι τα επακόλουθα αυτής της ρύθμισης; Οι άνθρωποι
αυτοί δεν μπορούν να βγάλουν κάρτα ανεργίας, δεν μπορούν
να ανανεώσουν βιβλιάριο απορίας και δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για σύνταξη στο ΟΓΑ. Δηλαδή βρίσκονται σε
ακόμα δυσχερέστερη θέση από ότι βρισκόντουσαν το 2013
που είχαν έστω κάποιες ελάχιστες παροχές.
Ήδη στο Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού έχουμε περιπτώσεις ασθενών που ενώ είχαν βιβλιάριο απορίας δεν το έχουν
ανανεώσει γιατί πέρσι δεν έκαναν φορολογική δήλωση, γιατί
δεν είχαν εισόδημα να δηλώσουν. Και ενώ έχουν τις προϋποθέσεις να ανανεώσουν την ισχύ του βιβλιαρίου απορίας δεν

μπορούν να το κάνουν!
Και αναρωτιούνται εύλογα στο Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού: «γιατί η κυβέρνηση παίρνει τέτοιου είδους απάνθρωπα
μέτρα; Γιατί ορθώνουν ανυπέρβλητα και γραφειοκρατικά εμπόδια προκειμένου να ανακουφιστεί ο πολίτης που είναι ΠΛΗΡΩΣ εξαθλιωμένος και έστω με το βιβλιάριο της πρόνοιας
είχε μια υποτυπώδη ανακούφιση και μπορούσε να έχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα φάρμακα του;»
Το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού λειτουργεί από Δευτέρα
έως Παρασκευή 10:00 - 20:00 και το Σάββατο 10:00 - 14:00.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950

Μαθήματα Α’ Βοηθειών
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου του και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και εκπαίδευση της ομάδας, πραγματοποίησε(18/12)
και (21/12), μαθήματα Α’ Βοηθειών στην έδρα της ομάδας, στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, με εκπαιδευτές, τον εκπαιδευτή του ΕΚΑΒ Παναγιώτη Λάμπρου και τον Ιατρό –
Πνευμονολόγο Κων/νο Χυτίρογλου, αντίστοιχα.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν
εξαιρετικά πολύτιμες γνώσεις, που αδιαμφισβήτητα μπορούν να αποβούν σωτήριες.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν και στο άμεσο μέλλον, ενώ τα μαθήματα μπορεί να παρακολουθήσει κάθε
ενδιαφερόμενος πολίτης.

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

Στο μεταξύ η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας,
σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Νηπιαγωγεία
και Δημοτικά Σχολεία και θα τα συνεχίσουν σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου
2013 – Ιανουαρίου 2014.
Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας,
έχουν συνάντηση, κάθε Τετάρτη, 7-9μ.μ. στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.
www.facebook.com/politikiprostasia
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Οι Ναυτοπρόσκοποι του Δήμου 3Β έκοψαν βασιλόπιτα στην “Εστία τους”
Βασιλόπιτα έκοψαν οι Ναυτοπρόσκοι Βούλας, στον πολύ όμορφα διαμορφωμένο χώρο
τους στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου, την
περασμένη Κυριακή 26/1.
Παρόντες βαθμοφόροι διαφόρων επιπέδων
και τα ναυτοπροσκοπάκια μαζί με γονείς και
φίλους του προσκοπισμού.
Το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας
έκλεισε 24 χρόνια λειτουργίας.
Παρόντες από τη Δημοτική Αρχή, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος και οι
δημοτικοί σύμβουλοι Δημ. Δαβάκης και Παν.
Σωτηρόπουλος.

O Δημοσθένης Δόγκας παρέδωσε στην
Ράνια Μαυροθέρη.

ται σε παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών και
• Την Κοινότητα Ανιχνευτών, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15έως 18 ετών.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, το 3ο
Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας ξεκίνησε
τη λειτουργία του το 1990 κάτω από το «Γεφυράκι» της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με
ιδρυτή τον Γεώργιο Φρέρη. Το 2009 μετεγκαταστάθηκε στην νέα του Εστία στο Πάρκο
Ηρώων Πολυτεχνείου, κάτω από το γήπεδο
μπάσκετ υπό την αρχηγεία του Δημοσθένη
Γεωργίου Δόγκα. Μετά τη λήξη της θητείας
του Δ. Δόγκα ανέλαβε την αρχηγία του Συστήματος η Μαυροθέρη Ράνια, η έως πρότινος Υπαρχηγός Συστήματος.
Το Σύστημα ανήκει στην Τοπική Εφορεία Γλυφάδας – Βούλας και από την ίδρυσή του έως
και σήμερα προσπαθεί να παρέχει στα παιδιά
του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης

ένα ατελείωτο περιπετειώδες παιχνίδι με
στόχο να συμβάλλει στην υποστήριξη της οικογένειας για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού. Σήμερα μια μικρή ομάδα
ενηλίκων με την υποστήριξη των γονέων
παίζει το προσκοπικό παιχνίδι κυρίως κάθε
Σάββατο από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 μέσα
στο πάρκο (συμβολή των οδών Νηρέως και
Διός) περιμένοντας ακόμα περισσότερα παιδιά για να μεγαλώσει η προσκοπική παρέα.
Το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας
λειτουργεί τα εξής προσκοπικά τμήματα:
• Την Αγέλη Λυκοπούλων, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.
• Την Ομάδα Προσκόπων, η οποία απευθύνε-

Eνα κομμάτι πίτα για τη μεγάλη χορηγό, Eλμα
Δόγκα.

Το προσκοπικό παιχνίδι μέσα στο 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας περνά και
μέσα από θαλάσσιες δραστηριότητες ανάλογης έντασης με την ηλικία των παιδιών, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν
γνώσεις και ικανότητες γύρω από την παραδοσιακή ναυτική τεχνική της πατρίδας μας.
Οι εγγραφές γίνονται όλο τον χρόνο. Πληροφορίες στο 693-874-3948 ή μέσω e-mail
στο voulascouts@gmail.com .

Σκουτέρης, Ισαμπάλογλου προκρίθηκαν
για το τελικό πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων
Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Εφήβων Νεανίδων με την συμμετοχή 362
αθλητών και 153 αθλητριών από όλη την Ελλάδα. Eπτά
αθλητές των ομάδων του ΑΡΗ έφτασαν μια ανάσα από την
πρόκριση στην τελική φάση που θα διεξαχθεί τον προσεχή
Απρίλιο. Ο αθλητής Σκουτέρης Νίκος και η αθλήτρια Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια κατάφεραν να προκριθούν και θα δώσουν το παρών στην τελική φάση μαζί με 23 έφηβους και 17
νεανίδες που προκρίθηκαν από όλη την Ελλάδα.
Μεγάλη επιτυχία για την Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου, που με
την πρόκρισή της αυτή αν και είναι ηλικιακά ακόμη κορασίδα εξασφαλίζεται εκτός απροόπτου και η συμμετοχή στα
τελικά ομαδικών του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 (Νεανίδων) που είναι
το 4ο φαβορί της διοργάνωσης.

Αγώνες του Αρη Βούλας με Μαρκό, Πρωτέα Π. Φώκαιας και Σαρωνικό
Την Κυριακή 26/1, στα πλαίσια του
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ, έγινε ο αγώνας Παίδων
ΜΑΡΚΟ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, όπου νικητής
αναδείχθηκε ο ΑΡΗΣ Βούλας με σκορ
4-5.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΟΥΛΗΣ (65'
ΡΑΠΑΙ), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (41 ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ), ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (69' ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ), ΜΥΛΩΝΑΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
ΖΑΧΑΡΗΣ (51' ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Α.), ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (55' ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ), ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ.

Τα γκολ για τον Αρη πέτυχαν: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 4' (ΦΩΤΟ) & 75', ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 14',
ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ 16', ΛΑΣΚΟΣ 52'.

Επίσης το Σαββατοκύριακο 25-26/1
έγινε το Πρωτάθλημα ανδρών:
Αρης Βούλας - Πρωτέας Παλ. Φώκαιας 1-1, Πρωτάθλημα νέων:

Πρωτέας Π. Φώκας - Αρης Βούλας
2-2 και Πρωτάθλημα Junior: Σαρωνικός - Αρης Βούλας 1-4

ΕΒΔΟΜΗ
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Αθλητικό υλικό σε όλες τις σχολικές μονάδες
μοίρασε ο Δήμος Μαρκοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Κατόπιν της υψηλής ζήτησης και των πολυπληθών
αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους» το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», ενημερώνει ότι από Δευτέρα 3
Φεβρουαρίου, ξεκινούν τα νέα προγράμματα και τα
επιπλέον τμήματα, όπως και είχαν δεσμευτεί, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.
Στα προγράμματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
- Άσκηση & Παιδί
- Άσκηση & Γυναίκα
- Άσκηση & Τρίτη Ηλικία
- Προσαρμοσμένη Ειδική Αγωγή (Α.Μ.Ε.Α)
- Προετοιμασία υποψηφίων, για ΤΕΦΑΑ
και Στρατιωτικές Σχολές
- Πιλάτες
-Γενική ενόργανη γυμναστική για παιδεία
Αιτήσεις για νέες εγγραφές, γίνονται δεκτές στο
γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» (2ος όροφος
Δημαρχείου Μαρκοπούλου), καθημερινά από τις
12:00 – 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ: 22990-20178, με την κα Σταυρουλάκη Δέσποινα.

Την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου , πραγματοποιήθηκε η παράδοση
αθλητικού υλικού που εξασφαλίστηκε από το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων των Σχολείων του Δήμου Μαρκοπούλου, σε εκπροσώπους όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου (7 Δημοτικά σχολεία, 2 Γυμνάσια και 2 Λύκεια).
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας
κα Μαρία Κιμπιζή, παρέδωσαν στους εκπροσώπους των
σχολικών μονάδων του Δήμου Μαρκοπούλου που προσήλθαν, μπάλες ποδοσφαίρου, πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης, για την κάλυψη των αναγκών άθλησης του κάθε
σχολείου.
Το συγκεκριμένο αθλητικό υλικό, θα χρησιμοποιηθεί ακόμη
για την αθλητική δραστηριότητα των Σχολικών Πρωταθλημάτων του Δήμου Μαρκοπούλου, τα οποία θα υλοποιήσουμε και εφέτος, ύστερα από την περσινή επιτυχημένη
διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην
ιστορία του Δήμου μας.

Ο Ομιλος Αντισφαίριση
Κορωπίου κόβει βασιλόπιτα

H ΕΠΣΑΝΑ γιορτάζει

O Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου και το KOROPI TENNIS CLUB θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους την
Κυριακή 2/2 στις 11 π.μ. Τρία φλουριά θα περιμένουν τους
τυχερούς οι οποίοι θα κερδίσουν και τα αντίστοιχα δώρα!
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
KOROPI TENNIS CLUB!

Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατ. Αττικής
(ΕΠΣΑΝΑ) καλεί στην ετήσια εκδήλωση απονομών
και κοπή της πίτας, που θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 6.30μ.μ. στο “Χρυσό
Ελάφι” (Λεωφ. Πάρνηθος 20ό χλμ.).

Nέα του Πρωτέα Βούλας
13η Αγωνιστική Α1 Γυναικών:
Πρωτέας Βούλας - Ιπποκράτης Κω 78-58 (pics)
Αποδίδοντας εξαιρετικό μπάσκετ σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού οι Γυναίκες του Πρωτέα έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση με 78-58 επί του Ιπποκράτη Κώων για την 13η
αγωνιστική ημέρα της Α1 και κλείδωσαν την 3η θέση της κανονικής διάρκειας, ενώ ανοίγει και η όρεξη για πιο πάνω.
Οι παίκτριες μπήκαν από το πρώτο δευτερόλεπτο με το πόδι

πατημένο στο γκάζι και όσο κι αν ο “Ιπποκράτης” κατάφερε να
αντισταθεί στο πρώτο δεκάλεπτο μένοντας πίσω με 17-13, η
ομάδα του Πρωτέα στο ημίχρονο μπήκε μπροστά με διψήφια
διαφορά πόντων 38-26.
Το δεύτερο μισό εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο και
πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής, όλες οι αθλήριες που είχε

στην διάθεση του ο Πρωτέας. Η διαφορά συνεχώς ανέβαινε,
ξεπέρασε τους 20 στο τρίτο δεκάλεπτο (58-36), για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση με τον Πρωτέα νικητή 78-58.
Μεγάλη εμφάνιση από την Σανίκα Φρίμαν που σκόραρε 30
πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ κάνοντας ένα ακόμη double-double, όπως εξαιρετική ήταν και η Τούλα Μαγαλιού με 19
πόντους, σκοράροντας δύο τρίποντα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του παιχνιδιού βραβέυτηκε από τον Πρωτέα η παίκτρια του “Ιπποκράτη”, Ελίνα
Ισκιόγλου για το πέρασμα της και την προσφορά της στην
Πρωτέα, ως παίκτρια στο παρελθόν. Για άλλη μια φορά το
Κλειστό της Βούλας γέμισε κόσμο που εμψύχωσε την ομάδα.
Πρωτέας Βούλας – Ιπποκράτης Κω 78-58
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 38-26, 58-36, 78-58
Πρωτέας Βούλας (Δάγλας): Δασκαλοπούλου 5, Λύμουρα 5,
Μαγαλιού 19(2), Μπαρμπερίδου 2, Παυλοπούλου, Σιδηροπούλου, Κύρου 2, Νικολοπούλου 4, Στυλιαρά, Φρίμαν 30, Βλάχου
4, Τετενέ 7.
Ιπποκράτης Κω (Καπλανίδης): Χελιώτη, Πατμίου, Ισκιόγλου 2,
Κεχαγιά 12, Σβύνου, Σαράγια, Δρεττάκη 4, Ρασίντ 28, Κουφογιάννη 12.
Τα αποτελέσματα
Πρωτέας Βούλας - Ιπποκράτης Κω 78-58
Παναθηναϊκός - Άρης 56-49
ΑΕΣ Ελληνικου -Ικαρος Καλ. 75-43
Αθηναϊκός - Κρόνος 70-57
ΠΑΟΚ - Αναγέννηση Ν.Ρ. 60-48

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Σάββατο 1/2
ΑΝ ΒΟΥΛΑΣ 16.15 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ) ΠΡΩΤΕΑΣ Β- ΑΙΞΩΝΗ
ΓΛ. - ΔΡΑΜΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ 16.30 (ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ - ΤΗΓΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Γ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
Κυριακή 2/2
ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 15.00 (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕ) ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ - ΔΡΑΜΕΣΙΩΤΗΣ- ΖΟΥΔΙΑΡΗ
Τρίτη 4/2
ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20.15 (ΠΑΙΔΕΣ Α) ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛ.
ΠΡΩΤΕΑΣ Β - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Γ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 21.45 (ΕΦΗΒΟΙ Α) ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛ.
ΠΡΩΤΕΑΣ Β - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Γ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
ΑΝ ΒΟΥΛΑΣ 20.00 (ΠΑΙΔΕΣ Β) ΠΡΩΤΕΑΣ Β. ΙΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Π Γ ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ 21.30 (ΕΦΗΒΟΙ Β) ΠΡΩΤΕΑΣ Β. ΙΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Ε Γ ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
Πέμπτη 6/2
ΚΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Β 20.15 (ΑΝΔΡΕΣ) ΑΕ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ
Β. - ΓΙΑΚΕΙΜΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΔΟΛΟΣ

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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