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"Μπορείς να κόψεις όλα τα

λουλούδια, αλλά δεν μπορείς

να εμποδίσεις την Άνοιξη να

έρθει"
Πάμπλο Νερούντα

Αισχρός εκβιασμός

και ωμή παρέμβαση

Δηλώσεις Ομπάμα

Ωμή παρέμβαση και Ομπάμα στα εσωτερικά της Ελλά-

δας, με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογέων προς την

επιθυμητή κατεύθυνση (Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ), ώστε να μη βγει

πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακομπανιαμέντο η Αγγελα Μέρ-

κελ και λοιποί...

Εχουν κουράσει με τις μονότονες πλέον εκβιαστικές πα-

ρεμβάσεις τους στις επιλογές του ελληνικού Λαού.

Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα από την ιστορία ή είναι ανι-

στόρητοι; 

Εκτός της ψυχολογίας του Σοκ, του Dr.

Γιούεν Κάμερον, δεν γνωρίζουν ή δεν

αναγνωρίζουν καμμία άλλη ψυχολογική

σχολή;

Δεν γνωρίζουν ότι η εκβιαστική παρέμ-

βαση, η αφόρητη πίεση που ασκείται σ’

έναν υπερήφανο και ατίθασο λαό, σαν

τον ελληνικό, φέρνει αντίθετα αποτε-

λέσματα απ’ αυτά που επιδιώκουν;

Ναι. Σε ορισμένους ο εκφοβισμός “πιά-

νει”. Είναι η ίδια μερίδα που προσκύ-

νησε τον Ιμπραήμ Πασά, κι ανάγκασε τον υπερήφανο

γέρο του Μωριά να βροντήξει: «Φωτιά και τσεκούρι
στους προσκυνημένους”. Αλλοι καιροί, άλλοι τρόποι! Σή-

μερα δεν ταιριάζει το “τσεκούρι”. Σήμερα είναι η ώρα της

πειθούς· του παθήματος και του μαθήματος· της ψύχραι-

μης λογικής ανάλυσης. Διαβάστε καλά τη δήλωση Ομ-

πάμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΠΑΜΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, σε δηλώσεις του

για την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, το βράδυ της

περασμένης Παρασκευής (8/6/12), είπε:

― [...] Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, που έχει σημαντικές
εκλογές την επομένη Κυριακή, είπαμε ότι είναι προς το
συμφέρον όλων, να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρω-
ζώνη, σεβόμενη τις δεσμεύσεις της, για μεταρρυθμίσεις. 
Αναγνωρίζουμε τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός
και η Ευρωπαίοι ηγέτες καταλαβαίνουν την ανάγκη να
παράσχουν υποστήριξη, αν οι Ελληνες επιλέξουν να πα-
ραμείνουν στην Ευρωζώνη.                Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 23

του Κώστα
Βενετσάνου

Πρωταθλητές Ελλάδος
οι άντρες του ΝΟΒ

Σελίδα 22

Σελίδα 3

“Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα
σήμερα είναι Μεσοπρόθεσμο ή
Χρεοκοπία. Αυτό μας είχαν πει και
πέρσι το Μάϊο: Μνημόνιο ή Χρεο-
κοπία. Όπως αποδείχθηκε, το
Μνημόνιο μάς έφερε πιο κοντά
στη χρεοκοπία.
Κάποιοι μας απείλησαν και με δι-
λήμματα του τύπου: Μεσοπρόθε-
σμο ή… τανκς!
Κάποιοι άλλοι, πριν ένα μήνα,
είχαν απειλήσει: Μεσοπρόθεσμο ή
δραχμή!

Πρόκειται για προπαγανδιστική
εκστρατεία φόβου. Η οποία δεν
πείθει κανένα. Απλώς δημιουργεί
πανικό στην αγορά και αποσταθε-
ροποιεί την Οικονομία.

Κάθε φορά που ακούγονται τέ-
τοιες ανοησίες, το μόνο δυστυχώς
που γίνεται είναι να υπάρχει φυγή
κεφαλαίων από τις τράπεζες.

Όμως, ο Ελληνικός λαός δεν εκ-
βιάζεται πια.

Απλώς η αγορά κακοποιείται. Ας
το καταλάβουν και ας σταματή-
σουν, επιτέλους, αυτά τα πυροτε-
χνήματα ανευθυνότητας!”

(Σαμαράς στη Βουλή 28/62011).

Ακούστε τον στο www.ebdomi.com

Τι άλλαξε από πέρυσι; 

Απλά, “κάποιοι” μετέφεραν τον Αν-

τώνη Σαμαρά, από τη βέβαιη Πρωθυ-

πουργία, στην …αντιπολίτευση!...

Η επιχειρούμενη τρομοκράτηση

του ελληνικού λαού από «κάποι-

ους» - εντός κι εκτός – και από τα

ΜΜΕ, ξεπέρασε τα όρια της ανοη-

σίας και της γελοιότητας. 
Συνέχεια στη σελ. 3

“Μεσοπρόθεσμο ή δραχμή!
Πρόκειται για προπαγανδιστική

εκστρατεία φόβου” 
Αντώνης Σαμαράς

Τα γραπτά μένουν έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι, και εδώ είναι η πιο

τρανή επαλήθευση.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, που εδώ

και ένα μήνα σπέρνει την τρομοκρατία, ότι αν βγούμε από το
Μνημόνιο θα μας πετάξουν από το ευρώ, είναι ο ίδιος που πριν

έναν χρόνο κατηγορούσε ως τρομοκράτες αυτούς που τα έλε-

γαν (Βουλή των Ελλήνων, 28 Ιουνίου 2011). 

Μάλιστα καταχειροκροτήθηκε τότε από τους βουλευτές του. 

Καταγράφουμε απομαγνητοφωνώντας τον:
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει επίσης να καταλάβει ότι οι
δυσκολίες του μάλλον θα γίνουν χειρότερες αν επιλέξουν
να βγουν από την ευρωζώνη.
Παράλληλα βέβαια ανέφερε ότι υπάρχουν λύσεις για κε-

φαλαιοποιητική ενίσχυση των τραπεζών.

Βάλαμε ολόκληρη τη δήλωση Μπ. Ομπάμα (Β.Ο.) για την

Ελλάδα, για να μπορέσετε να την αναλύσετε.

Τί είπε μ’ αυτά ο Ομπάμα, τι εννοούσε, τί παρέλειψε να πει,

τί αποσιώπησε δηλαδή, τι παρανόησε και ποια εκβιαστική

απειλή άφησε να ξεπηδήσει από το έρκος των οδόντων

του, στις έκτακτες δηλώσεις που προέβη για την οικονο-

μία, το περιεχόμενο των οποίων είναι ταυτόσημο με παλαι-

οτερες δηλώσεις του (Σύσκεψη ΝΑΤΟ - ΣΙΚΑΓΟ, 20-21

Μαΐου κ.ε. είπε:

1. Είναι προς το συμφέρον όλων, να παραμείνει η Ελλάδα
στην Ευρωζώνη (ευρώ).

«Εξοδος της Ελλάδος από το ευρώ θα ισοδυναμούσε με οι-
κονομική και πολιτική καταστροφή, γιατί θα μπορούσε να πυ-
ροδοτήσει τη διάλυση της ευρωζώνης, η οποία με τη σειρά
της θα οδηγούσε σε βαθιά ύφεση και μια νέα παγκόσμια οι-
κονομική κριση», είχαν πει οι 50 “σοφοί” στην κοινή διακοί-

νωσή τους με θεμα “σώστε το ευρώ” (Savetheeuro).

Το συμφέρον όλων λοιπόν είναι να μη συμβούν όλα αυτά.

Συμπλήρωσε όμως ο Μπ. Ομπάμα, «...σεβόμενη - όμως - (η

Ελλάδα) τις δεσμεύσεις της».

Ποιες είναι κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ, “οι δεσμεύσεις της”;

― Η παραίτηση από ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας.

― Η προτεραιότητα της ικανοποίησης των απαιτήσεων των

δανειστών, έναντι της ικανοποίησης βασικών κοινωνικών

αναγκών των Ελλήνων (υπέρ των οποίων έχει αποφασίσει

το Διεθνές Δικαστήριο της Κ.τ.Ε., το 1938 κ.ε.). Η σωτηρία
των λαών είναι ο υπέρτατος Νόμος! (Salus populi suprema

lex esto).

Τέτοιες δεσμεύσεις, έναντι των τραπεζών, θα τις “σεβό-
σαστε” εσείς, κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ, για τη χώρα σας
και το λαό σας;
Θυμηθείτε τον Πρόεδρο Φρ. Ρούσβελτ και τους οικονομο-

λόγους σας Κέινς και Γκαλμπρέιθ και αποστραφείτε από τις

υποχθόνιες οδηγίες ενός βρυκόλακα σαν τον Φρίντμαν, που

αναβιώνει, μέσα από τους επιγόνους του, με το αίμα των

λαών.

Γνωρίζετε ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, τί σημαίνει “ασυλία”.

Σημαίνει ότι δεν επιτρέπω κάτι που είναι ιερό να “συληθεί”.

Και σύληση (ρ. συλώ) σημαίνει λεηλατώ ιερό χώρο, λαφυ-

ραγωγώ νεκρό - σκυλεύω - αυτό που κάνουν τα σκυλιά, οι

ύαινες και τα τσακάλια στα πτώματα. Εκτος και θεωρείτε

την Ελλάδα πτώμα! Δεν θα επιθυμούσατε ασφαλώς, ένα

πτώμα εντός της ευρωζώνης και της καπιταλιστικής οικο-

νομίας. Ενα πτώμα θα ήταν χρήσιμο στους βρυκόλακες·

ένα ζόμπι που θα ‘τρωγε τις σάρκες ακόμα και των βρυκο-

λάκων.

Αναγνώρισε όμως ο Μπ. Ομπάμα “τις θυσίες που έκανε ο
ελληνικός λαος” ― Να μείνουν κοντά δύο εκατομμύρια

άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με μειωμένους μισθούς,

με άστεγους και άσιτους, με 200.000 λουκέτα σε επιχειρή-

σεις κι άλλες τόσες να κινδυνεύουν να κλείσουν - αυτές κι

αλλες πολλές είναι οι θυσίες του ελληνικού λαού, όπως οι

2000 αυτοκτονίες και η εξαπλούμενη εγκληματικότητα, γι’

αυτό και διαπιστώνετε ότι “οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταλα-
βαίνουν την ανάγκη να παράσχουν υποστήριξη”, αλλά βε-

βαίως, “αν οι Ελληνες επιλέξουν να παραμείνουν στην
Ευρωζώνη”.
Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που δεν θα διαβάσετε αυτές τις

φιλικές γραμμές, γιατί οι σύμβουλοί σας δεν θα σας τις δώ-

σουν. Ομως οι σύμβουλοί σας, σας έχουν ενημερώσει

λάθος, ότι το ΚΚΕ, που τάσσεται κατά της Ε.Ε., διεκδικεί

την εξουσία. Ενα 8% πήρε στις τελευταίες εκλογές και μά-

λιστα όχι γι’ αυτές τις επιλογές του.

Κανένα κόμμα εξουσίας ΔΕΝ είναι κατά της Ευρωζώνης και

της Ε.Ε. Αλλά βεβαίως, αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατα-

λάβουν ότι οι Ελληνες είναι ισότιμοι εταίροι κι ότι η Ελλάς

δεν είναι και δεν θα γίνει φέουδο κανενός, θα οδηγήσουν

την Ευρωπαϊκή Ενωση σε διάλυση. Κι όπως είπατε, αυτό

δεν συμφέρει κανέναν. Ή συμφέρει κάποιους;

Να προσθέσω ακόμη ότι για την οικονομική δυσπραγία της

Ελλάδος, ευθύνονται οι πολιτικοί μας, αλλά και οι Ευρω-

παίοι ηγέτες και τα τοκογλυφικά δάνεια των τραπεζών

τους. Με λύπη μου, κύριε Πρόεδρε, ευθύνεστε κι εσείς - οι

προγενέστεροι κυρίως - γιατί χάριν των γεωπολιτικών σας

σχεδίων και οικονομικών συμφερόντων σας, εγκαταλεί-

ψατε μια χώρα που ο λαός της διάκειτο φιλικά απέναντι

στην πατρίδα σας, αφού έχει γίνει και δεύτερη πατρίδα εκα-

τομμυρίων Ελλήνων.

― Αδικήσατε την Κύπρο και την Ελλάδα και ταχθήκατε

υπέρ των εισβολέων.

― Δεν μαζέψατε “τα λουριά” της Τουρκίας στις παράλογες

και άδικες απαιτήσεις της. Απεναντίας, την ενθαρρύνατε

κιόλας αμέσως μόλις αναλάβατε την προεδρεία κι επισκε-

φθήκατε το Κοινοβούλιό της, κάνοντας και τις γνωστές και,

επιτρέψτε μου, ανιστόρητες δηλώσεις.

Με τις στρατιωτικές δαπάνες που αναγκάζεται, ως εκ τού-

του, να πραγματοποιεί η Ελλάδα, με τις οποίες πλουτίζουν

οι βιομηχανίες κυρίως των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλ-

λίας, και οι οποίες δημιουργούν στρατιές διαπλεκομένων

πολιτικών και στρατιωτικών, τους οποίους “κρατάνε στο

χέρι”, οι δικοί σας, πώς είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθεί αυτός

ο τόπος;

Η διαφθορά λοιπόν, με τις μίζες, που διατυμπάνιζε “το δικό

σας παιδί” , ο Γ.Α.Π., της “δυναστείας” Παπανδρέου, εκλε-

κτός και της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ - όπως και άλλοι - η

διαφθορά, λέω έχει δυο παίκτες: Τον διεφθαρμένο και τον

διαφθείροντα· τον εκμαυλιστή. Κι εδώ στην Ελλάδα θεω-

ρούμε χειρότερον της διεφθαρμένης πόρνης, τον διαφθεί-

ροντα “προστάτη”, τον νταβατζή (τουρκιστί).

― Διαφθείρατε λοιπόν, θέσατε υπό έλεγχον, σχεδόν τους

πάντες που σας ενδιέφεραν, τους “κρατάτε στο χέρι” εκ-

βιάζοντάς τους (όρα Χριστοφοράκος - Siemens) και τώρα

εκβιάζετε και τρομοκρατείτε τον ελληνικό Λαό, για να μη

φύγει ο έλεγχος απ’ τα χέρια σας και πληρώσουν μαζί με

τον ελληνικό λαό - που υποβάλλεται διαχρονικά σε θυσίες,

για τα ιδεώδη της ανθρωπότητας - και οι δικοί σας λαοί,

χάριν του “υψηλού ιδεώδους” της διάσωσης του στέρφου,

αντιπαραγωγικού και εγκληματικού χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος των Τραπεζών σας, των παραμάγαζων και του

μονοπωλιακού μεγάλου κεφαλαίου.

Κύριε Πρόεδρε, και δι’ υμών απευθύνομαι και στους υποτα-

κτικούς συνεταίρους σας. Ο ελληνικός λαός, ως σύνολο,

ΔΕΝ ενδίδει σε εκβιασμούς. Δεν υποτάσσεται. Εχουμε μάθει

να ζούμε με την πείνα αν χρειασθεί, αγωνιζόμενοι για τη δη-

μοκρατία και την ελευθερία. Για μας αυτά είναι τα πιο πλού-

σια εδέσματα. The money is money, που λέτε εσείς και η

αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια, που λέμε εμείς, οι Ελληνες.

Να είστε σίγουροι, ότι ως μοναδικοί Ηνίοχοι, που λέει ο

Νίτσε1, θα πηδήσουμε μ’ ενα άλμα τον γκρεμό, αφήνοντας

πίσω μας κάποια φοβισμένα ή “κολλημένα” ανθρωπάκια.

Σε σας και σε όλους, θα τείνουμε πάλι χείρα φιλίας και θα

καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης, μ’ όσους έχουν αισθή-

ματα, ανθρωπιά και κυρίως μυαλό.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Δωρεάν σύνταξη φορολογικών
δηλώσεων Σελ. 6

Codex alimentarius ξεριζώ-
στε τ’ αμπέλια Σελ. 7

Περί Αριστοτέλους (μέρος Γ’)

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Απειθώς αναφέρω...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του κό-

σμου! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Επεσαν οι μπάρε στη Λεωφόρο

Σουνίου Σελ. 12

Το κάμπινγκ της Βούλας άνοιξε Σελ. 13

Πρόγραμμα εργασίας ορισμένου
χρόνου... Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αισχρός εκβιασμός και ωμή παρέμβαση

02.00, 15 Ιουνίου

Η Βούλα ...βομβαρδίζεται

Τη νύχτα, άγριεψαν οι απανωτοί “πυροβολισμοί” από τα βεγ-

γαλικά, που κάποιοι ανεγκέφαλοι θεωρούν διασκέδαση  και

κάποιοι επιχειρηματίες το εκμεταλλεύονται, αδιαφορώντας

για την ησυχία του πολίτη που κοιμάται!

Τα απανωτά μπαμ - μπαμ ξεσήκωσαν τα σκυλιά και έγινε ένας

χαλασμός, από ηχορύπανση και βέβαια χημική ρύπανση, γιατί

δεν είναι λίγοι οι ρύποι που αποβάλλουν τα βεγγαλικά!

Ποιοι δίνουν άδειες για βεγγαλικά δύο τα ξημερώματα;
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Εβαλε τέρμα στη ζωή του

στη μέση του δρόμου

Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των οδηγών, 75χρονος οικογε-

νειάρχης, έβαλε την καραμπίνα στην άσφαλτο και τράβηξε

την σκανδάλη που τον σημάδευε, στην Κηφισία, Τρίτη πρωί!

Το τραγικό περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Χειμάρ-

ρας και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Κηφισιά. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο 75χρονος, συντα-

ξιούχος μηχανικός, βγήκε από το σπίτι του, στήριξε το κυνη-

γετικό του όπλο στο έδαφος και αυτοπυροβολήθηκε.

Αφησε σημείωμα με οδηγίες για τα οικονομικά στη γυναίκα

του!...

2 έως 3 αυτοκτονίες την ημέρα έχουμε στην Ελλάδα του

2012! Ακούει κανείς...

Συνέχεια από τη σελ. 1

Βρίσκεται εντός της ποινικής παράβασης και της

πολιτικής αγυρτείας. 

«Κάποιοι» προσπαθούν να μεταστρέψουν το ζη-

τούμενο «Μνημόνιο, εξαθλίωση και απώλεια της
Ελλάδας» ή «ανεξαρτησία και ανάταξη» σε Ευρώ ή
δραχμή». Πρόκειται για γελοία τρομοκρατία. 

Δεν έχουν το δικαίωμα οι Τροϊκανοί και «Εταίροι»

να πράξουν όσα απειλούν και κυρίως ΔΕΝ τους

συμφέρει. Θα διέλυαν την Ευρωζώνη και θα τίνα-

ζαν στον αέρα τα διεθνή χρηματιστήρια, αν απο-

τολμούσαν να δημιουργήσουν «πιστωτικό

γεγονός».

Η παγκόσμια οικονομία θα οδηγείτο στη μεγαλύ-

τερη κρίση, με βαρύτατες και ανεξέλεγκτες κοινω-

νικές συνέπειες για την Ευρώπη και την Αμερική

και όχι μόνο. Τους έχω εμπιστοσύνη πως δεν θα το

πράξουν, γιατί είναι μεθοδικοί, ψυχροί και ψύχραι-

μοι.

Ας φερθούμε κι εμείς ψύχραιμα αυτή τη φορά. Παί-

ζουμε το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας

μας. 

Σώστε την Ελλάδα και την Ευρώπη ψηφίζοντας

υπεύθυνα και άφοβα!                                      Κ.Β.

Ολοκληρώθηκε η δράση που διοργά-

νωσε ο Δήμος Σαρωνικού, ανάμεσα σε

άλλους Δήμους στην Αττική και αλλού,

στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστι-

κών Διαδρομών που πραγματοποίησε

η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γε-

νικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και

Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στόχο

την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυ-

ξης μέσα από το τρίπτυχο Εκπαίδευση

– Πολιτισμός – Τουρισμός, όπως γρά-

φαμε στο προηγούμενο φύλλο.

Ο Δήμος Σαρωνικού, πραγματοποίησε

το πρωί της Κυριακής 10 Ιουνίου έναν

πράσινο περίπατο, μια μοναδική ξενά-

γηση  με αφετηρία τον Ιερό Ναό της

Ευαγγελίστριας στην Κεντρική Πλα-

τεία Καλυβίων και σταθμούς Βυζαντι-

νούς Ναούς της περιοχής, με την

Αρχαιολόγο Ελένη Γκίνη –Τσοφοπού-

λου, επίτιμη Διευθύντρια της 1ης ΕΒΑ. 

Οι συμμετέχοντες σε αυτήν ξεχωριστή

πράσινη πολιτιστική διαδρομή είχαν

την ευκαιρία, διασχίζοντας παραδο-

σιακές καλλιέργειες που χαρακτηρί-

ζουν εδώ και αιώνες την περιοχή, να

ξεναγηθούν στους ναούς του Αγίου

Πέτρου και της Παναγίας Μεσοσπορί-

τισσας. 

Ο Ναός του Αγίου Πέτρου, σε από-

σταση ενός χιλιομέτρου περίπου δυ-

τικά των Καλυβίων, όπως και η κοντινή

Παναγία Μεσοσπορίτισσα, βρίσκεται

στον αρχαιολογικό χώρο των «Εννέα

Πύργων» και είναι κηρυγμένο διατη-

ρητέο μνημείο. Η ιστορία αυτής της

ιδιαίτερα εύφορης περιοχής είναι

πλουσιότατη, όπως προκύπτει από την

ύπαρξη των δύο σωζόμενων βυζαντι-

νών ναών και άλλων σποραδικών αρ-

χαιολογικών ευρημάτων. Οι

τοιχογραφίες του συγκεκριμένου

ναού κατέχουν εξέχουσα θέση στα

έργα του 13ου αιώνα και ο φυσικός

χώρος γύρω από το μνημείο, χωρίς ιδι-

αίτερες παρεμβάσεις, ανακαλεί στη

μνήμη το αττικό τοπίο που καθημερινά

χάνεται. 

Η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτό-

κου, γνωστή και ως ναός της Πανα-

γίας Μεσοσπορίτισσας, είναι

κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο από το

1923. Σώζεται σε καλή κατάσταση σε

φυσικό περιβάλλον που διατηρείται

από αιώνες και χαρακτηρίζεται από τη

γεωργική χρήση της γης με καλλιέρ-

γειες κυρίως ελιάς, αμπελιού και αμυ-

γδαλιάς. 

Αυτοί οι δύο ναοί συνιστούν τα πιο ση-

μαίνοντα τοπόσημα της περιοχής που,

σε συνδυασμό με άλλα αρχαιολογικά

ευρήματα, συνδέονται πολύ βαθιά στο

χρόνο με την παρουσία και τη δράση

κάποιων φωτισμένων και ισχυρών προ-

σώπων στη διάρκεια του 12ου αιώνα. 

Ο Δήμος Σαρωνικού ευχαρίστησε

τους εθελοντές που συνέβαλαν τα μέ-

γιστα για την επιτυχία της εκδήλωσης,

αφού προηγήθηκαν της εκδήλωσης και

καθάρισαν τους χώρους όπου έγινε η

ξενάγηση.

Ηταν μια ωραία αρχή, για το Δήμο Σα-

ρωνικού, ο οποίος, προτίθεται να προ-

βεί και σε άλλες εκδηλώσεις που θα

αναδείξουν τον φυσικό και αρχαιολο-

γικό πλούτο της περιοχής. 

Καλεί λοιπόν τους  πολίτες – εθελον-

τές να στηρίξουν τέτοιες πρωτοβου-

λίες και να προτείνουν χώρους και

μνημεία της περιοχής.

Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές στα Μεσόγεια
Ξενάγηση σε αρχαιότητες 

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μετά τη φωτιά που

ξέσπασε στα πρώην Λατομεία Μαλέα, τα

οποία είναι κλειστά, αλλά κάποιοι αποθέτουν

σκουπίδια τη νύχτα, σημειώνει σε δελτίο

Τύπου: Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει

τους δημότες, ότι η πυρκαγιά στο χώρο των

«Ελληνικών Λατομείων Α.Ε.» του Ομίλου

«ΑΚΤΩΡ» (τέως Λατομεία Μαλέα), προκλή-

θηκε από παράνομη ρήψη ογκωδών (μπάζα).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσπαθεί, με τα

όποια μέσα διαθέτει, να κατασβήσει την πυρ-

καγιά, με ρίψεις χώματος, επιχειρώντας σε

έναν ιδιόκτητο χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγε-

ται!

Επίσης, η Δημοτική Αρχή, θα προβεί σε μή-

νυση κατά παντός υπευθύνου, για την παρά-

νομη αυτή πράξη, που θέτει σε κίνδυνο την

υγεία των δημοτών.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι στο συγκεκριμένο λα-

τομείο δεν γίνονται λατομικές εργασίες αλλά

κάποιοι συνεχίζουν να αφήνουν απορρίμματα τις

νυχτερινές ώρες.

“Μεσοπρόθεσμο ή δραχμή!
Πρόκειται για προπαγανδιστική

εκστρατεία φόβου” 
Αντώνης Σαμαράς

Ο Αγιος Πέτρος Καλυβίων

Παναγιά η Μεσοσπορίτισα

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 

στο Δήμο Σαρωνικού

Μια όμορφη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια είχαν την ευκαιρία να

απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (9/6) στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις της Πέτας (δίπλα στο Γυμνάσιο). Ηταν μια βραδιά με πολύ  κόσμο στις κερ-

κίδες, με πολλά και δυνατά χρώματα στις φορεσιές και δύναμη ψυχής στο τραγούδι,

που οργάνωσε η Τοπική Κοινότητα Κουβαρά σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο,

κηρύσσοντας την έναρξη των

καλοκαιρινών πολιτιστικών

εκδηλώσεων του Δήμου.

Χορευτικές ομάδες από το

Δήμο Σαρωνικού και τον

Δήμο Λαυρεωτικής, χόρεψαν

αρβανίτικους, σμυρνέικους,

νησιώτικους και μια μεγάλη

σειρά άλλων χορών από όλη

την Ελλάδα. 

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΡΗΨΗ ΜΠΑΖΩΝ



4 ΣΕΛΙΔΑ - 16  IOYNIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

«Βραδιές στην αυλή» 

του “Ακαδήμεια”

Τις «Βραδιές στην αυλή» θα ξεκινήσει φέτος η Σάσα Βούλ-

γαρη την Δευτέρα 18 Ιουνίου για να ακολουθήσουν η Μάνια

Μαράτου στις 25 Ιουνίου, η Νίκη Κάπαρη στις 2 Ιουλίου, ο Τα-

ξιάρχης Μπελιγιάννης στις 9 Ιουλίου και ο Δημήτρης Προύσα-

λης τις 16 Ιουλίου, που θα ταξιδέψουν τους θεατές, σε

τόπους μακρινούς με ιστορίες για δράκους και βασιλοπού-

λες, πρίγκιπες και ξωτικά, μαγεμένα νερά και ανθρώπους!

Ακόμη, «ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΣΚΟΛ» , το μουσικοθεατρικό πα-

ραμύθι με την ζωντανή μουσική και την συμμετοχή των παι-

διών, που αγαπήθηκε τον Μάιο από τα παιδιά θα συνεχίσει

τις παραστάσεις στην αυλή μαζί με τον «ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑ» του Θεατρικού Οργανισμού ΚΟΧΥΛΙ κάθε Τε-

τάρτη, το ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ από τον Ιούλιο κάθε Τρίτη με

τρεις διαφορετικές παραστάσεις και εργαστήρια θεατρικά

και μουσικής προπαιδείας κι άλλες εκπλήξεις θα κρατήσουν

συντροφιά στην όμορφη αυλή του “Ακαδήμεια”, κάτω από το

τεράστιο διπλό δέντρο για όμορφα καλοκαιρινά βράδια!

Γενική είσοδος  στις παραστάσεις στην αυλή: 7 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια», Μαρα-

θωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ.: 210-5125600,

www.akademeia.gr, e-mail: info@akademeia.gr

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής

Επιχείρηση διοργανώνουν ένα διή-

μερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στους

νέους της πόλης σηματοδοτώντας τη

λήξη της σχολικής χρονιάς και την

έναρξη των καλοκαιρινών διακο-

πών.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποι-

ηθούν 23 και 24 Ιουνίου και απο-

τελούνται από rock συναυλίες,

εκθέσεις, happenings και επι-

δείξεις.

Σάββατο 23/6
Parking Κολυμβητηρίου & Θερινός

Κινηματογράφος

17.30 έως 21.00 – Δρώμενα (Parking Κο-

λυμβητηρίου)

Bungee Trampoline

Water Ball Energy
Η νέα τρέλα στο νερό. Μια διαφανής

μπάλα από PVC πάνω στο νερό και εσείς

μέσα. Απίθανη διασκέδαση και ούτε καν

βρέχεσαι!

Μπείτε μέσα, με απόλυτη ασφάλεια, και

γυρίστε τη φουσκωτή ρόδα όσο πιο γρή-

γορα μπορείτε πάνω στο νερό! Περιλαμ-

βάνονται έμπειροι χειριστές, για την

ασφαλή χρήση τους.

2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα- Κολυμ-

βητήριο 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ BMX -  με τις ομάδες επαγγελ-

ματιών αναβατών από τους διακεκριμέ-

νους στο είδος: Γιάννης Μαναράς,

Παναγιώτης Μαναράς, Σπύρος Τηνιακός,

Χάρης Τηνιακός, Γιάννης Σαπουνάς, Μη-

χάλης Πότερ, κ.α. 

HAPPENING ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

JUGGLING – STREET GAMES 

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΉ ΤΈΧΝΗ 

FIRE SHOW

FACE PAINTING 

TATTOO.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΕΘΕΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

21.00 - Νεανική Συναυλία (Θερινός Κινη-

ματογράφος)

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:

DRUMS ENSEMBLE, GROOVING MON-

DAYS, TOUCH, DREAMS TO LET,

PROJECT ZEROED, κα.

Κυριακή 24/6 – Parking Κολυμβητη-

ρίου & Θερινός Κινηματογράφος

17.30 – Δρώμενα (Parking Κολυμβη-

τηρίου)

HAPPENING ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

FIRE SHOW

JUGGLING – STREET GAMES 

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΉ ΤΈΧΝΗ 

FACE PAINTING 

TATTOO.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΕΘΕΑ «ΔΙΑΒΑΣΗ»

21.00 – Συναυλία  15 50 & ΠΑΝΟ ΜΟΥ-

ΖΟΥΡΑΚΗ

Ανοίγουν οι  NO ENTRY

Θερινός Κινηματογράφος

Γαργηττού & Μιλτιάδου

Το 11ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορο-

γράφων κλείνει στις 16 Ιουνίου - ώρα 9μ.μ., - στο θέατρο

Χώρα, με τους τελειόφοιτους των ελληνικών ανώτατων

σχολών χορού και στην ανάδειξη της τέχνης τους.

Οι νέοι τελειόφοιτοι χορευτές θα έχουν την ευκαιρία να

«εκτεθούν» στο κοινό, αλλά και στα έμπειρα μάτια των πα-

λιότερων συναδέλφων τους και να προσφέρουν στους χο-

ρογράφους  νέο δυναμικό και έκφραση για τις μελλοντικές

δημιουργίες τους.

― Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Νίκης Κοντα-

ξάκη» Νικολέττας Μπακάλη
A Bach Assembly Χορογραφία: Λάμπρος Λάμπρου

Solo Duetto Χορογραφία: Νίκος Γκίκας

― Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου
Εγώ δεν φοβάμαι! Δεν έχω ιδέα, Χορογραφία: Πωλίνα Κρεμαστά,

Βίκυ Βλάσση

― Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Μοριάνοβα –

Τράστα
Περνώντας… Χορογραφία: Εριφύλη Δαφέρμου
Illusions Χορογραφία: Ρωξάνη Παπανικόλα

― Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Άννα Πέτροβα

Emotions, Χορογραφία: Άννα Πέτροβα
― Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Εθνικής Λυρι-

κής Σκηνής
T[w]ogether Χορογραφία: Γιάννης Τσιγκρής
Sylvia pas de quatre Χορογραφία: Γιάννης Ντόντσακης

ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑ 

(Αμοργού 20, Κυψέλη, τηλ. 2108652042)

Είσοδος Ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2012 στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Σεμινάριο ποδηλασίας!

Η Ομάδα Ποδηλασίας του Δικτύου Σαρωνικού, πριν ξεκινή-

σει τις εξορμήσεις της και για να προετοιμαστούν κατάλ-

ληλα οι συμμετέχοντες, διοργανώνει σεμινάριο

ενημέρωσης, την ΚΥΡΙΑΚΗ 17/06, στις 10.30πμ, στο στέκι

του Δικτύου, Λ.Καλυβίων 165, Λαγονήσι. Πληροφορίες:

6946-268384.

Δίκτυο Σαρωνικού   

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ -ΞΕΝΑΓΗΣΗ- ΜΠΑΝΙΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

• Την Κυριακή 24 Ιουνίου, ξεκινούν από λιμάνι του Πειραιά

στις 7.30π.μ. με ραντεβού 7π.μ. στην πύλη για τα πλοία του

Σαρωνικού. Η πεζοπορική διάσχιση θα ξεκινήσει από  το πα-

ραδοσιακό χωριό Μεσαγρός,  περιοχή  κατάφυτη από φυ-

στικές. Εύκολη πεζοπορία, σε μια ώρα θα καταλήξει στο ναό

της  Αφαίας Αθηνάς, όπου θα γίνει ξενάγηση.

• Στην Αγία Μαρίνα μπάνιο και φαγητό και επιστροφή 8μ.μ.

Πειραιά.

Για συμμετοχή Μαρία Κορομηλά  210 8991145  6940308757

Email ena.drasi@gmail.com 
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11ο Φεστιβάλ χορού: οι καλύτερες Χορογραφίες των τελειοφοίτων

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΣΤH ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ  
Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, 8.30μ.μ. οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ   προγραμματίζουν  μια  βραδινή  ποδηλασία στην

παραλία Γαλάζια Ακτή (Λαγονήσι).

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα και θα  ακολουθήσουν την παραλιακή λεωφόρο

και θα καταλήξουν στη Γαλάζια Ακτή και το κέντρο εναλ-

λακτικής θεραπείας Secret Garden, όπου και θα ενημερω-

θούν σχετικά.

Στη συνέχεια όλοι μαζί θα πάνε στο μπαράκι του Ινδού

στη Γαλάζια Ακτή, για ...κολύμπι και ινδική μουσική. 

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 2,5 ώρες  με

την επιστροφή. χωρίς τη στάση

Υπεύθυνη ενημέρωσης Λήδα Βασιλειάδου 6937513934



«ΠΙΚ-ΠΛΑΖ παραλία για όλους»

στο ΚΑΑΠΑ (πρ.ΠΙΚΠΑ)

Στο  «ΚΑΑΠΑ Αττικής»   Κέντρο Αποθεραπείας

και  Αποκατάστασης  Παιδιών  με  Αναπηρία  Αττι-

κής  (πρώην  ΠΙΚΠΑ Βούλας),  στα πλαίσια  έναρ-

ξης λειτουργίας του προγράμματος «ΠΙΚ-ΠΛΑΖ
παραλία για όλους», έχει προγραμματιστεί εκδή-

λωση την Τετάρτη  20/6, στις 7μ.μ. στον χώρο της

παραλίας, με δραστηριότητες ψυχοκινητικού παι-

χνιδιού,  ζωγραφικής – χειροτεχνίας και θα ακο-

λουθήσει μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα του

Ξενοφώντα Μπάμπαλη.

Γιορτή κατηχητικών σχολείων

στη Μητρόπολη Γλυφάδας & 3Β

Ἡ Μητρόπολις μας, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος,

προσκαλεῖ τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί ὄχι

μόνο,  μαζί μέ τούς Γονεῖς καί τούς Φίλους τους, νά λά-

βουν μέρος στή μεγάλη καί ζωντανή  Γιορτή τῶν Παιδιῶν,

πού διοργανώνει γιά ἔνατη συνεχῆ χρονιά τό Γραφεῖο Νε-

ότητος, τήν Τρίτη 19 Ἰουνίου  καί ἀπό   6.30 μ.μ. ἕως

10.30 μ.μ., στήν Πλατεῖα Σμύρνης τοῦ Δήμου Ἑλληνικοῦ
- Ἀργυρουπόλεως (ὁδός Πρώτης).                            

Στό ἑορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται διάφορα

παιχνίδια, ζωντανή Μουσική, Παραδοσιακοί Χοροί, Κου-

κλοθέατρο, πλούσιο κέρασμα καί  πολλά  δῶρα.

Ἀπό τήν τετράωρη αὐτή γιορτή δέν πρέπει νά λείψει κα-

νείς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στα 3Β
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων  που ορ-

γανώνει ο Δήμος 3Β σε συνεργασία με τα Σχολεία

του και άλλους πολιτιστικούς φορείς έχει προγραμ-

ματίσει εκδηλώσεις με θέατρο, χορό, μουσική, πα-

ράδοση.

“Σαίξπηρ τα πάντα όλα”

αναβάλλεται

Οπως μας ενημέρωσαν με δελτίο Τύπου, αναβάλλε-

ται η θεατρική παράσταση «ΣΑΙΞΠΗΡ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΟΛΑ» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 16/6 στο πολιτιστικό κέντρο «ΙΩΝΙΑ», λόγω

έκτακτου κωλύματος της θεατρικής ομάδας.

“Ο θάνατός σου η ζωή μου”
Τετάρτη 20 Ιουνίου, η παράσταση “Ο θάνατός σου
η ζωή μου”, με το θεατρικό εργαστήρι της Δημοτι-

κής Ενότητας Βούλας.

Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο
Σάββατο, 30 June, 21:00

Μουσική παράσταση "Ο ποιητής συναντά τον στι-
χουργό", αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο

Σάββατο 30 Ιουνίου στο θέατρο Βέμπο.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Φεστιβάλ Αθηνών
Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου δίνει και φέτος την

ευκαιρία να αγοράσετε πακέτα εισιτηρίων για συγκεκρι-

μένες εκδηλώσεις σε πολύ καλές τιμές.

Αρκεί να τις επιλέξετε και να προχωρήσετε σε κλείσιμο

εισιτηρίων.

Δον Κιχώτης
Ομάδα Blitz

28-29 Ιουνίου, 21:00  Πειραιώς 260, Κτίριο Δ 

Ανοιχτή στο καινούργιο, η νεανική ομάδα Blitz, που πρόσφατα χειροκροτή-
θηκε στη σκηνή της βερολινέζικης Σαουμπύνε, εμπνέεται από τον θρυλικό
Δον Κιχώτη – ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου μυθιστορήματος.
Η παράσταση ανασυνθέτει το μύθο του «ιππότη της κατηφούς μορφής», επι-
χειρώντας να εντοπίσει τη μοναξιά αυτού του προσώπου που κυνηγάει χί-
μαιρες διασχίζοντας,  πάνω στο ψωραλέο άλογό του, έναν σκληρό και
ακατανόητο κόσμο: ένα επινοημένο ντοκιμαντέρ-στατικό road movie για την
περιπέτεια της ύπαρξης ή, με τα λόγια του László Krasznahorkai, για τη «με-

λαγχολία της αντίστασης». 

Στη διάρκεια της παράστασης ακούγονται έντονοι πυροβολισμοί. Επίσης η

παράσταση περιέχει ορισμένες βίαιες σκηνές

Βραδιά σύγχρονου ελληνικού χορού
Hardcore Research on Dance, 

Ομάδα χορού Αμάλγαμα

Kρυμμένη στους ελαιώνες

27-28 Ιουνίου,  Πειραιώς 260

Η Γεωργία Βαρδαρού επιστρέφει στο Φεστι-
βάλ Αθηνών με ένα σόλο που συνοψίζει ερω-
τήματα και απαντήσεις για το περιεχόμενο και
την καταγωγή του δικού της χορού. Η ταλαν-
τούχα Ελληνίδα χορεύτρια  –από το 2004 ζει
και εργάζεται στις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε

για μεταπτυχιακές σπουδές στο PARTS– ανατέμνει τον τρόπο με τον οποίο
χορεύει, σαν σε ανθρωπολογική σπουδή. 
Αν η εμπειρία διαμορφώνει ένα αισθητό αρχείο μέσα στο σώμα, αυτή η εσω-
τερικευμένη ιστορία ξετυλίγεται με κάθε αφορμή: μια φιγούρα που κινείται
ή σταματάει με απρόβλεπτο ρυθμό και τρόπο, απογυμνωμένη από προκαθο-
ρισμένα θέματα.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

Έργα Καλομοίρη, Προκόφιεφ, Τσαϊκόφσκι
28 Ιουνίου, ώρα 21:00,   Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η Επιστροφή του Οδυσσέα
Schaubühne Berlin - Ντάβιντ Μάρτον 

23-24 Ιουνίου,  Πειραιώς 260, κτίριο Η, ώρα 9μ.μ.

Έργο βασισμένο στο έργο του Κλάουντιο Μοντεβέρντι με κείμενα από τον
Όμηρο, τον Τζιάκομο Μπαντοάρο και τον Πέτερ Εστερχάζυ σε διασκευή της
ομάδας. Με την Επιστροφή του Οδυσσέα, σε σκηνοθεσία και μουσική διεύ-
θυνση του ειδικευμένου στο μουσικό θέατρο Ούγγρου σκηνοθέτη Ντάβιντ
Μάρτον, η Σάουμπυνε αποδεικνύει το εύρος των δραστηριοτήτων της, που
εκτείνονται από το δράμα μέχρι το χοροθέατρο και το μουσικό θέατρο. Η
παράσταση –εμπνευσμένη ελεύθερα από την όπερα του Μοντεβέρντι, αλλά
και από μια σειρά ετερόκλητων κειμένων– αποτελεί συλλογική δημιουργία
του θιάσου, όπου συνυπάρχουν τραγουδιστές, ηθοποιοί και μουσικοί, και
αρθρώνει μια μη αφηγηματική σκηνική εκδοχή του ομηρικού μύθου.

Στα γερμανικά με ελληνικούς υπέρτιτλους 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου, ώρα 6.30μ.μ. στο γήπεδο του 1ου

Γυμνασίου θα γίνουν:

1.- Τελικός αγώνας του 1ου  εσωτερικού πρωταθλήμα-

τος  καλαθοσφαίρισης με τις ομάδες των τμημάτων Β3

και Γ3 που θα αγωνιστούν για την 1η θέση του πρωτα-

θλήματος. Λεπτομέρειες σελ. 22.

Ακολουθεί απονομή κυπέλλου και αναμνηστικών. 

―Ελληνική μουσική βραδιά και Ελληνικοί χοροί.
Και η βραδιά θα κλείσει με αποχαιρετιστήριο ξεφάντωμα

προς τιμήν των μαθητών που αφήνουν τα θρανία...

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη
Σάββατο 23 Ιουνίου

2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
(Πανός & Πλαπούτα)

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” καλεί στην

θεσμοθετημένη εκδήλωση παράδοσης, “Του Αη-

Γιάννη του Προδρόμου”, που γίνεται στον προαύλιο

χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (Πανός

& Πλαπούτα) με φωτιές, μεζέ, κρασί και χορό όσο

αντέξουν.

Πληροφορίες τηλ. 6946465294 (Γ. Βικελή) &

6937730962 (Εφη Γαβριλάκη).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το Ιατρείο Πρόληψης

& Διακοπής Καπνίσματος του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου και

το Τμήμα Β΄ Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών, διοργανώνουν ενη-

μερωτική εκδήλωση για τη διακοπή του καπνίσματος, την Τρίτη

19 Ιουνίου και ώρα 7μ.μ., στο Αμφιθέατρο συνεδριάσεων του Δη-

μαρχιακού Μεγάρου Μαρκοπούλου (1ος όροφος).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της «Παγκόσμιας

Ημέρας κατά του Καπνίσματος» και φιλοδοξεί να ενημερώσει

τους καπνιστές, σχετικά με τις επιστημονικές μεθόδους, για την

οριστική απελευθέρωση, από τη βλαβερή συνήθεια του καπνί-

σματος.
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Γράφει ο Δήμος Παλλήνης:

Το επόμενο βήμα μετά την

ολοκλήρωση της απογραφής

των δικαιούχων των προνοι-

ακών επιδομάτων, τον Μάρτιο

του 2012, ήταν ο έλεγχος και

η διασταύρωση των στοι-

χείων  που εισήχθησαν  στο

νέο μηχανογραφικό σύστημα

του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης από

τις κατά τόπους Δημοτικές

Υπηρεσίες Πρόνοιας, με

σκοπό την διασταύρωση των

στοιχείων και την κατάρτιση

του τελικού καταλόγου δι-

καιούχων για την καταβολή

των προνοιακών επιδομάτων.   

Στις 16 Μαΐου, το Υπουργείο

Υγείας ζήτησε ονόματα

υπαλλήλων, προκειμένου να

εκπαιδευτούν ως χρήστες

της ηλεκτρονικής εφαρμο-

γής του Εθνικού Μητρώου,

ενώ το δίμηνο από τις 15

Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου

παρέμεινε ανεκμετάλλευτο. 

Η εκπαίδευση για το Δήμο

Παλλήνης ολοκληρώθηκε

στις 30/5/2012.

Η επεξεργασία των στοι-

χείων ξεκίνησε στις 1/6/2012

καθώς μόλις τότε δόθηκαν

από το Υπουργείο Υγείας οι

κωδικοί πρόσβασης στο σύ-

στημα. Το Υπουργείο Υγείας,

μεταθέτοντας την ευθύνη

της έγκαιρης επεξεργασίας

του Μητρώου των Δικαιού-

χων καθώς και το νέο τρόπο

πληρωμής, ανακοίνωσε την

πληρωμή των επιδομάτων

στις 15 Ιουνίου, γνωρίζοντας

εκ των  προτέρων ότι το χρο-

νοδιάγραμμα είναι μη ρεαλι-

στικό.

Έγκαιρα, ενημερώσαμε  το

Υπουργείο Υγείας για την

αδυναμία τήρησης του χρο-

νοδιαγράμματος με επιστολή

μας στις 3/5/2012, χωρίς

όμως να ληφθούν υπόψη

στον σχεδιασμό οι δυσκο-

λίες που θα προέκυπταν.

Επιπρόσθετα, καθημερινά

αντιμετωπίζουμε τεχνικά

προβλήματα και προβλή-

ματα διαθεσιμότητας  της

μηχανογραφικής εφαρμο-

γής του Εθνικού Μητρώου, η

οποία τέθηκε σε λειτουργία

χωρίς  να έχει δοκιμαστεί

επαρκώς και με ελλιπή τε-

χνική  υποστήριξη, με αποτέ-

λεσμα να χάνεται πολύτιμος

χρόνος.

Η διαχείριση και εξυπηρέ-

τηση θεμάτων που αφορούν

την αναπηρία και τη φτώχεια

δεν είναι διεκπεραιωτική,

αλλά είναι πρωτίστως μια

διαδικασία συνεργασίας και

επικοινωνίας με ευπαθείς

ομάδες πληθυσμού με ψυχι-

κές νοητικές και σωματικές

παθήσεις.

Με σοβαρότητα, ευθύνη και

κοινωνική ευαισθησία απέ-

ναντι στους συμπολίτες μας

που διαβιούν στα όρια της

φτώχειας, καταβάλλουμε

μια υπεράνθρωπη προσπά-

θεια για την άμεση και ορθή

καταβολή των Προνοιακών

Επιδομάτων  χωρίς να

έχουμε υστερήσει σε κανένα

στάδιο της διαδικασίας

(έχουμε σε πέντε ημέρες

ολοκληρώσει πάνω από το

50%).

Πιστεύουμε ότι αν είχε λη-

φθεί αντίστοιχη  μέριμνα και

από τους αρμόδιους κυβερ-

νητικούς φορείς, η διαδικα-

σία θα είχε ήδη

ολοκληρωθεί  και δε θα ήταν

απαραίτητες οι παραπλανη-

τικές δημοσιεύσεις  για την

«δήθεν» υστέρηση  των

Δήμων, αλλά ούτε και αυτή η

ανακοίνωση προς αποκατά-

σταση της αλήθειας.

«3ο Agro Quality Festival –

Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα»

Οργανώνεται το «3ο Agro Quality Festival – Αγροτικά Ποιοτικά

Προϊόντα» που θα πραγματοποιηθεί 22 - 24 Ιουνίου στο Στά-

διο Ειρήνης και Φιλίας (Κεντρική Υπαίθρια Οδός – Πεζόδρο-

μος), από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού

Σχεδιασμού και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Ένωσης Περιφερειών Ελ-

λάδος και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Στο φεστιβάλ συμμετέχει και η Περιφέρεια Αττικής με πε-

ρίπτερο και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες της Περιφέ-

ρειας να αναδείξουν τα προϊόντα τους μέσα  από το

περίπτερο της Περιφέρειας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει και παροτρύνει τους δη-

μότες του να συμμετέχουν, γιατί όπως σημειώνει, «Στόχος

της διοργάνωσης, μετά την επιτυχία των δύο προηγούμε-

νων ετών με προσέλευση που ξεπέρασε τους 30.000 επι-

σκέπτες, είναι να προβάλλει και να αναδείξει τα ποιοτικά

προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα προϊόντα που εκτίθενται είναι:  Τοπικά Παραδοσιακά

προϊόντα, προϊόντα ελιάς, Κρασί & Αποστάγματα, Τυροκο-

μικά προϊόντα, Μελισσοκομικά προϊόντα, Οπωροκηπευτικά,

Βότανα & Αρωματικά φυτά, προϊόντα κρέατος & Αλλαντικά,

Παραδοσιακά Ζυμαρικά, προϊόντα Ζαχαροπλαστικής & Αρ-

τοσκευάσματα, Αλιεύματα, Άλευρα & Δημητριακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους

αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος  Ζαλούμη Όλγα τηλ.

210 7480098 και Γιαμά Ελισσάβετ τηλ. 213 1617408, Fax:

210 748038, και στο: www.edpa.gr.

Η “ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ” ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
«Έντονη αντίδραση του Δήμου Παλλήνης σχετικά με τα αναληθή δημοσιεύματα για την «δήθεν» 

υστέρηση των Δήμων στην διαδικασία καταβολής των Προνοιακών Επιδομάτων»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2012 

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης “ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ” κάτω

από τις συνθήκες της δυσχερούς οικονομικής κρίσης που

πλήττει μεταξύ όλων μας κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές

ομάδες, (χαμηλόμισθοι - χαμηλοσυνταξιούχοι - άνεργοι-

πολύτεκνοι), έχει συστήσει ομάδα αλληλέγγυης υποστή-

ριξης, αποτελούμενη από Λογιστή A’ Tάξης & συνεργα-

τών, η οποία αναλαμβάνει δωρεάν την  συμπλήρωση των

ετήσιων φορολογικών δηλώσεων σε άτομα, που αδυνα-

τούν να καλύψουν αυτήν την αναγκαία δαπάνη.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω:
• ΟΙ ΑΓΑΜΟΙ  με εισόδημα  εως   6.000,00 €  με 1 ΕΙΧ. εως 1200

κ.ε. και 1 κατοικία.

• Οι ΕΓΓΑΜΟΙ  με εισόδημα  εως 10.000,00 €  με 1 ΕΙΧ. εώς 1400

κ.ε. και 1 κατοικία.

• Οι ΕΓΓΑΜΟΙ  με 2 παιδιά με εισόδημα  εώς 12.000,00 €  με 1

ΕΙΧ. εως  1400 κ.ε. και 1 κατοικία.

• Οι ΕΓΓΑΜΟΙ  με 4 παιδιά με εισόδημα  εώς 14.000,00 €  με 1

ΕΙΧ. εώς  1600 κ.ε. και 2 κατοικίες.

• Οι ΕΓΓΑΜΟΙ  με 6 παιδιά με εισόδημα  εώς 16.000,00 €  με 1

ΕΙΧ. εώς  1800 κ.ε. και 2 κατοικίες.

Δεν συμπληρώνονται Δηλώσεις επιτηδευματιών & Ε9.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ. 

2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, κ.λπ.

3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ από το οικ.

έτος  2005 & μετά.

4. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΑ-ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ-

ΔΩΡΕΕΣ) - ΑΘΡΟΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

5. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ’ΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ

6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΧ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟ-

ΡΑΣ, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ.  

Περισσότερα επικοινωνήστε με την  εθελόντρια του Δι-

κτύου Ρένα Αλεξούδη, στο τηλ 6945468303

Ο Δήμος Παλλήνης, εξυπηρετεί όλη την Ανατολική Αττική (εκτός του Δήμου

Αχαρνών), έχοντας περίπου 4.417 δικαιούχους στα προνοιακά επιδόματα, τα

οποία έχουν καθυστερήσει, δημιουργώντας ασφυξία σε ολόκληρες οικογένειες,

που περιμένουν να ζήσουν απ’ αυτα.

Το “οργανωμένο” κράτος ρίχνει το “μπαλάκι” στους Δήμους, αφού τους μεταβί-

βασε την ευθύνη και την αρμοδιότητα στο παρά πέντε και μέχρι την 1η Ιουνίου(!)

δεν είχε δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα!!!

Ετσι ο Δήμος Παλλήνης που καλύπτει όλη την Ανατ. Αττική πλην του Δήμου

Αχαρνών, αντέδρασε δικαιολογημένα και με επιστολή του εξηγεί  ότι σε καμμία

περίπτωση δεν φταίνε οι Δήμοι για την καθυστέρηση. Τουναντίον ο Δήμος Παλ-

λήνης υπερέβη στην προσπάθεια, όπως πιστευουμε και αλλού.

«Διανομή Ελαιόλαδου και

Φέτας» στο Δήμο Παλλήνης

Ολοκληρώθηκε (Δευτέρα 10/6) η διαδικασία παραγγελίας

Φέτας και Ελαιόλαδου που εξασφάλισε ο Δήμος Παλλή-

νης «Χωρίς Μεσάζοντες» για τους κατοίκους και τους δη-

μότες του.

Από την επεξεργασία προέκυψε ότι οι συνολικές παραγ-

γελίες ανήλθαν σε 2.045 λίτρα Ελαιόλαδου Ηλείας, 1.089

λίτρα extra παρθένου Ελαιόλαδου Λέσβου και 729 κιλά

φέτας.

Σχετικά με την διανομή των προϊόντων, ο Δήμος γνωστο-

ποιεί, ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30/6/2012 από

τις 9:00πμ μέχρι τις 13:00 στο χώρο του EXPO ATHENS

στην Ανθούσα.

Ο κάτοικος πρέπει να έχει μαζί του το κουπόνι ταυτοποί-

ησης που έλαβε κατά της υποβολή της παραγγελίας. 

Σε όλο το χώρο της διανομής θα βρίσκεται προσωπικό

του Δήμου Παλλήνης και ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ για την εξυπηρέ-

τηση των πολιτών.

Στο μεταξύ, με απόφασή

του ο υπηρεσιακός

Υπουργός, αρ.πρωτ.

23427, 12 Ιουνίου υπέ-

γραψε την επιχορήγηση

Δήμων με το ποσό

25.622.230,64€, για την

καταβολή αποκλειστικά

προνοιακών επιδομάτων

για τους μήνες Μάρτιο

έως και Απρίλιο.

Μέσα σ’ αυτούς τους Δή-

μους δεν συμπεριλαμβά-

νεται ο Δήμος Παλλήνης,

που, όπως σημειώνουμε

καλύπτει όλη την Ανατο-

λική Αττική.

Οι Δήμοι που δικαιούνται

είναι Αγρινίου, Αμφιλο-

χίας, Ναυπακτίας, Αγίας

Παρασκευής, Καλλιθέας,

Πειραιώς, Σερρών και

Ξάνθης.

Με απόφαση Υπουργού δόθηκαν

25.622,230 € σε ορισμένους Δήμους
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Εχουμε γράψει για το “μεγάλο αδελφό”,

codex alimentarius, γιατί πολύ καιρό τώρα

μαθαίνουμε ότι δεν θα μπορούμε να σπεί-

ρουμε τίποτα αγροτικό, με τους παλιούς πα-

ραδοσιακούς σπόρους της χώρας ή της

γιαγιάς μας.

Πιστεύουμε ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε

ακούσει, πλην της Ντόρας Μπακογιάννη

που όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι

γνώμη έχει για τον codex alimentarius,  δή-

λωσε απόλυτη άγνοια!!!

Το δικαίωμα λοιπόν κάθε αγρότη να καλ-

λιεργήσει, εξαρτάται εδώ και αρκετά χρό-

νια απο το διευθυντήριο των Βρυξελλών. 

Τα πρώτα επίσημα αποκαλυπτικά στοιχεία

γι’ αυτό παρουσίασε η επαρχιακή εφημε-

ρίδα “Πατρίς” που εκδίδεται στην Ηλεία.

Αντιγράφουμε:

«Σε περιπέτειες έχουν μπει 500 περίπου

αγρότες στην Ηλεία (όπως αποκάλυψε με

πρωτοσέλιδο άρθρο της η εφημ. “ΠΑΤΡΙΣ”)

έπειτα από την αυστηρή εντολή- οδηγία

που δόθηκε από την Ευρωπαική Ένωση

στην χώρα μας ότι κάτοχοι αμπελοτεμα-

χίων που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο

δικαίωμα φύτευσης μετά την 31η Αυγού-

στου 1998, δεν νομιμοποιούνται και υπο-

χρεούνται να τα εκριζώσουν. Η Δνση Αγρο-

τικής Οικονομίας έχει ήδη ενημερώσει

τους δήμους για το θέμα ζητώντας να κλη-

θούν οι αγρότες- αμπελουργοί πριν βρε-

θούν προ εκπλήξεως με τα τσουχτερά

πρόστιμα.

Η Δντρια της υπηρεσίας Μπέκυ Σπυροπού-

λου ερωτηθείσα για το θέμα που έχει ανα-

κύψει επεσήμανε ότι τα εξής:

«Για όλα τα αμπελοτεμάχια που είναι φυ-

τευμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες πρέπει

να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία σχετική

άδεια. Εάν φυτευθεί οινάμπελος χωρίς

άδεια θα εκριζώνεται. Οι κάτοχοι αμπελο-

τεμαχίων που έχουν φυτευθεί δίχως αντί-

στοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά την 31η

Αυγούστου 1998, δεν νομιμοποιούνται και

υποχρεούνται να τα εκριζώσουν με ίδια δα-

πάνη. Στην περίπτωση επισημαίνει που δεν

προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλε-

ται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ/στρέμμα

που ισχύει για ένα έτος από την ημερομη-

νία κοινοποίησης του προστίμου, μετά την

παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφό-

σον η παράνομη φυτευμένη έκταση συνεχί-

ζει να υφίσταται.»

Τα σταφύλια που προέρχονται από αμπελο-

τεμάχια φυτευμένα μετά το έτος 1998

χωρίς άδεια απαγορεύεται να οινοποιούν-

ται, οπότε δεν δύνανται να αναγράφονται

στη Δήλωση Συγκομιδής. Επίσης πρέπει τα

στοιχεία της Ενιαίας Ενίσχυσης να ταυτί-

ζονται με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπε-

λοκαλλιέργειας.

Ο codex alimentarious δεν

αφορά μόνο τα αμπέλια, αλλά

όλα τα αγροτικά προϊόντα.

Σιγά σιγά ο codex alimentarious περνάει σε

όλα τα αγροτικά προϊόντα, με την απαγό-

ρευση φύτευσης σπόρων γιατί τους έχουν

πατεντάρει συγκεκρι μένες εταιρείες (mo-

nsanto), και τους ανήκουν δικαιώματα!

Παράδειγμα απαγορεύεται η φύτευση της

πατάτας, γιατί η "ράτσα" της πατάτας ανή-

κει μαζί με τα δικαιώματά της σε κάποια

εταιρεία ή οποία απαγορεύει την αναπαρα-

γωγή της, κάτι σαν ΑCTA διατροφική, το λε-

γόμενο "Codex Alimentarius", βάσει του

οποίου θα απαγορεύεται μελλοντικά η ανα-

παραγωγή "τέτοιου τύπου" με κατοχυρω-

μένη πατέντα αγροτικών προϊόντων.

Η Μonsanto με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

(EP1069819) για το μπρόκολο που προέρ-

χεται από συμβατικές καλλιέργιες, έχει όλα

τα δικαιώματα της παραγωγής του. Η εται-

ρία Syngenta, η οποία άσκησε έφεση κατά

του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, απρόσμενα

πρότεινε την ακύρωση της προγραμματι-

σμένης ακρόασης.

Το ΕΓΔΕ δέχτηκε αυτό το αίτημα από την

εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι το δίπλωμα ευ-

ρεσιτεχνίας για το μπρόκολο το οποίο προ-

έρχεται από συμβατικές καλλιέργιες, θα

πρέπει τώρα να γίνει δεκτό με μικρές μόνο

τροποποιήσεις!!

Παραδόξως, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλω-

μάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) ακύρωσε την

προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία

για το αμφιλεγόμενο δίπλωμα ευρεσιτε-

χνίας της Monsanto για το μπρόκολο...

Ο έλεγχος της ποιότητας ζωής μέσα από τη

διατροφική αλυσίδα είναι παρών και πρέπει

να ασχοληθούμε όλοι μας, σοβαρά και επί-

μονα...

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 

40, ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Ιωάννης Σγουρός, υπέγραψε,

28/5/2012, την σύμβαση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 40,

ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ», συνολικού προϋπολογισμού

160.000,00€. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία «ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ Ν. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερθείσα έκ-

πτωση 41%. Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας

αφορά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας συνολικού

μήκους 2.800 μ. στην Επαρχιακή Οδό Νο 40 «Παιανία –

Σπάτα – Λούτσα».

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα 1

μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

O “μεγάλος αδελφός” codex alimentarius
μπήκε στο ...χωράφι μας

Φυτέψατε αμπέλια με δικό σας σπόρο; Ξεριζώστε τα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ τον κ. Ευάγγελο Κάλλη και τη σύζυγό

του κ. Γεωργία Στάθη, για την ανιδιοτελή και συγκι-

νητική ενέργειά τους να παραδώσουν στο Αστυνο-

μικό Τμήμα Κορωπίου, το πορτοφόλι μου που είχα

χάσει στην πλατεία του Δήμου.

Ευαγγελία Βενιέρη

Πειραιάς 8/6/2012 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης  Αθανάσιος Ζού-

τσος έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο

– σχέδιο του Νέου Κανονισμού Καθα-

ριότητας, με το οποίο ρυθμίζονται θέ-

ματα και κανόνες για την τήρηση της

καθαριότητας σε κοινόχρηστους και

ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδα-

φικής περιφέρειας του Δήμου Παλλήνης

και γενικότερα για την αναβάθμιση της

αισθητικής της πόλης και της προστα-

σίας του περιβάλλοντος.

Την έκδοση αυτής της τοπικής κανονι-

στικής απόφασης θα εισηγηθεί στο δη-

μοτικό συμβούλιο η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής (Σύμφωνα τις διατάξεις

του άρθρου 73 παρ. 1Β περ. V του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’),

Για τη διαμόρφωση της εισήγησης προς

το Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποι-

ότητας Ζωής θα λάβει υπόψη της τις

προτάσεις και τις παρατηρήσεις όλων

των κοινωνικών και επαγγελματικών

φορέων της πόλης, καθώς και όλων

των πολιτών της περιφέρειας του

Δήμου. 

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Παλλήνης

το θέτει σε δημόσια διαβούλευση και

ζητά την ενεργό συμμετοχή και τις προ-

τάσεις όλων των πολιτών.

Το σχέδιο του Νέου Κανονισμού Καθα-

ριότητας του Δήμου Παλλήνης, διαμορ-

φώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την

ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και

εθνικό επίπεδο, το υφιστάμενο διοικη-

τικό πλαίσιο, την δοκιμασμένη τεχνο-

γνωσία και πρακτική, την πολύχρονη

εμπειρία των Υπηρεσιών Καθαριότητας

Περιβάλλοντος και Δημοτικής Αστυνο-

μίας και τα γενικά και ειδικά χαρακτηρι-

στικά της πόλης.

Με το σχέδιο του νέου Κανονισμού Κα-

θαριότητας επιδιώκεται:

- η τήρηση της καθαριότητας της πόλης

και γενικότερα η προάσπιση και προ-

αγωγή της Δημόσιας Υγείας, αλλά και η

διατήρηση της αισθητικής της πόλης σε

υψηλά επίπεδα,

- η προστασία του φυσικού περιβάλλον-

τος,

- η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων,

- η ολοκληρωμένη και ορθολογική δια-

χείριση των αστικών στερεών αποβλή-

των με περιβαλλοντικά φιλικές και

βιώσιμες δραστηριότητες, όπως η συλ-

λογή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική

διάθεση μόνο των μη δυνάμενων να

αξιοποιηθούν περαιτέρω και

- η ευαισθητοποίηση των δημοτών και η

ενεργός συμμετοχή τους σε θέματα κα-

θαριότητας, με δεδομένο ότι ο σκοπός

του σχεδίου του νέου κανονισμού δεν

είναι εισπρακτικός, αλλά αποσκοπεί στη

μείωση της ρύπανσης μέσω της πρόλη-

ψης. Βασικός σκοπός είναι η δραστική

βελτίωση της καθαριότητας και της ει-

κόνας της πόλης.

Το σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστο-

σελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δι-

εύθυνση: www.palini.gr

Η συμμετοχή στη συζήτηση γίνεται:

• με την αποστολή της γνώμης κάθε εν-

διαφερόμενου στο  e-mail: perival-

lon@palini.gr

• με την αποστολή επιστολών με την ση-

μείωση πάνω στο φάκελο «Δημόσια Δια-

βούλευση Κανονισμού Καθαριότητας»

στη διεύθυνση:  

Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, 15344,

Γέρακας, ή με την αποστολή fax στο

210-6612965.

«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Προτάσεις για την αναβάθμιση ποιότητας ζωής στην πόλη
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Υπάρχει πιθανότητα άλλου

Πρωθυπουργού με πρώτη

τη Νέα Δημοκρατία;

Στο παραπάνω ερώτημα απάντησε ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Αντ.  Σαμαράς με κατηγορηματικό τρόπο: «Σε μία δη-

μοκρατία είναι αυτονόητο ο αρχηγός του πρώτου κόμ-

ματος να είναι και πρωθυπουργός. Νομίζετε ότι η θέση

του πρωθυπουργού θα είναι αξιοζήλευτη; Νομίζετε ότι

πολλοί θα θελήσουν να την διεκδικήσουν και μάλιστα

χωρίς να την έχουν ζητήσει από τον ελληνικό λαό; Και

γιατί ψηφίζει ο ελληνικός λαός, για να έχει πρωθυ-

πουργό που δεν προέκυψε από τις εκλογές;».
πηγή: iefimerida.gr

Σ.Σ.: Πού ήσουν Αντώνη όταν βγάζατε Πρωθυπουργό

Παπαδήμο, που δεν τον είχε ακούσει ούτε σαν όνομα ο

Λαός;

Τρομολαγνεία χωρίς όρια

Τις τελευταίες ημέρες γέμισε ο ιστοχώρος, από “ειδήσεις” για

τους “τρομοκράτες” Συριζαίους, που έτσι και τους ψηφίσουμε

και κάνουν κυβέρνηση, θα έρθει η δευτέρα παρουσία! 

Και τι δεν διαβάζεις και τι δεν ακούς! 

Γιατί έτσι θα χάσουν την καρέκλα τους οι καρεκλοεγκάθετοι

επί δεκαετίες! Πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί οι  “κακόμοιροι” που

ζουν “βυζαίνοντας” τα δύο κόμματα εξουσίας και δεν έμαθαν

να δουλεύουν παραγωγικά, διάφανα, επιμελημένα και με τον

κατώτατο μισθό;

Μη παίζετε με το ευρώ!
Να μην παίζουν με τη φωτιά της ελληνικής εξόδου από το

ευρώ, προειδοποιεί τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ο Γερ�ανός καθηγητής Διεθνούς Οικονο�ίας και συνεργά-

της της δεξαμενής σκέψης «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξω-

τερικών Σχέσεων» (ECFR), πρώην συντάκτης της

οικονομικής εφημερίδας «Financial Times Deutschland»

Σε�πάστιαν Ντούλιεν, σε άρθρο του που δημοσιεύεται

στην ιστοσελίδα του ECFR. Δύο εξαιρετικά επικίνδυνοι
και παραπλανητικοί μύθοι γύρω από τη λεγόμενη Grexit

(έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη) ακούγονται στα

ευρωπαϊκά πολιτικά «πηγαδάκια» το τελευταίο διάστημα. 

Και αφού το αιτιολογεί καταλήγει: «Ακόμη και αν πιστεύεις

ότι έχεις βάλει καλούς αερόσακους στο όχημά σου, δεν

θέλεις να είσαι μέσα για το κρας - τεστ. Οι πολιτικοί θα

πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν παίζουν με την

Grexit».

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Δια την αρετήν αναγκαίον είναι του πολί-
του προς την πολιτείαν» 
Η  αρετή του πολίτη είναι ανάγκη της πολι-

τείας.

(Αριστοτέλους, “Πολιτικά”, βιβλ. Γ΄ Εκδ,. Κάκτος σελ. 25)  

Ο Αριστοτέλης έζησε και έγραψε σε μια

εποχή, κατά την οποία το πρότυπο “Πόλις –

Κράτος” παρουσίαζε σαφή σημεία παρακ-

μής. Αυτό έδωσε αφορμή  στον Αριστοτέλη,

να αναζητήσει τα αίτια και τις αφορμές,

αλλά και να μελετήσει  τα πολιτεύματα των

Πόλεων, κάνοντας συγκριτικές παρατηρή-

σεις και βγάζοντας τα γενικότερα συμπε-

ράσματα. Τις σκέψεις του αυτές, μας τις

κληρονόμησε στο μεγάλο συγγραφικό του

έργο, που φέρει τον τίτλο   “Πολιτικά”. Οι

αρχαίοι Έλληνες, γενικά  δεν είχαν γραπτά

συντάγματα. Έτσι ο Αριστοτέλης στα “Πο-

λιτικά” του, μας δίνει την συνταγματική

πραγματικότητα, όσον αφορά τον τρόπο

ζωής της πόλης, αλλά και της κοινωνικής

δομής, που απαρτίζεται η Πολιτεία. «Πολι-
τεία μεν γαρ εστί τάξις ταις πόλεσι» και

αυτό τα λέει όλα.   

Με το άρθρο αυτό στοχεύω, όχι βέβαια σε

μια καθολική και ολοκληρωμένη αναφορά,

αλλά  σε ένα μικρό  ερέθισμα  για ξαναθύ-

μηση ή παρθενική για μερικούς προσέγγιση,

της  φιλοσοφικής του σκέψης.  

Κατ΄αρχήν ο  Αριστοτέλης μας λέγει, ότι

“άριστο” πολίτευμα θεωρείται  αυτό που

είναι κατάλληλο αλλά και εφικτό,  για την

κάθε πόλη και φυσικά   κατ΄ επέκταση εν-

νοεί το Κράτος.  

Πολίτευμα δε είναι  η  οργάνωση της εξου-

σίας της Πόλεως -Κράτους. Το πολίτευμα

καθορίζεται με νόμους, σύμφωνα με τους

οποίους οι άρχοντες οι εκλεγμένοι πρέπει

να άρχουν και  να  προστατεύουν αυτούς

τους νόμους από τους παραβάτες. Δεν φτά-

νει όμως αυτό. 

Οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζουν   το

πολιτειακό δεδομένο, σαν αντικείμενο διαρ-

κούς προβληματισμού. Αν δεν το κάνουν,

δεν ασκούν την, με την πραγματική της έν-

νοια, “Πολιτική”. 

Διότι και εν  συμπεράσματι,  «Πολιτική είναι
η επιστήμη κατά την οποία οι άνθρωποι ανα-
πτύσσουν πρακτικές δραστηριότητες για
την καλύτερη συμβίωση στην Πόλη – Κρά-
τος», και ως εκ τούτου  θα πρέπει να επα-

γρυπνούν επ’  αυτής . 

Ο Αριστοτέλης  σε μια πρώτη προσέγγιση,

διαιρεί τα πολιτεύματα  σε τρία:  Την βασι-

λεία, την αριστοκρατία και την δημοκρατία,

προσέτι δε βλέπει  τρείς εκτροπές τους: την

τυραννίδα σαν παρέκβαση της βασιλείας,

την ολιγαρχία της αριστοκρατίας και την

οχλοκρατία της δημοκρατίας. Ολα αυτά τα

πολιτεύματα έχουν πλεονεκτήματα και μει-

ονεκτήματα.  Σε μια δεύτερη κάπως πιο γε-

νικότερη και πιο συγκεντρωτική κατάταξη,

τα διακρίνει  σε “Ολιγαρχικά”,  όπου επι-

κρατεί το συμφέρον  των ολίγων, και “Δη-

μοκρατικά”, όπου ο δήμος διεκδικεί το

συμφέρον μοναχά της  τάξης  του και όχι το

κοινόν όλων. Στα “Ολιγαρχικά” συμπεριλαμ-

βάνεται ο οικονομικά πλούσιος πληθυσμός,

ενώ στα  “Δημοκρατικά” κυριαρχεί ο φτω-

χότερος και εν πολλοίς υποδεέστερος*.

Γενικά σε μια κοινωνία, «ο πλούτος είναι ο
σκοπός των ευπόρων, η ελευθερία των φτω-
χών, η αρετή των αρίστων». Συνήθως πάλι

αριθμητικά στις ανθρώπινες κοινωνίες,  ο

φτωχός  οικονομικά πληθυσμός είναι ο πε-

ρισσότερος. Επομένως σε ένα ολιγαρχικό

καθεστώς οι οικονομικά ευρωστότεροι

είναι  οι ολίγοι  και  αυτοί   κατέχουν  την

εξουσία. Αναλύοντας περαιτέρω διευκρινί-

ζει, ότι αφού οι  τάξεις των ολιγαρχικών,

θεωρητικά κατέχονται από ευγενείς και αρι-

στοκρατικότερους, επόμενο είναι η εξουσία

να έρχεται στα χέρια των “αρίστων”(!}. Στον

αντίποδα δε, σε ένα  δημοκρατικό πολί-

τευμα, η εξουσία καταλήγει στη διακυβέρ-

νηση,  αν όχι του όχλου και του πλήθους,

τουλάχιστον όμως στα χέρια των φτωχών,

των τεχνητών,  των χειρωνακτών, και ειδι-

κότερα των “μη επαϊόντων  της τέχνης της

πολιτικής,  αλλά και  ουχί ικανών στην  αν-

τιμετώπιση των εκάστοτε αναφυομένων ζω-

τικών προβλημάτων”.    

Ο Αριστοτέλης πάλι σε άλλο εδάφιο, ίσως

μετά από μια  ωριμότερη  σκέψη επανέρχε-

ται και μερικώς ανασκευάζει.  Εξομολογεί-

ται και παραδέχεται, ότι όπως και να έχει το

πράγμα, καλύτερο πολίτευμα είναι το  όποιο

δημοκρατικό, αφού  και εκ των πραγμάτων

μέσα από  αυτό το αθροιστικά πολυάριθμο

και ποικίλο πλήθος, επόμενο  είναι να επι-

λεγεί   εξ’ αυτού   ο ικανός αριθμός  των

αρίστων, οι οποίοι  θα  πληρούν τις ανα-

γκαίες προϋποθέσεις του καταλλήλου  να

κυβερνήσει και  να προσφέρει  ωφέλιμες

υπηρεσίες  προς την  πατρίδα.  Σε ύστερη

πάλι σκέψη, δεν διστάζει ακόμα να προτεί-

νει και ένα τρίτο πολίτευμα την “Αριστοτε-

λική Δημοκρατία”: Ένα επιλεκτικό

συγκερασμό πλεονεκτημάτων  ολιγαρχικού

και  δημοκρατικού πολιτεύματος με απα-

λοιφή των επιβλαβών παρονομαστών, όπου

θα κυριαρχεί το απόλυτο κοινό συμφέρον

και όπου η αρετή θα είναι η υψίστη αξία.

«Τας πόλεις ομονοείν φασίν, όταν περί των
συμφερόντων ομογνωμονώσι». Βέβαια κα-

ταλήγει, ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, αλλά

θα μπορούσε  πάντως σχετικώς να υλοποι-

ηθεί,  όταν ο πληθυσμός που ψηφίζει είναι

κατά κάποιο τρόπο (τουλάχιστον όσον

αφορά τις επαγγελματικές του δραστηριό-

τητες), ομοιογενής,  κατοικεί δε και διαβιεί

μακριά   από τα ενδιαφέροντα της πόλης.

Προς τούτο για παράδειγμα,   φέρνει  στο

προσκήνιο την εικόνα της τάξης των γεωρ-

γών. Προβάλει μάλιστα το αιτιολογικόν, ότι

οι γεωργοί,  ζούν μακριά από την έδρα και

τα κέντρα της εξουσίας, είναι  δε προσηλω-

μένοι και δεσμευμένοι  με τη χειρωνακτική

εργασία τους. Αυτή δε η κατάσταση,  δεν

τους αφήνει χρόνο για τις εκτός αυτής δρα-

στηριότητες και ιδιαίτερα για τις πολιτικές

και τις  λοιπές επιδιώξεις. Αρκούνται  στο

να είναι υπερήφανοι, αφού  ούτως ή άλλως

έχουν το δικαίωμα ψήφου και εκλογής,  και

έτσι δεν  προσέρχονται τακτικά ως θα

έπρεπε, στην κάλπη. Αυτό όμως δίνει την

ευκαιρία στους επιτήδειους   εκ των “Ολί-

γων” να ψηφίζουν οργανωμένοι ομαδικά και

να υπερτερούν, με συνέπεια η δική τους κυ-

ριαρχία να αλλοιώνει την δημοκρατική αριθ-

μητική ισότητα. Αυτό βέβαια δεν είναι

σωστό.  Οι γεωργοί όμως καθώς αδιαφο-

ρούν για τα τιμητικά δημόσια αξιώματα,

προτιμούν να μένουν  και  να ζουν σε ένα

status quo, σταθερό και αδιατάρακτο, το

οποίο τους παρέχει  γαλήνη, χώρο και  ευ-

καιρίες, για ένα διαρκές σταθερό κέρδος.

Αρκούνται στο γεγονός ότι έχουν το έστω

ανεκμετάλλευτο δικαίωμα να ψηφίζουν, να

εκλέγουν τις αρχές εξουσίας, αλλά και συ-

νεχώς να  κρίνουν και να ζητούν ευθύνες.

Εδώ βέβαια και   πάντα κατά τον Αριστο-

τέλη,   ελλοχεύουν και  καιροφυλακτούν οι

Δημαγωγοί. Οι δημαγωγοί για να εγκαθι-

δρύσουν τη δική τους δημοκρατία, φροντί-

ζουν να πάρουν από  αυτούς, όσους

μπορούν περισσότερους με το μέρος τους.

Με κολακείες και ψευδείς, μη πραγματο-

ποιήσιμες υποσχέσεις,  προβαίνουν σε ιδιο-

τελείς και ανίερες συμμαχίες.   Μάλιστα

φτάνουν στο σημείο   να αναγνωρίζουν σαν

γνήσιους πολίτες τους νόθους, δηλαδή αυ-

τούς που ο ένας από τους δυό γονείς δεν

είναι γνήσιος πολίτης  π.χ. Αθηναίος, με ένα

μόνο απώτερο σκοπό το πώς θα ενισχύσουν

την υπέρ αυτών κάλπη.   Και αν οι πονηροί

είναι ολίγοι, το κακό παραβλέπεται. Όταν

όμως οι πονηροί είναι πολλοί, τότε το απο-

τέλεσμα για το καλό της πόλης είναι ολέ-

θριο. 

Πάντως  σαν θεμελιώδης δημοκρατική αρχή

παραμένει πάντα,  «η εν τω δικαίω  ελευ-
θερία του πολίτη».

Περί αυτής όμως στο επόμενο άρθρο 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

• Ο Αριστοτέλης πρεσβεύει, ότι ο ιδεολογικά από κάθε

άποψη  ο δημοκρατικότερος από κάθε άποψη, είναι ο

λαός του Πειραιά. Αυτό για να υπερηφανευόμαστε  όλοι

εμείς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στον Πειραιά. 

• Βοηθήματα.

1) Αριστοτέλους  “Πολιτικά”, Εκδ. Κάκτος

2) W. Kullman: “Η πολιτική Σκέψη του Αριστοτέλη”, Εκδ

ΜΙΕΤ

3) Fr. Wolf: “Ο Αριστοτέλης και η Πολιτική,  Εκδ. Καρδα-

μίτσα   

Περί Αριστοτέλους (μέρος 3ο) “Πολιτεύματα”
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Πριν σηκώσουν τα όπλα, είχαν σηκώσει τα μάτια της

ψυχής τους στον Θεό.

Πριν φύγουν απ’ το σπίτι, πήραν το μωρό από τη σαρ-

μανίτσα του –επιτρέψτε μου την ηπειρώτικη λέξη για

τη βρεφική κούνια- το φίλησαν, αγκάλιασαν και φίλη-

σαν τη γυναίκα με τα μεγάλα δακρυσμένα μάτια, που

δεν ήξεραν ποιόν να πρωτοκοιτάξουν, τον άντρα που

έφευγε κι ίσως να μην ξαναγυρνούσε; ή το παιδί που

ίσως μεγάλωνε χωρίς πατέρα;

Δεν κάθισαν ούτε στιγμή να σκεφτούν την τιμωρία

που περίμενε όσα πρόβατα έφευγαν από το μαντρί.

Δεν ήθελαν πια να είναι πρόβατα για άρμεγμα και

σφάξιμο.

Βγήκαν στους δρόμους οι λογικοί να τους πισωγυρί-

σουν. Έτρωγαν στο τραπέζι του αγά εψές κι ήταν δυ-

νατή η φωνή τους: «Που πάτε ορέ τρελοί; που πάτε
αφορεσμένοι; Δεν νικιέται ο Τούρκος ορέ, θα μας
σφάξουν όλους, γυρίστε στα σπίτια σας, τώρα».

Ήταν η τηλεόραση της εποχής τους, οι δικοί τους

Πρετεντέρηδες. Δεν τους υπάκουσαν. Είχαν βαρεθεί

να υπακούνε. Είχαν και τότε Αντωνάκηδες. Κοτζαμ-

πάσηδες τούς φώναζαν. Του Τούρκου τσανακογλεί-

φτες οι πιο πολλοί, δουλειά τους μόνη νά ‘χουνε τον

ραγιά σκυφτό και φοβισμένο, ποτέ να μη σηκώσει το

κεφάλι.

Δεν είχαν γνωρίσει κάτι άλλο από αυτό που πάνω του

έστρεψαν τα όπλα. Ούτε οι πατεράδες τους κι οι παπ-

πούδες τους και οι παππούδες των παππούδων τους

είχαν γνωρίσει κάτι άλλο από τον αφέντη και τον

νόμο του. Κάτι λίγοι μόνο που παίρναν τα βουνά να

ζήσουν και να πεθάνουν λεύτεροι, γινόντουσαν τρα-

γούδια για τους άλλους, να τα τραγουδάνε σιγανά

πίσω από τα σφαλισμένα παραθύρια, γύρω από την

τάβλα με το ξερό ψωμί και το κανάτι, να μεσιτεύουν

ο ταμπουράς και το λαούτο σ’ εκείνα τα εικονίσματα

τα μαυρισμένα απ’ τους καιρούς, εκεί ψηλά που τρε-

μόπαιζε του καντηλιού η φλογίτσα κι ανέβαινε η ελ-

πίδα να φωλιάσει.

Δεν είδανε και τότε με καλό μάτι της Ευρώπης οι κε-

φαλές, τον ξεσηκωμό των σκλάβων. Φοβήθηκαν οι

πολιτισμένοι των απολίτιστων το ζορμπαλίκι, μη το

ζηλέψουν οι δικοί τους οι λαοί, που το καμάρωσαν,

το ζητωκραύγασαν και το βοήθησαν, γιατί λίγο πιο

πέρα από τις όπερες, τ’ αρχοντικά και τα παλάτια,

έσπαγαν νυχτιάτικα τις πόρτες οι μαυροντυμένοι κι

όποιον άρπαζαν δεν τον ξανάβλεπαν οι δικοί του, σ’

εκείνες τις χώρες τις πολιτισμένες, που του Μπετό-

βεν και του Μότσαρτ οι θεϊκές μελωδίες σκέπαζαν τα

ουρλιαχτά στα μπουντρούμια και λίγο παρέκει από τις

πούδρες και τ’ αρώματα διαφέντευε η μπόχα από τις

τρώγλες.

Και τότε, όπως παλιά πολύ κι όπως χθες και σήμερα,

έτσι όπως το χάραξε με ήλιο στην πέτρα του μεση-

μεριού ο Ελύτης «Έλληνες μεσ’ στα σκοτεινά δεί-
χνουν τον δρόμο». Και τότε όπως και σήμερα πιότερο

λυσσάξανε με τον ξεσηκωμό οι «Έλληνες» κεχαγιά-

δες, παρά οι ξένοι αφέντες. Όλη τους η ύπαρξη δε-

μένη στο ποδάρι  τ’ αφεντικού κι όταν εκείνο το

ποδάρι έσπασε, άλλαξαν αφεντικό, από τσανακο-

γλείφτες του Τούρκου έγιναν χωροφυλάκοι των Ευ-

ρωπαίων κι Αμερικανών συμμάχων. Κωλέτηδες και

Μαυροκορδάτους τους έλεγαν τότε. Σκυλιά με ρεν-

τιγκότες και μονόκλ, που άλλαξαν τον τούρκικο τίτλο

του κοτζάμπαση με τον ελληνικό του πολιτικού ή

«πωλητικού». Η δουλειά τους ίδια. Γραικύλοι ντερβέ-

ναγες του ξένου, να φοβερίζουν τους Γραικούς πως

δεν θά ‘χουν το ξεροκόματο αν δεν κάθονται αυτοί

στη ράχη τους, που τους εμπιστεύεται ο ξένος και

πως να μην τους εμπιστεύεται; αφού τον έχουν πεί-

σει ότι θα πούλαγαν και τη μάνα τους για κείνη τη

ρουφιάνα την καρέκλα που τα πόδια της ακροπατούν

σε γαμψόνυχες και το βελούδινο μαξιλαράκι της γρά-

φει made in Siemens.

Είναι τόσο χαμερπείς που δεν διστάζουν να βγαίνουν

στο χαζοκούτι και να λένε ακριβώς τα αντίθετα από

εκείνα που έλεγαν λίγους μήνες πριν. Εκείνα τα

άγρια «όχι, όχι, όχι» μεταβλήθηκαν με απίστευτη ευ-

κολία σε αισθησιακά «ναι, ναι, ναι» που μόνο φανατι-

κοί θεατές ταινιών αυστηρά προοριζόμενων για

ενηλίκους θα μπορούσαν να συμπονέσουν. Προσά-

πτουν τον χαρακτηρισμό «καρτούν» στους αντιμαχό-

μενους τα Μνημόνια της υποτέλειας και της

εξαθλίωσης, ποιοί; Εκείνοι που συνεχώς κατρακυ-

λούν τα τελευταία 38 χρόνια στη σκάλα της απατεω-

νιάς, της αυτογελοιοποίησης και του «είπα, ξείπα»

χωρίς τσίπα. Οι δικές τους οικονομικές αναλύσεις,

φωτοαντίγραφα των εντολών του νεοναζί Σόϊμπλε,

διεκδικούν αυθεντία ηλιθίων απέναντι στις γνώμες

των κορυφαίων οικονομολόγων της οικουμένης που

βραχνιάσανε να φωνάζουν ότι η πολιτική των μνημο-

νίων οδηγεί το ευρώ σε κατάρρευση κι ότι η εκπαρα-

θύρωση της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα

ισοδυναμούσε με αυτοκτονία του ευρώ. 

Προσπαθούν αυτά τα γαλάζια, πράσινα και κάποια

ροζ καρτούν να μας πείσουν ότι οι μέχρι αηδίας ψυ-

χροί υπολογιστές του ευρωπαϊκού διευθυντηρίου θα

αντιδράσουν σαν καπριτσωμένες Κατινίτσες της ρού-

γας αν μιά ελληνική κυβέρνηση καταγγείλει τα Μνη-

μόνια.

Μας θέλουν ραγιάδες γονατισμένους από το φόβο,

όπως εκείνους τους παλιούς προγόνους μας, που

όμως κάποια στιγμή είπαν το μεγάλο «άϊ σιχτίρ». Γι

αυτό στις 17 Ιουνίου, αυτό το «άϊ σιχτίρ» πρέπει να

είναι το λεγόμενο «μήνυμα των εκλογών» και η απάν-

τησή μας σε κάτι σοβαροφανή καρτούν που γέμισαν

την τηλεόραση με γελοία σποτάκια-φοβέρες και προ-

σβάλουν κατάφωρα την μνήμη μας, την κρίση μας και

τον αυτοσεβασμό μας.

Κατάλαβες “Τσαούς Αντόν”;

Απειθώς αναφέρω: άϊ σιχτίρ τρομοκράτες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μικρότερο κράτος!

Στην Α’ ΔΟΥ Πειραιά υπάρχουν περίπου 930 υποθέσεις

φορολογίας Κεφαλαίου οι οποίες παραγράφονται από το

νόμο έως το τέλος του έτους (π.χ. μεταβιβάσεις επιχει-

ρήσεων). Για να μην παραγραφούν χωρίς εισπρακτικό

αποτέλεσμα για το δημόσιο, θα πρέπει το τμήμα Ελέγχου

και άλλα τμήματα της εφορίας να αναλάβουν τον έλεγχο

κάθε μιας από αυτές τις υποθέσεις. Πολλές από αυτές τις

υποθέσεις αφορούν την Αίγινα και τον Πόρο όπου πρό-

σφατα στο πλαίσιο της συγχώνευσης και κατάργησης των

εφοριών, τα τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού των ΔΟΥ

Αίγινας και Πόρου μεταφέρθηκαν στην Α’ ΔΟΥ Πειραιά.

Ενώ μεταφέρθηκαν όλες οι υποθέσεις που είχαν αυτές οι

δυο εφορίες στην Α’ ΔΟΥ Πειραιά, το προσωπικό της εφο-

ρίας του Πειραιά όχι μόνο δεν ενισχύθηκε, αλλά μειώθηκε

λόγω συνταξιοδοτήσεων κλπ. Το αποτέλεσμα; 

Με δεδομένο ότι απομένουν περίπου 110 εργάσιμες ημέ-

ρες μέχρι το τέλος του έτους, θα πρέπει να ελέγχονται

περίπου 9 υποθέσεις την ημέρα. Δηλαδή περισσότερες

από μια κάθε ώρα! Είναι δυνατόν;
spiros.dimitrelis@capital.gr

Πηγή:www.capital.gr
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απ’ τα χρόνια του Νεύτωνα προσπαθούσαν να

βρούνε λύση σε ένα μαθηματικό ερώτημα που απάν-

τησε πρόσφατα 16χρονος Ινδός Μαθητής. 

Ο Shouryya Ray, άφησε άφωνους τους κορυφαίους

μαθηματικούς και φυσικούς όλου του κόσμου, όταν

ανακάλυψαν ότι έδωσε λύση σε ερώτημα που είχε

τεθεί εδώ και 350 χρόνια. 

Το ερώτημα είναι σχετικό με την πορεία και την τα-

χύτητα ενός ιπτάμενου αντικειμένου σε σχέση με την

βαρύτητα. 

Με την λύση του 16χρονου Ινδού, οι επιστήμονες

μπορούν τώρα να υπολογίσουν τα ίχνη της πτήσης

μιας μπάλας, για παράδειγμα, και να προβλέψουν το

χτύπημα και την αναπήδηση της μπάλας στον τοίχο

που θα προσκρούσει.

Την λύση του μαθηματικοφυσικού προβλήματος

έδωσε ο μαθητής σε εκδρομή που διοργάνωσε το

σχολείο στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, όταν οι κα-

θηγητές ισχυρίζονταν ότι είναι άλυτο...

Ο ίδιος δήλωσε: “απλά αναρωτήθηκα: γιατί όχι;” και

πρόσθεσε ότι στην αρχή σκέφτηκε ότι ίσως ήταν μα-

θητική αφέλεια, αλλά δεν πίστεψε ότι δεν υπάρχει

λύση. 

Ο Shouryya Ray ζει τα τελευταία χρόνια στη Γερμα-

νία, όπου μετακόμισε ειδικά για να ενισχύσει τις

σπουδές του.

Μαθηματικές διάνοιες
απαντήθηκε ερώτημα 350 ετών

Ο Άλαν Κοέν είναι γνωστός εμψυχωτικός ομιλητής

της Αμερικής. Κι επειδή αυτή την στιγμή νομίζω ότι

την χρειαζόμαστε την εμψύχωση οι Έλληνες, παρα-

θέτω το κείμενο που μας απεύθηνε.

“......Και άλλα έθνη θα ακολου-

θήσουν την Ελλάδα στο δρόμο

από την κατάρρευση στη θεαμα-

τική πρόοδο, από το "αφήνω άλ-

λους να αποφασίζουν για τη

μοίρα μου" στην αυτοδιάθεση,

από το φόβο στην αγάπη. Μην

περνάτε ούτε μια στιγμή επικρί-

νοντας ή κατηγορώντας. Αντί γι'

αυτό, εστιάστε όλη σας την

προσοχή και την ενέργεια στην οικοδόμηση του κό-

σμου στον οποίο θέλετε να ζήσετε, έναν κόσμο πολύ

πιο αληθινό και ικανοποιητικό από αυτόν που σας δό-

θηκε.

Οι προσευχές μου, καθώς και οι προσευχές πολλών

εκατομμυρίων στην Αμερική και σε ολόκληρο τον

κόσμο, είναι μαζί σας. Είμαστε εσείς. Πιστεύουμε σε

εσάς και αναγνωρίζουμε ότι έχετε τη σοφία και την

καρδιά να γίνετε οι αλχημιστές της χιλιετίας, μετα-

τρέποντας το μόλυβδο των κοινότοπων εμπειριών

στο χρυσό της πνευματικής αφύπνισης. Ακόμη και

όταν η κυβέρνησή σας προσπαθεί να βρει τρόπους

για να διαχειριστεί το χρυσό του κόσμου, εσείς πρέ-

πει να επιδιώξετε να βρείτε ένα νέο τρόπο να διαχει-

ριστείτε το χρυσό του πνεύματός σας. Η τράπεζα του

πνεύματος δεν μπορεί ποτέ να εξαντληθεί ή να χρε-

οκοπήσει. Ακριβώς εδώ που βρίσκεστε, ΕΙΣΤΕ πάρα

πολύ πλούσιοι. ΤΩΡΑ είναι η ώρα να κάνετε ανάληψη

από τον εσωτερικό σας τραπεζικό λογαριασμό και να

κάνετε την Ελλάδα, για άλλη μια φορά, το πλουσιό-

τερο έθνος στη Γη.

Η αγάπη, οι προσευχές και οι ευλογίες μου είναι μαζί

σας”.

Άλαν Κοέν

–––––––––––
Ποιός είναι ο Άλαν Κοέν: Είναι πτυχιούχος ψυχολό-
γος και έχει Μάστερ στην εκπαίδευση στις ανθρώπι-
νες σχέσεις. Είναι επίσης, ένας από τους πιο
δημοφιλείς εμψυχωτικούς ομιλητές και συγγραφείς
της Αμερικής. Κάθε μήνα, η στήλη του Άλαν «Από
καρδιάς» δημοσιεύεται σε 60 περιοδικά σε όλο τον
κόσμο.

Η Ελλάδα, το επίκεντρο του

κόσμου

Γράφουν για μας

� για να καταλάβω κάτι, γιατί νομίζω πως δεν έχω μνήμη χρυ-

σόψαρου. Την Siemens, το Βατοπέδι, τα δομημένα ομόλογα,

τους διορισμούς στο δημόσιο, το έλλειμμα....κτλ κτλ.. τα

έχουμε ξεχάσει; Άλλοι τα έκαναν αυτά;

� “Αντισυνταγματικος συνταγματολογος”. Αν μπορουσε

θα νομοθετουσε φυλακιση για οσους διαφωνουν μαζι του.

Ανηθικος... (μιλάει για τον Βενιζέλο φυσικά και την υπερ-

βολική αντίδρασή του σε στούντιο, απέναντι σε ερώτηση

που δέχθηκε από πολίτη...)

� Μη χάσετε αύριο στον ΑΝΤ1 το τρομολαγνικό ντοκι-

μαντέρ "Δραχμή" με τη Μ. Χούκλη. Είναι μία προσφορά της

διαπλοκής στον πολίτη πριν την κάλπη.

� Χθες το ξημερώματα μπήκαν κλέφτες μέσα στο σπίτι

μου και άρχισαν να ψάχνουν για λεφτά. Σηκωθηκα από το

κρεβάτι κι αρχίσαμε να ψάχνουμε μαζί.

�  «Δραχμή ίσον θάνατος» είπε ο Σαμαράς προχθές. Ενώ

με το ευρώ και το μνημόνιο, έχουμε μόλις 45 αυτοκτονίες

το μήνα

Με το χέρι στην... κάλπη

Η πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μετά την μεταπολίτευση είναι γεγονός. 

Τα αποτελέσματα θα βγουν νωρίτερα απ’ ότι συνήθως, καθώς θα λείπει η επίπονη

και χρονοβόρα διαδικασία της καταμέτρησης των σταυρών.

Επιλέγουμε μόνο το ψηφοδέλτιο, με το κόμμα που επιθυμούμε να ψηφίσουμε,

χωρίς να βάλουμε σταυρούς προτίμησης, υπέρ των υποψήφιων βουλευτών. Εν-

τούτοις, ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης δεν θεωρούνται άκυρα.

Καλούμαστε να αποφασίσουμε για την πορεία της ζωής μας και της χώρας

μας. 

Ας πάμε με την κρίση μας καθαρή. 
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Ελλάδα, προδομένη πατρίδα

Μάνα πάτραίδα μου όμορφη, λίκνο πολιτισμού

σε σκέπασαν τα σύννεφα τα μαύρα τ’ ουρανού.

Ηλιος, φεγγάρι χάθηκαν, αστέρια πια δεν βγαίνουν

και τα παιδιά σου μάνα μου, μες το σκοτάδι μένουν.

Εσύ που έδωσες το φως και τη Δημοκρατία

μέσα στο τούνελ σ’ έβαλαν φρικτή δικτατορία

μέσα στα σπλάχνα σου έτρεφες πατρίδα μας φονιάδες

ανθρώπινα απόβλητα, κλέφτες, αληταράδες.

Σε ντύσανε και σε έβγαλαν στου κόσμου τα παζάρια

και οι μαφιόζοι του ντουνιά, σε παίξανε στα ζάρια.

Σαν τα κοράκια έπεσαν επάνω στο κορμί σου

σου ξέσκισαν τη σάρκα σου, σου πήραν την ψυχή σου.

Ξύπνα Πατρίδα μας γλυκιά τους Κολοκοτρωναίους

και ρίχτους μέσα στη Βουλή, σκότωσε τους βρωμαίους

Αυτούς που σε προδώσανε και σ’ έντυσαν ζητιάνα,

και στους φασίστες σ’ έστειλαν για να γενείς ρουφιάνα.

Γονατιστή στα πόδια τους, με δάκρυα εκλιπαρούσες

για τα φτωχά σου τα παιδιά βοήθεια ζητούσες.

Ξύπνα και το Λυκούργο σου ν’ ανοίξει τον Καιάδα,

να ρίξει τα απόβλητα για να σωθεί η Ελλάδα.

Δεν έχεις άλλη επιλογή, δεν έχεις άλλη ελπίδα,

αν θέλεις να ξαναγενείς περήφανη ΠΑΤΡΙΔΑ.
Ν.Κ. Λαύριο

ε π ι σ τ ο λ έ ς

Πολύ συχνά οι αστοί πολιτικοί, αφού

πρώτα φροντίσουν να αλλοιώσουν,

στρεβλώσουν και αφαιρέσουν κάθε ου-

σιαστικό περιρεχόμενο από τις έν-

νοιες/σημασίες των λέξεων, τις

χρησιμοποιούν χρησιμοθηρικά κατά το

δοκούν. Αυτό συμβαίνει κατ’ εξοχήν με

τις έννοιες - εναλλασόμενα - Τόπος -

Χώρα - Πατρίδα.

Πρόσφατα όμως, αυτός ο βιασμός των

εννοιών γίνεται από τους πατριδοκά-

πηλους του δικομματισμού κατά συρ-

ροήν και κατ’ εξακολούθησιν, με τη

συνδρομή, βέβαια, και των ελεγχόμε-

νων από τους ίδους Μέσων Μαζικής

Εξαπάτησης.

Για να το πετύχουν, έχουν φροντίσει,

από πολύ νωρίς να φτιάξουν και τη δη-

μόσια παιδεία - των πολλών - στα

μέτρα τους, μετατρέποντας την σε κα-

τάρτιση και αφαιρώντας απ’ αυτήν κάθε

ουσιαστικό περιεχόμενο και κάθε ίχνος

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των

μαθητών/φοιτητών, σε αποστήθιση.

Αποσαφηνίστε μας, επιτέλους, χωρίς

τρομοκρατικές δηλώσεις, υποδηλώσεις

και συνδηλώσεις - τι εννοείτε με τη

λέξη Πατρίδα;

Μήπως τη χώρα των κεφαλαιούχων,

των τραπεζιτών και των βιομηχάνων;

Μα αυτοί βγάλανε τα λεφτά τους στο

εξωτερικό (όχι βέβαια οι άνεργοι, οι ερ-

γαζόμενοι των 500 ευρώ και οι συντα-

ξιούχοι) και τώρα, οι Απάτριδες, μας

απειλούν ότι θα βγάλουν έξω και τις

επιχειρήσεις τους. ΟΨΟΜΕΘΑ.

Ομως τώρα, επειδή ανακαλύψατε - το

αποκάλυψαν οι πρόσφατες εκλογές -

ότι υπάρχουν και αυτοί που πολέμησαν,

αγωνίστηκαν και δούλεψαν με το αίμα

και τον ιδρώτα του σώματος και πνεύ-

ματός τους για να δημιουργήσουν τη

χώρα (Ελλάδα - Πατρίδα), τώρα τρομά-

ξατε Εσείς, Οχι Εμείς.

Σταματείστε, λοιπόν, εσείς και οι πά-

τρωνές σας να μας απειλείτε.

Σας καταλάβαμε

Αξιόδοξα 

Γεράσιμος Πάγκας

ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ - ΠΑΤΡΙΔΟΚΤΟΝΟΙ - ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ

(Περί δικομματισμού και άλλων δεινών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86767

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 59072/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγ-

κριση Περιβαλλοντικών Όρων του μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών

καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων, της ‘’ΜΠΙΡΜΠΟΣ Χ. ΚΑΙ

ΥΙΟΙ ΕΕ’’, Αγ. Δημητρίου (οικόπεδο 08), Ο.Τ. Γ18, Σπάτα, η οποία βρίσκε-

ται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυ-

τεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από

τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227

και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Σαρωνι-

κού Πέτρος Φιλίππου, κινητοποίησε την

τοπική κοινωνία, να παρέμβουν δυναμικά

και να ανοίξουν την μπάρα που αυθαίρετα

η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω-

σης της Ελληνικής Αστυνομίας έκλεισε

το δημόσιο χώρο που βρίσκεται στο 38ο

χλμ. της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών

– Σουνίου (δίπλα στην ταβέρνα Τρεχαν-

τήρι) και από όπου όλα αυτά τα χρόνια

υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών

προς την παραλία. 

Αποτέλεσμα του κλεισίματος της παρα-

λίας ήταν οι πολίτες να παρκάρουν τα αυ-

τοκίνητά τους πάνω στην κεντρική

λεωφόρο, διακινδυνεύοντας με αυτόν

τρόπο την ίδια τους τη ζωή, καθώς δεν

υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο ούτε

φανάρι – διάβαση πεζών, ούτε υπόγεια

διάβαση. 

Οι επιστολές του Δήμου 

έμειναν στα ...αζήτητα

Ο Δήμος Σαρωνικού με επανειλημμένα υπο-

μνήματά του ζήτησε από το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική

Αστυνομία να ανοίξει ο χώρος, χωρίς όμως

να λάβει ποτέ καμία απάντηση. 

Το είχε κλείσει και ο 

χουντικός Παπαδόπουλος

Για την ιστορία, όπως μας ενημέρωσε ο Δή-

μαρχος, το συγκεκριμένο σημείο το είχε

κλείσει η χούντα του Γεώργιου Παπαδό-

πουλου και σήμερα κάνει το ίδιο η διοίκηση

της Ελληνικής Αστυνομίας! Και δεν έμεινε

μόνο σ’ αυτό σημειώνει ο Δήμαρχος, αλλά

πρόσφατα έχτισε αυθαίρετα και έκλεισε

τους κοινόχρηστους χώρους, αφαιρώντας

τους από τους πολίτες!  

Ανοιξε η μπάρα 

Με σύνθημα: “Γκρεμίζουμε τα κάγκελα
της ντροπής που αποκλείουν τους πολί-

τες από τη θάλασσα”, λοιπόν ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου καλούσε το λαό να

γκρεμίσουν τα κάγκελα και τη μπάρα, την

Πέμπτη 14/6, αλλά δεν πρόλαβε, γιατί στο

μεταξύ τα ξήλωσε η Αστυνομία.

Το γεγονός ότι παραμερίστηκε η απαγο-

ρευτική μπάρα, ήταν αποτέλεσμα της αν-

τίδρασης και της κινητοποίησης των

συλλόγων της περιοχής και της τοπικής

κοινωνίας γενικότερα.

Μετά ταύτα ο Δήμαρχος απέστειλε και

νέα επιστολή στην Ελληνική Αστυνομία,

στην οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Σας καλούμε, λοιπόν, και στο μέλλον να
αντιμετωπίζετε τους πολίτες με διάλογο
και να προσπαθείτε να επιλύετε τα προ-
βλήματα που προκύπτουν με τη λογική και
όχι με τη σιωπή και την περιφρόνηση. Οι
πολίτες είναι αγανακτισμένοι με όσα
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε βάρος
τους από τις κυβερνήσεις και μάλλον δεν
έχετε αντιληφθεί ότι δεν δέχονται πλέον
να καταστρατηγούνται τα δικαιώματά
τους.
Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας κα-
λέσουμε να μην επιχειρήσετε ξανά να
αποκλείσετε τους πολίτες από την παρα-
λία, γιατί θα βρίσκετε συνεχώς απέναντί
σας σύσσωμη την τοπική κοινωνία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε συνεργασία, όπως άλλωστε ήμα-
σταν όλο το προηγούμενο τρίμηνο με τα
επανειλημμένα έγγραφά και υπομνή-
ματά μας, τα οποία εσείς απαξιώσατε
πλήρως, αρνούμενοι οποιαδήποτε
επαφή μαζί μας».

FLORAL ART
& DECORATION

ΠΑΤΡΩΝ 19 ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛ. 210 8959.886 - 6977715278
www.seliaflowers.gr
info@seliaflowers.gr

Επεσαν οι μπάρες στη Λεωφόρο Αθηνών -

Σουνίου μετά τις κινητοποιήσεις του Δήμου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ
Φιλοσοφικό Συμπόσιο στην Πνευματική Εστία Βούλας

από τον Πέτρο Δούκα
Ηράκλειτος, Παρμενίδης, Αρι-

στοτέλης, Επίκουρος και πολλοί

άλλοι από το Πάνθεον των αρ-

χαίων Ελλήνων φιλοσόφων

μέχρι τον μεσαιωνικό Πλήθωνα

τον Γεμιστό αναβίωσαν, την πε-

ρασμένη Δευτέρα 11 Ιουνίου,

μέσα από τις αναλύσεις και συ-

ζητήσεις που έγιναν εκ μέρους

γνωστών διανοητών – Πιερής,

Γλυκοφρύδης, Καργάκος, Στε-

φανέας – με την παρουσία και

συμμετοχή πολυπληθέστατου

ακροατηρίου.

Την πρωτοβουλία και τον συν-

τονισμό είχε ο πρ. Υφυπουργός

Οικονομικών και Εξωτερικών

Πέτρος Δούκας.

Συνδιοργανωτές η ιδρυθείσα

από τον Μιλτ. Εβερτ και επανα-

συσταθείσα από τον Π. Δούκα,

Εταιρεία Μελέτης Προβλημά-

των Συλλογικών (Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ),

Σύλλογοι Αποφοίτων εκπαιδευ-

τικών ιδρυμάτων της αλλοδα-

πής (G. Washington, Columbia,

N.Y. College, η Ελληνική Εται-

ρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

(Ε.Ε.Δ.Ε.) και ο Σύλλογος Μα-

νιατών Ν. Προαστίων εκ μέρους

του οποίου χαιρετισμό απηύ-

θυνε ο Δημ. Δαβάκης. 

Θέμα του φιλοσοφικού προβλη-

ματισμού αποτέλεσε η «Δημο-
κρατία και Οικονομία υπό το
βλέμμα των φιλοσόφων – οι
προκλήσεις της χώρας μας
και πώς μπορούν ν’ αντιμετω-

πισθούν».
Γι’ αυτό το τελευταίο ζητούμενο

έκανε αναφορά στον Σόλωνα, ο

Αποστ. Πιερρής, διευθυντής Ιν-

στιτούτου Φιλοσοφικών Ερευ-

νών, για να καταλήξει πως «για

το παρόν και το μέλλον του
τόπου, είναι πολύ σημαντικό η
προσπάθεια ανασύνθεσής του
να βασιστεί αυτή τη φορά στην
αξιοκρατία, στις «άριστες» επι-
λογές και τις αποδεδειγμένες

ικανότητες των ηγετών. “Για την
Ελλάδα του Αχιλλέα και όχι του
Αγαμέμνονα”», επεσήμανε χα-

ρακτηριστικά ο κορυφαίος στο-

χαστής. 

Η αναφορά του στον Σόλωνα με

παραπέμπει σε άρθρο μου με

τίτλο: «Πρόσω ολοταχώς προς
τον Σόλωνα», (ΕΒΔΟΜΗ 29-11-

08)

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο συν-

τονιστής Πέτρος Δούκας είπε:

«η σημερινή πρωτοβουλία είναι
η αρχή μιας σειράς “παρεμβά-
σεων” πάνω στην οικονομία, τη
δημοκρατία και τα εθνικά μας
θέματα που ετοιμάζονται από
το Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ., με την συμμε-
τοχή κορυφαίων εκπροσώπων
της διανόησης από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Σκοπός μας
είναι να αναδείξουμε όλα αυτά
τα θέματα στην ουσία τους, με
την βοήθεια της καθαρής – ανι-
διοτελούς γνώσης». 

Κ. Βενετσάνος
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To κάμπινγκ Βούλας άνοιξε
Οι εθελοντές οργανώνονται για να γίνει πόλος εκδηλώσεων

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο

μας, το Κάμπινγκ της Βούλας αποσφραγί-

στηκε. Ανοιξε η πόρτα για να μπορούν οι

πολίτες να απολαμβάνουν την πανέμορφη

παραλία του. Η διάνοιξη έγινε μετά από

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά

από πρόταση των Συλλόγων της Βούλας.

Το λουκέτο έσπασε ο Αντιδήμαρχος Διον.

Κοντονής, βοηθούμενος από τον σύμβουλο

Παν. Σωτηρόπουλο και τον σύμβουλο Δήμο

Βαμβασάκη, ο οποίος εκπροσωπούσε και

την παράταξή του με επικεφαλής τον Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλο. Παρόντες πολλοί δη-

μοτικοί σύμβουλοι και θα πω ονόματα με

μεγάλη επιφύλαξη, ότι μπορεί κάποιους να

μην είδα. Πάντως ο πρώτος που παραβρέ-

θηκε ήταν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διον.

Γεωργουλόπουλος. Από την πλειοψηφία εί-

δαμε τον Γιάννη Νιτερόπουλο, τον Δημή-

τρη Δαβάκη, τη Λυδία Αργυροπούλου, τη

Νανά Καραγιάν, τον Παντελή Κασιδόκω-

στα. Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας,

τον Γιάννη Σκουμπούρη, τον Παν. Καπετα-

νέα.

Λίγη η συμμετοχή του κόσμου, στο κάλε-

σμα, παρ' ότι όταν το είχαν κλείσει πριν ένα

χρόνο και το κάμπινγκ,  είχαν σπάσει τα τη-

λέφωνα στην εφημερίδα για διαμαρτυρίες...

Θα πάρει κάποιες ημέρες ίσως για να απο-

ψιλωθούν τα χόρτα που είναι πολλά και να

καθαριστεί γενικότερα ο χώρος.

Ομως από εδώ και πέρα αρχίζει και η δική

μας ευθύνη για να αγαπήσουμε και να σε-

βαστούμε το χώρο. Να τον διατηρήσουμε

καθαρό και να τον περιφρουρήσουμε.

Ηδη η Πρωτοβουλία Συλλόγων κατέγραψε

πολίτες που θα ήθελαν να προσφέρουν εθε-

λοντικά υπηρεσίες και ο κατάλογος είναι

ανοιχτός για όποιον θα ήθελε να συμμετέ-

χει και πραγματοποίησαν την πρώτη τους

συνέλευση στο χώρο του κάμπινγκ (13/6).

Ονειρο των εθελοντών - φορέων είναι να

γίνει εκεί ένα μόνιμο στέκι αναψυχής για

τους κατοίκους της πόλης, με δρώμενα και

παιχνίδια στην άμμο.

Η πρώτη συνέλευση με συμμετοχή εθελον-

τών, κυρίως από το Δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 13/6 στον χώρο του καμπινγκ. Στη

συνέλευση  συζητήθηκαν οργανωτικά ζητή-

ματα για την αντιμετώπιση των πρώτων

προβλημάτων και για τη σωστή λειτουργία

του κάμπινγκ και πάρθηκαν οι πιο κάτω απο-

φάσεις:                                                                                                                                           

1.  Η προσφορά εργασίας για τις ανάγκες

λειτουργίας του κάμπινγκ θα είναι εθελον-

τική και οι δράσεις θα πραγματοποιούνται

με τη συνεργασία του Δήμου.

2.  Το κάμπινγκ θα είναι ανοιχτό από το

πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Προσφέρθηκαν

να ανοίγουν εθελοντικά και εκ περιτροπής

οι Κώστας Συρεγγέλας, Θάνος Ματόπου-

λος, Στέλιος Γκίκας, Μάκης Σταύρου, Συ-

μεών Νάστα και Τάσος Παπακώστας.

3.  Να μπουν κάδοι σκουπιδιών όπως και βα-

ρέλια, για να διευκολύνονται οι λουόμενοι

να εναποθέτουν τα σκουπίδια.

4.  Να συζητηθεί με το Δήμο η αποκατά-

σταση των ζημιών στους χώρους υγιεινής

(τουαλέτες).

5.  Στο χώρο του κάμπινγκ δε θα επιτρέπε-

ται η είσοδος μηχανοκίνητων οχημάτων.

6.  Να δημιουργηθούν αρχικά, έστω και πρό-

χειρες υποδομές για ήπια άθληση (μπιτς

βόλεϋ, τζόκινγκ κλπ).

7 Τα Σαββατοκύριακα που θα υπάρχει πε-

ρισσότερος κόσμος είναι ανάγκη να  πα-

ρευρίσκονται στο χώρο όσο γίνεται

περισσότεροι εθελοντές, που θα ενημερώ-

νουν τους λουόμενους για την ανάγκη δια-

τήρησης της καθαριότητας του χώρου,

όπως και για την ανάγκη συμμετοχής πε-

ρισσότερων εθελοντών στις εργασίες του

κάμπινγκ.                                                                  

Τέλος αποφασίσθηκε η επόμενη συνέλευση

εθελοντών να γίνει την επόμενη Τετάρτη

20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο χώρο του

κάμπινγκ και καλούνται να παραβρεθούν και

άλλοι εθελοντές, γιατί οι ανάγκες είναι

πολλές. 

Πληροφορίες και δηλώσεις εθελοντικής

προσφοράς 6970308448 – 6934239530 -

6940108002

Αννα Μπουζιάνη

Κάηκαν ολοσχερώς τα “Μπακαλιαράκια”

Τετάρτη 13/6 μεσημέρι, δεχ-

θήκαμε ένα τηλεφώνημα από

αναγνώστη ότι καίγονται τα

“Μπακαλιαράκια” στο Κίτσι.

Ηταν σημείο αναφοράς η τα-

βέρνα “Μπακαλιαράκια” για

το Κίτσι.

Συνεργάτης μου που κατέ-

φθασε πριν ακόμη φθάσει η

Πυροσβεστική Υπηρεσία,

βρήκε το μαγαζί να φλέγεται

ολόκληρο.

Τζάμια και λάμπες έσπαζαν

με δύναμη και εκσφενδονί-

ζονταν στο δρόμο, από τις

υψηλές θερμοκρασίες που

αναπτύχθηκαν.

Η στέγη του από μεταλλικό

τσίγκο δεν επέτρεψε στη

φωτιά νε εξαπλωθεί και στη

γειτονιά, αλλά και στα δέν-

τρα που ευτυχώς έμειναν

σχεδόν ανέπαφα.

Κοντονής, Σωτηρόπουλος, Βαμβασάκης, κό-
βουν το λουκέτο...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

για το έτος 2011 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 74/2012
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

0 Τακτικά Εσοδα 43.370,42

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων 3.808.41

5 Χρηματικό υπόιλοιπο προηγ. έτους 9.612,73

Σύνολο Πόρων 56.791,56
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εξοδα και Πληρωμές Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 37.622,92

61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 4.570,06

82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 0,00

9111 Αποθεματικό 14.598,58

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 56.791,56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Β’ ΚΑΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

για το έτος 2011 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 77/2012
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

0 Τακτικά Εσοδα 19.896,88

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων 1.289,15

5 Χρηματικό υπόιλοιπο προηγ. έτους 3.782,30

Σύνολο Πόρων 24.968,33
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εξοδα και Πληρωμές Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.078,92

62 Παροχές τρίτων 4.542,70

64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 0,00

82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 0,00

9111 Αποθεματικό 6.346,71

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 24.968,33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

1ου ΚΑΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

για το έτος 2011 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 75/2012
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

0 Τακτικά Εσοδα 5.638,02

1 Εκτακτα Εσοδα 197,50

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων 582,57

5 Χρηματικό υπόιλοιπο προηγ. έτους 10.382,24

Σύνολο Πόρων 16.800,33
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εξοδα και Πληρωμές Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 171,10

61, 62 Αμοιβές και Παροχές τρίτων 5.095,92

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 16,00

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 0,00

82 Αποδόσεις 7.148,59

9111 Αποθεματικό 4.368,72

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 16.800,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α’ ΚΑΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

για το έτος 2011 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 76/2012
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

0 Τακτικά Εσοδα 22.797,41

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων 1.245,13

5 Χρηματικό υπόιλοιπο προηγ. έτους 4.675,23

Σύνολο Πόρων 28.687,77
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδ.Αριθμ. Εξοδα και Πληρωμές Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.915,79

62 Παροχές τρίτων 3.525,00

82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  0,00

9111 Αποθεματικό 8.246,98

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 28.687,77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13.6.2012

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρ. 18694

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει

Τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προ-

σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμ-

πλήρωση τιμολογίου για το κόστος εκάστης εργασίας που περιγράφονται

στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς επί του συνόλου των προσφε-

ρομένων εργασιών (συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των απαι-

τούμενων ανταλλακτικών) και για δε τις εργασίες και ανγταλλακτικά που

δεν έχουν προβλεφθεί και μπορεί να προκύψουν με έκπτωση επί τοις

εκατό επί της αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα εργα-

σίας για την εκτέλεση της εργασίας «συντήρηση και επισκευή των μηχα-

νικών μερών (πλαισίων) φορτηγών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος έτους

2012», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 188.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 27/6/2012 ημέρα Τετάρτη

και από ώρα 10:30π.μ. έως 11π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφο-

ρών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-

γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι

9.400,00ευρώ.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20

ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη:

Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος 

Χρήστος Αντ. Μάρκου
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Δήμος, σχολεία και οργανώσεις, καθάρισαν τον υγρότοπο Βραυρώνας

Λούνα παρκ ανακύκλωσης στη Μαλακάσα

Το Σάββατο 9 Ιουνίου η 1η Περιβαλλοντική Εβδομάδα, που συνδιοργανώνεται

απο τον Δήμο Ωρωπού και το νομικό πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος,

ζωντάνεψε μέσα από το "οικολογικό" Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης που στήθηκε

στην κεντρική πλατεία της Μαλακάσας, σκορπίζοντας κέφι και δώρα στους μι-

κρούς φίλους. Η ενημέρωση αλλά και η ψυχαγωγία για γονείς και παιδιά βρέ-

θηκε στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, που στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν

όλους τους πολίτες για τη σημασία και την προστασία του φυσικού μας περι-

βάλλοντος.

Σχεδόν ένας τόνος σκουπιδιών και ανα-

κυκλώσιμων υλικών, μεταξύ των

οποίων και μια σπασμένη βάρκα 150

κιλών, απομακρύνθηκαν από τον Υγρό-

τοπο Βραυρώνας, κατά τη διάρκεια της

περιβαλλοντικής δράσης εθελοντικού

καθαρισμού, ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης «Πάρε Μέρος και Καθάρι-
σες», που πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 30 Μαΐου, στον Δήμο Μαρκο-

πούλου.

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το

περιβάλλον, διοργανώθηκε για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά από τη MEDASSET

(Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτη-

ρία των Θαλάσσιων Χελωνών) και τον

Δήμο Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με

την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου, την Επίλεκτη

Ομάδα Ειδικών Αποστολών Μαρκοπού-

λου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εται-

ρεία και την ΕΟΜΑΚ Αρτέμιδας.

Τετρακόσιοι μαθητές και εκπαιδευτικοί

συμμετείχαν στη δράση, από δημόσια

και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής (3ο

Δημοτικό Πόρτο Ράφτη, 1ο Δημοτικό

Μαρκοπούλου, Δημοτικό σχολείο Αγ.

Μαρίνας Κορωπίου, Νέα Γενιά Ζηρίδη,

Α΄ Αρσάκειο Δημοτικό Ψυχικού, Εκπαι-

δευτήρια Καίσαρη).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρίστησε

όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμά του, αποδεικνύοντας για μια

ακόμη φορά τη δυναμική και τα εξαιρε-

τικά αποτελέσματα, που επιτυγχάνον-

ται με την κοινή προσπάθεια. Ο

σεβασμός και η καθαριότητα του πανέ-

μορφου και πολύτιμου φυσικού περι-

βάλλοντος που μας κληροδοτήθηκε,

είναι υποχρέωση όλων μας.

Το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου έχοντας πλούσια

παράδοση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις,

έχει ετοιμάσει και εφέτος μια ημέρα γεμάτη

από μουσική, χορό, άθληση και παράδοση.

Κρατώντας την παράδοση και τιμώντας την

ιστορία του, η διεύθυνση, οι καθηγητές, οι

μαθητές, και ο σύλλογος Γονέων και Κηδε-

μόνων με κόπο και  μεράκι  ετοίμασαν Εορ-

ταστική Ελληνική Βραδιά και καλούν το

κοινό να παρακολουθήσει αλλά και να συμ-

μετάσχει.

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου, ώρα 6.30μ.μ. στο

γήπεδο του 1ου Γυμνασίου θα γίνουν:

1.- Τελικός αγώνας του 1ου  εσωτερικού

πρωταθλήματος  καλαθοσφαίρισης με τις

ομάδες των τμημάτων Β3 και Γ3 θα αγωνι-

στούν για την 1η θέση του πρωταθλήματος.

Λεπτομέρειες σελ. 22.

Ακολουθεί απονομή κυπέλλου, μεταλλίων

και αναμνηστικών από τον διευθυντή του

σχολείου  Χρίστο Θεοχαρόπουλο και τον

πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων  Στράτο Γεωργέλλη. 

―Ελληνική μουσική βραδιά: Υπεύθυνη για

το μουσικό – χορωδιακό μέρος της βραδιάς

είναι η μουσικός του σχολείου  Διαγουρτά

Χρύσα. Τα μέλη της χορωδίας και αρκετοί μα-

θητές της Γ΄ τάξης – απόφοιτοι πλέον – παί-

ζουν μουσική και τραγουδούν μαζί με

καθηγητές του σχολείου. Όλοι αυτοί με την

καθοδήγηση της μουσικού Χρ. Διαγουρτά έδε-

σαν σε ένα αρμονικό σύνολο και έχουν οργα-

νώσει ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα, που

θα μπορούν όλοι οι παριστάμενοι να σιγοτρα-

γουδήσουν... 

― Ελληνικοί χοροί: Το τμήμα παραδοσιακών

χορών θα παρουσιάσει χορούς παραδοσια-

κούς και νεώτερους. Η διδασκαλία των χορών

έγινε από την Λουδάρου Μαρία, καθηγήτρια

Αγγλικών και την  Ευμορφία Παπαδοπούλου,

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, ενώ τη δική της

πινελιά πρόσθεσε η καθηγήτρια Φυσικής Αγω-

γής  Αγγελική Ζήση με μια ομάδα πέντε παι-

διών της Γ΄ τάξης. Οι αρχαίοι Έλληνες

πίστευαν ότι ο χορός ήταν δώρο των θεών

προς τον άνθρωπο, για να μπορεί να ξεχνιέται

μέσω αυτού, από τους κόπους και τις θλίψεις

της ζωής του. Οι μαθητές θα φέρουν αυτό το

θείο δώρο στο χώρο της εκδήλωσης και θα πα-

ρασύρουν και τους θαμώνες.

Παράλληλα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-

νων έχει ετοιμάσει μια γιορτινή στιγμή απο-

χωρισμού των τελειοφοίτων από τα θρανία...

Κι επειδή “τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ’ αλ-

λάζω με τίποτα”, που λέει το τραγουδάκι, απο-

τυπώστε καλά στη μνήμη σας αυτή την ώρα.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου

Εικόνες από το μακρινό παρελθόν

Χορωδιακή συναυλία στα Σπάτα
Χορωδιακή συναυλία από παιδικά τμήματα πραγματοποιήθηκε στα Σπάτα, (Πνευματικό

Κέντρο «Χρήστος Μπέκας»). Συμμετείχε  η  Χορωδία  του νομικού προσώπου του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος και  του  Δημοτικού  Ωδείου του  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου   “Pizzi-

cati “. Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Οργανισμού Παναγιώτα  Μάρκου η οποία με-

ταξή άλλων είπε: 

...τα παιδιά είναι η μοναδική μας ελπίδα· μια ακτίνα φωτός μέσα σε έναν σκοτεινό και κακοτράχαλο

δρόμο! Φωτίζουν τις μέρες μας με τα χαμόγελα και την αθωότητα της ψυχής τους.

Είναι το αύριο που πρέπει να
παλέψουμε γι’ αυτό.
Ένας καλύτερος κόσμος που

είμαστε υποχρεωμένοι να τους

παραδώσουμε απαλλαγμένος

από προβλήματα και δυσκο-

λίες.

Χοράρχης ήταν η Όλγα Αλε-

ξοπούλου!  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Kορωπί: 14/06/2012
Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ. : 12201
Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφ. : 210 6622379 εσ. 163 - FAX  : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας. 
Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία κεντρικού μετρητικού συστήματος υδροδότησης
και διατάξεων μέτρησης παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των
υδραυλικών παραμέτρων όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προ-
διαγραφές.
Θα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των παρακάτω ειδών:
• Για το είδος με Α.Τ. 1 ήτοι Σταθμός Τύπου Α για τον έλεγχο της τροφο-
δοσίας της Ζώνης, τοποθετημένος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, σε
πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία και αμφίδρομη επικοινωνία με τον ΚΣΕ.
• Για το είδος με Α.Τ. 2 Σταθμός Τύπου Β για τον έλεγχο της παροχής του
τελικού καταναλωτή τοποθετημένος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, σε
πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία και αμφίδρομη επικοινωνία με τον ΚΣΕ.
• Για το είδος με Α.Τ. 3 Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα στους
σταθμούς Τύπου Β και τον ΚΣΕ το οποίο θα αποτελείται από Οκτώ, (8) του-
λάχιστον, μονάδες ενδιάμεσης συγκέντρωσης των μετρήσεων από τους
σταθμούς τύπου Β και αποστολής τους στον ΚΣΕ, σε πλήρη και αδιάλειπτη
λειτουργία.
• Για το είδος με Α.Τ. 4 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) για την πλήρη
διαχείριση, συλλογή, απεικόνιση, καταγραφή, και επεξεργασία των με-
τρήσεων, των συναγερμών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος
με όλα τα απαιτούμενα λογισμικά, περιφερειακά, υλικά και μικροϋλικά, σε
πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία και αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους
σταθμούς του δικτύου.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντί-
στοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα (240) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως και έξι (6) ημέρες
πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να
αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των προσφερόντων με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 ώρα
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπη-
ρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Αντίστοιχο
Άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 1.713.000,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%.  Η χρηματοδότηση
της προμήθειας του τίτλου θα γίνει από το ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ), στο
οποίο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 302153.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοι-
νοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Αντίστοιχο
Άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά και οι όροι συμμετοχής αναφέρονται στο Αντίστοιχο
Άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν
είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνι-
σμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται στους αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης, και στα συνημμένα σε αυτό τεύχη που αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος τους
Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ.
22/05/12
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 23/05/2012
Ημερομηνία αποστολής της ορθής επανάληψης της προκήρυξης στον Ελ-
ληνικό τύπο 14/06/2012

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ



ΕΒΔΟΜΗ 16  IOYNIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Ξεκίνησε την Πέμπτη 14 Ιουνίου η συγκέντρωση των αιτήσεων

για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

στην Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα  στις Περιφερει-

ακές  Ενότητες της Ανατολικής Αττικής, των  Νήσων και του Πε-

ριφερειακού Τομέα του Πειραιά στο πλαίσιο του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμμα-

τική περίοδο 2007-2013.

Οι προσληφθέντες θα εργασθούν στους Δήμους 3Β, Παλλήνη,

Μαρκόπουλο, που γίνεται η ανάρτηση θα είναι 5μηνης διάρκειας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, των  Νήσων

και του Περιφερειακού Τομέα του Πειραιά οριζεται ως ημέρα

λήξης των αιτήσεων, η Παρασκευή 22 Ιουνίου και ώρες 09.00 –

14.30. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέ-

ρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). 

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώ-

πως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττικής που θα απασχοληθούν από το Κύτ-

ταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)* με σύμβαση ερ-

γασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά εκατόν εβδομήντα

πέντε (175) ατόμα. Η ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμ-

πλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες:

― στον πίνακα ανακοινώσεων  στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης

- Βούλας - Βουλιαγμένης (στη Βούλα)

― στον πίνακα ανακοινώσεων  στο Δημαρχείο του Δήμου Παλ-

λήνης (στον Γέρακα)

― στον πίνακα ανακοινώσεων  στο Δημαρχείο του Δήμου Μαρ-

κόπουλου, στο Μαρκόπουλο

― στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Συλλόγου Προστα-

σίας και Ανάπλασης του Πεντελικού  (ΣΠΑΠ)

― στον πίνακα του ΚΕΑΝ και στην ιστοσελίδα www.kean.gr

― στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχό-

λησης του Ο.Α.Ε.Δ  της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής (ΚΠΑ Γλυφάδας, ΚΠΑ Παλλήνης, ΚΠΑ Μαρκόπουλου)

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν αφορούν δράσεις εξωραϊσμού

δομημένου περιβάλλοντος, αγροτικών οδών και εργασίες πρασί-

νου, συντήρηση προστασία άνοιγμα διαδρομών αποκατάσταση

παραλίας και λιμένος, συντηρήσεων και βελτιωτικών παρεμβά-

σεων δομικών εγκαταστάσεων, ψηφιακές εκπαιδεύσεις, αύξηση

βλάστησης και συντήρηση υπάρχουσας, αποκατάσταση χώρων

ανεξέλεγκτης διαθέσεις αποβλήτων, οδικής ασφάλειας μαθητών,

βοήθεια στο σπίτι, δημιουργία ψηφιακού μουσείου πολιτιστικής

κληρονομιάς, και ανταλλαγή χρόνου καθώς και έργα κοινωνικά

ευαισθητοποιημένων δράσεων κοινωνικής φροντίδας, ανάπτυξης,

ευπρεπισμός, φύλαξη χώρων πρασίνου και ακτών, συντήρηση και

φύλαξη σχολικών κτιρίων και αθλητικών υποδομών. 

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.kean.gr. 

Τηλέφ: 210-2692881 - Fax: 210-2692881

* Οπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα τους, το Κύτταρο Εναλ-

λακτικών Αναζητήσεων Νέων (KEAN) είναι ανοιχτός κοινωνικός

σύλλογος Νέων (ιδρύθηκε το 2004), που αγωνίζεται για τις πα-

νανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την

προστασία του περιβάλλοντος.    

Σ.Σ. Ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί πρέπει να γίνουν οι προσλήψεις

αυτές μέσω κάποιας ΜΚΟ, και οι προσληφθέντες θα απασχολη-

θούν σε Δήμους, μέσω της ΜΚΟ!  και όχι κατευθείαν από τους Δή-

μους. Και γι’ αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτές τις πρακτικές,

γιατί μόνο διαφάνεια δεν έχουν. Ιδιαίτερα οι ΜΚΟ (στο μεγάλο

τους ποσοστό) είναι ευκαιριακοί σύλλογοι, που έχουν κίνητρο το

οικονομικό όφελος. Πολλοί θα ενοχληθούν από την αλήθεια, γιατί

αυτή είναι η αλήθεια, αλλά πάντα η αλήθεια ενοχλεί αυτούς που

έχουν λόγο να ενοχλούνται... 

Πρόγραμμα εργασίας κοινωφελούς Χαρακτήρα 
για δράσεις εξωραϊσμού, βελτιωτικά, ψηφιακές εκπαιδεύσεις και...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86755

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλον-

τος η με αρ. πρωτ. 46218/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊ-

κού σταθμού, μέγιστης ισχύος 999,97 ΚWp, της ‘’ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΚΗ- Ε. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη θέση ‘’ΓΚΙΤΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’ του

Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρ-

θρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ



18 ΣΕΛΙΔΑ - 16  IOYNIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Σε αδυναμία καταβολής ακόμη

και των τρεχουσών ασφαλιστι-

κών εισφορών βρίσκεται η πλει-

ονότητα των επιχειρήσεων

λόγω της βαθιάς παρατεταμέ-

νης ύφεσης. Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα στη ρύθμιση

ληξιπρόθεσμων οφειλών να μην

έχει ενταχθεί ούτε το 1/3 των

οφειλετών.  Όπως επισημαίνει

στην ΕΞΠΡΕΣ ο διοικητής του

ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος

από τις 350.000 επιχειρήσεις

μόλις 100.000 εντάχθηκαν στη

ρύθμιση εισφορών, ενώ χειρό-

τερη είναι η κατάσταση στον

ΟΑΕΕ, καθώς από τους περίπου

300.000 οφειλέτες στη ρύθμιση

εντάχθηκαν μόνο 28.000.   Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα οι διοική-

σεις των ασφαλιστικών ταμείων

να δίνουν κάθε μήνα μάχη με το

χρόνο προκειμένου να βρεθούν

τα απαιτούμενα κονδύλια για

την καταβολή των συντάξεων

Ιουλίου, αμέσως μετά τις επικεί-

μενες εκλογές.  

Τα ασφαλιστικά ταμεία παρου-

σιάζουν σοβαρότατα οικονομικά

προβλήματα με ορατό τον κίν-

δυνο του «κραχ» εντός του

2012. Σύμφωνα με τα έως τώρα

δεδομένα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο

ΟΑΕΕ θα χρειαστούν επιπλέον

2,2 δισ. € έως το τέλος του

έτους για την εύρυθμη κατα-

βολή των συντάξεων. Όπως

εκτιμάται η «μαύρη τρύπα» για

το 2012 στο Ίδρυμα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων θα φθάσει το 1,4

δισ. ευρώ, ενώ στον Οργανισμό

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ-

γελματιών θα φθάσει τα 822

εκατ. ευρώ.   Σύμφωνα με εκ-

προσώπους των εργαζομένων

στα ασφαλιστικά ταμεία, η λιτό-

τητα των μνημονίων εξακόντισε

τα ποσοστά της ανεργίας με

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν

εισροές προς τα ασφαλιστικά

ταμεία. Αυτό βέβαια σε συνδυα-

σμό με την εισφοροδιαφυγή,

που αγγίζει τα 11,5 δισ. €, εκ

των οποίων μπορούν να ει-

σπραχθούν μόνο τα 8 δισ. €,

οδηγεί σε αφανισμό τα ταμεία.

Παρά τις πολυάριθμες παρατά-

σεις του χρόνου ρύθμισης ληξι-

πρόθεσμων οφειλών και τις

συνεχείς δηλώσεις για τη λήψη

αναγκαστικών μέτρων είσπρα-

ξης, στο ΙΚΑ δεν έχει προσέλθει

ούτε το 1/3 των οφειλετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-

χεία του Ιδρύματος από τους

350.000 οφειλέτες, έως και το

Μάιο εντάχθηκαν σε ρύθμιση

οφειλών μόλις 100.000 ενώ από

τις βεβαιωμένες οφειλές ύψους

7 δισ. ευρώ το ΙΚΑ έχει ρυθμίσει

μόλις 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνε-

ται ότι οι οφειλέτες μπορούν να

υποβάλουν αίτηση ρύθμισης

μόνο στο ΙΚΑ έως το τέλος Ιου-

λίου. Σύμφωνα με έγκυρες πλη-

ροφορίες, το ΙΚΑ αναμένεται να

προχωρήσει σε εσωτερικό δα-

νεισμό 240 εκατ. € (200 εκατ. €

από το επικουρικό του ΙΚΑ και

40 εκατ. € από το ΤΑΠ - ΔΕΗ)

προκειμένου να συμπληρώσει

στις 18 Ιουνίου τα ποσά που

χρειάζεται για να πληρώσει κα-

νονικά τις συντάξεις του μηνός

Ιουλίου. Το νέο εσωτερικό δά-

νειο - ταμειακή διευκόλυνση γί-

νεται για έκτο συνεχή μήνα για

να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

ρευστότητας έως το τέλος Ιου-

νίου, σύμφωνα με σχετική από-

φαση. Το δάνειο έχει διάρκεια

14 ημερών, δηλαδή από τις 18

Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.   

 Όμοια, ίσως και χειρότερη,

είναι η κατάσταση στον ΟΑΕΕ

αφού από τους 300.000 περίπου

οφειλέτες σε ρύθμιση εντάχθη-

καν μόλις 28.000. Αυτή τη

στιγμή, το 45% των ασφαλισμέ-

νων του Οργανισμού αδυνατεί

να καταβάλει εισφορές με τις

οφειλές να προσεγγίζουν περί-

που τα 2 δισ. ευρώ. 

1,4 δις και 822 εκατ. η «μαύρη

τρύπα» των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

και ΟΑΕΕ το 2012
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαραθώνα κεντρικό δια-

μέρισμα 2άρι, 62τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946065360 & 2294067279

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΡΑΚΗΣ του ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΥ  και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το γένος ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην

ΔΡΟΣΙΑ Αττικής και η ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΑΝΟΥ  του ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΔΩΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΜΠΑΡ-

ΖΟΥΚΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη

ΦΙΛΟΘΕΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μα-

ρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι

65τ.μ., με κήπο, αυτόνομο με δική του είσοδο, 1300μ. από

τη θάλασσα Α/C, θέρμανση αυτόνομη, ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση 3άρι, περιοχές Βούλα

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη. τηλ.: 6947028574. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   11-6-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.  28776
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ: ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955, FAX : 2109657131                                                    
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Διαφόρων Πυροσβεστικών Ειδών του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
14/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «Προμήθεια
Διαφόρων Πυροσβεστικών Ειδών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης», προϋπολογισμού 22.800,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, την Τεχνική Μελέτη με
α/α  14/2012 και την με αρ. Πρωτ. 26513/30-5-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην οδό
Κ.Καραμανλή 18, την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 1.140,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα
18/6/2012 έως Δευτέρα 25/6/2012 και ώρες 8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13.6.2012

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρ. 18693

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει

Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 139.452,66 ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 9/7/2012 ημέρα Δευτέρα και

από ώρα 10:30π.μ. έως 11π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-

γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολο-

γισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 6.972,64 €.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20 ευρώ

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-

στασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86758

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 57747/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγ-

κριση Περιβαλλοντικών (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

110673/11//20-2-12 ΑΕΠΟ) Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φω-

τοβολταϊκού σταθμού, μέγιστης ισχύος 99,94 ΚWp, της εταιρείας με την

επωνυμία ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑ- Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη

θέση ‘’ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ’’ του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες

από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-

2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, 6947 321655

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά 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 τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86761

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 64476/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγ-

κριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ονομα-

στικής ισχύος 50 KW ιδιοκτησίας ‘’Π. & Α. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.’’, που θα εγ-

κατασταθεί στη θέση ‘’Σαμάρθι-Αιματόριζα’’ Καλύβια Θορικού, του Δήμου

Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιον-

δήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του

άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα,   7 -6-2012
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 54048
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 96, 11527, Τηλ. 213 130.7136, Φαξ: 213 130.7358

ΘΕΜΑ: «Περίληψη της αριθμ. 43291/ 7-6-2012 Διακήρυξης»

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει:
1. Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, σε ευρώ για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και
Επιστημονικής Υποστήριξης», με αριθμό διακήρυξης 43291/7-6-2012.

2. Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου είναι η τεχνική και επιστημονική
υποστήριξη του ΥΔΔΑΔ: 

• σε όλο τα φάσμα του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
που υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (φάση σχεδια-
σμού/ωρίμανσης, δημοπράτησης/ συμβασιοποίησης και υλοποίησης/ ολο-
κλήρωσης), στις οποίες δικαιούχος είναι το Υπουργείο και

• για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Πράξεων (πρόοδος
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) σε επίπεδο επίτευξης των Στρατη-
γικών του Στόχων, στις οποίες δικαιούχος δεν είναι το ίδιο. Αυτές περιλαμ-
βάνουν πράξεις που εκτελούνται από εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου.

3. Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης, η οποία έχει ως κύριο αν-
τικείμενο (CPV:73000000-2) «Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και
συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών», ορίζεται σε σαράντα δύο (42)
μήνες από την υπογραφή της.

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εκατόν επτά χιλιάδων ευρώ (1.107.000€), συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 900.000,00€ & ΦΠΑ:
207.000,00€ ).

5. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

6. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 20/8 (ΑΔΑΒ49ΙΦ-8ΣΑ) του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενάριθμος κωδικός
έργου 2012ΣΕ02080001.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι την προηγούμενη της ημε-
ρομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (18-7-2012), ήτοι στις 17-7-2012,
ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 π.μ..  ήτοι σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της διακήρυ-
ξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007.

8. Προσφορές επίσης μπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, Μεσογείων 96, ΤΚ115 27 Αθήνα,
1ος όροφος, γραφείο 136, υπόψη κ.κ. Δημ. Ιατρού, Δημ. Κατρά, Αιμ. Παρα-
λίκα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απα-
ραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού .

9. Η εγγύηση συμμετοχής είναι Πενήντα Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Πενήντα
ευρώ (55.350€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και ει-
δικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο
υποστηρίζοντας τεχνικά και επιστημονικά όλο τα φάσμα του κύκλου ζωής
των Πράξεων (φάση σχεδιασμού/ ωρίμανσης, δημοπράτησης/ συμβασιοποί-
ησης και υλοποίησης/ ολοκλήρωσης), στις οποίες δικαιούχος είναι το Υπουρ-
γείο καθώς και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Πράξεων
(πρόοδος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) σε επίπεδο επίτευξης των

Στρατηγικών του Στόχων, στις οποίες δικαιούχος δεν είναι το ίδιο. Αυτές
περιλαμβάνουν πράξεις που εκτελούνται από εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου, όπως ενδεικτικά Δικαστήρια, η Εθνική Σχολή Δικαστών κτλ

10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για
οκτώ (8) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής τους. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

11. Η πληρωμή θα γίνεται ως εξής:

(α) Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 15% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης εκτέ-
λεσης έργου, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Το
ποσό της προκαταβολής συμψηφίζεται στο πλαίσιο των πληρωμών που ακο-
λουθούν ανά τρίμηνο. Μετά τον συμψηφισμό ολόκληρου του ποσού της
προκαταβολής η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007. Η χορήγηση της ανωτέρω
προκαταβολής θα γίνει εντόκως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25
του Π.Δ.118/2007. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει σε
βάση έτους 360 ημερών.

(β) Αφού πιστοποιηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, υπηρεσίες
ίσης αξίας με την προκαταβολή, θα αποδίδεται στον Ανάδοχο ανά τρίμηνο
βάσει του απολογισμού εργασιών (του προηγούμενου τριμήνου αναφοράς)
τμηματικές πληρωμές, μετά την  παραλαβή κάθε Τριμηνιαίας Έκθεσης Απο-
λογισμού και Προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του Έργου. Το ποσό που
θα καταβάλλεται τμηματικά θα είναι ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί στις πι-
στοποιηθείσες υπηρεσίες του Αναδόχου στο  χρονικό διάστημα αναφοράς,
θα υπολογίζεται δε με βάση το χρόνο απασχόλησης των μελών της Ομάδας
Έργου του Αναδόχου που πιστοποιήθηκε στο εν λόγω διάστημα και τις τιμές
ανθρωπομήνα του Αναδόχου, αφαιρουμένου τμήματος της προκαταβολής
ίσου με το ποσοστό της αξίας των πιστοποιηθεισών υπηρεσιών της περιόδου
σε σχέση με το συνολικό συμβατικό τίμημα. Η τελική πληρωμή θα καταβλη-
θεί με την παραλαβή της τελευταίας έκθεσης υλοποίησης του έργου του
Συμβούλου και τη διαπίστωση (έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
του έργου) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την σύμβαση αυτή, και θα ισούται με το ποσό που αντιστοιχεί στις πι-
στοποιηθείσες υπηρεσίες του Αναδόχου στο χρονικό διάστημα αναφοράς.

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

13. Σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, σχετικών με τα
έγγραφα του διαγωνισμού ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 150) και ως προς την άσκηση προσφυγών, όσα ορίζονται στο
ν.3886/2010(ΦΕΚ 173/Α΄/10), όπως αυτό ισχύει, αντίστοιχα.

14. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα
υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

15. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος Δι@ύγεια:
http:\\et.diavgeia.gov.gr/f/ministryofjustice και θα αναρτηθεί σε εμφανές ση-
μείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα
σταλεί στα Επιμελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομε-
σαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).

16. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Δημ.
Ιατρού, Δημ. Κατρά και Αιμ. Παραλίκα στα τηλέφωνα 213.130.7578,
213.130.7136 και φαξ 213.130.7358, 213.130.7373, αντίστοιχα.
E-mail: justespa@justice.gr ή justespa@justice.gov.gr 
17. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ministryofjustice.gr (στην
διαδρομή « Προμήθειες - Προσλήψεις  /Έργα ΕΣΠΑ») και θα διατηρηθεί εκεί
τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και
από τον ιστοχώρο του Προγράμματος Δι@ύγεια:
http:\\et.diavgeia.gov.gr/f/ministryofjustice.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αλ. Ιακωβίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86775

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλον-

τος η με αρ. πρωτ. 57737/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση

Περιβαλλοντικών ‘Ορων(σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 109256/11//31-1-12

ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, μέ-

γιστης ισχύος 149,91 ΚWp, της εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ

ΠΕΝΤΕ- Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη θέση ‘’ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ’’ του Δήμου

Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-

διαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά

της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 14/06/2012 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.19178

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 συ-

νολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  71.856,60 €  . 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 25/6/2012 ημέρα Δευτέρα

και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-

σφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-

γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 3.593,00 €.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20 ευρώ

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-

των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-

στασία, τηλ.210-6632200).

O Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 14/06/2012 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.19030

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ-

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό

(%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για την ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 συνολικής προϋπολογι-

σθείσης  αξίας  44.526,00 € . 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 22/6/2012 ημέρα Παρασκευή

και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-

σφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-

γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.226,30 €.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20 ευρώ

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-

των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-

στασία, τηλ.210-6632200).

O Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86781

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 57718/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων(σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

118175/11//31-1-12 ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτο-

βολταϊκού σταθμού, μέγιστης ισχύος 199,88 ΚWp, της εταιρείας με την

επωνυμία ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΙ- Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη θέση

‘’ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ’’ του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής, η οποία βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πο-

λυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από

τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227

και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/6/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 86787

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  Τ.κ. 117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 78426/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγ-

κριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων(σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 1055/08

ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου αυτόματου πλυντηρίου αυτοκινήτων ‘’ΤΣΑΓΚΑ-

ΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.’’, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Σταμάτας 37 στη Σταμάτα

Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση

Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον

ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα

σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή

των PLAY OFF για την άνοδο

στην Α1 εθνική κατηγορία αν-

δρών, όπου η ομάδα του Γ.Σ.

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ με μία νίκη και

δύο ήττες δεν κατάφερε να

ανέβει και συνεχίζει και τη

νέα περίοδο στη Α2 εθνική

κατηγορία.

Παράλληλα πραγματοποι-

ήθηκε η ετήσια εκδήλωση

λήξης της αγωνιστηκής πε-

ριόδου 2011-2012 στη αί-

θουσα του συλλόγου του

Αρη.

Με μια λαμπρή γιορτή

έκλεισε η φετινή χρονιά για

τις ομάδες επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης της Βούλας.

Αθλητές, γονείς, τεχνική ηγε-

σία, παράγοντες του συλλό-

γου και εκπρόσωποι του

Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, παραβρέθη-

καν στην αίθουσα

επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Βούλας.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον

απολογισμό μιας πολύ επιτυ-

χιμένης χρονιάς, τόσο σε

ομαδκό όσο και σε ατομικό

επίπεδο και έγινε αναφορά

στις πιο σημαντικές διακρί-

σεις όπως:
― 1η θέση στο πανελλήνιο πρω-

τάθλημα ομαδικού παγκορασί-

δων

― 1η θέση στο πανελλήνιο πρω-

τάθλημα ατομικού παγκορασίδων

― 3η θέση στο πανελλήνιο πρω-

τάθλημα ομαδικού νεανίδων

― 3η θέση στο πανελλήνιο πρω-

τάθλημα ομαδικού κορασίδων

― 2η θέση στην Α2 κατηγορία

των ανδρών και άλλες.

Την εκδήλωση τίμησε με την

παρουσία του, ένας από τους

σημαντικότερους αθλητές

της παγκόσμιας επιτραπέζιας

αντισφαίρησης· ο  Καλλίνι-

κος Κρεάνγκα, στον οποίο

απονεμήθηκε τιμητική πλα-

κέτα, για την συνεισφορά του

στο ελληνικό πινγκ-πονγκ,

από τον ιδρυτή του τμήματος,

Σταύρο Πλακαντωνάκη. Ο

Καλλίνικος Κρεάνγκα, μίλησε

στα παιδιά, υπέγραψε αυτό-

γραφα και παρέδωσε αναμνη-

στικά διπλώματα.

Εγινε παρουσίαση των νέων

ομάδων και η εκδήλωση

έκλεισε με πάρτυ για τους μι-

κρούς αθλητές των συλλόγων.

Οι διασχολικοί αθλητικοί αγώνες που ορ-

γανώνονταν κάθε χρόνο, στο Κορωπί,

φέτος δεν έγιναν για οικονομικούς λό-

γους. Το γεγονός αυτό στενοχώρησε τα

παιδιά που συμμετέχουν στις σχολικές

ομάδες. Η ιδέα της διοργάνωσης του 1ου

Εσωτερικού Πρωταθλήματος Καλαθο-

σφαίρισης ενθουσίασε τους μαθητές και

τις μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου. 

Ο διευθυντής Χρίστος Θεοχαρόπουλος

σε συνεργασία με τις γυμνάστριες Αγγε-

λική Ζήση και κ. Ευμορφία Παπαδοπού-

λου, με την πολύτιμη βοήθεια της

γυμνάστριας του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου  Στυ-

λιανής Δημητριάδου και με τη σύμφωνη

γνώμη των υπολοίπων καθηγητών, οργά-

νωσαν εσωτερικούς αγώνες μεταξύ των

ομάδων των τμημάτων. Αγόρια και κορί-

τσια,  έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό

και πάλεψαν για τη νίκη.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη σε τρεις φά-

σεις. Στην πρώτη φάση πήραν μέρος όλα

τα τμήματα της Α΄ τάξης και την πρώτη

θέση κατέκτησε  η ομάδα του Α2, ενώ

δευτεραθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε η

ομάδα του Α3. Στη δεύτερη φάση στην

οποία αγωνίστηκαν κορίτσια απ’ όλα τα

τμήματα του σχολείου, πρωταθλήτριες

αναδείχθηκαν οι μαθήτριες του Γ4 και τη

δεύτερη θέση κατέκτησαν τα κορίτσια του

Β4. Στην τρίτη φάση αγωνίστηκαν μαθη-

τές και μαθήτριες όλων των τμημάτων της

Β΄ και Γ΄ τάξης. Στον τελικό της τρίτης

φάσης προκρίθηκαν τα τμήματα Β3 & Γ3. 

Ο τελικός θα διεξαχθεί πανηγυρικά στις

20 Ιουνίου στις 18.30 απόγευμα, στο κλει-

στό Γυμναστήριο του σχολείου. 

1ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου

Πανηγυρικά έκλεισε η χρονιά 

για το πινγκ πονγκ του Αρη Βούλας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7/6 στο εν-

τευκτήριο του Ν.Ο.Β η απολογιστική συνέν-

τευξη Τύπου της ανδρικής ομάδας

υδατοσφαίρισης, που κατέκτησε το κύπελλο

Ελλάδος, στο κολυμβητήριο του Λαιμού (3

Ιουνίου),  μετά το 11-10 του 5ου τελικού. Ολοι

οι  πρωταγωνιστές της φετινής χρονιάς ήταν

παρόντες. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση

και χορηγοί δεσμεύτηκαν για ένα πράγμα· ότι

η Βουλιαγμένη θα συνεχίσει στο δρόμο των

επιτυχιών και τα επόμενα χρόνια.

«Η κατάκτηση του νταμπλ απο την ομάδα
μας είναι για μας θρίαμβος, χαρά, συγκίνηση,
ανατροπή των δεδομένων. Ευχαριστώ ιδιαί-
τερα τους αθλητές μας, τον προπονητή μας
τον Τεο Λοράντο, που δεν παρέκκλιναν απο

τον στόχο τους και δεν συμβιβάστηκαν με τί-
ποτα λιγότερο θέλοντας να δώσουν ένα φω-
τεινό παράδειγμα στα μικρότερα παιδιά του
Ομίλου», τόνισε στην εισαγωγή της η πρό-

εδρος του Ν.Ο.Β Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα και

δήλωσε για τη νέα χρονιά. «Ο σχεδιασμός
δεν έχει γίνει ακόμη· όμως όνειρο ζωής όλων
μας είναι να ξαναδούμε τη Βουλιαγμένη να

Γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο για τους

αγώνες του 18ου Κυπέλλου Ανοιξης. Δεν επι-

σημάναμε όμως κάτι που είναι σημαντικό για

την πόλη της Βούλας και τον Ομιλο του ΝΑΟΒ.

Ο συγκεκριμένος αγώνας κατατάσσεται

πρώτος σε πανελλήνια κλίμακα από πλευράς

συμμετοχών (80 σκάφη).

Το σκάφος με το πλήρωμά του και τον καπε-

τάνιο, που κατέλαβε την τρίτη θέση είναι βου-

λιώτικο και δη του Ναυτικού Ομίλου Βούλας.

Οι νικητές παρέλαβαν τα έπαθλά τους από το

Πλωτάρχη του Λιμενικού τμήματος της Γλυ-

φάδας  Θωμά Καρτάλη, την Ανθυπασπίστρια

Αριστέα Καλμούκου, τον Αντιδήμαρχο των

3Β Νικόλαο Ζαχαράτο κ.α. Ενδιαφέρον είχε

η απονομή βραβείων από αθλητές σε αθλη-

τές λόγω έλλειψης επισήμων. 

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση στην οποία

ο ΝΑΟΒ πρόσφερε στους παρευρισκόμενους

νόστιμα εδέσματα. 

Το πλήρωμα της Αφρόεσα, του ΝΑΟΒ, που κατέλαβε την 3η θέση, με την Ανθυπασπίστρια Αριστέα Καλ-
μούκου που τους απένειμε το κύπελλο.

Και η “Αφρόεσα” ήρθε 3η

Θριαμβευτική η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος

Οι νικητές πλαισιωμένοι από τους εκπροσώπους της Διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας.
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κατακτά Ευρωπαϊκό Κύπελλο όπως το 1997».       
Η πρόεδρος του ΝΟΒ αναφέρθηκε τόσο στο χορηγό της ομά-

δας, το εκπτωτικό χωριό McArthour Glen, «τους ευχαριστούμε

ιδιαίτερα γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που βοηθούν έμπρακτα

και η προσφορά τους είναι σημαντική για μας», όσο και στον

ΟΤΕ ΤV που κάλυψε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια: «Είναι ση-

μαντικό το γεγονός ότι η αγάπη και ο ενθουσιασμός αναθερ-

μάνθηκαν  κι αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στη στή-

ριξη απο τον ΟΤΕ TV  που κάλυψε όλα τα εντός έδρας παι-

χνίδια μας».

Ως το καλύτερο δώρο για τον εορτασμό του ενός έτους λει-

τουργίας τους στην Ελλάδα χαρακτήρισε το ντάμπλ ο διευθύ-

νων σύμβουλος της McArthour Glen Ιωάννης Κασιμάτης

«Συγχαρητήρια στην ομάδα για τις επιτυχίες της και τους στό-

χους που πέτυχε. Είναι μεγάλη τιμή για μας να υποστηρίζουμε

τη Βουλιαγμένη και προσδοκούμε σε ακόμη μεγαλύτερες επι-

τυχίες στο μέλλον».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο προπονητής της ομάδας Τεό Λο-

ράντος, που τόνισε μεταξύ άλλων «Θέλω να σταθώ σε τρια

πράγματα· να ευχαριστήσω την πρόεδρο για την εμπιστοσύνη

που μου έδειξε πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως προπονητή,

να ευχαριστήσω τους παίκτες μου και να επαναλάβω ότι πράγ-

ματι είναι μεγάλη τιμή, που μαζί τους πήρα το νταμπλ και να

πω για τον κόσμο που σε αυτούς τους αγώνες βίωσα ότι σαν

παίκτης, βλέποντας στην πισίνα Βουλιαγμενιώτες, που δεν

είχαν σχέση με το πόλο να θέλουν να κερδίσει η ομάδα. Επί-

σης θέλω να ευχαριστήσω τον βοηθό μου που επέλεξα μόνος

στην αρχή της σεζόν τον Φάνη Τίγκα για την πολύτιμη βοή-

θεια του και να του ζητήσω να μην πάει του χρόνου εκεί που

ετοιμάζεται να πάει» .

Ο αρχηγός της ομάδας ο Κώστας Τσαλκάνης, αφού ευχαρί-

στησε την διοίκηση και ιδιαίτερα την πρόεδρο και τους χορη-

γούς τόνισε: «Ευελπιστώ και τη νέα χρονιά να φέρουμε τις

ίδιες επιτυχίες και νέους τίτλους στη Βουλιαγμένη».

Ο Χρήστος Αφρουδάκης τέλος συμπλήρωσε ότι η Βουλιαγ-

μένη δουλεύει στα πρότυπα της Μπαρτσελόνα. «Η Βουλιαγ-

μένη είναι μια φιλοσοφία. Γι’ αυτό, για μας που μεγαλώσαμε

εδώ, ένα πρωτάθλημα με τον Ν.Ο.Β ισοδυναμεί με δέκα κάπου

αλλού».

Εκτός απο την πρόεδρο την  ομάδα και τους χορηγούς  το

παρών έδωσαν ο ταμιας του Ν.Ο.Β Κώστας Ποταμιάνος και ο

γενικός αρχηγός   Ρέννος Βελώνιας.

από την αντρική ομάδα του ΝΟΒ

Χρυσός 

αθλητής 

στίβου 

ο Λουκάς 

Πρωτονοτάριος

Το χρυσό μετάλλιο στα

200μ και το χάλκινο με-

τάλλιο στα 100μ. απέ-

κτησε ο αθλητής του

Μαραθώνα, Λουκάς Πρω-

τονοτάριος στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Στίβου

Α.Μ.Ε.Α., που διεξήχθη

στο Ολυμπιακό Στάδιο στις

1 και 2 Ιουνίου.

Χρυσός χορηγός του

αθλητή είναι η UNILEVER

HELLAS.

Ολοκληρώθηκε η αθλητική χρονιά για τις ακαδημίες του

συλλόγου Ο.Α. Βουλιαγμένης παρουσιάζοντας σε ένα

“open lesson”, στους γονείς τι κατάφεραν οι “Μικροί Άσσοι“

σε αυτή την χρονιά. Ο σύλλογος και οι προπονήτριες Κω-

τούλα Γεωργία και Μιχαλοπούλου Βάσια εύχονται ένα κα-

λοκαίρι με πολλές βουτιές και πολύ παιχνίδι. Ραντεβού το

Σεπτέμβρη.

Η ΙΑ Ένωση ανέθεσε στον ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ “ΜΙΚΡΟΙ

ΑΣΣΟΙ” την διοργανώση του 3ου Ενωσιακού πρωτάθλημα-

τος, στις κατηγορίες αγόρια και κορίτσια ηλικίας 12 και 16

ετών.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα γήπεδα του ομίλου

στο Καβούρι,στις 16 και 17 / 6.

Ολοι οι σύλλογοι έχουν δηλώσει συμμετοχή με πάνω από

100 αθλητές. 

Αγώνες τέννις στον Ο.Α. Βουλιαγμένης
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Αν στις 18/6 είστε μέσα στη Βουλή, ποια είναι
η δική σας θέση όσον αφορά το μνημόνιο.
Είστε υπέρ μερικής επαναδιαπραγμάτευσης ή
υπέρ της πλήρους κατάργησης του μνημονίου,
γιατί κανένα κόμμα δεν εμφανίζεται να υπο-
στηρίζει την εφαρμογή του μνημονίου ως έχει.
Στην πρώτη περίπτωση αναφέρετε τα βασικά
σημεία επαναδιαπραγμάτευσης. Στη δεύτερη
περίπτωση εξηγείστε με τι θα αντικατασταθεί.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε υπέρ της

αποδόμησης της λογικής των Μνημονίων που

είναι και οικονομικά αναποτελεσματικά αλλά

και κοινωνικά και περιβαλλοντικά απαράδεκτα.

Η αποδόμηση όμως αυτή δεν γίνεται με εύκολη

επαναστατική ρητορεία, αλλά με συγκεκριμέ-

νες θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις σε ευ-

ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Προς αυτή την

κατεύθυνση, οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε κω-

δικοποιήσει την στρατηγική μας σε δέκα θέ-

σεις:

Πάγωμα μέτρων-κατάθεση εναλλακτικού σχε-

δίου εξυγίανσης

― Πάγωμα των ρυθμίσεων για μισθούς-θέσεις

εργασίας

― Ρεαλιστικοί δημοσιονομικοί στόχοι: παρά-

ταση δημοσιονομικών στόχων με προσθήκη ρή-

τρας ανάπτυξης/ύφεσης, πρωτογενή

πλεονάσματα και πρωτογενείς δημόσιες δαπά-

νες με βάση το μέσο όρο στην ευρωζώνη

― Πακέτο τόνωσης και βιώσιμου προσανατο-

λισμού της πραγματικής οικονομίας (πράσινη

στροφή στην οικονομία)

― Ανάκληση του όρου για απόλυτη προτεραι-

ότητα των δανειστών στα ελληνικά δημόσια

έσοδα

Α― λλαγές στο PSI και την ανακεφαλαιοποί-

ηση: κάλυψη απωλειών ασφαλιστικών ταμείων,

επέκταση PSI και στον επίσημο τομέα, δημό-

σιος έλεγχος των τραπεζών

― Έλεγχος γκρίζων περιουσιών στο εξωτερικό

― Ευρωπαϊκές εγγυήσεις συνόρων- πάγωμα

εξοπλισμών

― Επανεξέταση όρων Μνημονίου με βάση τη

συμβατότητα με άλλες πολιτικές της ΕΕ (πχ.

εργασιακά, κοινωνική συνοχή, περιβαλλοντική

νομοθεσία)

― Επανεκτίμηση της βιωσιμότητας για το δη-

μόσιο χρέος: καθορισμός τμήματος χρέους

που είναι επαχθές από ανεξάρτητη ευρωπαϊκή

επιτροπή λογιστικού ελέγχου.

Πολλοί θεωρούν πως ότι και αν συμβεί, για τον
επόμενο χρόνο η οικονομία θα κινείται αρνη-

τικά και οι επιπτώσεις στην αγορά και την κοι-
νωνία θα είναι τραγικές. Συμφωνείτε με αυτή
την άποψη και πώς θα μπορούσε να αποφευχ-
θεί κάτι τέτοιο;
Εάν συνεχιστεί η ίδια πολιτική της εσωτερικής

υποτίμησης των Μνημονίων και η εχθρικότητα

για κάθε έννοια κοινωνικής και περιβαλλοντι-

κής βιωσιμότητας, ασφαλώς και η ύφεση θα

παραταθεί, η ανεργία θα ξεπεράσει το σημε-

ρινό επίπεδο του 22%, και συνολικά οι προ-

οπτικές ανάκαμψης θα υπονομευθούν. 

Μερικές δράσεις  για την αντιστροφή της κα-

τάστασης με έμφαση στο πεδίο της απασχό-

λησης και ανεργίας, αναφέρονται στα εξής:

� Πολιτικές τόσο για την κοινωνική προστασία

των ανέργων και των οικογενειών τους όσο και

για την ανάπτυξη θέσεων εργασίας μέσω της

πράσινης στροφής της οικονομίας με κοινωνική

και περιβαλλοντική βιωσιμότητα,

� Νέα αρχιτεκτονική της ευρωζώνης και ένα

νέο πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων μεγά-

λου ύψους, που θα επιτρέψουν την ανάσχεση

της βαθιάς ύφεσης, αλλά και τον ποιοτικό με-

τασχηματισμό των θέσεων εργασίας σε πεδία,

όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώ-

σιμες μεταφορές, ο βιώσιμος τουρισμός και η

πράσινη καινοτομία,

� Προώθηση μέτρων φορολογικής πολιτικής

για την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως η

φορολογική ελάφρυνση της εργασίας και η θέ-

σπιση φοροαπαλλαγών για τις πρώτες 10-15

θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων,

� Η εξασφάλιση ενός εγγυημένου αξιοπρε-

πούς εισοδήματος για όλους τους πολίτες που

συμπεριλαμβάνει και τους ανέργους αποτελεί

ένα βασικό μηχανισμό κοινωνικής προστασίας

(που μόνο η χώρα μας δεν διαθέτει στην Ε.Ε.

των 15).

Η ύφεση βαθαίνει, τα έσοδα του Δημοσίου μει-
ώνονται συνεχώς και το κράτος έχει κηρύξει,
σχεδόν, στάση πληρωμών προς προμηθευτές,
με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη απο-

διάρθρωση της λειτουργίας των δημόσιων
υπηρεσιών. Με ποιον τρόπο μπορούν να αυ-
ξηθούν άμεσα τα έσοδα του κράτους χωρίς
να προστεθούν νέοι φόροι, εισφορές κ.λπ.;

Το ελληνικό κράτος είχε και συνεχίζει να έχει ένα

οξύτατο πρόβλημα εσόδων τόσο ως προς τα συ-

νολικά έσοδα όσο και ως προς τις πηγές εσόδων.

Το σύνολο των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ

αποκλίνει σταθερά από το μέσο ευρωπαϊκό επί-

πεδο και ιδιαίτερα αποκλίνει όσον αφορά τη φο-

ρολογία εισοδήματος, πλούτου και

συγκεκριμένων κατηγοριών νομικών προσώπων

και δραστηριοτήτων, ενώ ένα μεγάλο μέρος συ-

ναλλαγών και δραστηριοτήτων κινείται εκτός επί-

σημης οικονομίας (φοροδιαφυγή και

παραοικονομία). Ως εκ τούτου, επιβάλλεται αύ-

ξηση των φορολογικών εσόδων, όχι μόνο για λό-

γους δημοσιονομικούς, αλλά και κοινωνικής

δικαιοσύνης έτσι ώστε να συμβάλλουν όλοι ανά-

λογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα και όχι

ανάλογα με την δύναμη επιρροής τους στο πολι-

τικό σύστημα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Οι-

κολόγοι Πράσινοι έχουμε καταθέσει βασικούς

άξονες παρέμβασης στο πεδίο της φορολογικής

πολιτικής, όπως το περιουσιολόγιο και το πόθεν

έσχες για όλους, ανασχεδιασμό του ΦΠΑ, φορο-

λόγηση του πλούτου, δέσμευση των γκρίζων πε-

ριουσιών κ.ά. 

Θα θέλατε να απαριθμήσετε τα 5 πρώτα
μέτρα, που θεωρείτε επιβεβλημένο να λη-
φθούν από την επόμενη κυβέρνηση;
Δεδομένου ότι η κρίση είναι πολύπλευρη (θε-

σμική/πολιτική, οικονομική, κοινωνική), ενδει-

κτικά άμεσα μέτρα παρέμβασης σχετίζονται και

με τις τρεις πτυχές της κρίσης. Συγκεκριμένα:

� Αποδόμηση της λογικής των Μνημονίων με

δημοσιονομική βιωσιμότητα και πράσινη

στροφή στην οικονομία με κοινωνική και περι-

βαλλοντική βιωσιμότητα

� Θεσμοθέτηση απλής αναλογικής- Πόθεν

έσχες και δήμευση γκρίζων περιουσιών 

� Νέο φορολογικό σύστημα με έμφαση στη

φορολόγηση πλούτου, περιβαλλοντική διά-

σταση, κατάργηση φορολογικών προνομίων

που εν τέλει είναι κοινωνικά άδικα

� Προστασία ανθρώπινων και κοινωνικών δι-

καιωμάτων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

� Αποκέντρωση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων

σε περιφερειακό επίπεδο.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμμετέχετε σε
κυβέρνηση συνεργασίας στις 18 Ιουνίου;
Βασικές προϋποθέσεις είναι:

― Η επιδίωξη αποδόμησης της λογικής των

Μνημονίων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο χωρίς να νο-

σταλγούμε την προηγούμενη κατάσταση του

χρεοκοπημένου πελατειακού κράτους.

― Η προώθηση της δημοσιονομικής βιωσιμό-

τητας στη βάση των συλλογικών και περιβαλ-

λοντικών αγαθών

― Η προώθηση ενός νέου παραγωγικού και κα-

ταναλωτικού προτύπου για τη χώρα μακριά

από τις λογικές της fast track καταστροφής

των τοπικών κοινωνιών και των φυσικών

πόρων

Συμφωνείτε με την άποψη ότι οδηγούμαστε σε
περίοδο βραχύβιων κυβερνήσεων; Ασχέτως
της θετικής ή αρνητικής απάντησής σας, τι θε-
ωρείτε ότι πρέπει να γίνει ώστε η επόμενη κυ-
βέρνηση να είναι βιώσιμη και μακράς
διάρκειας;
Η βραχύβιος παρουσία των τελευταίων κυβερ-

νητικών σχημάτων υπήρξε αντανάκλαση της

υποβόσκουσας θεσμικής, κοινωνικής και οικο-

νομικής κρίσης. Τα λεγόμενα κόμματα εξου-

σίας επεδίωκαν λύσεις και στρατηγικές στο

πλαίσιο της εκλογικής αυτοδυναμίας, είτε της

αναγκαστικής σύμπραξης με σκοπό την επι-

βίωση τους και όχι την προώθηση πραγματικών

λύσεων για τα μείζονα προβλήματα της ελλη-

νικής κοινωνίας και οικονομίας. Όσο τα ελλη-

νικά κόμματα συνεχίζουν αυτόν τον

ναρκισσισμό, αγνοώντας την κοινωνία, και αρ-

νούνται να αντιληφθούν την ανάγκη προγραμ-

ματικών συνεργασιών για την ανάταξη της

χώρας και την προώθηση μεταρρυθμίσεων,

τόσο η κοινωνία θα αρνείται να παρέχει ανοχή

στους φορείς της εξουσίας να λαμβάνουν

αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για τη χώρα

και το μέλλον των παιδιών μας.

Εχουμε όραμα και επιμένουμε
Πράσινη στροφή στη Βουλή, για μια πράσινη στροφή στην οικονομία και την κοινωνία με νέο 

παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο, νέες μορφές οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας

Κυρία Κοντούλη, στις προηγούμενες εκλογες της 6ης Μαΐου το κόμμα σας δεν κατάφερε να πιάσει το “μαγικό” αριθμό,
που ο σχετικός νόμος ορίζει και για “μια κλωστή” δεν καταφέρατε να μπείτε στη Βουλή.
Παρ’ όλα αυτά, αποφασίσατε να ξαναδώσετε τη μάχη και σ’ αυτές τις εκλογές;  Αισιοδοξείτε;
Είμαστε από τη φύση μας αισιόδοξοι, γιατί η οικολογία είναι πρωτίστως φιλοσοφία· μια φιλοσοφία που πρέπει να την εμ-

πνεύσουμε στο λαό για να μπορέσουμε να δούμε μία διαφορετική θεώρηση της ανάπτυξης και την αξιοποίησης του φυ-

σικού πλούτου της χώρας.

Αισιοδοξούμε λοιπόν και ξαναζητάμε την ψήφο του λαού, με την πεποίθηση ότι θα μας τη δώσει.

Αυτά και άλλα πολλά και ενδιαφέρονται καταγράφονται στην συνέντευξη που μας παραχώρησε η επικεφαλής των “Οικο-

λόγων Πρασίνων, Ιωάννα Κοντούλη.


