Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

Γι’ αυτή την Ευρώπη;
Η ΕΥΡΩΠΗ και η ΕΛΛΑΔΑ
με αριθμούς

Πώς ψηφίζουμε

Σελίδες 6, 14

στην Περιφέρεια Αττικής

(Το παρόν άρθρο είναι ανασκευή άρθρου μου του
έκτακτου φύλλου της 14/5).
Οταν αρθρογραφώ, δεν αποσκοπώ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλά να εκφράσω την
κοινή γνώμη, πιστεύοντας ότι αντιπροσωπεύω τον
μέσο πολίτη.
Αν φιλοδοξώ να προσθέσω κάτι,
αυτό πιθανότατα, είναι η γνώση
κάποιων δεδομένων, μετά από εν-

του Κώστα
Βενετσάνου

δελεχή μελέτη και η επεξεργασία
κρίσεως, στην οποία τα υποβάλλω.
Και η κρίση μου, έχει επαληθευθεί
πολλάκις· σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσθέσω, δυστυχώς.

Για ποια Ευρώπη ψηφίζουμε!
Για τις ευρω-εκλογές ΔΕΝ θα μιλήσω “φιλολογικά”.
Θα γράψω “μαθηματικά”. Για την Ευρώπη θα μιλήσουν
οι αριθμοί!
Για ποια Ευρώπη ψηφίζουμε; Για την Ευρώπη της συνεργασίας και αλληλεγγύης των λαών ή για την Ευρώπη των “αγορών” και της ηγεμονίας των Γερμανών;
Ας δούμε λοιπόν με αριθμούς που δίνουν η Eurostat
και η ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως, ποια είναι η Ευρώπη και ποια
η Ελλάδα σήμερα, μέσα σ’ αυτή την Ευρωπαϊκή
Ενωση και στο ευρώ.
Ο Μέσος Ορος (Μ.Ο.) του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στην Ε.Ε. των 28, ήταν το
2012, 25.500 ευρώ. Οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης έχουν ΑΕΠ, που ξεπερνάει τις 30 χιλιάδες ευρώ.
Αυστρία
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Ιρλανδία
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Σουηδία
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Ολλανδία
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(λόγω πρ. Αν. Γερμανίας)
Δανία
32.100
Βέλγιο
30.700
και βέβαια το εκπληκτικό Λουξεμβούργο με 67.100!
Η Ελλάδα κατρακύλησε στα 19.200 ευρώ Μ.Ο., με δείκτη ανισότητας* 6,6 - το δεύτερο στην Ευρώπη, μετά
την Ισπανία (7,2).
Για να δείτε τί περιθώρια πτωχοποίησης έχουμε
ακόμη(!), να σημειώσουμε ότι η Πολωνία έχει 17.100,
η Κροατία 15.700, ενώ η Ρουμανία 12.800 και η Βουλγαρία 12.000(!). Εχουμε λοιπόν περιθώρια ακόμη μείωσης του ΑΕΠ μέχρι να φτάσουμε τη Βουλγαρία, “για
να γίνουμε ανταγωνιστικοί”! Mετά θα ζητήσουν να γίνουμε “ανταγωνιστικοί” με την Κίνα και την Ινδία!
Συνέχεια στη σελ. 2

Το παγκόσμιο Ταμείο της Φύσης WWF
ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ακτές Σελίδα 2

Διασχολικό τουρνουά
Σκάκι στην Παλλήνη

O Πέτρος Φιλίππου
στις γειτονιές της
Ανατ. Αττικής Σελίδα 17

Σελίδα 22

Δρομολόγια σύνδεσης
Πόρτο Ράφτη με Προαστιακό Κορωπίου Σελίδα 6

Νόμιμος ο έλεγχος
Σελίδα 6
των Ο.Τ.Α.
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Γι’ αυτή την Ευρώπη;
Συνέχεια από τη σελ. 1

Εξ’ άλλου “για το καλό της Ευρώπης, ας καεί η Ελλάδα”
κατά την έκρηξη ειλικρινούς ευρωλαγνείας υποψηφίας
ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτή είναι η Ευρώπη “της ακρως ανταγωνιστικής οικονομίας των αγορών”, των αρπακτικών, των λαμογιών,
των τσανακο-γλυφτών και του γερμανικού δεσποτισμού:
Ενας στους τέσσερις περίπου Ευρωπαίους πολίτες ζει
κάτω από το όριο της φτώχειας (24,1% από 16 που ήταν
προ κρίσης).
Στην Ελλάδα αυξήθηκε το ποσοστό της φτώχειας κατά
98,2% και έφτασε στο 34,6% του πληθυσμού.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ αυξήθηκε κατά 190,5% και έφτασαν οι επίσημα άνεργοι στο 27%, ενώ οι πραγματικά άνεργοι και
υποαπασχολούμενοι πλησιάζουν το 40% και στους
νέους το 60%. Δηλαδή πάνω από 2 εκατομμύρια Ελληνες δεν έχουν εργασιακά εισοδήματα, ενώ ― το 30%
των επιχειρήσεων έκλεισαν. Λουκέτο. Πόσες υπολειτουργούν, ενώ στο σύνολο σχεδόν έχει μειωθεί ο τζίρος.
― Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του ΑΕΠ
κατά 25%.
― Οι μισθοί μειώθηκαν κατά 38% και οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

κατά 45%, με αναπόφευκτη συνέπεια τη μείωση, των δημοσίων εσόδων, την αύξηση των φόρων και την επιβολή
δυσβάστακτων και αντισυνταγματικών χαρατσιών.
― Ενώ το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ αυξήθηκε κατά 35,5%, μ’
όλα τα κουρέματα που πλήρωσαν κυρίως, τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα δημόσια Ιδρύματα, οι ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ (που μετρούν ήδη 17 αυτοκτονίες).
― Μειώθηκε η Οικοδομική Δαστηριότητα κατά 84,3%
ενώ, αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια κατά 400% και αυτοκτονούν δύο άνθρωποι την ημέρα και η παιδική θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 42,8% ενώ η κατάθλιψη
αυξήθηκε κατά 292,6% και η κατήφεια είναι σχεδόν καθολική.
Αυτή περιληπτικά, είναι η Ευρώπη των “Αγορών”, της
Μέρκελ και του νεοφιλελευθερισμού.
Αυτή είναι η Ελλάδα του Παπανδρέου-Βενιζέλου και Σαμαρά!
Αυτή είναι η ΕΛΛΑΔΑ του success story. Η Ελλάδα της
Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ (αυτοί κυβέρνησαν
40 χρόνια - αυτοί κυβερνούν ακόμα με την ψήφο μας και
τις απάτες τους).
Στις 25 Μαΐου η ΕΛΛΑΔΑ πρέπει ν’ αλλάξει δρόμο.
Να μη φύγουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ από τη χώρα τους. Να φύγουν αυτοί.

Εγκληματικό νομοσχέδιο. Σε ιδιώτες ο αιγιαλός!
Σύμφωνα με την οργάνωση, WWF
(Παγκόσμιο ταμείο για τη φύση) το
νομοσχέδιο «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τα
εξής «αδιανόητα»:
Νομιμοποιεί επιχειρηματικής χρήσης
αυθαίρετα και καταπατήσεις έναντι
τιμήματος και δίχως ουσιαστική εκτίμηση περιβαλλοντικής επίπτωσης.
Επιτρέπει την ολοκληρωτική κατάληψη παραλιών από επιχειρηματικές
εκμεταλλεύσεις.
Καταργεί στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και
θέτει στη διακριτική ευχέρεια του
ιδιοκτήτη του ακινήτου να «αφήσει
σε κοινή χρήση το τμήμα του ακινήτου που καταλαμβάνεται από τη
ζώνη παραλίας».
Αφήνει εκτός προστασίας την παρόχθια ζώνη πολλών και μεγάλων
λιμνών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως
«μικρές».
Καθιστά προαιρετική τη χάραξη παραλίας, υποβαθμίζοντας έτσι σοβαρά την οριοθέτηση της ζώνης
προστασίας και τη διαπίστωση παρανομιών και καταπατήσεων.

Αγνοεί τον προ τριετίας νόμο για τη
βιοποικιλότητα που επιβάλλει την
οριοθέτηση και προστασία της «κρίσιμης παράκτιας ζώνης».
«Θεωρούμε απολύτως αδικαιολόγητη την καταιγιστική συρρίκνωση
της νομοθεσίας προστασίας του φυσικού χώρου και των φυσικών
πόρων, στο όνομα μιας χαώδους,
μακροπρόθεσμα μη βιώσιμης και
σαφώς αμφισβητήσιμης με οικονομικούς όρους "ανάπτυξης"» δήλωσε η
επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής της WWF Ελλάς Θεοδότα Νάντσου.
»Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, θα έπρεπε η
πολιτική ηγεσία της χώρας να αντιμετωπίσει για ιστορικά πρώτη φορά
την εθνική ανάγκη για βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, βασισμένο στη
διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου
και την οικολογικά ορθή, κοινωνικά
δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση
της οικονομικής δραστηριότητας».
Όπως καταγγέλλει η ίδια, σημαντικά
τμήματα του νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικά και ορισμένα μπορούν να θεωρηθούν αντίθετα στην
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ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως ενδεικτικά το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης διαχείρισης του Παράκτιου
Χώρου και οι κοινοτικές οδηγίες
92/43/ΕΟΚ και 2011/92/ΕΕ, όπως
πρόσφατα τροποποιήθηκε), ειδικά
καθώς αγνοείται η οικολογική σημασία της παρόχθιας και της παράκτιας
ζώνης και υιοθετούνται οι πλέον ξεπερασμένες αντιλήψεις για τη διαχείρισή τους.
Στην επιστολή της οργάνωσης, επισημαίνεται ότι ακόμα και οι καθαρά
εισπρακτικοί στόχοι του σχεδίου
είναι καταδικασμένοι σε αποτυχία.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,
«σε μία εποχή παγκόσμιας κρίσης, οι
εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας
δεν έρχονται να δουν ούτε κατειλημμένες παραλίες, ούτε επιχωματωμένους θαλάσσιους χώρους ή
κακότεχνες κατασκευές σε αποκλεισμένες ακτές. »Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει η οργάνωσή μας,
οι τουρίστες έρχονται για τη φύση
μας και αυτή θα έπρεπε να είναι η
βασική μέριμνα του προτείνοντα
Υπουργού και της Κυβέρνησης»
WWF

(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

Τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης, της Ελλάδας, του
αστικού συστήματος είναι όλως παραδόξως(;) λόγω
συγκυριών και (αν)ικανότητας άλλων ηγετών, ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο Αλέξης Τσίπρας. Αν δεν πετύχει, η Ευρώπη θα διαβρωθεί, το σύστημα θα καταστραφεί και θα οδηγηθούμε
σε ακραίες καταστάσεις. (Η Συρία και η Ουκρανία είναι
“καμπανάκια”).
Η ευθύνη της κάθε ψήφου είναι καταλυτική.
Εύχομαι να διαψευστούν οι δικαιολογημένοι ιστορικά
φόβοι μου. Να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες μου.
――――――
* Δείκτης Ανισότητας. Tο συνολικό εισόδημα (Σ.Ε.) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού, διαιρούμενο με το Σ.Ε. του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Παγκόσμια ημέρα μουσείων με
ελεύθερη είσοδο
Σελ. 4
“Εκείνοι κι εκείνοι”

Σελ. 5

Η Τ.Α. να συμβάλλει στη δημοσιονομική προσπάθεια!!!
Σελ. 7
Οι “Εσσαίοι” γιάννης κορναράκης Σελ. 8
Ψήφος ψυχής... Γρηγόρης ΡώνταςΣελ. 9
Πάγκαλος: Ομάδα αίματος...

Σελ. 9

Ανέκδοτα με υποψηφίους συμβούΣελ. 10
λους Ηλέκτρα Βενετσάνου

Τρίποντο στη ζωή

Σελ. 22

Παρουσίαση υποψηφίων

Σελ. 18

Στην Α2 κατηγορία οι γυναίκες
Σελ. 18
του Αρη Βούλας
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

“Με πρόγραμμα και Όραμα
φεύγουμε μπροστά. Η πορεία
της πόλης θέλει καθαρό και
ορατό προορισμό.
Στρατηγική μας, η ήσυχη και
καταπράσινη Κηπούπολη
Δέσμευσή μας, ο φιλικός
προς τον δημότη Δήμος”.
Αργύρης Παξινός

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - 18 Μαΐου, τα Μουσεία με ελεύθερη είσοδο
Την Κυριακή, 18 Μαΐου, στο πλαίσιο
του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων, η τρέχουσα έκθεση «Κωνσταντίνος Παρθένης: Τέχνη και
Πνεύμα», του κορυφαίου ζωγράφου
των δύο τελευταίων αιώνων του νεώτερου ελληνικού κράτους, θα είναι
ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο
από τις 10.00 το πρωί έως τις 18.00 στο
Ιδρυμα Θεοχαράκης.
Στις 13:00 και στις 15:00 πρόκειται να

προβληθεί στο αμφιθέατρο ταινία από
την εκπομπή Παρασκήνιο της ΕΡΤ με
τίτλο «Παρασκήνιο – Κώστας Παρθένης», 2008 – 09 του σκηνοθέτη Άγγελου Κοβότσου.
Για τους μικρούς φίλους από 5 ετών θα
πραγματοποιηθεί «Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού», στους ορόφους του
Ιδρύματος. Το δρώμενο, που δίνει την
ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τα
έργα του μεγάλου ζωγράφου Κων-

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

σταντίνου Παρθένη, θα ξεκινήσει στις
11:00 από το lobby του Ιδρύματος και
θα επαναληφθεί στις 12:00.
Επιπλέον, για παιδιά 8 - 12 ετών θα
πραγματοποιηθεί στις 10.00 το τρίωρο
εργαστήριο «Κατασκευάζω και μαθαίνω για τις γιορτές και τις εποχές:
Καλωσορίζοντας την άνοιξη», με την
εικαστικό Έφη Μπαρτσώτα.
Από τις 11.00 έως τις 16.00 η Ράνια Ρεμούνδου - Fine Art on Fine Fabric θα

βρίσκεται στο lobby του Ιδρύματος με
ένα εικαστικό δρώμενο που συνδυάζει
το ύφασμα με τη ζωγραφική και το μετατρέπει σε καθημερινό είδος ένδυσης.
Ιδρυμα Θεοχαράκη
Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν 1
Αθήνα τηλ. 210 3611.380

άντε μια βόλτα στο Μουσείο
Ακρόπολης. Η είσοδος είναι δωρεάν και η επίσκεψη θα σας μείνει αξέχαστη!

Κ

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 10 π μ
Μετά από την πρώτη ξενάγηση στο Βυζαντινό μουσείο
ο κύκλος των ξεναγήσεων στα βυζαντινά μνημεία θα συνεχισθεί το Σάββατο 24 Μαϊου με ξενάγηση στη Ρώσικη
εκκλησία, στην εκκλησία της Καπνικαρέας και στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. (Η ξενάγηση θα γίνει Σάββατο διότι την Κυριακή λειτουργούν οι ναοί). Η ξενάγηση
θα βοηθήσει σημαντικά στην καλλίτερη κατανόηση των
σεμιναρίων της βυζαντινής ιστορίας, που γίνονται τώρα
στο σεμινάριο της Βούλας και θα ακολουθήσουν και στο
σεμινάριο της Αγίας Παρασκευής. Eίναι ελεύθερη για
όποιον θέλει να συμμετέχει.

Στα πλαίσια του Εναλλακτικού Φεστιβάλ Αλληλέγγυας
και Συνεργατικής Οικονομίας, θα πραγματοποιηθεί τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας και Βιωσιμότητας στο
Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας από 30 Μαϊου
έως 1η Ιουνίου 2014 (βλ. συνημμένα)
Την Παρασκευή 30/5, στις 7 μμ, διοργανώνεται Εργαστήριο Πολιτικής Ανυπακοής με τίτλο: «Διεκδικώντας
την ελεύθερη πρόσβαση και χρήση στις παραλίες: Πρακτικές ενεργητικής παρέμβασης σε Ελληνικό- ΒούλαΑστέρα Βουλιαγμένης».
Για την καλύτερη οργάνωση του Εργαστήριου, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Φαίη Σταματιάδη στο 6974 537535 ή στο
fayvagiana@hotmail.com

ΡΑΠΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
Στο σεμινάριο ραπτικής 16 ωρών θα διδαχθείτε τις βασικές
τεχνικές κοπτικής & ραπτικής για να μπορείτε να δημιουργήσετε από το μηδέν μια φούστα ομπρέλα και ένα σαλβάρι
ή μια παντελόνα.

Νότιος Χώρος Τέχνης & Δράσης
Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 108
Βούλα Τ.2130251001,

4ήμερη εκδρομή στη Μήλο
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει τετραήμερη εκδρομή,
6 έως 9 Ιουνίου, στη Μήλο!
Περιήγηση σε σπάνιας ομορφιάς φυσικά τοπία όπως η
Αχιβαδόλιμνη, το Κλέφτικο ή “Θαλασσινά Μετέωρα” με
τη “Σμαραραγδένια Σπηλιά” της Συκιάς, το Σαρακίνικο,
και τις σπηλιές του Παπάφραγκα, ξεναγήσεις σε μοναδικά ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, όπως η αρχαία
πόλη της Φυλακωπής και οι προχριστιανικές κατακόμβες,
μπάνιο σε εξαιρετικές παραλίες και γνωριμία με πολλά
άλλα αξιοθέατα της Μήλου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της τετραήμερης εξόρμησης που προτείνει η
Εναλλακτική Δράση.
Κόστος εκδρομής 150 ευρώ για μέλη και 160 για μη μέλη
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Εισιτήρια πλοίου. Μετακινήσεις με πούλμαν. Ξεναγήσεις
3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δηλώσεις συμμετοχής: Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660
(10πμ-2μμ) - 6982209948 ή Email: ena.drasi@gmail.com
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EKΘΕΣΗ “ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ”
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Εγκαίνια: Δευτέρα 2 Ιουνίου, 20.00
Η έκθεση “Πυρετός του Αρχαίου” φωτίζει την αισθητική
του θραύσματος και του κατακερματισμού μέσα από την επίδραση που έχει ασκήσει η
πρακτική της ανασκαφής στη
διαμόρφωση της ταυτότητας
και της αναπαραστατικής λογικής της νεωτερικότητας. Επιπλέον, θέτει διερωτήσεις
σχετικά με τη σημασία που έχει
λάβει η ανάσυρση του παρελθοντικού αποσπάσματος στη
σύγχρονη ελληνική συνθήκη
και στο ιδεολόγημα του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού.
Οι συστηματικές ανασκαφές
που πραγματοποιήθηκαν υπό
τη σκιά των ιδεών του νεοκλασικισμού, του ρομαντισμού και
του αναδυόμενου ευρωπαϊκού
εθνικισμού, έφεραν στο φως
πολυάριθμα, έως τότε αθέατα,
αποσπάσματα πρότερων πολιτισμών. Η κατάσταση των ευρημάτων, παρά τις φθορές και την
ελλειπτικότητα των μορφών,
εξιδανικεύτηκε και επηρέασε
με τρόπο μεθύστερο τη Δυτική
αντιληπτικότητα, κυρίως ως
προς τη σύσταση των κριτηρίων διάκρισης του υψηλού.
Διαμόρφωσε, μάλιστα, όχι
μόνο έναν πλαστικό προσανατολισμό αλλά και μία ιδεολογική, ηθική και αισθητική
παρακαταθήκη. Μέσα από αυτή

τη διαδικασία εγκαταστάθηκε
στο Δυτικό κανόνα της νεωτερικότητας εκείνο που μέχρι
τότε μόνο ψηγματικά αναφαινόταν: η αισθητική του θραύσματος, η ποιητική της
ελλειπτικής αφήγησης, της
απόκρυψης, της απώθησης και
του υπαινιγμού· και σε διαλεκτική αντιδιαστολή, η λογική
του αρχείου (ως υποκατάσταση
του ασύνταχτα δομημένου –
πρωτοαποικιακού– cabinet of
curiosities), η ανάγκη ανάκλησης, εξιστόρησης και τακτοποίησης ενός υφιστάμενου υλικού,
η εκ των υστέρων απόδοση
νοήματος, η αναψηλάφηση.
Η ποιητική του θραύσματος γεφυρώνεται στην έκθεση “Πυρετός του Αρχαίου” με την
αίσθηση αποσύνδεσης που βιώνουν τα νεωτερικά υποκείμενα·
η εμπειρία της αποπραγματοποίησης του παρόντος, η ανεξέλεγκτη
ορμή
νοηματοδότησης διαμέσου του
διαφεύγοντος και του περασμένου, η κατάτμηση και ο κατακερματισμός, συνιστούν το
αντικείμενο της διαπραγμάτευσης των καλλιτεχνικών πρακτικών που συνυφαίνονται στο
επιμελητικό εγχείρημα. Η έκθεση πάνω από όλα, επιζητά να
υπενθυμίσει την αναγκαιότητα
εξεύρεσης των συντεταγμένων

του πραγματικού και προκρίνει
το κοίταγμα προς μια εμπεδωμένη προοπτική, το υποστύλωμα πάνω σε μία βάση που
ενδέχεται να σταθμίσει τους
επισφαλείς συσχετισμούς και
να κατευνάσει τη συγκρουσιακή ταλάντευση της εγχώριας
ταυτότητας
–της
πληγμένης από παλινδρομικές
μετατοπίσεις σε θέσεις εκτός
του βιώσιμου. Τελικώς, αποτείνεται σε μία τοποθέτηση πέρα
από την συνεχή επικαιροποίηση
του αρχαίου/αρχείου (επομένως έξω από την εξουσία του
περασμένου), αναζητώντας τις
δοκιμές συμμετρίας μεταξύ παρόντος και παρελθόντος.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
Πάκυ Βλασσοπούλου, Κωστής
Βελώνης, Ευθύμης Θέου/Ηλέκτρα Αγγελοπούλου/Ανθή Ευστρατιάδου, Λίζη Καλλιγά,
Αλέξανδρος Λάιος, Κώστας
Μπασάνος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Νίνα Παπακωνσταντίνου,
Δημήτρης
Φουτρής,
Κώστας Χριστόπουλος

Πυρετός του Αρχαίου
Ερμού 134-136
Εγκαίνια: Δευτέρα 2 Ιουνίου,
20.00. Διάρκεια έκθεσης: 2-21.6
Ώρες λειτουργίας: Δε-Τρ-Σα-Κυ
13.00-17.30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«EKΕINOI και ΕΚΕΙΝΟΙ» ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Μέλη των Κοινωνικών Επανεντάξεων και Απόφοιτοι του
Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ μαζί με
νέους ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, αποτελούν την
ομάδα θεάτρου του Πολιτιστικού Στεκιού και μέσα από αυτή
τη συνεύρεση εκφράζονται, δημιουργούν και παρουσιάζουν
τη θεατρική παράσταση «Εκείνοι και εκείνοι», την Δευτέρα
19 Μαΐου 2014 και ώρα 20.00 στο θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
(Ακαδημίας 3). Η παράσταση είναι βασισμένη σε κείμενα
του Κώστα Μουρσελά για το σήριαλ «Εκείνος κι Εκείνος»
που παίχτηκε στην Ελληνική τηλεόραση από το 1972 έως
το 1974 με πρωταγωνιστές τους μεγάλους ηθοποιούς Β.
Διαμαντόπουλο και Γ. Μιχαλακόπουλο. Στην παράσταση
ακούγονται και δύο μικρά αποσπάσματα από το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, μιας και τα δύο
αυτά κείμενα είναι τόσο συγγενικά και ασχολούνται με κοινές ανθρώπινες ανησυχίες.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ευχαριστούμε θερμά την Διεύθυνση του θεάτρου ΤΖΕΝΗ
ΚΑΡΕΖΗ για την δωρεάν διάθεση του χώρου.
Λίγα λόγια για την παράσταση
Μέσα ή έξω από το «αυγό»; Μαζί ή μόνος; Έξω από το

«αυγό» έχεις την απόλυτη ελευθερία να στοχάζεσαι, να
λες τα πράγματα όπως τα βλέπεις και να ονειρεύεσαι
παρέα, μα το σακάκι σου είναι τρύπιο και ο καιρός σου επιβάλλεται κατά τις διαθέσεις του. Μέσα στο «αυγό» θα
έχεις όλες τις ανέσεις, τα δέντρα θα είναι ψεύτικα , η τηλεόραση θα σου φτιάχνει την συνείδηση χωρίς να κοπιάζεις, οι κλιματολογικές συνθήκες θα είναι αποτέλεσμα των
Air Condition και θα είσαι μόνος.
Και ο τροχός της ζωής και της τύχης του καθενός μας; Τον
επιλέγουμε ή μας δίνεται από κάποια ανώτερη δύναμη ;
Μπορούμε να τον αλλάξουμε στην μέση της πορείας ή είμαστε καταδικασμένοι σε αυτόν που μας ορίστηκε; Πόσα
πολλά ερωτήματα και τόσος λίγος χρόνος για να απαντηθούν. Τόσες εργατοώρες πνευματικού κόπου και ούτε ένα
ένσημο στο ΙΚΑ.
Ο Σόλων είναι Εκείνος και ο Λουκάς είναι ένας άλλος Εκείνος και όλοι εμείς είμαστε μαζί τους Εκείνοι και Εκείνοι που
τολμάμε να αναρωτηθούμε σε ερωτήματα που πολλές
φορές φοβόμαστε πως ίσως και να μην έχουν απαντήσεις,
πως ίσως τα μεγάλα μυστικά δεν θα μας αποκαλυφθούν
ποτέ. Και τι με αυτό; Ποιος λέει πως η ηδονή της αναζήτησης κρύβεται στην απάντηση;
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Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους Δήμους
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Αντ.
Μάρκου ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του άρθρου
51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος
Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14-04-2014)
συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους
υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.
Συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους
Δήμους μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται, έχοντας σημαντικές απαλλαγές από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή
στη ρύθμισης ισχύει μέχρι
14-08-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου:
κα Αντωνοπούλου Παναγιώτα – 213 2007 352
κα Τσέα Μαρία
- 213 2007 353
κα Δαμίγου Μαρία
- 213 2007 354

Ξεκινάει η κατασκευή του
αλιευτικού καταφυγίου
στην Παλαιά Φώκαια
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Το σημαντικότερο βήμα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς
Φώκαιας» έγινε την Παρασκευή στις 9-5-2014,
όταν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τη Διακήρυξη για τη διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού από τον οποίο θα προκύψει ο
ανάδοχος του έργου.

Έναρξη δρομολογίων απευθείας σύνδεσης
Πόρτο Ράφτη με Προαστιακό Κορωπίου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενημερώνει, ότι στα
πλαίσια εξυπηρέτησης
των πολιτών, έχουν ήδη
ξεκινήσει να πραγματοποιούνται δρομολόγια
του ΚΤΕΛ, που συνδέουν
απευθείας το Πόρτο
Ράφτη με τον Προαστιακό
Σιδηρόδρομο
στο Κορωπί.

16:05
18:05
Από το τέρμα Αυλακίου:
08:20
12:20
16:20
18:20

Τα παραπάνω οκτώ (8)
δρομολόγια θα συνδέουν
απευθείας, δίχως καμία
στάση, το Πόρτο Ράφτη
με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, από Δευτέρα
έως Παρασκευή.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Από την Πλατεία
Αγίου Σπυρίδωνα:
08:05
12:05

Η τιμή του εισιτηρίου αντιστοιχεί στο ένα Ευρώ
και εξήντα λεπτά (1,60
Ευρώ).
Η Δημοτική Αρχή παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για βελτίωση
της καθημερινότητας του
πολίτη. Ακούει με προσοχή τα προβλήματά του
και δίνει πραγματικές λύσεις!
Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το
Σταθμαρχείο, στα: 22990
40738 και 697 58 89 273.

Γαλάζια Σημαία και για το 2014,
στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει,
ότι η Δημοτική Πλαζ Αυλακίου στο
Πόρτο Ράφτη, πήρε και για φέτος τη
Γαλάζια Σημαία, κερδίζοντας μία θέση
ανάμεσα στις 408 βραβευμένες ακτές

και 10 μαρίνες στην Ελλάδα.
Η «Γαλάζια Σημαία», αποτελεί σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 51
χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια

σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες
που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι,
ξενοδόχοι και άλλοι φορείς.
Τα Κριτήρια του Διεθνούς αυτού Προγράμματος, για την απόδοση της «Γαλάζιας Σημαίας», συνοψίζονται στις
εξής τέσσερις κατηγορίες:
Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής.
Β. Οργάνωση ακτής.
Γ. Ασφάλεια επισκεπτών.
Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Η Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, πληροί
όλα τα παραπάνω, δίνοντάς μας την
ευκαιρία να απολαύσουμε τα καλοκαιρινά μας μπάνια!

Μέσα στις επόμενες ημέρες η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον ελληνικό τύπο, όπως
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή ανέρχεται σε 4.900.000€.

«Μετά από πολλές προσπάθειες και αφού ξεπεράστηκαν όλες οι γραφειοκρατικές δυσκολίες, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο σημαντικότερο
βήμα για την έναρξη των εργασιών στο Λιμάνι της
Π. Φώκαιας. Μπορούμε πλέον να είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα, αυτό το μεγάλης σημασίας
για την περιοχή μας έργο, θα αρχίσει να υλοποιείται» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Μανώλης
Τσαλικίδης.

H Τοπική Οργάνωση
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
στηρίζει τη
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β.
με δήμαρχο
το ΘΑΝΟ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
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«Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας
2015-2018 και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

H Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συμβάλει στη δημοσιονομική προσπάθεια!
Δηλαδή καλείται ο δημότης να βάλει βαθιά στο χέρι στην τσέπη...
Επειδή ακούγονται πολλές “αρβύλες” προεκλογικά
για τα πολλά δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι Δήμοι
και γι’ αυτό συνωστίζονται οι υποψήφια στα μακροσκελή ψηφοδέλτια, ας διαβάσουμε προσεκτικά τί
προβλέπει το μεσοπρόθεσμο για την όποια επόμενη
δημοτική αρχή στην ουσία (2015-2018) όσον αφορά
τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. και τις προσλήψεις.

€ το 2016 και μικρή αύξηση για τα επόμενα δύο έτη.
― Οι υπόλοιπες δαπάνες παραμένουν περίπου σταθερές.
Το Μεσοπρόθεσμο παρουσιάζει σημαντική εμφάνιση
πλεονασμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όλα τα
έτη από το 2015-2018.

Οικονομικά στοιχεία:
Τι γράφει λοιπόν το μεσοπρόθεσμο: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συμβάλει στη συνολική δημοσιονομική προσπάθεια, με ιδιαίτερη έμφαση να
δίνεται τόσο στην αύξηση των εσόδων της όσο και
στην αποκλιμάκωση των εξόδων της».
Στα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται:
― Μείωση για το έτος 2014 των Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες κατά 50 εκατ. € και για επενδυτικές
δαπάνες (Σ.Α.Τ.Α.) κατά 110 εκατ. €.
― Μείωση των Κ.Α.Π. για τα προνοιακά επιδόματα
κατά 56 εκατ. το 2014, 37 εκατ. € το 2015 και άλλα
37 εκατ. € το 2016.
Σύμφωνα με τον ενοποιημένο Προϋπολογισμό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπονται:
― Οι συνολικοί Κ.Α.Π. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένουν σχεδόν σταθεροί, στα επίπεδα του 2014,
κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου, με μικρή αύξηση από 2.994 εκατ. € το 2014 σε 3.035 εκατ. € το
2018.
― Αύξηση των λοιπών εσόδων από 2.239 εκατ. € το
2014, σταδιακά σε 2.717 εκατ. € το 2018.
― Μείωση των προνοιακών επιδομάτων κατά 56
εκατ. το 2014, κατά 37 εκατ. € το 2015 και άλλα 37
εκατ. € το 2016.
― Μείωση των δαπανών προσωπικού κατά 93 εκατ.
€ το 2014, κατά 44 εκατ. € το 2015 και κατά 14 εκατ.

Πώς θα προκύψει αυτό το πλεόνασμα; Βάζοντας το
χέρι στην τσέπη βαθιά, για άλλη μια φορά ο δημότης.

Οι μεταβολές του προσωπικού εκτιμούνται ως εξής:

· Κατά την τετραετία 2012-2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου, η μείωση του προσωπικού
στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού θα ανέλθει σε 11.053 υπαλλήλους.
· Για τα έτη 2014-2016 προβλέπονται προσλήψεις στα
επίπεδα του 1 προς 10 και για τα έτη 2017 και 2018
προσλήψεις όσες και οι αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους.

Δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
στο πλαίσιο του Μεσοπροθέσμου
― Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α.
― Αξιολόγηση εποπτευόμενων Φορέων Υπουργείου
Εσωτερικών.
― Προώθηση των Σ.Δ.Ι.Τ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
― Προώθηση Οδικού Χάρτη μεταρρυθμίσεων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Περιμένοντας το πλεόνασμα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α.
Οι προσλήψεις προσωπικού Υ.Ε. και Δ.Ε. όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων αναστέλλονται ως 31 Δεκεμβρίου 2016!

Ολοκλήρωση προγράμματος ενδυνάμωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γερμανική Κυβέρνηση.
―

· Υποστήριξη των Φο.Δ.Σ.Α. και της διαχείρισης απορριμμάτων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Νόμιμος ο έλεγχος των ΟΤΑ από το παρατηρητήριο έκρινε το ΣτΕ
Το πράσινο φως και από το Συμβούλιο της
Επικρατείας έλαβε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου
να συνεχίσει να ελέγχει τους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών.
Το ΣτΕ, έκρινε ως συνταγματικό το Παρατηρητήριο, απορρίπτοντας την προσφυγή
της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ και διαφόρων Δήμων
της χώρας. Ειδικότερα το Γ’ Τμήμα του ΣΤΕ
με δύο αποφάσεις του (1716 και 1717/2014)
έκρινε ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης δεν παραβιάζει, ούτε και περιορίζει, την συνταγματικά κατοχυρωμένη
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των
δήμων και των περιφερειών.
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση
του ΣτΕ έκρινε ότι η γνώμη που παρέχει το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
υποδεικνύοντας τα ποσά που πρέπει να εγγραφούν στους κωδικούς των προϋπολογισμών ώστε αυτοί να είναι ισοσκελισμένοι

και ρεαλιστικοί, δεν δεσμεύει το περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
το περιφερειακό συμβούλιο το οποίο και
δίνει την τελική έγκριση του προϋπολογισμού οφείλει μεν να λαμβάνει υπόψη τη
γνώμη του Παρατηρητήριου ωστόσο έχει τη
δυνατότητα να αποκλίνει από αυτήν.
Πάντως σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, τα περιφερειακά συμβούλια οφείλουν
να τηρούν τις αρχές διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και κατάρτισης των προϋπολογισμών
και η νομιμότητα των

πράξεων τους ελέγχεται από την υπηρεσία
εποπτείας των ΟΤΑ και τον ελεγκτή νομιμότητας.
Το ΣτΕ επισημαίνει ότι το περιφερειακό
συμβούλιο οφείλει να τηρεί τις αρχές διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και κατάρτισης του προϋπολογισμού και η
νομιμότητα των πράξεων του ελέγχονται
από την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας των
ΟΤΑ και τον ελεγκτή νομιμότητας.
πηγή e-inon.gr
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Ταξική και θρησκευτική διαστρωμάτωση στην
Ιουδαϊκή κοινωνία των προχριστιανικών χρόνων
Μέρος Γ’ “Εσσαίοι”
«Τα χρήματα τε κοινά αυτοίς, απολαύει δε
ουδέν ο πλούτος των οικείων μειζόνως ή ο
μηδ΄οτιούν κεκτημένος».
(Ιώσηπος. Ιουδ Αρχ. ΧνΙΙΙ, 1,5)
Οι Εσσαίοι ή Εσσηνοί, ήταν μια από τις τρείς
θρησκευτικές τάξεις στην Ιουδαία της προχριστιανικής εποχής και σύμφωνα με τον ιστορικό
Φλάβιο Ιώσηπο (37 μ.Χ.) αποτελούσαν μια ξέχωρη αποκομμένη κοινωνική ομάδα, με ιδιαίτερο τρόπο αρχών και κανόνων ζωής.
Οι Εσσαίοι κατοικούσαν διασπαρμένοι κατά
αδελφότητες, στην περιοχή της Νεκράς θαλάσσης όπου εκβάλλει ο ποταμός Ιορδάνης, σε
στάθμη 390 μέτρα πιο χαμηλά από τη στάθμη
της κανονικής θάλασσας.
Από ιστορικά σχετικά χειρόγραφα της εποχής,
όπως πάλι του Ιώσηπου, αλλά και του Φίλωνα
του Αλεξανδρέα (25π.Χ. - 50 μ.Χ.), ελληνιστή
Εβραίου φιλοσόφου, μαθαίνομε πως σε
αριθμό υπερέβαιναν τις τέσσερεις χιλιάδες.
Ακόμα από τον Ρωμαίο συγγραφέα Πλίνιο
πληροφορούμεθα, ότι κατοικούσαν κατά κύριο
λόγο σε πόλεις, κάτω από την εποπτεία ενός
τρόπον τινά ‘’επισκόπου’’. (εβρ: mebbaker).
Άλλοι πάλι μελετητές, ταυτίζουν την κοινότητα των Εσσαίων με την κοινότητα των Qumran, που βίωνε τις ίδιες ή τουλάχιστον
παρόμοιες αρχές,.
Ετυμολογικά ο Φίλων μας λέγει, ότι η λέξη
‘’Εσσαίοι’’, έχει συναφή σχέση με την ελληνική
λέξη ‘’όσιος’’.
Εξ ού και το ότι ο ίδιος συμπληρώνει ότι οι:
«Εσσαίοι παρά την οσιότητά, μοι δοκώ της
προσηγορίας αξιωθέντες.».
Και προς επίρρωση συνεχίζει με το: «Ούκ ακριβεί τύπω διαλέκτου ελληνικής, παρώνυμοι
οσιότητος». Ο καθηγητής της θεολογίας .Π.Ι.
Μπρατσιώτης επιμένει ότι η ετυμολογία της
λέξης ‘’Εσσαίοι’’ είναι σκοτεινή.
Όμως, κανείς λαός ή κοινωνική ομάδα, κάτω
από το όνομα των Εσσαίων, όπως μας δηλώνει ο καθ. Β. Βέλλας, δεν αναφέρεται στα
Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης.
Να σημειωθεί δε, ότι από το 1947, αυτά τα χειρόγραφα όλως τυχαία έχουν βρεθεί από ντόπιους βοσκούς να είναι θαμμένα σε παράκτιο
σπήλαιο αυτής της περιοχής . Είναι γραμμένα
σε εβραϊκή και αραμαϊκή γλώσσα και έχουν
εξαιρετική σημασία, αφού μας δίνουν άγνωστα στοιχεία για τον Ιουδαϊσμό και για την
απαρχή του χριστιανισμού.
Τα χειρόγραφα αυτά μάλιστα, αποτέλεσαν αντικείμενο μεγάλης μελέτης, η δε αδελφή μου
Μαρία Κορναράκη, προ ετών είχε ασχοληθεί
ιδιαίτερα με το εν λόγω θέμα, όταν είχε επισκεφθεί την περιοχή και το σπήλαιο, είχε δε δει
όλα αυτά τα παπυροειδή φυλασσόμενα επιμελώς σε μουσειακό χώρο των Ιεροσολύμων.
Σε αυτά τα χειρόγραφα λοιπόν, βρίσκομε να
απαντάται, μοναχά η αντίστοιχη και ιδίων

αρχών κοινότητα των Qumran, οι οποίοι αποκαλούσαν τους εαυτούς τους, ως: «Υιούς τού
Φωτός».
Επειδή δε, κατά την εβραϊκή γλώσσα, το
όνομα ‘’Εσσαίοι’’ σημαίνει και ‘’λάμψη ή ανταύγεια φωτός’’ και επειδή υπάρχει σύμπτωση
ιδίων αρχών και κανόνων ζωής και στις δύο
κοινότητες, προκύπτει το λογικό συμπέρασμα,
ότι κατά πάσα πιθανότητα, οι κοινότητες των
Εσσαίων και Κουμράν, αποτελούν ένα και το
αυτό.
Οι Εσσαίοι θεωρούνται, σαν ιουδαϊκή σέκτα,
δηλαδή εβραϊκή αίρεση. Άγνωστο όμως και
αδιευκρίνιστο είναι, πότε χρονικά επήλθε αυτή
η απόσχιση. Αλλά και σκοτεινό είναι το πότε
πρωτοεμφανίστηκαν.
Αλλά από ένα άλλο παλιό χειρόγραφο, το
οποίο αναφέρεται από τον Ιώσηπο, φαίνεται,
ότι επί Ιωνάθαν κατά την μακκαβαϊκή εποχή,
«όταν ο ιερέας Ματταθίας έδωσε το σύνθημα
της εξέγερσης των Ιουδαίων εναντίον της πολιτικής εξελληνισμού, που ακολουθούσε ο βασιλιάς Αντίοχος Δ΄, ο Επιφανής (167 π.Χ,), το
όνομα των Εσσαίων ήταν ήδη γνωστό.»
Μάλιστα επί εποχής του βασιλιά της Ιουδαίας
Αριστοβούλου (104 π.Χ.) υπήρξε όντως κάποιος Εσσαίος, ονόματι Ιούδας, ο οποίος κατείχε την μαντική τέχνη.
Αυτή η τελευταία πληροφορία επιβεβαιώνεται
και από την ανάγνωση των περιεχομένων των
προαναφερθέντων ‘’Χειρόγραφων της Νεκράς
Θαλάσσης’’, τα οποία μάλιστα τον μνημονεύουν και σαν δάσκαλο της δικαιοσύνης.
Οι Εσσαίοι ζούσαν βίο μοναχικό και ασκητικό
και κατά βάση υπάκουο στους κανόνες του κοινοβίου της κοινοκτημοσύνης. Δεν κρατούσαν
προσωπική ακίνητη περιουσία και όσοι εντάσσονταν στην κλειστή ομάδα των Εσσαίων,
έπρεπε να καταθέσουν τα πάντα υπάρχοντα
τους στο κοινοβιακό ταμείο. Από εκεί δε και
πέρα, το κοινόβιο φρόντιζε για τη συντήρησή
τους.
Αλλά οι υποχρεώσεις δεν σταματούσαν εδώ,
καθόσον συνυπήρχε και ακολουθούσε ένα
υποχρεωτικό πρόγραμμα στρατευμένης κοινής
διαβίωσης.
Τα μέλη της κοινότητας έπρεπε να έχουν όλα
την ίδια και απαράλλακτη ενδυμασία, σε
σχήμα, μόδα και χρώμα, αλλά και κατά εποχή.
Λευκή εσθήτα με περιζώνιο, ζώνη δηλαδή σφιχτή στη μέση, αλλά κατά τον χειμώνα για ζεστασιά και προστασία ένα ομοιόμορφο, σαν
χλαίνη μανδύα.
«Του τάγματος εξαιρέτως των ξένων αποδείκνυται ταμιεύων εσθήτα και τα επιτήδεια.»
Παπούτσια και ρούχα, ανανεώνονταν μοναχά
όταν εφθείροντο.
Στα χέρια τους κρατούσαν πάντοτε ένα αξινάριον, δηλαδή ένα σκαλιστηράκι, που χρησίμευε
για ’’τις προσωπικές τους ανάγκες’’.

Σε αυτές “τις ιδιαίτερες στιγμές”, όταν βρισκότανε στο ύπαιθρο, έσκαβαν ένα μικρό
λάκκο, για “την ανάγκη” του εντέρου τους και
μετά τον λάκκο τον σκέπαζαν με χώμα σαν τις
γάτες. Ήταν και αυτό ένα δείγμα σεβασμού
στον περιβάλλοντα χώρο.
΄Ετρωγαν πάντοτε όλοι μαζί σε κοινή τράπεζα,
και από το κοινό συσσίτιο που προετοίμαζαν,
οι περιοδικά επιφορτισμένοι ιερείς.
Με το εμπόριο δεν είχαν καμιά ασχολία. Πίστευαν ότι αυτό συνεπάγεται την εκμετάλλευση του συνανθρώπου, και αυτό θα
οδηγούσε στην πλεονεξία και στη συσσώρευση
του πλούτου, τον οποίον εμίσουν και δεν απεδέχοντο.
Στις καθημερινές ασχολίες τους καλλιεργούσαν τη γη, ή έβοσκαν πρόβατα και άλλα ζώα, ή
άλλοτε φρόντιζαν τα μελίσσια τους.
Μερικοί ίσως και να δούλευαν σε ξένες δουλειές.
Πάντως το όποιο μεροκάματο ή μισθό, το κατέθεταν στο κοινό ταμείο.
Αλλά δυό μεροκάματα από κάθε μισθό, εκρατούντο σε ξεχωριστό ταμείο για τις χήρες και
τα ορφανά.
Κάθε πρωί και πολύ προτού ακόμα ξημερώσει,
βρισκόταν όλοι γονατιστοί έξω, και προτού
απευθύνουν μεταξύ τους κανένα φθόγγο, (δηλαδή λόγο που τυχόν θα μόλυνε την προσευχή
την οποία έκαναν όλοι μαζί), παρακαλούσαν
τον ήλιο να βγεί πάλι και να τους φωτίσει.
«Πριν γάρ ανασχείν τον ήλιον ουδέν φθέγγονται των βεβήλων εις αυτόν ευχάς ώσπερ ικετεύοντας, ανατείλαι».
Κατά το μεσημέρι, τελείωνε η εργασία. Τότε
όλοι μαζί έμπαιναν σε μια μεγάλη δεξαμενή,
για λουτρό καθαρισμού. Μια τέτοια δε δεξαμενή, πολύ μεγάλη, έχει ανακαλυφθεί στο συνοικισμό του Κουμράν, με σκαλοπάτια μάλιστα
καθόδου, που φαίνονται να είναι εφθαρμένα
από τη μεγάλη χρήση. Αμέσως μετά, άλλαζαν
και έβαζαν ρούχα καθαρά.
Ακολουθούσε η ώρα του φαγητού με προσευχή ευχαριστήρια, που εκφωνούσε ο ιερέας.
Και κατά το κείμενο: «Προσεύχεται δε ο ιερεύς
της τροφής, και γεύσασθε προ της τροφής αθέμιτον».
Την ώρα του φαγητού ετηρείτο απόλυτη σιγή,
καθώς απαγορευότανε κάθε ομιλία:
«Ούτε κραυγή ποτέ τον οίκον, ούτε θόρυβος μιαίνει», αλλά «και η των ένδον σιωπή καταφαίνεται…, τούτου δε αίτιον η διηνεκής νήψις και
το μετρείσθαι παρ’ αυτοίς τροφήν και ποτόν
μέχρι κόρου».
Και από αυτό καταλαβαίνει κανείς, ότι καθώς
ήταν κουρασμένοι, έτρωγαν σιωπηλοί είτε από
σεβασμό στο χώρο ή και για μην αποσπώνται
και υστερούν από το φαγητό χάνοντας χρόνο.
Αυτό βέβαια δηλώνεται, με το όχι μόνο απλά
τρώγανε και πίνανε αλλά και ‘’μέχρι κόρου’’ της
πείνας τους…..
Μετά το δείπνο πιθανολογείται, ότι πρέπει να
γινότανε κάποια ανάγνωση κειμένων από την
Παλαιά Διαθήκη, και σε συνέχεια ερμηνεία και
συζήτηση επί του περιεχομένου.
Αυτό το στοιχείο της ερμηνείας, επιβεβαιώνεται από χειρόγραφο που βρέθηκε σε βιβλίο του
προφήτη της Π. Διαθήκης Αββακούμ (7ος π.Χ.
αι.) όπως αναφέρεται σχετικώς σε μελέτη
γενομένη από τον καθηγητή θεολογίας Βέλλα.
Οι Εσσαίοι τηρούσαν την εβραϊκή αργία του
Σαββάτου, ή οποία ήταν ημέρα προσευχής,
ψαλμών και ύμνων θρησκευτικής λατρείας.
(Χειρ. Νεκράς Θαλάσσης). «Ιερά γαρ εβδόμη
νενόμισται» (Φίλων)
Σε ελεύθερες στιγμές, μελετούσαν τα φυτά και
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, όπως και τις

ιδιότητες
σπανίων προφανώς πολυτίμων
λίθων.
Ετηρούσαν την αγαμία, αλλά με κανόνες γυναικείας κοινοκτημοσύνης, δηλαδή τις γυναίκες όλες, τις είχαν όλοι μαζί και αδιακρίτως
εναλλάξ. Απείχον των σαρκικών ηδονών αλλά
το ότι έκαναν πολλά παιδιά, το διαψεύδει. Τα
παιδιά όμως δεν τα ξεχώριζαν προσωπικά,
αλλά όλοι μαζί και αδιακρίτως, τα φρόντιζαν
και τα επιμελούντο. «Αλλά τους αλλοτρίους
παίδας απαλούς έτι προς μαθήματα συγγενείς
ηγούντο και τοις ήθεσιν αυτών εντυπούσι.»
(Ιωσ. Ιουδ. Πολ. ΙΙ 8,2)
Μισούσαν το γάμο και ποτέ όπως είπαμε δεν
παντρεύονταν, γιατί πίστευαν, ότι καμμιά γυναίκα δεν μπορεί να παραμείνει πιστή: «Ήσαν
μηδεμίαν (γυναίκα) τηρείν την προς τον ένα (
άνδρα) πίστιν πεπεισμένοι». Έτσι για να αποφύγουν τον σκόπελο της απιστίας, απέφευγαν και
γάμο και μόνιμο δεσμό: «Διότι φίλαυτον γυνή και
ζηλότυπον ού μετρίως» (Φιλων ΙΧ 11,14)
Οι Εσσαίοι όπως είπαμε «διήγον βίον αγνόν
και εγκρατή’». Απέφευγαν τον όρκο: «Το δε
ομνύειν αυτοίς περιίσταται χείρον της επιορκίας υπολαμβανοντες».
«Την δε εγκράτειαν και το μη τοίς πάθεσιν υποπίπτειν….αρετήν υπολαμβάνουσιν... οργής ταμίαι δίκαιοι θυμού καθεκτικοί…..» Μισούσαν δε
και την δουλεία.: «Ούτε δούλων επιτηδεύουσι
κτήσι, αυτοί δε εφ΄ εαυτών ζώντες, διακονία
επ΄αλλήλοις επιχρώνται ….. δούλος δε
παρ΄αυτοίς ουδέ είς εστίν.»
Για να γίνει κανείς αποδεκτό μέλος στο κοινόβιο, έπρεπε συν τοίς άλλοις να περάσει από μια
βάσανο δυο δοκιμασιών και φρικτών όρκων
υποταγής. «Όρκους φρικώδεις» διαβάζομε στο
αρχαίο κείμενο.
Για τον άνθρωπο πίστευαν, ότι αποτελείται από
άφθαρτη ψυχή και φθαρτό σώμα. Αλλά δεν πίστευαν στην ανάσταση των νεκρών,. Η πίστη
τους όμως στο θεό ήταν μεγάλη και ακλόνητη.
Αυτό το έδειξαν κατά τους επαναστατικούς
αγώνες, που διεξήγαγαν εναντίον των Ρωμαίων και τον μαρτυρικό θάνατο που υπέστησαν πολλοί εξ αυτών.
Θα πρέπει να σημειώσομε, ότι κατά την περίοδο του Ιησού, ιστορικά οι Εσσαίοι πουθενά
δεν αναφέρονται.
Από το 70 π.Χ φαίνεται δε, ότι έχει εξαφανισθεί παντελώς κάθε ίχνος τους.
Συμπερασματικά οι Εσσαίοι πρέπει να ληφθούν
ότι έχουν ιουδαϊκή ρίζα, μερικώς επηρεασμένη από την ελληνική φιλοσοφία.
Κατά δε την προσωπική μου γνώμη, η οποία
στηρίζεται στην αναδίφηση και συνόψιση των
θρησκευτικών και πολιτικών ιδεολογιών των
τελευταίων αιώνων, πολλές αρχές και κανόνες
διαχρονικά αντλήθηκαν από την θεωρητική
βάση της ζωής των Εσσαίων.
Και εν ολίγοις, αφού πολλοί τις οικειοποιήθηκαν
τα μάλλα, τις μετέπλασαν και τις παρουσίασαν
σαν δικές τους πρωτοποριακές προοδευτικές
και ανατρεπτικές κοινωνικά θέσεις.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Β. Βέλλα: “Εβραϊκή Αρχαιολογία”, Εκδ Αποστολικής Διακονίας
2) Γ. Κορδάτου: “Η Π. Διαθήκη στο Φως της Κριτικής’’ εκδ.
Μπουκουμάνη
3) Ιώσηπος: ‘’Ιουδαϊκή Αρχαιολογία’’ Εκδ. Κάκτος
4) Ιώσηπος: ‘’Ιουδαϊκοί Πόλεμοι’’ Εκδ Κάκτος
5) Πιοτρ. Κροπότκιν: ‘’Το Κράτος και ο Ιστορικός του Ρόλος’’
Εκδ. “Το Ποντίκι”
6) Όσκαρ Ουάϊλντ: “Η ψυχή του Ανθρώπου στον Σοσιαλισμό’’, Εκδ Ελλάκτωρ
7) Πιέρ Ζοζεφ Προυντόν: ‘’Ιδιοκτησία και Επανάσταση’’
Εκδ. Ελλάκτωρ
8) Β. Ραφαηλίδη: “Η Μεγάλη Περιπέτεια του Μαρξισμού’’
Εκδ. Εικοστού Πρώτου.
9) Π. Ι. Μπρατσιώτης: Ομώνυμο λήμμα στην εγκυκλοπαίδ.
Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

ευρωβουλευτή έναν άνθρωπο που είπε ότι δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Θα μείνει στο δρόμο, αν
λέει ότι θα πηγαίνει στο Στρασβούργο με αυτοκίνητο», Θ. Πάγκαλος ραδιοφωνικός σταθμός «Βήμα».
και συνέχισε την επίθεσή του στον ΣΥΡΙΖΑ:

Πάγκαλος: Ομάδα αίματος
μηδέν ...βρίζους αρνητικό!
Ο άνθρωπος που παρέδωσε τον Οτσαλάν στους
Τούρκους, ο άνθρωπος που ήθελε την ελληνική σημαία να την έχει πάρει ο αέρας στα Ιμια, ο άνθρωπος
που “μαζί τα φάγαμε”, χτύπησε για άλλη μια φορά
βρωμίζοντας όλα τα μέσα πληροφόρησης με όσα
είπε για την υποψηφιότητα του Μανώλη Γλέζου για
ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, χύνοντας χολή και
δηλητήριο: «με ενοχλεί, διότι θα σημαίνει ότι ένας
Έλληνας στους πέντε ψήφισε το παράλογο και το
εξωφρενικό. Αλλά εδώ είναι θίασος ποικιλιών. Έχουν

Ψήφος ψυχής
εκεί που υπάρχω

«Είναι θρασύτατοι και σκουπίδια της κοινωνίας.
Είναι σοβαρή υποψηφιότητα κάποιος που προτείνει
να μπει έκτακτη εισφορά, μετά από έρευνα στο εισόδημα, όσων έχουν πάνω από 100.000 ευρώ; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Γκεστάπο σημαίνει! Θα
μπαίνουν στα σπίτια και θα ψάχνουν συρτάρια και
ντουλάπια για να δουν τι περιουσία έχεις». Ενώ τώρα
μπαίνουν στους λογαριασμούς των τραπεζών και μας

τα παίρνουν χωρίς να μας ρωτήσουν καν. Μας παίρνουν τα σπίτια μας, βάζοντας ασήκωτα χαράτσια!!!
Αλλά δεν άφησε απέξω και τη Ρένα Δούρου: «Παρανόμως έχει κολλήσει τη φάτσα της στους τοίχους
γιατί νομίζει ότι είναι ωραία». [...] «παραβιάζει “κτηνωδώς” τις διατάξεις της προεκλογικής εκστρατείας...».
[...] «Θέλω να ολοκληρωθεί η εκστρατεία της κυρίας
Δούρου. Να δούμε ολόσωμη φωτογραφία με μπικίνι.
Να δούμε τι ψηφίζουμε. Όλα τα κορμιά στην πίστα»
σ.σ. δήλωσε η ασυμμάζευτη μάζα των ύβρεων...

«Δεν έπεσα από τα σύννεφα» με τη δήλωση του Θεόδωρου Πάγκαλου, «ο σεξισμός είναι εδώ από
καιρό» [...] «Ο ευτελισμός του πολιτικού λόγου έχει
κάποια θύματα που είναι πιο εύκολα. Αυτά είναι οι
γυναίκες» [...] «Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έρχεται
από μία παράδοση, που στο κόμμα του, τις γυναίκες
τις λένε καλτσοδέτες» [...] «Κάποιες γυναίκες δεν
κάνουν ούτε βήμα πίσω, όπως οι καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών, οκτώ μήνες τώρα. Αυτές
είναι το πρότυπό μου».
Αυτά και άλλα ανέφερε η Ρένα Δούρου απαντώντας
στις δηλώσεις του Θ. Πάγκαλου, σε διάφορα τηλεοπτικά μέσα.

Πώς ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές
Η ψηφοφορία ξεκινά στις 7
το πρωί και λήγει στις 7 το
απόγευμα.

Εκεί στου Βίκου το φαράγγι χαμηλά
που τρέχει ο Βοϊδομάτης,
εκεί που η Κλίφκη
των Τζουμέρκων η Νεράϊδα ξενυχτά
και στου Συρράκου τα παραμυθένια μέρη,
εκεί ταξίδεψέ με αγέρι μαγικό.
Εκεί στ’ Αώου τα νερά τ’ ανταριασμένα
που άφησε στερνή πνοή
του Νότη Μπότσαρη
η Λένω η καπετάνισσα η κόρη
στα είκοσί της χρόνια,
εκεί τ’ αηδόνια τραγουδάνε τη ζωή.
Ήπειρος που σημάδεψες
την ύπαρξή μου όλη
κι έχεις με ως τα τώρα
να σε αγαπώ,
Ήπειρος φυλαχτό κι ανασαιμιά μου
πάρε με ν’ ανοιχτώ στην αγκαλιά σου
και στη μοσχοβολιά σου να μεθώ,
να υπάρχω,
ποτέ δεν θά ‘χω
άλλο τόπο πιό ιερό.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τα παρακάτω αφορούν
τους Δήμους που έχουν συνενωθεί
(Καλλικακρατικούς), όπου υπάρχουν
ψηφοδέλτια για κάθε πόλη
χωριστά. Για Δήμους που
είναι μόνοι τους είναι απλά
τα πράγματα.
Βέβαια και στους καλλικρατικούς Δήμους, οι σταυροί
πάνε ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης που
συνενώνεται. Επειδή είναι
δύσκολο να αναφερθούμε
σε κάθε καλλικρατικό Δήμο
χωριστά, θα φέρουμε ως
παράδειγμα τον Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
ΠΟΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΕΧΩ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΒΑΛΩ;
Στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν
τρεις λίστες υποψηφίων
Η πρώτη λίστα αφορά τους
υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους της εκλογικής
περιφέρειας στην οποία
ψηφίζεις. Σε αυτή τη λίστα
μπορείς να ψηφίσεις:
• Μέχρι τρεις υποψηφίους

στις εκλογικές περιφέρειες
της Βάρης και της Βούλας.

• Μέχρι έναν υποψήφιο
στην εκλογική περιφέρεια
της Βουλιαγμένης.
• Η δεύτερη λίστα αφορά
στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους των
άλλων εκλογικών περιφερειών. Σε αυτή την λίστα
μπορείς να ψηφίσεις μόνο
έναν υποψήφιο δημοτικό
σύμβουλο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: a) αν είσαι
κάτοικος Βάρης ή Βούλας,
στην πρώτη λίστα, βάζεις
μέχρι τρεις σταυρούς.
b) Στη δεύτερη λίστα βάζεις
έναν σταυρό σε υποψήφιο
από τη Βάρη ή τη Βουλιαγμένη (είναι ανακατεμένοι

στην ίδια λίστα).
Εγώ που κατοικώ Βούλα θα
βάλω μέχρι τρεις σταυρούς
στην πρώτη λίστα και έναν
σταυρό σε υποψήφιο της
Βάρης ή της Βούλιαγμένης
στη δεύτερη.
c) Αν είσαι κάτοικος Βουλιαγμένης, στην πρώτη
λίστα, βάζεις έναν σταυρό.
d) Στη δεύτερη λίστα βάζεις
έναν σταυρό σε υποψήφιο
από τη Βάρη ή τη Βούλα
(είναι ανακατεμένοι στην
ίδια λίστα).

Η Τρίτη και τελευταία λίστα
αφορά το συμβούλιο της
κάθε δημοτικής κοινότητας
(Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης). Σε αυτή τη λίστα
μπορείς να ψηφίσεις έως
δύο υποψηφίους.
ΠΩΣ ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ;
ΣΤΑΥΡΟ Βάζεις με μπλε ή
μαύρο στυλό, αριστερά ή
δεξιά του ονόματος του
υποψηφίου.

Πώς ψηφίζουμε στην Περιφέρεια Αττικής
Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών της αντίστοιχης
εκλογικής περιφέρειας. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού
με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους
ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός
προτίμησης.
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης αλλά και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, δεν χρειάζονται σταυρό
για την εκλογή τους.
Ο τομέας Ανατ. Αττικής εκλέγει 11 περιφερειακούς
συμβούλους και στο ψηφοδέλτιο σημειώνουμε με
μπλε ή μαύρο στυλό έως 3 σταυρούς.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ι πόλεις και οι δημότες έχουν μπει ξεκάθαρα πλέον σε προεκλογικό κλίμα και οι συγκρούσεις πληθαίνουν και εντείνονται. Για να ελαΟφρύνουμε
λίγο το κλίμα θα προσπαθήσω να μεταφέρω στο χαρτί, ένα άλλο κλίμα, αυτό που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διακωμώδηση του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων - που αυτή την φορά είναι κατά πολύ αυξημένος - αλλά και κοινοποίηση
φυλλαδίων που ομολογουμένως ξεπέρασαν τη φαντασία κάθε γραφίστα! Διασκεδάστε το!

“Ανέκδοτα” με
υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους
“Κάπου εκεί έξω, σ’ ένα μαιευτήριο ένας ακόμα
δημοτικός σύμβουλος γεννιέται...”
“Η Ελλάδα χωρίζεται σε 2 κατηγορίες ανθρώπων, στους απερχόμενους δημοτικούς συμβούλους και τους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους...”
“Ανοίγω με το γιο μου την Kinder έκπληξη και τι
να δω; Είχε έναν Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο
μέσα”.
“Να μαζευτούμε όλοι εμείς που δεν είμαστε
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, να μπούμε σε
ένα smart και να φύγουμε.
“Νομίζω ξέρω έναν που ΔΕΝ κατεβαίνει για δημοτικός σύμβουλος”.

“Κι αν βρεθείς στη μέση του πουθενά και δεν
υπάρχει καμμία ελπίδα και σημάδι ζωής... Μην
φοβάσει... θα βρεις έναν υποψήφιο δημοτικό
σύμβουλο”.
“Γίναν όλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και δεν βρίσκω
υδραυλικό να μου φτιάξει την βρύση”.
“Προσοχή: Νέος ιός στο FB μετατρέπει τους φίλους σας σε δημοτικούς συμβούλους... Είναι
εξακριβωμένο, έπεσα θύμα”.

Για έναν δήμαρχο με ...ανθρώπινο
πρόσωπο!

“Επιτέλους, σταματήστε τα αστεία με τους δημοτικούς συμβούλους! Προσβάλετε τη θεία μου,
τη φιλη μου, την ξαδέρφη μου, την ανιψιά μου,
την κουμπάρα μου, τον μπατζανάκη μου, τον
τρίτο ξαδελφο μου, τον τέταρτο παραξάδελφο
μου, τον κουνιάδο της θείας μου......”
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επιστολές - σχόλια...
Σύσκεψη εκπροσώπων γονέων και καθηγητών για το νέο Λύκειο
Από την Πρόεδρο Αννα Μπαχτή και το
Γραμματέα Λευτέρη Χριστούλα, ελάβαμε το παρακάτω κείμενο σχετικά με
τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν με
θέμα, το Νέο Λύκειο.
Πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη του Δ.Σ.
της Ε ΕΛΜΕ Αν. Αττικής με εκπροσώπους
ενώσεων και συλλόγων γονέων σχολείων της
Ανατολικής Αττικής, με θέμα το Νέο Λύκειο.
Ειδικότερα, συζητήθηκε το θέμα των επικείμενων προαγωγικών εξετάσεων της Α
Λυκείου με θέματα που θα προέρχονται από
την τράπεζα θεμάτων αλλά και γενικότερα
ζητήματα που σχετίζονται με τις βασικές

αρχές που υπηρετεί ο νέος θεσμός αλλά και
τις αλλαγές που επέρχονται στα ΕΠΑΛ
καθώς και τις νέες δομές επαγγελματικής
κατάρτισης που προωθεί το Υπουργείο έξω
από τον κορμό της τυπικής μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης.
Ως συμπέρασμα προέκυψε ότι η εμμονή του
Υπουργείου στην εφαρμογή του θεσμού
της τράπεζας θεμάτων μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει το άγχος
και την αβεβαιότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σοβαρότατα προβλήματα δημιουργεί και το νέο σύστημα προαγωγής από
τάξη σε τάξη, λόγω των αυξημένων απαι-

Αγαπητή Εβδόμη,
Έντυπα «δευτερεύοντα» που κυκλοφορούν ευκαιριακά φιλοξενούν συκοφαντίες για να
ευχαριστήσουν τους ημετέρους και να βλάψουν τους σπουδαίους. Φασιστικά δε και
ανέντιμα αρνούνται να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις των «θιγομένων». Γι’ αυτό είμαι
υποχρεωμένη να σας παρακαλέσω να δημοσιεύσετε την κάτωθι απάντηση.
Προβλήματα ως συνήθως προξενούν οι ασήμαντοι γιατί δεν αντέχουν από την παρουσία των σημαντικών και ταλαντούχων σε έναν συνδυασμό, σε μία ομάδα, εξαιτίας της
ανασφάλειάς και της μιζέριας τους. Παρ’ όλο ότι ο ίδιος ο δήμαρχος κ. Πανάς, τον
οποίον ιδιαιτέρως εκτιμώ, μου έκανε πρόταση συνεργασίας, σε ανύποπτο χρόνο στο
απώτερο παρελθόν, εγώ μέχρι τέλος δεν είχα αποφασίσει να δεχτώ την πρόταση του,
αν και κατά κάποιο τρόπο είχα δεσμευτεί και κολακευτεί, γιατί αργότερα με διεκδικούσαν επίμονα δυο εκλεκτοί και φίλτατοι υποψήφιοι δήμαρχοι ο κ. Δαβάκης και ο κ. Δόγκας. Ήταν δύσκολη και επώδυνη η απόφαση - επιλογή μου. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι
όσα διαδίδονται.
Βούλα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αθηνών
Γυναίκα του κόσμου 2007

Γελαστοί και όχι γελασμένοι
Οι πολιτικοί πάντα προτιμούσαν τον προφορικό λόγο και εγώ από αφέλεια ή άγνοια,
απορούσα γιατί. Σπουδαίοι ρήτορες , αλλά γιατί αποφεύγουν το γραπτό λόγο; Είναι
δυνατόν να μην μπορούν να γράψουν; Φυσικά και όχι. Απλά αποφεύγουν να γράψουν για να μπορούν μετά να λένε «δεν εννοούσα αυτό», ή «δεν με ερμηνεύεις
σωστά», λες και μιλάνε άλλη γλώσσα. Το
μόνο γραπτό κείμενο που παρουσιάζουν
στις εκλογές είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Καυχιούνται ότι ο καθένας τους έχει καλύτερο
από τον άλλο, ότι έχουν λύσεις για τα
πάντα, όμως τι κρίμα την άλλη μέρα το πρόγραμμα μένει στην άκρη. Δεν με ξενίζει ότι
υπόσχονται δέκα και κάνουν δύο ή τρία,
αλλά με εξοργίζει γιατί κάνουν τα ακριβώς
αντίθετα. Φίλη και φίλε, σου προτείνω να
φυλάξεις στο συρτάρι σου ένα φυλλάδιο με
το πρόγραμμα όλων των συνδυασμών, για
να έχεις τη δυνατότητα μετά από πέντε χρόνια, όταν σου χτυπήσει ξανά την πόρτα, να
του επιστρέψεις το δικό του και να του πεις το λατινικό ρητό «verba volant, scripta
manent», δηλαδή, «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν».
Εύχομαι την επόμενη ημέρα να είστε γελαστοί και όχι γελασμένοι.

Σιαμέτης Βασίλης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

τήσεων που θέτει. Αν εφαρμοστεί, θα εκτινάξει τη σχολική αποτυχία και τη μαθητική
διαρροή από το Λύκειο σε πολύ υψηλά ποσοστά. Τέλος,το νέο σύστημα προβλέπεται
να επιφέρει
▪ αύξηση της μαθητικής διαρροής και βίαιη
εξώθηση των μαθητών και μαθητριών στην
πρόωρη άτυπη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στην απλήρωτη και εκμεταλλευτική
μαθητεία,
▪ ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου,
▪ μεταβολή του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, σε ένα απέραντο ναρκοπέδιο
αλλεπάλληλων εξετάσεων,

▪ αποκλειστικό προσανατολισμό της λειτουργίας του σχολείου στις εξετάσεις με
μοναδικό στόχο την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
▪ ενίσχυση της προσφυγής στα φροντιστήρια σε μια περίοδο ακραίας οικονομικής
ανέχειας και σκληρής δοκιμασίας για την
ελληνική οικογένεια.
Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 21 Μάη ,
στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής στο Γέρακα , στη
1:00 μ.μ. στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν γονείς, δεκαπενταμελή συμβούλια
μαθητών και καθηγητές.

Πολιτικής καπηλείας η … συνέχεια
Αγαπητοί συμπολίτες,
Συνεχίζεται η διαρκής προσπάθεια του Δημάρχου να εμφανίζει ως προσωπική του
επιτυχία το έργο της αποχέτευσης της
πόλης μας. Σε πρόσφατη ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ και
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ προεκλογική ανακοίνωσή
του ο κ. Κιούσης δεν δίστασε, αφού πρώτα
θριαμβολόγησε για μια ακόμα φορά καπηλευόμενος τις προσπάθειες του προκατόχου του, του Δημάρχου της Αναγέννησης,
κ. Θ. Αθανασόπουλου, να κατηγορήσει την
Δημοτική Αρχή της Αναγέννησης για ολιγωρία και ως υπεύθυνη για την καθυστέρηση του έργου.
Είναι λυπηρό ότι συνεχίζετε να διαβαίνετε
το γνωστό μονοπάτι των πολιτικάντηδων
που αυτοπροβάλλονται σε κάθε επιτυχία
και έργο διεκδικώντας άμεσα ή έμμεσα την
πατρότητα του.
Σας ταιριάζει απόλυτα η γνωστή φράση του
Αβραάμ Λίνκολν : «Mπορείς να κοροϊδεύεις
πολλούς για λίγο, μπορείς να κοροϊδεύεις
λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους
κοροϊδεύεις όλους για πάντα»
Όλος ο κόσμος ξέρει την αλήθεια κύριε
Κιούση γιατί έχουμε ενημερώσει με ξεκάθαρο τρόπο και αδιάσειστα στοιχεία. Οι συκοφαντίες σας δεν γίνονται πλέον
πιστευτές από κανέναν.
Εσείς κύριε Κιούση αποδείξατε στα 3 χρόνια θητείας σας ότι είστε ανίκανος να διαχειριστείτε το Έργο της Αποχέτευσης που
σας το παραδώσαμε έτοιμο προς υλοποίηση από το Δεκέμβριο του 2010. Πέρασαν 4
χρόνια και θυμηθήκατε πριν 1 μήνα να καλέσετε τους δημότες για τις συνδέσεις
τους με τις οικοδομές τους. Κατασκευάζονται εδώ και 5 μήνες αγωγοί αποχέτευσης, σκεπάζονται, ασφαλτοστρώνονται και
μετά από κάποιους μήνες από σήμερα αφού

θα έχει προχωρήσει το Έργο θα ξανασκαφτούν οι δρόμοι κατά πλάτος για να γίνουν
οι συνδέσεις με τις οικοδομές. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην Κερατέα, στο Μαρκόπουλο και στα Καλύβια οι συνδέσεις έγιναν
συγχρόνως με τα δίκτυα της πόλης. Ορίσατε τον εαυτό σας μέλος στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου.
Τι παρακολουθείτε λοιπόν όταν το Έργο κατασκευάζεται σε πολλά σημεία κακότεχνα
όσον αφορά τη συμπύκνωση των επιχωμάτων στα χαντάκια που ανοίγονται όσο και
στα χρησιμοποιούμενα υλικά;

Κύριε Κιούση,
Η Αναγέννηση δεν διεκδικεί τη Δημαρχία
στις εκλογές της 18ης Μαϊου 2014. Παρόλα
αυτά συνεχίζετε να αποδεικνύετε την εμπάθεια σας προς τη Δημοτική Κίνηση μας.
Ντροπή.
Υποχρέωση των παρατάξεων είναι η συνεργασία και όχι η μικροπολιτική και ανούσια αντιπαράθεση την οποία οι πολίτες
έχουν πλέον δικαίως βαρεθεί. Την υποχρέωση μας αυτή, ξέρετε κι εσείς ακόμα πολύ
καλά, ότι την πραγματοποιήσαμε και θα συνεχίσουμε να λέμε πάντα την αλήθεια και
να ασκούμε την κριτική μας μέχρι το τέλος
της θητείας μας.
Μάθετε κύριε Κιούση ότι ο Δήμος δεν είναι
μαγαζί σας να κάνετε ότι θέλετε. Ο Δήμος
είναι Εκκλησία κατά την Θρησκευτική και
κατά την Πολιτική έννοια όπως μας δίδαξαν
οι πρόγονοί μας και δεν έχετε το δικαίωμα
με τις ενέργειές σας να παραβιάζετε τους
κανόνες λειτουργίας του.
Κορωπί 5/5/20124
Η Συντονιστική Επιτροπή
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Ο Δημοσθένης Δόγκας άντεξε
και επικράτησε.
Αγαπήθηκε από τον κόσμο και φάνηκε
στις συγκεντρώσεις την Κυριακή 11/5,
στη Βούλας και την Τετάρτη 14/5
στη πλατεί Δήμα στη Βάρη.

Ομιλία Δημάρχου Σπύρου Πανά
H “Βουλιαγμένη μίλησε”
στην συγκέντρωση του υποψηφίου Δημάρχου Σπ. Πανά,
14/5, στη Βουλιαγμένη.
Ιδιαίτερα συγκινημένος
ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς

Αν και ψύχρα,
πήγε καλά η ομιλία του
υποψηφίου Δημάρχου
Δημήτρη Δαβάκη
στη Βούλα,
Τετάρτη
14 Μαΐου

Προεκλογική Ομιλία Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Με καλές συμμετοχές οι ομιλίες του
υποψηφίου Δημάρχου
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
στο Πανόραμα Βούλας και
την Βουλιαγμένη.

ΡΙ.ΚΙ.Π.
13 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η προεκλογική συγκέντρωση της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης στην πλατεία
της Βούλας.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος παρουσίασε τους βασικούς
άξονες του προγράμματος της Κίνησης.

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΜΑΪΟΥ 2014

Yποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ανατ. Αττικής

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ Περιφερειάρχης

KOYMOYΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Περιφερειάρχης

ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Περιφερειάρχης

ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Περιφερειάρχης

ΠΑΦΙΛΗΣ Αθανάσιος
Περιφερειάρχης

Ευαγγελίου Πάρης

ΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΛΕΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Συρίγος Βάλσαμος
Αλεξίου Μάρκος,
Βασίλαρου Ειρήνη
Γεώργος Παναγιώτης
Ευθυμίου Θανάσης
Κιούσης Γιάννης
Λεοναρδοπούλου Άννα
Μενεγάκη Ελένη
Μουτράκη Έλλη
Παλαβός Παναγιώτης
Παναγιώτου Κωστής
Παντελόγλου Θανάσης
Πασχαλίδου Θεοδώρα
Πόγκας Κώστας
Ρεμπάπης Νίκος
Σαηεδήν Δημήτρης
Σαλταδήμου Βιολέττα
Σταθουλόπουλος Στάθης
Τάκας Νίκος
Τσιχλής Παναγιώτης
Τσούμαρη Αργυρώ

Φιλίππου Πέτρος
Αναγνωστόπουλος (Νάσος)

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αλιφέρης Ευάγγελος

Γκόγκογλου Άγγελος

Αθανασιάδης Γεώργιος

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ-ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ανδρέου Σταύρος

Γκοτσόπουλος Θεόδωρος

Άλφα Αργυρώ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γκλιάτης Νεκτάριος (Άρης)

Γούλιαρης Αντώνιος

Αποστολάκης Σκιπίων-Στυλιανός

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δούκας Κωσταντίνος

Ζαφείρης Στέφανος

Γιανίτσα-Κόγκα Γεωργία

ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ζέππος Δημήτριος

Ζήσης Βασίλειος

Γκικάκη Δέσποινα

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Λέλη Ζωή

Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη)

Δήμας Αντώνιος

ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ

Μαλακάσης Ευθύμιος (Μάκης)

Κοροβέσης Στυλιανός

Καλλιστράτου Νίκη

ΚΡΗΜΝΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ορφανίδου Αιμιλία

Λουπάτατζης Στρατής

Κανακάρης Γρηγόριος

Μώρογλου Αντώνιος

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Λαγομιτζής Νικόλαος

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Παπαδόπουλος Νικόλαος του Αλ.

Λιάπη-Μήλα Ιωάννα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Παπανικολάου Παναγιώτα (Γιώτα)

Μαργέτης Παναγιώτης

ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τσακαλίδης Εμμανουήλ

Μιχαλόπουλος Ευστάθιος

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φίντζος Ιωάννης

Βασιλειάδης Χαράλαμπος

Νικηταρά Φωτεινή
Νικητόπουλος ΙΩΑΝΝΗΣ
Πάντζας Σπυρίδων
Πετρούλιας Παναγιώτης (Τάκης)
Σιδέρης Παναγιώτης
Στεργίου Ιωάννα

Παπαπαύλου Παναγιώτης
Πλανουδάκη Σεβαστή

Τόκας Άγγελος

Ρουγγέρης Πέτρος

Τόκας Γεώργιος

Σαφαρίκα Αικατερίνη

Τσούπρα Ιωάννα (Γιάννα)

Στουραΐτη Γεωργία

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΛΙΑ
ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ψηφίστε περιφερειακούς συμβούλους
από τους Δήμους σας
Η Αττική είναι αχανής και τα θέματα άγνωστα σε συμβούλους
που κατοικούν μακράν εκάστου Δήμου
Την Κυριακή 18 Μαΐου ψηφίζουμε Δήμαρχο και δημοτικό Συμβούλιο καθώς και
Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο.

Γιαννακάκη Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.
Αττικής είναι η Βλαχοπουλιώτη Άννη.
Τους υποψηφίους συμβούλους δεν καταφέραμε να
τους βρούμε, και δεν μας
έστειλαν
ποτέ
δελτίο
Τύπου.
Υποστηρίζεται από τη
ΔΗΜΑΡ

Στους Δήμους είναι πιο απλά τα πράγματα, πιο
γνώριμοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, και η ψήφος
πάει σχεδόν πάντα, ανάλογα με τη γνωριμία, τη
φιλία, τη γειτονία.
Στην Περιφέρεια και δη στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι μία αχανής περιοχή με τον μισό
πληθυσμό της Ελλάδας, με εκατό και πλέον περιφερειακούς συμβούλους, η Ανατολική Αττική
εκλέγει μόλις 11 περιφερειακούς συμβούλους
και μόνο μέσα απ’ αυτούς θα ακούγεται η φωνή
της. Η φωνή της Ανατολικής Αττικής με τα χιλιάδες προβλήματα, σε ύδρευση, σε αποχέτευση, σε εντάξεις στο σχέδιο πόλης και και.

Για να μπορεί λοιπόν, έστω, αυτοί οι έντεκα που
θα εκλεγούν να γνωρίζουν τα θέματα και να ψηφίζουν ανάλογα, καλό είναι να εκλέγονται όσο
γίνεται οι πιο κοντινοί σε κάθε Δήμο, δηλαδή το
Κορωπί να βγάλει Κορωπιώτη σύμβουλο. Παρεπιπτόντως το Κορωπί έχει παράδοση σ’ αυτό και
πάντα έχει το δικό του εκπρόσωπο άλλοτε στη
Νομαρχία και τώρα στην Περιφέρεια.
Εμείς θα κάνουμε αναφορά σε όσα πρόσωπα
κατεβαίνουν στα διάφορα ψηφοδέλτια, τα γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και το Δήμο που “εκπροσωπούν”. Πιθανόν να μην αναφερθεί
κάποιος, γιατί δεν τον γνωρίζουμε, αλλά θα
ήταν άδικο να μην αναφέρουμε κανέναν με το
φόβο μήπως μείνει κάποιος απέξω...
Με τη Ρένα Δούρου, ως αντιπεριφερειάρχης κατεβαίνει ο Πέτρος Φιλίππου δήμαρχος Σαρωνικού, ο Θ. Γκοτσόπουλος (πρ. δήμαρχος

Παλλήνης) καθώς και ο Σπύρος Πάντζας από
την Παλλήνη επίσης και η Ι. Στεργίου από τον
Ωρωπό.
Με τον Γ. Κουμουτσάκο αντιπεριφεριάρχης κατεβαίνει ο Πάρις Ευαγγελίου από το Μαρκόπουλο και η Γ. Στουραΐτη επίσης από
Μαρκόπουλο, η Γ. Γιανίτσα και ο Ευστ. Μιχαλόπουλος από το Κορωπί και ο Παν. Μαργέτης
από τα Σπάτα και η Αργυρώ Αλφα από τα Καλύβια.
Με τον Γ. Σγουρό κατεβαίνει η Δέσποιν Αφεντούλη από την Παιανία, ο Γ. Δημόπουλος, ο
Μπαρούτας Δημοσθένης, ο Γ. Σμέρος από Παλλήνη και ο Φώτης Κούτρας από τη Βάρη.
Με τον Παύλο Χαϊκάλη κατεβαίνει ο Κων/νος
Δούκας από τη Βούλα.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στεφανίδης Μιχάλης: πρωταρχικός οδηγός μας οφείλει να είναι
η διατήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής μας
Η δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για
την χώρα μας με προβλημάτισε πολύ έντονα και με
έκανε πιο ενημερωμένο και πιο δραστήριο
πολιτικά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας με
οδήγησε στο να πάρω την απόφαση να γίνω
ενεργός πολίτης και να συμμετέχω στην τοπική
αυτοδιοίκηση.

αντιλαμβάνομαι την εξοικονόμηση ενέργειας και
πως μπορεί αυτή να επιτευχθεί στα δημοτικά
κτήρια, στα σχολεία, στον φωτισμό, στην
αξιοποίηση
των
σκουπιδιών,
ώστε
να
εξοινονομήσουμε χρήματα, που θα διατεθούν σε
άλλες ανάγκες του δήμου και παροχές στους
δημότες.

Ο δήμος είναι μια τεράστια επιχείρηση με 65.000
πολίτες που περιμένουν υπηρεσίες που
λειτουργούν, το δήμο να τους συμπαραστέκεται
και να διευκολύνει την ζωή τους. Λόγω του ότι
έχω σπουδάσει οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων,
η επαγγελματική μου εξειδίκευση μου επιτρέπει να
είμαι σε θέση να προσφέρω στην αποδοτικότερη
οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του δήμου.

Έχω σχέδιο όσον αφορά στην έμπρακτη στήριξη
των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας,
γιατί η δύσκολη οικονομική συγκυρία απαιτεί
αλληλεγγύη και συμπαράσταση.

Οι γνώσεις που έχω αποκομίσει από τον κλάδο
των
φωτοβολταϊκών,
στον
οποίο
και
δραστηριοποιούμαι 6 χρόνια, με βοηθούν να

παραλιακού μετώπου. Είναι ένας αγώνας που
πρέπει να δώσουμε στην επόμενη πενταετία, διότι
μεθοδέυεται η παραχώρησή του ως φιλέτο σε

Ένα τέτοιο σχέδιο είναι η δημιουργία δημοτικής
συμβουλευτικής υπηρεσίας που θα στελεχώνεται
από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί και θα
βοηθούν ανέργους συνδημότες μας, να
ξεκινησουν μια νέα επιχείρηση (start-up). Πιστεύω
οτι η επιχειρηματικότητα είναι η λύση στην
ανεργία και στην ανάπτυξη
Επίσης η αγάπη μου για την θάλασσα και με τα
θαλασσινά σπορ, με έχει κάνει ευαίσθητο στην
προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών μας,
και θα εργαστώ για να προστατεύσω τις παραλίες
του δήμου μας, να συμβάλω στον καθαρισμό των
ακτών και του βυθού μας, να προάγω τον
ναυταθλητισμό, που είναι άκρως εκπαιδευτικός και
ψυχαγωγικός για τα παιδιά μας και μια εξαιρετική
διέξοδος για τους ενήλικες.
Στην περιοχή μας υπάρχει το “στοίχημα” του

ιδιώτες προς εκμετάλλευση. Δεν είμαι αρνητικος
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά χρειάζεται
σύνεση και σχέδιο και πρωταρχικός οδηγός μας
οφείλει να είναι η διατήρηση του φυσικού
κάλλους της περιοχής.

Ο Μιχάλης Στεφανίδης είναι υποψήφιος με τον
συνδυασμό “Ανεξάρτητη Κίνηση” με τον Σπύρο
Πανά.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι νέοι εκπατρίζονται, η Κρατική περιουσία ξεπουλιέται ανώφελα.
Οι νέοι εκπατρίζονται, η Κρατική περιουσία ξεπουλιέται ανώφελα, οι ιδιωτικές κατάσχονται, ο τόπος μας, το
«οικόπεδο γωνία», φτωχοποιείται και
αλλάζει χέρια.
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
1. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μετέχουμε στο Δήμο μας, ανεξάρτητα
παράταξης, στο Σώμα Ενεργών Δημοτών (ΣΕΔ) για να παίρνουμε μέρος στη
λήψη των αποφάσεων, κατά το σχήμα :
«Οι ανοιχτές Συνελεύσεις προτείνουν
(think tank), το ΣΕΔ με καθολική Η-ψηφοφορία αποφασίζει, οι ανακλητοί εκπρόσωποι εκτελούν». Επιβάλλουμε τις
αποφάσεις μας με την πειθώ, άλλως με
πρόκληση τοπικού δημοψηφίσματος
(βλ. www.dinkinbbb.gr)
2. Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ
Στο μοντέλο «ανάπτυξης διά του ξεπουλήματος» της Διαπλοκής, που συνεπάγεται επί πλέον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, αντιτάσσουμε :
«Αειφόρα Ανάπτυξη με Εναλλακτική
Οικονομία». Όλη η Αττική ένα εργοτάξιο, αρχίζοντας με την παραχώρηση με
20ετείς συμβάσεις του συνόλου της

Κρατικής περιουσίας σε Ελληνικές
συλλογικότητες με αυτόματη μοριοδότηση βάσει ενός αλγόριθμου. Υπόδειγμα τέτοιας «αντιμνημονιακής
μηχανής» έχει αναρτηθεί με αφορμή το
Ελληνικό (βλ. Google : «Γραμματεία Αυτοοργάνωσης Κινημάτων»)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Όλη η Αττική εκλαμβάνεται, όχι ακτινικά αλλά, ως δίκτυο χωρικό και ζωής
με πρωτεύοντες κόμβους στους Δήμους, δευτερεύοντες στις Δημοτικές
Κοινότητες και περαιτέρω στις συνοικίες και γειτονιές. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να εναρμονίζει τις
διασυνδέσεις στο Δίκτυο βάσει των
αρχών της Επικουρικότητας και της Ανταποδοτικότητας και να ενθαρρύνει με
την κατάλληλη χρηματοδότηση δράσεις και ζεύξεις μεταξύ κόμβων ως άνω
για βέλτιστο αποτέλεσμα στη διοίκηση,
την παραγωγή, τον πολιτισμό, τις υπηρεσίες και κυρίως στις υποδομές. Τέτοιες ομαδοποιήσεις είναι π.χ. οι 11
Δήμοι του απειλούμενου με αφανισμό
παραλιακού μετώπου, τετράδες Δήμων
για κοινή αξιοποίηση των απορριμάτων
τους με τις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ μεθόδους

πλήρους διαλογής και εκμετάλλευσης,
κοκ.
Για την Ανατολική Αττική ιδού η συνολική
θεώρηση : οι Δήμοι της Μεσογαίας παράγουν και τροφοδοτούν τους Δήμους
της παραλιακής περιμέτρου που έχουν
τη μεγάλη πυκνότητα καταναλωτών και
τις υπηρεσίες. Συμφωνητικά μόνιμης οικονομικής σχέσης παραγωγών – καταναλωτών θα ωφελήσουν και τους δύο. Η
σύγχρονη πρωτογενής παραγωγή έχει
τεράστιες δυνατότητες με δυναμικές
καλλιέργειες και νέες μεθόδους (permaculture, υδροπονία, ενυδρειοπονία, ηλεκτρονική παρακολούθηση κλπ)
Στις υποδομές η Περιφέρεια έχει τον
κύριο λόγο προωθώντας επεκτάσεις
του μετρό σε σύνδεση με λεωφορεία,
του Προαστιακού σιδηρόδρομου με περιαστικούς προορισμούς, ένα δεύτερο
αεροδρόμιο με πολιτική ανταγωνιστική
ώστε να καταστεί διεθνής κόμβος και
να συμπαρασύρει και το πανάκριβο Ελ.
Βενιζέλος. Το κυριότερο είναι η αναβάθμιση των λιμανιών Ραφήνας και κυρίως Λαυρίου, όπως προφήτευε ο
διεθνής πολεοδόμος μας Κων. Δοξιάδης, που ευνοείται μετά την κινεζοποίηση του Πειραιά.

Πλην της συμβατικής εισάγεται Εναλλακτική Χρηματοδότηση ακόμη και με
τοπικό νόμισμα ή ομόλογο –τράπεζες
χρόνου – ανταλλακτικά παζάρια με
αποανάπτυξη και αυτοδιαχείριση. Στόχος πάντα οι νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για αναστροφή του ρεύματος εκπατρισμού.
Τα κύρια έσοδα θα προέλθουν από τον
Ειδικό Τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών συνεδρίων/Εκπαίδευσης /
Έρευνας με Θεματικά και Τεχνολογικά
Πάρκα, ως και Υγείας : αντί να εξάγουμε γιατρούς, εισάγουμε ασθενείς.
Από την πανσπερμία Κέντρων Καινοτομίας, όπου μπορούμε να είμαστε διεθνώς ανταγωνιστικοί, θα αναδυθούν
στις ΒΙΠΕ μονάδες παραγωγής μικρού
μεγέθους και προηγμένης τεχνολογίας
με δυνατότητα εξαγωγών.

Κωνσταντίνος Δούκας
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
Δεν ευοδώθηκε η προσπάθειά μας να συμμετέχουμε στις
ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Θα είμαστε όμως παρόντες στους αγώνες που έρχονται
Συνδημότισσες, συνδημότες
Δυστυχώς για μια ακόμα προεκλογική περίοδο γίναμε και
στο δήμο μας μάρτυρες του ίδιου πληκτικού σκηνικού που
για πολλές τετραετίες παρακολουθεί αδιάφορα η μεγάλη
πλειοψηφία των δημοτών: Πληθώρα εγκαινίων σε ‘’έργα’’
που έγιναν ή θα γίνουν, μεταγραφές από παράταξη σε παράταξη χωρίς καμία ουσία και το κυριότερο χωρίς ηθικούς
και ιδεολογικούς φραγμούς μόνο για λόγους εντυπωσιασμού και προσωπικών συμφερόντων ή φιλοδοξιών, πληρωμένες καταχωρήσεις φροντισμένων φωτογραφιών στον
τύπο για να αποκτήσουν ή να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους οι υποψήφιοι, συγκρότηση δημοτικών παρατάξεων από κομματικούς μηχανισμούς (κεντρικούς ή
τοπικούς), όπως και από μηχανισμούς γνωστών οργανωμένων συμφερόντων, εμφάνιση νέων σωτήρων που υπόσχονται ότι θα σώσουν τον δήμο και πολλά άλλα παρόμοια
φαινόμενα.
Σε κάθε περίπτωση αυτοί που λάμπουν δια της απουσίας
τους και σε αυτή την προεκλογική περίοδο είναι οι ενεργοί
δημότες. Οι δημότες εκείνοι που στηριγμένοι στην προσωπική τους αυτοπεποίθηση και στην δύναμη των κινημάτων
και των αγώνων θα πρωτοστατήσουν στα δημοτικά δρώμενα χωρίς να έχουν ανάγκη από την στήριξη των μηχανι-

σμών και από πληρωμένες καταχωρήσεις.
Με βάση αυτό το προεκλογικό σκηνικό οι δημότες του
δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που πήραμε την πρωτοβουλία και συγκροτήσαμε τη Δημοτική Κίνηση ΑΝΑΤΡΟΠΗ, λέμε ευθέως στους συμπολίτες μας ότι δε θα
πρέπει να περιμένουν τίποτε καινούργιο και στην επόμενη
περίοδο. Ότι και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, όποια
σύνθεση κι αν έχει, θα επαναληφθούν για μια ακόμα τετραετία (ή μάλλον πενταετία με τον νέο νόμο) οι ίδιες ανιαρές και αδιάφορες για τους πολίτες συνεδριάσεις, που
μέχρι τώρα γνωρίσαμε.
Αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι η ανάπτυξη
αγώνων και δράσεων των πολιτών και των κινημάτων.
Αγώνες που είναι ανάγκη όχι μόνο να αναπτυχθούν αλλά
και να ενταθούν, γιατί τα προβλήματα, και τα τοπικά και
τα γενικότερα - αποτέλεσμα της πιο βάρβαρης και αντιλαϊκής πολιτικής που γνώρισε η χώρα μας μετά από τον
πόλεμο- θα οξυνθούν πάρα πολύ. Και η δική μας παράταξη, με όσες δυνάμεις έχει , θα παλέψει για να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι συμπολίτες μας σε αυτούς
τους αγώνες. Άλλωστε η περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις της προηγούμενης περιόδου είναι, κατά την εκτίμησή μας, η κύρια αιτία
που δε μπορέσαμε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε
με αρκετούς αγωνιστές συμπολίτες μας και να συγκροτή-

σουμε ένα πραγματικό αγωνιστικό ψηφοδέλτιο, όπως είχαμε σχεδιάσει. Ένας ακόμα λόγος, όπως αποδείχθηκε
στην πράξη, είναι ότι το χρονικό διάστημα των έξι μηνών
που λειτουργήσαμε και μάλιστα σε συνθήκες αγωνιστικής
ύφεσης δεν ήταν επαρκές για να διαμορφώσουμε ψηφοδέλτιο με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που προαναφέραμε.
Για τους λόγους αυτούς η ΑΝΑΤΡΟΠΗ δε θα πάρει μέρος
στις φετινές δημοτικές εκλογές. Όμως και το διάστημα που
απομένει μέχρι τις εκλογές, αλλά και το αμέσως μετά τις
εκλογές διάστημα, τα μέλη μας και οι φίλοι της κίνησής μας
θα είναι μπροστά στους αγώνες που πιστεύουμε- και θα κάνουμε ότι μπορούμε- για να υπάρξουν. Και κυρίως στον
αγώνα να σώσουμε τη μοναδική σε ομορφιά και πλούσια σε
ιστορικά μνημεία και βλάστηση παραλία μας που κινδυνεύει
να περάσει στα χέρια των τοκογλύφων και των δανειστών.
Αν υπάρξει αυτή η αγωνιστική εξέλιξη είμαστε σίγουροι ότι
η επόμενη προεκλογική περίοδος θα διεξαχθεί σε πολύ
διαφορετικές συνθήκες και με όρους κινηματικούς, όπου
οι διαδικασίες θα κινούνται πραγματικά ” από τα κάτω”.
Εκεί η ΑΝΑΤΡΟΠΗ θα έχει ισχυρή παρουσία.
Ραντεβού λοιπόν στους αγώνες που έρχονται.
Η γραμματεία της Κίνησης
Blog anatropikd.blogspot.gr Email
anatropikd@gmail.com
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O υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου
με τους υποψήφιους στις γειτονιές της Ανατ. Αττικής
Συνεχή παρουσία σε κάθε δήμο, κάθε
περιοχή και γειτονιά της Ανατολικής Αττικής έχει ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου
με την επικεφαλής του συνδυασμού
Ρένα Δούρου και υποψήφιους περιφε-

ο Π. Φιλίππου και οι υποψήφιοι σύμβουλοι συνομίλησαν με κατοίκους και τους
ενημέρωσαν για τις θέσεις και το πρόγραμμά τους.
Το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου κλιμάκιο

που και ο υποψήφιος δήμαρχος ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης Θάνος Ματόπουλος είχαν συνάντηση στην παραλία
Άγιος Νικόλαος Καβουρίου με κατοίκους της Βούλας και της Βουλιαγμένης.
Όλοι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τον
αγώνα να παραμείνουν οι παραλίες της
Αττικής ελεύθερες. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην έκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα όπου είχαν
ενδιαφέρουσα συνομιλία με τους ανθοπαραγωγούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραγωγή αλλά και η
διάθεση λουλουδιών στη χώρα.

σμού στα γραφεία της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής τη Δευτέρα 12 Μαΐου. Το κλιμάκιο της «Δύναμης
Ζωής»
υποδέχθηκε
η
Αντιπεριφερειάρχης κα Χρυσάνθη Κισκήρα, η οποία τους ενημέρωσε για τα
προβλήματα της περιφέρειας της Ανατολικής Αττικής. Ακολούθησε επίσκεψη
στα γραφεία των εργαζομένων όπου οι
υποψήφιοι άκουσαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι της Π.Ε.
με κύριο εκείνο της υποστελέχωσης των
υπηρεσιών.

ΣΤις γειτονιές των Σπάτων.

ρειακούς συμβούλους της περιοχής.
Το Σάββατο 10 Μαΐου πραγματοποίησαν
περιοδεία στα Σπάτα και την Αρτέμιδα
όπου οι κάτοικοι τους υποδέχθηκαν με
ιδιαίτερη εγκαρδιότητα. Για αρκετή ώρα

της «Δύναμης Ζωής» επισκέφθηκε την
κεντρική πλατεία και την παραλία της
Βούλας και στη συνέχεια η υποψήφια
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,
ο υπ. Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλιπ-

Η Ρένα Δούρου με υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους στο Γέρακα. Αριστερά ο Θ.
Γκοτσόπουλος, πρώην δήμαρχος Παλλήνης.

Στο Γέρακα Αττικής μίλησαν την Πέμπτη
8 Μαΐου η Ρένα Δούρου, ο υποψήφιος
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου και ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θοδωρής Γκοτσόπουλος.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Π. Φιλίππου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό
στην προεκλογική συγκέντρωση της
υποψήφιας δημάρχου Λαυρεωτικής
Κλαίρης Χριστοδουλίδου στο Λαύριο.
Ιδιαίτερα στάθηκε στα προβλήματα της
Λαυρεωτικής με βασικό σύνθημα «αλλάζουμε την Αττική, αλλάζουμε την Ελλάδα».

Στην έκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα.

Το πρόγραμμα των περιοδειών συνεχίστηκε και στην έναρξη της νέας εβδομάδας – της τελευταίας πριν τις εκλογές
– με την επίσκεψη του υποψηφίου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και
υποψηφίων συμβούλων του συνδυα-

Υποψήφιοι Ανατ. Αττικής
Φιλίππου Πέτρος
Αναγνωστόπουλος (Νάσος)
Βασιλειάδης Χαράλαμπος
Γκόγκογλου Άγγελος
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Γούλιαρης Αντώνιος
Ζαφείρης Στέφανος
Ζήσης Βασίλειος
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη)
Κοροβέσης Στυλιανός
Λουπάτατζης Στρατής
Μώρογλου Αντώνιος
Νικηταρά Φωτεινή
Νικητόπουλος Iωάννης
Πάντζας Σπυρίδων
Πετρούλιας Παναγιώτης (Τάκης)
Σιδέρης Παναγιώτης
Στεργίου Ιωάννα
Τόκας Άγγελος
Τόκας Γεώργιος
Τσούπρα Ιωάννα (Γιάννα)
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σία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
49.722,20€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 23/05/2014
ημέρα Παρασκευή και από ώρα
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική

επιστολή
συμμετοχής
ποσού
2.147,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr» και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:
Σωτηρίου
Αναστασία,
τηλ.213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

σης τη χαμηλότερη τιμή για την
Α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-UPS Κ.Λ.Π.
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 39.805,30 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
& Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 26/5/2013 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη :Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.
213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου
«Ανακατασκευή Εσωτερικών και Εξωτερικών Τουαλετών
των Αθλ. Κέντρων “Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ”,
“Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ”» Α.Μ. 10/2014
προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
με προϋπολογισμό 40.650,41€
(συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της

υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την
29/05/2014.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφ. 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία: Θ. Γκόγκος και Π.
Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
3/6/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5
Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
β) Επίσης μπορούν να συμμετέχουν
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα
Νομαρχιακά μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 813,00 € και ισχύ
τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε ΔΎΟ (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι ΈΞΗ (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
Τακτικά Έσοδα του Δήμο. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε
επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία
του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) και
η σύναψη της σχετικής σύμβασης
υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 33 του
ίδιου νόμου.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ
«ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013» και υπόκειται
στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0 του άρθρου
27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93
(ΦΕΚ137/Α/24-8-93), καθώς και της
κράτησης ύψους 0,10% υπερ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ.4 Ν.
4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
8. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ.51 του Ν.3669/08 (κατ΄εφαρ-

μογή του άρθρου 242 παρ.3 του
Ν.4072/12-ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), με
μέγιστο ποσοστό 5% επί της σύμβασης.
9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 73.125,00 ΕΥΡΩ, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08
και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της.
10. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε (12) ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα εννέα μηνών(απαιτείται έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) από την ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

13. Δικαιολογητικά για την τεχνική
ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις
αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ., ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.,
στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132005317, 2132005335, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία Β. Χαντζανδρέου Θ. Θεοφανόπουλος,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα
τεύχη της δημοπράτησης, καθώς και
αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και
την 29-5-2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 14/5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16470
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 14/5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.16458
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΑ ΕΤΟΥΣ 2014
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 14/5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.16454
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 14/5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.16451
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
& ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα
Τηλ.: 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με
το σύστημα «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ
ΦΩΚΑΙΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, με
προϋπολογισμό 4.650.000,00 ευρώ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την
μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών):
Δαπάνη
Εργασιών:
2.694.292,79 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.): 484.972,70 €
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης
εργασιών
και
του
κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.): 476.889,82 €
Αναθεώρηση: 124.332,49 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 869.512,20 €

σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ
ΕΤΟΥΣ 2014 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.088,74 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
& Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 26/5/2013 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των

προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:
Σωτηρίου
Αναστασία,
τηλ.213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας : 1)
19.676,93€ που αφορά το Δήμο 2)
1.500,00€ που αφορά το ΝΠΔΔ
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 3)
1.000,00€ που αφορά το ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού &
Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
& Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 23/5/2013 ημέρα Παρα-

σκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς
και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του
Δήμου «www.spata-artemis.gr». και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.
213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2014 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 19.364,96 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
& Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 23/5/2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης

των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.

1. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
Α. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΣΥΝΟΛΟ Α:
2.432.188,50€)
1η) ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ, δαπάνης
806.952,50€
2η) ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, δαπάνης
1.112.430,00 €
3η) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,
δαπάνης
400.565,00€
4η) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, δαπάνης
23.111,00 €
5η) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, δαπάνης 26.000,00
6η) ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ, δαπάνης
63.130,00

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:
- Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
εφόσον ανήκουν στην: 3η, 4η, ή 5η
τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του
Νόμου) για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και 1η, 2η, ή 3η τάξη (υπό τις
προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
- Κοινοπραξιες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσων η μία ανήκει στην:
3η, 4η, ή 5η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και η άλλη στην 1η, 2η, ή
3η τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του
Νόμου) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
4. Kοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ.10
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Β. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΟ Β:
262.104,29€)
7η) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, δαπάνης 41.561,00
8η ) Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, δαπάνης
220.543,29
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
3/6/2014 ημέρα TΡITH και ώρα 10
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Α.Α.(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:
Σωτηρίου
Αναστασία,
τηλ.213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
άνευ ορίου σε Ευρώ για την εργα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 14/5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.16465
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
Α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-UPS Κ.Λ.Π.
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρω-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :
24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : Γκόγκος Θεολόγος
Ζωγράφος Πέτρος
Τηλέφ. : 213 2023980
Fax : 213 2023805
Χαλάνδρι 15/ 05/ 2014
ΑΡΙΘ. Πρωτ: 12083
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΙΑ Δ.Ε.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Εύλογα ερωτήματα γεννώνται για το ποιος
είναι ο νέος φορέας που θα καθορίζει την
τύχη των παραλιών του
Σαρωνικού από το Φάληρο έως το Σούνιο
(εκτός Ελληνικού, Αστέρα Βουλιαγμένης και
τις Μαρίνες του Φαλήρου και της Γλυφάδας).
Ιδρύθηκε με τον επενδυτικό νόμο 4146/13,
κατέληξε να είναι μια ανώνυμη εταιρεία του
Δημοσίου που διέπεται από το νόμο 2190/20,
αλλά υπάγεται και στον 3429/2005 περί
ΔΕΚΟ.
H «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, με διάρκεια ζωής 99 έτη και έχει
σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση
δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στην περιοχή της παραλίας Σαρωνικού.
Η εταιρεία “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.” θα
δώσει έμφαση στο “ξεκαθάρισμα” των δημοσίων ακινήτων, όσων δεν ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ (σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο ο
προτεινόμενος επενδυτής πρέπει να έχει την
έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ για να προκριθεί) προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίησή τους
μέσα από ένα ενιαίο master plan.
Ο σκοπός είναι ένα master plan όλης της
περιοχής, με χρήσεις γης, όρους δόμησης,
έργα υποδομής με καταχρηστικούς όρους.
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο μοναδικός
μέτοχος της εταιρείας. Με το νόμο του
υπουργείου Οικονομικών ξεκαθαρίζεται πως η
μεταβίβαση ακινήτων από κρατικούς οργανισμούς προς την “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο” γίνεται άνευ ανταλλάγματος. Η εμπλοκή του
είναι σημαντική κατά το πρώτο χρονικά στάδιο, μέχρι δηλαδή να υπογραφούν οι κοινές
υπουργικές αποφάσεις με το Υπουργείο Ανά-

πτυξης για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας
των ακινήτων στην εταιρεία.
Ποια ακίνητα μεταβιβάζονται σε πρώτη φάση
στην «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»,
στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (όπως έχουν δημοσιοποιηθεί);
― Ακίνητο 146.665 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλης,
μαζί με κτίρια στην Ακτή Α΄ Αλιπέδου Βούλας. Στη συγκεκριμένη έκταση βρίσκονται εγκαταστάσεις πλαζ, κάμπινγκ και νυχτερινό
κέντρο συνολικού εμβαδού 3.633 τ.μ.
― Έκταση, μαζί με τα δικαιώματα νομής και
κατοχής του αιγιαλού και της παραλίας,
εκτός σχεδίου πόλης, 90.095 τ.μ., στη Βούλα.
Έκταση με κτίρια εμβαδού 2.498,33 τ.μ., συνολικά 62.275 τ.μ., στο Μεγάλο Καβούρι της
Βούλας.
― Έκταση, μη συμπεριλαμβανομένου του αιγιαλού, επιφάνειας 500.000 τ.μ. στο Μικρό
Καβούρι (πλαζ Βουλιαγμένης).
― Εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης, 156.000
τ.μ., στη Βάρκιζα, μεταξύ της παραλιακής
οδού Αθηνών-Σουνίου και του αιγιαλού.
Με ποιους όρους θα γίνει η επενδυτική αξιοποίηση;
Μελέτη και τεχνική προετοιμασία για την περιγραφή και τον καθορισμό των απαιτούμενων
προδιαγραφών (όροι δόμησης, χρήσεις γης
κλπ) κάθε περιοχής, ώστε αυτή να αποτελεί
ενιαίο, προς αξιοποίηση, σύνολο.
Καταγραφή και τεκμηρίωση των επιμέρους πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων και
εμποδίων που σχετίζονται με την πάσης φύσεως, υφιστάμενη ή μελλοντική, αξιοποίηση
και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
Μελέτη, σχεδιασμός και επεξεργασία προτάσεων, προπαρασκευαστικών ενεργειών και
πρωτοβουλιών επίλυσης ή διευθέτησης τυχόν

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου με την υπ΄ αριθ. 179/2014 από-

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες προκειμένου να λάβουν
γνώση της 1ης Ανάρτησης της Πρά-

ξης Εφαρμογής Επέκτασης Νότια
του Οικισμού Μαρκοπούλου να προσέλθουν στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Καταστήματος, στην
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τις
εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 10:00 –
14:00, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους εντός 15 ημερών από
την τελευταία δημοσίευση.
Ο Δήμαρχος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 14/5/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16470

σία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
49.722,20€ .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108
και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 23/05/2014 ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική

επιστολή
συμμετοχής
ποσού
2.147,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr» και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.
213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο 7/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ. 8868
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
άνευ ορίου σε Ευρώ για την εργα-

φαση του ενέκρινε 1η Ανάρτηση
της Πράξης Εφαρμογής στα πλαίσια της Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης –
Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης
Νότια του Οικισμού Μαρκοπούλου

υφισταμένων προβλημάτων, εμποδίων, διενέξεων ή αντικινήτρων.
Τα περισσότερα στοιχεία που παραθέτω πιο
πάνω έχουν δημοσιευθεί στο Διαύγεια από
τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών – Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Παράκτιο
Αττικό Μέτωπο ή έχουν γραφτεί στον Τύπο
Αποκωδικοποιώντας τα βασικά σημεία:
Γιατί ΔΕΚΟ : απλά, γιατί μετά την εφαρμογή
του σχεδίου και όντας ζημιογόνα λόγω των
συνεχών και
προβλεπόμενων εξόδων, θα εκκαθαριστεί και
θα ιδιωτικοποιηθεί σαν ΔΕΚΟ, χωρίς τις δεσμεύσεις και τα συνταγματικά κωλύματα που
απαιτούνται για την παραχώρηση παραλιακών τμημάτων.
Γιατί η παραχώρηση είναι για 99 χρόνια :
γιατί διέπεται από τους εφαρμοστικούς νόμους και το οριζόμενο δίκαιο είναι το Αγγλικό. Με τους ίδιους νόμους ορίζονται και οι
ευνοϊκοί όροι που θα ισχύουν για τους επενδυτές, φορολογικοί και όροι δόμησης.
Πρόκειται για «ξεκαθάρισμα» των δημοσίων
ακινήτων που δίνονται άνευ ανταλλάγματος
από το Υπουργείο Οικονομικών, με ειδικούς
προνομιακούς όρους δόμησης και χρήσεων
γης (όλα αυτά σε τμήματα της παραλίας), ξεπερνώντας εμπόδια – προβλήματα περιβαλλοντικά . Όλα ενταγμένασε ένα master plan
(προσφιλής έκφραση του κ. Κωνσταντέλλου
και τελευταία του κ. Πανά) για μία αξιοποίηση
με τεράστιο οικονομικό κόστος, απώλεια Δημοσίων παραλιακών ακινήτων και το σημαντικότερο περιβαλλοντική ζημιά που δεν μπορεί
να υπολογιστεί ακόμη.
Όλα αυτά, για να εφαρμοστεί ένα ξεπερασμένο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που
θα χάσουν οι πολλοί (πολίτες) σε όφελος
των λίγων και «εκλεκτών».
Ας αναρωτηθούμε για τους Ισπανούς που το
εφάρμοσαν πριν από δύο δεκαετίες καταστρέφοντας όλη την ακτογραμμή του Νότου

ΑΔΑ: ΒΙΦΣΩΛΝ-Θ0Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
204.795,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
οικονοικά χαμηλότερη προσφορά
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΣΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014», προϋπολογισμού δαπάνης 204.795,00€ με ΦΠΑ
23%, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.
12/2014 θεωρημένη μελέτη του

τους και που τώρα γκρεμίζουν τα μεγαθήρια
που τα ματαιόδοξα σχέδια των καιροσκόπων
επενδυτών όρθωσαν στις παραλίες, μιας και
οι μόνοι τουρίστες που τους απέμειναν είναι
αυτοί του χαμηλού κόστους.
Άλλωστε, το μέλλον του τουρισμού και οι
λόγοι επιλογής προορισμού περιγράφονται
από το γράφημα

Στο Δήμο μας έχουμε και απαράμιλλης ομορφιάς περιβάλλον, αλλά και σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα, που
αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα
για ήπια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη , με
προστασία του φυσικού οικοσυστήματος των
παραλιών.
Ας επιδιώξουμε ως πολίτες ενός Δήμου παραλιακού να μην επιτρέψουμε να καταστρέψουν τις παραλίες του Δήμου μας , αλλά ούτε
και τις παραλίες όλου του Σαρωνικού.
Δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας μαζί
με τους κατοίκους όλων των παραλιακών
Δήμων του Σαρωνικού και με δυναμικές αγωνιστικές δράσεις, ας αποτρέψουμε την προσπάθεια εφαρμογής των νόμων που δεν
έχουν κανένα συνταγματικό (ίσως γι αυτό θέλουν να αλλάξουν και το Σύνταγμα) και λαϊκό
έρεισμα.
Θα τους αφήσουμε να εφαρμόσουν και αυτό;
Η ευθύνη θα μας βαρύνει και τα αποτελέσματα θα τα υποστούν και τα παιδιά μας .
13 Μαΐου 2014
Θάνος Ματόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία το Π.Δ.
28/1980, το Ν.3463/2006 καθώς και
τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές
εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 30η ΜΑΙΟΥ 2014,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
10:00π.μ. – 11:00π.μ. (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Εγγύηση συμμετοχής 2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ’ αριθμ. 12/2014 μελέτης
του Δήμου συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου
πιστωτικού ιδρύματος που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Όταν η προσφορά αφορά συγκεκρι-

μένες ομάδες εργασιών, γίνεται
δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του
μέρους του που αντιστοιχεί στο
μέρος των ομάδων εργασιών που
προσφέρονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση
περιορίζεται για το μέρος των ομάδων εργασιών που καλύπτεται από
την εγγύηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλ. 22990 20167.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 18 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε: Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com
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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
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
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

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

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»

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
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
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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,

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
«Δεύτερη ευκαιρία για ζωή», σε βρέφος 45 ημερών,
το οποίο έπασχε από σπάνια καρδιοπάθεια, χωρίς χειρουργείο!
«Δεύτερη ευκαιρία για ζωή», σε βρέφος 45 ημερών,
το οποίο έπασχε από σπάνια καρδιοπάθεια, έδωσε χωρίς χειρουργείο- πρωτοποριακή επεμβατική μέθοδος, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
Την επεμβατική μέθοδο πραγματοποίησε Ελληνίδα
πρωτοπόρος παιδοκαρδιολόγος, αποδεικνύοντας πως
η ιατρική στην Ελλάδα είναι εφάμιλλη των ανεπτυγμένων χωρών.
Το βρέφος έπασχε από διακοπή της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας από την καρδιά, εξαιρετικά σπάνια καρδιοπάθεια, η οποία εμφανίζεται σε λιγότερο από 1 στα
10.000 παιδιά!
«Πραγματοποιήσαμε στο βρέφος καθετηριασμό καρδιάς και τοποθετήσαμε στεντ στεφανιαίων αγγείων σε
αγγείο που είχε παραμείνει ανοικτό από την εμβρυική
ζωή. Έτσι δημιουργήσαμε σωληνώδη επικοινωνία με-

ταξύ της αορτής και της αρτηρίας του πνεύμονα» τόνισε η πρωτοπόρος Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Αφροδίτη
Τζίφα.
Στο παρελθόν η σπάνια αυτή καρδιοπάθεια θα αντιμετωπιζόταν με διπλή χειρουργική επέμβαση, κατά την
οποία θα γινόταν απόπειρα τοποθέτησης τεχνητού σωλήνα (shunt) από την αορτή στην αρτηρία του πνεύμονα.
«Κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί
καθώς το άκρο της αρτηρίας ήταν πολύ κοντά στην
πύλη του πνεύμονα» συμπλήρωσε η παιδοκαρδιολόγος
Α. Τζίφα.

Στο ίδιο νοσοκομείο την δεκαετία του 1990 για πρώτη
φορά πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες διαδερμικές πράξεις, οι οποίες όμως ακόμα και σήμερα εφαρμόζονται
μόνο σε συγκεκριμένα κέντρα του εξωτερικού. Λόγω
της σπανιότητας της νόσου, η διακαθετηριακή αυτή
πράξη δεν είχε ξαναγίνει στην χώρα μας.
www.childrenshearts.gr.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

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

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

Μέχρι την δεκαετία του 1990 στο εξωτερικό οι σπάνιες
αυτές καρδιοπάθειες σε βρέφη και μικρά παιδιά αντιμετωπίζονταν με δυο χειρουργικές επεμβάσεις.
Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας
και της ιατρικής επιστήμης υπάρχει η δυνατότητα με καθετηριασμό να τοποθετηθεί στεντ στο εμβρυικό αγγείο,
το οποίο λέγεται βοτάλλειος πόρος, αποφεύγοντας το
πρώτο χειρουργείο , μειώνοντας ταυτόχρονα το ποσοστό της θνητότητας και των πιθανών χειρουργικών επιπλοκών.
Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά στον κόσμο το 1990 στο νοσοκομείο Guy’s and
St Thomas’ του Πανεπιστημίου King’s College, Λονδίνου, στο οποίο στο οποίο εργάστηκε για μια δεκαετία η
Α. Τζίφα.

Η πρωτοποριακή μέθοδος πραγματοποιήθηκε υπό γενική νάρκωση και η διάρκεια της ήταν περίπου 90 λεπτά.
Η νοσηλεία του βρέφους διήρκησε συνολικά τέσσερις
ημέρες μετά την επέμβαση.
Σύμφωνα με τους παιδοκαρδιολόγους οι αποκομμένες
πνευμονικές αρτηρίες ως μεμονωμένο καρδιακό εύρημα είναι εξαιρετικά σπάνια καρδιοπάθεια . Η διάγνωση γίνεται από την στιγμή της γέννησης, μέχρι, σε
κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και στην ενήλικη ζωή.

Παχυσαρκία: η Μάστιγα
της Εποχής-Επιπλοκές και
Αντιμετώπιση
Ο Δήμος Γλυφάδας και το Διαβητολογικό Πειραιά - Παχυσαρκία - Μεταβολισμός οργανώνουν ημερίδα με θέμα:
“Παχυσαρκία: η Μάστιγα στης Εποχής - Επιπλοκές και
Αντιμετώπιση”, που θα γίνει την Τρίτη, 6 Μαΐου στις
18.00, στον Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Γλυφάδα, Ανατ. Ρωμυλίας 127 & Γ. Γεννηματά
Είσοδος Ελεύθερη
Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Μελέτης
Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα
(Ε.Μ.Πa.Κ.Α.Ν.) και του Δήμου Γλυφάδας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών
Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)
Τηλ. 22990 46446, 6944 690344
e-mail: proubesis@hotmail.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555
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Το 1ο Lightning Clinic στην Ελλάδα
Το Σαββατοκύριακο 26-27 Απριλίου διοργανώθηκε
από την Lightning Sailing Academy του Ναυτικού
Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ) το 1ο Lightning Clinic. Eνα εντατικό σεμινάριο ιστιοπλοΐας με
σκάφη τύπου Lightning. Σκοπός του σεμιναρίου
ήταν να προετοιμάσει καλύτερα τα Ελληνικά πληρώματα που θα λάβουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα της κατηγορίας Lightning που θα
συνδιοργανώσει ο ΝΑΟΒ με τον Ναυτικό Όμιλο
Ελλάδος αυτό το καλοκαίρι (13-18 Ιουλίου).
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Φινλανδός
ιστιοπλόος κ. Kimmo Aroma ο οποίος έχει διακριθεί σε διεθνές επίπεδο ως αθλητής και ως προπονητής. Ο κ. Aroma πλαισιώθηκε από τους
έμπειρους προπονητές Γιώργο Βαρδαξόγλου και
Νίκο Βαζάκα oι οποίοι μεταφράζανε τις ιστιοπλοϊκές του γνώσεις σε απλά βήματα.
Το σεμινάριο έκλεισε με ένα αγώνα που περιελάμβανε 3 κούρσες έτσι ώστε οι συμμετέχοντες
να εφαρμόσουν ό,τι αποκόμισαν από τον κύριο
Aroma αυτές τις δύο μέρες.
Οι συμμετέχοντες έμειναν κατενθουσιασμένοι
από την δοτικότητα και τις γνώσεις του κυρίου
Aroma και γενικότερα από την οργάνωση του σεμιναρίου. Όλος ο στόλος της Lightning Sailing
Academy ήταν στο νερό (σύνολο 6 σκάφη) μαζί με
το συνοδευτικό φουσκωτό. Συνολικά συμμετείχαν
22 αθλητές κυρίως από τον ΝΑΟΒ αλλά και από
άλλους ομίλους της Ελλάδας.
Συνήθως τα σεμινάρια επικεντρώνονται στην θεωρία ενώ στο Lightning Clinic η εστίαση ήταν πάνω
στην πρακτική με λίγη θεωρία. Πρώτα γινόταν μια
ενημέρωση για το τι ασκήσεις θα επακολουθήσουν και ποιο ήταν το ζητούμενο από την κάθε
άσκηση ύστερα η πρακτική και τέλος γινόταν ο
απολογισμός δηλαδή τι καταλάβαμε, τι έγινε
σωστά και τι λάθος.

3ο Διασχολικό τουρνουά σκάκι στην Παλλήνη
Με απόλυτη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 4 Μαΐου το 3ο
Διασχολικό
τουρνουά
σκάκι για παιδια και το 2ο
για γονείς από την
Ένωση Γονέων Παλλήνης.
Η άρτια διοργάνωση της
εκδήλωσης σε συνδυασμό με την αθρόα συμμετοχή
έδωσαν
την
δυνατότητα σε μαθητές
και γονείς να περάσουν
ένα δημιουργικό και ευχάριστο πρωινό.
Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες
παρέλαβαν
αναμνηστικά διπλώματα,
ενώ παράλληλα βραβεύ-

τηκαν οι νικητές ανά
τάξη. Επίσης υπήρξε
βράβευση για τα 3 σχολεία που πρώτευσαν στη
γενική
βαθμολογία.

(3ο,1ο, 5ο δημοτικά Γέρακα).
Η Ένωση Γονέων ευχαριστεί το ΣΓΚ του 6ου Δημ.
Γέρακα για την συμβολή

του στην επιτυχία της εκδήλωσης τόσο με την
άψογη φιλοξενία όσο
και με τη γραμματειακή
υπστήριξη.

«Τρίποντο» στη ζωή για τη διαφορετικότητα
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ξεχείλισε το Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, επικροτώντας
έτσι
την
πρωτοβουλία του Δήμου Μαρκοπούλου και του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος», για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης
το Σάββατο 3 Μαΐου, αφιερωμένης στη διαφορετικότητα, η
οποία κατάφερε να πετύχει
ένα από τα πιο δύσκολα «τρί-

καθώς και χορήγηση ιατρικών
βεβαιώσεων συμμετοχής σε
αθλητικές δραστηριότητες,
για περισσότερα από 80 παιδιά του Δήμου!
Στο καθαρά αθλητικό μέρος,
πραγματοποιήθηκαν αγώνες
καλαθοσφαίρισης
μεικτών
ομάδων, όπου συμμετείχαν
μαθητές και μαθήτριες της Ε΄
και ΣΤ΄ τάξης του 1ου, 2ου,

αναπηρικά αμαξίδια, μεταξύ
των ομάδων «Μέγας Αλέξανδρος 1994» Θεσσαλονίκης και
«Π.Α.Σ.Κ.Α.» Αττικής, ξεπέρασε σε παρουσία του κόσμου, ακόμη και το κοινό
αντίστοιχης
πανελλήνιας
διοργάνωσης!

ποντα».
Σε επίπεδο πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, οι
«Γιατροί του Κόσμου», αποτελούμενη από 12 εθελοντές
φυσικοθεραπευτές, παιδίατρους, παθολόγους και νοσηλευτές,
πραγματοποίησαν
δωρεάν εμβολιασμό, προληπτικό ορθοπεδικό, καρδιολογικό και παιδιατρικό έλεγχο,

3ου, 4ου Δημοτικών Σχολείων Μαρκοπούλου και του
2ου Δημοτικού Σχολείου
Πόρτο Ράφτη, καθιερώνοντας
πλέον σε θεσμό, το Σχολικό
Πρωτάθλημα, που διοργανώθηκε φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Στην κορύφωση της εκδήλωσης, ο φιλικός αγώνα καλαθοσφαίρισης - αθλητών με

αμαξίδια, πραγματοποίησε ο
Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, ο οποίος
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο φιλικός αγώνας που παρακολουθήσαμε έχει μόνο νικητές.
Τα παιδιά που αγωνίστηκαν
σήμερα στο αγωνιστικό τερέν,
έχουν ήδη νικήσει στο
«τερέν» της ζωής και κατάφεραν να μας συγκινήσουν και

Την τιμητική βράβευση των
ομάδων καλαθοσφαίρισης με

να μας εμψυχώσουν όλους. Η
δύναμη της ψυχής τους, αποτελεί το πιο σημαντικό μάθημα και παράδειγμα, για
όλους μας».
H Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας
Μαρία
Κιμπιζή
συνεχάρη τους αθλητές με
αμαξίδια, για την έμπνευση
και το πρότυπο που αποτε-

Το σημαντικότερο συμπέρασμα ήταν πως η ιστιοπλοΐα είναι ένα προσιτό άθλημα για μικρούς και
μεγάλους, που ποτέ δεν μπορείς να πεις πως το
γνωρίζεις πλήρως. Είναι συναρπαστικό να ξέρεις
πως πάντα έχεις κάτι να μάθεις είτε ξεκινάς τώρα
είτε είσαι έμπειρος.
Για όποιον θέλει να γνωρίσει το άθλημα της ιστιοπλοΐας μπορεί να απευθυνθεί στην γραμματεία
του ΝΑΟΒ για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2108991189 και στις ιστοσελίδες
www.naov.gr - www.Lsac.gr
www.facebook.com/Lsac.gr

λούν και τους παρέδωσε τον
πίνακα - κολάζ, που φιλοτέχνησαν τα παιδιά του τμήματος
ζωγραφικής
του
Προγράμματος «Αθλητισμός
και Πολιτισμός Για Όλους»
του . «Βραυρώνιος».
Αναμνηστικά έλαβαν όλοι οι
μαθητές των σχολείων που
συμμετείχαν.
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ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006
Η ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, αποτελούμενη από τις αθλήτριες Πατεράκη Στέλλα,
Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Τέρπου Ελισάβετ,
Φίσερ Έλλη και Βλάχου Αγλαΐα, αφού κατακτήσανε πρώτοι με 17 νίκες και 1 ήττα το
πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας στη
συνέχεια σε αγώνες μπαράζ κερδίσανε με
4-0 την Α.Ο.ΧΑΝΙΩΝ, με το ίδιο σκορ τον
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟ και με 4-3 το ΡΟΥΦ 80
και έτσι ανέβηκαν θριαμβευτικά στην Α2
Εθνική κατηγορία στην οποία θα αγωνίζονται από την ερχόμενη αθλητική περίοδο
.Από τις πέντε παραπάνω αθλήτριες οι 4
είναι κορασίδες και πριν 2 εβδομάδες κατακτήσανε και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα στην ηλικιακή αυτή κατηγορία.
Για τα άλλα πρωταθλήματα κατηγοριών. Ανδρική ομάδα του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ με 10
νίκες 8 ήττες περιορίστηκε στην 5η θέση
με 28 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Α1
Εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα γυναικών του
ιδίου Συλλόγου που αχνιζότανε στην Α2
εθνική κατηγορία, δεν κατάφερε να παραμείνει σε αυτή έχοντας μόνο 2 νίκες και 12
ήττες .Το πρόβλημα της ομάδας υπήρξε

από την αρχή του πρωταθλήματος όταν μία
από τις βασικές παίκτριες της ομάδας, λόγω
τραυματισμού δεν αγωνίστηκε σε κανένα
αγώνα του πρωταθλήματος. Έτσι ο υποβιβασμός, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες
των άλλων αθλητριών, ήταν αναμενόμενος.

Τουρνουά ακαδημιών του
Πρωτέα "Αγγέλα Μικεδάκη"
Εκκίνησε με το καθιερωμένο πάρτυ έναρξης το 22ο εσωτερικό τουρνουά των ακαδημιών του Πρωτέα "Αγγέλα Μικεδάκη", στο μεγάλο ανοιχτό του συλλόγου Πρωτέα, την
Κυριακή 4/5.
Οι αθλητές του συλλόγου που θα λάβουν μέρος στο
τουρνουά, πήραν τα προγράμματα τους, έμαθαν τις ομάδες τους και διασκέδασαν με πολλή μουσική, φαγητό και
μπάσκετ.
Την Παρασκευή (9/5) οι ομάδες του τουρνουά ρίχτηκαν
στην μάχη μέχρι την Κυριακή (1/6) όπου και θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Λήξης.
Στο πάρτυ έναρξης πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση
που έστειλε έναν τυχερό να δει από κοντά το F4 της Ευρωλίγκας των Ανδρών (16-18/5) στο Μιλάνο με όλα τα
έξοδα πληρωμένα. Τυχερός της βραδιάς ήταν ο Σταμάτης Φώτογλου που είχε τον λαχνό 1076 (βλέπε φώτο βίντεο).
Το Τουρνουά είναι πάντα η κορυφαία εκδήλωση του Πρωτέα. Είναι η ευκαιρία για τα παιδιά να δείξουν την πρόοδο
που πραγματοποίησαν στους γονείς τους, τους προπονητές
τους αλλά και στους συναθλητές τους. Το σύστημα διεξαγωγής (μεικτές ομάδες από μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά, αρχάρια και προχωρημένα) δίνει σε όλα τα παιδιά τη
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους συνομήλικούς
τους από τις άλλες Ακαδημίες, να μετρήσουν τις δυνάμεις
τους και να βρουν σε ποια σημεία χρειάζεται να βελτιωθούν.
Παράλληλα η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των αθλητών
συμβάλλει στη καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.

Η Αντρική ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 με
τους αθλητές Γενεράλη, Παναγόπουλο
,Σκυβαλάκη και Αρβανίτη, με 15 νίκες και 3
ήττες κατέκτησε την 2η θέση στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Αττικής, και από του
χρόνου θα αγωνίζονται στην Β’ Εθνική Κα-

τηγορία Αττικής. ΟΙ ίδιοι αυτοί αθλητές κατέκτησαν και την Τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων.
Η Αντρική ομάδα του Φιλονίκη με 9 νίκες και
ισάριθμες ήττες κατέλαβε την 6η θέση στον
βαθμολογικό πίνακα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας Αττικής και παραμένει στην ίδια κατηγορία. Η Γυναικεία ομάδα του Συλλόγου
κατέλαβε την Τρίτη θέση στο πρωτάθλημα
Α’ Κατηγορίας Αττικής με 9 νίκες και 5
ήττες και ανεβαίνει στην Β’ Εθνική κατηγορία Αττικής.
Τέλος ο Α.Ο. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ στον οποίο
έχουν παραχωρηθεί οι μικρότεροι αθλητές
του ΑΡΗ αγωνίστηκε στην Γ’ Κατηγορία
Αττικής και με 23 βαθμούς περιορίστηκε
στην 8η θέση.
Γενικά το Πινγκ Πονγκ του Δήμου 3Β θα
έχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
- Ομάδα Ανδρών στην Α 1 εθνική κατηγορία.
- Ομάδα Γυναικών στην Α 2 εθνική κατηγορία.
- 2 Ομάδες Γυναικών και 2 ομάδες Ανδρών
στην Β’ εθνική Αττικής.
-1 ομάδα Ανδρών στην Γ’ κατηγορία Αττικής.

1ο Διεθνές open στο μπιλιάρδο
Με σπουδαίο θέαμα, εντυπωσιακά παιγνίδια και εκπλήξεις,
έληξε στην Αμφιθέα το 1ο Διεθνές Open Different 9 Ball, το
μεγαλύτερο τουρνουά μπιλιάρδου που έχει γίνει μέχρι
σήμερα στην χώρα μας. Στη
διοργάνωση συμμετείχαν παίκτες θρύλοι του παγκοσμίου
μπιλιάρδου, αλλά και οι κορυφαίοι Ελληνες.
Ο Κώστας Τζίνης (Θεσσαλονίκη) πέτυχε την μεγαλύτερη
μέχρι τώρα έκπληξη του
τουρνουά, κερδίζοντας με 95 τον σπουδαίο Καρλ Μπόγιες (Αγγλία), μια φορά
παγκόσμιο πρωταθλητή!
Με νίκη ξεκίνησε και ο διοργανωτής Νίκος Οικονομόπουλος.
Ο
Έλληνας
32χρονος πρωταθλητής κέρδισε με 9-4 τον Χρήστο Καρδερίνη (Μέγαρα), ενώ διπλές
νίκες πέτυχαν ο Ραλφ Σουκέ
(Γερμανία) που κέρδισε τον
Γιάννη Δελθομαίδη (Ηράκλειο Κρήτης) με 9-1 και πολύ

δύσκολα με 9-8, τον πολύ
καλό Αντώνη Κάκαρη, και ο
Νιλς Φέγιεν (Ολλανδία) που
επικράτησε με 9-2 του Παναγιώτη Πέτρου και με 9-1 του
Σταύρου Γρηγοριάδη.
Στη διοργάνωση μετείχαν μεταξύ άλλων οι παγκόσμιοι

πρωταθλητές Ραλφ Σούκε,
Νιλς Φεγιέν, Καρλ Μπόγες,
αλλά και ο νικητής 5 U.S.
Open Σέιν Βαν Μπόενινγκ,
όπως και ο θρύλος του σνούκερ Τόνι Ντράγκο.
Στα αξιοσημείωτα και η συμ-

μετοχή δύο γυναικών της
Ντούνια Βούγιανιτς από την
Σερβία και της Άννας Τελεμέ
από την Ρόδο.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν
στις 28 Απριλίου με το Challenge Match ανάμεσα στον
διοργανωτή - παίχτη Νίκο Οι-

κονομόπουλο και το νούμερο
1 στις ΗΠΑ Σέιν Βαν Μπόενινγκ, με έπαθλο 5.000 ευρώ.
Το ματς είναι μορφής 10μπάλου και νικητής θα αναδειχθεί
αυτός που θα φτάσει πρώτος
στα 50 νικηφόρα παιχνίδια.

Η Λύμουρα
στον Πρωτέα
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας
ανακοινώνει την επέκταση
της συνεργασίας του με
την διεθνή play maker Λολίτα Λύμουρα για την
σεζόν 2014-2015.

«Η Λολίτα αποτέλεσε έναν από
τους ακρογωνιαίους λίθους της
επιτυχίας του Πρωτέα, να φτάσει στον τελικό του πρωταθλήματος, αν και νεοφώτιστος
στην Α1. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που θα έχουμε μαζί
μας μια αθλήτρια κόσμημα για
το γυναικείο μπάσκετ και που
αποτελεί υπόδειγμα ήθους»,
αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πρωτεα, Χρ. Βασιλειάδης.

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

Με “αέρα” νίκης
ολοκλήρωσε ο

Σπύρος Πανάς
την προεκλογική
του εκστρατεία.
Με κεντρικό σύνθημα «Κηπούπολη ή Τσιμεντούπολη» να χαρακτηρίζει την προεκλογική του εκστρατεία, ο Δήμαρχος και Επικεφαλής της ΑΚΙΒΒΒ Σπύρος Πανάς ολοκλήρωσε έναν
απολύτως επιτυχημένο κύκλο ομιλιών εν’ όψει των αυριανών Δημοτικών Εκλογών.
Στις τρεις προεκλογικές του ομιλίες το τελευταίο τριήμερο σε
Βουλιαγμένη, Βάρη και Βούλα η συμμετοχή του κόσμου ήταν
αυτή που έδωσε το μήνυμα της νίκης και γέμισε με αυτοπεποίθηση το συνδυασμό των 96 υποψηφίων του Σπύρου Πανά.
Ο Σπύρος Πανάς ανέφερε αναλυτικά στις προτεραιότητες της
επόμενης περιόδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:
• τη διατήρηση της οικιστικής φυσιογνωμίας της πόλης, την κυριότητα του παραλιακού μετώπου,
• την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, την υλοποίηση του συ-

Η ομιλία στην πλ. Νυμφών στην Βουλιαγμένη

νολικού σχεδίου,
• την ενίσχυση στις βασικές υποδομές, δίνοντας προτεραιότητα
στη Βάρη που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες ελλείψεις,
• τη δέσμευση ότι σε συγκεκριμένα ακίνητα της Βούλας που σήμερα είναι αδόμητα, θα δημιουργήσουν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστους χώρους,
• τη διεκδίκηση πόρων για να δημιουργήσουν, νέα σχολεία, νέες
αθλητικές εγκαταστάσεις, νέες πολιτιστικές υποδομές, νέες παιδικές χαρές,
• τη δημιουργία νέου Δημαρχείου που θα καλύπτει τις σημερινές
ανάγκες του ενιαίου Δήμου,
• Τη διασφάλιση απαραίτητης χρηματοδότησης για να γίνουν
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οδικού δικτύου, προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης του πρασίνου της
πόλης μας.

Μέλη της οικογενείας Κασιδόκωστα με το ζεύγος Πανά και την Μ. Λάτση

Η πολυπληθής συγκέντρωση στο Divani.

