
Δεν ξέρουν πού βρίσκονται οι (απ)άνθρωποι ή κάνουν

πώς δεν ξέρουν; 

Και πες - πες, στο τέλος μπορεί να έχουν πεισθεί και οι

ίδιοι ότι μας “στίβουν” και μας “σκοτώνουν” για το “καλό

μας”!

Μας απολύουν για το “καλό μας”, μας

οδηγούν στην αυτοκτονία για το “Καλό

μας”, ξεπουλάνε τη χώρα, για το “καλό

μας”, συνθηκολογούν αμαχητί, για “το

καλό μας”.

Υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας  για το

“καλό μας”, καταλύουν ό,τι καλό πετύχαμε

τόσα χρόνια, για το “καλό μας”, κουρελιά-

ζουν το Σύνταγμα και ευτελίζουν τους θε-

σμούς για το “καλό μας”, καταστρέφουν

την οικονομία για το “καλό μας”.

Μας καταθλίβουν, για το “καλό μας”, μας διώχνουν απ’

τη χώρα για το “καλό μας”, γερνάνε και αλλοιώνουν τον

πληθυσμό μας, για το “καλό μας”, ποδοπατάνε την περη-

φάνεια και την αξιοπρέπειά μας, για το “καλό μας”.

Υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και μας διαλύουν

σαν κοινωνία, για το “καλό μας”. Μας φτωχοποιούν και

μας ληστεύουν για το “καλό μας”, και βγάζουν και κορώ-

νες ευθιξίας αποπάνω αν τους πεις κουβέντα.

Θα μπορούσα να γράψω τόσα κι άλλα τόσα  που κάνουν

για το “καλό μας” και να συνεχίσουν να μην αισθάνονται

δωσίλογοι, αλλά τιμητές και κήνσορες (κατήγοροι).

Διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον. Δια-

ριγνύουν τα ιμάτιά τους. Παλιό το “άθλημα” και σύνηθες.

Υποκρισίας εγκώμιον.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ή

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Μήπως επευφημία;

του Κώστα
Βενετσάνου

Αυτοοργάνωση  και  Τράπεζα 

χρόνου στην Παλλήνη Σελίδα 6

Οργή κατά Γεωργίας Μαρτίνου Σελίδα 8

Παράταση οδοποιϊας 

στη Μηλαδέζα
Σελίδα 6

“Ολη η Ελλάδα
στο Λαύριο!”

Σελίδα 15

Σύλλογος
Επαγγελμα-
τιών Βούλας

Σελίδα 17

Απογευματινά ιατρεία στο Ασκληπιείο

Νοσοκομείο Βούλας Σελίδα 7

29 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, το σύνθημα τόσο ίδιο και τόσο οδυνηρό. Πολλοί απ’ αυτούς που βρέθηκαν

μέσα στο Πολυτεχνείο, μεταπήδησαν στη Βουλή και σε ανώτατα πολιτικά αξιώματα. Πολλοί απ’ αυτούς εκ-

μεταλεύθηκαν την εξουσία και ρήμαξαν τον τόπο, κλείνοντας σχολεία και ανοίγοντας φυλακές... Σελίδα 3

ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η κεντρική εξουσία θέλει να μεταφέρει την αγανάκτηση του κόσμου στο Δήμαρχο και στραγγα-
λίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Οι αιρετοί γίνονται υπάλληλοι με επιτροπεία!  Σελίδες 12, 13, 14

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
17 Νοέμβρη 1973
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Συνέχεια από την σελ.1

Οι κυβερνητικοί πιάστηκαν – πρόσφατα παραδείγματα –

από μια συνέντευξη του Τσίπρα σε γερμανική εφημερίδα

(Ποιός θα ‘ρθει στην Ελλάδα να επενδύσει και με ποιά στα-

θερότητα) και βρήκαμε αμέσως τον «αποδιοπομπαίο

τράγο», για την έλλειψη επενδύσεων. Δεν φταίει η δημόσια

διοίκηση που «τα πιάνει», η γραφειοκρατεία, που σου κάνει

τη ζωή αντιπαραγωγικό μαρτήριο, η πολυνομία, η αστάθεια

εν γένει κλπ., σου φταίει ο Τσίπρας, ο Λαφαζάνης... α, κι ο

Παναγούλης!

Το τι σπέκουλα έπεσε στην αντιεπικοινωνιακή προειδοποί-

ηση ή προμηθία του εν λόγω βουλευτή, δε λέγεται! Τι «εμ-

φύλιους», τι αιματοχυσίες και λιντσαρίσματα είδαν, δεν

περιγράφεται.

Καλά, δεν βλέπουν πόσο αγανακτισμένος είναι ο κόσμος;

Δεν βλέπουν την απελπισία ανέργων νεόπτωχων και κλυ-

δωνιζόμενων επιχειρηματιών: 

Πού ζούνε; Δεν βλέπουν ή εθελοτυφλούν; 

Και πριν «ο αλέκτωρ λαλήσει...» ήρθαν τα επεισόδια της

Τετάρτης με τους ομολογιούχους που τους ...κούρεψαν,

που αποδοκίμαζαν τον Βενιζέλο και τον αναγκασαν να φυ-

γαδευτεί και να μην πραγματοποιήσει τη συνάντησή του με

τον Προβόπουλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην

πει κανένας ότι αυτοί οι αγανακτισμένοι άνθρωποι που εμ-

πιστεύτηκαν, το δημόσιο «κουρέα», παρακινήθηκαν(;) από

κάποιον.

Ο πολιτικοφιλόσοφος Ν. Μακιαβέλλι, έλεγε ότι οι άνθρωποι

ξεχνούν πιο εύκολα την απώλεια του φονευθέντα πατέρα

τους, από την απώλεια της πατρικής περιουσίας. Και τα

λεφτά τους αυτοί οι άνθρωποι τα χάνουν μέσα σε 10 χρό-

νια για δεύτερη φορά, επειδή εμπιστεύτηκαν το δημόσιο.

Η πρώτη ήταν με τη μεγάλη αρπαχτή του χρηματιστηρίου.

Τότε που κατά τις δηλώσεις των Υπουργών, του Σημίτη, η

άνοδος (το φούσκωμα) του χρηματιστηρίου έδειχνε τη

...σοβαρότητα της ελληνικής οικονομίας1!!!

Και ν’ αφήσουν όλοι στην άκρη τον καθωσπρεπισμό:

«Η οργή είναι δικαιολογημένη, αλλά καταδικάζουμε τη
βία» και κάτι τέτοια που λένε ένοχοι πολιτικοί και κυριλέ

δημοσιογράφοι από το φόβο του ραδιοτηλεοπτικού Συμ-

βουλίου, και των εργοδοτών τους. Αυτό δεν είναι απλά πε-

ριορισμός της ελευθεροτυπίας είναι σκοταδισμός και

διαστρέβλωση της επιστημονικής αλήθειας ή παντελής

άγνοια της κοινωνικής ψυχολογίας, της ψυχολογίας των

μαζών, της ιστορίας. 

Τυφλοί τ’ ώτα, τόν τε νουν, τα τ’ όμματ’ εισίν2

Διαπίστωση έκανε ο Παναγούλης και διατύπωσε προφη-

τεία αλληλουχίας γεγονότων και αναπόδραστων συνε-

πειών. Σχέση αιτίου και αιτιατού. Και η διαπίστωσή του ήταν

προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η δράση έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη αντίδραση. 

Είναι νόμος της φυσικής. Κι ο νόμος αυτός δεν ανατρέπε-

ται με διατεταγμένους και εκβιαστικούς θετούς νόμους πα-

ρασκευασμένων κοινοβουλίων. Ο φυσικός νόμος δεν κα-

ταστέλεται με ψεκασμούς χημικών και βίαιων επιθέσεων

πραιτωριανών. Αντίθετα ενισχύουν και εντείνουν την αντί-

δραση. 

Η «νόμιμη» βία της εξαθλίωσης, της φτωχοποίησης, της

ανεργίας, της επιχειρηματικής καταστροφής, της αρπαγής

των κόπων και της αποταμίευσης μιας ζωής επισύρει ως

φυσική συνέπεια, ως φυσική αντίδραση, την αντι-βία. Τις

βίαιες εκδηλώσεις αντίδρασης αναλόγου διαβάθμισης. Όσο

βίαιη και άδικη είναι η δράση, τόσο βίαιη και ανεξέλεγκτη

καθίσταται και η αντίδραση. 

Θα βόλευε κάποιους άρπαγες, ή ενταγμένους στο σύ-

στημα, ή βολεμένους και φοβισμένους, ν’ αρπάζουν το

σπίτι του αλλουνού κι αυτός ν’ αντιδρά χλιαρά και κυριλέ:

«Δεν είναι σωστό αυτό που μου κάνετε. Είναι άδικο, κύριε
ληστή». Η αντίδραση του ληστή θα ήταν να χαμογελάσει ει-

ρωνικά και να ρίξει και καμμιά φάπα, γιατί εθίγη που τον

είπαν «ληστή». Αλλά, δε βαριέσαι, ας τον είπαν και ληστή.

Απολαμβάνει αυτός τώρα τη λεία του και οι υποστηρικτές

του τα ψίχουλα, κι ασ’ τον άλλον να φωνάζει. 

Αν όμως το θύμα αντιδράσει με πέτρες, με ξύλα ή ακόμα

χειρότερα με κανένα όπλο, α, αυτά δεν είναι σωστά πράγ-

ματα. Είναι βία καταδικαστέα: Ας... αυτοκτονούσε, θα ήταν

πιο κυριλέ, πιο αξιοπρεπές για το θύμα και πιο ανώδυνο

για το θύτη. 

Αυτή είναι η επιστημονικά και ιστορικά αποδεδειγμένη

πραγματικότητα. Διαπίστωση έκανε ο εν λόγω βουλευτής.

Δεν παρότρυνε. 

Διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε πολλαπλά, πριν ο αλέκτωρ

λαλήσει τρις και με τους μικροομολογιούχους και με τους

απολυμένους της Τ.Α., και με τους αγρότες που δανείστη-

καν απο την Αγροτική να βάλουν φωτοβολταϊκά, πεισθέν-

τες από τα κίνητρα και τώρα βλέπουν να τους κόβεται στο

μισό η τιμή αγοράς ηλ. Ρεύματος από τη ΔΕΗ και να τους

φορολογούν επί πλέον με 30-35%, με κίνδυνο να χάσουν

τα υποθηκευμένα χωράφια τους. 

Και περιμένει αυτό το ασταθές και ανέντιμο όσο και ανάξιο

δημόσιο να προσελκύσει επενδυτές. Γνήσιους επενδυτές!

Γιατί από κοράκια, θα πλακώσουν πολλά. 

Εν κατακλείδι κι εγώ πιστεύω ότι είναι προτιμότερη η Δη-

καιοσύνη από την Νέμεση. Και η λαϊκή αντίδραση διακονεί

και διακονείται από τη Νέμεση3.

––––––––––––
1. α) Γιάννος Παπαντωνίου: «Εγώ για το χρηματιστήριο θα κάνω
μόνο μια δήλωση. Πιστεύω ότι η τάση του θα είναι ανοδική και μά-
λιστα ενισχύομαι στην εκτίμηση αυτή από έγκυρους διεθνείς ανα-
λυτές. Διάβαζα χθες ένα άρθρο της Wall Street Journal, η οποία
έλεγε ακριβώς αυτό, ότι τους επόμενους μήνες θα έχει ανοδική
τάση το Χρηματιστήριο, το οποίο σημαίνει ότι όσοι είναι στο χρη-

ματιστήριο θα είναι κερδισμένοι. Είναι πολύ απλό το μήνυμα, το
συμπέρασμα, το δια ταύτα αυτών των εκτιμήσεων. Θα πάει καλά το
χρηματιστήριο, διότι η οικονομία πάει πολύ καλά, πάει καλύτερα
και απ’ ότι περιμέναμε»!!!... Συνέντευξη Τύπου στο Υπ. Οικονομίας

28/3/2000

β) Ν. Χριστοδουλάκης: «Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη-
νών αντανακλά τις θετικές προοπτικές της οικονομίας μας». Στο

συνέδριο του Economist 29 Απριλίου του 1999. 

2.  Παρήχηση του «Τ» στον ΣΟΦΟΚΛΗ: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ,

στοιχ. 371. Οιδίπους προς τον Τειρεσία: «Τυφλός ...και στ’ αυτιά
και στο μυαλό και στα μάτια είσαι» (στο πρωτότυπο στο Β’ πρόσωπο

του ενικού).

3. Νέμεσις: θεότητα - προσωποποίηση της “θείας δίκης” και ως

γνωστόν, “φωνή λαού οργή θεού”. Θυγατέρα της Νύχτας, δια αυ-

τοαναπαραγωγής, κατά τον Ησίοδο. Ο Υγίνος τη θέλει θυγατέρα

της Νύχτας και του Ερέβους. Τιμωρός ιδιαίτερα της υπεροψίας,

της απληστίας, της αλαζονείας. Δηλαδή της ύβρεως που προκα-

λούσε την νέμεσιν δηλ. την οργή και εκδίκηση των θεών.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα

19η Νοεμβρίου και ώρα 18:30, με 15 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ή ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
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Όλοι μας γνωρίζουμε την τελευταία φωτο-

γραφία. Σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ, να

δει ο λαός της Μεταμόρφωσης την ηρωική

μάχη του λαού από την αρχή μέχρι το τέλος

της. 

Στα χρόνια της αθωότητας αγωνιζόμασταν

γιατί  είχαμε ιδανικά και φωνάζαμε μέσα

από την ψυχή μας το «ψωμί, παιδεία, ελευ-

θερία».

Ήρθε η μεταπολίτευση και όλα άλλαξαν,

ακόμη και οι σκέψεις και τα συναισθήματα.

Πολλοί από αυτούς που φώναζαν το σύν-

θημα του Πολυτεχνείου, βολεύτηκαν επαγ-

γελματικά και πλούτισαν. Πολλοί

εξαργύρωσαν την συμμετοχή τους στην

εξέγερση της Νομικής τον Φεβρουάριο του

1973 και στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο

της ίδιας χρονιάς. Άλλοι έγιναν βουλευτές,

υπουργοί, επίτροποι στην Ευρώπη. Άλλοι

έγιναν κατ΄ επάγγελμα εργατοπατέρες και

βοήθησαν να βρεθεί η πατρίδα μας στην ση-

μερινή της θέση. Οι περισσότεροι όμως, οι

έντιμοι και αγνοί πατριώτες, ασχολήθηκαν

με την δουλεία τους, το σπίτι τους την οι-

κογένειά τους και μεγάλωσαν τα παιδιά

τους με τις ιδέες και τις αξίες της εποχής

του Πολυτεχνείου. Αυτοί είχαν την σεμνό-

τητα να μη διαφημίζουν την συμμετοχή

τους στα γεγονότα της εποχής αυτής, να

κρατάνε για τους ίδιους την ηθική ικανοποί-

ηση του ηρωισμού τους. 

Τις φωτογραφίες αυτές τις αφιερώνω

στους συμμαθητές και φίλους μου  του 2ου

Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Με-

ταμόρφωσης, που τότε με τον νεανικό τους

ενθουσιασμό, βρέθηκαν στα γεγονότα του

Πολυτεχνείου. Ένας μάλιστα τραυματί-

στηκε βαριά από σφαίρα. Ευτυχώς όμως

σήμερα ζει και είναι κοντά μας. Ο ίδιος έχει

την σεμνότητα να μην κομπορρημονεί για

τον τραυματισμό του. Μερικοί άλλοι από

την παρέα μας ταλαιπωρήθηκαν από τις

Αρχές και γνώρισαν την φιλοξενία της

Μπουμπολίνας και του ΕΑΤ – ΕΣΑ

Βάλαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην ερ-

χομό της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Εί-

μαστε περήφανοι γι΄ αυτό, αν και νομίζουμε

ότι δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από το κα-

θήκον μας. Θλιβόμαστε όμως που βλέπουμε

πώς κατάντησαν σήμερα την πατρίδα μας,

πολλοί από τους τότε αγωνιστές του Πολυτε-

χνείου. Είμαστε όμως σίγουροι ότι ο Έλληνας

θα ξαναγεννηθεί για μια ακόμη φορά. 

Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι δεν είναι

απαραίτητο να βάλω το όνομά μου.

Μέλος του συλλόγου 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝ» Μεταμόρφωσης 

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία
Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία. 17 Νοέμβρη 1973 - 17 Νοέμβρη 2012! 

Πόσες ομοιότητες αλήθεια! Πόση ουσία κρύβουν αυτές οι τρεις λέξεις, σήμερα

τον Νοέμβρη του 12! Τριάντα εννέα χρόνια μετά το Πολυτεχνείο και την πτώση

της Χούντας! Κι όμως νομίζεις ότι βρίσκεσαι στο χθες...

Το ψωμί για πολλούς, όλο και δυσκολότερα μπορεί να εξοικονομηθεί, για κάποι-

ους άλλους είναι λιγοστό.

Η Παιδεία πνέει τα λοίσθια, απαξιωμένη από την πολιτεία, φτωχή και άπορη δεν

μπορεί να δώσει τα εφόδια που χρειάζεται η νεολαία μας για να προκόψει.

Η Ελευθερία; Ποιος φανταζόταν σε ημέρες κοινοβουλευτισμού, να οδεύουμε

“στην τυραννία”, όπως έγραψε ευρωπαϊκή εφημερίδα! Φοβισμένα ανθρωπάκια

έχουμε γίνει όλοι· η τρομοκρατία του λόγου, τα χημικά και ο φόβος της πείνας

μας συρρίκνωσαν, μας ακρωτηρίασαν.

Τότε όμως ήταν Χούντα, μια δράκα συνταγματαρχών που κατέλαβαν βίαια την

εξουσία. Που φυλάκιζαν, εξόριζαν, βασάνιζαν αδιαφορώντας για νόμους. “Νόμος”

ήταν αυτοί. “Αποφασίζομεν και διατάσσομεν”.

Σήμερα; Τί ζούμε σήμερα;  Πώς βρεθήκαμε χωρίς ψωμί, χωρίς φάρμακα, χωρίς

γιατρό και μια ζεστή γωνιά, σε ένα σπίτι που δούλεψες μια ολόκληρη ζωή για να

το φτιάξεις και σου το “κλέβουν”. 

Πού οδηγούμαστε; Ποιοί μας κυβερνούν; 

Μας κυβερνάει μία τρικομματική κυβέρνηση, που υπάρχει μόνο για τις υπογρα-

φές; Μας κυβερνάει  ένας κατακτητής που δίνει εντολές και οι διαχειριστές μας

τις υλοποιούν; 

Ποιος να το πίστευε πώς σήμερα θα ψάχνουν άνθρωποι στα σκουπίδια για να

επιβιώσουν; Κι όμως δεν έχουμε Κατοχή· ή μήπως έχουμε;

Μας κυβερνάει μία ομάδα Γερμανών εξουσιαστών; Πώς βρεθήκαμε κάτω από τη

γερμανική “μπότα”, που μας συνθλίβει, μας εκβιάζει, μας χλευάζει και μας προ-

σβάλλει καθημερινά με αξιώσεις τέτοιες που δεν αντέχει η υπερηφάνεια αυτού

του λαού.

Πώς μπήκαν μέσα οι εχθροί χωρίς να χτυπήσουν καμπάνες, χωρίς αντίδραση

καμμία;

Δημοσιεύουμε παρακάτω, μια ανάμνηση αναγνώστριας, που θέλει να κρατήσει
την ανωνυμία της.

Σήμερα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ να γιορτάσω το Πολυτεχνείο.
Σήμερα πρέπει να πάω ξανά στο Πολυτεχνείο.
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ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

“Πρόληψη παθήσεων του
ΜΥΟ-Σκελετικού Συστήματος”

O Aττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώ-

νει ομιλίες, ποιητικές βραδιές και σχολιασμούς κάθε

Πέμπτη στο ξενοδοχείο Congo Palace (Λ. Ποσειδώ-

νος 81Α) στη Γλυφάδα.

Με τη νέα Διοίκηση που απέκτησε, ετοιμάζει νέο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων. 

Ετσι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στις 6.45μ.μ. θα μιλή-

σει ο ορθοπεδικός, χειρουργός Νικόλαος Αντωνίου, τ.

διευθυντής του Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ. με θέμα: “Πρό-

ληψη παθήσεων του ΜΥΟ-Σκελετικού Συστήματος”

2ος κύκλος ποιητικών 
αναλογίων στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξε-

νοφών» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος συνεχίζει το αφιέ-

ρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Μουσείο Οίνου

(Λεωφ. Πέτσα, πλησίον Εξόδου 16 της Αττικής Οδού-Παλ-

λήνη, τηλ.fax. 210-6037933).

Τις αναλύσεις για το έργο των Ποιητών θα κάνουν διακεκρι-

μένοι άνθρωποι των γραμμάτων!. Τις απαγγελίες γνωστοί και

καταξιωμένοι ηθοποιοί!

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

7 Δευτέρα 19 -11, ώρα 19:30

Ρίτα Μπούμη –Παπά 

Ανάλυση: Σκαρτσή Ξένη  

Απαγγελία :  Παππά Ιωάννα
7 Δευτέρα 26 -11, ώρα 19:30

Καββαδίας Νίκος 

Ανάλυση: Μανοπούλου Εύη 

Απαγγ: Παπασπηλιόπουλος Οδ.

7 Δευτέρα 3 -12, ώρα 19:30

Ρίτσος Γιάννης 

Ανάλυση: Κακλαμανάκη Ρούλα  

Απαγγελία : Καταλειφός Δημ.

7 Δευτέρα 10 -12, ώρα 19:30

Βρεττάκος Νικηφόρος 

Ανάλυση: Βιστωνίτης Αναστ.

Απαγγελία :  Νούσιας Τάσος

Παρουσίαση βιβλίων στο Κορωπί

“Η ξυπόλυτη των Αθηνών” 
“Η χήρα του Πειραιά”

Η Λέσχη Ανάγνωσης της

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κο-

ρωπίου .... επιστρέφει  και

αφού έχει διαβάσει και συ-

ζητήσει τα βιβλία "Η ξυπό-
λυτη των Αθηνών" και "Η

χήρα του Πειραιά", θα συ-

ναντήσει την συγγραφέα

Φιλομήλα Λαπατά, την ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ 18/11  και ώρα 6 μ.μ.

στην Αίθουσα της Δημοτι-

κής Βιβλιοθήκης Κορωπίου

(πεζόδρομος του Ολυμπιο-

νίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη»).

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Ανοιχτή ημέρα & Σάτσανγκ» 
Κυριακή 18 Νοεμβρίου,  11.00 –18.30

Είσοδος ελεύθερη 

Το κέντρο γιόγκα, οργανώνει «Ανοιχτή ημέρα & σά-

τσανγκ». Την ημέρα αυτή, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να

παρακολουθήσουν ελεύθερα τάξεις γιόγκα και διαλέ-

ξεις γνωρίζοντας από κοντά το σύστημα .

Η ημέρα θα κλείσει με σάτσανγκ ή «Συντροφιά με την

αλήθεια».

Μια δίωρη συνάντηση με την ιδρύτρια της Σατυανάντα

γιόγκα, Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, όπου μπορούν να

απαντηθούν ερωτήματα γύρω από τις προκλήσεις της

ζωής, μέσα από την φιλοσοφική & επιστημονική ματιά της

γιόγκα.

Επικοινωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή σε όλη την

ημέρα ή για κάποιες ώρες, ανάλογα με τη δυνατότητά

σας: Τηλ. 210-6641545 & 6956482415

Διεύθ.  - Διαδόχου Κωνσταντίνου 32, Παιανία

e-mail-   sycp@satyanandayoga.gr

«Η Σμύρνη μέσα απο τις
καρτ-ποστάλ»

Τιμώντας τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-

στροφή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου “Η ΜΙ-

ΚΡΑΣΙΑ” συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις για τα 90

χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή θα φιλο-

ξενήσει την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στο Μηχανουρ-

γείο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου

Λαυρίου την έκθεση «Η Σμύρνη μέσα απο τις καρτ-
ποστάλ».
Η παρουσίαση της έκθεσης θα γίνει στις 6:30 μ.μ από τον

Γ.Γ της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας και Αντιπρόεδρο

του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Ν. Ιωνίας, Λουκά Χριστοδούλου.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ανεβαίνει στη σκηνή, στο Μέ-

γαρο Μουσικής (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), για να δι-

ευθύνει τα μουσικά του έργα η "Λειτουργία του Ορφέα"
(πάνω σε αρχαία ορφικά ποιήματα), "Ερωτική Συμφωνία"
(α΄ παγκόσμια εκτέλεση) και το θεματικό κύκλο τραγου-

διών σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη "Ήλιος ο Πρώτος".
Συμμετέχουν ο βαρύτονος Τάσος Αποστόλου, η σοπράνο

Έλενα Κελεσίδη και οι ερμηνευτές Έλλη Πασπαλά και

Vassilikos.

Ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός έχει το ρόλο του αφηγητή,

ενώ συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Μεικτή

Χορωδία του Δήμου Αθηναίων καθώς και μέλη της ορχή-

στρας Παλίντονος Αρμονία.

Τρίτη 13 & Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Διακεκριμένη Ζώνη: 40€ - Ζώνη Α: 28€  -

Ζώνη Β: 20€  - Ζώνη Γ: 11€  - Πολύτεκνοι, 65+: 8,5€

Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ: 6,5€

Εισιτήρια: Τηλεφωνικά στο 210 7282 333 

Online: www.megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΑΠΗ-ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ

3ήμερη εκδρομή στην

Αχαϊα και Ηλεία
Τριήμερη Εκδρομή (με συμμετοχή –υποστήριξη Δήμου)

στην Αχαΐα και Ηλεία (Καλάβρυτα, Αρχαία Ολυμπία, Κα-

τάκωλο, Πάτρα) 24, 25, 26 Νοεμβρίου. Τιμή 70 ευρώ το

άτομο. Περιλαμβάνει, δύο πρωινά  (μπουφέ), δύο δείπνα

σε γνωστό Ξενοδοχείο της πόλης των  Πατρών. 

Με απόφαση του Δ.Σ του “Σφηττός”  προτεραιότητα στις

εκδρομές έχουν οι δημότες μέλη του ΚΑΠΗ και μόνο αν

δεν έχουν πληρωθεί θέσεις θα μπορούν να συμμετέχουν

και μη δημότες, μέλη όμως του ΚΑΠΗ. 

Δηλώσεις συμμετοχών στο τηλέφωνο, 210-6020920 (Κα-

θημερινά, ώρες 09:30-1200μ και 17:30-19:00)

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει  προ-

σκυνηματική εκδρομή τηn Πέμπτη 22 Νοεμβρίου με προ-

ορισμό τις Ιερές Μονές του Λουτρακίου Κορινθίας (Ι.Μ.

Οσίου Παταπίου, Ι.Μ. Προφήτου Ηλιού, Ι.Μ. Αναστάσεως

Χριστού κ.α.) με σκοπό πλην της θρησκευτικής ανάτασης,

την  άμεση ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου και της

ανακαινισμένης Τράπεζας Τροφίμων του Αγ. Νεκταρίου.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι  15 €. Για δηλώσεις συμμετο-

χής στον Ιερό Ναό, μέχρι την Τρίτη  20 Νοεμβρίου ή τη-

λεφωνικώς, στο 210 8954921 (υπεύθυνος π. Αντώνιος).

Αγορά πιστοποιημένων

αγροτικών προϊόντων 

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

Την Κυριακή 18-11 από 10.00 - 16.00, στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων   του ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠΑΑ)   Λ. Κ.Καραμανλή 2

ΒΟΥΛΑ, η ΚΟΙΝΣΕΠ  «Η Εκάτη», στα πλαίσια  συνεργα-

σίας της   με το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστα-

σης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής, διοργανώνει αγορά

πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων Ελλήνων παρα-

γωγών.

Σκοπός  της δράσης είναι να δοθεί η  δυνατότητα στο

προσωπικό, τους φίλους του Ιδρύματος και την τοπική

κοινωνία να αγοράσουν πιστοποιημένα αγροτικά προ-

ϊόντα σε χαμηλές τιμές, καθώς και να εξασφαλιστούν

τρόφιμα για τα παιδιά.  

Με την συμμετοχή σας  θα ενισχύσετε  την προσπάθειά για

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και θα γνω-

ρίσετε  τα  προϊόντα των παραγωγών  στην τοπική κοινω-

νία και τους φίλους σας. Ας τους αγκαλιάσουμε.
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17 Νοέμβρη, 
βραδιά μνήμης

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής ορ-

γανώνει βραδιά Μνήμης με την Ορχήστρα Νέων και

τη Δημοτική Παιδική Χορωδία Δήμου Λαυρεωτικής,

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ευτύχη Ζαρμπ.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17

Νοέμβρη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Πα-

λαιού Μηχανουργείου στο Λαύριο. 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Οργανισμός Αθλητι-

σμού, Πολιτισμού & ΠΑΙ-

ΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ (ΟΑΠΠΑ)

οργανώνει σειρά διαλέ-

ξεων με θέμα: ''Από τη
Μικρασιατική Κατα-
στροφή στον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο'', με την

Ιστορικό Ερευνήτρια Μα-

ρίνα Πετράκη (Διδάκτωρ

Παν/μίου του Kent –

μέλος του Βritish Institute

of Historical Research),

Κάθε Τετάρτη  από 18.00

έως 19.30 μ.μ στην Πνευ-

ματική Εστία  Βούλας

(Πλατεία Εθνικής Αντι-

στάσεως)

Έναρξη: Τετάρτη  21 Νο-

εμβρίου

Για τη συμμετοχή σας τη-

λεφωνήστε στον ΟΑΠΠΑ,

κα Αθανασοπούλου,  τηλ.

213-2020777

O ρόλος της Εκκλησίας στη σύγχρονη 
εκπαίδευση και πόσο μπορεί 

να συμβαδίσει με αυτή σήμερα; 

Σημαντική   εκδήλωση   διοργανώνει το 1ο Εσπερινό  Επαγγελματικό Λύκειο Κορωπίου, την

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, στις 7μ.μ., στο αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας ( Βασ. Κων-

σταντίνου 47) με θέμα «Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στη σύγχρονη εκπαίδευση και
κατά πόσο μπορεί να συμβαδίσει με αυτή σήμερα;».
Κεντρικοί ομιλητές είναι,  ο π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μη-

τρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και ο επ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Κωνσταντίνος Κορναράκης. Η εκδήλωση

είναι κοινή προσπάθεια από τον Διευθυντή του 1ου ΕΕΛΚ Συμεών Μασέλη, το Δήμαρχο Κρω-

πίας Δημήτρη Κιούση, τον αντιδήμαρχο Παιδείας Ανδρέα Ντούνη και τον Σύλλογο Γονέων

και Κηδεμόνων του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρό-

εδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημήτρης Κυβρικοσαίος. 

''Η άλλη Εύα και ο χάρτινος
κόσμος της''

Έκθεση Ζωγραφικής 

Η Ζωγράφος και Μαθηματικός του 1ου Γυμνασίου Κο-

ρωπίου Κοκκίνη Μάρία παρουσιάζει τα έργα της στο

Dante's Bar (πρώην Ιστόρημα) Ρούσση 1 και Κύπρου

στο Κορωπί. Τίτλος της έκθεσης ''Η άλλη Εύα και ο
χάρτινος κόσμος της''.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά ατομική της έκθεση. Η ίδια έχει

συμμετάσχει στο παρελθόν σε πολλές ομαδικές όπου και

είχε αποσπάσει δύο πρώτα βραβεία από τους συλλόγους

''Παρνασσός'' και ''Ευρωπαϊκή εταιρεία Επιστημόνων Καλ-

λιτεχνών και Λογοτεχνών'' αντίστοιχα.

Τα έργα της είναι ζωγραφισμένα πάνω σε ξύλο με τέμπερα,

σύνθεση υλικών και με χρήση πρωτότυπων τεχνικών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυ-

ριακή 2 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. Στην εκδήλωση θα

συμμετέχει ο Σίμος Κούτσικος και η μπάντα του με

σύγχρονο έντεχνο, ελληνικό τραγούδι. 

Μια ενδιαφέρουσα έκθεση και μία βραδιά αναψυχής.

ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

«Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι»
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), παρουσιάζει και την προσεχή εβδομάδα στον κι-

νηματογράφο “Αρτεμις”, μετά από αίτημα του κόσμου, την

ελληνική υπερπαραγωγή «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι», που
γυρίστηκε σε έξι χώρες. Όσοι δεν προλάβατε λοιπόν, σπεύ-

σατε στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του Δημοτικού Κι-

νηματοθεάτρου Μαρκοπούλου «ΑΡΤΕΜΙΣ» και ώρα 21:30.
Το έργο παρουσιάζει τη συγκλονιστική ιστορία του μεγάλου εθνι-

κού ευπατρίδη Ιωάννη Βαρβάκη, με μια ακόμα υπερπαραγωγή, που

γυρίστηκε σε 6 χώρες.

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 3: 
Οι φυγάδες της Ευρώπης 

(Μεταγλ.), προβολή: 19:00, Διάρκεια: 93΄

Η γνωστή και μη εξαιρετέα παλιοπαρέα του Ζωολογικού Κήπου,

αγωνίζεται και σε αυτήν την ταινία, προκειμένου να φτάσει… (πού

αλλού;) στη Νέα Υόρκη!!! 

Δημ. Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου  «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR,  Γιαννάκη 2,  Τηλ.: 22990 23924

Εμείς και η λύση στην κρίση!

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώνει ομιλία με θέμα “Εμείς

και η λύση στην κρίση” με ομιλήτρια την κα Βασιλείου,  στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας Βούλας, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.

Tα κορίτσια της βροχής

Ο ΣΥΡΙΖΑ Σαρωνικού, οργανώνει την προβολή της κινημα-

τογραφικής ταινίας “τα κορίτσια της βροχής”, της Αλίνας

Δημητρίου, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, στις 7.30μ.μ. στην

αίθουσα του Δημαρχείου Σαρωνικού, στα Καλύβια.

Η ταινία είναι αφιερωμένηγ στην αντίσταση των γυναικών

κατά της Δικτατορίας και την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΠΠΑ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

“Από τη Μικρασιατική Καταστροφή
στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο''
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Απογευματινά 

Ιατρεία 

στο Ασκληπιείο

Νοσοκομείο Βούλας

Με δελτίο τύπου, ο αναπληρωτής διοικητής Σταύρος

Μονεμβασιώτης, μας ενημερώνει ότι «στα πλαίσια του

Νόμου της Ολοήμερης Λειτουργίας των Νοσοκομείων,

στο Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ, από 17.09.2012 λει-

τουργούν Απογευματινά Ιατρεία καθημερινά, εκτός

Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ειδικότητες ια-

τρών, ημέρες, αμοιβές ανά βαθμίδα ιατρού κ.λ.π. μπο-

ρείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του

Νοσοκομείου www.asklepieio.gr και στο τηλέφωνο των

ραντεβού «213.216.4125» από 12:00 έως 18:00, εκτός

Σαββάτου και Κυριακής.

Οι γιατροί που δέχονται απογεύματα είναι από τις κλινι-

κές: Η, Ε, Στ, Ορθοπεδικές, Α’ και Β’ Χειρουργικό, Α’ & Β’

Παθολογικό, Νεφρολογικό, Παιδοψυχιατρικό, Καρδιολο-

γικό, Ρευματολογικό, Οφθαλμολογικό, Νευρολογικό, Φυ-

σικής Ιατρικής Αποκατάστασης (Φ.Ι.ΑΠ.), Οδοντιατρικό,

Ουρολογικό, Παιδιατρικό, Ψυχιατρικό, Αξονικής τομο-

γραφίας, ακτινολογικό και ειδικότητες Νευροχειρουργός,

Θωρακοχειρουργός, Αγγειοχειρουργός, ΩΡΛ.

Οι αμοιβές των γιατρών είναι:

Συντονιστές, διευθυντές 80€

Διευθυντές 75€

Επιμελητές Α 60€

Επιμελητές Β 45€

Επιμελητές Γ 30€

Περισσότερα μπορείτε να αντλήσετε στο:

www.asklepieio.gr 

Για απογευματινό ραντεβού 213.216.4125

Παράταση οδοποιίας

στη Μηλαδέζα Βάρης
Παράταση για ένα έτος της συμβατικής προθεσμίας του

έργου «Οδοποιία 2009 (Μηλαδέζα)», στη Βάρη, αποφάσισε

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης μετά από εισήγηση του δημάρχου Σπ. Πανά.

Η παράταση γίνεται μέχρι  25 Ιουνίου 2013 προκειμένου να

ολοκληρωθεί η οδοποιϊα στη Μηλαδέζα, που είναι γεγονός

ότι οι κάτοικοί της έχουν ταλαιπωρηθεί χρόνια με τους σκα-

μένους δρόμους και  

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της παράτασης,

η παρουσία αρχαιολόγου κατά την εκτέλεση του έργου, η

ρυμοτόμηση μαντρών, οι αναγκαίες τροποποιήσεις, η εμ-

πλοκή δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας στην περιοχή

εκτέλεσης του έργου, οι καθυστερήσεις πληρωμών καθώς

και οι έντονες βροχοπτώσεις των δύο προηγούμενων ετών,

οδήγησαν στην αναπόφευκτη καθυστέρηση της ολοκλήρω-

σης του έργου.

Στόχος είναι σύμφωνα με το Δήμαρχο Σπύρο Πανά να ολοκλη-

ρωθεί το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα διασφαλίζοντας

ταυτόχρονα την ποιότητα κατασκευής που θα εγγυηθεί την

οδική ασφάλεια των διερχομένων και των κατοίκων. 

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης που

διανύει η χώρας μας και των κατα-

στροφικών συνεπειών που αυτή έχει

στην κοινωνική δομή, αλλά και στη

ζωή των πολιτών, ο Δήμος Παλλήνης

συνεχίζει να δημιουργεί δομές που

στηρίζουν τις έννοιες της αυτοοργά-

νωσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης

και της κοινωνικής συνοχής.

Ετσι λοιπον ανακοίνωσε τη δημιουρ-

γία της Τράπεζας Χρόνου, ως ένα

μέσο οργάνωσης, ενεργοποίησης και

αξιοποίησης των εθελοντών που δρα-

στηριοποιούνται στα πλαίσια του

Δήμου, ώστε κάθε δημότης να μπορεί

να προσφέρει αλλά και να δέχεται

υπηρεσίες.

Προσανατολισμένη στην φιλοσοφία

της ανταλλακτικής οικονομίας, η Τρά-

πεζα Χρόνου προάγει τον εθελοντι-

σμό και το ήθος της αλληλέγγυας

προσφοράς, δίνοντας ταυτόχρονα την

ευκαιρία και τη δυνατότητα σε κάθε

εμπλεκόμενο άτομο να επωφεληθεί με

την σειρά του από την προσφορά των

συμπολιτών.

Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου και πως
λειτουργεί;
• Είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρε-

σιών που υποστηρίζεται από το δικό

του εσωτερικό «νόμισμα – χρόνο» ή

«νόμισμα – εργασία». Το περιεχόμενο

των υπηρεσιών εξισώνεται κι έτσι, για

παράδειγμα, μια ώρα μαθήματος Ισπα-

νικών, Ζωγραφικής, μαγειρικής, εξι-

σώνεται με μια ώρα φροντίδας του

σπιτιού.

• Αποτελείται από μία κεντρική μονάδα

που χρεώνει και πιστώνει τον λογα-

ριασμό χρόνου κάθε μέλους.

Οπως σημειώνει στο δελτίο τύπου, ο

Δήμος επισημαίνει: 

• Μεσα από την εφαρμογή που δημι-

ουργήσαμε ο κάθε χρηστης δημιουρ-

γεί ένα λογαριασμό, όπου δηλώνει τις

υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει και

τις υπηρεσίες που θα ήθελε να λάβει.

• Στη συνέχεια μεσα από προβλεπόμε-

νες διαδικασίες οι υποψήφιοι πιστο-

ποιούνται προκειμένου να

προσφέρουν τις υπηρεσίες που έχουν

δηλώσει.

• Για τις υπηρεσίες που παρέχει ο δη-

μότης, πιστώνεται ο λογαριασμός του

με τις αντίστοιχες χρονικές μονάδες

και εν συνεχεία μπορεί να τις χρησι-

μοποιήσει για να λάβει υπηρεσίες

άλλων μελών.

• Σε κάθε ανταλλαγή υπηρεσιών που

συντελείται, οι συμμετέχοντες έχουν

ως υποχρέωση να αξιολογούν την πα-

ρεχόμενη υπηρεσία έτσι ώστε ο

Δήμος να μπορεί να ελέγχει την ποι-

ότητά τους και να προστατεύει τους

συμμετέχοντες από επαναλαμβανόμε-

νες κακές πρακτικές.

• Για τους χρήστες που δεν είναι πι-

στοποιημένοι χρήστες της τράπεζας

χρόνου αλλά συμμετέχουν σε διάφο-

ρες εθελοντικές δραστηριότητες ή

συμβάλλουν σε κοινωνικές δομές θα

μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό,

να ενημερώνται για τις δραστηριότη-

τες και όταν συμμετέχουν θα πιστώ-

νεται ο λογαριασμός τους με πόντους

που θα μπορούν να τους εξαργυρώ-

νουν σε διάφορα προγράμματα που θα

βγάζει ο Δήμος ή σε τυχόν προσφο-

ρές από χορηγούς.

• Όταν κάποιος χρήστης πιστοποιηθεί

από την τράπεζα χρόνου τότε θα μπο-

ρεί να ανταλλάσει τους πόντους του

με μονάδες χρόνου και αντίστροφα.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
• Στην Τράπεζα Χρόνου μπορούν να

συμμετέχουν άτομα κάθε ηλικίας άνω

των 18, κάθε προέλευσης και μόρφω-

σης, λαμβάνοντας την ικανοποίηση

της αλληλεγγύης και ευκαιρίες για

προσωπική δικτύωση και ανάπτυξη.

Πρόκειται για μία πολύτιμη εμπειρία

για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ποια είναι τα οφέλη;
• Για τους νέους, μπορεί να αποτελέ-

σει σημαντικό παράγοντα απόκτησης

εμπειρίας ακόμα και αμειβόμενης ερ-

γασίας, για τους ανέργους ένας πα-

ράγοντας ενεργοποίησης ενώ στους

συνταξιούχους, δίνεται η ευκαιρία για

κοινωνική δικτύωση και στήριξη (ελα-

χιστοποιώντας έτσι την απομόνωσή

τους) καθώς έρχονται σε επαφή με

τους προβληματισμούς των νεότερων.

Συγχρόνως, τους δίνεται η δυνατό-

τητα να μεταδώσουν τις δικές τους

γνώσεις και εμπειρίες ενδυναμώνον-

τας τους ως ενεργά και ισάξια μέλη

του κοινωνικού ιστού.

• Για τις οικογένειες με προβλήματα

που μπορούν να στηριχθούν στην αν-

ταλλαγή εθελοντικών υπηρεσιών σε

διάφορους τομείς.

• Για τις εθελοντικές δράσεις του

Δήμου μπορεί να  αποτελέσει ένα ερ-

γαλείο καλύτερης οργάνωσης.

Ο Δήμος Παλλήνης, καλεί τους πολί-

τες να εγγραφούν στην νέα υπηρεσία

του μέσα από τις ιστοσελίδες

www.ethelontespallinis.gr και 

www.diktiopallinis.gr.

Ο Δήμος Παλλήνης στηρίζει την αυτοοργάνωση

και δημιουργεί Τράπεζα Χρόνου

Ονοματοδοσία οδών έχει

ξεκινήσει ο Δήμος Παλλή-

νης με την  τοποθέτηση πι-

νακίδων στη Δημοτική

Ενότητα Παλλήνης».

Πρόκειται να τοποθετηθούν

240 διπλές πινακίδες ονο-

ματοθεσίας με τις οποίες θα

καλυφθεί το κέντρο της Δη-

μοτικής Ενότητας Παλλή-

νης, όπου  η έλλειψη

πινακίδων ονοματοθεσίας

δημιουργεί τεράστια προ-

βλήματα στους οδηγούς και

πεζούς που αναζητούν μία

οδό.

Το έργο πρόκειται να ολο-

κληρωθεί σύντομα.  

Πινακίδες ονοματοδοσίας στην Παλλήνη

«νόμισμα – χρόνος»

ή «νόμισμα – εργασία»

Κάθε δημότης 

να μπορεί να προσφέρει

αλλά και να δέχεται 

υπηρεσίες.
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ΣΥΡΙΖΑ

Τ.Ε. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Τοπική Επιτροπή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του ΣΥ-

ΡΙΖΑ καλεί όλα τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους

του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην 9η Ανοιχτή

Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 NOEMΒΡΗ, ώρα 8:00 μμ, στην

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (οδός Ζεφύρου 2 - Πάρκο

Εθνικής Αντίστασης, Βούλα).

Στη συνέλευση, που θα είναι η τελευταία πριν την επικείμενη

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ., θα συνεχιστεί

η συζήτηση γύρω από τα σχέδια ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και

ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (οργανωτικό), θα υποβληθούν και θα πα-

ρουσιαστούν οι υποψηφιότητες αντιπροσώπων για τη Συνδιά-

σκεψη καθώς και οι υποψηφιότητες για τη νέα Συντονιστική

Γραμματεία της Τοπικής Οργάνωσης. Τέλος θα εκλεγεί η Εφο-

ρευτική Επιτροπή που θα οργανώσει και θα διεξαγάγει τις εκλο-

γές την επόμενη Κυριακή 25 Νοέμβρη.

“Τα μέτρα μας τα επέβαλαν”

«Τα μέτρα μού επι-

βλήθηκαν, δεν τα

έγραψα εγώ. Πείτε

μου έναν Υπουργό

που έγραψε ο ίδιος

τα μέτρα που υπέ-

γραψε», δήλωσε ο

Υπουργός Δικαιοσύ-

νης Αντώνης Ρου-

πακιώτης, την

Παρασκευή 16/11

στην πρωινή εκ-

πομπή του Αντένα, στο Γιώργο Παπαδάκη.

Και συμπλήρωσε: «υπέγραψα κάτι που κάποιοι άλλοι έγρα-

ψαν.

...Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί δεν έπεσαν αμαχητί. Εδω-

σαν σκληρή μάχη, αλλά τα μέτρα μάς τα επέβαλαν. Γιατί

ντρεπόμαστε να το παραδεχθούμε». Και τους άφησε όλους

άφωνους!

Στη συνέχεια δήλωσε: «θέλω να είμαι υπουργός και να μη

παριστάνω τον υπουργό».

Τα σχόλια δικά σας...

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας καλούμε στην 2η ανάρτηση 

μελέτης εφαρμογής

Α΄κατοικίας

που θα πραγματοποιηθεί από

19/11/2012 έως 07/12/2012

στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου.

Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Τζιβίλογλου Γιώργος 

Η Δημοτική αρχή Γλυφά-

δας, συνεχίζει το πρό-

γραμμα ανάπλασης και

καθαρισμού, με στόχο τη

βελτίωση της εικόνας της

πόλης και την αναβάθμιση

της ποιότητας ζωής των κα-

τοίκων.

Συγκεκριμένα συνεργεία

της Δ/νσης Καθαριότητας

έχουν ολοκληρώσει το

έργο καθαρισμού 35 στρεμ.

(35χλμ. μήκος επί 10μ. πλά-

τος) νησίδων κατά μήκος

της Λ. Ποσειδώνος και

εντός των ορίων το Δήμου,

προβαίνοντας σε αποψί-

λωση χόρτων και χαμηλής

βλάστησης, περιποίηση του

πρασίνου, κλάδεμα και κα-

θαρισμό των δέντρων, απο-

μάκρυνση σκουπιδιών.

Η Δημοτική αρχή σε συνερ-

γασία με την Περιφέρεια θα

προχωρήσει σε σπορά γρα-

σιδιού και αντικατάσταση

του κατεστραμμένου αρ-

δευτικού δικτύου. Παράλ-

ληλα με δαπάνη του Δήμου

θα φυτευτούν στις νησίδες

των εισόδων της πόλης

(Αγ. Κων/νος & Πλ. Βερ-

γωτή) εποχιακά λουλούδια

και αρωματικά φυτά. 

Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσ-

σεται και η αναμόρφωση

του πάρκου δίπλα από τον

Αγ. Κωνσταντίνο, όπου θα

φυτευθεί γρασίδι και διαφό-

ρων ειδών φυτά.

Τον νέο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
Συκαμίνου επισκέφτηκε (8 Νοεμ-
βρίου), ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάν-
νης Οικονομάκος συνοδευόμενος
από την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πολιτι-
σμού, Περιβάλλοντος και Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών Αλέκα Κοντο-
γιάννη. 
Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός λει-
τουργεί φέτος για πρώτη φορά και ο
Δήμαρχος Γ. Οικονομάκος αφού πε-
ριηγήθηκε διεξοδικά στους χώρους,
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με
το διδακτικό προσωπικό, αλλά και με
τα νήπια.  
Ο Δήμος διαθέτει 4 βρεφονηπιακούς
σταθμούς και αξίζει να σημειωθεί
πως για την σχολική χρονιά 2012-
2013 και στους τέσσερις, εγκρίθηκε
η φοίτηση συνολικά 186 νηπίων.
Εξ΄αυτών οι 107 θέσεις  χρηματοδο-
τούνται απ’ ευθείας από το ΕΣΠΑ κι
έτσι δόθηκε η ευκαιρία να αυξηθεί ο

αριθμός των συνολικών εισακτέων
από 160 που είχαν εγκριθεί αρχικώς
από το Υπουργείο. Επίσης όσα νήπια
δεν καταβάλλουν τροφεία, λόγω

ΕΣΠΑ, η επιλογή τους έγινε από την
ΕΕΤΑΑ ΑΕ με αντικειμενικά κριτήρια
και οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από
τους γονείς με την καθοδήγηση του
προσωπικού των παιδικών σταθμών.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Δή-
μαρχος Ωρωπού κος Οικονομάκος
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Κάθε μέρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση
σε όλη την χώρα εκπέμπει SOS για
την επιβίωση της. Οι περικοπές
στους πόρους που δικαιούνται οι

Δήμοι γίνονται με τον πλέον απάν-
θρωπο τρόπο προκαλώντας ένα τε-
ράστιο αδιέξοδο στην λειτουργία
των υφιστάμενων κοινωνικών

δομών. Απέναντι στην οικονομική
κρίση και στις κάθε είδους περικοπές
σε βάρος των Δήμων που προκαλούν
ένα τεράστιο αδιέξοδο στην λει-
τουργία των υφιστάμενων κοινωνι-
κών δομών, ο Δήμος Ωρωπού απαντά
ανοίγοντας νέες μονάδες, όχι κλεί-
νοντας τις παλιές. 
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Συκαμί-
νου είναι ακόμα μία προγραμματική
δέσμευση, με σεβασμό στις ανάγκες
της κοινωνίας που δοκιμάζεται καθη-
μερινά.”

Σε λειτουργία ο νέος Παιδικός Σταθμός

στο Συκάμηνο Ωρωπού

Καθαρισμός των νησίδων στο Δήμο Γλυφάδας

Μπροστά στον Παιδικό Σταθμό, ο δήμαρχος με
τους συνεργάτες του.
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Ο Ξέρξης δυό τρείς μέρες μετά τη νίκη του

στις Θερμοπύλες, οδηγούμενος από Θεσσα-

λούς και τον Αλέξανδρο Α΄ βασιλιά της Μα-

κεδονίας, πέρασε χωρίς αντίσταση διαδοχικά

στη Λοκρίδα,  Φωκίδα και μετά στη Βοιωτία.

Οι Θηβαίοι γρήγορα υποχρεώθηκαν να υπο-

ταχθούν στους Πέρσες, το ίδιο και οι Θεσσα-

λοί. 

Οδεύει σκόπιμα προς Δελφούς. ΄Εχει  μάθει

ότι εκεί κρύβεται χρυσός θησαυρός και θέλει

να τον συλήσει. Οι  κάτοικοι των  Δελφών κα-

ταφεύγουν στον Παρνασσό. Εξήντα μαχητές

μένουν στο ναό για υπεράσπιση. 

Μόλις  οι Πέρσες  προσβάλουν τον παρακεί-

μενο ναό της Προναίας Αθηνάς “κατά τα ελ-

ληνικά καθιερωμένα”, οι θεότητες

προστάτιδες του ιερού  σοβαρά ενοχλημένες

εξανίστανται. 

Ο  Απολλώνιος λατρευτικός χώρος έχει  υπο-

στεί ανίερη  ύβρη  και αυτές  οι θεότητες ως

από μηχανής προβάλουν και συμπαρατάσ-

σονται στην άμυνα. Μυστηριώδη απειλητικά

όπλα,  βέλη και δόρατα,  εμφανίζονται από

παντού,  εξακοντίζονται κατά των εναντίων

και θωρακίζουν το ναό. Μαζί, πάντοτε κατά

τον θρύλο, στο επίπονο έργο, λέγεται ότι συμ-

μετείχαν  και ο Φύλακος και ο Αυτόνοος, που

η  φύση τους ήταν πάνω από τα ανθρώπινα.

Αυτοί ήταν ντόπιοι ήρωες,  σε δικό τους τέμε-

νος θαμμένοι  και οι οποίοι την κρίσιμη ώρα

ζωντάνεψαν, βγήκαν  με  όπλα υπερφυσικά

και  συμπαρατάχθηκαν. Μόλις οι εισβολείς

πλησίασαν  στο ναό, οι   γύρω βράχοι  ράγισαν

και κομμάτια τους  πέφτουν βροχή στα κεφά-

λια τους.  Το πανδαιμόνιο συμπληρώνεται με

τον ορεινό Παρνασσό, που  βρυχάται  βρον-

τές και ξερνά  κεραυνούς. Τελικά οι ιερόσυλοι

ανακόπτουν το φιλόδοξο εγχείρημά τους τρο-

μοκρατημένοι. Και εδώ πάλι η συσστράτευση

του θρησκευτικού υπερφυσικού στοιχείου λει-

τούργησε εμψυχωτικά. 

Επανερχόμαστε πάλι στο θέμα μας.

Το κύριο  σώμα του  πελοποννησιακού στρα-

τού, τώρα είναι μαζεμένο  στον  κορινθιακό

Ισθμό,  συσκέπτεται και  αποφασίζει. 

Η Βοιωτία και η Αττική έχουν  ήδη εγκαταλει-

φθεί στο έλεός τους,  χωρίς  καμμιά  υποστή-

ριξη.  

«Όλοι στα καράβια», είχε βροντοφωνάξει  ο

Θεμιστοκλής, μετά από  απόφαση της Εκκλη-

σίας του Δήμου. «Από εδώ και πέρα, αυτά τα

καράβια θα είναι η πατρίδα μας».  Σε αυτά συ-

νωστίζονται  οι μαχητές,  τα γυναικόπαιδα

μαζί με τα όποια  υπάρχοντά τους. Όλοι  με-

ταφέρονται στην Τροιζήνα,   Αίγινα  και  Σα-

λαμίνα. 

Σε αυτόν  τον κατατρεγμό ο Άρειος Πάγος

δραστηριοποιείται. Μαζεύει προσφορές, ανοί-

γει τα σεντούκια του, δίνει τους   θησαυρούς

του και μοιράζει χρήματα  στον πρόσφυγα

λαό. Ο ξεσηκωμός είναι πάνδημος. Για τους

Αθηναίους ο αγώνας είναι τώρα  υπέρ πάντων.

Ανακαλούνται και  οι ποινές των εξορίστων. 

Πρώτος επιστρέφει ο Αριστείδης  ο μεγάλος

πολιτικός  αντίπαλος του Θεμιστοκλή και συμ-

παρατάσσεται, παραμερίζοντας την προσβολή

που του είχε γίνει με τον εξοστρακισμό του. 

Κάποιοι όμως δεν άκουσαν τον χρησμό που

έλεγε ‘’τα ξύλινα τείχη θα σας σώσουν’’. Ρω-

μαντικοί νοσταλγοί του παρελθόντος, ίσως και

λόγω αδυναμίας οικονομικής, δεν συμμετέ-

χουν στην εγκατάλειψη της πόλης και γενικό-

τερα της Αττικής. Κωφεύουν στην έκκληση

του Θεμιστοκλή, ο οποίος καθώς ήταν δημο-

κρατικός, αλλά και για άλλους λόγους, δεν

είχε  την καθολική   συμπάθεια των Αθηναίων,

ώστε να γίνει από όλους εισακουστός. Έτσι

κάποιοι κλείνονται στην Ακρόπολη και αρχί-

ζουν να την οχυρώνουν με ξύλινα τείχη. Βέ-

βαια για να είμαστε δίκαιοι, οι αινιγματικοί

δελφικοί χρησμοί, υπήρξαν πάντοτε αμφίση-

μοι, γι΄αυτό και   η επιλογή της εννοιολογικής

τους σημασίας  δυσχερής·  ιδιαίτερα σε αυτή

τη κρίσιμη στιγμή. 

Στον κόλπο της Σαλαμίνας έχουν εν τω με-

ταξύ ναυλοχήσει τον αριθμόν  378 τριήρεις,

εξ αυτών δε οι μισές είναι των Αθηναίων,

ακόμη και επτά πεντηκόντοροι. 

Από την άλλη μεριά, στον Κορινθιακό Ισθμό,

κοντά στις Κεχριές έχει συγκεντρωθεί και

στρατοπεδεύσει ολόκληρη  η χερσαία στρα-

τιωτική δύναμη των Πελοποννησίων. Με

γοργό ρυθμό αρχίζουν να δένουν τα πελο-

ποννησιακά παράλια με αμυντικά τείχη, με

σκοπό να αποτρέψουν την ενδεχόμενη εχ-

θρική εισβολή. Την ηγεσία αυτού του στρατού

την έχει ο Κλεόμβροτος, ο βασιλιάς της Σπάρ-

της. Κοντά του, ανήλικο  παιδί ο Πλείσταρχος

ο γιός του Λεωνίδα του ήρωα των Θερμοπυ-

λών. 

Εκείνες τις ώρες ο Περσικός στόλος  αφικνεί-

ται  στον Φαληρικό όρμο την Αθηναϊκή γή, την

οποία βρίσκει έρημη και χωρίς αντίσταση.  Αγ-

κυροβολεί και αποβιβάζει στρατό στην Αττική.

Λεηλατεί και πυρπολεί· Πέρσες φτάνουν στην

Ακρόπολη. Βάζουν φωτιά στα ξύλινα τείχη,

αλλά οι έγκλειστοι Αθηναίοι αμύνονται σθε-

ναρά, πετώντας  πέτρες και  βράχους. Οι Πέρ-

σες από τον χαμηλό λοφίσκο του Αρείου

Πάγου, που έχουν καταλάβει απαντούν και

αυτοί με λίθους και πύρινα βέλη,  επάνω  στα

ξύλινα τείχη. 

Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας οι Πέρσες

βρίσκουν τη δική τους “κερκόπορτα”. Μια μυ-

στική ατραπός προς την απόκρημνη  βορεινή

πλευρά του Βράχου, θα τους οδηγήσει στη

μυστική δίοδο που ήταν κοντά στο ιερό της

Αγραύλου και  θα εισβάλουν επιτιθέμενοι

σώμα με σώμα, με τους πολιορκημένους.

Αυτό  ήταν και το τέλος της Ακρόπολης, που

επιγράφηκε με σφαγές, λεηλασίες και πυρπό-

ληση.  

Οι στιγμές που διαδραματίστηκαν υπήρξαν

συγκλονιστικές· οι ηρωισμοί των μαχητών

άγνωστες θαμμένες στο ερμάριο της λήθης,

που ανοίγει μόνο για μια ψυχρή χρονική υπεν-

θύμιση: 

Σεπτέμβριος 480 π.Χ. και  τίποτα άλλο. Σαν και

τίποτα άλλο να μην υπήρξε, εκτός από έναν

αριθμό, που χρησιμεύει  για απομνημόνευση

από  έναν αδιάφορο μαθητή. 

Την επόμενη εβδομάδα η συνέχεια με κυ-

ρίαρχη την μεγάλη πολιτική, διπλωματική

αλλά και στρατιωτική προσωπικότητα του Θε-

μιστοκλή, του κυρίου συντελεστή, μιάς  εξ

ίσου μεγάλης νίκης. Την χαρισματική  προσω-

πικότητα με τα πολλά συν, αλλά και τα κάποια

απαράδεκτα πλην. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Κ. Παπαρρηγοπούλου:  “Ιστορία Ελληνικού Έθνους”,

Εκδ. Λιμπέρις

2) Ηροδότου “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη 

3) Bury , Russel, Meiggs: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος”,

Εκδ. Καρδαμίτσα

4) W. Schuller: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας”,  Εκδ. ΜΙΕΤ 

5) Botsford & Pobinson: “Αρχαία Ελληνική Ιστορία”, Εκδ.

ΜΙΕΤ

6) “Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους”, Εκδ.  Εκδοτική Αθη-

νών.  

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
Τα πρό,  τα κατά,  και τα μετά διαδραματισθέντα 

ως και τα άγνωστα παραλειφθέντα
Μέρος πρώτο

Περιμένοντας τη ...δόση

Σήμερα Παρασκευή 16/11, που γράφω αυτές τις

γραμμές. Είναι βράδυ και περιμένω να ακούσω τα κα-

νόνια να βαράνε δηλώνοντας την πτώχευσή μας επι-

σήμως, κατά τον Στουρνάρα. Γιατί μας είπε στη

Βουλή όταν ψηφιζόταν ο “αυτοκτονικός” νόμος, ότι

αν δεν ψηφιστεί και δεν πάρουμε τη “δόση” μέχρι την

Παρασκευή 16/11 πτωχεύουμε. Δεν θα έχουμε να

πληρώσουμε· το κράτος θα κάνει παύση πληρωμών.

Αλλά σήμερα Παρασκευή, όχι μόνο τη “δόση” δεν πή-

ραμε, αλλά την μεταθέτουν προς το τέλος του μήνα

και αν...

Πόσο χαμηλά θα πέσει η αξιοπρέπεια αλήθεια!!!

Oργή κατά της Γ. Μαρτίνου

Την μήνιν των δημοτικών υπαλλήλων της Ανατολικής Ατ-

τικής εισέπραξε η βουλευτής Περιφέρειας Γεωργία Μαρτί-

νου, που παραβρέθηκε στη συγκέντρωση Δημάρχων και

εργαζομένων, προκειμένου να συζητήσουν κοινές δράσεις

για την αντιμετώπιση του τελεσίγραφου, του Υπουργού,

που ζητάει λίστες εργαζομένων που θα απολυθούν, αρκεί

να είναι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να εργάζον-

ται σε διοικητικές υπηρεσίες.!

Οι εργαζόμενοι ζητούσαν από την Γ. Μαρτίνου, να μιλήσει

και να εξηγήσει γιατί υπέγραψε τον αυτοκτονικό νόμο.

Εν τέλει η Γ. Μαρτίνου, προς το τέλος της συγκέντρωσης

άρχισε να μιλάει, αλλά διεκόπτετο από το ακροατήριο,

ώσπου τα παράτησε κι έφυγε...

Αυτοκτονούν 
στους πλειστηριασμούς 

και στην ανεργία
Στην Ισπανία, άρχισαν οι πλειστηριασμοί των σπιτιών,

αφού τους φόρτωσαν με τόσους φόρους και παράλ-

ληλα τους μείωσαν τους μισθούς που δεν μπορούν

πλέον να τα βγάλουν πέρα. Ετσι μέχρι χθες νοικο-

κυραίοι, χάνουν τα σπίτια τους.

Ερχεται η σειρά μας, μόλις γίνουν πράξη αυτά τα

μέτρα που ψήφισαν την περασμένη εβδομάδα στη

Βουλή.

Η Ισπανία, στο μεταξύ, αποφάσισε την αναστολή των

πλειστηριασμών για δύο χρόνια...

Την περασμένη εβδομάδα, στο Παγκράτι, αυτοκτό-

νησε μία νεαρή νοσοκόμα, η οποία είχε απολυθεί από

τη δουλειά της, ενώ πυρπολήθηκε στα Μελίσσια, μία

εικοσάχρονη!!!

Και να σκεφθούμε ότι ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί

τα μέτρα που ψήφισαν την περασμένη εβδομάδα.

Σήμερα απολύονται χιλιάδες δημοτικοί υπάλληλοι...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Eλληνική γλώσσα 
Παράλληλα με την ορατή κατεδάφιση της οικονομίας

μας, του κοινωνικού κράτους και των κυριαρχικών μας

δικαιωμάτων, μαίνεται στο παρασκήνιο ο ακήρυκτος

πόλεμος κατά όλων εκείνων των εθνικών μας χαρα-

κτηριστικών που συγκροτούν την εθνική μας ταυτό-

τητα. Την ψυχή μας. Τα ρεπουσοειδή transformers που

εδώ και δεκαετίες βυσσοδομούν και υποσκάπτουν την

Ιστορία, τη Γλώσσα, τον Πολιτισμό και τη Πίστη μας,

ήταν ηλίου φαεινότερον ότι δεν θα επανεπαύοντο

στον «συνωστισμό» της Σμύρνης. Χρονιάρες μέρες

έρχονται κι ο λαϊκός θρύλος θέλει τους καλικάντζα-

ρους ν’ ανεβαίνουν στη γη για να πειράξουν τους αν-

θρώπους. Νέο μαγάρισμα, το βιβλίο γραμματικής της

5ης Δημοτικού που εισάγει τη διδασκαλία της Ελληνι-

κής ως ξένης γλώσσας, ένα από τα βήματα αφελληνι-

σμού της, στον μακρύ διατεταγμένο δρόμο της

πτωχοποίησης και του εκλατινισμού της, «ως που να
γίνει σα μιά ξένη φορτική», για να θυμηθούμε τον Κα-

βάφη. Μιά Ελλάδα προτεκτοράτο και μιά ελληνική

γλώσσα κάτι σαν τα greeklish, το γλωσσικό ιδίωμα που

ομιλούν οι Ελληνοαμερικανοί στη συνοικία Αστόρια

της Νέας Υόρκης. 

«Τη γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική. Το σπίτι στις αμ-
μουδιές του Ομήρου», λέει ο Ελύτης. Η γλώσσα του

κάθε λαού είναι η ίδια η ψυχή του. Κι αν οι κατακτητές

μας και οι δωσίλογοι που τους υπηρετούν, δεν κατα-

φέρουν να αλλοτριώσουν και να καθυποτάξουν την

ψυχή μας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας υποδουλώ-

σουν κι αυτό το γνωρίζουν καλά.

Ελληνική γλώσσα. Μία θεά, που από άλλους λατρεύε-

ται γιά το άφθαστο κάλλος και τη δύναμή της κι από

άλλους μισείται γιά τους ίδιους ακριβώς λόγους. Πα-

ράλληλα με τη λυσσαλέα επίθεση που δέχεται στον

τόπο που τη γέννησε, η ελληνική γλώσσα προκαλεί το

παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον, μικρό μόνο

μέρος του οποίου είναι η διαπίστωση ότι είναι η μόνη

γλώσσα που δέχονται οι Η/Υ προηγμένης τεχνολο-

γίας. Οι κατασκευαστές και προγραμματιστές των

πλέον σύγχρονων Η/Υ θεωρούν την ελληνική γλώσσα

ως «μη οριακή». Πιστεύουν δηλαδή –και ορθώς- ότι

μόνον αυτή δεν έχει όρια και γι’ αυτόν τον λόγο είναι

αναγκαία σε επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Κυ-

βερνητική και σε μιά σειρά από άλλες.

Επιπλέον η ελληνική είναι η μόνη νοηματική γλώσσα.

Νοηματική καλείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον,

δηλαδή η λέξη και το σημαινόμενο, δηλαδή η έννοια,

αυτό που εκφράζει η λέξη (αντικείμενο, ιδέα, κατά-

σταση) έχουν πρωτογενή μεταξύ τους σχέση. Αντιθέ-

τως, σημειολογική γλώσσα, όπως όλες οι υπόλοιπες

επί γης, είναι η γλώσσα στην οποία αυθαίρετα έχει ορι-

σθεί ότι το Χ (σημαινόμενο) εννοείται με το Υ (σημαί-

νον).

Με άλλα λόγια, η ελληνική είναι η μόνη γλώσσα της

οποίας οι λεκτικοί όροι έχουν πρωτογένεια, ενώ όλες

οι άλλες είναι σημαντικές, δηλαδή προσδιορίζουν κάτι

που έχει απλώς συμφωνηθεί να σημαίνει μιά έννοια.

Όλες οι λέξεις στην ελληνική σημαίνουν και ταυτό-

χρονα ανάγουν στην πρωτογένειά τους. Π.χ. η λέξη

γεωμετρία = γη + μετρώ, η λέξη ενθουσιασμός = εν-

Θεώ, η λέξη προφητεία = προ+φάω και ούτω καθεξής.

Έχουμε δηλαδή στη ελληνική μία εντελώς αιτιώδη

σχέση μεταξύ λέξεως (σημαίνοντος) και εννοίας (ση-

μαινομένου), πράγμα ανύπαρκτο σε όλες τις άλλες

γλώσσες.

Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και τριάντα περίπου χρόνια

οι διευθύνοντες τις μεγάλες βρετανικές εταιρίες, προ-

τρέπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη τους να μαθαίνουν

την αρχαία ελληνική, επειδή θεωρούν τη γνώση της

ως πολύτιμο εφόδιο στους τομείς διοικήσεως, οργα-

νώσεως και διαχειρίσεως κάθε επιχειρηματικής δρα-

στηριότητος. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγήθηκαν οι

Άγγλοι επιχειρηματίες, αφού μελέτησαν τις διαπιστώ-

σεις ειδικών επιστημόνων, ότι η ελληνική γλώσσα ενι-

σχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Όλες εξ’ άλλου οι επιστήμες μόνο στην ελληνική βρί-

σκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται και

χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη και έρευνα

αδυνατεί να προχωρήσει.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ερευνητική

ομάδα της έδρας Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου

Ιρμάϊν της Καλιφόρνια έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο

πρόγραμμα καταγραφής όλων των σωζόμενων λεκτι-

κών όρων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Έχουν με-

λετήσει περί τα 8.000 συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων

συγγραφέων κι έχουν ήδη αποθησαυρίσει άνω των

105 εκατομμυρίων λεκτικούς όρους*, καθ’ ην στιγμή η

λατινική γλώσσα διαθέτει 10 εκατομμύρια λέξεις και η

αγγλική μόλις 800.000, από τις οποίες οι 250.000 είναι

δάνειες από την ελληνική και την λατινική. Σε ερώτηση

Αμερικανών δημοσιογράφων «γιατί ένα τέτοιο ενδια-
φέρον για την ελληνική γλώσσα», οι ερευνητές του Ιρ-

μάϊν απάντησαν: «Μα πρόκειται για τη γλώσσα των
παγκόσμιων προγόνων μας και η επαφή μας με αυτήν
θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους». 

Ήδη από τον 18ο αιώνα, Ευρωπαίοι και Έλληνες μαθη-

ματικοί έχουν ασχοληθεί με τη μαθηματική δομή της

ελληνικής γλώσσας και τα όσα αυτή η δομή υποκρύ-

πτει. Εκ των κορυφαίων θεωρείται ο Έλληνας μαθη-

ματικός Ελευθέριος Αργυρόπουλος που σε

πρόσφατες μελέτες του έχει αναπτύξει μιά θεωρία

σύμφωνα με την οποία η ελληνική γλώσσα έχει δομη-

θεί με εντελώς μαθηματική λογική. Τόσο από τον Αρ-

γυρόπουλο, όσο και από τους άλλους Έλληνες και

ξένους ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη μαθηματική

δομή της ελληνικής γλώσσας, θεωρείται ότι το σύνολο

των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου και με τη

δεδομένη σειρά που κατέχουν, εκφράζουν ένα σύνολο

πληροφοριών με πλήρη και τέλεια νοηματική συγκρό-

τηση και συνέχεια, δηλαδή υποκρύπτουν κάτι.

Στο επόμενο φύλλο θα ασχοληθούμε διεξοδικά με τη

μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας, την θεωρία

Αργυρόπουλου και τον πανάρχαιο και μυστηριώδη Ια-

πετικό Κώδικα.

–––––
* Υπάρχουν αντίθετες απόψεις ως προς τον αριθμό και

την μέθοδο καταγραφής, οι οποίες όμως δεν μειώνουν το
γεγονός ότι η Ελληνική και η Κινεζική είναι οι πλουσιότε-
ρες γλώσσες. 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Την εβδομάδα που πέρασε παρακο-

λούθησα στο Παλιό Φάληρο, στο Δη-

μαρχιακό πολυχώρο, την θεατρική

παράσταση “Η Γυναίκα της Ζάκυθος”
του Διονυσίου Σολωμού, δραματοποι-

ημένη από το χαρισματικό ηθοποιό

Νίκο Καλαμό.

Σ’ έναν εντυπωσιακό μονόλογο, έξοχα

σκηνοθετημένο από τον ίδιο έδωσε όλη

τη δραματικότητα του οράματος του ιε-

ρομόναχου Διονύσου, “εγκάτοικου εις

ξωκλήσι Ζακύνθου”, ως δηλώνει.

Τα λόγια κριτικής στερεύουν και φαί-

νονται λειψά για να παρουσιάσουν το

μεγαλείο της υποκριτικής του Καλα-

μού, δια στόματος του ηθοποιού δεν

ήταν ένας μονόλογος του Διονύση

του ιερομόναχου, αλλά ένας χείμαρ-

ρος νοημάτων και σκέψεων και παν-

τίων ενοχών.

Ο θεατής κατά τον αριστοτελικό κα-

νόνα συμμετέχει σιωπηλά στην επιδέ-

ξια διοχέτευση μηνυμάτων. Εδώ ήταν

εκείνο το “μίμησις πράξεως σπουδαίας
και τελείας”, που προκαλεί το δέος

στο θεατή.

Οταν τον ρώτησα στο τέλος της πα-

ράστασης αν έχει κρατική επιχορή-

γηση, μου χαμογέλασε...

Κι όμως αυτή η υποκριτική τέχνη του

Καλαμού θα έπρεπε να αποτελεί το

μέτρο του τελείου και θα έπρεπε

ακόμη, όχι μόνο να ενισχύεται και να

επιχορηγείται, αλλά και να επιβάλλε-

ται ως υποχρεωτικό μάθημα ακρόα-

σης, στις σχετικές σχολές.

Κλείνοντας θα ήθελα να δώσω τα προ-

σωπικά μου συγχαρητήρια στο δημι-

ουργό Καλαμό για τη θεϊκή ενατένιση

που μου προσέφερε.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

“Γυναίκα της Ζάκυθος”
μια παράσταση με τέλεια υποκριτική

Νέα Διοίκηση στον Αττικό Πνευματικό

Ομιλο Γλυφάδας

Οπως γράψαμε και σε άλλη στήλη ο Αττικός Πνευματικός

Ομιλος απέκτησε νέα Διοίκηση μετά τη Γενική Συνέλευση

και τις εκλογές του.  Ανανεωμένο το Δ. Σ., από καταξιωμέ-

νους πολίτες, θα δώσουν νέα πνοή στον Ομιλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μαίρη Ιωάννου

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου

Γεν. Γραμματέας: Αθηνά Νάκου

Ειδ. Γραμματέας: Χαρ. Βασιλάκης

Ταμίας: Θάνος Αναγνωστόπουλος

Εφορος: Χάρης Μελιτάς και 

Δημόσιες Σχέσεις: Στελ. Δημόγλου

Το πρόγραμμα εκδηλώσεών του ήδη καταρτίστηκε και κάθε

Πέμπτη γίνονται οι συναντήσεις στο ξενοδοχείο Congo Pal-

lace (Λ. Ποσειδώνος 15 Γλυφάδα), 6.30 μ.μ.

Πέμπτη 22/11 θα μιλήσει ο ορθοπεδικός δρ. Παν/μιου Αθη-

νών, Ν. Αντωνίου με θέμα: Πρόληψη παθήσεων μυοσκελε-
τικού συστήματος.
Πέμπτη 29/11 θα μιλήσει ο Γ. Μαρινάκης, Ηλεκτρολόγος

μηχαν., Συνθέτης με θέμα Μοντερνισμός και Αισθητική.

Α΄ ΜΕΡΟΣ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Θυμάστε αυτά τα βραχιολάκια που είχε γεμίσει η

αγορά και υπόσχονταν καλύτερη ισσοροπία, ή

ακόμα και βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων;

Μάλιστα έκαναν και τεστ στα μαγαζιά που τα πλα-

σάριζαν και σου “αποδείκνυαν” την αποτελεσματι-

κότητά τους...

Μετά από την τεράστια εμπορική επιτυχία που εί-

χανε, παρά την τσουχτερή τιμή τους (από 24 ευρώ

μέχρι και 60ευρώ) η Γενική Γραμματεία Κατανα-

λωτή του υπουργείου Ανάπτυξης αποφάσισε να

ερευνήσει το προϊόν και εντόπισε ότι οι ισχυρισμοί

των εταιρειών που ήθελαν τους πολίτες φορώντας

τα βραχιόλια αυτά να έχουν ισορροπία, ενέργεια,

δύναμη, υγεία και καλύτερες επιδόσεις στο σώμα

είναι αναληθείς, ενώ και η προώθησή τους παρα-

πλανητική. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κά-

λεσε τις επιχειρήσεις αυτές να προσκομίσουν

αποδεικτικά στοιχεία για την επαρκή επιστημονική

τεκμηρίωσή τους, αλλά εκείνες δεν παρουσίασαν

τίποτα. 

Έτσι εκτός από το ότι τους επεβλήθη πρόστιμο, ενη-

μερώθηκε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

ώστε με την σειρά του να ενημερώσει τα μέλη του

προκειμένου να απομακρυνθεί όλο το προωθητικό

υλικό με τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα

είναι οι εξής:

1. «4Q ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Α.Ε.» 105.000 ευρώ.

2. «Β.ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 105.000 ευρώ.

3. ΠΑΦΑΡΜ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ανώνυμη

Εμπορική Εταιρεία 65.000 ευρώ.

4. ΒΙΤΟΡΓΚΑΝ (VITORGAN) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 50.000 ευρώ.

5. JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25.000 ευρώ.

Οι πέντε εταιρείες υιοθέτησαν αθέμιτες εμπορικές

πρακτικές, κατά την προώθηση και διάθεση προς

πώληση, κυρίως μέσω των φαρμακείων, ενεργει-

ακών βραχιολιών ή άλλων βραχιολιών με ολο-

γράμματα, με διάφορες εμπορικές επωνυμίες

(Power Balance, Bios Balance, Trymax, ENERGY

BALANCE PERFORMANCE TECHNOLOGY, SB

Super Balance κ.λπ.).
στοιχεία από ezy.gr

Με απόφαση των διαχειριστών του facebook, η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ακύρωσε τα προφίλ των

βουλευτών της Χρυσής Αυγής, αλλά και ορισμένων στελεχών και μελών της οργάνωσης, που είχαν αναρ-

τήσει ναζιστικά σύμβολα και έκαναν φασιστική και ρατσιστική προπαγάνδα από τις σελίδες τους. 

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες χιλιάδων Ελλήνων χρηστών του Facebook, “αναγκάστηκαν” οι χειριστές

της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης να ακυρώσουν τα παραπάνω προφίλ καθώς όπως αναφέρεται στους

όρους λειτουργίας του Facebook όποιος «με σχόλια και αναρτήσεις προσβάλλει πρόσωπα, φυλές, θρησκείες

και ιδεολογίες, θα αποβάλλεται από το δίκτυο». Γι' αυτό όποιος χρήστης προσβάλλεται από το περιεχόμενο

ενός προφίλ ή σχολίου έχει το δικαίωμα να το «αναφέρει» στους διαχειριστές υποδεικνύοντάς το ως ακα-

τάλληλο, ενοχλητικό, προσβλητικό κλπ.

Ως ιδιωτική εταιρεία, το facebook διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μελών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη αν το

προσβλητικό προφίλ ανήκει σε βουλευτή, αξιωματούχο ή απλό πολίτη.

Πάντως, εμείς που ψάξαμε με το όνομα “Χρυσή Αυγή” μέσα στα “κατάστιχα” του facebook, βρήκαμε προφίλ

που συνεχίζουν να προωθούν τις ιδέες και τα πιστεύω της οργάνωσης. 

Από την πλευρά της η Χρυσή Αυγή κάνει λόγο για λογοκρισία και σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως, από δω

και πέρα, στις διανομές τροφίμων που κάνουν οι χρυσαυγίτες δεν θα δίνουν τρόφιμα όχι μόνο στους μετα-

νάστες αλλά και σε όσους Έλληνες έχουν προφίλ στο Facebook...

Από την πλευρά μου, όσο κι αν δεν “πηγαίνω” τους Χρυσαυγίτες, πρέπει να πω ότι υπάρχουν επίσης πολλά

άλλα προφίλ που προσβάλλουν τα πιστεύω μου, αλλά δεν βλέπω να ακυρώνονται.

Είναι λίγο τρομακτικό να ξέρεις ότι όλες αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, διαγράφονται

με ένα απλό κλικ κατά το δοκούν. 

Διαγράψανε τους Χρυσαυγίτες 

από το facebook

Αποκαλύφθηκε η κοροϊδία 

με τα ενεργειακά βραχιολάκια

Ποιες είναι οι αμοιβές των βουλευτών στα 27 κράτη - μέλη; Μελέτη

πραγματοποίησαν οι Γιάννης Σιάτρας, Μαρία Σαββουλίδη και Κων-

σταντίνος Μαντέλλος την οποία δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα του

συλλόγου “Ελληνες Φορολογούμενοι” κι εμείς παρουσιάζουμε πολύ

περιληπτικά τα πιο σημαντικά στοιχεία. Για ολόκληρη την μελέτη, ανα-

τρέξτε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μας www.ebdomi.com

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, η αμοιβή των βουλευτών αποτελείται

από δύο τμήματα: α) από τη βασική αμοιβή και β) από συμπληρω-

ματική αμοιβή που έχει τη μορφή εξόδων παραστάσεως, επιδομά-

των, αποζημιώσεων για διάφορες δαπάνες και που σε αρκετές

περιπτώσεις, η συμπληρωματική αμοιβή, είναι υψηλότερη της βα-

σικής. Έτσι οι καλύτερα αμειβόμενοι βουλευτές, με βάση τη “βα-

σική αμοιβή”, είναι της Ιταλίας, αφού αμείβονται με 11.703ευρώ

μηνιαίως. Οι χειρότερα αμειβόμενοι είναι οι βουλευτές της Ουγγα-

ρίας (850 μηνιαίως). 

Σε 19 από τα 27 κράτη μέλη, η (κάθε είδους) βουλευτική αμοιβή φο-

ρολογείται κανονικά. Σε 5 φορολογείται ένα μέρος της αμοιβής ενώ

δε φορολογείται καθόλου στην Εσθονία.

Στην Ελλάδα λοιπόν ισχύουν τα παρακάτω: 

Βασικός μισθός: 5.781, Επιπλέον αμοιβές για: συμμετοχή σε Επι-

τροπές, επίδομα οργάνωσης γραφείου (1.170) και οικογενειακό επί-

δομα. Κάλυψη δαπανών για 3 άτομα προσωπικό γραφείου,

αστυνομική προστασία, στέγαση, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέ-

λεια, δαπάνες ταξιδιών, ιατρικές υπηρεσίες. Συνταξιοδοτικό σχήμα

ΝΑΙ, φορολόγηση ΝΑΙ, έλεγχος ΝΑΙ, στοιχεία στο internet ΟΧΙ. 

Αμοιβές Βουλευτών

ανά την Ευρώπη
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Καλύβια, 9 Νοεμβρίου 2012

Κυρία Πρόεδρε,

Προς την Πρόεδρο Δ.Σ. Σαρωνικού 

κ. Μαρία Κόλλια

Σας παρακαλώ να αναγνώσετε προς

τους παριστάμενους συναδέλφους

την επιστολή αυτή, που είναι μια δια-

μαρτυρία για την εκτροπή του Δημοτι-

κού Συμβουλίου από τα καλώς

εννοούμενα καθήκοντά του. 

Ο κύριος Δήμαρχος με τη συνεργασία

σας ή τουλάχιστον την ανοχή σας έχει

μετατρέψει το Δημοτικό Συμβούλιο σε

όμιλο χειροκροτητών και περιο-

δεύοντα θίασο ποικιλιών για τις ψηφο-

θηρικές και δημαγωγικές εμφανίσεις

του.

Ο ρόλος όμως του Δημοτικού Συμβου-

λίου σύμφωνα με την παράδοση των

θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και

με τον πρόσφατο πρόγραμμα Καλλι-

κράτη - νόμο υπ’αριθ. 3852/2010 είναι

εντελώς διαφορετικός.

Το Δημοτικό συμβούλιο έχει επιτελι-

κές αρμοδιότητες σχεδιασμού και λαμ-

βάνει κατά πλειοψηφία αποφάσεις που

καθορίζουν την πολιτική του Δήμου. Ο

Δήμαρχος εισηγείται, η πλειοψηφία

αποφασίζει, οι εκάστοτε διαφωνούν-

τες πρέπει να έχουν ελευθερία έκ-

φρασης και ο/η Πρόεδρος να

επιβλέπει για την πιστή τήρηση όλων

αυτών των διατάξεων.

Ο Δήμαρχος  Σαρωνικού Πέτρος Φι-

λίππου, ενώ εκκρεμούν μεγάλης ση-

μασίας ζητήματα που αφορούν τον

ίδιο προσωπικά, άμεσους συνεργάτες

του και διάφορους φορείς και συλλό-

γους, οι οποίοι ενισχύονται χρηματικά

από αυτόν με αδιαφανείς διαδικασίες,

ενώ δηλαδή υπάρχει το μέγιστο θέμα

της διαχείρισης των οικονομικών του

Δήμου, που θα προσλάβει στο άμεσο

μέλλον μορφή οξύτατης ταμειακής

κρίσης, μας καλεί να συνδιοργανώ-

σουμε με τον Υφυπουργό κ. Ν. Μητα-

ράκη την παραλία του Δήμου μας.

Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η

παραλία του Σαρωνικού  είναι το ση-

μαντικότερο από την άποψη της οικο-

νομικής δραστηριότητας πλεονέκτημα

του Δήμου μας. Επίσης ότι με την ορ-

γανωμένη και ελεύθερη απόλαυση της

πρόσβασης στη θάλασσα είναι δυνατό

να ικανοποιήσουμε βασικά αιτήματα

των Δημοτών και γενικότερα κατοίκων

της Αττικής που αφορούν την ποι-

ότητα ζωής.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από

τον Δήμαρχο να συγκροτήσει ομάδα

μελέτης από όλες τις παρατάξεις, η

οποία να εμφανίσει στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο συγκροτημένη και εφαρμόσιμη

πρόταση για την αξιοποίηση και την

οργάνωση του θαλάσσιου μετώπου.

Όλες αυτές τις προτάσεις ο Δήμαρχος

όταν δεν τις αντιμετωπίζει με περι-

φρόνηση, ύβρεις και λοιδορίες, επιδει-

κνύει πρωτοφανή αδιαφορία.

Τι νόημα έχει λοιπόν  παρουσία ή εν

απουσία Υφυπουργού η νέα φιέστα τη

στιγμή που οργιάζει στην ακτή μας η

παράνομη λειτουργία αυθαιρέτων και

υπόπτων επιχειρήσεων (καντίνες)  που

ανήκουν σε «κολλητούς» με πλούσιο

ποινικό μητρώο;

Τί συστράτευση είναι δυνατόν να δη-

μιουργηθεί όταν στις ακτές μας πω-

λούνται ελεύθερα με την ανοχή του

Δήμου και λόγω της ανικανότητας των

αστυνομικών αρχών αλκοολούχα ποτά

και Κύριος οίδε τί άλλες ουσίες σε

ανήλικους;

Τί συστράτευση είναι δυνατόν να δη-

μιουργηθεί όταν «με την ανοχή του

Δημάρχου» οικοδομείται παρανόμως

δημόσιο  παραθαλάσσιο κτήμα στο

37,5 χλμ της παραλιακής λεωφόρου

από μεγαλοεφοπλιστή, μεγιστάνα του

Τύπου;

Ο Δήμαρχος πρέπει να καταλάβει ότι

στη σημερινή αθλιότητα δε θα μας

έχει συμπαραστάτες, δηλαδή συνένο-

χους. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα

μέσα για να εφαρμοσθεί ο νόμος

όποιες και αν είναι οι συνέπειες για

τους παρανομούντες. Ας διαλέξει

τους συμμάχους του: Με τον λαό και

το νόμο ή με τους κακοποιούς και τα

συμφέροντα. Και τα δυο δε γίνονται.

Τo πάρτι τελείωσε.

Χριστίνα Χριστοφάκη
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης-

Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού

...Μπορούμε να ελπίζουμε

Έχουμε μάθει στην εποχή μας να γενικεύουμε και να μηδε-

νίζουμε τα πάντα. Σήμερα όμως (10.11) μου συνέβη το εξής

περιστατικό το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα…

Μετά τη λήξη της διακονίας μου σήμερα στον Ιερό Ναό (Θ.

Λειτουργία, Εφημερία, Κατηχητικά) κατεβαίνοντας προς το

σπίτι μου, σταμάτησα στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη (επί της

οδού Πρίγκηπος Πέτρου) για να ψωνίσω λίγα συγκεκριμένα

πράγματα για το σπίτι.

Επειδή είχε πολύ κόσμο και πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα,

αναγκάστηκα να παρκάρω με αλάρμ μπροστά από το σούπερ

μάρκετ και όχι στο παρκινγκ του, με δεδομένο ότι δεν θα αρ-

γούσα.

Μπήκα βιαστικά στο κατάστημα για να φύγω και γρήγορα

όπου ακούω κάποια στιγμή ανακοίνωση από τα ηχεία, τον

αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου μου και ότι έπρεπε να

μεταβώ στην είσοδο! Θεώρησα ότι μάλλον καμμία τροχαία

θα με ζητάει και πήγαινα προς την έξοδο αγχωμένος, αφή-

νοντας τα πράγματα σε μία μεριά, καθώς δεν είχα ολοκλη-

ρώσει τα ψώνια μου.

Φτάνοντας στην έξοδο βλέπω ένα ζευγάρι νέο στην ηλικία,

να κοιτάει προς το μέρος μου και να μου κάνει κάποιο νεύμα.

Συγνώμη λέω εμένα ψάχνετε ε; Εμποδίζω; Συγνώμη! Μου

λέει η γυναίκα: δικό σας είναι το αμάξι; Λέω ναι! Έξω από την

πόρτα σας βρέθηκε αυτό…και δεν είχε κάποιο στοιχείο μέσα!

(Ήταν το πορτοφόλι μου που μου είχε πέσει χωρίς να το κα-

ταλάβω)! Ορίστε μου λένε…και μου το δίνουν!

Έμεινα άναυδος ...γιατί άλλο περίμενα και άλλο βγήκε· σιγά

σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ το μεγαλείο της πράξης τους

(ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία να το κρατήσουν, ότι έκαναν

όλο αυτό τον κόπο να κάνουν ανακοίνωση στο σούπερ μάρ-

κετ και να με περιμένουν με υπομονή να με δουν) πραγματικά

σάστισα για λίγο!

Το μόνο που μπόρεσα, ήταν να πω: «ευχαριστώ πάρα πολύ»

και αυτοί προχωρώντας προς τα έξω, μου είπαν: «Τίποτα

πάτερ…να προσεύχεστε απλά για εμάς!!!»

Ούτε το όνομά τους δεν μπόρεσα να ρωτήσω ή το που μέ-

νουν…!

Γι αυτό μέσα από την δημοσίευση αυτή …θέλω δημόσια να

ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς, τους αφανείς και

απλούς αλλά με μεγάλη καρδιά και αξιοπρέπεια! Ο Θεός να

τους έχει καλά θα τους μνημονεύω από σήμερα πάντα!!!

Θέλω επίσης να διατρανώσω ότι όταν έχουμε τέτοιους αν-

θρώπους στην κοινωνία μας… μπορούμε να ελπίζουμε για

ένα καλύτερο μέλλον.. !

π. Αντώνιος Χρήστου

«Ο Δήμαρχος δε θα μας έχει συμπαραστάτες, δηλαδή συνένοχους. 

Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να εφαρμοσθεί ο νόμος» 

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Σαρωνικού, μας κοινοποίησε επιστολή που απέστειλε στην πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου, εν όψει της συζήτησης για το παραλιακό μέτωπο, που πέρασε στην ΤΑΙΠΕΔ και προωθείται
η ανάπτυξή του, με σχέδια από την κεντρική διοίκηση.
Δεν καταλάβαμε γιατί διαφωνεί η κα Χριστοφάκη με τη συγκέντρωση για ένα τέτοιο μείζον θέμα. Δεν συμφωνούμε μαζί
της, για τον ρόλο του Δημάρχου, γιατί ο Πέτρος Φιλίππου, όλα τα χρόνια που δημαρχεύει έχει δείξει ότι αγωνίζεται για
τα δημοτικά κεκτημένα και έχει το λαό μαζί του.
Αλλά ας κρίνει ο καθένας από σας. Το Δημοσιεύουμε.

Πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους Δη-

μότες ή σχεδόν όλους, λέγοντας ότι

όλοι θέλουμε να μάθουμε το έργο

που έχει γίνει, αλλά και με ποιο τρόπο

ο Δήμος διαχειρίστηκε τα χρήματα

των δημοτών του από την ώρα που

ανέλαβε τον καλλικρατικό Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Η Δημοτική Αρχή έχει καθήκον και υπο-

χρέωση να ενημερώσει τους Δημότες

του, όπως ορίζει ο νόμος με ανοιχτή δη-

μόσια δημοτική συνεδρίαση· και συμφέ-

ρον αν έχει γίνει κάποιο έργο.

Ο Δημότης θέλει ενημέρωση και όχι

κάθε 4 χρόνια να του ζητάς την ψήφο

του. Ο απολογισμός έχει και κινδύ-

νους γιατί μπορεί να ακουστούν από

την αντιπολίτευση και από τους δη-

μότες, αυτά που δεν θέλει να γίνουν

γνωστά η Δημοτική Αρχή.

Με άλλα λόγια ο απολογισμός μπορεί

να αποβεί εις βάρος της δημοτικής

Αρχής. Αυτός πιστεύω είναι ο λόγος

που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. 

Καλοπροαίρετα κάποιος θα πει, όλοι

οι Δήμοι που έχουν κάνει απολογισμό

είναι οι πετυχημένοι Δήμοι;

Σίγουρα όχι, αλλά αυτό που δείχνουν

είναι ότι σέβονται το Δημότη τους και

έχουν αυτή την ελάχιστη ευαισθησία

δίνοντάς  του τη δυνατότητα να πει

την άποψή του.

Η ενημέρωση και η διαφάνεια δεν επί-

τυγχάνονται σε κλειστές πόρτες. Ολα

στο φως, είναι υποχρέωση της Δημο-

τικής Αρχής.

Να σημειώσω ότι σχεδόν όλοι οι

Δήμοι έχουν κάνει απολογισμό στους

δημότες τους.

Να περιμένουμε ότι και ο δικός μας

Δήμας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, θα κάνει κάτι;

Οψόμεθα.

Σωτήρης Ελευθερίου

Απολογισμός Δημοτικού έργου στα 3Β! Γιατί τέτοιο χάλι ο περιβάλλων

χώρος του “Νότος”;

Αγαπητή Σαββατιανή εφημερίδα μας,

Το καλοκαίρι και τις καλές ημέρες του χειμώνα πηγαίνουμε

στο “Νότο”. Ενα απλόχωρο μέρος για παιγνίδια, ψυχαγωγία

των παιδιών και ευχάριστο για τους μεγάλους.

Δυστυχώς όμως και διερωτώμαι γιατί τον τελευταίο χρόνο

ο χώρος, όπως και άλλοι Δημοτικοί, έχει όχι μόνο εγκατα-

λειφθεί, αλλά έχει γίνει και επικίνδυνος.

Λακκούβες, σπασμένες πλάκες, σιδερένιοι σωλήνες ύδρευ-

σης έξω από το χώμα, καλώδια, ξερά κλαδιά.

Ο πιο όμοφος χώρος της Βούλας κρανίου τοπος. Οι γονείς

λαχταρούν για την ακεραιότητα των ανέμελων παιδιών.

Δήμαρχος, Δημοτικοί Αρχοντες δεν πέρασαν καθόλου από

εκεί να δουν αυτό το χάλι της ντροπής και της αδιαφορίας;

Να σας παρακαλέσουμε να προσθέσετε και τη δική σας

φωνή μήπως ενδιαφερθούν κάποτε οι εν υπνώσει!!

Ορ. Καρδαράς, Βούλα 
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Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενί-

της, εισηγούμενος το θέμα περιέγραψε την

κατάσταση που έχουν περιέλθει οι Δήμοι με

την αποστέρηση των πόρων από την κεν-

τρική διοίκηση και έθεσε το θέμα των απο-

λύσεων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να

αποστείλει κατάσταση.

Σάκοι του μποξ οι Δήμοι

Μετά την ψήφιση των νέων μέτρων που πε-

ριλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο  Πρόγραμμα

2013-2016, οι ρυθμίσεις που αφορούν στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση, κρίνονται τουλάχι-

στον ως απαράδεκτες, αντισυνταγματικές

και προσβλητικές! Πρόκειται για την τε-

λευταία, χαριστική βολή κατά του εξιλα-

στήριου θύματος, που ονομάζεται Τοπική

Αυτοδιοίκηση, η οποία ήδη για πολύ καιρό

επωμίζεται τις ευθύνες του κράτους,  τα

βάρη των ατελείωτων περικοπών, σε συν-

δυασμό με την συνεχόμενη αύξηση των αρ-

μοδιοτήτων της. 

Τώρα, για λόγους οικονομίας, που δεν ξε-

περνούν στις τελευταίες ρυθμίσεις, τα

πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, η Το-

πική Αυτοδιοίκηση είναι αναγκασμένη να

υποστεί τεράστιες περικοπές σε ανθρώ-

πινο δυναμικό, το οποίο στελεχώνει κρίσι-

μους και κομβικούς τομείς. Αυτή τη στιγμή,

η Κεντρική Διοίκηση αποφασίζει να σπρώ-

ξει άκριτα, έναν αξιόλογο και απαραίτητο

για την ομαλή λειτουργία των Δήμων,

αριθμό εργαζομένων, προς την  αναγκα-

στική έξοδο από την εργασία τους. 

Μέχρι σήμερα, τα τεράστια προβλήματα

που αντιμετώπιζε τόσο ο Δήμος Μαρκο-

πούλου, εξαιτίας της επεκτεινόμενης υπο-

στελέχωσής του, όσο και οι άλλοι Δήμοι

της περιοχής μας, υπερσκελίζονταν χάρη

στην υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο που

έδειχνε και δείχνει μία μεγάλη μερίδα ερ-

γαζομένων και υπαλλήλων του. Το σενάριο

πολλών νέων απολύσεων, μόνο σε εφιάλτη

θα μπορούσαμε πλέον να το συναντή-

σουμε.

Η σημερινή κατάσταση, είναι απόρροια των

αναποτελεσματικών και καταστροφικών

σχεδιασμών του πρώην Υπουργού κ.

Γιάννη Ραγκούση, που παρά τις δικαιολο-

γημένες διαμαρτυρίες των Δημάρχων,

εφάρμοσε τον «Καλλικράτη», μεταβιβά-

ζοντας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοένα

και αυξανόμενες αρμοδιότητες, δίχως την

απαραίτητη και ανάλογη ενίσχυσή της mε

πόρους και προσωπικό! 

Λογικό είναι λοιπόν, «να λυγίσει» κάποια

στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τα δυ-

σβάσταχτα βάρη που έχει επωμιστεί, χωρίς

κανένα σοβαρό υποστηρικτικό μηχανισμό.

Έκθετος όμως, απέναντι στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, βρίσκεται πλέον και ο Υπουρ-

γός κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος,

παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του,

τόσο στο Συνέδριο της Αυτοδιοίκησης, όσο

και στις συναντήσεις του με την Κ.Ε.Δ.Ε.,

όχι μόνο δεν προχώρησε σε βελτιωτικές

ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

αλλά κινήθηκε στην ακριβώς αντίθετη κα-

τεύθυνση, αποδεχόμενος τις ρυθμίσεις του

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2013-

2016.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει

πλέον την συνειδητή επιλογή, να μετατρέ-

ψει την Αυτοδιοίκηση σε σάκο του μποξ, για

την εκτόνωση της οργής των πολιτών, με-

ταφέροντας σ’ αυτήν δικές της αρμοδιότη-

ΔΗΜΟΙ: ένα βήμα πριν την κατάρρευση
Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει οι Δήμοι μετά την ανακοί-

νωση του Υπουργείου για απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων δημοτικών υπαλλή-

λων.

Ανάστατοι και οι εργαζόμενοι που βλέπουν  ότι θα βρεθούν στο δρόμο, άνεργοι

αναζητώντας τρόπο επιβίωσης.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης ζήτησε μέχρι σή-

μερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου να έχει στα χέρια του τις καταστάσεις με τα ονό-

ματα των εργαζόμενων στους Δήμους, που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης και απασχολούνται σε διοικητικές - οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίοι

θα δουν την πόρτα της εξόδου από τους δήμους.

Στα πλαίσια αυτά οι Δήμοι όλης της Ανατ. Αττικής κινητοποιήθηκαν και συναντή-

θηκαν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, μετά από πρό-

σκληση του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη.

Παρόντες Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι οκτώ από τους 13 Δήμους, Σωματεία Εργαζο-

μένων και πολλοί εργαζόμενοι.

Συμμετείχαν οι Δήμοι: Μαρκοπούλου με δήμαρχο το Σωτήρη Μεθενίτη, Σπάτων

- Αρτέμιδας με δήμαρχο τον Χρ. Μάρκου, Σαρωνικού με δήμαρχο τον Π. Φιλίπ-

που, Κορωπίου με δήμαρχο τον Δημ. Κιούση, Ωρωπού με δήμαρχο τον Γ. Οικο-

νομάκο, ο Δήμος Μαραθώνα με τον αντιδήμαρχο Πέτρο Στάμου, η Λαυρεωτική

με τον αντιδήμαρχο Στ. Ρόζη, η Ραφήνα - Πικέρμι με τον αντιδήμαρχο Σπανό-

πουλο. Ο Δήμος Παιανίας - Γλυκών Νερών ωσεί παρών, γιατί είχε δημοτική συ-

νεδρίαση. 

Αίσθηση έκανε η απουσία του Δήμου Παλλήνης από πλευράς αιρετών. Βέβαια

απουσίαζε και ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Οχι μόνο οι αιρετοί, αλλά

και το Σωματείο Εργαζομένων ή απλοί εργαζόμενοι!

Παρόντες και οι βουλευτές της Περιφέρειας Γ. Μαρτίνου, Αλ. Μητρόπουλος, Γ.

Πάντζας, Ν. Αθανασίου και εκπρόσωπος του Παύλου Χαϊκάλη. 
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για ΠΩΛΗΣΕΙΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ανακαινίσεις, επισκευές,

ή αντικαταστάσεις

Αρετή Β. Τζήλου
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

τηλ: 210.8951.993
693.2211.753

Αιρετοί και εργαζόμενοι σε κοινό μέτωπο
τες, χωρίς πόρους και προσωπικό! 

4 δισεκατομμύρια θα έπρεπε να εισπράξουν

οι ΟΤΑ και θα εισπράξουν μόλις 2,35 δις.

Μείωση 50%. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η

μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να δίνονται

πόροι. Είναι μια συνειδητή πράξη.

200 νέες αρμοδιότητες 

χωρίς κονδύλια!

Σε δύο μήνες έρχονται 200 νέες αρμοδιό-

τητες στους ΟΤΑ, χωρίς να δοθεί κανένα

κονδύλι. Ουσιαστικά καταδικάζουν σε αργό

θάνατο την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σε λίγο οι ΟΤΑ, με το μεσοπρόθεσμο, απο-

κτούν “Παρατηρητήριο”.  θα έχουν άτυπους

Γερμανούς γκαουλάιτερ που θα ελέγχουν

τους Δήμους!

Την ανικανότητα της Κυβέρνησης, δεν

πρέπει να την πληρώσουν οι δημότες μας,

ούτε εμείς να παρακολουθήσουμε την κα-

ταβαράθρωση των Δήμων μας, χωρίς σο-

βαρές αντιδράσεις, λειτουργώντας ως

«χρήσιμοι ηλίθιοι» στους σχεδιασμούς ανί-

κανων κυβερνητικών παραγόντων.

Πρόταση να μην υπογράψει κανένας δή-

μαρχος λίστες εργαζομένων και να προχω-

ρήσουν σε κινητοποιήσεις οργανωμένες.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου, κατη-

γόρησε τα κόμματα ότι δεν έχουν αναφερ-

θεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση· την έχουν

απαξιωμένη. 

«Δεν θα στείλουν οι Δήμαρχοι καταστά-
σεις, αλλά η Τ.Α. έχει καταρρεύσει. Από
που θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι; Η Τ.Α.
χτυπιέται τόσο πολύ, γιατί θέλουν να μετα-
φέρουν την αγανάκτηση στο Δήμαρχο. Γι-
νόμαστε υπάλληλοι με επιτροπεία», είπε

και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα

ανώτερα όργανα την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ

«γιατί κουκούλωσαν καταστάσεις», τόνισε.

Πρότεινε δε να γίνει μαζική κινητοποίηση

πριν το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, όμοι μαζί· αι-

ρετοί και εργαζόμενοι.

18 εργαζόμενοι από το Δήμο

Σπάτων-Αρτέμιδας
Ο δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας Χρ. Μάρ-

κου, επεσήμανε ότι στη λίστα μπαίνουν 18

εργαζόμενοι του Δήμου. Ενημέρωσε ότι το

Δημοτικό τους Συμβούλιο πήρε ομόφωνη

απόφαση (13/11) να μη δώσουν λίστα ερ-

γαζομένων. Τόνισε δε μεταξύ άλλων ότι:

«Στο βωμό της δήθεν “δημοσιονομικής εξυ-

γίανσης”, αλλά ουσιαστικά προς όφελος των

οικονομικά ισχυρών, θυσιάζουν χιλιάδες οικο-

γένειες εργαζομένων στους Δήμους.

Δεν αρκούνται στην τεράστια μείωση μι-
σθών που οδηγεί στη φτώχεια και εξα-
θλίωση, επιχειρούν χωρίς κανέναν
δισταγμό να τους στερήσουν το βασικό δι-
καίωμα στην εργασία, νομοθετώντας μαζι-
κές απολύσεις, που στο Δήμο μας φτάνουν
σε ποσοστό 25% των εργαζομένων.
- Αρνούμαστε να δώσουμε οποιοδήποτε

στοιχείο για να απολυθούν υπάλληλοί μας,
παρά τις απειλές για ποινικές και άλλες κυ-
ρώσεις 
- Αρνούμαστε κάθε είδους «επιτροπεία»
που καταλύει την συνταγματικά κατοχυρω-
μένη αυτοδιοίκηση των Δήμων».

Την “ακραία δυστυχία” βιώνουν οι πολίτες·

ανεργοι εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγ-

γελματίες που έμειναν χωρίς δουλειά, τό-

νισε  ο  δήμαρχος  Κρωπίας Δημ. Κιούσης
Συνέχεια στη σελ. 14

Γ. Πάντζας: «Ο απώτερος σκοπός
της πολιτικής των απολύσεων
είναι να καταρρεύσουν οι υπηρε-
σίες των ΟΤΑ. Η κατάρρευση αυτή
θα δώσει το άλλοθι στη μνημο-
νιακή συγκυβέρνηση να ισχυριστεί

ότι, αφού οι Δήμοι δεν είναι άξιοι
και ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες
στους δημότες τους, τότε ας ιδιω-
τικοποιήσουμε τις υπηρεσίες
αυτές προκειμένου ο δημότης αντί
τιμήματος να έχει τις παροχές

αυτές. Στρώνεται δηλαδή, με την
πολιτική αυτή, το κόκκινο χαλί
στους καρχαρίες του κεφαλαίου
ώστε να αρπάξουν τη διαχείριση
των απορριμμάτων, από την απο-
κομιδή μέχρι και την τελική διά-
θεση, τις κοινωνικές δομές, τις
αθλητικές και πολιτιστικές υπηρε-
σίες, τις υπηρεσίες πράσινου, ηλε-
κτροφωτισμού κλπ. Όλα αυτά
είναι στο στόχαστρο μεγάλων
επενδυτικών συμφερόντων και
άλλων ιδιωτών που θέλουν να
επενδύσουν στη λεηλασία μιας
χώρας κατεστραμμένης με πολύ
φτωχό εργατικό δυναμικό», επε-

σήμανε μεταξύ άλλων ο βουλευ-

τής Γιώργος Πάντζας.

Αλ. Μητρόπουλος: 15.000 απολύ-
σεις ζητάνε μέσα στο 2012. Πέντε

μηχανισμούς τυφλής δίωξης

υπαλλήλων περιλαμβάνει το μνη-
μόνιο. Συνθλίβει και δεν οδηγεί
πουθενά. Εχουμε την ολιγαριθμό-
τερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά
τα κόμματα του μνημονίου ψήφι-
σαν το νόμο 4046 για τις απολύ-
σεις». 
Από όλες τις διαβουλεύσεις έβγα-

λαν απέξω την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Γιατί

άραγε, ήταν η απορία που εξέ-

φρασε ο βουλευτής Νάσος Αθα-

νασίου, σημειώνοντας παράλληλα

ότι δήμαρχοι και εργαζόμενοι πρέ-

πει να αντιδράσουν με επιχειρή-

ματα γιατί υπάρχουν πολλοί

δήμαρχοι αλλά και πολίτες,  που

συμφωνούν με τα μέτρα.

Ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ μίλησε ο

δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής

Συσπείρωσης του Δήμου Μαρκο-

πούλου Ανδρέας Σιλελόγλου, δη-

λώνοντας ότι «θα είμαστε σε
συμφωνία με το Δήμαρχο για τη
διαδικασία και θα προχωρήσουμε
σε κοινούς αγώνες». 
Τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι πρέπει
να έχουν ξεκάθαρο στόχο. Η επί-
θεση της κυβέρνησης δεν σταμα-
τάει εδώ».

«Ο “Καλλικράτης” στην εισηγητική
έκθεση είναι ένας πυλώνας του
Μνημονίου. Ενα μοντέλο με αιρε-
τούς υποταγμένους, με πολύ λί-
γους εργαζόμενους επιδιώκουν.
Είναι γραμμένο μέσα στα μνημό-
νια αναλυτικά», τόνισε ο εκπρό-

σωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αγγελος

Χάγιος.

O Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος με τον Αντιδήμαρχο.

Ολοι οι βουλευτές τάχθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων
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Συνέχεια από τη σελ. 13 

επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι: «Κάποιοι
Δήμοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να
το δούμε σοβαρά, γιατί αυτά θέλουν ομο-
ψυχία και κοινούς αγώνες. Να αποφασί-
σουμε από κοινού. 
Να μην αποστασιοποιηθούμε από τα κεν-
τρικά μας όργανα». 

Οι δήμαρχοι δήλωσαν ομόφωνα ότι δεν

πρόκειται να δώσουν στοιχεία.

Ο λόγος στους 

εργαζόμενους

Ο Νίκος Κρέτσης εκπρόσωπος της ΠΟΕ-

ΟΤΑ και μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων

του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, τόνισε ότι

«εδώ και δυόμισυ χρόνια βρισκόμαστε
στους δρόμους, αλλά πολλοί δήμαρχοι δεν
ήταν μαζί μας· μας κορόιδευαν. Δεν έχουμε

υποκύψει, έχουμε καταλήψεις δηαμρχείων
και πάλι οι δήμαρχοι δεν είναι μαζί μας. Εδώ
και ένα χρόνο λέμε τί θα έρθει στην Τ.Α.
Ποιός όμως μας άκουσε;» Κλείνοντας δε,

ζήτησε να ακούσει τη Γ. Μαρτίνου, γιατί

ψήφισε το μνημόνιο.

Στ. Ρόζης: «Ληξιαρχικά γραφεία θα κατα-
λήξουν οι Δήμοι», πρότεινε δε άμεσο κλεί-

σιμο όλων των Δήμων για αόριστο χρόνο. 

Π. Στάμου: Να αφυπνιστούν οι δημότες. Η
Τ.Α.στηρίζει το κοινωνικό κράτος.
Ακούστηκαν απόψεις ότι η κοινωνία είναι

απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά πρέ-

πει να ενημερωθεί ο πολίτης, όπως είπε ο

Γραμματέας Εργαζομένων του Εμπορικού

Κέντρου Λαυρίου, «γιατί αύριο θα αυξηθούν
και τα τέλη και όλες οι υπηρεσίες των ΟΤΑ
θα περάσουν στους ιδιώτες».

Τί μας ψεκάζουν; 
τί έχουμε πάθει;

Αναρωτήθηκε ο Σοφρώνης Τί μας ψεκάζουν
και τί έχουμε πάθει; 3.500 αυτοκτονίες· ας
αρχίσει η αντίσταση από τους Δήμους.
Ανοιχτά Δημαρχεία με μόνες λαϊκες συνε-
λεύσεις για ενημέρωση», ήταν η άλλη πρό-

ταση.

«Ζούμε αρμαγεδώνα. Σύγχρονους δούλους
θέλουν. Εκλεισε 1900 σχολεία η Διαμαντο-
πούλου και ετοιμάζουν το κλείσιμο άλλων

2000. Δεν τους χρειάζεται η εκπαίδευση»,
επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου

Εκπαιδευτικών Τουλγαρίδης.

Εμείς είμαστε σκουπίδια

Σταμ. Βακίρης πρόεδρος εργαζομένων

Δήμου Παλλήνης: Είμαστε υπό κατοχή σε
όλα τα επίπεδα. Πώς θα κοιτάξω στα μάτια
τα παιδιά μου, αν μείνω αδρανής. Χάνουμε
τη γη κάτω από τα πόδια μας. Σίγουρα θα
πρέπει να κάνουμε μεγάλες θυσίες. Είμα-
στε ήδη σκουπίδια εμείς. Μας κάνανε σκου-
πίδια.

Η εκδήλωση έκλεισε απότομα, όταν έδω-

σαν το μικρόφωνο στην  Γ. Μαρτίνου να μι-

λήσει. Ο κόσμος αποκάτω “έβραζε”, η ίδια

έχασε την ψυχραιμία της, άφησε το μικρό-

φωνο και αποχώρησε. 

(σχετικό βίντεο www.ebdomi.com).

Tέλος αποφασίστηκε ομόφωνα να μη συ-

πογράψει κανένας δήμαρχος καταστάσεις

και να προγραμματιστεί μαζική κινητοποί-

ηση με αποκλεισμό του Υπουργείου πριν

το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Παρ’ όλα αυτά οι εργαζόμενοι σε πολλούς

Δήμους έχουν ξεκινήσει καταλήψεις Δη-

μαρχείων.

Αννα Μπουζιάνη

Αιρετοί και εργαζόμενοι, σε κοινό μέτωπο

Από την κατάληψη του Δημαρχείου Μαρκοπούλου.

Στραγγαλίζεται ο περιφερειακός Τύπος

Ηδη πριν ένα χρόνο (1/8/11) περιόρισαν την επιδότηση του Τύπου όσον αφορά την τα-

χυδρόμηση φύλλων του περιφερειακού Τύπου. Δηλαδή από 1η Αυγούστου 2011, μόνο

400 φύλλα μπορούσαν να ταχυδρομηθούν με μειωμένο ταχυδρομικό τέλος.
Ενώ μέχρι τότε ίσχυε με τη θέσπιση του άρθρου 48 Ν.3986/2011, ότι η Γενική Γραμματεία Επικοι-

νωνίας και Ενημέρωσης συμμετείχε στις δαπάνες ταχυδρόμησης των έντυπων των μελών της Ένω-

σης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου(Ε.Δ.Ι.Π.Τ).

Προφανώς, πάει κι αυτό για κατάργηση, αφού όπως μας πληροφορεί ο βουλευτής των

Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ, από πληροφορίες που διαθέτει «σχεδιάζεται να
καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 και η μικρή αυτή επιδότηση για την ταχυδρόμηση
των 400 εντύπων ανά έκδοση, κάτι που θα οδηγήσει στην εξαφάνιση όλων των επιχει-
ρήσεων που ασχολούνται με την έκδοση περιφερειακών εντύπων».  
Και συμβαίνει το οξύμωρο σχήμα. Απ΄τη μιά να περικόπτουν συνεχώς  πόρους και από

την άλλη να υποχρεώνουν τις εφημερίδες να έχουν ορισμένο σχήμα, ορισμένες σελί-

δες και ορισμένο αριθμό συνδρομητών!
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Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος στην Ι.Μ. Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βου-

λιαγμένης και Βάρης η Εορτή του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυμα-

τουργού.

Στην Ιερά Μητρόπολη υπάρχουν τρεις Ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Νεκτάριο, οι οποίοι

πανηγυρίζουν: 

α) Το Καθολικό της Ιεράς Μονής  Αγίας Τριάδος-Αγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας,  

β) Η Ενορία του Αγίου Νεκταρίου στην περιοχή του Πανοράματος  της Βούλας και 

γ) το ιδιόκτητο Εκκλησάκι Αγίου Νεκταρίου της οικογενείας Ηρειώτη, στη Βάρη.

Την παραμονή της Εορτής, 8 Νοεμβρίου, ο Μητροπολίτης κ. Παύλος ετέλεσε τον Μέγα Πα-

νηγυρικό Εσπερινό στο  ιδιόκτητο Εκκλησάκι της Οικογενείας Ηρειώτη και στη συνέχεια

μετέβη και χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας, στον κατάμεστο

από κόσμο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Βούλας.

Ομιλητής ήταν ο Ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Μητροπολιτικού Ναού της Ιεράς Αρχιεπι-

σκοπής Αθηνών και Διευθυντής του ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και

πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Αρχιμανδρίτης  π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ο οποίος

παρουσίασε συνοπτικά τον βίο του Αγίου Ιεράρχου, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αρε-

τές, τα χαρίσματα και τα θαυματουργικά σημεία  του Αγίου, ο οποίος αντιμετώπισε με καρ-

τερία και ανεξικακία  όλες τις δοκιμασίες της ζωής του και όλες τις συκοφαντίες που

μεθόδευσαν σε βάρος του. 

Aνήμερα της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου, ο Μητροπολίτης κ. Παύλος ιερούργησε  στο

Καθολικό του Αγίου Νεκταρίου στην Ιερά Μονή όπου και διαμένει, ενώ στον Άγιο Νεκτά-

ριο Βούλας,  ο πρ. Γεώργιος, ο  Αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος Ψωίνος και αρκετοί ακόμα Ιερείς

και διάκονοι της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Εορτάστηκε ο Αγιος Νεκτάριος στη Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β

Οι γονείς του 2ου Νηπιαγωγείου 

Βούλας ανέλαβαν εθελοντική δράση

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων

του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας οι γονείς συνοδευόμε-

νοι από τα παιδιά τους - νήπια, έδωσαν το «παρών» το

πρωί της Κυριακής 4/11 στον εθελοντικό καθαρισμό

του προαυλίου του 2ου Νηπιαγωγείου.

Oι συμμετέχοντες απομάκρυναν πέτρες, κλαδιά και σκου-

πίδια από τον κήπο του σχολείου, με σκοπό να εξασφαλί-

σουν στους μικρούς μαθητές του νηπίου έναν χώρο

καθαρό και ασφαλή για το καθημερινό τους παιχνίδι.  

Στον καθαρισμό βεβαίως  έλαβαν με χαρά μέρος  και μι-

κροί μαθητές, αφού το είδαν ως παιχνίδι!

Η επαφή αυτή “ζέστανε” την επικοινωνία των γονιών

και έδωσε ένα καλό παράδειγμα εθελοντισμού, στα

παιδιά και ένα μάθημα καθαριότητας παράλληλα.

H πρώτη συνάντηση εθνοτοπικών

συλλόγων της Ανατολικής Αττικής, με

τίτλο «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ», στέφθηκε με από-

λυτη επιτυχία,  στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο Λαυρίου. Την διοργάνωση είχε

η  Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η εκδή-

λωση αγκαλιάστηκε από το κοινό δί-

νοντας έτσι το έναυσμα για την

καθιέρωσή του.

Σύλλογοι από την Αττική, ανάμεσά

τους και οι δραστήριοι σύλλογοι της

περιοχής, χόρεψαν παραδοσιακούς

χορούς από όλη την Ελλάδα, υπό

τους ήχους ζωντανής ορχήστρας και

ερμηνευτή τον γνωστό Παναγιώτη

Λάλεζα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιπερι-

φερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Χρυ-

σάνθη Κισκήρα, η οποία αναφέρθηκε

στη λαϊκή μας παράδοση, στο σεβα-

σμό στις αξίες  και στον πολιτισμό  ως

μέσο εξόδου από την πολύπλευρη

κρίση που βιώνει η χώρα μας.  Αμέσως

μετά πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Λαυ-

ρεωτικής,  Κωνσταντίνος Λεβαντής,

ο οποίος αναφέρθηκε  στο σημαντικό

ρόλο που επιτελούν οι εθνοτοπικοί

σύλλογοι  στην διατήρηση των ηθών

και των εθίμων  καθώς και στη διά-

δοσή τους στα μέρη που δραστηριο-

ποιούνται.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι:  Αν-

τιπεριφερειάρχης  Βορείου Τομέα

Αθηνών, Κωνσταντίνος Μανιάτης, ο

Δήμαρχος Ραφήνας Γιώργος Χριστό-

πουλος, ο Δήμαρχος Κορωπίου Δη-

μήτρης Κιούσης, περιφερειακοί και

δημοτικοί σύμβουλοι απ’ όλες τις πε-

ριοχές της Αττικής, ενώ εκ μέρους της

Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεω-

τικής παραβρέθηκε ο Αρχιερατικός

επίτροπος, π. Κων/νος Συρίγος. 

“Ολη η Ελλάδα στην Ανατολική Αττική”

foto: giovanni

Παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα, στο Λαύριο
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Νέος πρόεδρος 

στο Σύλλογο Κόρμπι Βάρης

Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του  Συλλόγου Βάρης “Κόρμπι”, μετά την παραί-

τηση του προέδρου Αναστάσιου Χατζηδαβιτίδη (24

Οκτωβρίου). Ο Αν. Χατζηδαβιτίδης παραιτήθηκε για προ-

σωπικούς λόγους.

Το σώμα προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία των μελών

του και εξελέγη πρόεδρος ο Ιωάννης Δαμανάκης. Οι υπό-

λοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν

ίδιες και η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Δαμανάκης Ιωάννης, πρόεδρος

Δρακόπουλος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος

Γρεβενίτης Βασίλειος Γενικός Γραμματέας

Γραμματικού Ευθυμία, Ειδικός Γραμματέας

Τσούτσας Φώτιος, Ταμίας

Καλλίτση Αναστασία, Εφορος Δημοσίων Σχέσεων

και οι Ντάρας Γεώργιος, Χατζηδαβιτίδης Αναστάσιος και

Κάββαλος Βασίλειος μέλη.

Συνάντηση Διοικητικού

Συμβουλίου με τον πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΜΠΙ » συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Αναστασίου Δημήτριο επιδιώκοντας

δίαυλο συνεργασίας με τον Δήμο για την επίλυση των

προβλημάτων που απασχολούν την περιοχή.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέπτυξε με κάθε λεπτομέρεια τα

χρόνια προβλήματα της περιοχής του ΚΟΡΜΠΙ και την

αγανάκτηση των κατοίκων που βιώνουν την υποβάθμιση

της περιοχής τους. Δήλωσε την απόλυτη γνώση και κατα-

νόηση του Διοικητικού Συμβουλίου των προβλημάτων και

ελλείψεων που αντιμετωπίζει ο Δήμος, αλλά απαίτησε την

στενή συνεργασία του Δήμου ώστε όλοι μαζί να προσπα-

θήσουν να επιλύσουν ένα ένα τα προβλήματα αυτά. Ο

Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστασίου ζήτησε την καταγραφή

των προβλημάτων αυτών, τα οποία και κατέγραψε ως

εξής:

-  Περισσότεροι κάδοι σκουπιδιών και τακτικό άδειασμα αυτών.

-  Καθαριότητα των δρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

-  Φωτισμός της παιδικής χαράς-απέναντι από τα γραφεία του

συλλόγου- και των λοιπών δημοτικών χώρων.

-  Αποπεράτωση της πλατείας του πηγαδιού.

-  Λακκούβες των δρόμων.

-  Απελευθέρωση των δρόμων με την κοπή των κλαδιών των

δέντρων.

-  Εξέταση για μονοδρόμηση των οδών Αθ.Διάκου και Τριπτο-

λέμου.

Μετά από εκτενή συζήτηση ο κος Αναστασίου υποσχέθηκε

ότι θα είναι δίπλα στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου

ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν

τους κατοίκους του ΚΟΡΜΠΙ και ένα ένα να προσπαθή-

σουν να επιλύσουν τα προβλήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κο Αναστασίου

για την παρουσία του εκτιμώντας ότι τα συμπεράσματα

της συνάντησης αυτής ήταν απολύτως θετικά. 

Κόρμπι 2.11.12

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ψήφιση του νέου Μνημονίου του λε-

γόμενου «Μεσοπρόθεσμου» και του

νέου Προϋπολογισμού 2013, ήταν μια

«πύρρειος νίκη» για την κυβέρνηση. Οι

διαγραφές και αποστασιοποιήσεις βου-

λευτών και πάνω απ’ όλα η έντονη

λαϊκή αποδοκιμασία, δείχνουν ότι

….«τα ψωμιά της είναι μετρημένα».! 

Δεν πρόκειται μόνο για την αντιλαϊκό-

τητα των μέτρων αλλά και την έκνομη

και κατ’ επανάληψη παραβίαση θεμε-

λιωδών άρθρων του Συντάγματος. Σύμ-

φωνα με τον καθηγητή του

Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ Κ.Χρυ-

σόγονο,  κάθε νομοσχέδιο πρέπει να

ψηφίζεται «επί της αρχής», «κατ’

άρθρο» και «στο σύνολο» (άρθρα 74 και

76). Δυστυχώς για ένα τόσο σημαντικό

νομοθέτημα υπήρξε ένα μόνο άρθρο

και ψηφίστηκε με συνοπτικές διαδικα-

σίες, προφανώς για να αποτρέψει δια-

φοροποιήσεις βουλευτών. Εκτός όμως

από τα θέματα δεοντολογίας, έχουμε

και παραβιάσεις ουσίας, όπως η σώ-

ρευση συνταξιοδοτικών και άλλων δια-

τάξεων στο ίδιο νομοσχέδιο που με

βάση το άρθρο 73, απαγορεύεται με

ποινή ακυρότητας, καθώς και οι διατά-

ξεις για κατάργηση οικογενειακών και

πολυτεκνικών επιδομάτων (άρθρο 21),

οι περικοπές συντάξεων δώρων και επι-

δομάτων αδείας συνταξιούχων (άρθρα

2,4,22,25), κά. Κατά συνέπεια όσοι βου-

λευτές ψήφισαν τέτοιες διατάξεις είναι

εκ των πραγμάτων ανεπιθύμητα πρό-

σωπα (persona non grata) τουλάχιστον

στις περιοχές που εκλέγονται.

Από το νέο πακέτο μέτρων ύψους 13,5

δις (στην πραγματικότητα φθάνουν τα

18 δις € ως το 2016), τα 11 δις θα «πέ-

σουν» το 2013. Αυτό σημαίνει ότι ο

χρόνος που έρχεται, αν δεν ανατρα-

πούν τα μέτρα, θα είναι χωρίς υπερ-

βολή σκέτη «κόλαση».! Όμως ακόμα

και αν υποθέσουμε ότι το Μνημόνιο

εφαρμόζεται χωρίς αντιστάσεις και

πάλι δεν βγάζει τη χώρα από την κρίση.

Αυτό έδειξε πολύ καθαρά η εμπειρία

του πρώτου Μνημονίου. Ούτε εξασφα-

λίζεται η βιωσιμότητα του χρέους που

πλέον το ομολογούν όλοι. Όπως λέει

και η λαϊκή μούσα «το λεν οι κούκοι
στα βουνά και οι πέρδικες στους κάμ-
πους».! Κατά συνέπεια το μόνο που

μένει είναι η διαγραφή του ή τουλάχι-

στον του μεγαλύτερου μέρους. Πως θα

γίνει αυτό; Όχι φυσικά με οσφυοκαμ-

ψίες, υποκλίσεις και παρακάλια, αλλά

με άρνηση πληρωμής του χρέους με

βάση το διεθνές δίκαιο. Μιλάμε για επί-

κληση της αρχής της «κατάστασης

ανάγκης» (που αποδέχεται η νομική

επιτροπή του ΟΗΕ) και η αρχή του

«απεχθούς χρέους» (ασήκωτου, επαχ-

θούς, αθέμιτου, «εν πολλοίς» παράνο-

μου), με συγκρότηση εδικής επιτροπής

ελέγχου για προσδιορισμό του.

Θα αντιτείνει κάποιος ότι η «αθέτηση
πληρωμής του χρέους», σημαίνει ότι

ανοίγουμε την πόρτα της εξόδου από

την ευρωζώνη και το ευρώ. Η απάντηση

μας είναι ότι δεν θυσιάζουμε την ελλη-

νική κοινωνία χάριν της ευρωζώνη και

του ευρώ. Η κυβέρνηση δέσμια της αν-

τίληψης «πάση θυσία παραμονή στην

ευρωζώνη» έχει οδηγήσει την ελληνική

κοινωνία στα πρόθυρα του Άδη. Πρό-

κειται για καταστροφική στρατηγική.

Άλλωστε τα προβλήματα της ευρωζώ-

νης δεν έχει υποχρέωση να τα σηκώσει

ο ελληνικός λαός. Ας τα σηκώσουν οι

αρχιτέκτονες της, οι κυρίαρχες ελίτ

των ισχυρών χωρών που έφτιαξαν το

σαθρό οικοδόμημα της ΟΝΕ. Για την

Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη λύση από

την κατάργηση του Μνημονίου και τη

διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του

χρέους. Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέ-

πει να εγκλωβιστούμε στη λογική της

«πάση θυσίας παραμονής» στην ευρω-

ζώνη. Οι κυνικές ομολογίες ορισμένων

αξιωματούχων που απηχούν τα συμφέ-

ροντα της κυρίαρχης ελίτ της Γερμα-

νίας, αποκαλύπτουν κάποιες αλήθειες,

όπως αυτές που είπε ο Κούρτ Λάουκ,

προέδρος του Οικονομικού Συμβουλίου

των Χρηστιανοδημοκρατών και σύμ-

βουλο της Αγγ. Μερκελ. Σε πρόσφατη

συνέντευξη του,  για τα αδιέξοδα της

Ελλάδας και το ενδεχόμενο αποδέ-

σμευσης της από την ευρωζώνη επιση-

μαίνει: «Αν πείτε ότι χρειαζόμαστε

150-200 δις ευρώ για να έχουμε δικό

μας νόμισμα και να προχωρήσουμε, πι-

στεύω ότι θα ήταν πολύ πιο αποδεκτό

από αυτό που συμβαίνει τώρα (δηλ. το

συνεχή δανεισμό). Το βάρος για τον ελ-

ληνικό λαό, ιδιαίτερα για τους φτωχούς

ανθρώπους, η απογοήτευση και οι δυ-

σκολίες που έχουν τώρα θα μειωθούν

αν αποχωρήσει η Ελλάδα από το ευρώ,

καθώς θα μειωθεί ο χρόνος της ταλαι-

πωρίας, γιατί θα μπορέσετε να κάνετε

υποτίμηση και να γίνει πολύ πιο γρή-

γορα και πάλι ανταγωνιστική χώρα.

Αλλά αυτό επαναλαμβάνω, είναι δική

σας απόφαση».!

Ασφαλώς μια επιλογή αποδέσμευσης

δεν είναι «περίπατος». Όμως μπροστά

στο μακροχρόνιο μαρτύριο της λιτότη-

τας, των Μνημονίων, των νέων δα-

νείων, της παραγωγικής παρακμής και

εξανδραποδισμού του ελληνικού λαού,

είναι ασύγκριτα προτιμότερος δρόμος,

διότι θα πετύχει ταυτόχρονα και την

ανάκτηση των μοχλών οικονομικής πο-

λιτικής, της λαϊκής και εθνικής κυριαρ-

χίας. Έτσι κι αλλιώς η ακύρωση του

Μνημονίου, η αθέτηση πληρωμής χρέ-

ους, η εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση

τραπεζών, η επιστροφή των ΔΕΚΟ υπό

δημόσιο έλεγχο και επέκταση τους σε

στρατηγικούς τομείς, η στροφή της οι-

κονομίας στην κάλυψη των κοινωνικών

αναγκών και πολλά άλλα που περιέχει

στο πρόγραμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι

ασύμβατα με τις κυρίαρχες επιλογές

της ευρωζώνης. Αυτή είναι η «κόκκινη

γραμμή» που εκφράζει η θέση μας

«καμιά θυσία για το ευρώ» και δεν μπο-

ρούμε να πάμε πίσω εάν θέλουμε να εί-

μαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις και

στις προσδοκίες του ελληνικού λαού

για ένα καλύτερο μέλλον.

* O Γιάννης Τόλιος, είναι διδάκτωρ οικονομικών,

μέλος της ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Persona non grata! 

«Ανεπιθύμητα πρόσωπα»
του Γιάννη Τόλιου*

Νέα Διοίκηση στο

Σύλλογο Γονέων

του 2ου Λυκείου

Βούλας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε

μετά τη Γενική Συνέλευση και τις

εκλογές της 21/10/12. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο-

τήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Ελισ. Χρθυσανθίδου

Αντιπρόεδρος: Στέφανος Διαλετής

Γεν. Γραμμ.: Παν. Σάββα

Ταμίας: Γ. Αλικαμπιώτης

Μέλη: Χριστ. Παπαδέα, Κατ. Φερεντίνου,

Παύλος Δρακόπουλος.

Στην Ενωση Γονέων εξελέγησαν ο Χαρ.

Ζωγράφος και ο Γ. Αυλωνίτης.

Στη Σχολική Επιτροπή η Ελ. Χρυσανθίδου

και ο Γ. Αλικαμπιώτης και 

στην Εξελεγκτική Επιτροπή ο Στ. Διαλε-

κτής και ο Π. Δρακόπουλος.
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Τελευταία στη Βούλα, χάρη σε πολιτικές σκοπιμότητες,

ξεθάφτηκε από τη ναφθαλίνη το ψευδοπρόβλημα των

χρήσεων γης.

Λέμε πάντοτε «ψευδοπρόβλημα», γιατί στην πραγματι-

κότητα όλοι οι Βουλιώτες (περιλαμβανομένων των επαγ-
γελματιών, που όλοι σχεδόν είμαστε κάτοικοι Βούλας),

συγκλίνουμε στην ίδια θέση επ΄ αυτού: 

Θέλουμε τη διατήρηση της πόλης μας ως «κηπούπολης»,

που είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημά της, και τον αυ-

στηρό περιορισμό των επαγγελματικών χρήσεων σε 4

μόνο ζώνες, μακράν των περιοχών κατοικίας και σε ήπια

μορφή. 

Το ψευδοπρόβλημα ανακινείται περιοδικώς, για ψηφοθηρι-

κούς και μόνο λόγους, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι, νομικά και

πραγματικά, τίποτα δεν μπορεί  πια να αλλάξει!

Επαναλαμβάνουμε το ακριβές ιστορικό, για να κατανοή-

σουν όλοι για ποιο λόγο είναι στην ουσία ανύπαρκτο

θέμα:

Το 1926, θεσπίστηκε το πολεοδομικό καθεστώς της Βού-

λας (Π.Δ. 15-9-1926 / ΦΕΚ 311Α), που προέβλεπε χρήση

«αποκλειστικής κατοικίας», με εξαίρεση επαγγελματικές

περιοχές σε ποσοστό 5%.

Το 1975, το «μίγμα» αυτό περιβλήθηκε και με συνταγμα-

τική ισχύ, γιατί το Σύνταγμα (άρθρο 24) όρισε ότι η πολε-

οδόμηση κάθε οικισμού πρέπει να συνδυάζει υποχρεωτικά

την «ποιότητα ζωής» με τη «λειτουργικότητα» αυτού.  

Το 2000, όταν ο Δήμος πρόσθεσε στις υπάρχουσες επαγ-

γελματικές ζώνες Βασ. Παύλου και Σωκράτους τις νέες

λεωφόρους Βουλιαγμένης και Βάρης (τηρώντας το πο-

σοστό  επαγγελματικών χρήσεων πολύ κάτω του ορίου
5%), το Σ.τ.Ε. απέρριψε τη ρύθμιση με επιλεκτική χρήση

του μισού άρθρου 24 του Σ/τος και του μισού δ/τος του

1926 (απόφ. 554/2000), αγνοώντας τις υποχρεωτικά συ-

νεκτιμώμενες κατά Νόμο παραμέτρους της «λειτουργικό-

τητας» και του «ορίου 5%» (νομοθετώντας στην ουσία,
αντί να εφαρμόσει το Νόμο)!

Το 2003, ύστερα από πρωτοβουλία του αντιπροέδρου και

βουλευτή Περιφέρειας Θεόδωρου Πάγκαλου, η Βουλή

επικύρωσε με Νόμο τη λογική ρύθμιση για τις δύο λεω-

φόρους (Ν. 3212/2003 άρθ.13 παρ.24), βάσει του οποίου

Νόμου και δημιουργήθηκαν νόμιμα, με άδειες που χορή-

γησε ο ίδιος ο Δήμος, τα σήμερα υφιστάμενα επαγγελ-

ματικά κτίρια στις λεωφόρους Βουλιαγμένης και Βάρης.

Το 2007, το Σ.τ.Ε., επιμένοντας στον ακτιβισμό του, ξα-

ναχτύπησε (απόφ. 113/2007) και έκρινε ως «αντισυνταγ-

ματικό» το Νόμο αυτό, εφευρίσκοντας ένα άλλο τυπικό

δικαιολογητικό (ότι η γνωμοδότηση του Οργανισμού Αθή-
νας δεν αποτελούσε επαρκή τεχνική αιτιολόγηση). 

Τότε ο Δήμος, αν και υποστήριξε στο Δικαστήριο το Νόμο,

σταμάτησε να χορηγεί επαγγελματικές οικοδομικές

άδειες, χωρίς όμως να διανοηθεί να αμφισβητήσει τη νο-

μιμότητα αυτών που είχε ήδη εκδώσει ή να τολμήσει

σκέψη για ανάκλησή τους, αφού τρέμει τη χρεοκοπία

που θα οδηγείτο ο ίδιος από τις τεράστιες αποζημιώσεις

που θα υποχρεωνόταν να πληρώσει!

Η νομική κατάληξη της υπόθεσης παίχτηκε σε δύο πρά-

ξεις:

Το 2011, με αφορμή το αμφισβητούμενο κτίριο της εται-

ρείας «Minerva Marine Inc.» του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρ-

τίνου και ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡ-

ΧΟΥ, το θέμα έκλεισε δικαστικά με νομολογία του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που λέει ότι «Δεν επιτρέ-

πεται η σφράγιση χρήσης αντίθετης στις ισχύουσες πο-

λεοδομικές διατάξεις όταν αυτή έχει επιτραπεί με άδεια

οικοδομής», που είναι «διοικητική πράξη εξοπλισμένη με

τεκμήριο νομιμότητας» (τελεσίδικη απόφ. 2129/2011, σε
συνδυασμό με απόφ. Σ.τ.Ε. 3516/2010)!

Επιπροσθέτως, το 2011 έκλεισε το θέμα και η Βουλή, θέ-

τοντας, ειδικώς για τη Βούλα, στο Νόμο για την τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011 άρθ. 24 παρ.18) τη

ρητή διευκρίνιση ότι στην τακτοποίηση «υπάγονται και

κτίσματα που ανεγέρθηκαν, με άδεια που μεταγενέστερα

ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο», έπειτα

από τον οποίο Νόμο (στον οποίο σημειωτέον δεν έφερε
αντίρρηση το Σ.τ.Ε.!) έσπευσαν ήδη και τακτοποιήθηκαν

οριστικά όλοι οι ιδιοκτήτες των υφιστάμενων επαγγελ-

ματικών κτιρίων (πληρώνοντας αδίκως και το σχετικό πρό-
στιμο, ενώ ήταν νόμιμοι)!

Μετά από αυτά, η «σαπουνόφουσκα» της πρόσφατης

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ προς το ΥΠΕΚΑ (αριθ.
πρωτ. 50224/27-9-2012), που ξαναβάζει σε αμφισβήτηση

τις μισές από τις λειτουργούσες στη Βούλα επιχειρήσεις

(περίπου 300 στον αριθμό, μεταξύ των οποίων και 60 πε-
ρίπου εφοπλιστικές εταιρείες), χωρίς να έχει καμία πια

εξουσία να τις θίξει, είναι απλά ένα θεατρικού τύπου «πυ-

ροτέχνημα», που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη

χρηστή διοίκηση και την προστασία του περιβάλλοντος!

Αν όμως αυτή η ενέργεια εκτιμηθεί υπό το πρίσμα της ιδι-

αίτερα δραματικής οικονομικής συγκυρίας που βρίσκεται

η Χώρα και η τοπική αγορά,  τότε αυτή η «σνομπ» επίθεση

εναντίον δημιουργικών επιχειρηματιών και εργαζομένων

(που είναι και οικονομικοί στυλοβάτες του Δήμου), απο-

τελεί ανεύθυνη και απάνθρωπη πράξη, γιατί πυροδοτεί

και πάλι άνευ λόγου τη διχόνοια στην τοπική κοινωνία στη

χειρότερη ώρα!

Πάντως, από το γεγονός και μόνο ότι αυτός ο «ρατσι-

σμός» στρέφεται επιλεκτικά κατά της επαγγελματικής

τάξης μίας μόνο από τις τρεις πόλεις του Δήμου, προκύ-

πτει αβιάστως ότι η στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι

στη Βούλα είναι μεροληπτική και εχθρική!

ΒΟΥΛΑ, 12 - 11 – 2012

Σύλλογος Επαγγελματιών Βούλας
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 61 - ΒΟΥΛΑ 166 73

ΤΗΛ. 210.8958.286 - 8994.930

FAX 210.8951.348

Email : epaggelmaties @ hotmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

H πρόσφατη πρόταση του Δημάρχου των 3Β, (ΥΠΕΚΑ, αριθ. πρωτ. 50224/27-9-2012), ξαναβάζει
σε αμφισβήτηση 300 επιχειρήσεις στη Βούλα, χωρίς να έχει καμμία πλέον εξουσία

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  9-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  58918
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:   ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΤΗΛ: 2132020131 , 2132019955 -  FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ    ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥ-
ΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012» με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα την έκπτωση επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του οικείου Υπουργείου και με κρι-
τήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά και το πρόσθετο καυσίμου την έκ-
πτωση επί τοις εκατό (%) επί του τιμοκαταλόγου του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α 83/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και συγκεκριμένα για τις εξής ποσότητες:
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 334.955,50 ΛΙΤΡΑ
- ΒΕΝΖΙΝΗ : 23.536,50 ΛΙΤΡΑ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 5.606,95 ΛΙΤΡΑ
- ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ : 750,00 ΛΙΤΡΑ

- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 4.880 ΛΙΤΡΑ
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 235.000,00 €,
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
- 204.505,22 €,(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%),για τα καύσιμα (Α
Ομάδα)
- 30.494,78 €,(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%),για τα λιπαντικά και το
πρόσθετου καύσιμου (Β Ομάδα)
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»,τουΠ.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),του Π.Δ.60/07,του Ν.3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 83/2012 και την με αρ. πρωτ.
57433/31-10-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα,την Πέμπτη 6/12/2012 και ώρα 10 π.μ., κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 11.750,00 € ή σε περίπτωση συμμετοχής σε
μία εκ των ομάδων ως εξής:
- Καύσιμα (Α Ομάδα):10.225,26 €
- Λιπαντικά και πρόσθετο καύσιμου (Β Ομάδα) :1.524,74 €
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου,
από 19/11/2012 μέχρι  5/12/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 282/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης:  282/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.  29 Οκτωβρίου 2012     
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73
Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή – Τακτική  29η  Συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, της   29ης
Οκτωβρίου 2012.  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΘΕΜΑ 3ο  Ημερήσιας Διάταξης 
Καθορισμός τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζοδρόμων, πεζο-
δρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα.
Σχετικά:  Aπόφαση 164/2012 της Οικονομικής Επιτροπής.

TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη: 
1. Το με αριθμ. πρωτ.  42291/ 16.8.2011 έγγραφο  του Γραφείου Οικονομι-
κής Επιτροπής με το οποίο μας  διαβιβάζεται προς έγκριση η με αριθμ.  164/
2012 απόφασή της.
2. Την  εισήγηση  του κ. Δημάρχου.
3. Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τις  τοποθετήσεις - προτάσεις  των κ.κ.  Δημοτικών Συμβούλων  όπως
αυτές αναφέρονται  στα  αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

1.
2. Μετά από διαλογική συζήτηση

Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Δια ψήφων 14 υπέρ, 

5 παρών:  Δ. Γεωργουλόπουλος, Δ. Δαβάκης,  Γ. Κωνσταντέλ-
λος,  Δ. Βαμβασάκης, Δ. Δήμας,

5 κατά:  H. Tσιριγώτη,  Λ. Αργυροπούλου, Ι. Νιτερόπουλος,  Ι.
Σκουμπούρης,  Ε. Αποστολάτος
Οι αιτιολογήσεις των ψήφων αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφω-
νημένα πρακτικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει την με αριθμ. 164/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και
καθορίζει  τα τέλη  για χρήση- κατάληψη πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρο-
μίων  και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα  ως  ακολούθως:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Α1   ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, της Λ. ΑΘΗΝΩΝ
- ΣΟΥΝΙΟΥ και της Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε 62,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Α2   ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑ και της Λ.
ΒΑΡΗΣ- ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο,
για τοποθέτηση δύο  (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1)
αναψυκτικών. 
Tο τέλος καθορίζεται σε 61,20 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Α3  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής   Κοινότητας ΒΑΡΗΣ
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  38,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ 

Β1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της Λ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  74,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Β2 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΜΙΩΝ 
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση  δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) ανα-
ψυκτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε 70,80 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Β3 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(Αριστερά και δεξιά της Α΄ εισόδου του Ασκληπιείου Νοσοκομείου) 
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  69,20 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Β4  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (πλην των πλα-
τειών Β2 & Β3)
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε 51,60 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Β5 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της οδού ΑΚΤΗΣ
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) ανα-
ψυκτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε 75,20 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Β6 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής Κοινότητας ΒΟΥΛΑΣ
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  40,40 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Γ1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της οδού ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ και της Λ.

ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ  (Μεγάλο Καβούρι)
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) αναψυ-
κτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  96,40 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο.

Γ2 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της οδού ΗΛΙΟΥ  (Μικρό Καβούρι) 
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση  δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) ανα-
ψυκτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  80,40 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Γ3 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΥΜΦΩΝ, της οδού
ΕΡΜΟΥ και της οδού  ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση  δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) ανα-
ψυκτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  94,40 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

Γ4 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ που βρίσκονται στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής  Κοινότητας ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Για εμβαδόν 2,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει κάθε περίπτερο, για
τοποθέτηση  δύο (2) ψυγείων από τα οποία ένα (1) παγωτών και ένα (1) ανα-
ψυκτικών. Tο τέλος καθορίζεται σε  78,40 € ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο

1)Τα 2,55 τ.μ. (μέγιστο  μήκος  1,70 μ. Χ μέγιστο πλάτος 1,50 μ.)  κοινόχρη-
στου χώρου, που καταλαμβάνει κάθε αναπηρικό περίπτερο, απαλλάσσονται
από την καταβολή τέλους για τη  χρήση-κατάληψη του χώρου αυτού (άρθρ. 3
παρ. 17 του Ν. 1080/1980).
2) Επιτρέπεται  η χρήση  2,00  τ.μ.  κοινόχρηστου χώρου, που περιβάλλει κάθε
αναπηρικό περίπτερο, για την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων από  τα οποία ένα
(1) παγωτών και ένα (1) αναψυκτικών (το με Αριθ. Πρωτ.08/Δ.Τ.Α./298/10-1-
2002 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής).
3) Σε  κάθε περίπτωση αυθαίρετης  χρήσης  κοινόχρηστου χώρου, θα επιβάλ-
λονται τα πρόστιμα  που προβλέπονται από το άρθρ. 3  παρ. 8 του Ν. 1080/80,
το άρθρ. 26 παρ. 5  του Ν. 1828/89 και το άρθρ. 6 του Ν. 1900/90, όπως ισχύουν.
4)  Όταν ένα περίπτερο βρίσκεται σε χώρο όπου έχουν καθοριστεί περισσότε-
ρες από μία τιμές τέλους, η χρέωση θα γίνεται με τη μεγαλύτερη τιμή τέλους.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  282/2012.
Αφού συντάχθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ - ΝΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - 19010 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .2299320336-20325-20352, φαξ:2299320337.
Πληροφορίες: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημαρχείο Σαρωνικού με Δ/νση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου ΤΚ.19010 Καλύβια Αττικής στις 18/12/2012 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22993-20325, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.              

Καλύβια  13/12/2012
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακάλεσε

σαλάμι αέρος, στο οποίο εντοπίστηκε   παθογόνος μικρο-

οργανισμός τύπου Listeria monocytogenes.

Πρόκειται για σαλάμι αέρος Λευκάδος, με την εμπορική

ονομασία «Ντελημάρη Σαλάμι Αέρος Λευκάδος», σε ατο-

μικές συσκευασίες των 225 γρ., και ημερομηνία λήξης 4-12-

2012, το οποίο παράγεται από την εταιρεία «Αφοι

Κατωπόδη ΑΕ», που εδρεύει στις Φύσσες Λευκάδας.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση - απόσυρση του συ-

νόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος από την

ελληνική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν

στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν να μην το κα-

ταναλώσουν.

Ο έλεγχος έγινε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρι-

κής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμμα-

τος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας

Τροφίμων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  9-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  58904
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :  ΑΓΓΕΛ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 -  FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2012-2013 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β)»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
της με α/α 20/2012 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2012-2013 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β)», προϋπολογισμού
1.704,78€  (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  31/2011 και την με αρ. Πρωτ.  35584/11-7-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Πέμπτη 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 85,24€. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          κα-
θημερινά    από  Δευτέρα 19-11-2012 έως Τετάρτη 28-11-2012 και ώρες 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  9-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  58919
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :  ΑΓΓΕΛ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 -  FAX : 2109657131                                                
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
90/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 20.000,00 €  (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 30 τεμάχια μεταλλικών δοχείων 60
lt και 44 τεμάχια Ξύλινων δοχείων.
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) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  90/2012 και την με αρ. Πρωτ. 57453/31-
10-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την  Τετάρτη 28  Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 , κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 1.000,00 € ή σε περίπτωση προσφοράς
ανά ομάδα το  5% επί του προϋπολογισμού της ομάδας συμμετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου  (Δημ.
Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 19-11-2012
έως Τρίτη 27-11-2012 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131,
2132019955.                                                       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ανάκληση σαλαμιού αέρος από τον ΕΦΕΤ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου.  Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

(Πειραιώς 30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βε-

ράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα

υψούν, τιμή 200.000 €. ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ με αντί-

στοιχo διαμέρισμα στην πλατεία της Βούλας 

Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πλη-
ρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι. 
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ει-

δική για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαι-

ρίας, λόγω μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. 

Τηλ. 210 8994.116.
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456,  6978 028010

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Δασκάλα, με  εμπειρία από ιδιωτικό σχολείο
(master) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομι-

λεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super

Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).

Τηλ. 210 8994.116.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ φροντιστής με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΉ-ΧΗΜΕΙΑ σε μαθη-

τές Γυμνασίου-Λυκείου και υποψηφίους, στις περιοχές

Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τιμές γνωριμίας.

Τηλ. 210-8957077, 6994201212           

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει κατ’
οίκον μαθήματα μαθηματικών όλων των τάξεων Γυμνα-
σίου - Λυκείου στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγ-
μένη, Βάρη και Βάρκιζα. Πολυετής πείρα, προετοιμασία
για πανελλήνιες εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία
του ιδίου για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδό-
σεις Μεταίχμιο και επιπλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.
Κιν. 6984 242123.

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

Ο ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   και της

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, το γένος Δουράνου, που γεννήθηκε στο

Λυγουριό Αργολίδας και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής και

η ΠΥΛΑΡΗΝΟΥ-ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της

ΣΤΑΜΑΤΑΣ, το γένος ΜΠΟΥΖΑΝΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην Κυψέλη, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στο Δήμο Παπάγου.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

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

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ATE Παλ. Φώκαια διαμέρισμα προ-

σόψεως, ανεξάρτητο, υπερυψωμένο ισόγειο με 6 σκαλιά,

βεράντα, 1 υπνοδωμάτιο με αυτόνομη θέρμανση και ανε-

ξάρτητο γκαράζ. Τηλ. 6973 177 726.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.
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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 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ο  Δήμος  Παλλήνης αναπτύσσοντας   κοινή  δράση

με  την  κοινωφελή    μη  κερδοσκοπική   οργάνωση

Αποστολή» «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πραγματοποιεί  εμβο-

λιασμούς   παιδιών  ανασφάλιστων  Ελλήνων  και

αλλοδαπών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εφόσον   πληρούν  τα  απαραί-

τητα  κριτήρια  (ανασφάλιστοι)  μπορούν  να  απευ-

θύνονται για  πληροφορίες  στα  εξής  τηλέφωνα :

210-6600821, 210-6600822, 210-6600824  & 210-

6668888.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται

όλα  τα  εμβόλια  του  εθνικού  υποχρεωτικού  εμ-

βολιασμού, με  εξαίρεση  τα  εμβόλια 

BCG   (φυματίωσης)  και  το  εμβόλιο  για  τον  ιό

των  ανθρώπινων  κονδυλωμάτων  - HPV.
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Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. «Κρίση» είναι η λέξη που επη-

ρεάζει τη διάθεσή μας καθημερινά. Στις συναναστροφές μας μι-

λάμε για την κρίση και για τα μέτρα που αλλάζουν τη ζωή μας.

Εκτός από τις μειώσεις στα εισοδήματα και την απειλή της ανερ-

γίας  χάνουμε και την ασφάλεια που παρείχε το κράτος πρόνοιας,

τη δημόσια υγεία,  παιδεία,  ασφάλιση.  Βομβαρδιζόμαστε συνε-

χώς με  τρομοκράτηση πως έρχονται χειρότερα. Τίποτα δεν είναι

όπως πριν.  Βλέπουμε  κατήφεια γύρω μας, μαθαίνουμε για αυτο-

κτονίες και αναγνωρίζουμε πως ο πληθυσμός της χώρας έχει υπο-

στεί σοκ  από τις ανατροπές στον τρόπο ζωής.

. Σε όλες τις χώρες που έχουν επιβληθεί ακραία μέτρα λιτότητας,

έχει υπάρξει αύξηση  ψυχικών διαταραχών,  άγχους,   κατάθλι-

ψης, με ακραία φαινόμενα τις αυτοκτονίες, ψυχοσωματικών συμ-

πτωμάτων,  καρδιαγγειακών νοσημάτων,  κατανάλωσης αλκοόλ ,

ναρκωτικών καθώς και αύξηση  εγκληματικότητας   Είναι λοιπόν

η οικονομία τόσο καθοριστική για την ψυχική υγεία;

Η ψυχική ισορροπία βασίζεται στην αρμονική σχέση του ανθρώ-

που με τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Καθώς και στην αί-

σθηση σχετικού ελέγχου στη ζωή του. 

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες η ταυτότητα του ατό-

μου  και η αυτοπεποίθηση εξαρτώνται από τα επιτεύγματά του,

από τις σπουδές, το επάγγελμα, την οικονομική του κατάσταση,

την κοινωνική ανέλιξη των παιδιών του. Το «έχω» και το «κάνω»

έχει ταυτιστεί σχεδόν με το «είμαι». Η ερώτηση όταν γνωρίζεις

κάποιον συχνά είναι «με τι ασχολείσαι;» Η απάντηση «άνεργος»

συνοδεύεται από πολύ πόνο και συχνά ντροπή. 

Οι κοινωνικές σχέσεις συχνά βασίζονται στη οικονομική άνεση και

όταν αυτή χάνεται το άτομο βρίσκεται απομονωμένο. Η οικονο-

μική δυνατότητα λοιπόν διαπερνάει όλες σχεδόν τις εκφάνσεις

της ζωής μας και για πάρα πολλούς έχει εκμηδενιστεί ή μειωθεί

δραστικά. 

Το κυριότερο όμως πλήγμα που συλλογικά έχουμε υποστεί είναι

η απώλεια της προβλεψιμότητας στη ζωή, να μπορώ να κάνω σχέ-

δια για το μέλλον, να ξεχρεώσω το σπίτι μου, να σπουδάσω τα

παιδιά μου, να έχω εξασφαλισμένα  γεράματά , να μπορώ να

φροντίσω τους γονείς μου.

Η απώλεια αυτών των βεβαιοτήτων, που ίσως από πλάνη είχαμε,

προκαλεί αποσταθεροποίηση στον ψυχισμό. Η ανασφάλεια είναι

το κυρίαρχο συναίσθημα.

Οι τρόποι που αντιμετωπίζαμε απλές δυσκολίες δεν είναι πια

επαρκείς . Βιώνουμε κρίση ταυτότητας και προσανατολισμού. Νιώ-

θουμε αδύναμοι απέναντι στις αλλαγές που επηρεάζουν τη ζωή

μας. Έχουμε απώλεια ελέγχου της κατάστασής μας. 

Κάθε απώλεια προκαλεί μια μορφή πένθους παρόμοια με το πέν-

θος για κάποιο θάνατο. 

Βρισκόμαστε σε κατάσταση πένθους για τις απώλειές μας και δεν

έχουμε καν το χρόνο να πενθήσουμε γιατί συνεχώς έχουμε νέες

απώλειες και νέες απειλές χωρίς ορίζοντα τέλους. Τα συναισθή-

ματα που δημιουργούνται είναι φόβος, αγωνία, θυμός, απελπισία.

Επιπλέον επιχειρήθηκε η συλλογική ενοχοποίηση, αρχικά με τον

μηχανισμό  του αποδιοπομπαίου τράγου, δημόσιοι υπάλληλοι, με-

τανάστες κλπ., εωσότου  ακούσαμε απροκάλυπτα πως «όλοι μαζί

τα φάγαμε», ή πιο καλυμμένα, από χείλη διανοουμένων, πως

φταίει η υλιστική μας συμπεριφορά και η έλλειψη αξιών. Αυτό

σαφώς υπάρχει και καλλιεργήθηκε για να δημιουργηθεί ο απα-

ραίτητος για το σύστημα καταναλωτικός άνθρωπος. Όμως η συλ-

λογική ενοχοποίηση δεν έχει σκοπό την αυτοκριτική και τη

βελτίωση αλλά την αυτοτιμωρία, την απομόνωση και την παθητι-

κότητα.

Φυσικά όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο και αυτό

εξαρτάται από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ψυχικής εν-

δυνάμωσης.    Βασικά στοιχεία της προσωπικότητας μάς κάνουν

πιο ανθεκτικούς σε περιόδους τόσο μεγάλης κρίσης.

Η αυτοεκτίμηση και η θετική στάση προς τον εαυτό και τη ζωή,

που εξαρτώνται από προσωπικά και οικογενειακά βιώματα. Προ-

ηγούμενες εμπειρίες αντιμετώπισης δυσκολιών που δίνουν τη σι-

γουριά πως θα τα καταφέρουμε και στο μέλλον. 

Η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και η αποδοχή πως η ζωή

είναι  πορεία με  ανατροπές, απώλειες  και κέρδη. Η δυνατότητα

να εφευρίσκει κανείς εναλλακτικές λύσεις. Αυτά τα χαρακτηρι-

στικά  βοηθούν στην αντιμετώπιση του αναπόφευκτου πόνου

ώστε να μη διαταραχτεί ριζικά ο ψυχισμός. Πολύ σημαντικό εφό-

διο είναι ένα σύστημα ιδεών με το οποίο να ερμηνεύουμε  αυτό

που συμβαίνει και αξιών με τις οποίες θα πορευτούμε ώστε να μη

χάσουμε τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμησή μας.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις με κυριότερες αυτές στην οικογένεια,

οι φιλίες, ο ρόλος στην κοινότητα είναι τα πεδία στα οποία το

άτομο βιώνει αναγνώριση, ασφάλεια και αναπτύσσει δημιουργι-

κότητα που είναι η καλύτερη άμυνα στην θυματοποίηση και στην

παραίτηση που καραδοκεί.

Η οικογένεια είναι η πλέον επενδυμένη συναισθηματικά ανθρώ-

πινη ομάδα όπου ο καθένας μας προσδοκά να βρει αγάπη, κατα-

νόηση, ασφάλεια. Συχνά όμως έχουμε περιχαρακωμένους ρόλους

μέσα σ’ αυτήν. Ο γονιός πρέπει να είναι πάντα ικανός, επιτυχημέ-

νος, να προστατεύει, να παρέχει, να νιώθει ισχυρός. Αν τα στε-

ρεότυπα των φύλων ισχύουν , ο σύζυγος οφείλει  να εξασφαλίζει

ένα επίπεδο επιβίωσης ανάλογα με την κοινωνική τάξη. Τα παιδιά

έχουν μάθει να περιμένουν από τους γονείς την αβίαστη εξέλιξή

τους,  και οφείλουν να ξεπληρώνουν με επιδόσεις στις σπουδές

που τώρα μοιάζουν ανώφελες. Οι ηλικιωμένοι δικαίως ελπίζουν

σε φροντίδα και ασφάλεια. 

Αυτά δεν είναι πια δεδομένα. Μπορεί να νιώσουμε ανεπαρκείς ως

γονείς ή προδομένοι ως παιδιά ή ηλικιωμένοι, ανάλογα με το ρόλο

μας στην οικογένεια. Συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού, ενο-

χής, φόβου, μοναξιάς προκαλούνται από τη ματαίωση των προσ-

δοκιών και την ανασφάλεια. 

Η αυτοεκτίμηση μειώνεται και τα αρνητικά συναισθήματα  προ-

βάλλονται στα μέλη της οικογένειας επειδή είναι συνεχώς κοντά

μας και γίνονται καθρέφτες των φόβων και των αδυναμιών μας.

Αν οι σχέσεις βασίζονταν στις παροχές και η επικοινωνία γινόταν

κυρίως μέσω της κατανάλωσης, αν τα σχέδια αφορούσαν στο τι

θα αποκτήσουμε, η απογοήτευση  η αλληλοενοχοποίηση και η επι-

θετικότητα αυξάνονται. 

Το κενό που αφήνει η έλλειψη υλικών αγαθών και απολαύσεων

πρέπει να καλυφθεί με ουσιαστική επικοινωνία,  συναισθηματική

επαφή,  καλλιέργεια αξιών,  δημιουργικότητα και φαντασία.

Πολλά άτομα δεν ξέρουν  να εμπιστεύονται τους δικούς τους, να

ανταλλάσουν  βαθύτερα συναισθήματα, να αρκούνται σε απλούς

τρόπους ευχαρίστησης.

Χρειάζονται τόλμη και νέες δεξιότητες, όμως η αγάπη και η συ-

νειδητοποίηση μπορεί να αποκαλύψουν   κρυμμένες δυνατότητες

και να αποτελέσουν ευκαιρία για πραγματική ικανοποίηση μέσα

στην οικογένεια.

Οι οικογένειες χρειάζονται βοήθεια σ’ αυτή τη νέα συμβίωση που

δεν προστατεύεται από την ευμάρεια. Η παιδεία και ο πολιτισμός

όπως σε όλα τα κοινωνικά θέματα έχουν κι ’εδώ σημαντικό ρόλο

να παίξουν ώστε να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις των ανθρώπων

και να αναγνωριστούν  αξίες  όπως η φιλία, ο έρωτας, η συμπα-

ράσταση, η τέχνη,η γνώση, η φύση.

Η κοινότητα μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά με αλληλεγγύη,

υλική  και ηθική, έτσι ώστε οι οικογένειες και τα άτομα να νιώθουν

ότι δεν είναι μόνα στις στερήσεις και στις απειλές και συγχρόνως

ότι μπορούν να ανήκουν σε ένα σύνολο, να είναι χρήσιμα και δη-

μιουργικά ….

Η οικονομία λοιπόν είναι πολύ ισχυρή και καθοριστική αλλά τα

μυαλά και οι ψυχές των ανθρώπων μπορούν να επιβιώνουν, να δυ-

ναμώνουν και να αντιμετωπίζουν κάθε κρίση…

Τζίνη Τριανταφυλλίδου

Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

. . . γ ια την υγειά μας

Ψυχολογικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο άτομο και στην οικογένεια

“Ρευματικές Παθήσεις: 
Ένα Μεγάλο Κοινωνικό Πρόβλημα”

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας και ο Δήμος

Παλλήνης οργανώνουν ημερίδα Ενημέρωσης με

θέμα: “Ρευματικές Παθήσεις: Ένα Μεγάλο Κοινω-
νικό Πρόβλημα”, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, ώρα

6μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου &

Αριστείδου, Γέρακας. Η είσοδος  είναι  ελεύθερη.

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, συμμετέ-

χει στο Πρόγραμμα Δράσεων του Ωνασείου Καρδιο-

χειρουργικού Κέντρου  και πραγματοποιεί

πρόγραμμα  δωρεάν πρόβλεψης κινδύνου καρδιαγ-

γειακών παθήσεων στο Δημαρχείο Βούλας (Λ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα) στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου

2012 από τις 09:00 έως τις 14:00.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, έχει ξεκινή-

σει αυτές τις εξετάσεις από το Σεπτέμβριο (στο πλαί-

σιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς

29.2).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα

για δωρεάν λήψη δημογραφικών στοιχείων, μέτρηση

της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης καθώς

και καταγραφή των καπνιστικών συνηθειών. Οι συμ-

μετέχοντες θα λαμβάνουν ενημερωτικά φυλλάδια

για την υπέρταση, την χοληστερόλη και οδηγίες δια-

τροφής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες κάτω των 65

ετών, μη πάσχοντες.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-

θυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Αγίου

Ιωάννου 1, Τηλέφωνο: 2132020119, 2132019941 fax:

210-8950421, e-mail: dnikolaou@vvv.gov.gr, Πληρο-

φορίες: Αδαμαντία Νικολάου, Νανά Καραγιάν)

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη χρονιά οι

εκδηλώσεις ανάδειξης της  αρχαίας «Σφητ-

τίας Οδού» στο αθλητικό κέντρο SAN SIRO.

Πρωταγωνιστές στο πρώτο μέρος των εκδη-

λώσεων ήταν οι μαθητές με τις ομιλίες τους.

Την εκδήλωση προλόγισε  το μέλος του ΔΣ

του ΝΠΔΔ Σφηττός Αγγελική Γκίκα, όπου και

αναφέρθηκε στη φετινή εκδήλωση ανάδειξης

της Σφηττίας Οδού και στην πολιτική βούληση

να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή με την υιο-

θέτηση  προτάσεων, που καταθέτουν πρό-

σωπα και φορείς για το 2013. Στη συνέχεια ο

καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης Σεραφείμ

Κωνσταντίνου έκανε μια μικρή εισαγωγή  στις

ομιλίες των μαθητών και στο ιστορικό πλαίσιο

της αναφοράς τους. 

Πρώτη μίλησε η μαθήτρια του 3ου Γενικού Λυ-

κείου, Άννα Παπανικολάου, με θέμα τα

«Αγάλματα των αρχαίων θεών στα βουνά της

Αττικής» και στη συνέχεια ο μαθητής του 1ου

Γενικού Λυκείου, Γιάννης Σιδηρουργός, με

θέμα τα «Μεσογείτικα Πανηγύρια». Την επι-

μέλεια είχαν, οι εκπαιδευτικοί Χριστίνα Μουν-

τζούρη και Σεραφείμ Κωνσταντίνου. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης στο

χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσπάθεια

της Δημοτικής Αρχής, να αναδείξει τα φυσικά

και πολιτιστικά μνημεία του Δήμου, όπου δε-

σπόζουσα θέση έχει ο ορεινός όγκος του

Υμηττού. Ο Δ. Κιούσης δήλωσε μεταξύ άλλων,

μετά το πέρας της εκδήλωσης: «Πρέπει όλοι

να καταβάλλουμε προσπάθειες να έρθει η νέα

γενιά κοντά στη φύση, στα ιστορικά αρχαία

μονοπάτια και δρόμους για να γνωρίσει, να

χαρεί, να σκεφτεί και να πάρει δύναμη για τη

συνέχεια».

Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών

Αθανάσιος Πουλάκης, ενημέρωσε τους παρι-

σταμένους για τη διαδρομή που θα βάδιζαν

στο δεύτερο μέρος, όσοι συμμετείχαν στα μο-

νοπάτια...

Εξήρε τη συμμετοχή,  της Ένωσης Ραδιοερα-

σιτεχνών Ελλάδος και το παράρτημα Ανατ.

Αττικής στην οργάνωση, όπως και πέρσι του

Σφήττιου Δρόμου, του ιατρού εθελοντή  Αν-

τώνη Γεωργάκη, και όλων όσων πρόσφεραν, ο

καθένας από το δικό του μετερίζι.

Αγώνας δρόμου

Μετά την ομιλία ξεκίνησε ο  αγώνας δρόμου

και η πεζοπορία με την επίσημη συμμετοχή 1

80  δημοτών όλων των ηλικιών (από 4.5 έως

72 ετών). Η διαδρομή ήταν κυκλική μήκους 4.5

χλμ (περικλείει τις θέσεις Φουφάγια, Κάστρο

Χριστού, Φιλιάτι) με αφετηρία και τερματισμό

το αθλητικό κέντρο SAN SIRO στην οδό Σφητ-

τού (λίγο πιο πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ).

Αλυτάρχες ήταν οι γυμναστές-εθελοντές  Κώ-

στας Φραγκούλης και  Κώστας Πρόφης. Τις

απονομές  αναμνηστικών τίτλων και μεταλ-

λίων στους συμμετέχοντες επέδωσαν, ο Δή-

μαρχος, Δημήτριος Κιούσης, ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. Γεώργιος Σπέλλας, οι αντιδήμαρχοι Αν-

δρέας Ντούνης και Αθανάσιος Πουλάκης και

ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός Αντώνης Κο-

ρωνιάς. 

Οι 10 πρώτοι δρομείς που τερμάτισαν ήταν

οι: 

Άνδρες:  Γκέκας Βασίλειος (χρόνος: 17΄,

04΄΄), Κονταξής Παναγιώτης, Καπερώνης

Ιωάννης

Γυναίκες:  Κολοδούκα Δέσποινα & Ζάχου

Αρετή

Παίδες: Σιώτος Σωτήριος, Μόσχος Θεόδωρος,

Γκοβίνος Θανάσης

Κορασίδες: Άσμα Χαλίτ Αμπντίν 

Διοργανωτές: Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Γεώργιος Σπέλλας, οι Αντιδήμαρχοι Αθα-

νάσιος Πουλάκης και Ανδρέας Ντούνης, ο

Πρόεδρος του  «Σφηττός» Αντώνης Κορωνιάς και

για το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, το μέλος του

ΔΣ του ΝΠΔΔ Σφηττός Αγγελική Γκίκα. 

«Tρέχω για το Κορωπί - Τρέχω για το περιβάλλον»

Οι έφηβοι του Πρωτέα Βούλας,

ξεκίνησαν τον αγώνα άσχημα,

μένοντας πίσω στο σκορ   0-15,

πριν σκοράρουν τους πρώτους

τους  πόντους με 3.15 λεπτά να

υπολείπονται στο πρώτο δεκά-

λεπτο.  Το γεγονός ότι στο ημί-

χρονο η διαφορά ήταν στο -11

οφείλεται πιο πολύ στην κακή

απόδοση της ομάδας του Κρό-

νου στο δεύτερο δεκάλεπτο

παρά σε κάποια ουσιαστική αλ-

λαγή στην απόδοση της ομά-

δας του Πρωτέα. Η ομάδα των

εφήβων δεν βρήκε ποτέ την

συνοχή της, δεν έπαιξε ομα-

δικά και έμοιαζε κατά μεγάλα

χρονικά διαστήματα ανίκανη να

δημιουργήσει στο παιχνίδι τα

όποια ζητούμενα. Παρ' ότι κα-

τάφερε να μειώσει την δια-

φορά στους 7 πόντους, δεν

κατάφερε να βρει την συγκέν-

τρωση και το σθένος να απο-

φύγει τα λάθη και την ήττα.  Η

ομάδα του Κρόνου πήρε μια

νίκη την οποία ουσιαστικά ο

Πρωτέας ως ομάδα δεν διεκδί-

κησε σε καmμία στιγμή.
Τα δεκάλεπτα: 04-22,16-27, 23-

41,42-53

Πρωτέας (Βαρβούνης, Αναγνώ-

στου): Καπώνης 4, Χαριτωνίδης

Α. 17, Τριτάκης, Σφυρής 2, Αγγε-

λόπουλος 4, Χαριτωνίδης Δ.3 (1),

Μαγγανάς 2, Βλάχος 2, Βουγιού-

κας, Μπαντούνας, Τζώτζος 8, Λει-

βαδάς.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12/11/12  ΕΣΚΑΝΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΡΗΣ 21:30, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ 55-64

13/11/12   ΕΣΚΑΝΑ  Γ΄ ΠΑΙΔΩΝ, ΑΝ. ΒΟΥΛΑΣ  20:00, ΠΡΩΤΕΑΣ-ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 34-44

13/11/12   ΕΣΚΑΝΑ  Α΄ ΠΑΙΔΩΝ,  ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ  20:00, ΠΡΩΤΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ 34-31

13/11/12     ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΕΦΗΒΩΝ, ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ  21:30, ΠΡΩΤΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ 42-53

14/11/12  ΕΣΚΑΝΑ Α' ΝΕΑΝΙΔΩΝ,  ΚΛ. ΕΣΠΕΡΟΥ  22:00,  ΙΚΑΡΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/11/12 ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΚΛ.  ΑΓ. ΔΗΜΙΤΡΙΟΥ. 13:15, ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  17/11/12    ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΚΛ. ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ 15:30, Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΡΩΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/12  ΕΣΚΑΝΑ  Α΄ ΠΑΙΔΩΝ,  ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ  09:30, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/12  Α2  ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΛ. BOΥΛΑΣ 12:00, ΠΡΩΤΕΑΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΣΚΑΝΑ Α ΕΦΗΒΩΝ: ΠΡΩΤΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ 42-53
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13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕλλΕΔΑ)

Oργανώνεται το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης, Αθλητι-

σμού & αναψυχής,  της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητι-

σμού (ΕλλΕΔΑ), το οποίο διοργανώνουν το Τμήμα Οργάνωσης

και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

σε συνεργασία με το Επιστημονικό Ινστιτούτο Διοίκησης Αθλη-

τισμού (ΕΙΔΑ) στις 7-9  Δεκεμβρίου στη Σπάρτη. Το Συνέδριο

φέτος έχει ως θέμα: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον

Αθλητισμό:  H απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα και του

αύριο» και οι εργασίες του θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις

της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Πληροφορίες: http://www.sportmanagement.uop.gr/conference/

Τηλ: 27310-89686, Fax: 27310-89656, E-mail:  conftoda@uop.gr

Για  την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Ο πρόεδρος  Αθανάσιος Κριεμάδης, Καθηγητής

Ποδηλατάδα οργανώνει ο

Σύλλογος ΦΕΣ “η Κάντζα”,

την Κυριακή 18 Νοεμβρίου,

στις 11.30 το πρωί.

Η εκκίνηση θα γίνει από το

πάρκο της Κάντζας (επί της

Αφ. Ηρώων).

Οπως σημειώνει στην ανα-

κοίνωσή της: «πάρτε τα πο-
δήλατα και ...πάμε για να
δούμε την πόλη μας με
άλλο μάτι... Για οικολογική,
οικονομική και διασκεδα-
στική μετακίνηση ανάμεσα
στα διάφορα σημεία ενδια-
φέροντος της πόλης μας –
σχολεία, πάρκα. 
Πάρτε το ποδήλατο και το
κέφι σας και ελάτε για μια
μικρή... και όποιος θέλει,
μεγαλύτερη βόλτα!»
Η διαδρομή είναι: Αφ.

Ηρώων, Πυθαγόρα, Λεοντα-

ρίου, Μεγακλέους, Αρμοδίου,

Πεισιστράτου, Λεονταρίου,

Αποθήκες Καμπά και επι-

στροφή. 

Ποδηλατάδα στην Κάντζα
Με 11-8 επικράτησε της ουγ-

γρικής Έγκερ ο ΝΟΒ, στο

πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής

των ομίλων του Champions

League.

Οι παίκτες του Τεό Λοράντου

ανέλαβαν από την αρχή τα

ηνία του αγώνα, με εξαιρετική

άμυνα και υψηλό ποσοστό

στον παίκτη παραπάνω, δια-

μορφώνοντας διαφορά 2 τερ-

μάτων (3-1), η οποία σταδιακά

ανέβηκε στα 4 γκολ (6-2 και

7-3).

Στο σημείο εκείνο, 4:06 πριν

τη λήξη της 3ης περιόδου, οι

διαιτητές απέβαλαν με αντι-

κατάσταση το Χρήστο Αφρου-

δάκη. Οι Ούγγροι ανέβηκα

ψυχολογικά και μείωσαν τη

διαφορά όμως η ομάδα της

Βουλιαγμένης βρήκε τις λύ-

σεις για να αναπληρώσει το

κενό του Χρήστου και ανέ-

βασε ξανά τη διαφορά στα 3

γκολ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο

προπονητής του ΝΟΒ, Τεό

Λοράντος δήλωσε: «Είναι μια

σημαντική νίκη αλλά έχουμε

πολύ δρόμο ακόμη και μεγάλο

χρονικό διάστημα μέχρι το

πέρας των ομίλων. Πάντως

κρατάμε την τύχη μας στα

χέρια μας. Διαπίστωσα μια

αγωνιστική απειθαρχία, που

πρέπει να εκλείψει, όμως τα

παιδιά πάλεψαν. Ίσως αξίζαμε

καλύτερη διαφορά».

Τα στοιχεία του αγώνα:

ΝΟΒ-Έγκερ : 11-8 (3-1, 1-1, 4-

3, 3-3)

Οι σκόρερς:

ΝΟΒ (Τεό Λοράντος): Κομάν-

τινα 4, Μυλωνάκης 3, Γούνας

3, Βουλγαράκης (και 8 κερδι-

σμένες αποβολές)

Έγκερ (Γκιόργκι Γκέρεντας):

Μπούντσουχ 3, Σόλομον ,

Μπάτορι, Μπίρος, Γκορ-Νάγκι

NOB - EΓΚΕΡ 11-8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 14/11/2012
“ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 569
ΔΩΡΕΑ Γ. & ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”
Λητούς 20, 166 71 Βουλιαγμένη
Πληροφορίες : Κουλάκου Χριστίνα τηλ. : 210-8962618, Fax : 210-8962618

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”

Ο Πρόεδρος του Κ.Ξ.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την ανάδειξη
προμηθευτών 79 ειδών τροφίμων (συνολικός προϋπολογισμός 16.041,42€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,του άρθρου
86 του Ν.3463/06, του Ν. 2286/95, τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13
του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α ́/107/30.05.1997), την Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β ́/12-
11-2010) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, την από 12/10 /2012 τεχνική μελέτη και την υπ ́ αρ. 523/2012
σχετική Διακήρυξη.
Ως ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζουμε την 27/11/2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Προ-
σφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις τα-
χυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται.
Τόπος παράδοσης προσφορών: στο κτίριο του Ξενώνα, Λητούς 20 Βου-
λιαγμένη Τ.Κ. 16671 (ισόγειο). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρ-
χεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων τροφίμων
που θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της
διακήρυξης μέχρι και την 23/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
από το γραφείο Διοίκησης του Ξενώνα, Λητούς 20, Τ.Κ 166 71 Βουλιαγ-
μένη, ισόγειο, τηλ. 210-8962618 (κα Κουλάκου).
Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της διακήρυξης, όλες τις ερ-
γάσιμες ημέρες, από 9:00-14:00, στο τηλέφωνο του Ξενώνα.: 210-8962618
(κα Κουλάκου, Fax:+302108962618.)

Ο Πρόεδρος Σπυράγγελος Πανάς

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι-

διού, αποτελεί το πλέον αποδεκτό κεί-

μενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα  σε

όλο τον κόσμο, υιοθετήθηκε από τη Γε-

νική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ-

βρίου 1989. Την έχουν επικυρώσει 191

κράτη, εκτός των ΗΠΑ και της Σομα-

λίας. Τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα

τα δικαιώματα των παιδιών που χωρί-

ζονται σε 3 τομείς: 

Προστασία (από κάθε μορφής κακοποί-

ηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσι-

σμό, κ.λπ.)

Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση,

την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία,

κ.λ.π)

Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση

γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύ-

θερο χρόνο, κ.λπ.)

Η επέτειος έχει καθιερωθεί και γιορτά-

ζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα

για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας

των παιδιών, που σε πολλές χώρες

αποτελούν κενό γράμμα, εκατομμύρια

παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν

από τη φτώχεια και να στερούνται της

στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης,

εκατοντάδες χιλιάδες υφίστανται τις

τραγικές συνέπειες συρράξεων και οι-

κονομικού χάους, δεκάδες χιλιάδες

ακρωτηριάζονται στους πολέμους και

πολλά ακόμη ορφανεύουν ή και σκο-

τώνονται από τον ιό του AIDS και από

άλλες ασθένειες.

Τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι κατα-
πέλτης στο εφησυχασμό της συνείδη-
σης.

Τηλεφωνικές γραμμές 
1107 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστα-

σίας δωρεάν, 24 ώρες, κάθε μέρα

Άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμ-

βουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική

στήριξη για θέματα που σε απασχολούν

ή αν βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Διασύνδεση

με τις κατάλληλες υπηρεσίες, κινητο-

ποίηση μηχανισμών επείγουσας παρέμ-

βασης. Επίσης, ενημέρωση και

συμβουλευτική σε γονείς.

116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης

Παιδιών και Εφήβων ΔΩΡΕΑΝ Δευ-

τέρα έως Παρασκευή: 2μμ-8:30μμ, Σάβ-

βατο: 09:30-2μμ

Συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή

αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους.

Μπορείς να μιλήσεις για οτιδήποτε σε

απασχολεί. 

1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα

Παιδιά ΔΩΡΕΑΝ, 24 ώρες, κάθε μέρα

Δέχεται καταγγελίες για παιδιά-θύματα

κακοποίησης. Παρεμβαίνει επιτόπου αν

βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Ψυχολογική στή-

ριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβου-

λευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Πληροφορίες και κατευθύνσεις για θέ-

ματα που αφορούν τα δικαιώματα των

παιδιών και την παιδική προστασία.

80011 80015 Γραμμή Βοηθείας Υπο-

ΣΤΗΡΙΖΩ ΔΩΡΕΑΝ, Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή: 9:00πμ-3:00μμ

Απευθύνεται σε εφήβους και στις οικο-

γένειές τους. Παρέχει στήριξη και συμ-

βουλές για θέματα που σχετίζονται με

τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παι-

χνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επι-

βλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία.

115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί 

χρέωση μιας αστικής μονάδας, Δευ-

τέρα έως Παρασκευή: 9:00πμ-9:00μμ

Παροχή συμβουλών σε παιδιά, εφή-

βους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

800 11 32 000 Γραμμή Συνηγόρου του

Παιδιού για παιδιά, ΔΩΡΕΑΝ, Δευτέρα

έως Παρασκευή: 9:00πμ-4:00μμ 

Πληροφορίες για το πώς μπορεί να σε

βοηθήσει ο Συνήγορος αν νομίζεις ότι

παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σου ή

επειδή αντιμετωπίζεις εσύ ή φίλοι/ες

σου ένα σοβαρό πρόβλημα. 

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού

Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΒΑΚΑΣ,ΦΑΜΕΛΗΣ-ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ

Α.ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡ.,ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠΙΘΑΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ,ΤΖΑΛΑΣ-ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ-ΚΟΡΩΠΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡ.,ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β.-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΠΟΡΣΗΣ,ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΣ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΣΠΙΘΑΣ,ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ-ΜΟΣΧΟΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ,ΧΟΪΚΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ,ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑ-ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚ.

ΦΩΚΑΙΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ-ΜΕΝΙΔΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

GALAXY ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ.,ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ-ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΝΤΟΣΤΗΣ Κ.,ΚΑΛΛΗΣ-ΜΠΕΚΑΣ

Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Α', Β', Γ' Κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ
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Με μια σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε η αδελφοποίηση του

Δήμου Λαυρεωτικής με τη Γαλλική πόλη Quimper, στην αί-

θουσα του μηχανουργείου του Τεχνολογικού και Πολιτιστι-

κού Πάρκου Λαυρίου.

Αντιπροσωπεία από το Quimper, με επικεφαλής τον αντι-

δήμαρχο  Pierro Renerro, και την Πρόεδρο της Επιτροπής

αδελφοποίησης Quimper- Λαύριο Martin Fontanel, επισκέ-

φθηκαν το Λαύριο, για την ολοκλήρωση της αδελφοποί-

ησης που είχε ξεκινήσει η δημοτική αρχή Λαυρίου από το

2008. 

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου Αρετούσα Μακρή, η οποία καλωσόρισε την Γαλλική

αντιπροσωπεία και ευχήθηκε, η αδελφοποίηση αυτή να ση-

μάνει ένα νέο ξεκίνημα και την απαρχή της δημιουργίας

ισχυρότερων δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργα-

σίας μεταξύ των δύο πόλεων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Πρόεδρος στους αθλητές από την

πόλη Κεμπέρ, που έλαβαν μέρος στον 30ο Κλασικό Μαρα-

θώνιο της Αθήνας, διανύοντας μαζί με χιλιάδες άλλους

αθλητές από όλον τον κόσμο μία ιστορική διαδρομή, ανα-

δεικνύοντας την διαχρονική αξία του Ολυμπιακού ιδεώδους

που είναι η συμμετοχή και το εύ αγωνίζεσθαι.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής  Κων-

σταντίνος Λεβαντής, ο οποίος  αναφέρθηκε επιγραμματικά

στη συμβολή της αδελφοποίησης, στην ειρηνική ανάπτυξη

της Ευρώπης, στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των

λαών, στη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ των κοι-

νοτήτων, στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, στη διε-

ρεύνηση και ανάπτυξη κοινών ιδιοτήτων των ευρωπαίων

πολιτών και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των

λαών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στην

Madeleine Riou, για την ιδιαίτερη συμβολή της στην αδελ-

φοποίηση του Δήμου Λαυρεωτικής με τον Δήμο του  Quim-

per.

Από τη μεριά του Quimper, μίλησε ο Αντιδήμαρχος της

πόλης Pierro Renerro, ο οποίος αναφέρθηκε στις δύσκο-

λες ημέρες που περνάει η χώρα μας, αλλά και στην προ-

οπτική συνεργασίας που ανοίγεται με την αδελφοποίηση

κυρίως σε θέματα απασχόλησης.  Εξέφρασε την αλληλεγ-

γύη των πολιτών του Quimper προς τους πολίτες της Λαυ-

ρεωτικής και ανέφερε ότι θα είναι στο πλευρό τους στη

δύσκολη αυτή συγκυρία.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία της Προέδρου

της Επιτροπής αδελφοποίησης Quimper- Λαύριο, Martin

Fontanel, η οποία αφού ευχαρίστησε για την φιλοξενία,  μί-

λησε για την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και για την

αλληλεγγύη της πόλης τους  προς τους Ελληνες.

Στη συνέχεια υπεγράφη το πρωτόκολλο αδελφοποίησης

από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Κωνσταντίνο Λεβαντή και

τον Αντιδήμαρχο Renerro, και ακολούθησε η ανταλλαγή

δώρων.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν η Μικτή Χορωδία Κερατέας, η

Χορωδία Λαυρίου καθώς και η Παιδική Χορωδία Λαυρίου

με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Αξίζει να σημειωθεί και η παρουσία της αντιπροσωπείας του

Δήμου Αγίας Παρασκευής  και της αδελφοποιημένης πόλης

Saint-Brieuc της Βρετάνης-Γαλλίας, με επικεφαλής τον δη-

μοτικό σύμβουλο Αγίας Παρασκευής και Πρόεδρο της επι-

τροπής αδελφοποίησης Ανεφαντή,  τον Αντιδήμαρχο του

Saint-Brieuc, Mayeux και την Γραμματέα της Επιτροπής

αδελφοποίησης.

Aδελφοποίηση Λαυρίου - Quimper

O Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κων/νος Λεβαντής και ο Αντιδήμαρ-
χος του Κεμπέρ Pierro Renerro, ανταλλάσουν δώρα.

H Παιδική Χορωδία του Δήμου.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτι-

σμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

(ΟΑΠΠΑ) διοργάνωσε την Παρα-

σκευή 9 Νοεμβρίου στο Κέντρο Εικα-

στικών Τεχνών και Πολιτισμού στη

Βάρκιζα, “Χορωδιακή Βραδιά” με τη

Χορωδία Βάρης Βουλιαγμένης.

Η Χορωδία με την καθοδήγηση του

Μαέστρου Χαράλαμπου Μιχαηλίδη,

παρουσίασε τραγούδια του έντεχνου

ρεπερτορίου, ενώ μέλη της χορωδίας

τραγούδησαν στο τέλος καντσονέτες

και τραγούδια της παρέας.

Το κοινό, που είχε κατακλύσει την αί-

θουσα, έζησε στιγμές ανθρώπινης ζε-

στασιάς και ψυχικής ανάτασης, σε μία

περίοδο που ο καθένας μας βιώνει τις

δυσκολίες της οικονομικής κρίσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρό-

εδρος του Ο.Α.Π.Π.Α. Γιάννης Νιτε-

ρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας Λευτ. Αργυρουδάκης,

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημ. Δαβά-

κης, Λυδία Αργυροπούλου και Μαρία

Σίνα, ο τοπικός σύμβουλος Βάρης  Φ.

Φιορέντζης και ο Πρόεδρος του Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου Μηλαδέζας Ν.

Βάσσης.

Σ.Σ.: Ελπίζουμε να σωθεί το “Γυάλινο”
στη Βάρκιζα, γιατί οι χώροι πολιτι-
σμού στα 3Β υπολείπονται.

Μουσική βραδιά στη Βάρκιζα Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα

Στο Μουσείο Οίνου ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Πε-

ριβάλλοντος ‘Ο Ξενοφών’ του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

πραγματοποίησε το 4ο Ποιητικό Αναλόγιο το αφιερωμένο

στον ποιητή και πεζογράφο Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.

Την εισαγωγή στην ποίηση του Λαπαθιώτη και βιογραφικά

στοιχεία έδωσε η  πρόεδρος του Οργανισμού Παν. Μάρκου.

‘‘Η ποίηση του Λαπαθιώτη ξεχειλίζει από αισθησιασμό και ηδονή.
Άκρως ερωτική στην αρχή, συνεχίζει να αντλεί τα θέματά του από
μοτίβα της καθημερινής ζωής για να καταλήξει να τον απασχολεί
και να διαφαίνεται (καθώς ο χρόνος κυλά), όλο και περισσότερο
η ιδέα του θανάτου.
Περιμένοντας αυτόν τον τελευταίο εραστή δεν σταματά να γρά-
φει προσθέτοντας μερικές σελίδες ακόμη της αυτοβιογραφίας
του, μερικά ακόμη ποιήματα.
Την συνάντηση με τον αναμενόμενο επισκέπτη του, πραγματο-
ποίησε θεληματικά ο ποιητής  την νύχτα του Σαββάτου 7 προς 8
Ιανουαρίου 1944, για να ζητήσει μόνο τη γαλήνη που είχε προτού

να γεννηθεί’, είπε μεταξύ άλλων η Παν. Μάρκου.

Την ανάλυση έκανε ο Στεργιόπουλος Κώστας λογοτέ-

χνης, τ. καθηγητής του Παν/μίου Ιωαννίνων. 

Την απαγγελία έκανε η ηθοποιός Δραγούμη Ναταλία.


