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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Ν’ αρχίσω με θετικά σχόλια και... ευχές!

Το κακό με τους πολιτικούς (όταν είναι πράγματι “πο-

λιτικά όντα”) και τους δημοσιογράφους (όταν δεν

είναι “παπαγαλάκια”, φερέφωνα ή

“τσανακογλείφτες”) είναι πως η αν-

θρώπινη πλευρά τους έρχεται δεύ-

τερη.

Επιτρέψτε μου, στο παρόν, να κάνω

μια παρέκκλιση: να προτάξω την αν-

θρώπινη πλευρά.

Τον Αντώνη Σαμαρά τον αισθάνομαι

φίλο μου! Μας συνδέει μια παλιά, φι-

λική πολιτική γνωριμία, από το 1993.

Πίστευα στον άνθρωπο και τον υπο-

στήριξα, με τις ελάχιστες δυνάμεις μου, σ’ όλη την

περιπετειώδη και πολυκύμαντη πολιτική του πορεία·

από την “Πολιτική Ανοιξη” και την επιτυχή διεκδί-

κηση της προεδρίας της “Νέας Δημοκρατίας”, μέχρι

και τον Νοέμβριο του 2011 που εκείνος άλλαξε ρότα

και προσδέθηκε στο άρμα της Μέρκελ και των “αγο-

ρών”. Από τότε βρισκόμαστε στις “απέναντι όχθες”.

“Στρατηγός” αυτός στο αντίπαλο στρατόπεδο,

“στρατιώτης” εγώ στο στρατόπεδο του πληττόμενου

Λαού.

Είναι αλήθεια όμως ότι, όσο κι αν ανέβηκε, δεν “κα-

βάλησε το καλάμι”. Ανθρώπίνα λοιπόν, του λέω δη-

μόσια: Εύγε, Αντώνη, που νίκησες! τα κατάφερες και

χωρίς τη ...βοήθειά μου.

Εύχομαι ολόψυχα, να πετύχεις για το καλό της πα-

τρίδας μας και του λαού της! (και δικό σου)...

Δεν είμαστε προληπτικοί για να θεωρήσουμε το

μικρό πρόβλημα υγείας, που σου προέκυψε ως

“κακόν οιωνόν”. Εχω περάσει και χειρότερα. “Σιδε-

ρένιος”, λοιπόν!                              Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Ο Χατζηγιάννης 
τραγούδησε 
στην Αʼ Πλαζ

Σελίδα 24

Σελίδα 3

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
του Ασκληπιείου Βούλας

Προγραμματική

Σύγκλιση και 

η Νέα Κυβέρνηση

“Το Μεγάλο μας Τσίρκο”. Μία εξαιρετική παράσταση που έδωσαν τα παιδιά του Γενικού Λυκείου Βάρης

Σελίδα 12 

Σελ. 
24
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Διάβασα με προσοχή την “προγραμματική σύγκλιση” και

μπορώ να πω, πως σε γενικές γραμμές, πολλά σημεία της

είναι προς σχετικά σωστή κατεύθυνση. Αρκεί να μην αρχί-

σουν οι αποκλίσεις, επί τα χείρω, όπως αυτή της 4ης πα-

ραγράφου: «Η νέα κυβέρνηση εθνικής ευθύνης θα είναι
όσο το δυνατόν πιο μικρή...». Μικρή είναι η Κυβέρνηση 40

Υπουργών και Υφυπουργών;

Ο Βρεττανός ιστορικός North Parkinson (1909 - 1993) και

Ναύαρχος στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο έλεγε πως πέντε (5)

Υπουργεία είναι απαραίτητα¹ και πως “όταν οποιαδήποτε
ομάδα σ’ έναν οργανισμό (π.χ. κράτος) επεκτείνεται σε πε-
ρισσότερα από 21 μέλη, η πραγματική εξουσία ασκείται
από κάποια μικρότερη ομάδα”. 
Και μιας και αναφέρθηκα στον Πάρκινσον, είναι επίκαιρο να

παραθέσω ένα απόφθεγμά του, που πάει “γάντι”:

“Ο άνθρωπος που του έχουν αρνηθεί το δικαίωμα να παίρ-
νει σημαντικές αποφάσεις (και το ‘χει αποδεχθεί” θεωρεί
σημαντικές τις αποφάσεις που του επιτρέπουν να παίρνει”.
Προσοχή, λοιπόν:

Η Ελλάς είναι ανεξάρτητη χώρα - ακόμη - και ισότιμη εταί-

ρος. Ποιος και με ποιο δικαίωμα αποφάσισε να τεθούμε

“υπό επιτροπεία”;

Αυτά όμως δεν του τα επισημαίνουν οι Σύμβουλοι του  Σα-

μαρά - και κάθε Πρωθυπουργού - αφενός γιατί δεν θέλουν

να γίνονται δυσάρεστοι και αφετέρου γιατί αμφιβάλω αν

τα γνωρίζουν. Παράλληλα δεν φροντίζουν να επικαιροποι-

ούν, να φρεσκάρουν και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Απόδειξη το πρόσφατο φιάσκο: Λίγο έλλειψε να στείλουμε

στις Βρυξέλλες, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, τον

Υπουργό Εξωτερικών Δημ. Αβραμόπουλο κι εκείνος το

απεδέχθη - έγιναν και οι σχετικές ανακοινώσεις - ενώ θα

όφειλαν να γνωρίζουν ότι με βάση το πρωτόκολλο και τη

Συνθήκη της Λυσαβώνας, στις συνδιασκέψεις αυτές τα

κράτη εκπροσωπούνται από τον Πρωθυπουργό τους ή τον

αρχηγό του κράτος. Ευτυχώς κάποιος το ανακάλυψε και

πήγε τελικά ο Παπούλιας· όχι πώς έκανε τίποτα, βέβαια!

Εκείνος που έκανε ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός που κα-

τήγαγε πραγματική νίκη κατά της πολιτικής Μέρκελ και της

παθητικότητας άλλων. Είχε προηγηθεί η νίκη της “εθνικής

Ιταλίας” με εκείνο το 2-1 κατά της Γερμανίας. Εμείς χά-

σαμε...

Αν  δεν μάθουμε να “παίζουμε” ομαδικά και συστηματικά,

με μέθοδο, “γκολ” δεν βάζουμε.

Και μέσα στη μέθοδο είναι και η κόντρα της αντιπολίτευ-

σης του Τσίπρα, του Καμμένου και των άλλων.

Θα έπρεπε να αισθάνεται ευτυχής ο Σαμαράς που έχει

ισχυρή αντιπολίτευση και να την επισείει με τα όποια επι-

χειρήματά του, στις όποιες διαπραγματεύσεις.

Παλιότερο και διαρκές τερατώδες παράδειγμα αβελτηριας

ή και “πονηριάς”, ήταν η Κυβέρνηση με πρωθυπουργό του

εξω-κοινοβουλευτικό Λουκά Παπαδήμο. Δεν θα κουραστώ

να το λέω, γιατί αν έχω δίκηο - και έχω - οι πράξεις της

είναι ανυπόστατες (μνημόνιο κλπ.) και επομένως η επανα-

διαπραγμάτευση, για το δημόσιο χρέος, μπαίνει σε νέα

βάση.

Η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν suigeneris (ιδιότυπη) κυ-

βέρνηση κατά το Διεθνές Δίκαιο και επομένως νομικά ανί-

σχυρη και οι  πράξεις της ανυπόστατες.

Ποιος θα τολμήσει να το πει αυτό στον Σαμαρα και τον Τσί-

πρα - που κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει να το κά-

νουν παντιέρα. Ο Βενιζέλος, πάντως, το ξέρει· το

ομολόγησε εξ’ άλλου, σε συνέντευξή του (κύτα “7η” φ.

732/5.5.12, σελ. 7).

Οι Συνταγματολόγοι; Επειδή δεν το “ανακάλυψαν” ή δεν το

βροντοφώναξαν, επιβάλλεται να κάνουν άμεσα ένα συνέ-

δριο και να γνωμοδοτήσουν, αν προβλέπεται, έστω σιωπη-

ρώς(;) από το Σύνταγμα, «“Κυβέρνηση ειδικού σκοπού” με
εξω-κοινοβουλευτικό Πρωθυπουργό». Αυτό και για τον επι-

πλέον λόγο, ότι στερούμεθα Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Αυτοκτονίες ή ...ετεροκτονίες;

Δεν είναι άσχετες, δεν μπορεί να είναι άσχετες οι καθημε-

ρινές πλέον αυτοκτονίες εξαθλίωσης και απελπισίας με το

κυβερνητικό πρόγραμμα και τις κυβερνητικές πρακτικές,

καθώς επίσης και με τις “τροποιποιήσεις” που επιδιώκει ο

Σαμαράς, να επαναδιαπραματευθεί.

Προ ημερών ένας 65χρονος έβαλε τέρμα στη ζωή του πη-

δώντας από τον 3ο όροφο της κατοικίας του, όταν του ανα-

κοίνωσε δικαστικός επιμελητής ότι πρέπει να εκτελέσει

δικαστική απόφαση έξωσής του. Και τον “εκτέλεσε” ...εκτε-

λώντας τη δικαστική εντολή.

Η απάντηση ήρθε με μια είδηση της 4/7/12 όπου ένας ομοι-

οπαθής του, στην Καρλσρούη της Γερμανίας, αυτή τη φορά,

εκτέλεσε τον δικαστικό επιμελητή, που πήγε να εκτελέσει

τη διακστική απόφαση έξωσης, τον αστυνομικό που τον συ-

νόδευε και άλλους δύο και μετά αυτοκτόνησε, αφού έβαλε

φωτιά στο σπίτι.

Δύο διαφορετικές αντιδράσεις στην ίδια αιτία. Εκ διαμέ-

τρου αντίθετες αντιδράσεις στην εξαθλίωση.

Η μία παθητική, στην Ελλάδα, με αυτοκτονία. Η άλλη ενερ-

γητική - επιθετική, στη Γερμανία, ετερο-κτονία*.

Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες είναι θύματα της

απληστίας των “αγορών” και των αρχόντων! Αυτοί είναι οι

ηθικοί αυτουργοί.

Δεν διεκδικώ το ρόλο της Κασσάνδρας (που επαληθεύθηκε

στην προφητεια της), αλλά πολύ φοβούμαι πως τα φαινό-

μενα θα πυκνώνουν και θ’ αγριεύουν. Οι στάσεις και οι επα-

ναστάσεις είναι ίσως αναπόφευκτες με αυτή την “νεοφιλε-

λεύθερη” πολιτική.

――――――――
1. “Ο νόμος του Πάρκινσον.

* Ο όρος “ετερο-κτονία” είναι αδόκιμος και χρησιμοποιήθηκε κατ’

οικονομίαν, ως αντιδιαστολή προς την “αυτοκτονία”. Το ρήμα είναι

αποκτείνω = σκοτώνω, φονεύω. Προξενώ θάνατο, όχι από φυσικά

αίτια.

Τριγμοί στη ΔΗΜΑΡ Σελ. 7

Ο Παπασταυρόπουλος καταγ-
γέλει πρόσληψη... Σελ. 7

Ο Αραφάτ δηλητηριάστηκε Σελ. 7

Αρχαίας ελληνικής φιλοσο-
φίας Γένεσις γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ενα Ασκληπιείο έτοιμο για
Marfinομανείς Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Προτάσεις για περιορισμό
εγκληματικότητας Σελ. 9

Δωρεάν διακοπές σε όλο τον

κόσμο! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Max Keizer: Στη Γερμανία θα κα-

ταλήξει όλη η δημόσια περιουσία

της Ελλάδας... Σελ. 11

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
Δήμο 3Β Σελ. 12

Ευχαριστούν τους εθελοντές

Μαρκοπούλου Σελ. 14

Το Δημ. Σ. 3Β συνεδριάζει Σελ. 7

Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω
ΕΣΠΑ Σελ. 16

E-call σώζει ζωές στην άσφαλτο Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Προγραμματική Σύγκλιση και η Νέα Κυβέρνηση

Συγκέντρωση φαρμάκων
στη Βούλα

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΪ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-

ΡΟΥΜΕ και στην ΥΓΕΙΑ», μαζί με τον Φιλανθρωπικό Οργανι-

σμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, συγκεντρώνουν φάρμακα και υγει-

ονομικό υλικό. Ενεργά  στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει

και ο Δήμος  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Ετσι το Σάββατο 7 Ιουλίου από τις 9 το πρωί συγκεντρώ-

νουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην πλατεία της

Βούλας.

Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό, που θα συγκεντρω-

θούν θα παραληφθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών για το ιατρείο της «Κοινωνικής Αποστολής», όπου

και θα γίνει η διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. 

Τα φάρμακα  μπορεί να προέρχονται είτε από το προσω-

πικό μας φαρμακείο, τα οποία βέβαια δεν έχουν λήξει, είτε

αγορασμένα από Φαρμακεία ειδικά για αυτόν τον σκοπό. 
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Το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς «Λύ-

ρΑυλος» θα παρουσιάσει διαδραστική συναυλία   στο

γήπεδο μπάσκετ  Βραυρώνας (μια στάση πριν το

τέρμα  (12η ΣΤΑΣΗ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ) με θέμα:

Η Ελληνική Μουσική απ’ τον Ορφέα έως  σήμερα. 30
Αρχαιοελληνικά όργανα επί σκηνής, το Σάββατο 7
Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
Η  είσοδος είναι  ελεύθερη.

Διαδραστική συναυλία για την διαχρονικότητα της ελ-

ληνικής μουσικής  με την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Οι ακροατές - θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να βιώ-

σουν μια μοναδική εμπειρία. Θα ακούσουν σωζόμενα

αρχαιοελληνικά μουσικά κομμάτια, μεταξύ των

οποίων και ένα απόσπασμα από την  τραγωδία «Ορέ-

στης» του Ευριπίδη (έγραφε ο ίδιος τη μουσική στα

έργα του), αλλά και  επιλεγμένα παραδοσιακά κομ-

μάτια  που διατηρούν ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία

από την αρχαιοελληνική μουσική, καθώς και καινούρ-

γιες συνθέσεις του Λύραυλου όπως πχ ένα μελοποι-

ημένο ποίημα του Κ. Καβάφη με συνοδεία αρχαίας

κιθάρας.

Η συναυλία συνοδεύεται με προβολή εικόνων καθώς

και με  περιεκτικές πληροφορίες  έτσι ώστε να γίνει

αντιληπτό ότι  η μουσική ήταν απόλυτα συνδεδεμένη

με όλες τις εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτι-

σμού.

Περισσότερα στο  www.lyravlos.gr

Η Ελληνική Μουσική απ’ τον Ορφέα έως  σήμερα. 
30 Αρχαιοελληνικά όργανα επί σκηνής

Το Μάρτιο μήνα είχαμε ασχοληθεί με

τα κτίσματα που βρίσκονται στον χώρο

του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης,

όπου είχαν αναρτηθεί οικοδομικές

άδειες και αναρωτιόμασταν αν ήταν

επισκευές (726/24.3.12). Γράφαμε δε

ότι όπως μας είχε πληροφορήσει η αρ-

μόδια τότε Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσι-

ριγώτη, η άδεια αφορούσε

αποκατάσταση και όχι νέα κτίρια. 

Στο ρεπορτάζ αυτό μας είχε απαντήσει

και είχαμε δημοσιεύσει στο αμέσως

επόμενο φύλλο (727/31.3) η  “ΚΙΝΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” και συγ-

κεκριμένα ο Χρήστος Διονυσόπουλος,

ότι ήδη είχε ενεργήσει  με επιστολή

της που απευθυνόταν στο ΥΠ.ΠΟ και

στην Κστ’ Εφορία προϊστορικών και

κλασικών Αρχαιοτήτήτων, επισημαί-

νοντας ότι στη Βουλιαγμένη (Λόφο Ορ-

φανοτροφείου) υπάρχουν αρχαιότητες

που δεν έχουν αποκαλυφθεί και θα

πρέπει να μην επιτραπεί καμμία εργα-

σία εκεί επισημαίνοντας:

«Οι επιτρεπόμενες από τα σχεδια-
γράμματα εργασίες δεν είχαν την έγ-
κριση της αρμόδιας αρχαιολογικής
υπηρεσίας, όπως προβλέπει ο Νόμος.
Η περιοχή γέμει αρχαιοτήτων. Εκτός

από τα εμφανή λείψανα του αρχαίου
πύργου που βρίσκεται εκεί, πολύ κοντά
στους παραπάνω οικίσκους, υπολογί-
ζεται ότι υπάρχουν στην περιοχή αυτή
και άλλες σημαντικές αρχαιότητες που

δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί». 
Στη συνέχεια λοιπόν αυτών των ενερ-

γειών είχε ανακληθεί η οικοδομική

άδεια κατόπιν παρεμβάσεως της αρμό-

διας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα η ΚΣΤ’

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών

Αρχαιοτήτων απαντά προς την “Κίνηση

Πολιτών Βουλιαγμένης” και κοινοποιεί

το υπ’ αρ. 3800 με αρ.διεκπ.3514 έγ-

γραφο στο οποίο ξεκαθαρίζει ότι πράγ-

ματι υπάρχουν αρχαιότητες που

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και έχει

ζητήσει το φάκελο από τον Δήμο για

περαιτέρω έλεγχο: 

«σε ότι αφορά στις παράνομες εργα-
σίες στην περιοχή του Λόφου Ορφανο-
τροφείου, η ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ λειτούργησε
άμεσα και αποτελεσματικά, με αποτέ-
λεσμα να ανακληθεί η χορηγθείσα
άδεια. Μάλιστα με το υπ’ αρ. πρωτ.
1945/28.3.2012 έγγραφό της  έχει ζη-
τήσει από την αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου την αποστολή του σχετικού φα-
κέλου για περαιτέρω έλεγχο. Παράλ-
ληλα έχουν ξεκινήσει και οι
διαδικασίες κηρύξεως της περιοχής
ως Αρχαιολογικού Χώρου, δεδομένου
ότι εντοπίζονται επιφανειακά σημαντι-
κές αρχαιότητες και συγκεκριμένα αρ-
χαίος πύργος, τμήμα της οχύρωσης
του Ναού του Απόλλωνος Ζωστήρος». 

Αννα Μπουζιάνη

Ανακηρύσσεται αρχαιολογικός χώρος 

ο λόφος Ορφανοτροφείου στη Βουλιαγμένη
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Η πρώτη περίοδος των “Σφητείων” άρ-

χισε την Κυριακή 1 Ιουλίου και τελει-

ώνει την Κυριακή 15 Ιουλίου και

περιλαμβάνει την θεματική της Τέ-

χνης: Θέατρο, Οπερα (Εθνική Λυρική

Σκηνή), βυζαντινές και παραδοσιακές

χορωδίες, μουσικές συναυλίες, εκθέ-

σεις,  ζωγραφικής, οινοποιών και τοπι-

κών παραγωγών συνθέτουν μια  εν-

διαφέρουσα πολιτιστική «περιήγηση». 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις στον πίνακα 

Πλιάτσικας - Ζουγανέλη 

στην Κερατέα
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και η Ελεονώρα Ζουγανέλη,

το Σάββατο 14 Ιουλίου, ώρα  21:30, θα βρεθούν στο

Στάδιο Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας

δισκογραφικά και συ-

ναυλιακά, έχει δώσει

το δικό του προσωπικό

στίγμα. 

Η Ελεωνόρα Ζουγα-

νέλη, έχει κάνει πλατι-

νένιες πωλήσεις και

στα τρία προσωπικά

album της και sold out

συναυλίες σε όλη την

Ελλάδα και την Κύπρο.  Εισιτήριο 13 €.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

- Κερατέα: DIVERSO , BREEZE, Δημοτικό Κατά-

στημα

- ΛΑΥΡΙΟ:  Flοcafe, Remezzo,Δημοτικό Κατάστημα,

NΠΔΔ «Θορικός»  - ΚΑΛΥΒΙΑ: 1920 cafe

-Σε όλα τα σταθμαρχεία  ΚΤΕΛ  ΑΤΤΙΚΗΣ

«Σφήττεια 2012 - Τέχνη και Παράδοση»  

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών

Δήμου Παιανίας οργανώνει εκδήλωση στο Σπήλαιο

«Κουτούκι» Παιανίας το Σάββατο 7 Ιουλίου υπό την αι-

γίδα του Δήμου Παιανίας.

Πρώτος σκοπός της εκδήλωσης είναι η αλληλεγγύη προς

τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες του Δήμου, με

τη συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας, συνεχίζοντας

την προσπάθεια του Δήμου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 7-7 σας περι-

μένουν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εκδή-

λωσης, με σκίαση, μουσική & το catering CAPRICCIOSA

για να απολαύσετε από νωρίς την εξαιρετική θέα των Με-

σογείων και να προσφέρουν τρόφιμα στο περίπτερο συλ-

λογής τροφίμων.

Δεύτερος σκοπός είναι η προσφορά μιας πολιτιστικής

και ψυχαγωγικής βραδιάς, στο πιο όμορφο σημείο της

πόλης. Οι υπαίθριοι χώροι της εκδήλωσης θα υποστη-

ριχθούν με καλλιτεχνική επιμέλεια φωτισμού για την

ανάδειξη του περιβάλλοντος τοπίου του Σπηλαίου και

το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις 9:00

το βράδυ, περιλαμβάνει:

• 9:30 - 10:00  Χοροθέατρο (απόσπασμα της παράστα-

σης «Γυναίκα Προμηθέας») από την Ερευνητική και Καλ-

λιτεχνική Ομάδα «δρΥός τόΠοι» της Φιλοσοφικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών σε συ-

νεργασία με την ομάδα μελέτης της αρχαίας όρχησης του

θεάτρου Δώρας Στράτου

• 10:30 - 1:30  Live Συναυλία με την μπάντα του Χρι-

στόφορου Κροκίδη – Φωνή: Στέλιος Καρπαθάκης

• 1:30  - …   Πάρτι με μουσικό πρόγραμμα από επαγ-

γελματία D.J.

Είσοδος  ελεύθερη  -  Φέρνουμε  ένα  τρόφιμο

Η μετακίνηση από και προς το σπήλαιο για όλη τη διάρ-

κεια του βραδινού προγράμματος θα πραγματοποιείται

με λεωφορεία του Δήμου Παιανίας. Έναρξη δρομολο-

γίων από 19:00 έως τη λήξη της εκδήλωσης με αφετη-

ρία την οδό Αναπαύσεως-Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων.

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσι-

κής Β. & Μ. Θεοχαράκη σε συνεργασία με

την Ιαπωνική Πρεσβεία στην Ελλάδα πα-

ρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Αθήνα

την έκθεση με τίτλο «Winter Garden: ΙΑ-

ΠΩΝΙΚΗ MICROPOP - 14 Σύγχρονοι Ιάπω-

νες Καλλιτέχνες».

Η έκθεση επιχειρεί να διερευνήσει τις δυ-

ναμικές τάσεις που διαπνέουν 35 έργα -

σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, βίντεο- 14

Ιαπώνων καλλιτεχνών, γεννημένων ανά-

μεσα στη δεκαετία του 1960 και τις αρχές

του 1980, οι οποίοι αναδείχθηκαν, κυρίως,

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις ξεχωρι-

στές τους οπτικές για τον κόσμο, μέσα

από τα εκτιθέμενα έργα τους, που χαρα-

κτηρίζονται από το λεγόμενο στιλ mi-

cropop.

.Στο πλαίσιο της έκθεσης προγραμματί-

ζονται εργαστήρια (sushi, ιαπωνικού τσα-

γιού, ιαπωνικών γλυκισμάτων, ikebana),

καθώς και προβολές ταινιών.

Διάρκ. έκθεσης έως  2 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο, Κυ-

ριακή: 10:00-18:00, Πέμπτη: 10:00-20:00

Παρασκευή: 10:00-20:00 (Ιούλιος-Αύγου-

στος: 10:00-18:00)

Τιμές εισιτηρίων: 6 €, 3 € (μειωμένο)

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Β & Μ Θεοχα-

ράκη - Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν Αθήνα

T: 210-3611206 - F: 210-3611349

E: info@theocharakis-foundation.gr

W: www.thf.gr

«Winter Garden: ΙΑΠΩΝΙΚΗ MICROPOP

14 Σύγχρονοι Ιάπωνες Καλλιτέχνες»

Το Σάββατο πάμε Σπηλιά Παιανίας! Χοροθέατρο, Συναυλία και...

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το νησί του Αίαντα θα έχουν την ευ-

καιρία να  γνωρίσουν όσοι ακολουθή-

σουν την εξόρμηση της Εναλλακτικής

Δράσης στη Σαλαμίνα την Κυριακή 15

Ιουλίου. Για τους πεζοπόρους υπάρ-

χει  μια πολύ ευχάριστη και εύκολη

διαδρομή στο δασωμένο βουναλάκι

Φούρθι.   Συνάντηση 8πμ στο λιμάνι

του Περάματος 

Για συμμετοχή Μαρία Κορομηλά

2108991145  6940308757                                       

–Εmail ena.drasi@gmail.com 

Περισσότερα www.enallaktiki-drasi.gr 



Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου προσκαλεί στην καλο-

καιρινή καμπάνια με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη βι-

βλιοθήκη» από 30 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου. Το Future

library στηρίζει και διοργανώνει σε 68 βιβλιοθήκες από όλη

τη χώρα Καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης, δημιουργι-

κότητας και καινοτομίας.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες 4-15 ετών και θα

πραγματοποιούνται πρωί και απόγευμα, στο χώρο της βι-

βλιοθήκης (Γ. Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος). Για τη συμμε-

τοχή η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-

σετε με την  Σωτηρία Νικολού, Μάρθα Παπαμικρούλη και

Ειρήνη Χατζημερκούρη στο τηλέφωνο 210-6626295.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 9 Ιουλίου 10:30 – 12:30 —- Τα Μονοπάτια των Βιβλίων

Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούργια βιβλία της Βιβλιοθήκης…  Για

παιδιά: 10 -14 ετών, και  17:30 – 19:30  Για παιδιά: 6 - 8 ετών.

Τρίτη 10/7, 9:30-11:30,  12:00-2:00 & 5:30-7:30 

—- Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα Εκπαιδευτικό θέατρο σε

σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου. Ερμη-

νεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, Φλώρα

Σπύρου. Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου. 

Τετάρτη 11 Ιουλίου 10:30 – 12:30 —- Ζωή στη θάλασσα
Εργαστήριο δημιουργικής κίνησης με ερέθισμα την ιστορία του

Οδύσσεα Για παιδιά 4 - 6 ετών,

Πέμπτη 12 Ιουλίου 10:30-12:30 & 18:00-20:00  —- Μια αυτοσχέδια
ορχήστρα. 1η συνάντηση Τα παιδιά καλλιεργούν την εφευρετικότητά

τους κατασκευάζοντας κρουστά όργανα από διάφορα υλικά.   

Παρασκευή 13/7, 10:30 – 12:30 —- Διακοσμώ τον κήπο της βι-

βλιοθήκης μου! 1η συνάντηση Εικαστικό εργαστήρι. Διακο-

σμούμε τον κήπο της βιβλιοθήκης με τους αγαπημένους μας

ήρωες πάνω σε κεραμικά γλαστράκια! Εμψυχωτής: Σωτηρία Νικο-

λού – Μάρθα Παπαμικρούλη. Για παιδιά: 8 - 12 ετών, 

Παρασκευή 13/7,  18:00-20:00 —- Διακοσμώ τον κήπο της βι-

βλιοθήκης μου! 2η συνάντηση. Φτιάχνω Graffiti με θέμα το βιβλίο.

Για παιδιά: 10 - 16 ετών

Δευτέρα 16/7,  10:30 – 12:30 —- Ο χρόνος που μας χωρίζει, ο

χρόνος που μας ενώνει. 1η συνάντηση. Μέσα στο χώρο απλώ-

νουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα τις περιπέτειες του Οδυσ-

σέα. Για παιδιά:9-12 ετών,

Τρίτη 17/7, 10:00 - 12:00 —- Κόκκινη κλωστή δεμένη 
Υφαίνουμε το δίχτυ του παραμυθιού - εικονογραφώ μια ιστορία με

υλικά από τη φύση.   Για παιδιά 6 - 12 ετών.

Τετάρτη 18/7, 17:30 – 19:30  —- Σώστε τα πάντα στη γη 
Παράσταση Κουκλοθέατρου. Για παιδιά: 4 - 8 ετών, 

Πέμπτη 19/7,  10:30 – 12:30  —- Ο χρόνος που μας χωρίζει, ο χρό-

νος που μας ενώνει. 2η συνάντηση 

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότη-

τες είναι περιορισμένος. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου, Γ. Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος ή στο τηλ. 210-

6626295.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Κουαρτέτο Βόυτσεκ»

12, 13,14 Ιουλίου, 9μ.μ.

Το «Κουαρτέτο Βόυτσεκ» παρουσιάζει μια πολιτική

περφόρμανς - συναυλία  που αντλεί το υλικό της από

τον «Βόυτσεκ» του Μπύχνερ (1836) και την ομώνυμη

όπερα του Άλμπαν Μπεργκ. 176 χρόνια μετά. 
Τι συνδέει το έτος 1836 με το 2012; 

Το τέλμα ενός πολιτικού συστήματος που έφτασε στα όριά του,

συνοδεία δυσβάσταχτης φορολόγησης των πολιτών και κρατι-

κής καταστολής; Η απουσία ενός νέου παγκόσμιου κινήματος

ικανού να δώσει ελπίδα στον καταπιεσμένο λαό; 

«Κυρίες και Κύριοι. Δείτε την πρόοδο του ανθρώπινου πολιτι-
σμού! Τα πάντα προοδεύουν!" σαρκάζει ο Μπύχνερ που ενώ στην

ζωή του γράφει επαναστατικά μανιφέστα, όπως τον «Ταχυδρόμο
της Έσσης», στο θέατρο πλάθει αντιήρωες και μεγάλους χαμέ-

νους. «Τίποτα δεν διαρκεί στον κόσμο αυτό / Και θα πεθάνουμε
κι εμείς μια μέρα. / Ε, τι να γίνει; Έτσι είναι το σωστό», λέει ο

Γέρος στον Βόυτσεκ. 

Ποιο είναι το σωστό; Να αγωνίζεσαι για να γυρίσει ο τροχός της

Ιστορίας, ακόμα κι αν δεν προλάβεις να δεις μια καλύτερη μέρα;

Η παράσταση είναι μια ζωντανή συναυλία, ένας Ύμνος της Κα-

τάρρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «Κουαρτέτο Βόυτσεκ»

απαρτίζεται από τρεις Έλληνες και ένα Γερμανό... μετανάστη. Δι-

ευθύνει ο εκκεντρικός ηθοποιός της "Volksbuhne" Henrik Arnst.

Έλλη Παπακωνσταντίνου - σκηνοθέτις

12, 13, 14 Ιουλίου, 9μ.μ 

Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260 Αθήνα

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ  ΣΤHN 

AΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΣΕΙΟ

Την  Παρασκευή 13  Ιουλίου οι   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

προγραμματίζουν  μια  βραδινή  ποδηλασία στη Ακρόπολη

και το Θησείο

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την  αφετηρία  του Τραμ

στη Βούλα στις 8.30μ.μ. και θα  ακολουθήσουν την παρα-

λιακή λεωφόρο - Πρ. Πέτρου-Λ. Βουλιαγμένης - Βούρ-

βαχη - Ακρόπολη - Θησείο. Εδώ θα κάνουν στάση για

ποτάκι.  Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 2,5

ώρες  με την επιστροφή χωρίς τη στάση

Υπεύθυνος ενημέρωσης Γιώργος Δρούκας  6945820575

«Διαδρομές με πυξίδα τη βιβλιοθήκη» 

Καλοκαιρινή Ανάγνωση, Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο Κορωπί

«Βραυρώνεια 2012»
Αφή φλόγας - Λαμπαδηδρομία,  Η Ελληνική Μουσική απ’ τον Ορφέα έως

σήμερα, “Αντιγόνη”, Αγώνας δρόμου, ποδηλατοδρομία, Φεστιβάλ χορωδιών,

Εκθεση ζωγραφικής.

Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και

Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμι-

δος, υπό την αιγίδα του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος διοργανώνουν

τα “Βραυρώνεια 2012”, από τις 7

Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 15 Ιου-

λίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Σάββατο 7 Ιουλίου - 7μ.μ.
• Αφή φλόγας με δρώμενα "άρκτων

& κανηφόρων" στην παραλία εκβο-

λής του Ερασίνου ποταμού, που

περνάει από τον αρχαιολογικό χώρο

της Βραυρωνίας Αρτέμιδος.

• Λαμπαδηδρομία από την παραλία

του Ερασίνου μέχρι τον Ναό της

Ταυροπόλου Αρτέμιδος και επι-

στροφή στο γήπεδο μπάσκετ Βραυ-

ρώνος.

• 21:00. Το Κέντρο Ελληνικής Μου-

σικής Κληρονομιάς «ΛύρΑυλος» σε

συναυλία   στο γήπεδο μπάσκετ

Βραυρώνας

Η Ελληνική Μουσική απ’ τον Ορφέα
έως  σήμερα. 30 Αρχαιοελληνικά
όργανα επί σκηνής 
(Λεπτομέρειες στη σελ. 3)

Έναρξη: 21.00  είσοδος ελεύθερη.

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

μια στάση πριν το τέρμα  (12η

ΣΤΑΣΗ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ)

Κυριακή 8 Ιουλίου - 20:30 
• Παρουσίαση δρωμένου από την

ομάδα «Λεωνίδας».

• Θεατρική παράσταση "Αντιγόνη"

του Σοφοκλέους από την θεατρική

ομάδα φοιτητών του ΤΕΙ

• Μετά την παράσταση θα ακολου-

θήσει μουσικό πρόγραμμα

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην παρα-

λία πίσω από τον αρχαιολογικό

χώρο της Ταυροπόλου Αρτέμιδος.

Σάββατο 14 Ιουλίου - 9:00 πρωί
• Αγώνας δρόμου νέων, νεανίδων

και ενηλίκων στην παραλία της Αλυ-

κής (πριν το τέρμα των λεωφορείων

305)

20:30 ― Απονομή βραβείων του 2ου

ποιητικού διαγωνισμού ενηλίκων και

του 1ου ποιητικού διαγωνισμού εφή-

βων καθώς και απαγγελία των βρα-

βευθέντων ποιημάτων στο

ξενοδοχείο Mare Nostrum

Κυριακή 15 Ιουλίου - 8:30 
• Διασυλλογικός αγώνας ποδηλα-

σίας και ανοικτός αγώνας ποδηλα-

σίας για όλες τις ηλικίες που θα

τρέξουν στην ευρύτερη περιοχή της

Ταυροπόλου, της Αλυκής, στο Βε-

λάνι και μέχρι τα όρια του δήμου Ρα-

φήνας

• 19:30 Τελετή λήξης στο ξενοδο-

χείο Mare Nostrum

•  20:30 Φεστιβάλ με τις χορωδίες:

α) «Σύλλογος Φίλων της Μουσικής

& Φιλανθρωπικός» Χορωδία της

Βραυρωνίας Αρτέμιδος,

β) «Μουσική Κιβωτός» του δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος και

γ) Δημοτική Χορωδία του δήμου Ρα-

φήνας - Πικερμίου

Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στην αί-

θουσα του ξενοδοχείου Mare Nos-

trum

Παρασκευή 13, Σάββατο 14 & Κυ-
ριακή 15 Ιουλίου
• Έκθεση ζωγραφικής με θέμα "Απο-

τυπώματα" θα λειτουργεί στον χώρο

υποδοχής του ξενοδοχείου Mare

Nostrum.

“ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ”

Εκθεση φωτογραφικού υλικού

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του  Δήμου Λαυρεωτικής οργανώνει εκδήλωση

αφιερωμένη στον μεταλλευτή της Λαυρεωτικής γης: Παρουσίαση του

φωτογραφικού και αρχειακού υλικού του Εμμανουήλ Μαρκουλή: «ΤΟ

ΛΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ»

Διάρκεια Έκθεσης «Το Λαύριο του Χθες»:  έως 14 Ιουλίου 2012.

Ώρα λειτουργίας: 8.00 μ.μ-10.00 μ.μ

Με την ενεργό υποστήριξη της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής.
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Εθελοντική γνωριμία

στον Ωρωπό
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το γραφείο Εθελοντών του Δήμου Ωρωπού, προ-

σκαλεί τους πολίτες του Δήμου να συναντηθούν για

να γνωριστούν και να ενημερωθούν  για τον Εθε-

λοντισμό στην 1η Συνάντηση Εθελοντών του

Δήμου Ωρωπού την Κυριακή 8 Ιουλίου και ώρα

19:30 στον Φάρο της Παραλίας Μαρκοπούλου.

Υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντών είναι ο Βασί-

λειος Μπόρσης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Η «Λέσχης Πρωτοβουλίας & Δράσης» σε μια προσπάθεια

βοήθειας συνανθρώπων που δυσκολεύονται να προμη-

θευθούν τα φάρμακά τους, απευθύνεται στους κατοίκους

των Πρασιών Πόρτο Ράφτη, και προτείνει τη συγκέν-

τρωση φαρμάκων, τα οποία θα παραδοθούν στον Φαρμα-

κευτικό Σύλλογο Αττικής.

Υποστηρικτικά στην προσπάθεια αυτή έρχεται και η δη-

μοτική παράταξη της μειοψηφίας του Δήμου Μαρκοπού-

λου, “Δύναμη Ελπίδας”.

Συγκεντρώνουν φάρμακα κάθε είδους, που δεν τα χρει-

αζόμαστε πλέον και που φυσικά δεν έχουν λήξει, κατά

προτίμηση με τη συσκευασία τους (κουτί). 

Όποιος επιθυμεί να συνδράμει στην προσπάθεια μπορεί

να τα παραδώσει στη διεύθυνση (Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 32,

Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 19:30μ.μ. έως τις

21:00μ.μ.). 

Εναλλακτικά, μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης της Λέσχης:

• Δόμνα Τσώλη (6977 207950).

• Αναστασία Κωνσταντέλλου (6937 336561).

• Μάρη  Ιλιάδη (6944 641900).

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που όλοι βιώνουμε,

είναι σημαντική κάθε προσπάθεια προσφοράς.

ΔΩΡΕΑΝ δρομολόγια 

στις παραλίες Κορωπίου 

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, καθημερινά δρο-

μολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας  του Δήμου Κρω-

πίας για τις  παραλίες Αγ. Μαρίνας και Λουμπάρδα

(εκτός Κυριακής).

Ειδικότερα:

Κέντρο Πόλης Κορωπίου: Ώρα 9.15 πμ. Το δρομολό-

γιο έχει αφετηρία την οδό Κολοκοτρώνη (Αγ. Πάντες)

και συνεχίζει από τις οδούς Γ. Γεώργα, Ζαλόγγου,

Αδριανού, (δεξιά), Βασιλ.  Κωνσταντίνου (δεξιά).

* Επιστροφή  για κέντρο Κορωπίου  11:40πμ

• Κίτσι : Ώρα 10.00πμ. Το δρομολόγιο έχει αφετηρία την

οδό Ταξιαρχών και συνεχίζει, Παπαγιαννοπούλου, Ηρα-

κλέους (δεξιά), Άνδρου, Κορωπίου/Βάρης, στα φανάρια

αριστερά Ηρακλειδών-Αγάλου (οικισμός Γαλήνη) 

** Επιστροφή από παραλία για Κίτσι 12:30μμ

Είθισται ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα

ενός Δήμου να δέχεται τροποποιήσεις και αναμορφώσεις

κατά τη διάρκεια του έτους που έχουν ψηφιστεί, είτε γιατί

κάτι ξεχάστηκε, είτε γιατί κάτι καινούργιο προέκυψε.

Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, με την απόφαση

136, που πήρε κατά πλειοψηφία στις 30 Μαΐου 2012, τρο-

ποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, ώστε να γίνουν άμεσα

έργα αναγκαία για τον Δήμο και για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων της καθημερινότητας.

Ορισμένα από αυτά τα έργα είναι:

1) Καθαρισμός ακτών

2) Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων

3) Αποκατάσταση οδοστρώματος

4) Διαμόρφωση χώρων για δημοτικό parking 

Τα έργα αυτά είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν

χωρίς καθυστέρηση, όπως τονίστηκε αφού άπτονται ζω-

τικών παρεμβάσεων για την ασφάλεια της πόλης και των

κατοίκων.

Κατά της απόφασης προσέφυγε, προς την Περιφέρεια Ατ-

τικής, η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου, προκειμένου

να ακυρωθεί.  

Ο Δήμαρχος Ι. Οικονομάκος, δήλωσε ότι «η όλη διαδικα-
σία που ακολουθήσαμε είναι σύννομη. Θεωρούμε ότι η έν-
σταση αυτή έχει μοναδικό σκοπό την απόπειρα
καθυστέρησης των έργων που σχετίζονται με την Υγεία
και την Ασφάλεια των δημοτών κατά την θερινή περίοδο
και γίνεται για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφε-
ρόντων.
Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την εκ-
δίκαση της παράλογης αυτής προσφυγής για να ξεκινή-
σουμε μέσα στο καλοκαίρι τα παραπάνω έργα και να δουν
οι δημότες να καθαρίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι και οι
παραλίες».

Προσέφυγε η αντιπολίτευση Ωρωπού 

κατά της απόφασης τροποποίησης Τεχνικού

Προγράμματος στο Δήμο Ωρωπού

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθε-

σης της μόνιμης αντιπροσωπείας της

τρόικα στην Αθήνα σχετικά με την εξέλιξη

του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων

και ειδικά για το σημείο, σύμφωνα με το

οποίο «… ενώ ψήφιζαν τον «Καλλικράτη»

για να γίνουν συνενώσεις των δήμων και

να εξοικονομηθεί 1,5 δις ευρώ, έκαναν

πάνω από 12.000 προσλήψεις στους

ΟΤΑ», η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ), σε ό,τι αφορά στους Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πα-

ραθέτει στοιχεία με βάση τα δεδομένα

του Υπουργείου Εσωτερικών και με βάση

δεδομένων της Ελληνικής Εταιρείας Το-

πικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, όπου

διαψεύδει τα στοιχεία της Τρόικα και

τους καλεί να διασταυρώσουν τα στοιχεία

αλλιώς πρόκειται για συκοφαντία!

Στις 30/9/2010, το τακτικό προσωπικό

των δήμων  ήταν 64.831 και το προσωπικό

των ΝΠΔΔ των δήμων  ανερχόταν  κατ΄

εκτίμηση στις 12.750. Συνολικά δηλαδή το

2010 στους δήμους της χώρας υπηρετού-

σαν 77.581 υπάλληλοι.

Από 1/1/2011 με την εφαρμογή του «Καλ-

λικράτη» μεταφέρθηκαν στους δήμους:

• από τις νομαρχίες (πολεοδομίες κ.λπ.)

2.787 άτομα,

• από τις κρατικές περιφέρειες τα στε-

λέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και

Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ), 454 άτομα,

• από το Υπουργείο Παιδείας οι καθαρί-

στριες σχολείων, συνολικά 5.951 άτομα,

• από τις δημ. επιχειρήσεις 1.988 άτομα

• από μετατάξεις ΟΑΣΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ.λπ.

350 άτομα.

Δηλαδή στο προσωπικό των δήμων και

των νομικών τους προσώπων προστέθη-

καν άλλα 11.530 άτομα, ανεβάζοντας έτσι

τον  συνολικό αριθμό των υπηρετούντων

στις 89.111. 

Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία νεώτε-

ρης απογραφής την 1η  Ιανουαρίου 2012

το προσωπικό των δήμων ανερχόταν στις

72.699 και των ΝΠΔΔ των δήμων στις

10.850. Σύνολο  83.549. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι

το προσωπικό των δήμων και των νομικών

τους προσώπων κατά τη τελευταία διετία

μειώθηκε κατά 5.562 άτομα.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας, παρά τη μετα-

φορά στους δήμους προσωπικού, μειώθη-

καν κατά περίπου 20% και λόγω τα

εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου. 

Έτσι από 2.180 εκ. ευρώ πριν την εφαρ-

μογή του «Καλλικράτη», μειώθηκαν  στα

2.015 εκ. ευρώ το 2010, στα 2.065 εκ.

ευρώ το 2011, ενώ προϋπολογίζονται στα

1.746 εκ. ευρώ το 2012.

Ακόμη όμως και αν η αναφορά της έκθε-

σης της τρόικα συμπεριλαμβάνει και το

έκτακτο και το εποχικό προσωπικό (πυρα-

σφάλειας, παιδικών κατασκηνώσεων,

ναυαγοσώστες κ.α.) δηλαδή προσωπικό

που η μισθοδοσία του δεν επιβαρύνει τον

Κρατικό Προϋπολογισμό – καθώς αυτή

καλύπτεται από την είσπραξη των αντα-

ποδοτικών τελών – και πάλι δεν «βγαί-

νουν» τα νούμερα.

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων για

προσωπικό το 2012 σε παιδικούς σταθ-

μούς και άλλες υπηρεσίες δεν έχει καν

δρομολογηθεί, με αποτέλεσμα πολύ σύν-

τομα να μη μπορούν να λειτουργήσουν

σημαντικές υπηρεσίες των δήμων.

Μειώσεις  με “Καλλικράτη”
Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη»

επήλθαν μειώσεις και στον αριθμό των αι-

ρετών. Συγκεκριμένα: οι δήμαρχοι μει-

ώθηκαν από τους 1034 στους 325 (-69%),

οι δημοτικοί σύμβουλοι από 16.510 στις

9.375(-43%), οι πρόεδροι των δημοτικών

συμβουλίων από 913 διαμορφώθηκε

στους 325 (-64%), οι αντιδήμαρχοι από

2.337 μειώθηκαν στους 1.502 (-36%).

Τέλος, μείωση υπήρξε και στον αριθμό

των ειδικών συμβούλων και συνεργατών

από 2.337  σε 1.502  (-36%).

Τέλος, σε ότι αφορά στις εξοικονομήσεις

1,5 δις ευρώ από δαπάνες της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να σημειωθεί ότι

η τακτική επιχορήγηση των δήμων από

τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2012

σε σχέση με το 2009 έχει μειωθεί κατά

50%, δηλαδή από τα 2.845 εκ. ευρώ στα

1.415 εκ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για μι-

κρές επενδύσεις κατά 55%, δηλαδή από

847,5 εκ. ευρώ στα 380 εκ. ευρώ.

Επίσης να υπογραμμιστεί ότι δαπάνες

που έπρεπε να καταβάλει η κεντρική κυ-

βέρνηση (μισθώματα σχολικών μονάδων,

μεταφορά μαθητών κλπ), μέχρι στιγμής

επιβαρύνουν τους – ήδη ισχνούς- προ-

ϋπολογισμούς των δήμων.

H ΚΕΔΕ πιστεύει ότι αν αυτά τα ποσοστά

μείωσης δαπανών εφαρμόζονταν και

στους άλλους φορείς της κεντρικής και

γενικής κυβέρνησης, τότε η χώρα θα είχε

ήδη πρωτογενές πλεόνασμα.

Η ΚΕΔΕ καλεί τους συντάκτες της έκθε-

σης να επιβεβαιώσουν από κοινού τα

στοιχεία που παραθέτουν,  διαφορετικά

θα πρόκειται για μία ακόμη συκο-

φαντία, η οποία έχει ως στόχο να πλήξει

την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και της Χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη

περίοδο.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

διαψεύδει την ΤΡΟΪΚΑ
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Τριγμοί στη ΔΗΜΑΡ

παραιτούνται μέλη της 

διαφωνώντας

Κάθε ημέρα που περνάει και νέες αντιρρήσεις - αντι-

δράσεις προκύπτουν μέσα από τα στελέχη της Δημο-

κρατικής Αριστεράς του Φώτη Κουβέλη, για τη

συμμετοχή τους στην παρούσα Κυβέρνηση του Αν-

τώνη Σαμαρά.

Μετά την παραίτηση του υπεύθυνου της οικονομικής πο-

λιτικής της, Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος δήλωσε

ότι παραιτείται μεν, αλλά  θα

παραμείνει ως μέλος της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής και θα συ-

νεχίσει να παρεμβαίνει στα

πολιτικά τεκταινόμενα, ακο-

λούθησε ο Στέφανος Μπα-

γιώργος (μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής), ο

οποίος σε δηλώσεις του στο

tvxs.gr τόνισε:

“Νομίζω ότι η ΔΗΜΑΡ πήρε μια
απόφαση που βρίσκεται σε
αναντιστοιχία με τις προεκλο-

γικές της δεσμεύσεις. Είχε πει ότι θέλει μια προοδευτική
κυβέρνηση, κάτι που προϋποθέτει διαφορετικό πολιτικό
συσχετισμό, ο οποίος δεν προέκυψε από τις κάλπες.
Αυτό που προέκυψε ήταν η Νέα
Δημοκρατία στην πρώτη θέση
που της δίνει και την όποια πρω-
τοβουλία. Δεν ήταν προαπαιτού-
μενη η συμμετοχή της
Δημοκρατικής Αριστεράς στην
κυβέρνηση, τουλάχιστον από την
ενημέρωση που εγώ έχω, την
οποία έχουν και άλλοι. Έχω την
εντύπωση ότι αυτό την οδηγεί
στο πρώτο της λάθος”, τόνισε ο

κ. Μπαγιώργος αιτιολογώντας

τους λόγους της διαφωνίας του.

[...] “Το δεύτερο λάθος είναι ότι επέλεξε να στηρίξει
χωρίς να έχει συμμετοχή. Ούτε να προτείνει ούτε να προ-
βάλλει ούτε να περάσει πολιτικές θα μπορεί. Εκτιμώ ότι
σε λίγο καιρό η ΔΗΜΑΡ θα υποφέρει από ασφυξία καθώς
θα βρίσκεται μπροστά σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες με
τις οποίες είτε θα διαφωνεί είτε θα τις αγνοεί”.

Ωστόσο και άλλα μέλη δυσανασχετούν για τον τρόπο

που συμμετέχει η ΔΗΜΑΡ. Ο Οδυσσέας Βουδούρης στο

ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ,  τόνισε ότι η επιστολή Σαμαρά για

«απόλυτη προσήλωση της Ελλάδας στην εφαρμογή του
μεταρρυθμίσεων», συνιστά απόκλιση από τη συμφωνία
των τριών πολιτικών αρχηγών και χαρακτήρισε ανησυ-
χητικό το γεγονός ότι απουσιάζει από το κείμενο η λέξη-
κλειδί: «επαναδιαπραγμάτευση».

Το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον τραπεζικό όμιλο Bar-

clay’s και τις προσπάθειές του να χειραγωγήσει τα επιτόκια

διατραπεζικού δανεισμού LIBOR και EURIBOR για δικό του

όφελος, σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών που έχασαν δε-

κάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύει τις στρεβλώσεις

του διεθνούς χρηματοοικονομικού τραπεζικού συστήματος

όταν απουσιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι εποπτικές

αρχές δεν λειτουργούν εύρυθμα.

Η απόφαση της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για τραπε-

ζική ένωση και ενιαία εποπτική αρχή των κρατών-μελών

της Ευρωζώνης ανοίγει το δρόμο για να αντιμετωπιστούν

αυτές οι στρεβλώσεις με γνώμονα το συμφέρον των ευ-

ρωπαίων πολιτών.

Η ΔΗΜ.ΑΡ θεωρεί επιπλέον ότι είναι επιβεβλημένος ο δια-

χωρισμός επενδυτικών και εμπορικών τραπεζικών λει-

τουργιών, ώστε να μην κινδυνεύουν τα χρήματα των απλών

καταθετών από τα περίπλοκα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Τέ-

τοιες ρυθμίσεις θα μείωναν τις διακυμάνσεις και την αστά-

θεια των χρηματαγορών προστατεύοντας την οικονομία

και τους πολίτες από  την ένταση των χρηματοπιστωτικών

κρίσεων.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΔΗΜΑΡ)

Δισεκατομμύρια έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από το σκάνδαλο Barclay’s

Στην  συνεδρίαση του ΔΣ

του Δήμου Λαυρεωτικής,

3/7/2012, αποφασίστηκε η

πρόσληψη ενός Βιολόγου,

με σύμβαση ενός έτους και

αποζημίωση 18.000 Ευρώ,

με την δικαιολογία ότι τα

εδάφη  της  πόλης του

Λαυρίου έχουν μολυνθεί

από τον μόλυβδο(!!!), και

ότι ο συγκεκριμένος επι-

στήμονας θα προτείνει

τρόπους απορρύπαν-

σης(!!!).

Προφανώς η Δημοτική

Αρχή ξαναανακάλυψε τον

τροχό, και πληρώνει σε δύ-

σκολα οικονομικά καιρούς

18.000 Ευρώ, για να μάθει

πώς λειτουργεί!!!

Παρότι οι δύο ιατροί- Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι του ΚΥ

πρότειναν, να παραδώ-

σουν οι ίδιοι στον Δήμο τις

σχετικές μελέτες μέτρη-

σης της ρύπανσης των

εδαφών του Λαυρίου που

έχουν εκπονηθεί από ειδι-

κούς επιστήμονες (καθη-

γητές Παν/μίου με

εξειδίκευση στην απορρύ-

πανση εδαφών) και

σαφώς εμπεριέχουν και

τρόπους απορρύπανσης, η

πλειοψηφία του Δ Σ επέ-

μεινε και τελικά ψηφί-

στηκε η προφανής

ρουσφετολογική πρόσ-

ληψη με ψήφους 10 υπέρ

και 6 κατά.

Δυστυχώς ακόμα η Τοπική

Αυτοδιοίκηση δεν έχει

απογαλακτισθεί από τις

παιδικές της ασθένειες

που είναι βεβαίως και

ασθένειες του σύγχρονου

Ελληνικού κράτους.

Το ρουσφέτι και την εξυ-

πηρέτηση υμετέρων.

Σταύρος Παπασταυρόπουλος

Καταργούνται όλες

οι αμειβόμενες 

Επιτροπές υπουργείων
Με εντολή του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, προς

τους Υπουργούς, καταργούνται όλες οι αμειβόμενες Επι-

τροπές των Υπουργείων καθώς και οι Ειδικές Γραμμα-

τείες.  

Η ανασυγκρότηση των όποιων Γραμματειών και Επιτρο-

πών στα Υπουργεία θα γίνει  πλέον από μηδενική βάση. 

Η απόφαση αυτή δεν ισχύει για Ειδικές Γραμματείες που

δεν μπορούν να διακόψουν την λειτουργία τους, όπως  το

ΣΔΟΕ. 

Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται σημαντικό ποσό  και

μπαίνει τάξη στον κρατικό μηχανισμό. 

“Να πάρεις πίσω το επίδομα”

καλεί ο Σαμαράς τον Μεϊμαράκη 

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά

στο θέμα που δημιουργήθηκε με απόφαση του τέως προ-

έδρου της Βουλής Β. Πολύδωρα να εγκρίνει επίδομα

ύψους 1.000 ευρώ στους εργαζόμενους της Βουλής. Σε

τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρόεδρο του σώμα-

τος Ευ. Μειμαράκη ζήτησε  να βρεθεί άμεσα τρόπος να το

πάρουν πίσω, γιατί «σε περίοδο περικοπών, είναι πρό-
κληση για τους πολίτες να δοθεί οποιοδήποτε επίδομα
στους υπαλλήλους του κοινοβουλίου».

Αντίθετοι οι “Ανεξάρτητοι

Ελληνες” με την πώληση

της Βιομηχανίας Ζάχαρης

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ συναντήθηκαν με εκπροσώ-

πους της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της Ελληνικής

Βιομηχανίας Ζάχαρης, να ενημερωθούν προκειμένου να πα-

ρέμβουν  ώστε να αποτραπεί η ισοπεδωτική πώληση της

ΕΒΖ σε πολωνική εταιρεία με τίμημα που δεν ξεπερνά το

20% της εκτιμώμενης αξίας της Βιομηχανίας. 

Η προηγούμενη οικονομική χρονιά είχε κλείσει με κέρδη και

η τρέχουσα προαλείφεται να κλείσει με πολύ πιο θεαματικά

κέρδη, παρά το βαρύ τόκο του 12% που έχει επιβάλλει η

Αγροτική Τράπεζα στα δάνεια που εκχωρεί στην ΕΒΖ. 

Οι “Ανεξάρτητοι Ελληνες” δήλωσαν ότι είναι αντίθετοι

με την πώληση μιας ανθούσας επιχείρησης και θα στα-

θούν απέναντι σε μία τέτοια κίνηση στο Κοινοβούλιο. 

“Πολιτικό και οικονομικό έγκλημα” χαρακτήρισε

την πώληση της Βιομηχανίας Ζάχαρης η Γ.Γραμμα-

τέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.

Καταγγέλει, ο Παπασταυρόπουλος, την

πρόσληψη Βιολόγου στη Λαυρεωτική

Σε ανακοίνωση που μας απέστειλε ο δημοτικός

σύμβουλος της μειοψηφίας στο Δήμο Λαυρεω-

τικής, Σταύρος Παπασταυρόπουλος, καταγγέ-

λει τη Δημοτική πλειοψηφία ότι προσέλαβε

βιολόγο, ενώ θεωρείται απολύτως περιττός. Δη-

μοσιεύουμε την ανακοίνωση:
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Ο έχων να πληρώνει 

παρανομεί

Το έχουμε γράψει το σύνθημα πολλές φορές σε αντι-

διαστολή του “ο ρυπαίνων πληρώνει”, που είχε γίνει

σύνθημα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ομως ο ρυπαίνων, συνήθως, είναι θρασύς και αδιάφο-

ρος και “λεφτάς”, επομένως καταλήγει στο “ο έχων να
πληρώνει παρανομεί”.
Αυτό περίπου άκουσε αναγνώστης, από υπάλληλο στα

3Β, όταν διαμαρτυρήθηκε γιατί, αφού κατήγγειλε ότι γί-

νονται οικοδομικές εργασίες σε συγκεκριμένη οικοδομή

στο Καβούρι, ενώ έχουν απαγορευθεί τους καλοκαιρι-

νούς μήνες, εισέπραξε το αμίμητο: «μπορεί να θέλει να

πληρώσει το πρόστιμο!»

Αντισυνταγματικές 

οι μειώσεις μισθών 

Απόφαση των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, ανα-

τρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα, για την αντισυνταγ-

ματικότητα των μνημονιακών μειώσεων μισθών στο

Δημόσιο τομέα.

Οι δύο μνημονιακοί νόμοι 3833/2010 και 3845/2010 που

επέβαλαν μείωση των αποδοχών και των επιδομάτων

των εργαζομένων στο Δημόσιο κρίθηκαν αντίθετοι στην

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

(ΕΣΔΑ) και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.  

Θυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είχε

κρίνει συνταγματικό το Μνημόνιο! Ετσι, είναι η πρώτη

απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που έρχεται σε

ευθεία αντιπαράθεση με την απόφαση ΣτΕ.

Τον Αραφάτ τον “φάγανε”
Οπως αποδεικνύεται, και θα πιστοποιηθεί μετά την ει-

δική εξέταση, αφού προηγουμένως γίνει εκταφή του, ο

παλαιστηνιακός ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ δηλητηριάστηκε

με ραδιενεργό πολώνιο, το οποίο βρέθηκε στα προσω-

πικά του αντικείμενα και στα ρούχα του, σε υψηλές πο-

σότητες.

Η “μαφία” των “αγορών”  δουλεύει σε όλα τα επίπεδα

και σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Όπου και νάσαι, σκάβε βαθιά, κάτω είναι
η πηγή» Φρ. Νίτσε 

Τα τελευταία χρόνια μελετώντας, προ-

σπάθησα να ταξινομήσω τις σκέψεις μου

επάνω στην ελληνική  φιλοσοφία.               

Αυτό μου έδωσε αφορμή, κάτι σαν μια

μικρή υποχρέωση, να μεταδώσω αυτή τη

γνώση που αποκόμισα, χωρίς πάλι να πα-

ραγνωρίζω, ότι για τον επ” αυτών ειδή-

μονα αναγνώστη,  δεν παύω παρά να

κομίζω γλαύκας. ΄Αν πάλι γίνομαι κουρα-

στικός, ευχής έργο θα ήταν να είχα μια

υπόδειξη αναβολής του εν λόγω εγχειρή-

ματος.

«Η ελληνική φιλοσοφία», γράφει λοιπόν ο

αείμνηστος καθηγητής. Ν. Λούβαρις,

«ανεφάνη το πρώτον εν ταις ελληνικαίς
αποικίαις».
Και με το “ελληνικές αποικίες”, εννοεί

αυτές της Ιωνίας της Μικράς Ασίας και της

Κάτω Ιταλίας. Αυτή λοιπόν η ελληνική φι-

λοσοφία διαφέρει ριζικά από τις φιλοσο-

φίες ανατολικού τύπου, όπου το ιερατείο

κρατούσε τον πολίτη  ή καλύτερα τον λαό

δέσμιο σε ένα θεοκρατικό δογματισμό. 

Κάποιοι μίλησαν για ινδικές αντιγραφές

και άλλες ξενόφερτες εισαγωγές. Ο Νίτσε

κατηγορηματικά απορρίπτει κάτι τέτοιο

λέγοντας, ότι «είναι αστείο να μιλάμε για
ξενόφερτη εισαγωγή φιλοσοφίας, στον
τόπο που γεννήθηκε η φιλοσοφία». Μπο-

ρούμε όμως να δεχτούμε κάποιες φιλοσο-

φικές επιλεκτικές  αφομοιώσεις, καθώς το

ελληνικό πνεύμα όντας απηλλαγμένο από

κάθε δογματισμό,  δεν κρατούσε  την

πόρτα  κλειστή σε κάθε τι  που έκρινε καλό

και ωφέλιμο, αλλά δεν δίσταζε να προχω-

ρήσει  και παρά πέρα. Αυτό βέβαια είναι

και η ειδοποιός διαφορά   του φιλοσόφου:

«περνά το ποτάμι ακροπατώντας σε ότι
επιπλέει και προβάλει· πέτρα η ξύλο, αδια-
φορώντας για τη θεμελιωμένη στερέωση.
Θέλει μόνο να το διαβεί, να το διαβεί πρώ-
τος, γρήγορα   και ας βουλιάξει». Εκεί δια-

φέρει από τον επιστήμονα, ο οποίος σε

κάθε του πράξη ζυγιάζει τα πάντα και σι-

γουρεύει τα βήματά, γι΄αυτό και έρχεται

δεύτερος. 

Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα, στις

αστικές  δημοκρατικές πόλεις της Ιωνίας

κατά τον 6ο, 7ο  π.Χ. αιώνα,  οι μυθοπλα-

στικές κοσμοερμηνείες παραμερίζονται. 

Θέατρο πρώτο για την φιλοσοφική μάχη,

η Μίλητος με τις πολυάριθμες αποικίες

της.. Εκεί ο Θαλής,  ο Αναξίμανδρος,  ο

Αναξιμένης και πιο πέρα η Έφεσος με

πρωταγωνιστή τον Ηράκλειτο. Ακολου-

θούν οι θρακικές πόλεις: τα Άβδηρα με τον

Πρωταγόρα και Δημόκριτο και η Μεγάλη

Ελλάδα με τους διαχρονικού κύρους φι-

λοσοφικές σχολές   Πυθαγορείων και

Ελεατών και του Εμπεδοκλή. 

Ανακεφαλαιώνοντας  λοιπόν,   διαπιστώ-

νει κανείς, πως  η ελληνική διανόηση  εν

πρώτοις είδε το φώς στις αποικίες της Ιω-

νίας. Αυτές είναι εκείνες που πρώτες συ-

ζητούν για την αρχή και την ουσία του

κόσμου. ΄Ετσι σε αυτή την εποχή, αυτή η

φιλοσοφική φάση, μπορεί να χαρακτηρι-

στεί καθαρά Κοσμολογική και Οντολογική,

όπου   το “είναι και το γίγνεσθαι” κυριαρ-

χούν. Από αυτή την κίνηση ξεπήδησαν αρ-

κετά αργότερα, οι περίφημοι και αρχικά

παρεξηγημένοι Σοφιστές, οι λόγιοι αντι-

πρόσωποι του ελληνικού αστισμού, όπως

οι Πρωταγόρας, Ιππίας Πρόδικος, Γοργίας

κ.α. 

Στην Αθήνα με την παρακμάζουσα αριστο-

κρατία, οι οργιαστικές λατρείες του Διο-

νύσου με τον Ορφέα ανθούν,

αντιτάσσοντας τις θεολογικές κοσμογο-

νίες του Ησιόδου και του Φερεκύδη, ενώ

στην Ιωνία εξακολουθεί η κοσμολογική φι-

λοσοφία να κατέχει τον πρώτο λόγο. 

Στις αγροτικές κοινωνίες της Κάτω Ιταλίας

μια νέα  φιλοσοφία η “ιδεαλιστική” με

τους Πυθαγορείους,  αρχίζει να προβάλ-

λει. Ο πυθαγοριτισμός  (532 π.Χ.) είναι μια

νέα θρησκευομένη φιλοσοφία που έρχεται

αντιμέτωπη στην Ιωνική φυσική. Στον Κρό-

τωνα και στο  Μεταπόντιο,  ο Πυθαγόρας

ο Σάμιος και στην Ελέα ο Παρμενίδης κα-

ταπολεμούν την ιωνική φυσική και ιδιαί-

τερα  «τα πάντα ρεί και ουδέν μένει…….
δίς εις τον ποταμόν ούκ άν εμβαίης» του

Ηράκλειτου .  

Ο Παρμενίδης θέλει στατικό τον κόσμο, ο

Ηράκλειτος πρεσβεύει τη συνεχή ροή:

«τα πάντα ρεί».
Αυτή την εποχή τώρα η Αθήνα, ακολουθεί

και συμμετέχει στην απαξίωση της Ιωνικής

φιλοσοφίας.

Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Ξενοφών, δε-

δηλωμένοι   επικριτές της δημοκρατίας,

μαζί με τον Κριτία, Χαρμίδη, Αλκιβιάδη, δί-

νουν τώρα νέες αξίες στην ανθρώπινη

ζωή, όπως το δίκαιο, τη φρόνηση, την ευ-

σέβεια, την αυτοθυσία και προσκαλούν σε

μάθηση τον κάθε πολίτη. 

Κατά βάση σε αυτή την περίοδο, η φιλο-

σοφία αλλάζει στόχους. Από κοσμολογική

γίνεται ανθρωπολογική και ηθική. Δίνει το

υψηλό στίγμα της ηθικής ζωής με την σω-

κρατική φράση «φιλοσοφούντα με δείν
ζήν και εξετάζοντα εμαυτόν και τους άλ-
λους».
Από τον στοχασμό του  Σωκράτη και τη φι-

λοσοφία του, έρχονται και ιδρύονται οι μι-

κρότερες φιλοσοφικές σχολές, όπως  η

Μεγαρική, η Ηλιο-ερετρική, η Κυνική, η Κυ-

ρηναϊκή, ονόματα που πήραν ανάλογα με

τον τόπο εγκαθίδρυσής τους.

Από τις ίδιες Σωκρατικές αρχές  προχωρεί

και  ξεκινά  ο Πλάτων με το μεταφυσικό

ιδεαλιστκό στοχασμό του. Ο Πλάτων στον

κόσμο των γνώσεων διακρίνει τα αισθητά,

τα οποία μας ξεγελούν χωρίς να μας δί-

νουν τη σταθερή και πραγματική γνώση.

Τα αισθητά είναι φτηνές απομιμήσεις ενός

άφθαρτου νοητού κόσμου, ουράνιου· του

κόσμου των “Ιδεών”. Με βάση αυτήν την

αρχή χωρίζει τον άνθρωπο σε σώμα γήϊνο,

φθαρτό και σε ψυχή ουράνια, άϋλη, αθά-

νατη. 

Για τον Αριστοτέλη (384  – 322 π.Χ.)  φι-

λοσοφία είναι η γνώση για τη γνώση,  στο

κέντρο της οποίας ίσταται και βασιλεύει  ο

ανθρώπινος νους και το λογικό.  Στο επί-

κεντρο κυριαρχούν οι αρχές και οι αιτίες

που μελετά η επιστήμη, η επιστήμη του κα-

θόλου (δηλ. η καθολική) την οποία καλ-

λιεργούμε «εαυτής ένεκεν»  και όχι για τις

όποιες ιδιοτελείς εφαρμογές της,  δηλαδή

μοναχά γι’ αυτήν την ίδια.  

Τα δεινά που επακολούθησαν μετά τον πε-

λοποννησιακό πόλεμο και τη μακεδονική

επικράτηση, έδωσαν χώρο στο να ανα-

πτυχθεί η ελληνιστική φιλοσοφία, που αν-

τικείμενό της έχει αυτόν τούτον τον

άνθρωπο και την ευτυχία του. Περί αυτής

όμως έχω στο παρελθόν διεξοδικά γράψει.  

Από το επόμενο άρθρο, στόχος μας θα

είναι οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι αρχής γενο-

μένης από τον Θαλή, τον εκ των επτά

σοφών, πρώτο φιλοσοφο.  
γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――
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Όσοι γονείς έχουν μικρά παιδιά, έχουν ζήσει αμέτρη-

τες φορές την εικόνα που θα περιγράψω. Νυκτερινές

συνήθως ώρες, οι αναπόφευκτες παιδικές ιώσεις προ-

καλούν τις γνωστές ασκήσεις ετοιμότητας «σε τρία
λεπτά ντυμένοι, με τα όπλα στο πεδίο ασκήσεων, τρέ-
χουμε τώρα, τρέχουμε ...». Για τους κατοίκους της νο-

τιοανατολικής Αττικής ένας ο προορισμός, ο πιο

κοντινός: Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας-Βενιζέλειο

Παιδιατρικό.

Όταν ακόμα ήμουν «στραβόγιαννο» γονιός, στο πρώτο

παιδάκι, ένας φίλος μού σφύριξε: «Δεν είναι ανάγκη με
το παραμικρό να τρέχετε στο Παίδων. Υπάρχει και το
παιδιατρικό στο Ασκληπιείο. Εμάς μας έχει σώσει πολ-
λές φορές». Επέπρωτο να σώσει κι εμάς πολλές φορές.

Τουλάχιστον σε όσα αφορούσαν στις γνωστές παιδικές

περιπέτειες υγείας, το Βενιζέλειο ήταν επί σειρά ετών

η φιλόξενη αγκαλιά και καταφυγή για τον τρελαμένο

από την αγωνία του γονιό των λεγόμενων νοτίων προ-

αστείων. Πάντοτε ετοιμοπόλεμο, ήταν το μόνο τμήμα

του Ασκληπιείου, εκτός από το ορθοπεδικό, που εφη-

μέρευε καθημερινά επί 24ώρου βάσεως.

Χάρη σε κάποιες πολύ πεισματάρες κυρίες, ιατρούς της

παλαιάς, που λέμε, σχολής, το πανάξια περίφημο «Ια-

τρείο Παιδικού Άσθματος» του Βενιζέλειου καταξιώ-

θηκε όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και στην

ευγνωμοσύνη των γονιών που είχαν την τύχη να γνω-

ρίσουν από κοντά τι θα πει νοσηλευτική ευσυνειδησία

και αυταπάρνηση, όχι μόνο των ιατρών, αλλά και των

αδελφών νοσοκόμων. Κυρία Παπαδάκου, κυρία Ζήβα,

αν τυχόν έρθει στα χέρια σας αυτή η εφημερίδα, σας

ευχαριστώ από βάθους καρδιάς για την προσφορά σας

κυρίες μου, εσάς και τις κατά καιρούς συνεργάτιδες και

συνεργάτες σας. Ποτέ δεν αισθάνθηκα στο Βενιζέλειο,

τη συνήθη παγωμάρα που προκαλεί η είσοδος σ’ ένα νο-

σοκομείο.

Χρειάστηκε πριν λίγες μέρες να τρέξουμε πάλι στο Βε-

νιζέλειο, νύχτα ως συνήθως. Ένοιωσα το ίδιο συναί-

σθημα με τον ξενιτεμένο που επιστρέφει μετά από

χρόνια στο χωριό του, με την ανυπόμονη εικόνα της

ζωής στη θύμηση και βρίσκει την ερήμωση. Ο τυφώνας

«Τζέφρυ» είχε χτυπήσει και το Βενιζέλειο με τα παρα-

τρεχάμενα στοιχειά Ξυνογιαννακοπούλου, Λοβέρδο και

τους διακοσμητικούς διοικητές που διαδέχθηκαν ανα-

ξιοκρατικότατα τον αγωνιστή Ηρακλή Καραγεώργο.

Δεν είχε γενική εφημερία το νοσοκομείο εκείνη τη

νύχτα. Ο νεαρούλης που έκανε βάρδια σεκιούριτι στην

ανοιχτή πύλη κάτι πήγε να μου πει καθώς περνούσα,

αλλά άργησε. Πλησιάζοντας στο Βενιζέλειο ένοιωθα

ένα σφίξιμο στην καρδιά και μού ‘ρθε εκείνο το παλιό

τραγουδάκι «Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά ...».

Στρίβω στην πίσω πλευρά τής κλινικής, σκεφτόμουνα

«θα βρω να παρκάρω;» ...έκπληξη! Εκεί που γινόταν ο

καλός χαμός από αυτοκίνητα επισκεπτών κάτω από

τους ευκαλύπτους στη μάντρα, αλυσσίδες όσο έφτανε

το μάτι μου μέχρι κάτω στα εξωτερικά ιατρεία. Τρία αυ-

τοκίνητα μόνο, εκεί που παρκάρει συνήθως το προσω-

πικό της κλινικής, πάνω στο φαρδύ πεζοδρόμιο της

πίσω εισόδου. Μουδιάσαμε, μας ζώσανε τα φίδια. Μπή-

καμε μέσα, άκρα ησυχία, ούτε γονείς, ούτε νοσοκόμες

να πηγαινοέρχονται, ούτε παραπονεμένες παιδικές φω-

νούλες, νέκρα.

Μιά νοσοκόμα μόνο, εμφανέστατα έκπληκτη που μας

έβλεπε, πήγε και ξύπνησε στον πάνω όροφο την ασκου-

μένη παιδίατρο της 24ωρης βάρδιας. Κατέβηκε αμέσως

η κοπέλα, πρόθυμη, ευγενέστατη, ο γιατρός αναδύθηκε

αστραπιαία μέσα από τον κουρασμένο άνθρωπο, εξέ-

τασε το παιδί, με χαμόγελο, στοργικά, εύγε της. Απάν-

τησαν πρόθυμα και στις εύλογες απορίες μας για την

ερήμωση. Μόνο στις γενικές εφημερίες θα δέχεται πε-

ριστατικά και πέραν του πρωϊνού ωραρίου το Βενιζέ-

λειο. Ρώτησα τη νοσοκόμα για τις αλυσσίδες. Εντολή

διοικητού για να παρκάρουν άνετα τ’ αυτοκίνητα του

προσωπικού.

-Μα κι εδώ; στο παιδιατρικό; Κι αν έχει μόνο έναν συ-
νοδό το παιδάκι, τον οδηγό του αυτοκινήτου; Πως θα
παρατήσει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου; Ή πρέ-
πει να έρχεται με το άρρωστο παιδί στην αγκαλιά, από
τριακόσια μέτρα μακριά που είναι το πάρκινγκ επισκε-
πτών;
Κούνησε μ’ ένα θλιμμένο χαμόγελο το κεφάλι της, δεν

είπε τίποτε και τά ‘πε όλα. Πως να σχολιάσει η γυναίκα

την παντοδύναμη ανθρώπινη βλακεία, την ακατανίκητη;

Τουλάχιστον ο απόστρατος λιμενικός με το μπεγλέρι,

που η Ξυνογιαννακοπούλου τοποθέτησε εκόντα-άκοντα

στη θέση του διοικητή των έργων Ηρακλή Καραγεώρ-

γου, δεν έφτιαξε τίποτε ο άνθρωπος, αλλά σε γενικές

γραμμές δεν χάλασε κάτι. Τούτος εδώ ο τωρινός, ο

«αντι-παρκαδόρος» με τις αλυσσίδες, δείχνει να μην

γνωρίζει ότι αν δεν θέλεις, ή δεν μπορείς λόγω ανωτέ-

ρας βίας να φτιάξεις κάτι, τουλάχιστον δεν χαλάς αυτά

που άλλοι έφτιαξαν και τα βρήκες.

Σε όλη την Ελλάδα η απαξίωση της Δημόσιας υγείας,

που ξεκίνησε επί ημερών του πρωθυπουργού του ιδιω-

τικού κεφαλαίου, Κώστα Σημίτη, και επελαύνει από επο-

χής Γιωργάκη και εντεύθεν, είναι λογικό ότι χρειάζεται

διοικητές νοσοκομείων μιάς εντελώς συγκεκριμμένης

ποιότητας. Έχουν μείνει ν’ αγωνίζονται με αυταπάρ-

νηση, μόνοι κι εγκαταλελειμμένοι οι γιατροί και το

ηρωϊκό νοσηλευτικό προσωπικό. Και θα πρέπει να είναι

κάποιος διακεκριμμένα βλαξ και αγνώμων, για να μην

αναγνωρίζει ότι ο καθημερινός αγώνας των εργαζομέ-

νων στα δημόσια νοσοκομεία υπερβαίνει κατά πολύ την

εύλογη εργασιακή αυτοσυντήρηση.

Ένα Ασκληπιείο έτοιμο για Marfinομανείς
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Με αφορμή την πρόσφατη, πρώτη συνεδρίαση

του τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας του

δήμου Παλλήνης, αλλά και τη σημασία που δό-

θηκε από τα κόμματα, στις προηγούμενες εκλο-

γές για το θέμα της εγκληματικότητας και την

ασφάλεια του πολίτη, θα ήταν χρήσιμο να κατα-

τεθούν κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπισή

της  στο δήμο Παλλήνης. Η γενικότερη έξαρση

της εγκληματικότητας στην Αττική οφείλεται

κατά βάση σε δύο κυρίως λόγους. 

Πρώτον, προέρχεται από το οικονομικό και κοι-

νωνικό περιβάλλον του σήμερα, που οδηγεί με-

γάλη μερίδα του πληθυσμού στην φτώχεια και

στην ανέχεια. Η ολοένα και αυξημένη ανεργία

των νέων και όχι μόνο, όπως και η κοινωνική

απομόνωση, θα έχουν ως φυσικό επακόλουθο

την αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς και

την έξαρση εγκληματικών πράξεων, όπως κλο-

πές, διαρρήξεις κλπ. Ο δεύτερος λόγος της αυ-

ξημένης παραβατικότητας οφείλεται στην

ραγδαία αύξηση των παράνομων μεταναστών, οι

οποίοι με τη σειρά τους, εφόσον δε βρίσκουν

κάπου εργασία, επιλέγουν το εύκολο κέρδος

που έρχεται μέσα από παράνομες πράξεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στο δήμο Παλλήνης η εγκλη-

ματικότητα μπορεί να περιοριστεί με την εφαρ-

μογή συγκεκριμένων προτάσεων και θέσεων που

θα προέρχονται τόσο από την αστυνομία, όσο

και από την τοπική κοινωνία που γνωρίζει καλύ-

τερα την καθημερινότητα. 

Απαιτούνται να παρθούν μέτρα, όπως αυξημένες

περιπολίες και ενίσχυση των αστυνομικών τμη-

μάτων του Γέρακα και της Παλλήνης, προκειμέ-

νου η αστυνόμευση να υπάρχει και στις πιο

απομακρυσμένες γειτονιές του δήμου, όπως η

Δέση Γέρακα, στο Γαργηττό, στην Ανθούσα,

στην Κάντζα και στην εκτός σχεδίου περιοχή της

Παλλήνης, όπως Άγ.Αθανάσιο, Μάριζα, Βακαλό-

πουλο, Πανόραμα κλπ.

Χρειάζονται τουλάχιστον από δύο περιπολίες

ανά τμήμα σε κάθε Δημοτική Ενότητα, ανά οκτά-

ωρο. Η αχαρτογράφητη ουσιαστικά ορεινή πε-

ριοχή του δήμου που γειτνιάζει με Πεντέλη και

Ντράφι, δυσχεραίνει την αστυνόμευση, με απο-

τέλεσμα ίσως πρέπει να ενταθεί η συνεργασία

των δύο αστυνομικών τμημάτων και να γίνει αλ-

ληλοκάλυψη προσωπικού και βαρδιών, προκει-

μένου οι περιπολίες να γίνουν περισσότερο

ευέλικτες. 

Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση προς το

αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να ενισχυθούν

τα Α.Τ. Γέρακα και Παλλήνης, με περισσότερο

προσωπικό, αφού πλέον ο δήμος Παλλήνης,

πέρα από πρωτεύουσα του νομού, είναι με βάση

την τελευταία απογραφή, ο μεγαλύτερος δήμος

σε πληθυσμό στην Ανατολική Αττική και τα Με-

σόγεια. 

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα που συνδέεται άμεσα με

αυτό της εγκληματικότητας, είναι και τα προ-

βλήματα που δημιουργούν οι τσιγγάνοι στον Γέ-

ρακα, στην περιοχή πίσω από το νεκροταφείο.

Καταγγελίες για λεηλασία του νεκροταφείου Γέ-

ρακα από αυτούς, υγειονομικές παραβάσεις,

καθώς και προβληματική συμπεριφορά με τους

υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής  όπου γειτ-

νιάζουν, καθιστούν επιβεβλημένη πλέον την με-

τακίνησή τους από εκεί, τηρώντας πάντα την

κείμενη νομοθεσία και τα δικαιώματα, όπως αυτά

προβλέπονται από αυτή. Τα παραπήγματα στη

συγκεκριμένη τοποθεσία έχουν τοποθετηθεί πα-

ρανόμως, είναι αυθαίρετα και βρίσκονται σε ξένη

ιδιοκτησία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρη-

κτικό μείγμα ως προς την έξαρση της παραβατι-

κής συμπεριφοράς. 

Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο δήμο

Παλλήνης, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί απο-

σπασματικά, αλλά με προτάσεις που θα είναι

εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες, που θα εξασφα-

λίσουν στον κάτοικο της περιοχής το πρωταρ-

χικό δικαίωμα στην ασφάλεια, σε μια περιοχή

που επέλεξε να μείνει αυτός και η οικογένειά

του.

*Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου

Παραβατικότητας του Δήμου Παλλήνης. 

Προτάσεις για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στο δήμο Παλλήνης
Γράφει 

ο  Νεκτάριος 

Καλαντζής*
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

� Έχει βγει η απόγνωση βόλτα θανάτου στις ταράτσες

μας και βρέχει ανθρώπους στα σκυμμένα μας κεφάλια.

Ο ιός HIV συνεχίζει να μα-

στίζει ολόκληρο τον πλα-

νήτη και περισσότερο

φτωχά κοινωνικά στρώ-

ματα, ναρκωμανείς και

ομοφυλόφιλους.

Ο φόβος που υπάρχει για

κοινωνική αποξένωση,

αλλά και ο φόβος προς την

ίδια την αρρώστια κάνει

τους υποψήφιους ασθενείς

να αποφεύγουν την εξέ-

ταση σε ειδικά κέντρα. 

Εκτιμάται ότι σήμερα στις

ΗΠΑ 1,2 εκατομμύρια

άτομα είναι θετικά στον ιό

HIV, ωστόσο το 20% εξ

αυτών δεν το γνωρίζουν,

με αποτέλεσμα να αποτε-

λούν «πηγή μόλυνσης».

Σχεδιάζεται λοιπόν να κυ-

κλοφορείσει το πρώτο οι-

κιακό τεστ για τον HIV, το

OraQuick, το οποίο θα πω-

λείται στα φαραμακεία σε

προσιτή τιμή και μέσα σε

20 - 40 λεπτά θα γνωρίζει

ο ενδιαφερόμενος την κα-

τάσταση της υγείας του. 

Το τεστ θα λειτουργεί με

ένα μικρό δείγμα σάλιου

από το στόμα του χρήστη.

Οι υπεύθυνοι της FDA χα-

ρακτήρισαν την κυκλοφο-

ρία του τεστ που

αναμένεται μέσα στους

επόμενους μήνες (και δια-

δικτυακά), ως ένα σημαν-

τικό βήμα προς την

εξέταση πολλών ατόμων

που διαφορετικά δεν θα

ελέγχονταν ποτέ για τον

HIV και έτσι ελπίζουν να

μπει “φρένο” στην εξά-

πλωσή του. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι

υπήρξαν αντιρρήσεις στο

άκουσμα της έγκρισης του

τεστ και αυτό διότι μπορεί

να εμφανίζει ακρίβεια της

τάξεως του 99.98% σε ό,τι

αφορά τα άτομα που δεν

έχουν μολυνθεί, ωστόσο η

ακρίβειά του δεν ξεπερνά

το 92% σε ό,τι αφορά τον

εντοπισμό των μολυσμέ-

νων με HIV ατόμων. Αυτό

σημαίνει ότι περίπου ένα

μολυσμένο άτομο στα 12

θα λάβει ψευδώς αρνητική

απάντηση, τη στιγμή που

ένα στα 5.000 άτομα που

δεν έχουν μολυνθεί θα

λάβει ψευδώς θετική απάν-

τηση.

Τα άτομα που λαμβάνουν

θετικό αποτέλεσμα πρέπει

να προχωρήσουν σε άμεση

επιβεβαίωσή του με εργα-

στηριακή εξέταση. Αλλά

και όσα λάβουν αρνητικό

αποτέλεσμα πρέπει να

επαναλάβουν την εξέταση

μετά από τρεις μήνες

καθώς μπορεί κάποιος να

έχει μολυνθεί πρόσφατα

και απαιτούνται αρκετές

εβδομάδες προτού εμφανι-

στούν στον οργανισμό του

αντισώματα εναντίον του

HIV.

Στις αντιρρήσεις που ακού-

γονται απάντησε ο δρ Αν-

τονι Φάουτσι, ερευνητής

επί μακρόν στο πεδίο του

AIDS και επικεφαλής του

Εθνικού Ινστιτούτου Αλ-

λεργιών και Μεταδοτικών

Νόσων των ΗΠΑ, λέγοντας

ότι τα πλεονεκτήματα που

θα έχουμε εάν περισσότε-

ροι άνθρωποι εξετάζονται

για HIV είναι πολλά περισ-

σότερα από οποιεσδήποτε

αντιρρήσεις. Και πρόσθεσε

ότι αν ένα άτομο που έχει

μολυνθεί με τον ιό του

AIDS ξεκινήσει αντιρε-

τροϊκή θεραπεία μειώνον-

ται ως και κατά 96% οι

πιθανότητες μετάδοσης

του ιού σε άλλα άτομα.

Όσοι έχουν έστω και μια

υποψία εμπλοκής τους με

τον ιό θα πρέπει να ελέγ-

χονται όχι μόνο για την

προσωπική τους υγεία,

αλλά και για την γενική

πρόληψη, ώστε να αποτρέ-

πεται η εξάπλωση επιδη-

μίας στον πληθυσμό.  

Ετσι η θεραπεία για τον HIV

εκτός του ότι σώζει το ίδιο

το άτομο (με αποτέλεσμα

κάποιοι να θεωρούν ότι το

AIDS έχει πλέον μετατρα-

πεί σε μια χρόνια νόσο

όπως πολλές άλλες), απο-

τελεί και μια μορφή προλη-

πτικής στρατηγικής για την

αποτροπή εξάπλωσης της

επιδημίας στον πληθυσμό.

Στοιχεία σε δικαστικές υποθέσεις μπο-

ρεί να αποτελέσουν τα όσα γράφετε

σε σελίδες τύπου facebook και twitter. 

Ο Μανχάταν Μάθιου Σκιαρίνο, δικα-

στής της Νέας Υόρκης ζήτησε απ’ το

Twitter να του διαβιβάσει τα στοιχεία

ενός από τους χρήστες του που συμ-

μετείχε στις διαδηλώσεις του κινήμα-

τος Occupy Wall Street, καθώς κατά

την άποψή του, τα μηνύματα δεν συ-

νιστούν προσωπικά δεδομένα και ότι,

κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται από

τη συνταγματική εγγύηση που προ-

στατεύει την ιδιωτική ζωή.

«Όταν αναρτάς ένα tweet, είναι σαν
να φωνάζεις από το παράθυρο· ο στό-
χος δεν είναι να το κρατήσεις μυ-

στικό», δηλώνει ο δικαστής σε μία εν-

τεκασέλιδη σέλιδη απόφαση.

«Το Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα ανάρ-
τησης tweet, αλλά πολλοί άνθρωποι το
αναρτούν για λογαριασμό τους· υπάρ-
χουν παρά ταύτα συνέπειες αυτών
των απόψεων που εκφράζονται δημό-
σια. Αυτό που εκφράζετε δημόσια
ανήκει σε όλον τον κόσμο. Ό,τι κρα-
τάτε για τον εαυτό σας σάς ανήκει»
γράφει στην επιχειρηματολογία του. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, πως ό,τι

δημοσιεύουμε στις σελίδες κοινωνικής

δικτύωσης, δεν είναι ακριβώς δημόσιο,

δηλαδή ανοιχτό προς όλους, καθώς

μπορούν και το βλέπουν όσοι είναι

φίλοι σου. Δεν βγαίνεις στο παράθυρο

να το φωνάξεις, το δηλώνεις στους

“φίλους” σου.

Παρ’ όλα αυτά το twitter, ανακοίνωσε

ότι θα εξετάσει την περίπτωση και τις

ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει.

Σύμφωνα πάντως με τους κανόνες λει-

τουργίας του Twitter, “οι χρήστες είναι
ιδιοκτήτες του περιεχομένου των μη-
νυμάτων που αναρτούν”.
Και διαβεβαίωσαν πως σαν εταιρία

υπερασπίζονται αποφασιστικά τους

χρήστες τους και τα δικαιώματά τους.

Να σημειωθεί ότι μία τέτοια απόφαση

γνωστοποίησης των προσωπικών γρα-

πτών του κατηγορουμένου, μπορεί να

δημιουργήσει νομολογία για την ελευ-

θερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο.

Η ACTA καταργήθηκε από το Ευρω-

κοινοβούλιο, να πούμε στον δικαστή.

Ο ηγέτης των Παλαιστινίων, Γιάσερ Αραφάτ, που πέθανε το

2004, κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες, παρά το ότι τον εξέτα-

σαν 50 γιατροί, σήμερα βγαίνει στο φως της δημοσιότητας ότι

είχε δηλητηριαστεί με ραδιενεργό πολώνιο. Αυτό προκύπτει

από εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην

Ελβετία, σε βιολογικά δείγματα που ελήφθησαν από τα προ-

σωπικά αντικείμενα και ρούχα του, που δόθηκαν από τη γυ-

ναίκα του, Σούχα.

Η είδηση περιλαμβάνεται σε ντοκιμαντέρ του ειδησεογραφι-

κού πρακτορείου Αλ Τζαζίρα.

«Το συμπέρασμα είναι ότι βρήκαμε πολώνιο σε σημαντικά επί-

πεδα στα δείγματα αυτά», δήλωσε ο Φρανσουά Μποσίντ, δι-

ευθυντής του Ινστιτούτου Ραδιοφυσικής Λοζάνης.

Με ραδιενεργό πολώνιο είχε δηλητηριαστεί και ο Ρώσος

πρώην κατάσκοπος, Αλεξάντρ Λιτβινένκο, το 2006.

Ο Αραφάτ βρισκόταν στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, πο-

λιορκημένος στο γενικό επιτελείο του από τον ισραηλινό

στρατό, όταν αρρώστηκε και πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 2004

στο Περσί. Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούσαν το Ισραήλ ότι τον

δηλητηρίασε.

Οπως ελέχθη για να επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου του, θα πρέ-

πει να γίνει εκταφή για να ακολουθήσουν ειδικές αναλύσεις.

Λίγο σάλιο, είναι αρκετό για να μάθεις...

Προσέξτε τι γράφετε στις σελίδες

κοινωνικής δικτύωσης!

Ο Αραφάτ δηλητηριάστηκε
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ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) θα φιλοξενήσει στις εξοχι-

κές κατασκηνώσεις του Δήμου στον Άγιο

Ανδρέα, από 1-16 Αυγούστου, παιδιά με

νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα ηλικίας από 6

έως 12 ετών.

Την ομάδα των παιδιών που θα δημιουρ-

γηθεί και θα σταλεί στην κατασκήνωση θα

συνοδεύσει κι ένας φυσικοθεραπευτής, ο

οποίος με ειδικό πρόγραμμα φυσικοθερα-

πείας θα βοηθάει τα παιδιά στην πισίνα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής, εφόσον δεν

έχουν κλειστεί οι θέσεις,  στο τηλέφωνο

210-8237302 ή στα γραφεία της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α στην Κυψέλης 2, Αθήνα.

Ο γνωστός οικονομικός αναλυτής Max Keiser,

στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δορυφορι-

κού τηλεοπτικού σταθμού “Russia Today”,

απάντησε σε κάποια ερωτήματα που αφορούν

στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και

είναι άκρως διαφωτιστικά και ενδιαφέροντα

για εμάς τους Ελληνες.

Είπε μεταξύ άλλων:

"Το απίστευτα δυσανάλογο χρέος της Ελλά-

δας έχει, στην πραγματικότητα, συσσωρευθεί

σε διάφορες τράπεζες ανά τον κόσμο και φορ-

τώθηκε στον ισολογισμό της Ελλάδας".

[...]

"Το χρέος της Ελλάδας δεν προέρχεται από

την Ελλάδα. Προέρχεται από αυτές τις άλλες

χώρες, που έχουν χρησιμοποιήσει την Ελλάδα

ως χωματερή τοξικού χρέους. Και τώρα η ελ-

ληνική κυβέρνηση απαιτεί να αποπληρώσει

αυτό το τοξικό χρέος ο ελληνικός λαός. Αλλά

εξυπακούεται ότι οι Έλληνες δεν θα είναι σε

θέση να πληρώσουν αυτό το χρέος. Επομέ-
νως, σύντομα θα γίνουμε όλοι μάρτυρες ενός
οικονομικού ολοκαυτώματος".

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα διεξαχθεί τις

επόμενες ώρες ψηφοφορία για ένα νέο Μνη-

μόνιο, του οποίου την επικύρωση απαιτούν οι

δανειστές, προτού χορηγήσουν στη χώρα ένα

νέο δάνειο, ύψους 130 δισ. ευρώ. Το νέο Μνη-

μόνιο προβλέπει περαιτέρω περικοπές και μια

συμφωνία με τους ιδιώτες κατόχους του ελ-

ληνικούς χρέους.

[...]

"Το όλο εγχείρημα του ευρώ ήταν ιδέα της

Γερμανίας. Ήταν ένα εγχείρημα ύπουλο, που

αποσκοπούσε στο να γίνει δυνατή η επανέ-

νωση Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.

Τώρα που η Γερμανία επανενώθηκε, τριγυρ-

νάει στην Ευρώπη σαν το πεινασμένο θηρίο

και λεηλατεί τη δημόσια περιουσία χωρών

όπως η Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι σήμερα

αυτό που ήταν κάποτε οι Εβραίοι της Ευρώ-

πης. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός οικονο-
μικού ολοκαυτώματος που οργάνωσε η

Γερμανία".

[...]

"Τα τελευταία δέκα χρόνια, από το ξεκίνημα

αυτής της νομισματικής ένωσης, όλοι οι προ-

αναφερθέντες ταΐζουν τους Έλληνες τοξικό
χρέος με το ζόρι. Όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο

της Goldman Sachs σε αυτή την υπόθεση, και

πώς η τράπεζα αυτή, με το τεράστιο τοξικό
χρέος που είχε, φρόντισε ώστε η Ελλάδα να
συμπεριληφθεί στη ζώνη του ευρώ. Ήταν όλα

προσχεδιασμένα. Η Γερμανία γνώριζε πολύ
καλά ότι μια μέρα το οικοδόμημα του ευρώ θα
κατέρρεε και όλο αυτό το διάστημα ανυπομο-

νούσε να γίνει η έκρηξη για να τρέξει και να

μαζέψει τα πολύτιμα λάφυρα. Η Γερμανία

αυτή τη στιγμή έχει εισβάλει στην Ελλάδα και

είναι έτοιμη να εισβάλει και στην Πορτογαλία

και στην Ισπανία. Έχουμε να κάνουμε με ένα
4ο Ράιχ. Η Γερμανία έχει όλα τα χαρτιά της

τράπουλας στα χέρια της και παίζει την παρ-

τίδα πανέξυπνα".

Όσον αφορά το νέο Μνημόνιο, ο Max Keiser

δήλωσε: "Μέσω αυτού του νέου γύρου μέ-

τρων λιτότητας η Ελλάδα οδηγείται δέσμια σε

μια προδιαγεγραμμένη πορεία τραίνου προς

την "τελική λύση". Το ΔΝΤ θα έχει από πριν

αγοράσει όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές

και τα βαγόνια του θα οδηγήσουν τους Έλλη-

νες προς αυτή την "τελική λύση".

Και συνεχίζει ο Max Keiser:
"Εάν η συμφωνία επιτευχθεί, οι ιδιώτες κάτο-

χοι του ελληνικού χρέους αναμένεται να

έχουν περίπου 70% μείωση στην αξία των

επενδύσεών τους.

"Ωστόσο, αυτοί οι ιδιώτες επενδυτές, στων

οποίων το χρέος πρόκειται να τους γίνει "κού-

ρεμα", έχουν ήδη ασφαλίσει πλήρως αυτό το

χρέος στην αγορά των CDS και, ακόμα και αν

ο κόσμος γυρίσει ανάποδα, αυτοί θα έχουν

εξασφαλισμένο το κέρδος τους", τόνισε ο

Keiser.

"Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο γι' αυτούς. Αυτός

είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα βρί-

σκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη μέγγενη. Θα

πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλο το τοξικό

χρέος που έχει συσσωρευθεί στους ισολογι-

σμούς των τραπεζών στη Γερμανία, τη Βρετα-

νία, τις ΗΠΑ, έχει φορτωθεί στον ισολογισμό

της Ελλάδας. Και τώρα η ελληνική κυβέρνηση

έχει την απαίτηση να πληρώσει ο ελληνικός

λαός για όλο αυτό το τοξικό χρέος. Το χρέος

της Ελλάδας δεν δημιουργήθηκε στην Ελ-

λάδα, αλλά σε αυτές τις άλλες χώρες. Η Ελ-

λάδα χρησιμοποιήθηκε σαν χωματερή του

παγκόσμιου τοξικού χρέους".

Σε ερώτηση γύρω από αν θα τεθούν νέοι όροι

στην Ελλάδα στο προσεχές μέλλον, ο Κeiser

υπενθύμισε:

"Την ελληνική κυβέρνηση την έχουν διορίσει

οι τραπεζίτες. Και η προηγούμενη ελληνική

κυβέρνηση εκπαιδεύτηκε στη Σχολή του Σικά-

γου, εκεί ακριβώς που εκπαιδεύτηκε και η επι-

κεφαλής του ΔΝΤ, Christine Lagarde. Πάει

καιρός που οι Έλληνες στερούνται κοινοβου-

λευτικής αντιπροσώπευσης. Αυτό που οφεί-

λουν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να

επαναστατήσουν και να αντικαταστήσουν

αυτή την κυβέρνηση, ώστε να αποκτήσουν αυ-

τοδιάθεση και να επανακτήσουν την εθνική

τους κυριαρχία".

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν θα πρέπει να

πιστέψουμε στις θεωρίες συνομωσίας για

τους Rotschilds, o Max Keiser εξήγησε:

"Δεν έχει σημασία το αν θα τις πιστέψουμε,

αλλά το αν θα συνειδητοποιήσουμε πως η
ύπαρξη αυτών των τραπεζών είναι συνώνυμη
με την απόλυτη ανομία. Το είδαμε αυτό στην

πράξη όταν, από την τράπεζα MF Global των

ΗΠΑ, ένα δισεκατομμύριο δολάρια που ανή-

καν σε απλούς καταθέτες έκαναν φτερά. Και
δεν έγινε ούτε μια εισαγγελική έρευνα για
την υπόθεση! Δεν υπάρχουν νόμοι. Οι κυνη-

γετικοί νόμοι καταργήθηκαν και έχουν όλοι

αρπάξει μια καραμπίνα και λεηλατούν.

Η Γερμανία το ξέρει αυτό καλά και το απο-
λαμβάνει. Στα χέρια της θα καταλήξει σε λίγο
όλη η δημόσια περιουσία της Ελλάδας, της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας".

Μαx Keiser:

Σύντομα θα γίνουμε όλοι μάρτυρες ενός οικονομικού 
ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εται-

ρείας Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) σε συνεργασία με την επι-

χείρηση της λίμνης Βουλιαγμένης, απο-

φασίστηκε εκπτωτικό εισιτήριο για τη

λίμνη Βουλιαγμένης, για εγγεγραμμέ-

νους ρευματοπαθείς στην  ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.,

που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την

μέθοδο της λουτροθεραπείας. Το μει-

ωμένο εισιτήριο αντιστοιχεί σε 5 αντί 8

ευρώ, με ελεύθερο χώρο στάθμευσης.

Οποιος ενδιαφέρεαι μπορεί μέχρι 20

Ιουλίου να επικοινωνεί με τα γραφεία

της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο τηλ. 210-8237302

για τη συμμετοχή του στο εκπτωτικό

πρόγραμμα.

Το νερό της λίμνης αναβλύζει από

πηγές βάθους 50 και 100 μέτρων. Η θερ-

μοκρασία του παραμένει σταθερή μεταξύ

21ο C και 27ο C. Η στάθμη της λίμνης

είναι 50 εκ. ψηλότερη της επιφάνειας

της θάλασσας και έτσι εκβάλλει σ’ αυτήν

λόγω υπερχείλισης, επομένως το νερό

ανανεώνεται συνεχώς από τις ιαματικές

πηγές της.

Το νερό της λίμνης είναι υφάλμυρο και

λόγω των συστατικών του, έχει θεραπευ-

τικές ιδιότητες. Προσφέρει ανακούφιση σε

κάθε είδους αρθρίτιδες, σε δερματικές και

γυναικολογικές παθήσεις, σε οσφυαλγίες

και ισχυαλγίες. Τα συστατικά του νερού

είναι: Κάλιο, Νάτριο, Λίθιο, Αμμώνιο,

Ασβέστιο, Σίδηρος, Χλώριο, Ιώδιο και

μικρή ραδιενέργεια.

Η λουτροθεραπεία ωφελεί τον ρευμα-

τοπαθή

Με τη λουτροθεραπεία ελαττώνονται οι

πόνοι, αυξάνεται η κινητικότητα και βελ-

τιώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Μ’

αυτόν τον τρόπο το μυϊκό και νευρικό

σύστημα χαλαρώνει και ξεκουράζεται

με αποτέλεσμα ο άρρωστος να ηρεμεί,

κι έτσι να μπορεί να κοιμηθεί και ν’ αυ-

τοεξυπηρετηθεί καλύτερα. Μάλιστα,

στις ρευματικές παθήσεις που προσβά-

λουν τα γόνατα, τα ισχία και τη σπονδυ-

λική στήλη, η λουτροθεραπεία

συνίσταται ιδιαίτερα ή επιβάλλεται.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ
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Τα πολιτιστικά του Δήμου 3Β έκλεισε

το Γενικό Λύκειο Βάρης, με την παρά-

σταση “Το Μεγάλο μας Τσίρκο”, του

Ιακ. Καμπανέλλη.

40 εξαιρετικά παιδιά έδωσαν τον καλύ-

τερο εαυτό τους σε μια εξαιρετική πα-

ράσταση, που δεν είχε τίποτα να

ζηλέψει από τις παραστάσεις των με-

γάλων θεατρίνων.

Μια παράσταση με πολλά μηνύματα,

ανατρεπτική, που διατρέχει όλες τις

σημαντικές στιγμές της σύγχρονης Ελ-

λάδας: “Το Μεγάλο μας Τσίρκο”.
Μαθητές του Λυκείου οι “θεατρίνοι” πέ-

ρασαν το ρόλο στο πετσί τους και τον

βίωσαν...

Τα παιδιά έπαιξαν την παράσταση

άλλες δύο ημέρες στη Βάρη.

Τριάντα εννέα χρόνια μετά την πρώτη

του παρουσίαση, το Καλοκαίρι του ΄73

(λίγο πριν διακόψει τις παραστάσεις

του το δικτατορικό καθεστώς), οι παλιοί

θυμόμαστε την παράσταση με τους:

Τζένη Καρέζη, Κώστα Καζάκο,  Διο-

νύση Παπαγιαννόπουλο, Χρήστο Καλα-

βρούζο, Τίμο Περλέγκα και τον Νίκο

Ξυλούρη στο τραγούδι, που άφησε

εποχή.

Σήμερα ο Σωτήρης Χατζάκης προσεγ-

γίζει με σεβασμό και τη δική του ιδιαί-

τερη κι έμπειρη σκηνοθετική ματιά. Την

παράσταση “Το Μεγάλο μας Τσίρκο”

έχει ανεβάσει το Θέατρο Ακροπόλ και

το ΚΘΒΕ και κάνουν περιοδεία σε όλη

την Ελλάδα.  Θα παιχτεί στο Λαύριο

στις 21 Ιουλίου στο Τεχνολογικό

Πάρκο Λαυρίου. Τη μουσική διευθύνει

ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Ενα μεγάλο μπράβο στους μαθητές και

όλους τους συντελεστές (καθηγητές,

σύλλογο Γονέων κλπ.) που έβαλαν το

“λιθαράκι” τους γι’ αυτή την παρά-

σταση.

Ο Καραγκιόζης, ο Μπαρμπα-Γιώργος, ο Χα-
τζατζάρης, ο Σιορ Διονύσιος και Σταύρα-
κας, ζωντανοί μπροστά μας. Ολοι τέλειοι!!!

Ολοκληρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
“Το μεγάλο μας τσίρκο”

Ολος ο “θίασος” επί σκηνής!

Τραγούδι, ο πολλά υποσχόμενος μελλοντικός καλλιτέχνης Αλέξανδρος Ζουγα-
νάκης, και η “κομπανία”. Ειρηναίος Δημόπουλος μπουζούκι, Κώστας Βατίστας
και Αλέξανδρος Χαλικίδης κιθάρες.

Οι ...πρωταγωνιστές
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Μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων

ολοκληρώθηκε στο Δήμο 3Β, που ορ-

γανώθηκε από το Δήμο σε συνεργασία

με φορείς, Συλλόγους, Σχολεία 

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για

την παράσταση που έδωσαν τα παιδιά

του ΠΙΚΠΑ που ήταν ενταγμένη σ’ αυτή

το πολιτιστικό πολυήμερο, το οποίο

ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.

Μια πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση,

επίσης πραγματοποιήθηκε το περα-

σμένο Σάββατο,  Αφιέρωμα στον Νίκο

Γκάτσο, με τίτλο “Ο ποιητής συναντά
τον στιχουργό”.
Πολλοί γνωρίζουμε τα τραγούδια του,

αλλά δεν ξέρουμε ότι είναι δικοί του οι

στίχοι. Τραγούδια που τα σιγοτραγου-

δάμε ή τα χορεύουμε καθημερινά. Τρα-

γούδια που μιλάνε για τη φύση, για τα

πουλιά, για την αγάπη και για τον πόνο.

Για τον “εφιάλτη της Περσεφόνης”:

Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα 
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικά-
μινο.
Κοιμήσου Περσεφόνη
στην αγκαλιά της γης
στου κόσμου το μπαλκόνι
ποτέ μην ξαναβγείς.

Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες
ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο
τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες
και το καινούργιο πάν να δουν διυλιστήριο.

Κοιμήσου Περσεφόνη...

Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία
κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα
τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία
άδεια κορμιά, σιδερικά, παιδιά κι ελάσματα.

Πόσες εικόνες, πόσα νοήματα σου δί-

νουν αυτοί οι στίχοι!

Τα κείμενα, το τραγούδι και η μικρή πα-

ράσταση από το “Ματωμένο Γάμο”
έδεναν όλα μαζί σε μία πολύ άρτια αρ-

μονία.

Ο Μενέλαος Ντάφλος, ο Στ. Χατζηστέ-

φανος και η Νέλη Αλαμάνη, αφη-

γούντο, έδιναν ιστορικά στοιχεία και

θύμησες από στιγμές του Νίκου Γκά-

τσου με τους μεγάλους του μουσικού

μας γίγνεσθαι (Χατζηδάκι, Ξαρχάκο,

Θεοδωράκη).

Επαιζαν ο Ευγένιος Ζαρκαδάς (κι-

θάρα), ο Γιώργος Σάλταρης (πιάνο) και

ο Τάσος Ανυφαντής (μπουζούκι).

Τραγούδησαν η Κατερίνα Κουρεντζή,

η Βάνα Μάστορη και η Μαρία Κωστα-

ράκου. Θα σταθώ στη Βάνα Μάστορη,

η οποία τραγουδούσε με όλο της το

είναι· σώμα και πνεύμα.

Στη σκηνή από το “Ματωμένο Γάμο”

έπαιζαν ο Στέφανος Διακρούσης, η

Φαίη Καζάκου, ο Δημήτρης Καστάνης,

ο Δημήτρης Νικολακάκης, ο Τάσος

Ντάφλος και η Ελενα Πάσχου.

Κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού

παρά το μάκρος της εκδήλωσης.

Αννα Μπουζιάνη

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Ο Δήμος 3Β σε δελτίο που απέστειλε,

σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώ-

σεις, δια της υπογραφής του Δημάρ-

χου Σπύρου Πανά γράφει μεταξύ

άλλων:

Κύριος στόχος των εκδηλώσεων ήταν
η στήριξη ατομικών και συλλογικών
πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την
πλούσια πολιτισμική παράδοση της
χώρας μας και φέρνουν σε επαφή την
τοπική κοινωνία με καλλιτεχνικά σχή-
ματα και ανθρώπους που προάγουν
την τέχνη και τον πολιτισμό. 
Η Δημοτική Αρχή αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά για
την προετοιμασία, το συντονισμό και
την άψογη παρουσίαση όλων των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων τους κατοί-
κους, εθελοντές, συλλόγους, φορείς,
το προσωπικό του Δήμου, την κυρία
Νανά Κάραγιαν, Υπεύθυνη Κοινωνικής
Πολιτικής και όλους όσους με οποι-
οδήποτε τρόπο ή μέσο βοήθησαν στη
μεγάλη αυτή προσπάθεια. 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος  Πανάς

Τραγουδά η Κατερινά Κουρεντζή και πίσω η πολύ καλή ορχήστρα.

Μπροστά η Βάνα Μάστορη και άλλοι συντελεστές 
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Καθοριστική ήταν η συμβολή των

μελών της Εθελοντικής Ομάδας του

Δήμου Μαρκοπούλου και της Επίλε-

κτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών

Μαρκοπούλου (διασωστική ομάδα),

στις πρόσφατες πυρκαγιές στους Δή-

μους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και

στην εκστρατεία καθαρισμού του Υγρο-

τόπου Βραυρώνας.

«Από μηχανής θεό», χαρακτηρίζει κά-

τοικος της Λαυρεωτικής, την επέμβαση

των μελών των εθελοντικών ομάδων

Μαρκοπούλου στη μεγάλη πυρκαγιά

στο Θυμάρι, σε επιστολή που απέ-

στειλε στον Δήμο Μαρκοπούλου:

Ο «Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη

Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελώνων

MEDASSET», βράβευσε με τιμητικό

έπαινο, τα μέλη της Εθελοντικής

Ομάδας του Δήμου και της Επίλεκτης

Ομάδας Ειδικών Αποστολών Μαρκο-

πούλου, για τη συμμετοχή τους στον

εθελοντικό καθαρισμό του Υγροτό-

που Βραυρώνας (30/5), που πραγμα-

τοποιήθηκε στο πλαίσιο της

εκστρατείας περιβαλλοντικής ενημέ-

ρωσης, και ευαισθητοποίησης «Πάρε
μέρος και Καθάρισες».

Η εκστρατεία διοργανώθηκε για δεύ-

τερη συνεχόμενη χρονιά, με την υπο-

στήριξη του Προγράμματος των

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον

και του Μεσογειακού Σχεδίου Δρά-

σης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

ευχαριστεί
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί

όλους τους Εθελοντές, για την αυτα-

πάρνηση, συμμετοχή και αφοσίωσή

τους, με πρόσφατη συμμετοχή και στην

κατάσβεση της πυρκαγιάς στην πε-

ριοχή Βαραμπά του Δήμου Μαρκοπού-

λου.

Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις
Ο κάθε κάτοικος μπορεί να βάλει το “λι-

θαράκι” του στην εθελοντική προσπά-

θεια για προστασία της πόλης.

Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να   απευ-

θύνεται στην Αρχηγό της Εθελοντικής

Ομάδας του Δήμου Μαρκοπούλου

Μαρία Χασάπη (τηλ. 6974 909728) και

στον Πρόεδρο της Επίλεκτης Ομάδας

Ειδικών Αποστολών Μαρκοπούλου

Χρήστο Χουχουλή (τηλ. 698 4781871),

να ενημερωθεί, πως μπορεί να συμβάλ-

λει στην κοινή αυτή προσπάθεια της

πόλης.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στις εθελοντικές ομάδες Μαρκοπούλου

Παρά τις εντολές της αστυνομίας και την κοινή λογική, 
κατάφεραν με μόνο σύμμαχο μια χούφτα ανθρώπων, 

να σώσουν έναν οικισμό με εκατό σπίτια!

“Από πείσμα και τρέλα παλεύουν για τούτη τη χώρα. Μόνο έτσι μπορώ να χα-
ρακτηρίσω το απαράμιλλο θάρρος κάποιων εθελοντών δασοπυροσβεστών, που
δίνουν καθημερινά ένα κομμάτι από την ζωή τους και το χρόνο τους, για το κοινό
καλό και την προστασία, όχι μόνον της ανθρώπινης ζωής και του οικοσυστήμα-
τος, αλλά και της περιουσίας των συνανθρώπων μας.

Σε μια τέτοια κατάσταση έγινα μάρτυρας, βοηθώντας και εγώ στην μεγάλη
φωτιά στις 16-6-2012, στην περιοχή της Αναβύσσου – Λαυρεωτικής, στη θέση
Θυμάρι, 58ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου.

Όταν τα κρατικά μέσα επαρκούσαν μόνο για την εκκένωση της περιοχής και
την εγκατάλειψη των περιουσιών, τότε, σαν «από μηχανής θεός», τρεις δασο-
κομάντο του Δήμου Μαρκοπούλου, με όχημα του Δήμου, απαρνούμενοι τις εν-
τολές της αστυνομίας και την κοινή λογική, κατάφεραν με μόνο σύμμαχο μια
χούφτα ανθρώπων, να σώσουν έναν οικισμό αποτελούμενο από περίπου εκατό
σπίτια!

Η λέξη «ευχαριστούμε», δεν αντικατοπτρίζει το μεγαλείο της πράξης σας!

Ευχαριστούμε τη Μαρία Χασάπη, το Γιώργο Πέτρου, το Χρήστο Χουχουλή και
τον Δήμο Μαρκοπούλου.

27-6-2012
Με εκτίμηση,

κάτοικος Λαυρεωτικής”

Προνοιακά 

επιδόματα στην

Ανατ. Αττική

Δόθηκαν και νέα κονδύλια  συνο-

λικού ποσού 2.523.425,05 € από

τους «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-

ρους των Περιφερειών», προς τις

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,

όπως κατονομάζονται στην από-

φαση, με καθυστέρηση μηνών,

όπως σημειώναμε και στο προ-

ηγούμενο φύλλο μας. Αυτά είναι

υποχρεώσεις  για το μήνα Απρίλιο

και ήδη έρχεται ο Ιούλιος.

Ο Δήμος Παλλήνης έχει αναλάβει

όλους της Δήμους της Ανατ. Αττι-

κής και βρίσκεται στη λίστα της

νέας απόφασης με το ποσό των

194.756,00€ 

Και τιμητικό έπαινο

Δημοπρατείται 
ο 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

στην Ανάβυσσο

Την Τρίτη 24 Ιουλίου πρόκειται να γίνει η δημοπράτηση

της κατασκευής του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού

Αναβύσσου. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα αναγερθεί

στον οικισμό παραλίας Αναβύσσου (Ο.Τ. 2, γωνία οδών

Κουντουριώτη και Καισαρείας) και θα μπορεί να φιλο-

ξενήσει 30 – 34 νήπια και 6 βρέφη. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.186.387,79 ευρώ

και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β 
συνεδριάζει τη Δευτέρα 9/7, 8μ.μ.

Το Δ.Σ. των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 8μ.μ. με 20

θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και την Τετάρτη 11 Ιουλίου στις 6μ.μ.

με 49 θέματα που αφορούν επιβολή προστίμων για πινακίδες επι-

χειρήσεων και διαφημιστικά πλαίσια από το 2009. 
Στα θέματα της Δευτέρας επιλέγουμε:

1. Απόφαση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της διαμόρφω-

σης της ελεύθερης πλάζ Βάρκιζας.

2. Κριτήρια οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους  Παιδικούς Σταθμούς

4. Καθορισμός τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρο-

μίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

15. Απομάκρυνση μειωτήρων ταχύτητας από τοπικές οδούς.

20. Συζήτηση επί του σχεδίου ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος για χρήση από

τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ολα τα θέματα και των δύο συνεδριάσεων στο  www.ebdomi.com/προσεχή

γεγονότα.
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Στην Πλατεία Ηρώων

Αναβύσσου, το Σάββατο

30 Ιουνίου, ο Χορευτικός

Λαογραφικός Ομιλος

Αναβύσσου (ΧΛΟΑ)  πα-

ρουσίασε ένα πολιτι-

στικό πολύχρωμο χορευ-

τικό χαλί, με 100

χορευτές και  ταξίδεψε

τους συμμετέχοντες από

το Ανατολικό Αιγαίο ως

το "Φιόρο του Λεβάντε"

και από τα στενά της

Κασσιόπης μέχρι το Κα-

στελόριζο με χορούς

από τη Μυτιλήνη, τη Χίο,

τα Δωδεκάνησα, τα

Επτάνησα, τις Κυκλάδες

και την Κρήτη.

Ο Δήμαρχος και πολλοί

δημοτικοί σύμβουλοι πα-

ρόντες καθώς και εκπρό-

σωποι φορέων.

Στα πλαίσια   των εκδηλώσεων  για τον εορτασμό των

Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου πολιούχων της

πόλης των Σπάτων,  η «Ένωση Εμπόρων, βιοτεχνών

και επαγγελματιών Σπάτων» οργάνωσε, υπό την αι-

γίδα του Οργανισμού παιδείας  πολιτισμού  και περι-

βάλλοντος «Ο Ξενοφων» του Δήμου Σπάτων

Αρτέμιδος, Φεστιβαλ παραδοσιακών προιόντων, 28 &

29  Ιουνίου στον χώρο «Φαγιά» & Πλατεία Ξενοφών-

τος στα Σπάτα.

Οι  επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα

φημισμένα κρασιά των Σπάτων και να γευτούν τοπικά

πραδοσιακά προιόντα, αλλά και να προμηθευτούν αρ-

κετά από αυτά. Για μια ακόμα φορά τα κρασιά των

Σπάτων  πλειοδοτήθηκαν  με επαίνους για την ιδιαί-

τερη γεύση τους επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως

απο τα πλέον δημοφιλή επώνυμα ελληνικά προιόντα.

Παράλληλα με τα κρασιά και τα τοπικά προϊόντα, στο

φεστιβάλ συμμετείχαν και καταστήματα του Εμπορι-

κού Συλλόγου που δεν άνηκαν στον χώρο του Οίνου

και των παραδοσιακών προιόντων, και έδωσαν την ευ-

καιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν για την ευ-

ρύτερη «αγορά» των Σπάτων.

Πολλοί θεσμικοί εκπρόσωποι από το Κοινοβούλιο

μέχρι τους ΟΤΑ επισκέφθηκαν το φεστιβάλ και ...τί-

μησαν τα προϊόντα.

Το 1ο Φεστιβάλ παραδοσιακών προιόντων, θα αποτε-

λέσει την αφετηρία πολλών τέτοιων εκδηλώσεων

στο μέλλον, που θα έχουν πάντα ως γνώμονα την ενί-

σχυση της εμπορικότητας και της επιχειρηματικότη-

τας των μελών του συλλόγου, καθώς επίσης και την

προβολή τους στο ευρύτερο κοινό, όπως δήλωσε η

Ενωση Εμπόρων Επαγγελματιών.

Ταξίδι χορού από τον Χορευτικό 

Λαογραφικό Σύλλογο Αναβύσσου

Μνημείο 

Μικρασιατών 

Προσφύγων 

στην Ανάβυσσο

Την Κυριακή 24 Ιουνίου, στην πρόσφατα μετονομασθείσα

Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων (πρώην πλατεία Αρι-

στοτέλους), έγιναν τα αποκαλυπτήρια Μνημείου,  πολλά

χρόνια μετά την εγκατάσταση των Μικρασιατών Προ-

σφύγων,  για να μην ξεχαστεί ποτέ ο μεγάλος ξεριζωμός

και ο ερχομός εκείνων που δημιούργησαν την Ανάβυσσο.

Η ανέγερση του Μνημείου είναι αποτέλεσμα συλλογικής

δουλειάς της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου και του

Συλλόγου Μικρασιατών Προσφύγων.     Ο Δήμος Σαρωνι-

κού και η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου συγχαίρουν

θερμά την Πρόεδρο του συλλόγου Σαββούλα Παλταλίδου

και τα μέλη του για το πολύτιμο έργο τους. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τζιβίλογλου

και ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας Αναβύσσου Μα-

νόλης Χαρίτος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της περιοχής,

καθώς και πλήθος κόσμου.

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2012
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ.  Πρωτ: 21686  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορφές και με
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μο-
νάδες άνευ ορίου για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
58.760,00 €.
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 13/7/2012 ημέρα Παρασκευή
και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00π.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 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
2.600,00€.
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 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

To 2007 όλοι θα θυμόμαστε τις διαφημίσεις που προβάλ-

λονταν στα ΜΜΕ περί ΕΣΠΑ με το γνωστό σλόγκαν «ξέ-

ρεις από ΕΣΠΑ;». Από τότε μέχρι σήμερα τα κεφάλαια

στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διατέθηκαν στους

δικαιούχους και παραμένουν στα ταμεία για «διάφορους»

λόγους. Οι λόγοι οι οποίοι δεν προχώρησε το ΕΣΠΑ στον

βαθμό που ευελπιστούσαμε όλοι είναι:

α) το γεγονός ότι η χώρα μας δεν μπορούσε να καλύψει

το ποσοστό της δικής της συμμετοχής,

β) η ελληνική γραφειοκρατία και

γ) η ύφεση που αντιμετωπίζουμε με το Ελληνικό Χρέος να

είναι στα ύψη, συντέλεσαν να μην δοθούν τα χρηματικά κε-

φάλαια που προέρχονταν από το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-

ριξης «ΕΣΠΑ».

Σήμερα είναι σε εφαρμογή αρκετά προγράμματα επιδότη-

σης, είτε με τη μορφή επιδοτούμενου επιτοκίου είτε με την

κλασική μορφή επιδότησης, που επιδοτεί τον δικαιούχο με

ένα ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Θα προσπαθήσουμε να  αναλύσουμε προγράμματα επιδο-

τήσεων ξεκινώντας από το πρόγραμμα που θα επιδοτήσει

μητέρες για να καλύψει τα έξοδα των παιδικών σταθμών.

Αρχίζουν οι αιτήσεις για κάλυψη εξόδων

σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ενεργοποιήθηκε μέσα στην βδομάδα η υποβολή αιτήσεων

συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας

και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε

Δομές και συγκεκριμένα σε Βρεφικούς και Βρεφονηπια-

κούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμέ-

νης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Η διάθεση

των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω

«Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ. Με τον

τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους,

προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντι-

κρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγ-

γελματικής ζωής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρο-

νικό διάστημα από 13/07/2012 έως 23/07/2012. Καταληκτική

ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμε-

νων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η ημέρα

Δευτέρα, 23 Ιουλίου και ώρα 13:30 μ.μ. Εκπρόθεσμες Αι-

τήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως

εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μη-

τέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών,

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που: 

α)  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κρά-

τους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι

αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην

Ελλάδα.

β)  Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κα-

τηγορίες Δομών:

Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για
βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα

εγγραφής (1-30/9/2012) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμ-

πληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012), μέχρι την ηλι-

κία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την

ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με ανα-

πηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών. 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),
για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

έως 12 ετών και παιδιά με ελαφρά μορφής κινητικά ή αισθητηριακά

προβλήματα και 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία

(Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα

με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια

ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κριτήρια μοριοδότησης 

α)  Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου:

[(Α/Ε)Χ100] / 12, όπου Α= 24.000€, προσαυξανόμενο κατά 1.000€

εάν η μητέρα έχει ένα τέκνο, 2.000€ εάν έχει δύο τέκνα και

10.000€ εάν έχει τρία τέκνα (το ποσό των 10.000€ θα προσαυξά-

νεται κατά 1.000€ για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου) και Ε= το ετή-

σιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

β)  Η κατάσταση απασχόλησης, η  εργασιακή σχέση και το

είδος απασχόλησης. Για εργαζόμενες γυναίκες:+35 μόρια, για

αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια, για σύμβαση εργασίας μερικής

απασχόλησης: +45 μόρια, για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-

νου :+40 μόρια.

γ)  Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ:

+10 μόρια, άνεργες που λαμβάνουν  τακτικό επίδομα ανερ-

γίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. : +20 μόρια.

δ)  Η οικογενειακή κατάσταση. Προτεραιότητα δίδεται στις

μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό

αναπηρίας 35% και άνω : +35 μόρια, που έχουν τέκνα που

ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%

και άνω: +30 μόρια, που είναι χήρες: +35 μόρια, που είναι

άγαμες μητέρες: +30 μόρια, που είναι διαζευγμένες ή σε

διάσταση : +25 μόρια, που είναι τρίτεκνες  - πολύτεκνες:

+20 μόρια, που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%  και άνω: +15 μόρια, που

έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών):

+10 μόρια. 

Περιμένουμε τα σχόλια σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρα-

τήσεις σας στο email της εφημερίδας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βούλα 4/7/2012
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:34006                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας:Κοινό 
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ : Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955,  FAX : 2132020059                                                    
EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2011-2012» 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΚΕΛΗ:

A) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»,συνολικής δα-
πάνης 16.000.00 €
B) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
συνολικής δαπάνης 30.000.00 €

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για εργασίες επισκευής και
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για την
ανακήρυξη μειοδοτών για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2011-2012»,ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού  46.000,00 € (συμπεραλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06,του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη με α/α  32/2011 και την με αρ. πρωτ.
56046/14.9.2011 σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός αφορά τις ομάδες 3 και 4 της 32/11 μελέτης για τις οποίες
δεν κατέστη δυνατόν να προκύψουν ανάδοχοι κατά τον διαγωνισμό που
διεξήχθη στις 16/1/2012,δηλαδή για τις εξής δύο ομάδες εργασιών: -
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», συνολικής δα-
πάνης 16.000.00 €
-«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
συνολικής δαπάνης 30.000.00 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 27 Ιουλίου 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 προϋπο-
λογισμού της συνολικής δαπάνης,ήτοι 46.000,00 €Χ5%=2.300,00 € ή στο
5% επί του προϋπολογισμού της συνολικής δαπάνης της κάθε ομάδας ερ-
γασιών αντίστοιχα,για όποιον υποψήφιο ανάδοχο θέλει να συμμετάσχει
στη μία εκ των δύο ομάδων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά από Δευτέρα 9/7/2012 έως Πέμπτη 26/7/2012 κατά τις ώρες
8.30 - 13.00, τηλ. 213 2020 131, 213 2019 955

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 

Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 28/6/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ.  Πρωτ: 21277  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΔΙΩΝ)

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορφές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μο-
νάδες άνευ ορίου για την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΔΙΩΝ) ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
199.260,00 €.
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 18/7/2012 ημέρα Τετάρτη
και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00π.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 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
8.100,00€.
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 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

Γράφει ο 

Μιλτιάδης

Τσαλκούτης 

Οικονομολόγος - Λογιστής,

μέλος της afcgreece
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Είχαμε γράψει πρόσφατα για τη γνωμοδό-

τηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιωτικοποίηση των εται-

ρειών ύδρευσης, η οποία είχε εγκριθεί ομό-

φωνα και κατέγραφε την πλήρη αντίθεσή

της στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Η συζήτηση της έκθεσης εξελίχθηκε την

Δευτέρα  3/7 στην  Ολομέλεια του Ευρω-

κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η Γνωμοδότηση,  κατέγραφε την πλήρη αν-

τίθεση της Επιτροπής Αναφορών στις προ-

σπάθειες και πιέσεις θεσμικών και

εξωθεσμικών παραγόντων της ΕΕ για ιδιω-

τικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης στις

χώρες μέλη της ΕΕ, τονίζοντας ότι «το
νερό είναι δημόσιο αγαθό». 

Ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής, ως συντά-

κτης της γνωμοδότησης εκ μέρους της Επι-

τροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου

παρενέβη, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, στη γνωμοδότηση
που συνέταξα εκ μέρους της Επιτροπής
Αναφορών, όφειλα να συμπεριλάβω όλα τα

προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά
με το νερό, το νερό που αποτελεί στοιχείο
της ύπαρξής μας. 
Κάποια απ’ αυτά τα προβλήματα που ανα-
πτύχθηκαν σ’ αυτή τη γνωμοδότηση που εγ-
κρίθηκε ομόφωνα, είναι η άνιση εφαρμογή
της οδηγίας-πλαίσιο,  η ανεπάρκεια των
υδάτινων πόρων, οι πηγές ρύπανσης των
υδάτων, η σύγκρουση με άλλες ευρωπαϊκές
πολιτικές, η συμμετοχή των πολιτών σε όλα
τα στάδια των διαδικασιών, όπως προβλέ-
πει η οδηγία-πλαίσιο, τόσο για τον εντοπι-
σμό των προβλημάτων όσο και για την
εξεύρεση των καταλλήλων μέσων.  Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνει η γνωμοδότηση στην
εξάλειψη των επικίνδυνων τοξικών και ρα-
διενεργών αποβλήτων, που χύνονται στα
νερά, στους χώρους υγειονομικής ταφής,
που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλ-
λον και στη δημόσια υγεία.
[...] αυτό όμως που θεωρώ κεντρικό σημείο
είναι ότι το νερό δεν πρέπει να αποτελεί
πηγή κέρδους, αλλά πρέπει να διασφαλίζε-
ται η δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των

υδάτων και των υδάτινων υποδομών, μακριά
από τους κανόνες της αγοράς. Κρούω τον
κώδωνα των επερχόμενων εξελίξεων.  Στην
Ελλάδα και στην Πορτογαλία ασκούνται
πιέσεις από την Τρόϊκα να ιδιωτικοποιηθούν
οι εταιρείες ύδρευσης.  
Από το παρελθόν ξέρουμε ότι όπου έγινε
τέτοιο πράγμα υπήρξε αύξηση των τιμολο-
γίων, δεν βελτιώθηκε η ποιότητα των νερών,
υπήρξαν οικονομικά σκάνδαλα, επικίνδυνα
για την δημόσια υγεία φαινόμενα, τα οποία

και οδήγησαν σε αρκετές περιπτώσεις σε
επανακρατικοποιήσεις.  Στην Ελλάδα δυ-
στυχώς την παραμονή των εκλογών, η υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση έστειλε στο ταμείο
αποκρατικοποιήσεων τις εταιρείες ύδρευ-
σης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Επομένως χρειάζεται άμεσα να αναγνωρι-
στεί το δικαίωμα στο νερό ως ανθρώπινο δι-
καίωμα για όλους, χρειάζεται το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να αντιταχθεί στα σχέδια των
αγορών, να ιδιωτικοποιήσουν το νερό, να
ιδιωτικοποιήσουν δηλαδή την πηγή της
ζωής»

Πλήρης αντίθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου
στην ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης

Ψηφίστηκε, 3 Ιουλίου, με με-

γάλη πλειοψηφία από την Ολο-

μέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο, η έκθεση σχετικά με

την κανονιστική θέσπιση της

πανευρωπαϊκής υπηρεσίας αυ-

τόματης κλήσης έκτακτης

ανάγκης eCall.

Η εν λόγω υπηρεσία αποσκοπεί

στη μείωση των θανατηφόρων

τροχαίων ατυχημάτων μέσω

της έγκαιρης άφιξης και παρο-

χής εξειδικευμένης βοήθειας

στους οδηγούς που εμπλέκον-

ται σε σύγκρουση ή σε ατύχημα

οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. 

Σύμφωνα με το κείμενο, σε πε-

ρίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυ-

χήματος, το όχημα που διαθέτει

την υπηρεσία eCall ενεργοποιεί

αυτόματα κλήση έκτακτης

ανάγκης. Ακόμη και εάν οι επι-

βάτες δεν μπορούν να μιλή-

σουν, δημιουργείται φωνητική

σύνδεση με το πλησιέστερο

κέντρο κλήσεων έκτακτης

ανάγκης και μεταβιβάζεται αί-

τημα για βοήθεια, συμπεριλαμ-

βανομένων βασικών πληροφο-

ριών σχετικά με το ατύχημα,

όπως ο χρόνος, η ακριβής

θέση, η κατεύθυνση οδήγησης

και η περιγραφή του οχήματος.

Ένα από τα βασικά σημεία

αυτής της έκθεσης πρωτοβου-

λίας είναι η υποχρεωτική εισα-

γωγή του συστήματος eCall σε

όλα τα καινούργια αυτοκίνητα

στην Ευρώπη μέχρι το 2015.

Παράλληλα, επισημαίνεται η

ανάγκη να παρέχεται δωρεάν

στους καταναλωτές και να σέ-

βεται τις αυστηρές απαιτήσεις

για την προστασία της ιδιωτικής

ζωής και των προσωπικών δε-

δομένων. 

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης

ενσωματώθηκαν τροπολογίες

και του ευρωβουλευτή Κ. Που-

πάκη που, μεταξύ άλλων, υπο-

στηρίζουν: 

― την παροχή της απαιτούμε-

νης βοήθειας από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή προς τα κράτη

μέλη, προκειμένου να καταρτί-

σουν και να υλοποιήσουν εθνικά

προγράμματα πιλοτικής εφαρ-

μογής του eCall στα αυτοκίνητα,

ώστε να αναδειχθούν τυχόν

προβλήματα, πριν την υποχρεω-

τική εφαρμογή, 

― την υλοποίηση συντονισμέ-

νων εκστρατειών ενημέρωσης

και ευαισθητοποίησης, σχετικά

με το σύστημα eCall και τα

οφέλη του για την ασφάλεια

των πολιτών της ΕΕ, με στόχο

να ενισχυθεί η ζήτηση για τις

υπηρεσίες αυτές, 

― τη δημιουργία ενός κοινού

πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδο-

μένων για τη διαβίβαση των

πληροφοριών στα κέντρα κλή-

σεων, προκειμένου να απο-

φευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης ή

παρερμηνείας των δεδομένων

που διαβιβάζονται.

Παρέμβαση του ευρω-

βουλευτή  Κ. Πουπάκη

με τροπολογίες

Σε σχετική του δήλωση ο Έλ-
ληνας ευρωβουλευτής υπο-
γράμμισε: “Κάθε χρόνο χιλιάδες
άτομα χάνουν τη ζωή τους στην
άσφαλτο. Το eCall δεν αποτρέ-
πει ατυχήματα, αλλά βελτιώνει
την αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Όταν τα σωστικά συνεργεία ει-
δοποιούνται εγκαίρως και γνω-
ρίζουν τη θέση του
ατυχήματος, μπορούν να φθά-
σουν γρήγορα μειώνοντας τις
πιθανότητες απώλειας ανθρώπι-
νων ζωών. 

Σύμφωνα μάλιστα με επίσημες
στατιστικές μελέτες, μετά την
πλήρη ενσωμάτωση του συστή-
ματος στα αυτοκίνητα, υπολογί-
ζεται ότι θα σώζονται έως και
2500 ανθρώπινες ζωές ετησίως
στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ενώ
παράλληλα εκτιμάται ότι θα μει-
ωθεί η σοβαρότητα των τραυμα-
τισμών κατά 10-15%”.

Η “eCall“ σώζει ζωές στην άσφαλτο
Ευρωπαϊκή υπηρεσία 

αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης 

Οι αποφάσεις της

Συνόδου Κορυφής

να ισχύσουν και 

για την Ελλάδα

Οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου

Κορυφής για την κρίση χρέους και την

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οφεί-

λουν να ισχύσουν με όρους απόλυτης

ισοτιμίας σε κάθε χώρα που εφαρμόζει το

πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί. 

Αυτό ήταν το μήνυμα της επικεφαλής των

ευρωβουλευτών της ΝΔ Μαριέττας Γιαν-

νάκου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο Στρασβούργο,

κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα

αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στις

28-29 Ιουνίου, παρουσία του Προέδρου

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βαν Ρομπάι

και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Μπαρόζο.

Στην παρέμβαση της η Μ. Γιαννάκου επε-

σήμανε ότι παρά την κριτική που μπορεί

να ασκεί το ΕΚ, ζητώντας ορθώς, μεγαλύ-

τερα βήματα ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι

αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου

Kορυφής ήταν αδιαμφισβήτητα πολύ θετι-

κές.  Αναφερόμενη στο Σύμφωνο Ανάπτυ-

ξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας,

υπογράμμισε ότι θα πρέπει να επικεντρω-

θεί σε συγκεκριμένους τρόπους και μορ-

φές ανάπτυξης, ούτως ώστε να μην

έχουμε τα ίδια απογοητευτικά αποτελέ-

σματα που είχαμε με τις κατευθυντήριες

γραμμές της Λισαβόνας. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, τόνισε ότι η

εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθη-

σαν για  την Ισπανία και την Ιταλία, στην

περίπτωση της Ελλάδας,  θα απάλλασσε

το ελληνικό κράτος από ένα χρέος περί-

που 50 δις ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα

ήταν και δίκαιη και ορθή, εφόσον η χώρα

συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα

που έχει συμφωνηθεί. 
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Ισολογισμοί 

Προσκλήσεις
Προκηρύξεις 
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51  Παλλήνη                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντή-
ρηση και αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής Ν. Αττικής»,  με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ με
αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24 – 07 – 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που
δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι εν-
διαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην Α2, 1η  κα ι2η τάξη
(υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-
93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.200,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπη-
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004. 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 85.208,80€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, δαπάνη ασφάλτου 36.600,00€,
απρόβλεπτα 16.360,09€, αναθεώρηση 574,27€ και Φ.Π.Α. 37.398,37€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-
τρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 Ν.3669/08(ΚΔΕ),
για το διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005333, FAX επι-
κοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Γ. Ψα-
ρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για
την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της
δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 19 – 07 - 2012. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε.
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΠΕ – Β ΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β41ΒΩ0Π-ΖΙΘ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ     
Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50,  19015
Πληροφορίες: Σπυρίδων Μαντόπουλος
Τηλ./Φαξ: 22953 20339

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 
1. του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων
2. της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμη-
θειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
3.Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυ-
ρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
5. Την υπ’ αριθμ 172/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 15306/29-6-2012) 

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χα-
μηλότερη οικονομικά συνολική προσφορά, δηλαδή το χαμηλότερο συνο-
λικό κόστος ανά ομάδα ειδών της Τεχνικής Περιγραφής για όλα τα είδη
χωρίς εξαιρέσεις. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 17 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχί-
ζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  Δήμο Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
(16 Ιουλίου 2012) ή να κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυ-
τοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα
και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.048,60€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει για
τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Επιτρέ-
πονται προσφορές και για μόνο μία εκ των δύο ομάδων ειδών που ορί-
ζονται στην Τεχνική Περιγραφή αρκεί να περιλαμβάνονται όλα τα είδη της
κάθε ομάδας. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3)
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από
το Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 16η Ιουλίου 2012. 

Ο Δήμαρχος Οικονομάκος Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β41ΒΩ0Π-ΖΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ     
Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
Πληροφ.: Σπυρίδων Μαντόπουλος και ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ
Τηλ./Φαξ: 22953 20339 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 
1 .του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων
2. της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμη-
θειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
3.Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυ-
ρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
5. Την υπ’ αριθμ 171/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 15312/29-6-2012) 

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χα-
μηλότερη οικονομικά συνολική προσφορά, δηλαδή το χαμηλότερο συνο-
λικό κόστος για όλα τα είδη της Τεχνικής Περιγραφής χωρίς εξαιρέσεις. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 17 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 π.μ
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχί-
ζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  Δήμο Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
(16 Ιουλίου 2012) ή να κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυ-
τοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα
και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 62.788,35€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει για
τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Δεν επι-
τρέπονται τμηματικές προσφορές. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3)
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από
το Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 16η Ιουλίου 2012. 

Ο Δήμαρχος Οικονομάκος Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :          24960
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ.  Πρωτ:        12530   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χαλάνδρι              3/7/2012    
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα, 152 34  Χαλάνδρι
Πληροφορίες : Σπηλιοπούλου Βασιλική 
Τηλέφωνο : 2132023980 - Fax   : 2132023983

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 6/2012,  με
προϋπολογισμό   108.500,00€  με Φ.Π.Α.  
Το έργο συντίθεται: 
1)  κατηγορία εργασιών  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (περιλαμβάνεται δαπάνη εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα): προϋπολογισμό : 61.708,01€
2)  προμήθεια αστικού εξοπλισμού : 23.770,00€
3) προμήθεια  φυτικού υλικού:          1.446,70€ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-
γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-
σίας  Φιλ. Λίτσα 29,  και Αγ. Γεωργίου, μέχρι   19/7/2012  ημέρα Πέμπτη.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να  αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132023980, FAX επικοινωνίας 2132023983,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα  B. Σπηλιοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  24  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 , ημέρα  Τρίτη  και
ώρα  10.00  π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την  κατηγορία  και τάξη  του έργου, ήτοι
στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην A1
τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία,  έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 1.738,49€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημε-
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της
εργολαβίας μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2012. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξη (6) μήνες.
Το  έργο χρηματοδοτείται από τα  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας θα  εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με εντολή 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Τ. Υ. ΠΑΝ. ΒΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ.  Πρωτ: 21690   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορφές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 42.816,42 €.
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 16/7/2012 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00π.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 2.140,83€.
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 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ.  Πρωτ: 21688  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορφές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.693,83 €.
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 16/7/2012 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 12:00 π.μ. έως 12:30π.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 2.984,70€.
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
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΚΑΜΠΛΕΤΣΑΣ του ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΥ και της ΖΩΗΣ το γένος ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, που γεννή-

θηκε στην ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και κατοικεί στη ΒΑΡΗ

Αττικής και η ΑΜΑΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στη ΒΑΡΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στην Ανάβυσσο.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ και της

ΘΕΟΔΩΡΑΣ το γένος ΠΑΝΤΟΥΛΑ, που γεννήθηκε  στα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ και κατοικεί στα Καλύβια Αττικής και η

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΒΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το

γένος ΓΚΙΟΚΑ, που γεννήθηκε στο ΚΟΡΩΠΙ Αττικής

και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στον Αγιο Δημήτριο Αλυκού Κορωπίου.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και

της ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ το γένος ΓΡΟΜΠΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ και η

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της

ΒΕΝΕΤΙΑΣ το γένος ΛΙΤΣΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, θα έλθουν

σε γάμο που θα γίνει στον Αγιο Φανούριο Κορωπίου.

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΒΗ-

ΘΛΕΕΜ το γένος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννή-

θηκε  στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος ΡΑΛΛΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

ΑΔΑ: Β416ΩΨΖ-05Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 6/7/2012

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. πρ. 34683

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα

ΠΛΗΡ: ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ

ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955, FAX : 2109657131

EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ &  ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α

30/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρω-

σης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &  ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ», προϋπολογισμού

49.867,93€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. 28/80,του Ν.

3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π. 346/98, όπως

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π. 60/07, την Τεχνική Μελέτη με

α/α 30/2012 και την με αρ. Πρωτ. 31086 σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Παρασκευή 13 Ιουλίου 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 2.028,00 €.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθη-

μερινά από Δευτέρα 9-7-2012 εως Πέμπτη 12-7-2012 και ώρες 8.30- 13.00

μέχρι 21/9/2011 , Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 6/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. πρ. 34635 
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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
της με α/α 14/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρε-
σιών Δόμησης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την
«Προμήθεια Διαφόρων Πυροσβεστικών Ειδών του Δήμου Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης», προϋπολογισμού 22.800,00 €  (συμπεριλαμβανομέ-
νου 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  Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία 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 παραλαβή
της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          (Δημ. Μπιτέ-
λης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από Δευτέρα 9/7/2012 έως Τετάρτη
11/7/2012 και ώρες 8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 6/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. πρ. 34625 
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 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜ-
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με α/α 31/2012 μελέ-
της της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗ-
ΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού
39.925,80 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α  31/2012 και την με αρ. Πρωτ.  32483/27-6-12 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 1.996,29 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          κα-
θημερινά από  Δευτέρα 9/7/2012 έως Παρασκευή 13/7/2012 8.30-13.00, 
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 6/7/2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. πρ. 34636 
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 19/2012 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για
την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ», προϋπο-
λογισμού 50.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α  19/2012 και την με αρ. Πρωτ.  28342/8.6,12 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 2.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθη-
μερινά  από  Δευτέρα 9/7/2012 έως Τετάρτη 11/7/2012 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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
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Γνωρίζουμε όλοι ότι η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για

την υγεία των οστών. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα

είναι πόσο επηρεάζει άλλους τομείς της υγείας μας και

πως.

Τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος ιατρικός Τύπος και

τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων είναι γεμάτα από άρθρα

που αναφέρονται στις ευεργετικές ιδιότητες της βιτα-

μίνης D: στα αυτοάνοσα νοσήματα, στον αυτισμό, στη

νόσο Alzheimer, στη σκλήρυνση κατά πλάκας, στην

υπέρταση, στον καρκίνο, στο διαβήτη, στην εγκυμο-

σύνη, στην ανάπτυξη των παιδιών και σε πολλά άλλα.

Αν αναζητήσετε νέα και ειδήσεις για τη βιταμίνη D θα

διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο "καυτά"

θέματα των τελευταίων ετών. Η πληθώρα των επιστη-

μονικών ανακοινώσεων που δημοσιεύονται καθημερινά

είναι εντυπωσιακή.

Αυτή τη στιγμή η μέτρηση της βιταμίνης D στο αίμα

είναι η εξέταση που ζητείται με τη μεγαλύτερη συχνό-

τητα από τους γιατρούς στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Robert Heaney Καθ. Ιατρικής Univ.

Creighton Nebraska USA, μέλος της επιτροπής για τον

καθορισμό των ημερήσιων δόσεων βιταμινών και από

τους πρωτοπόρους στην έρευνα σχετικά με τη βιταμίνη

D, “Η ιατρική εισέρχεται στην μετά-Βιταμίνη D εποχή”.  

Πώς μπορεί ένα και μόνο συστατικό να επηρεάζει σε

τόσο μεγάλο βαθμό την υγεία μας;

Η βιταμίνη D είναι στην πραγματικότητα μια ορμόνη και

έχει άμεση δράση στα γονίδια μας.

Μια κορυφαία μελέτη που πραγματοποιήθηκε με συ-

νεργασία των δύο σημαντικότερων πανεπιστημίων στον

κόσμο, του Harvard και του UCLA, συμπέρανε ότι η πα-

ρουσία της βιταμίνης D είναι απαραίτητη για να μπορέ-

σουν τα κύτταρά μας να έχουν πρόσβαση στην

«βιβλιοθήκη» του DNA.

Στη συγκεκριμένη μελέτη αποδείχθηκε για πρώτη φορά

το 2006, ότι ενώ τα λευκά αιμοσφαίρια του ανθρώπου

έχουν καταγεγραμμένη την πληροφορία στο DNA τους

για την αντιμετώπιση του βακίλου της φυματίωσης, δεν

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς την παρουσία

της βιταμίνης D.

Στο DNA μας υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρει-

άζονται τα κύτταρά μας για να επιβιώσουν, ανάλογα με

το τι αντιμετωπίζουν κάθε φορά. Πρόκειται για γνώση

που συσσωρεύτηκε στα εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης

της ζωής.

Η βιταμίνη D φαίνεται ότι είναι το κλειδί για την ενερ-

γοποίηση των γονιδίων μας.

Έχω έλλειψη βιταμίνης D;

Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς αν δεν μετρήσει

τα επίπεδα της βιταμίνης D: (OH) 25 D, στο αίμα του.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο για τη Βιταμίνη D (Vitamin D

Council) τα επίπεδα της (ΟΗ) 25 D στο αίμα δεν πρέπει

να πέφτουν κάτω από τα 50 ng/ml κατά τη διάρκεια  του

χρόνου.

Η καλύτερη πηγή για την αύξηση της βιταμίνης D είναι

ο ήλιος. Δέκα με είκοσι λεπτά έκθεσης στον ήλιο, χωρίς

αντηλιακό, αρκούν ώστε το σώμα μας να παράγει

10.000 με 20.000 IU.  Όταν το δέρμα μας λάβει ροζ

χροιά, έχουμε όλα τα οφέλη από τον ήλιο χωρίς τις

βλάβες της υπερέκθεσης στην ακτινοβολία του. Χρει-

άζεται πάντα προσοχή να μην καούμε και να καλυ-

φθούμε έγκαιρα, αφού το σώμα μας παράξει την

απαιτούμενη ποσότητα βιταμίνης D.

Αντηλιακά και βιταμίνη D

Οι πρόγονοί μας ζούσαν γυμνοί στον ήλιο για πολλά

εκατομμύρια χρόνια. Πενήντα χιλιάδες χρόνια πριν, με-

ρικοί από αυτούς μετανάστευσαν βόρεια ή νότια σε πε-

ριοχές με λιγότερο ήλιο. Στη συνέχεια αρχίσαμε να

φοράμε ρούχα, να εργαζόμαστε σε εσωτερικούς χώ-

ρους και να ζούμε σε πόλεις, όπου τα κτίρια κρύβουν

τον ήλιο.

Αργότερα αρχίσαμε να μετακινούμαστε με αυτοκίνητα

αντί να περπατάμε ή να καβαλάμε άλογα κι έτσι η

χρήση του γυαλιού ελάττωσε περαιτέρω την UVB ακτι-

νοβολία που προκαλεί την παραγωγή D από το δέρμα

μας.

Μόλις λίγα χρόνια πριν αρχίσαμε να αποφεύγουμε συ-

νειδητά τον ήλιο και να χρησιμοποιούμε αντηλιακά.

Όλο αυτό το διάστημα η ανθρώπινη φυλή μείωνε στα-

θερά τα επίπεδα στους ιστούς της πιο ισχυρής ορμόνης

που φτιάχνεται μέσα στο σώμα μας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην έκθεση στον ήλιο συνέ-

βησαν μετά τη βιομηχανική επανάσταση, τη στιγμή

ακριβώς που οι «αρρώστιες του πολιτισμού», όπως τα

καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και ο καρκίνος άρ-

χισαν να αυξάνονται ραγδαία. Είναι αρκετά τρομακτικό

αν το σκεφτεί κανείς.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αξιο-

λόγησαν στοιχεία και έρευνες 40 ετών σχετικά με το

αν η χρήση αντηλιακών μειώνει τον κίνδυνο για την

ανάπτυξη μελανώματος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα

ότι η χρήση αντηλιακών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο

ανάπτυξης μελανώματος, γιατί εμποδίζει την UVB ακτι-

νοβολία, που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή βιταμί-

νης D στο δέρμα μας.  

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι τα

εγκαύματα που προκαλούν καρκίνο του δέρματος και

όχι η απλή έκθεση στον ήλιο. Ο δε καρκίνος του δέρ-

ματος που μπορεί να προκύψει από επαναλαμβανόμενα

εγκαύματα δεν αφορά το μελάνωμα όπως λανθασμένα

πιστεύεται αλλά το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το

οποίο όταν εντοπίζεται πρώιμα είναι σχεδόν πάντα θε-

ραπεύσιμο. 

Πόση βιταμίνη D πρέπει να παίρνω;

Για τη Βιταμίνη D, στους υγιείς ενήλικες είναι από 4000

– 5.000 IU κατά την διάρκεια του έτους.

Η Καναδική Παιδιατρική Εταιρεία το 2007, 5πλασίασε

τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για τις εγκύους και θε-

ωρεί ασφαλείς δόσεις από 4.000 – 10.000 IU ημερησίως

για την προστασία του εμβρύου από μελλοντικά προ-

βλήματα υγείας.

Η ιατρική σύμφωνα με κορυφαίους ερευνητές φαίνεται

να εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Όσο περισσότερο κατανοούμε τους μηχανισμούς και τη

φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος τόσο πιο εφικτή

θα γίνεται μια ζωή με περισσότερη υγεία.

Πηγές: Harvard Gazette  Vitamin D Council  Times Online  Canadian

Pediatric Society  To Your Health  Annals of Epidimiology

* Ο Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

UNI.NA. Federico II Ειδικός στα Χρόνια Νοσήματα και τον Μετα-

βολισμό American College for the Advancement in Medicine  

. . . γ ια την υγειά μας

Η βιταμίνη D και ο ευεργετικό ήλιος

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

To  Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ συνεχίζει το πρό-

γραμμα δωρεάν εμβολιασμού για παιδιά, σε συνεργασία

με το Πολυϊατρείο των «Γιατρών του Κόσμου» στο Πέ-

ραμα.  

Λόγω της άμεσης ανάγκης για εμβόλια που βρίσκονται

σε έλλειψη, κλιμάκιο εκπροσώπων του παιδιατρικού νο-

σοκομείου συνοδεία ασθενοφόρου, παρέδωσε την Τρίτη

3 Ιουλίου, την 3η δόση εμβολίων που περιλαμβάνει 240

βασικά εμβόλια 5 διαφορετικών κατηγοριών, τα οποία κα-

λύπτουν τα εξής νοσήματα: διφθερίτιδα, τέτανο, κοκ-

κύτη, πολιομυελίτιδα, αιμόφιλλο, ιλαρά, ερυθρά,

παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Α και Β.

Σ.Σ. Μέχρι χθες ήξερα ότι τα παιδιά εμβολιάζονται δωρεάν!!!

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς* 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου UNI.NA. 
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Σε συνέχεια των εορταστικών εκδηλώ-

σεων με αφορμή τον εορτασμό των Πο-

λιούχων Αγίων Πέτρου και Παύλου στα

Σπάτα, ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτι-

σμού & Περιβάλλοντος πραγματοποίησε

(28/6) ποδηλατοδρομία με θέμα «Ο δρό-

μος του Στιφάδου με Ποδήλατο».

Η εκκίνηση έγινε από το Γυμνάσιο Σπά-

των και κατέληξε στο χώρο «Φαγιά».

Τους ποδηλάτες υποδέχθηκε η Πρό-

εδρος του Ο.Π.Π.Π. “Ο Ξενοφών” Πα-

ναγιώτα Μάρκου. 

Στους ποδηλάτες προσφέρθηκαν ανα-

ψυκτικά και λουκούμια.

Την ίδια ημέρα (28/6) στο χώρο «Φαγιά»

«η Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγ-

γελματιών Σπάτων Αττικής» εγκαινίασε το 1ο Φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόν- των, το οποίο διήρκησε δύο ημέρες.  

«Ο δρόμος του Στιφάδου με Ποδήλατο»

Ο πρώτος ποδηλατικός γύρος Κορω-

πίου πανελλήνιας συμμετοχής, πραγ-

ματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Ιουλίου

με αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα υπό

την διοργάνωση του καταστήματος

Lestos Bikes και του Ποδηλατικού Αθλ.

Συλλόγου ΕΡΜΗΣ Μαρκοπούλου.

Ο αγώνας ήταν σε κατηγορίες
- Μίνι μεγάλα – μίνι μικρά που έκαναν 2 γύ-

ρους των 5km.

- Παμπαίδων – Παγκορασίδων που έκαναν 4

γύρους των 5km.

- Γυναικών – Νεανίδων – Παίδων – Κορασί-

δων που έκαναν 5 γύρους των 7,6km και

- Ανδρών – Εφήβων που έκαναν 6 γύρους

των 7,6km.

Φίλοι του αθλήματος μαζεύτηκαν το

πρωί της Κυριακής στο σημείο εκκίνη-

σης του αγώνα για να εμψυχώσουν

τους αθλητές κάθε ηλικίας. 

Η προσπάθεια των ποδηλατιστών κάτω

απ’ τον ζεστό ήλιο, να δώσουν τον κα-

λύτερό τους εαυτό και τα συναισθή-

ματα χαράς ή και λύπης, φαίνονταν

στα πρόσωπα τους κάθε φορά που πέρ-

ναγαν απ’ την εκκίνηση, ενώ οι θεατές

ήταν αυτοί που φώναζαν και τους πα-

ρότρυναν για ακόμη περισσότερη προ-

σπάθεια, μέχρι τον ...λυτρωτικό

τερματισμό. 

Ο αγώνας διαδραματίστηκε σε φιλικό,

αλλά αγωνιστικό κλίμα με κάποιες δυ-

σκολίες λόγω «εισβολέων» στη δια-

δρομή του αγώνα. Δεν ήταν λίγες οι

στιγμές, που μπήκαν αυτοκίνητα ακόμα

και αντίθετα στη ροή των ποδηλάτων

και οι   διοργανωτές πάσχιζαν να τους

απομακρύνουν γρήγορα για την ασφά-

λεια των αθλητών. Τα όποια προβλή-

ματα στη διοργάνωση του αγώνα θα

αποτελέσουν εμπειρία για την επόμενη

χρονιά που σύμφωνα με πληροφορίες

μας, αναμένεται να είναι 3ήμερος ο

αγώνας με περισσότερα αγωνίσματα,

καλύτερη διοργάνωση και φυσικά πολύ

περισσότερες συμμετοχές. 

Η πρωταθλήτρια 

ποδηλασίας 

Αγγελική Κουτσονικολή

έχασε τη ζωή της

Η 23χρονη πρωταθλήτρια ποδηλα-

σίας, η Αγγελική Κουτσονικολή,

έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύ-

χημα, που συνέβη στην Αθηνών - Κο-

ρίνθου, την Τετάρτη 4 Ιουλίου.

Το τραγικό συμβάν επιβεβαίωσε ο

πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας

ποδηλασίας, Θανάσης Τερζής, ο

οποίος εξέφρασε τα θερμά του συλ-

λυπητήρια στους οικείους της.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται ο πα-

τέρας της και ο αδερφός της. H Αγγε-

λική Κουτσονικολή ξεκίνησε

αθλητισμό με στίβο,  στην ομάδα του

Κερατσινίου. Το 2006 μεταπήδησε

στην ποδηλασία με τον Αθλητιμό

Ομιλο  Πρωτέα και από το 2009 ήταν

στέλεχος της Εθνικής ομάδας. 

Ποδηλατικός Αγώνας πανελλήνιας συμμετοχής στο Κορωπί
Νικητές αναδείχθηκαν οι: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΝΔΡΩΝ:

1ος ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-

Π.Ο.ΚΑΣΤΡΟ

2ος ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡ.- ΘΗΣΕΑΣ

3ος ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ -

ΚΡΟΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

1η ΤΣΙΤΣΑΡΑ Ι. - Π.Ο.Π. ΠΑΤΡΩΝ

2η ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΛΥΜ-

ΠΙΑΚΟΣ

3η ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ -

Π.Α.Ο.                         

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΦΗΒΩΝ: 

1ος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΟΥ-

ΛΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

2ος ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ

3ος ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ -

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ:

1η ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ -

ΚΡΟΝΟΣ

2η ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -

ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΑΙΔΩΝ:   

1ος  ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ -

Π.Α.Σ. ΕΡΜΗΣ

2ος  ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΣΠΑΡ-

ΤΙΑΤΙΚΟΣ

3ος  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

1η ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΠΕΛΟΤΟΝ 

2η ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΔΟΞΑ  ΠΕΥ-

ΚΗΣ

3η ΒΑΡΒΙΑ ΣΤΕΛΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ:

1ος ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣ. - ΚΑΣΤΡΟ

2ος  ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝ. - Π.Α.Σ. ΕΡΜΗΣ

3ος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.-

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

1η ΒΟΥΡΗ ΠΑΡ.- ΠΕΛΟΤΟΝ

2η ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ ΧΡΥΣ. - ΔΟΞΑ

ΠΕΥΚΗΣ

Στα βαθειά της τελικής φάσης του πρωταθλήματος έχει πέσει η

ομάδα πόλο εφήβων (γενν. 1996-97) του Ναυτικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης, απο την Πέμπτη 5/7 ως και την Κυριακή 8/7.

Η ομάδα του Κ. Σπηλιόπουλου κληρώθηκε στον Β Όμιλο με αντιπά-

λους τον Ολυμπιακό, τον Ηρακλή, τον ΝΟ Χίου και το Π. Φάληρο. 

Στον Α’ Όμιλο μετείχαν οι: ΝΟ Χανίων, ΟΥΚ Βόλου, Παναθηναϊ-

κός, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος

Όλα τα παιχνίδια του Β΄Ομίλου γίνονται στο κολυμβητήριο του

Π.Φαλήρου  πλην της Παρασκευής που διεξήχθη στον Πειραιά  

Το πρόγραμμα των αγώνων του Β΄ Ομίλου:
Πέμπτη, 5/7: 20.00 Ηρακλής – ΝΟ Χίου, 21.30 ΝΟ Βουλιαγμένης – Π.Φάληρο

Παρασκευή, 6/7 (κολ. Εθνικό Πειραιά): 11.00 Παλαιό Φάληρο – Ηρακλής,

12.00 Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης

Παρασκευή, 6/7: 20.00 ΝΟ Χίου – Π. Φάληρο, 21.30 Ηρακλής – Ολυμπιακός

Σάββατο, 7/7: 11.00 Ολυμπιακός – ΝΟ Χίου, 12.30 ΝΟ Βουλιαγμέ-

νης – Ηρακλής, 18.00 Παλαιό Φάληρο – Ολυμπιακός, 19.00 ΝΟ

Χίου – ΝΟ Βουλιαγμένης

Την Κυριακή (8/7) οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν:

Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης: 09.00 Α1 – Β2 (Ημιτελικός), 10.00

Α4 – Β4 (Θέσεις 7η – 8η)

Κολυμβητήριο Π. Φαλήρου: 09.00 Β1 – Α2 (Ημιτελικός), 10.3

Πόλο: Τελική φάση για τους Έφηβους
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Το Ευρωκοινοβούλιο κατα-

ψήφισε 4/7, με μεγάλη

πλειοψηφία τη Συμφωνία

ACTA με 478 ψήφους κατά

και μόλις 39 υπέρ. “Είναι

μια μεγάλη επιτυχία του

Ευρωκοινοβουλίου αλλά

και της κοινωνίας των πολι-

τών. Είναι γνωστό πως η

Εμπορική Συμφωνία κατά

της Παραποίησης, γνωστή

ως ACTA (Anti-Counterfeit-

ing Trade Agreement) είναι

προϊόν μη δημοκρατικών

διαδικασιών, αφού δεν τέ-

θηκε ποτέ σε δημόσιο διά-

λογο, ενώ απειλεί τις

πολιτικές ελευθερίες, τα

ανθρώπινα δικαιώματα,

την ιδιωτικότητα των χρη-

στών του Διαδικτύου.

Οπως δήλωσε ο Νίκος Χρυ-

σόγελος, ευρωβουλευτής

των Οικολόγων Πράσινων/

Ομάδα Πράσινων στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο: “Μέσα σε
ελάχιστες μέρες κατατέθη-
καν πάνω από 2.500.000
υπογραφές, ενώ όλοι οι ευ-
ρωβουλευτές δέχθηκαν δε-
κάδες χιλιάδες
ηλεκτρονικά μηνύματα στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
τους από ευαισθητοποιημέ-
νους πολίτες που τους κα-
λούσαν να μην κυρώσουν
την Εμπορική Συμφωνία
ACTA. Αυτή η μεγάλη κινη-
τοποίηση πολιτών του παγ-
κόσμιου χωριού είχε ως
αποτέλεσμα να αλλάξει την
άποψη πολλών ευρωβου-
λευτών και να δημιουργή-

σει μια συμμαχία μέσα στο
Ευρωκοινοβούλιο που πέ-
τυχε την καταψήφιση της
ACTA”.

Η ομάδα των Πράσινων στο

Ευρωκοινοβούλιο είχε ανα-

πτύξει έντονη δραστηριό-

τητα για την απόρριψη

αυτής της συμφωνίας. Αμέ-

σως μετά τη λήξη της ψη-

φοφορίας οι πράσινοι

ευρωβουλευτές έστειλαν

με αφίσες και μπλουζάκια

το μήνυμα μέσα από το Ευ-

ρωκοινοβούλιο: “Η δημο-
κρατία νίκησε, η ACTA
έφυγε”. 
Κατά της ACTA είχαν επί-

σης ταχθεί η επιτροπή Εμ-

πορίου (ΙΝΤΑ - Διεθνούς

Εμπορίου) με τη σχετική

έκθεσή της και τέσσερις

ακόμα επιτροπές του Ευρω-

κοινοβουλίου με τις γνωμο-

δοτήσεις τους (DEVE -

Ανάπτυξης, JURI - Νομικών

Θεμάτων, LIBE - Πολιτικές

Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και

Εσωτερικές Υποθέσεις,

ITRE- Βιομηχανίας, Έρευ-

νας και Ενέργειας).

Σχολιάζοντας το αποτέλε-

σμα, η ευρωβουλευτής των

Πειρατών και υπεύθυνη της

Ομάδας των Πράσινων/ Ευ-

ρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμα-

χία για τα θέματα της

ACTA, Αμέλια Andersdotter

(Σουηδία), δήλωσε μεταξύ

άλλων:
«Η ACTA ανήκει από σήμερα

στην ιστορία. Η Ομάδα των

Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύ-

θερη Συμμαχία διατύπωσε τις

ανησυχίες της σχετικά με αυτή

τη συμφωνία από την αρχή των

αδιαφανών διαπραγματεύ-

σεων, όπως και ένας συνεχώς

αυξανόμενος αριθμός πολιτών.

Χαιρετίζουμε την υποστήριξη

μιας αποφασιστικής πλειοψη-

φίας βουλευτών σήμερα για

την απόρριψη της ACTA. Αυτή

είναι μια δίκαιη και δημοκρα-

τική απάντηση στη μαζική κινη-

τοποίηση των πολιτών σε

ολόκληρη την Ευρώπη κατά

της ACTA. Εκτός από τις ανη-

συχίες σχετικά με την προστα-

σία των δεδομένων και την

ελευθερία στο Διαδίκτυο,

υπήρχαν εξίσου θεμιτές ανη-

συχίες σχετικά με τις δυνητικά

εκτεταμένες επιπτώσεις της

ACTA στα θεμελιώδη δικαιώ-

ματα, την ελευθερία του διαδι-

κτύου και την πρόσβαση σε

ζωτικά φάρμακα.  Η ψηφοφο-

ρία αυτή αποτελεί ορόσημο για

την ευρωπαϊκή δημοκρατία και

για την πολιτική συζήτηση σχε-

τικά με τη προστασία της πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας στην

ψηφιακή εποχή. Η ΕΕ πρέπει

να αρχίσει τώρα ένα ειλικρινή

διάλογο για τα πνευματικά δι-

καιώματα. Μια καλή αρχή θα

ήταν να αναγνωρίσει ότι δεν

μπορεί να υπάρξει μια σαρω-

τική, ενιαία προσέγγιση για την

ενίσχυση της πνευματικής ιδιο-

κτησίας».

Λίγα για την ACTA

Η ACTA είναι μια διεθνής εμ-

πορική συμφωνία που απο-

σκοπεί στην δημιουργία

διεθνών προτύπων για την

επιβολή του νόμου σε θέ-

ματα που αφορούν τα δι-

καιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας. Για την ακρίβεια,

ο τίτλος της συμφωνίας

υπαινίσσεται ότι αφορά πλα-

στά αγαθά όπως φάρμακα ή

απομιμήσεις ειδών πολυτε-

λείας. Παρόλα αυτά, το

εύρος της είναι πολύ μεγα-

λύτερο και αναμένεται να

επηρεάσει επίσης τον τρόπο

με τον οποίο διανέμονται τα

αγαθά στο διαδίκτυο και τις

γενικότερες τεχνολογίες

της πληροφορίας. 

22 Ευρωπαϊκές χώρες, με-

ταξύ των οποίων και η Ελ-

λάδα, υπέγραψαν την ACTA

(Anti-Counterfeiting Trade-

mark Agreement), μια αμφι-

λεγόμενη διεθνή εμπορική

συμφωνία που καλύπτει ζη-

τήματα παραβίασης της

πνευματικής ιδιοκτησίας και

όχι μόνο. Οι διαπραγματεύ-

σεις ξεκίνησαν από το 2007

από ένα "συνασπισμό προθύ-

μων" πίσω από κλειστές στο

ευρύ κοινό πόρτες, αλλά με

έγγραφά που είχαν πρό-

σβαση διαπιστευμένοι σύμ-

βουλοι που "επιτρεπόταν να

έχουν πρόσβαση στη γνώση"

Δεδομένου ότι η συμφωνία

δεν μπορεί να γίνει νόμος

της ΕΕ χωρίς την έγκριση

του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και όλων των χωρών-

μελών, με τη σημερινή

καταψήφιση της δεν πρό-

κειται να εφαρμοστεί ποτέ

στην Ευρώπη, τουλάχιστο

στη σημερινή της μορφή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρκοπουλο /7/2012
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Αριθ.  Πρωτ: 10514  

ΕΡΓΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 28.316,69€ (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, προϋπολογισμού δαπάνης 28.316,69€
με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2012 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. Εσ., το Ν. 3463/2006, Ν. 1797 και Ν.
2000/91, την με αριθμό 27 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., Ν. 2741/99
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 18η Ιουλίου 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. - 11:00π.μ.
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του Εσωτερικού που κατασκευάζουν,
εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% (1415,83€) της συνολικής προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ. αριθ. 9/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τευχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 - 13.00
στο τηλ. 22990 20169.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του άρ. 19 του καταστατικού, καλεί τα μέλη

τουθ σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 15 Ιουλίου

2012 και ώρα 11.00 στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγίας Μαρί-

νας.

Μετά το πέρας της Γενική Συνέλευσης θα επακολουθήσει η ψηφοφορία

για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Συλ-

λόγου (Λεωφ. Αγ. Μαρίνας - Κορωπίου 134).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή

15/7 στο ίδιο μέρος και ώρα με τα ίδια θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και έγκριση από Γ.Σ.

2. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και έγ-

κριση από τη Γ.Σ.

3. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για θέματα - προβλήματα της περιοχής και συ-

ζήτηση επ’ αυτών.

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών εννεαμε-

λούς Δ.Σ. και 3μελούς Ε.Ε.

Οι διαδικασίες των αρχαιρεσιών θα αρχίσουν αμέσως μετά το πέραςσ της

Γεν. Συνέλευσης στα γραφεία του Συλλόγου και θα λήξουν στις 20.30.

Προκήρυξη θέσεων για γεωτεχνικούς,

περιβάλλοντος και διατροφολογίας
Η «ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόν-
των», έχει προκηρύξει πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρό-
νου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που αφορούν τις
ακόλουθες θέσεις και ειδικότητες: τέσσερις (4) ΠΕ/ΤΕ Γεωτεχνικοί, τρεις
(3) ΠΕ/ΤΕ Περιβάλλοντος, τρεις (3) ΠΕ/ΤΕ Διατροφής- Διαιτολογίας-Τε-
χνολογίας Τροφίμων.
Υποβολή Αιτήσεων έως 10/07/2012

Οι θέσεις αυτές έχουν ως στόχο δράσεις- ενέργειες κοινωφελούς χαρα-
κτήρα, με συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Αττικής (για την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και έδρα συντονισμού το Δήμο
Παλλήνης) και είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς
και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινω-
φελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)», στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιο-
λογικών Προϊόντων ΔΗΩ, Αριστοτέλους 38, Τ.Κ 104 33, Αθήνα, στην
ιστοσελίδα www.dionet.gr, στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» www.epanad.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
www.asep.gr, ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα
αιτήσεων/Διαγωνισμών Φορέων/Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Το Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τη συνθήκη ACTA
που απειλεί τις πολιτικές ελευθερίες και την ιδιωτικότητα των χρηστών του Διαδικτύου
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Με το Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου

Βουλας έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές.

Αλλοτε για να αναδείξουμε την πράγματι

σπουδαία δουλειά που κάνει και άλλοτε για

να επισημάνουμε κάποιες αβελτηρίες της

διοίκησης, που βλέπει τις κλινικές ως μονά-

δες παραγωγής κερδών και ζημιών. Δεν ει-

σάγεις ασθενείς να πιάσουν κρεβάτι, δεν

έχει δουλειά το τμήμα!

Σημειωτέον ότι το 1996 γραφαμε για την

Παιδιατρική Κλινική: «Στο ξεκίνημά της το
1986, εξέτασε 1.483 παιδιά ενώ το 1995
εξέτασε 22.585 παιδιά. Και είναι εντυπω-
σιακός ο αριθμός αν σκεφθεί κανείς ότι το
1993, ένα από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά
νοσοκομεία της χώρας, το Αγία Σοφία, είχε
δεχθεί 26.076 παιδιά, όταν τον αντίστοιχο
χρόνο το Ασκληπιείο είχε δεχθεί 11.200
παιδιά».
Θα μπορούσαμε για να αναδείξουμε τη δου-

λειά του να απαρριθμήσουμε ευχαριστήριες

επιστολές γονιών, που “τρελαμένοι” έτρε-

ξαν με το άρρωστο παιδί τους και βρήκαν

θαλπωρή, σιγουριά και υπευθυνότητα στο

πρόβλημά του· το αντιμετώπισαν και το

έλυσαν.

Αυτό σε κάθε νοήμονα άνθρωπο δίνει την

απάντηση στην αναγκαιότητα της ύπαρξης

της Παιδιατρικής Κλινικής του Ασκληπι-

είου Νοσοκομείου Βούλας.

Μιας Κλινικής που περιέργως, από την ώρα

που δημιουργήθηκε πολεμιέται μέσα από το

ίδιο το Ασκληπιείο (Διοίκηση και γιατροί);

Η μόνιμη “καραμέλα” η μη πληρότητα των

κρεβατιών της κλινικής από ασθενή παιδιά!

Φανταστείτε, μια κλινική που θα κρατάει τα

παιδιά μέσα για να ...γράφει ασθενείς!

Η “έντεχνη” συρρίκνωσή του από τις Διοι-

κήσεις που κάθε τόσο αλλάζουν στο Νοσο-

κομείο, το οδηγούν σε πολλαπλάσια εργα-

σία από τους γιατρούς που πραγματικά

δουλεύουν με αυτοθυσία εργατοώρες

απλήρωτες.

Η Παιδιατρική έχει 6 οργανικές θέσεις για-

τρών, αλλά σήμερα την έχουν αφήσει με

έναν. Μόλις πρόσφατα έφεραν δύο επικου-

ρικούς, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση

ορισμένου χρόνου και σε λίγους μήνες δεν

θα έχει ούτε αυτούς.

Η διευθύντρια της Παιδιατρικής Δρ. Σταυ-

ρούλα Παπαδάκου, έχει δώσει κυριολεκτικά

την ψυχή της και γι’ αυτό μέχρι σήμερα,

παρά τις αντιξοότητες κρατάει σε καλή κα-

τάσταση  και ετοιμότητα τη μονάδα.

Κι ενώ η γραμμή του Υπουργείου αφορά

κατα προτεραιότητα την πλήρωση των Παι-

διατρικων Τμημάτων, το Παιδιατρικό του

Ασκληπιείου έχασε τις 4 από τις 6 οργανι-

κές θέσεις, δύο ημέρες πριν λήξει η θητεία

της κυβέρνησης Παπαδήμου, από τον Λο-

βέρδο με τον Ν 1432/30.4.12.

Την Πέμπτη 5/7 το πρωί, γονείς από σχο-

λεία της Βούλας κατέθεσαν υπόμνημα στη

Διοίκηση ζητώντας τα αυτονόητα. Να συμ-

πληρωθεί το Παιδιατρικό και να λειτουργή-

σει με πληρότητα ιατρικού προσωπικού

γιατί σώζει ζωές, σε μια πολλών χιλιομέ-

τρων περιοχή ακάλυπτη. 

Οι αποστασεις και τα μποτιλιαρίσματα για

να βρεθείς στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκο-

μεια των Αθηνών, είναι παράγοντες που

μπορεί ένα παιδί να χάσει τη ζωη του, από

μια λαρυγγίτιδα π.χ. Ποιοι το διακινδυ-

νευουν;

Μιλήσαμε με την διευθύντρια Ρούλα Παπα-

δάκου, η οποία μας επιβεβαίωσε τις ελλεί-

ψεις που έχει το Τμήμα και την

αναγκαιότητα πλήρωσης των οργανικών θέ-

σεων, τη στιγμή μάλιστα που εφέτος  στο

πλάνο ανάπτυξης του παιδιατρικού τμήμα-

τος  ήταν η επέκταση στη ηλικία νοση-

λείας των εφήβων μέχρι το 16 έτος

(σύμφωνα  με πρόσφατη υπουργική από-

φαση) και η λειτουργία τμήματος εφηβικής

ιατρικής μαζί με την παιδιατρική. Αυτή η δι-

ευθέτηση της ηλικίας θα κάλυπτε και το

Παιδοψυχιατρικό Τμήμα που πρόσφατα έχει

μεταφερθεί από το Νταού Πεντέλη  στο

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ. 

Στο χώρο του Νοσοκομείου βρεθήκαμε με

την εκπρόσωπο της κοινωνικής υπηρεσίας

του Δήμου 3Β Νανά Καραγιάν και τον δη-

μοσιογράφο Γιώργο Λαουτάρη, όπου μαζί

πήγαμε στον διευθυντή Δημήτρη Κεχαγιά,

ο οποίος πρόθυμα μας δέχθηκε. Συζητή-

σαμε το θέμα και μας τόνισε - και το κρα-

τάμε - ότι και η δική του θέση είναι να

καλύψει τις ανάγκες του Παιδιατρικού, και

ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα απευθυν-

θεί στους αρμόδιους.

Σήμερα η Κλινική λειτουργεί, ιδιαίτερα από

τον Μάρτιο/12 με 2 αντί για 6 οργανικές θέ-

σεις που προβλέπονται. 

Το παιδιατρικό τμήμα λειτουργεί:

1. Σε καθημερινή βάση ιατρείο –προγραμ-

ματισμένο και έκτακτο  8:30- 13:30μ.μ 

2. Eιδικό ιατρείο αναπτυξιακής παιδιατρι-

κής 3 φορές εβδομαδιαία Τρίτη Τέταρτη

Πέμπτη

3. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε

24ωρη βάση καθημερινά. 

4. Γενική εφημερία για την 2η ΔΥΠΕ κάθε 4

ημέρες.

Στο χέρι μας είναι να στελεχωθεί η Παιδια-

τρική Κλινική όπως ήταν πριν.  Απ’ τη μια να

πιέσουμε όλοι· Δήμος, φορείς, άτομα και από

την άλλη να γνωρίσουν και να συνειδητοποι-

ήσουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής,

την ευεργετική παρουσία του Παιδιατρικού

τμήματος για να το αγκαλιάσουν.

Διαβάστε και στη σελ. 9
Αννα Μπουζιάνη

Η προγραμματισμένη  συναυλία του Ν. Χατζηγιάννη

στην Α΄ πλαζ Βούλας, πραγματοποιήθηκε κανονικά

την Παρασκευή 29 Ιουνίου, παρά τις προσπάθειες της

Δημοτικής Αρχής των 3Β να την σταματήσουν.

Η συναυλία είχε προγραμματιστεί από τους νέους

επιχειρηματίες διαχείρισης της Α' πλαζ.

Ο Δήμος 3Β διαφώνησε γιατί η πλαζ πρέπει να λει-

τουργεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από

τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Οι επιχειρηματίες, όπως είπαν, προσπάθησαν να δουν

το Δήμαρχο, πριν την συναυλία πράγμα που δεν έγινε

εφικτό από πλευράς Δημάρχου.

Ετσι η συναυλία εξελίχθηκε σε "κόντρα" που βγήκε στα

κανάλια και με την παρέμβαση των Ελληνικών Τουρι-

στικών Ακινήτων (που έχουν μισθώσει την πλαζ).

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, όπως είχε ενημερώσει το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, είχε στείλει έγγραφα προς όλες

τις αρμόδιες αρχές, να σταματήσει τη συναυλία. Μά-

λιστα είχε καλέσει φορείς κα συλλόγους να παρευ-

ρεθούν το βράδυ στην είσοδο της πλαζ, προκειμένου

να την αποτρέψουν.

Ελάχιστη η συμμετοχή πολιτών στην "κινητοποίηση".

Και το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί ξεκίνησε μόλις

την προηγούμενη ημέρα και χωρίς ενημέρωση ούτε

καν των δημοτικών συμβούλων.

Πάντως τα ντεσιμπέλ δεν ανέβηκαν, η μουσική του

Χατζηγιάννη είναι από μόνη της "γλυκιά" και η συ-

ναυλία ολοκληρώθηκε με τις νεανικές φωνές να ση-

κώνουν "χέρια ψηλά" και φωτάκια αναμμένα.

Οι επιχειρηματίες κράτησαν το λόγο τους και στις

11.30μ.μ. τα φώταν σβήσαν κι η μουσική σταμάτησε,

παρά την επιμονή των νεανικών φωνών "κι άλλο, κι
άλλο".
Ισως μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος και

από τη Δημοτική Αρχή να ήταν πιο ορθή.

Η συναυλία του Ν. Χατζηγιάννη στην Α΄ πλαζ Βούλας

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Είναι απολύτως αναγκαίο και κάνει εξαιρετική δουλειά

Η διευθύντρια του Παιδιατρικού Ρ. Παπαδάκου με
την δημ. σύμβουλο Ν. Καραγιάν


