
Οχι. Ο Πρωθυπουργός μάς συνέστησε ν’ αποφύ-

γουμε τις θριαμβολογίες, αλλά... «τώρα αρχίζει η
ανάπτυξη». 

Συγκρατημένη αισιοδοξία;

Χαμόγελα κάτω από τα (ανύπαρκτα) μουστάκια

μας;

Γιατί είμαστε μεμψίμοιροι; Δεν πήραμε τη “δόση”

μας που διακαώς επιθυμούσαμε, και μάλιστα με το

παραπάνω; Αντί 31,5 δις, 44 και... τί θέλατε; Να μη

την πάρουμε και να ‘μασταν νηστικοί εδώ και δυο

εβδομάδες; Δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ο πλέον αρ-

μόδιος· ο Στουρνάρας. Παραδόξως δεν πεινάσαμε

κι ακόμα δεν την πήραμε τη “δόση”·

μετά από δύο εβδομάδες “κι αν”...

Αλλά, τι είναι αυτή η “δόση”, με τον

πακτωλό δισεκατομμυρίων;

― Είναι αποζημιώσεις;

― Είναι δόσεις έναντι των γερμανι-

κών οφειλών;

― Είναι επιστροφές αχρεωστήτως

υπολογισθέντων τόκων και χρεών;

ΔΑΝΕΙΟ είναι με επαχθέστατους

όρους. Για ποιο σκοπό; για αποπληρωμή χρεών κι

ενίσχυση των Τραπεζών (ανακεφαλαιοποίηση): Εγώ

ήξερα ότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις - οι αυξήσεις κε-

φαλαίων των εταιρειών, γίνονται με κεφαλαιακές

καταβολές των μετόχων, με έκδοση μετοχών. Οχι με

κρατικές ενισχύσεις. Ηδη έχουν λάβει οι Τράπεζες,

με διάφορες μορφές, πάνω από 200 δις ευρώ, για

να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα και “οι καταθέ-
σεις των Ελλήνων καταθετών”!

Μα, όλες οι καταθέσεις στις εγχώριες ελληνικές

τράπεζες δεν ξεπερνούν τα 160 δις ευρώ, ενώ οι εκ-

κροές τους (εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτε-

ρικό) από το 2010 υπολογίζονται σε 75 δις ευρώ1:

Σε τελική ανάλυση λοιπόν δανειζόμαστε, και πανη-

γυρίζουμε γι’ αυτό, για τις τράπεζες, για τα τοξικά

περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών2 και φορτωνό-

μαστε ένα επαχθέστατο χρέος μη εξυπηρετήσιμο,

σε καμμία περίπτωση, μπαίνοντας όλο και βαθύτερα

σ’ έναν “κυκλώνα”, Συνέχεια στη σελ. 2

“Χαράς ευαγγέλια;”

«Oι μη οργιζόμενοι, εφ' οις
δει, ηλίθιοι δοκούντες είναι».

Oσοι δεν οργίζονται γι'αυτά
που πρέπει είναι ηλίθιοι.

Αριστοτέλης

του Κώστα
Βενετσάνου

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ “ΚΟΡΜΠΙ”
Τα προβλήματα λύνονται 

με τη συμμετοχή μας. 

Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Κόρμπι

Σελίδα 14

Ολη η Αττική μια αυλή!

Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ!
Γιορτή στο Ιππικό Κέντρο 

Μαρκοπούλου Σελίδα 6

Η Λουμπάρδα ξανά στο “σκαμνί”
Σελίδα 7

Επιχειρησιακό στα 3Β Σελίδα 7

Eκτακτο Συνέδριο
Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας 

H Τ.Α. δεν μπορεί πια να 

ανταποκριθεί ούτε στις

στοιχειώδεις υποχρεώσεις της

Σελίδα 6

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
“ανακατεύουν” τη Βουλιαγμένη

Σελίδες 3, 16

Αδράνεια και

αδιαφορία για 

την πρωτοβάθμια

υγεία.

Από τις 17 θέσεις

γιατρών που προ-

βλέπονταν αρχικά

στο Κέντρο Υγείας

Καλυβίων, σήμερα

υπηρετούν  3 μόνι-

μοι γιατροί.

Σελίδα 24

Σελίδa 12
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Συνέχεια από τη σελ. 1

όχι απλά κυκεώνα, χοντρών παιχνιδιών με swaps, με

CDS με spreads και άλλα τερτίπια της χρηματοπι-

στωτικής λοβιτούρας, για να εξαθλιώσουν το λαό, για

να τον εξανδραποδήσουν3 και ν’ αρπάξουν στην κυ-

ριολεξία τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, τη γη

μας, τις παραλίες μας, τον ήλιο μας και επιτέλους να

μας σβήσουν “νόμιμα”, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο

που το υπέγραψαν παράνομες κυβερνήσεις ή νόμι-

μες, αλλά παράνομα· παρά τη λαϊκή εντολή, το Σύν-

ταγμα και το συμφέρον της πατρίδας.

Οι όροι για τη “δόση” και πόσο είναι το χρέος

Το που οδηγούμαστε πλέον είναι γνωστό, για όποιον

θέλει να καταλάβει και δεν είναι τεμπέλης - δεν βα-

ριέται δηλαδή να ενημερώνεται με στοιχεία, όχι με

συνθήματα του καφενείου κάποιων - όπουλων που

έχουν εξασφαλίσει πως, το προνόμιο να είναι οι μό-

νιμοι “ψάλτες” ή κλακαδόροι των τηλεπαραθύρων.

Οι δυο κυρίες “τα βρήκανε” στο Eurogroup κι έγιναν

μεγάλες χαρές που “δεν θα φύγει η Ελλάδα” από το

ευρώ, αρκεί να μείνει “στο σωστό δρόμο” (το είπε η

λεπτή κυρία στις δηλώσεις της, ξημερώνοντας Τρίτη)

. Να μην τα πολυλογούμε, για το ΔΝΤ, θα πάρουμε

τη δόση της “δόσης”, αν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου εξα-

γοράσουμε 40 δις ευρώ ομολόγων του Ελληνικού

Δημοσίου, από τη δευτερογενή αγορά.

Επειδή τα ομόλογα που κουρεύτηκαν απ’ το PSI, χά-

νοντας ένα 53,5% της αξίας τους εξασφαλίστηκαν

από το αγγλικό δίκαιο και μπορούν, αν δεν πληρω-

θούν, να βγάλουν στο σφυρί τη Βουλή, ή την Ακρό-

πολη, ή την αεροπορία μας, γιατί να τα πουλήσουν

στο ελλληνικό δημόσιο με τη μειωμένη αξία των

28,3% της αξίας τους, χωρίς να είναι υποχρεωτικό;

Το παραπάνω  ποσοστό ορίστηκε από το Eurogroup.

Υπ’ όψιν ότι είχαν φτάσει σ’ αυτό το ποσοστό της

αξίας τους, ραγδαία άνοδο, μετά από τις διαρροές

των προθέσεων της Ευρωζώνης. Για την ιστορία,

είχαν κατέβει στο 17% της αξίας τους.

Βέβαια, οι Ελληνικές τράπεζες πιθανότατα να δεχ-

θούν, προσδοκώντας την ανακεφαλαιοποίηση και επι-

διώκοντας κι άλλα ανταλλάγματα. Τα ασφαλιστικά

ταμεία που “κουρεύτηκαν” ήδη τα εις ομόλογα απο-

θεματικά των ασφαλισμένων, τί θα την κάνουν; Βέ-

βαια οι διοικήσεις είναι διορισμένες από την

κυβέρνηση και θα θελήσουν να δείξουν τον “πατριω-

τισμό” τους!... Αλλά δεν ξέρεις· δεν είναι τόσο απλά

τα πράγματα. Το βέβαιο είναι ότι δημόσιοι πιστωτές -

τα κράτη, ΔΕΝ “κουρεύτηκαν”.

Αλλά ποιο είναι τελικά το χρέος μας; Δεν έχει μει-

ωθεί, μ’ όλη αυτή τη “βοήθεια” των εταίρων μας και

“τις θυσίες” του ελληνικού λαού; Το συνολικό χρέος

της χώρας μας, ένας γνώστης των πραγμάτων, ο Πέ-

τρος Δούκας - πρ. Υφ/γός Οικονομικών, με άρθρο του

στην “ΕΒΔΟΜΗ” το 2009, το ανέβαζε στο αστρονο-

μικό ποσό των 900 δις ευρώ. (τότε που μίλαγαν μόνο

για το δημόσιο εξωτερικό χρέος, που ήταν της τά-

ξεως των 300 δις).

Ο καθηγητής Οικονομικών Γ. Βαμβούκας, λέει ότι

μας κρύβουν 97 δις κι ότι αυτά προκύπτουν από τον

ίδιο τον προϋπολογισμό του κράτους4.

Αναλυτικά ο Γ. Βάμβουκας λέει: «...οι κυβερνητικές

πρωτοβουλίες αναφορικά με το κούρεμα των ομολό-

γων κρίνονται σκοτεινές και καιροσκοπικές» και τεκ-

μηριώνει τους ισχυρισμούς του με τα στοιχεία του

Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους και τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό του 2013: Η συνολική αξία των εκδοθέν-

των κρατικών ομολόγων και των ανεξόφλητων

εντόκων γραμματίων ανέρχεται στα 230 δις ευρώ

(212+18 αντίστοιχα). Το χρέος της χώρας προς το

Ευρωπαϊκό Ταμείο χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

EFSF υπολογίζεται ν’ ανέλθει στις 31 Δεκεμβρίου

στα 210 δις ευρώ. Αρα το συνολικό δημόσιο χρέος

της χώρας εξ’ αυτών των πηγών ανέρχεται στα 440

δις € (230+210). Αν υπολογίσουμε, λέει ο καθηγητής

του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών Γ. Βάμβουκας, ότι

θα πετύχει το “πατριωτικό”, κατά Στουρνάρα, κού-

ρεμα των 20 δις, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης

θα διαμορφωθεί στα 420 δις ή στο 216,5% του ΑΕΠ.

Και διερωτάται σωστά ο καθιηγητής “πως εξηγείται

το παράδοξο ποσοτικό φαινόμενο, να εκτιμάται το εν

λόγω χρέος για το 2012 στα 323 δις κι όχι σε 420 που

είναι το πραγματικό του μέγεθος (ή έστω στα 400, αν

λάβουμε υπ’ όψιν μας τις απομειώσεις λόγω επι-

στροφής προμηθειών(!) της ΕΚΤ. Εδώ κάνει υποθέ-

σεις για ύπαρξη swaps5, που δε φαίνονται ύψους 97

δις και θα σκάσουν μύτη μετά 30-40 χρόνια. Μεγάλα

κόλπα!

Ο Θεός να μας φυλάει και κυρίως το μυαλό μας και η

έγνοια μας!

――――――――

1. Οικον. Εφημ. ΕΧΠΡΕΣ 26/5/12 η οποία σημειώνει - ήταν τότε

που ο Παπαδήμος τους είχε δώσε τα 18 δις - ότι οι Ελληνικές Τρά-

πεζες έχουν αντλήσει από την ΕΚΤ (Ευρ. Κεντρική Τράπεζα) τον

Ιανουάριο του 12, το ποσό των 73,37 δις € έναντι των 76,16 του

Δεκεμβρίου/11 και από τον ELA αντίστοιχα 54,04 έναντι των 38,03.

2. ΕΒΔΟΜΗ 24.11.12 κύριο άρθρο.

3. Κατ’ αντιστοιχίαν των τετραπόδων είναι τα ανδράποδα ζώα.

Ετοιμολογικό λ. Μπαμπινιώτη.

4. Γ. Βάμβουκας, άρθρο του στο www.spirospero.gr, 29.11.12.

5. Swap: Σύμβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 3

Δεκεμβρίου και ώρα 6μ.μ., με 47 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Επιλέγουμε:

2. Περί παραγραφής οφειλών ή διαγραφής προσαυξή-

σεων του Εμ. Μαράκη.

3.4.5 διαγραφή προσαυξήσεων που αφορούν οφειλή κεν-

τρικού αγωγού αποχέτευσης περιοχής ΛΑΘΟΥΡΙΖΑΣ και

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ.

6-12 Διαγραφές τελών ελλιμενισμού.

Ολα τα υπόλοιπα διαγραφές οφειλών από φυσικά πρό-

σωπα και επιχειρήσεις.

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

Το Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου συνε-

δριάζει τη Δευτέρα 3  Δεκεμβρίου και ώρα 8μ.μ., με 8 θέ-

ματα στην ημερήσια διάταξη.  

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

Προστασία της ελιάς στα Σπάτα Σελ. 9

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 
Μέρος Γ,  γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το χρέος μας στα εγγόνια μας... Σελ. 8

Κεφίρ το θαυματουργό Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Γ... γιατί χανόμαστε! Ηλ. Βενετσάνου Σελ. 10

Διαφωνίες στο Δήμο Μαρκοπούλου
για τη διαθεσιμότητα Σελ. 11

Ασκηση ετοιμότητας στα 3Β Σελ. 12

Εκδηλώσεις για την εκποίηση του πα-
ραλιακού μετώπου Σελ. 13 

Το Χέρωμα στην υπαγωγή του
Νόμου 4014 Σελ. 14

Νέα τμήματα στο ΙΕΚ Μαρκο-
πούλου Σελ. 14

“Αλλάζουμε το Σύστημα, όχι
το Κλίμα Σελ. 16

Νέο “κούρεμα” ομολόγων Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“Χαράς ευαγγέλια;”
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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις “ανακατεύουν” τη Βουλιαγμένη
Ανακατεμένη η Βουλιαγμένη, από τις

νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ήδη

έχει ξεκινήσει ο Δήμος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης με σηματοδοτήσεις στους

δρόμους αν και με δελτίο Τύπου μάς ενη-

μερώνει ότι εφαρμόζεται από σήμερα

Σάββατο 1η Δεκεμβρίου.

Ο κόσμος έχει αρχίσει και βρίζει δικαιο-

λογημένα, γιατί η κυκλοφοριακή αυτή

μελέτη είχε εφαρμοστεί το 2010, αλλά

μετά τα προβλήματα που δημιούργησε

την πήρανε εν πολλοίς πίσω.

Σήμερα λοιπόν επανέρχονται με την ίδια

απόφαση όπως σημειώνεται στο δελτίο

τους, «οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
που εφαρμόζονται σε  υλοποίηση της με
αριθμ. 134/2010 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Βουλιαγμένης».

Κι απάνω που συνήθισε τις ανατροπές ο κό-

σμος με κλήσεις, φωνές και βρισίδια, τώρα

πάλι τούμπαλιν. Αλλαγές κατευθύνσεων,

μονοδρομήσεις θα φέρουν τα πάνω κάτω.

Η Δημοτική Αρχή 3Β στο ενημερωτικό δελ-

τίο σημειώνει: 

«Από την 1η Δεκεμβρίου 2012, ξεκινά η
εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων, σε δρόμους της Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης.
Οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο αφενός την
αναβάθμιση της καθημερινότητας των πο-
λιτών και αφετέρου τη μείωση των κυκλο-
φοριακών προβλημάτων. Οι ρυθμίσεις
αυτές προέκυψαν από την τροποποίηση της
κυκλοφοριακής μελέτης του πρώην Δήμου
Βουλιαγμένης και καθυστέρησε η υλοποί-
ηση τους λόγω των διαδικασιών που προ-

έκυψαν από την ενοποίηση των δήμων σύμ-
φωνα με το Νόμο Καλλικράτη. Με τις ρυθ-
μίσεις αυτές επιτυγχάνεται η σύντομη και
ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων εντός
του ιστού της πόλης.
Για την επιτυχή εφαρμογή των νέων κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων και τη διατήρηση της
ομαλής λειτουργίας της πόλης, θα θέλαμε
την κατανόηση και την συμμετοχή σας στην
τήρηση των νέων οδικών σημάνσεων».

ΠΕΡΙΟΧΗ   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

• Οδός Ήρας: Αλλάζει κατεύθυνση (μονό-

δρομος)

• Οδός Διός: Αλλάζει κατεύθυνση το τμήμα

από Ιάσονος ως Αμαλθείας (μονόδρομος).

Από Αμαλθείας ως Αμαρυλλίδος γίνεται δι-

πλής κατεύθυνσης

• Οδός Ορφέως: Γίνεται διπλής κατεύθυν-

σης το τμήμα από Θαλείας ως Τερψιχόρης

• Οδός Θαλείας: Αλλάζει κατεύθυνση το

τμήμα από Ήρας ως Διός (μονόδρομος)

• Οδός Αργούς: Αλλάζει κατεύθυνση το

τμήμα από Ερμού ως Διός  (μονόδρομος)

• Οδός Αιόλου: Αλλάζει κατεύθυνση το

τμήμα από Ιάσονος έως Θησέως (μονόδρο-

μος)

• Οδός Ρέας: Γίνεται μονόδρομος προς τη

λεωφόρο

• Οδός  Ναυσικάς: Αλλάζει κατεύθυνση (μο-

νόδρομος)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ

• Οδός Ιφιγενείας: Γίνεται διπλής κατεύ-

θυνσης

• Οδός Κυβέλης: Αλλάζει κατεύθυνση (μο-

νόδρομος)

• Οδός Ηούς: Αλλάζει κατεύθυνση μεταξύ

Λ. Αθηνάς και οδού Κενταύρων.

Σχετικό άρθρο θα βρείτε και στη σελ. 16
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“Δώσε δουλειά
στους αγγέλους” 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου “Aγιος Χριστό-

φορος”, (βοήθεια στα μυοπαθή παιδιά), οργανώνει ομιλία

με ομιλήτρια την Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, συγ-

γραφέα και ομιλήτρια  του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκ-

κλησίας,  με θέμα  “Δώσε δουλειά στους αγγέλους”. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Δεκεμ-

βρίου και ώρα 17:30 στο κτήριο του Σωματείου, οδός Γ.

Παπαθανασίου, παραπλεύρως του Ιερού Ναού Αγίων

Αναργύρων Παιανίας. Είσοδος ελεύθερη. 

Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά

στη “Γαλιλαία”

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις

6:00 μ.μ., η Ομάδα Εθελοντών διοργανώνει Χριστουγεν-

νιάτικη Δωροαγορά με στόχο την οικονομική στήριξη της

Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία.

Η Δωροαγορά θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδη-

λώσεων της Μονάδας Γαλιλαία στο Ι. Προσκύνημα Ανα-

στάσεως Χριστού στα Σπάτα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει πρωινό καφέ, παιχνίδια για τα

παιδιά, ενημέρωση για το έργο της Μονάδας Γαλιλαία,

προβολή ταινίας μικρού μήκους, λαχειοφόρο αγορά με

πλούσια δώρα, και πολλές εκπλήξεις. 

Τα είδη  τα οποία θα διατεθούν προς πώληση θα  είναι  χει-

ροτεχνίες, σπιτικά γλυκά, ποτά, ρούχα, είδη δώρων, βι-

βλία, κοσμήματα και φυτά. 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν το Μουσικό Γυμνάσιο

Παλλήνης και οι χορωδίες Σπάτων. 

Τα έσοδα από την Δωροαγορά θα διατεθούν αποκλειστικά για

τους σκοπούς της Μονάδας Γαλιλαία, η οποία ανήκει στην Ιερά

Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (ΙΜΜΛ) και παρέχει

δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι σε ασθενείς που πά-

σχουν από καρκίνο και διαμένουν στην περιφέρεια της Μητρο-

πόλεως.   www.galilee.gr

Mαθήματα Φιλοσοφίας
Ιατρείον εστί το του Φιλοσόφου σχολείον 

(Επίκτητος)

Στους δύσκολους καιρούς, η Φιλοσοφία είναι
ανάγκη και όχι πολυτέλεια!

Στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (Αντ. Κιμ-

πιζή 5 Κορωπί) δυο φορές το μήνα θα γίνονται μαθήματα

Φιλοσοφίας για τη τέχνη της Ζωής και τη Γνώση! Η

πρώτη συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

2010, ώρα 5.00-7.00 μ.μ.

Εκπαιδευτής ο  Πολυνίκης Τριγάζης -Δάσκαλος Φιλοσο-

φίας και Φιλοσοφικός Σύμβουλος

Δηλώσεις συμμετοχής στα 2106020026 -6974380541

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

στην Κερατέα

Η «Συνεργασία για τα παιδιά της Κερατέας» και η «ΧΡΥΣΗ

ΤΟΜΗ»  διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη αγορά, από την

Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και

ώρες 6:00-9:00μμ καθώς και 11:00-14:00 το μεσημέρι για

τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή  στο χώρο του Συνδέσμου

«Χρυσή Τομή»  που βρίσκεται στην Αθηνών Σουνίου 55,

Κεντρική Πλατεία Κερατέας.

Στο Bazaar θα πωλούνται μεταχειρισμένα διακοσμητικά  αν-

τικείμενα, είδη λαϊκής τέχνης και βιβλία, τοπικά προϊόντα, σε

πολύ χαμηλές  τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν στην παιδική βι-

βλιοθήκη που στεγάζεται  στο κτίριο Δροσόπουλου.

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει αντικείμενα για το bazaar

μπορεί να τα πηγαίνει στο Σύνδεσμο της «Χρυσής Τομής»

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 7:00-9:00 το βράδυ,

τηλ. επικοινωνίας: 2299069850 

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

στο Δήμο Παλλήνης

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Παλλήνης οργανώ-

νει Μουσική συναυλία του ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ, με τη Φιλαρ-

μονική ορχήστρα του Δήμου Παλλήνης & την Παιδική

χορωδία ΔΕ Γέρακα, ώρα 8μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Γέρακα.

Jazz συναυλία 

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, οργανώνει Jazz συναυ-

λία με το   jazz trio M.O.T.He (music of the heart) στις 8μ.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα

«Επιφανείς Πνευματικοί
Ανδρες των Μεσογείων

στην αρχαιότητα»

Ο Διαλεκτικός Ομιλος Μαρκοπούλου και το Ελληνικό

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, οργανώνουν την Κυριακή

2 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. εκδήλωση με θέμα: «Επιφανείς
Πνευματικοί Ανδρες των Μεσογείων στην αρχαιότητα»,
η οποία θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Εισηγήτριες: Μιρ. Γεωργάκη, Κατ. Αδάμ, Μαριλ. Γύπαρη

Θεατρική παράσταση “Ρόζα”

To έργο του Παναγιώτη Μεντή “Ρόζα” ανεβάζει το θέατρο

“Η Πρόβα” (Αχαρνών και Ηπείρου 39) με πρωταγωνιστές

τη Μαίρη Ραζή και το Γιάννη Τσουρουνάκη. Στο πιάνο ο

Δημήτρης Καραβίτης.

Το έργο “Ρόζα” είναι ένας ποταμός αναμνήσεων και αφη-

γήσεων μέσα από τον οποίο διέρχεται όλη η νεότερη

ιστορία της Ελλάδας και αναδύεται η μεγάλη θεατρίνα, η

Εσκενάζυ· Ρόζα Εσκενάζυ. Η ηρωίδα τραγουδάει με συ-

νοδεία πιάνου, θυμάται, ονειρεύεται, ανασύρει μνήμες,

ξύνει πληγές, αναπολεί και παραμένει ανεξάρτητη κι ερω-

τευμένη με το τραγούδι και το χορό.

Τηλέφωνα 2108818.117 - 210 8818.326. - www.prova.gr

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).

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

7 Δευτέρα 3 -12, 19:30

Ρίτσος Γιάννης 

Ανάλυση: Κακλαμανάκη

Ρούλα  

Απαγγελία: Καταλειφός Δημ.

7 Δευτέρα 10 -12, 19:30

Βρεττάκος Νικηφόρος 

Ανάλυση: Βιστωνίτης Αναστ.

Απαγγελία :  Νούσιας Τάσος

Αναγόρευση Μίκη Θεοδωράκη

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

2012, και ώρα 19.00, στη Με-

γάλο Αμφιθέατρο "Αλέξαν-

δρος Ξηρός" της Στρατιωτικής

Σχολής Ευελπίδων, θα αναγο-

ρευθεί επίτιμος  διδάκτωρ του

Τμήματος Στρατιωτικών Επι-

στημών της Στρατιωτικής Σχο-

λής Ευελπίδων ο  Μιχαήλ

(Μίκης) Θεοδωράκης.

Ξενάγηση σ’ αυτό το τόσο γνωστό

αλλά και τόσο άγνωστο κέντρο της

Αθήνας, ξεκινώντας από το Ναό  του

Ολυμπίου Διός (στύλους όπως τους

λέμε σήμερα), που έκτισε  ο φιλαθη-

ναίος  αυτοκράτορας Αδριανός (117-

132 μ.Χ.) οργανώνει η Εναλλακτική

Δράση.  

Ο Ναός του Ολυμπίου Διός ήταν ο πιο

μνημειώδης και μεγαλοπρεπής, αφιε-

ρωμένος στον πατέρα των θεών, Δία.

Είχε 104 κίονες (στύλους), αλλά σή-

μερα σώζονται μόλις οι 15 και ο 16ος

βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος. Η

περιήγηση θα συνεχίσει στην  Πύλη

του Αδριανού και μέσω της Διονυσίου

Αρεοπαγίτου  θα φθάσουν στα μνη-

μεία της νότιας πλευράς του λόφου

της Ακρόπολης και θα ξεναγηθούν

στο  Θέατρο  του Διονύσου, στο Ωδείο

Ηρώδου του Αττικού, στο Ναό και το

Βωμό του Ασκληπιού,  στη Στοά του

Ευμένη, το Μνημείο του Λυσικράτη

και άλλα μνημεία.                                             

Η ξενάγηση είναι δωρεάν, από τον

Μάκη Σταύρου.

Είναι ένας ωραίος και ωφέλιμος περί-

πατος.

Συνάντηση 10.30 πμ στο σταθμό

Μετρό Ακρόπολη

Για συμμετοχή  Μαρία Κορομηλά 210

8991145  6940308757  

Email enallaktiki-drasi@gmil.com 

Περιήγηση και ξενάγηση στο  Ολυμπιείο, Πύλη Αδριανού,

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Βωμός Ασκληπιού... 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Μϊα πλούσια σε εκδηλώσεις ημέρα είναι η Κυριακή 2 Δε-

κεμβρίου για το Δήμο Σαρωνικού, αφού Σύλλογοι και Ομάδες

οργανώνουν Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντι-

σμού (5/12).

Ετσι, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στο  Αμφιθέατρο Δημαρ-

χιακού Μεγάρου Σαρωνικού (Καλύβια) από 10 π.μ. – 10μ.μ.

μπορείτε να απολαύσετε:

11.00 Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια για μικρά και… μεγάλα
παιδιά από την Εριφύλη Πασπάτη συγγραφέα παραμυθιών

12.00 Μουσικές από το συγκρότημα Earthbound Mariner
(Φράνσης Τσαγανέας, Πέτρος Ξουράφας και Αλέξης Κώ-

στας)

13.00  Διαδραστικά Παιχνίδια Ενέργειας για παιδιά από την

MKO CISV 

14.00 Παρουσιάσεις εθελοντικών ομάδων

17.00 Χορωδία και Ορχήστρα Νέων «Χαρταετοί» “Αν υπάρ-

χει λόγος…»

18.30 Θεατρική παράσταση κωμωδία «Ο Ενοχλητικός», σε

σκηνοθεσία του Γ. Πετρινόλη

21.00 “τα πιο ωραία λαϊκά” από τους Νώντα Κουμουνδούρο,

Αλέξανδρο Μαούτσο, Ελπίδα Μεταξά

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις στο χώρο θα εκτίθεται παζάρι

ρούχων και δημιουργημάτων από προσφορές  εθελοντών και

τοπικών επαγγελματιών.

Κόντρα λοιπόν στα σημεία των καιρών είναι ώρα να αποδεί-

ξουμε ΜΑΖΙ ότι η Ζωή μπορεί να είναι… και είναι… μια

Γιορτή.

Εισιτήριο για τις εκδηλώσεις ένα είδος τροφίμου μακράς

διαρκείας για την ενίσχυση του σκοπού του Κοινωνικού

Παντοπωλείου (ένα κουτί γάλα, ένα πακέτο φασόλια κλπ)

Υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού www.saronikoscity.gr

Εμείς και η λύση στην κρίση!

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργα-

νώνει ομιλία με θέμα “Εμείς και η λύση στην
κρίση” με ομιλήτρια την ψυχολόγο, Εύη Βασι-

λείου, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

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

Χριστούγεννα δίχως χιόνι

Τα τμήματα Μουσικής Προπαιδείας και Μουσικο-

κινητικής Αγωγής του Δημοτικού Ωδείου Γλυφά-

δας, οργανώνουν για τους μικρούς φίλους την

εκδήλωση «Χριστούγεννα δίχως χιόνι», την Κυ-

ριακή 9 Δεκεμβρίου στις 6.30μ.μ. στο θέατρο

“Μελίνα Μερκούρη”, Γ. Γεννηματά & Αν. Ρωμυ-

λίας 123 Ανω Γλυφάδα.

O Καραγκιόζης πολυτεχνίτης 
Από το “ξυπόλητo τάγμα”

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Μια παράσταση που γνωρίζει στα παιδιά το λαϊκό μας θέ-

ατρο, τους τύπους του και πλανόδια επαγγέλματα του πα-

ρελθόντος. Μέσα από γέλιο και ευτράπελες καταστάσεις

ξυπνά ηθογραφικά μια Ελλάδα που χάθηκε, δίνοντας

τροφή για νοσταλγικές συζητήσεις παιδιών με γονείς και

δασκάλους.  

Ο Κώστας Καζάκος σκηνοθετεί το "Ξυπόλητο Τάγμα" στη θεα-

τρική απόδοση του "Καραγκιόζη πολυτεχνίτη" του Τ. Κώνστα.

Μία πρωτότυπη παράσταση για τα παιδιά αλλά και όλη

την οικογένεια, που συνδυάζει το θέατρο σκιών με την

κλασική θεατρική παράσταση και όλα αυτά πλαισιωμένα

με ζωντανή, επί σκηνής, μουσική από μια πλειάδα εξαί-

ρετων μουσικών.  

Κάθε Κυριακή στις 3μ.μ. στο θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακα-

δημίας 3, Αθήνα, τηλ. 210 3636144 & 210 3644921

Μπαζάρ 

βιβλίων
Μπαζαρ βιβλίων οργανώ-

νουν φορείς και σύλλογοι

8 και 9 Δεκεμβρίου, στην

Πνευματική Εστία της Βού-

λας, Ζεφύρου 2, από 10 το

πρωί με με έκπτωση 50

έως 70% για φιλανθρωπι-

κούς λόγους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες αποκατάστασης του κτι-

ρίου της εισόδου του κάμπινγκ, το “Δίκτυο Αλληλεγγ-

γύης”, στη συνέλευση των εθελοντών  (26/11) αποφάσισε

να ξεκινήσουν και πάλι οι εκδηλώσεις και οι δράσεις στο

κάμπινγκ  με το εξής πρόγραμμα:

ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 8 μμ

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ρομπέρ Γκεντιγκιάν με τους:
Ζαν-Πιερ Νταρουσέν,  Αριάν Ασκαρίντ, Ζεράρ Μεϊλάν 
Ένα ζευγάρι πενηνταπεντάρηδων, ο άντρας του οποίου
έχει χάσει πρόσφατα τη δουλειά του, πέφτει θύμα λη-
στείας. Δεν ξέρει πώς να αντιδράσει όμως όταν διαπιστώ-
νει ότι αυτή έχει οργανωθεί από έναν επίσης απολυμένο
πρώην συνάδελφο του συζύγου, ο οποίος αναθρέφει
μόνος τα δύο μικρά αδέρφια του..

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.30 πμ

• Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν ό,τι τους περισσεύει

(ρούχα σε καλή σχετικά κατάσταση, βιβλία, CD, οικιακά

σκεύη κ.α) και να πάρουν δωρεάν ότι τους χρειάζεται

• Συλλογική κουζίνα
Kαθένας μπορεί να πάει από το σπίτι του καλούδια για μεζέ

και εκεί θα βρει κρασί, μουσική και διασκέδαση.

Θα έχουν την ευκαιρία  να ανταλλάξουν απόψεις και προ-

τάσεις, τι μπορούμε να γίνει για να περάσει με αλληλεγγύη

ο δύσκολος χειμώνας που έχουμε μπροστά μας.

Στο χώρο του κάμπινγκ θα λειτουργήσει με εθελοντές

στέκι για να βρίσκονται, να κουβεντιάζουν, να πίνουν

καφέ...

Οι τακτικές συνελεύσεις, πάντα ανοιχτές σε όλους, απο-

φασίζουν για κάθε νέα δράση.

H συνέλευση αποφάσισε:
• Η συνέλευση της επόμενης εβδομάδας θα γίνει την Τε-

τάρτη 5/12  στις 7 μμ ακριβώς, λόγω της εκδήλωσης για

την κλιματική αλλαγή που οργανώνει η Εναλλακτική

Δράση.   
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ΜΕΤΡΑ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

της ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

και των ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ

στα ΣΠΑΤΑ

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος σε συνεργασία με

τους συνεταιρισμούς και την Ένωση Ιδιοκτητών,

αποφάσισε να πάρει άμεσα μέτρα για να αναχαιτι-

σθεί το φαινόμενο, που εντείνεται, σε σχέση με την

κλοπή του ελαιοκάρπου και την «βάναυση» κοπή

και κλοπή των ελαιοδένδρων.

Η απόφαση ελήφθη στην σύσκεψη που διοργανώ-

θηκε την Τετάρτη 21/11 στο Δημαρχείο Σπάτων

στην οποία συμμετείχαν 
― από τον ΔΗΜΟ οι Αντιδήμαρχοι Σπάτων – Αρτέμιδος

Π. ΠΟΥΛΑΚΗΣ και Χρ. ΜΑΡΚΟΥ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Κ.

ΓΚΙΚΑΣ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γ. ΜΠΕΚΑΣ, Δ. ΣΤΑΜΟΥ.

― από τον ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ο

Πρόεδρος Σπ. ΦΡΑΓΚΟΣ και μέλη της Διοίκησης του.  

― από την ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ο Πρόεδρος

ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ και τα μέλη του Δ.Σ.

― εκπρόσωποι των ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

― υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-

ΜΙΑΣ και της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

― Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

― Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Ιδιαίτερα αποφασίσθηκε:
-  Η ένταση των ελέγχων στην μεταφορά του ελαιοκάρ-

που στους χώρους παραγωγής ελαιολάδου (ΕΛΑΙ-

ΟΤΡΙΒΕΙΑ).

-  Η αναζήτηση τρόπου μόνιμης επιτήρησης – φύλαξης

του περιαστικού – αγροτικού τοπίου.

-  Η ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας στο προ-

αναφερόμενο αντικείμενο.

-  Η συζήτηση του εν λόγω θέματος, που έχει ιδιαίτερες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε προσεχή συνεδρίαση

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και η λύση εξειδικευ-

μένων και αποτελεσματικών αποφάσεων.

Παζάρι αλληλεγγύης 

στο Δίκτυο Σαρωνικού

Λειτουργεί και πάλι μέχρι τις γιορτές το Παζάρι Αλλη-

λεγγύης, που οργάνωσε το “Δίκτυο Σαρωνικού”. Εχετε

λοιπόν την ευκαιρία να βρείτε μοναδικές χειροποίητες δη-

μιουργίες και διάφορα χρηστικά & διακοσμητικά αντικεί-

μενα, τώρα που έρχονται οι γιορτές και να στηρίξετε έτσι

το έργο τους.   

Έτσι λοιπόν, κάθε Τρίτη απόγευμα (5.00-7.30μμ) και κάθε

Σάββατο πρωί (10.15πμ-12.15μμ) το “Δίκτυο Σαρωνικού”

σας περιμένει  με την παρέα σας στο στέκι τους, το οποίο

ανοίγει και άλλες μέρες, αναλόγως των αναγκών.

Eπικοινώνησε μαζί τους στο 6946-268384.

Οι εθελοντές Λαυρεωτικής

προσκαλούν

Ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Λαυρεω-

τικήςΣ.Ε.ΔΑ.Λ. οργανώνουν χριστουγεννιάτικο

πάρτυ, που θα γίνει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου

στο Hotel Saron στο Σούνιο, 9μ.μ. Τιμή πρόσκλησης

5 € (φαγητό μπουφές). 

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοή-

θειας «κράτα ΜΕ», το οποίο εδρεύει

στον Δήμο Μαρκοπούλου, διοργανώ-

νει στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στις

15 και 16 Δεκεμβρίου, την μεγαλύ-

τερη Γιορτή προκαλώντας και προ-

σκαλώντας όλους όσους

αντιστέκονται και αγωνίζονται ενάντια

σε ότι μας λυγίζει και μας αλλοτριώ-

νει. 

Απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό

προτάσσουμε την αλληλοβοήθεια

στον συνάνθρωπο.  Σκοπός μας  είναι

να συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι και

φορείς της Ανατολικής Αττικής, ώστε

να γίνει:  

Όλη η Αττική μια αυλή! Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ!
Για να επιτευχθεί αυτό, θα υπάρξουν

παράλληλες δραστηριότητες από συλ-

λόγους της περιοχής, με σκοπό να

καλλιεργήσουν την συνεργασία των

παιδιών σε ομάδες και να ευαισθητο-

ποιηθούν σε θέματα για το περιβάλ-

λον, την ανακύκλωση, τις νέες

τεχνολογίες, τον εθελοντισμό κ.ά.

μέσω δραστηριοτήτων όπως ομαδικής

ζωγραφικής, αθλητισμού, θεάτρου,

μουσικοκινητικής, χορού κ.α..

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πανελλήνιοι αγώνες Ιππασίας

2. Aπονομή «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ» σε

φορείς με σημαντικό έργο.    

3. Ενημερωτικά φυλλάδια για κοινωνικά

και περιβαλλοντικά θέματα (συνεργασία

με εθελοντικές οργανώσεις) 

4. ΒΑΖΖΑR συλλόγων

5. Επίδειξη μόδας με 2nd hand ρούχα

6. Διαγωνισμοί – Δημιουργικά Εργαστήρια

Όλα τα παραπάνω, έχουν σκοπό να καλ-

λιεργήσουν την συνεργασία των νέων σε

ομάδες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέ-

ματα για το περιβάλλον, τον πολιτισμό,

την δημιουργική έκφραση κ.ά. ενώ θεω-

ρούμε τη συνεργασία  με σχολεία, συλλό-

γους και επιχειρηματίες της περιοχής

απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας της διορ-

γάνωσης.

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, θα

περιλαμβάνει  τη μια από τις δύο ημέ-

ρες και ποδηλατοπορεία ομάδων από

τις γύρω περιοχές  με κύριο διοργα-

νωτή τον Ποδηλατικό  Σύλλογο Μαρ-

κοπούλου «ΕΡΜΗΣ». Οι ποδηλάτες

των συλλόγων, θα περάσουν από την

Κεντρική  πλατεία της πόλης του Μαρ-

κοπούλου για να τερματίσουν στο

Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, προωθώντας

την ιδέα για την δημιουργία ομάδων

παροχής Α’ Βοηθειών από εκπαιδευμέ-

νους διασώστες-ποδηλάτες.

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

Μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα

απονεμηθούν «Αριστεία Δράσης», σε

συλλόγους και ομάδες που εδρεύουν

στη περιοχή και με τη δράση τους δί-

νουν το άριστο παράδειγμα σε όλους

και προπάντων στα παιδιά για το τι

μπορεί να πετύχουμε με την ανιδιο-

τελή ανθρώπινη προσπάθεια η οποία

αποσκοπεί στο κοινό όφελος.

Ενδεικτικά, θα απονεμηθούν:  

Πρόεδρος του “Κράτα με” είναι η Ευ-

γενία Αρβανίτη - Πρεβεζάνου, τηλ.

επικοινωνίας  69.32.31.92.72

mail: kratame@gmail.com  

Ιστοσελίδα: www.kratame.gr

Όλη η Αττική μια αυλή! Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ!
Μεγάλη γιορτή στο Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου

15 - 16 Δεκεμβρίου

Mε ενδιαφέρον αναμένεται το Εκτα-

κτο Συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης

Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), μετά τα τε-

λευταία γεγονότα στους Δήμους όλης

της χώρας. 

Οι Δήμοι πληρώνουν βαρύ τίμημα της

κρίσης και κατ’ επέκτασιν θα κληθούν

να πληρώσουν και οι δημότες μέσα

από το μεσοπρόθεσμο και το νέο “τυ-

ρανικό” νόμο που ψήφισαν οι διαχειρι-

στές της εξουσίας.

Συνεχώς μεταβιβάζονται αρμοδιότη-

τες από την Κεντρική διοίκηση στους

ΟΤΑ χωρίς να τους δίνουν ανάλογα

κονδύλια· τουναντίον τους κόβουν συ-

νεχώς. Χαρακτηριστικά είναι τα στοι-

χεία που παρουσιάζει η ΚΕΔΕ:

Με το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

από τον Ιανουάριο του 2011, οι Δήμοι

και οι Δήμαρχοι μειώθηκαν από 1.034

σε 325 (-69%), οι Αντιδήμαρχοι από

2.298 σε 1.498 (-35%) και οι Δημοτικοί

Σύμβούλοι από 16.390 σε 9.375 (-

43%).

Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρή-

σεις των Δήμων από 5.880 συγχωνεύ-

θηκαν σε 1.138 (-81%).

Η επιχορήγηση των Δήμων από τον

Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουρ-

γικές δαπάνες μειώθηκε στην τριετία

2009-2012 κατά 60% και για επενδύ-

σεις κατά 55%.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τεράστια

συμβολή στην προσπάθεια δημοσιονο-

μικής προσαρμογής της χώρας.

Με τη νέα όμως μείωση, τον Ιούλιο

του 2012, της μηνιαίας απόδοσης των

πόρων κατά 30%, η Τ.Α. δεν μπορεί

πια να ανταποκριθεί ούτε στις στοι-

χειώδεις υποχρεώσεις της (μισθούς –

λειτουργικές δαπάνες – εξόφληση

προμηθευτών).

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, η Κεντρική

Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συγ-

καλεί Εκτακτο Συνέδριο, στην Αθήνα

(Ξενοδοχείο Divani Caravel Βασ. Αλε-

ξάνδρου 2, αίθουσα Olymbia), από τις

9 το πρωί.

Το Συνέδριο αυτό στην ουσία μένει

“ανοιχτό” από το καλοκαίρι (30/8/12),

προκειμένου να αποφασίσει για τις κι-

νήσεις των δημάρχων έναντι των αρ-

νητικών, για την Αυτοδιοίκηση και το

προσωπικό της, ρυθμίσεων του μνημο-

νίου 3.

Ωστόσο στις Περιφερειακές Ενώσεις

Δήμων (ΠΕΔ) ανά την Ελλάδα πραγ-

ματοποιούνται έκτακτες γενικές συνε-

λεύσεις για να αποτυπώσουν τις

προτάσεις τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00 -10.00 Διαπίστευση - Εγγραφή Συ-

νέδρων

10.00 -18.00 Εισήγηση διοικητικού συμ-

βουλίου ΚΕΔΕ από τον πρόεδρο Κώστα

Ασκούνη - Τοποθετήσεις προέδρων Περι-

φερειακών Ενώσεων Δήμων - Τοποθετή-

σεις συνέδρων - Απόφαση Συνεδρίου.

Παρεμβάσεις θα κάνουν ο πρόεδρος της

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Γιάννης

Σγουρός, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών

ενώσεων εργαζομένων στους δήμους πα-

ράσταση διαμαρτυρίας από την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα το-

ποθετηθεί και ο υπουργός Εσωτερικών

Ευριπίδης Στυλιανίδης για τα τρέχοντα

θέματα που  έχουν φέρει σε αδιέξοδα

την Αυτοδιοίκηση.

EKTAKTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι Δήμοι μπροστά στα αδιέξοδα
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Από το 2007 έχουμε ασχοληθεί πολλάκις με

την παραλιακή έκταση της Λουμπάρδας του

Δήμου Κρωπίας. Είναι το επίνειο του Δήμου

Κρωπίας, με παράδοση και μακρά ιστορία για

την πόλη.

Τον τίτλο “ξεθάψαμε” από τα αρχεία μας, που

και τότε γράφαμε “Η Λουμπάρδα στο σκαμνί”.

Σήμερα ....ξανακάθεται. www.ebdomi.com

Σήμερα είναι μισθωμένη σε ιδιώτη ως καφε-

τέρια, αλλά κουβαλάει μία αμαρτωλή ιστορία

στη διαχείρισή της από πολύ προηγούμενες

δημοτικές αρχές.

Ανατρέχω σήμερα και πάλι, γιατί ήρθαν “κακά

μαντάτα” όσον αφορά την τύχη της από την

Εκθεση του Επιθεωρητή/Ελεγκτή Δημόσιας

Διοίκησης.

Την αφορμή για το σημερινό δημοσίευμα

έδωσε η σημερινή αντιπολίτευση “Αναγέν-

νηση”  Κορωπίου με επικεφαλής τον Αρι-

στείδη Γκίκα, οι οποίοι καταγγέλουν το

Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, ότι απέκρυψε από

το Δημοτικό Συμβούλιο δυσμενή έκβαση της

υπόθεσης της Λουμπάρδας.  

Αλλά ας πούμε δύο λόγια απ’ την αρχή.

Στην παραλία της Λουμπάρδας υπήρχαν κτι-

ριακές εγκαταστάσεις, πέραν των παραδο-

σιακών χαγιατιών. Η έκταση 249.000 τ.μ.

ανήκε στον ΕΟΤ και είχε παραχωρηθεί το

1986 στο Δήμο για 50 χρόνια με συγκεκριμέ-

νους όρους χρήσης.

Ο Δήμος τότε το μίσθωσε σε ιδιώτη για 5 χρό-

νια, κατά παράβαση των όρων της σύμβασης,

ο οποίος ιδιώτης δεν έκανε και την καλύτερη

αξιοποίηση, αφού το μετέτρεψε σε νυχτομά-

γαζο.

Ετσι κλείνοντας την 5ετία (2001) ο Δήμος κα-

τήγγειλε τη σύμβαση καταθέτοντας αγωγή

έξωσης του ιδιώτη επιχειρηματία με το αιτιο-

λογικό ότι θα προβεί σε ιδιόχρηση των εγκα-

ταστάσεων, που ήταν άλλωστε και ένας από

τους όρους της παραχώρησης. Πράγματι το

2003 με απόφαση του Εφετείου Αθηνών εξώ-

νεται ο επιχειρηματίας και περιέρχεται στο

Δήμο προκειμένου σε διάστημα ενός έτους να

προβεί σε ιδιόχρηση, κάτι που ο Δήμος δεν

έκανε. Ετσι ο επιχειρηματίας στις 17/5/04 κα-

ταθέτει αγωγή κατά του Δήμου και ζητάει

επανεγκατάσταση, την οποία κερδίζει με από-

φαση του Αρείου Πάγου το 2007 (612/4.5.07)

αποβάλλοντας το Δήμο και με εκατοντάδες

χιλιάδες ευρώ διεκδικήσεις του επιχειρηματία

προς το Δήμο για διαφυγόντα κέρδη. 

Ετσι έφτασαν στο 2009, όπου με μια συμβι-

βαστική λύση ανάγκης από πλευράς Δήμου,

αφού του είχαν επιδικαστεί μεγάλα ποσά και

αφού δεν μπορούσε να ξαναβγάλει τον επι-

χειρηματία (δέσμιος ο Δήμος), συνήψαν συμ-

φωνία  και ανέλαβε επενοικιαστής, ο οποίος

ανέλαβε τη διαμόρφωση του χώρου και τις

αποζημιώσεις προς τον ιδιώτη απαλλάσοντας

το Δήμο από το βάρος.

Τότε γράφαμε ότι ήταν σωστή η απόφαση για

το Δήμο· δεν είχε άλλο δρόμο.

Στον απολογισμό του ο τότε Δήμαρχος Θ.

Αθανασόπουλος είχε τονίσει ότι «έτσι όπως

είχαν τα πράγματα διαμορφωθεί, έπρεπε να

δοθεί όπως δόθηκε. Δεν είχαμε άλλες επιλο-

γές». (ΕΒΔΟΜΗ, 12/2009)

Φέρει, η τότε Δημ. Αρχή, βέβαια την ευθύνη

της μη ιδιόχρησης με αποτέλεσμα να το

χάσει, αλλά θα τους κρίνει η ιστορία.

Στην απόφαση αυτή της συνέχειας της μί-

σθωσης, η σημερινή Δημοτική Αρχή, τότε αν-

τιπολίτευση “Κορωπί - Νέο Ξεκίνημα” είχε

ψηφίσει αρνητικά και είχε προσφύγει κατά της

απόφασης με αναφορά - καταγγελία προς τον

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης με τον

έλεγχό του διαπίστωσε ότι υπάρχει κατάφωρη

παράβαση των όρων της σύμβασης παραχώρη-

σης από τον ΕΟΤ στον Δήμο με όλες τις σε

βάρος του Δήμου συνέπειες που απορρέουν από

την σύμβαση αυτή και την από 27/11/1987 προ-

γραμματική σύμβαση.   

Ηρθε λοιπόν τώρα η ΕΤΑΔ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙ-

ΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)  που έχει πάρει την πε-

ριουσία του ΕΟΤ, και με την 359/12.07.2011

απόφασή της  προέβη στην καταγγελία και λύση

των συμβάσεων παραχώρησης και προγραμμα-

τικής μεταξύ του ΕΟΤ και Δήμου Κρωπίας, λόγω

παράβασης ουσιώδους όρου της σύμβασης πα-

ραχώρησης. Καλούσε μάλιστα το Δήμο να πα-

ραδώσει εντός 2 μηνών το χώρο.

Ετσι σήμερα ο Δήμος κινδυνεύει να χάσει ένα

σπουδαίο τμήμα του, από μια σειρά κακών χει-

ρισμών των δημοτικών αρχών. Και η σημερινή

Δημοτική Αρχή “από καραμπόλα” έχει βάλει

το χεράκι της για την κατάληξη αυτή.

Επομένως φέρει ένα πολύ βαρύ φορτίο «να

βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά».

Η “Αναγέννηση” την κατηγορεί «για ανεύθυνα

επιπόλαιους χειρισμούς» σημειώνοντας στην

ανακοίνωσή της όλο το ιστορικό της υπόθε-

σης αλλά και τη σημερινή κατάσταση, γιατί η

ΤΑΙΠΕΔ δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια.

Οπως σημειώνει η “Αναγέννηση”: «ο Δήμος

δεν ανταποκρίθηκε στο δίμηνο και η ΕΤΑΔ, στις

2/11/2011 κάλεσε τον Δήμο να παρευρεθεί στις

18/11/2011 στα γραφεία της (είχε εκπνεύσει το

2μηνο), προκειμένου να της παραδώσει το επί-

δικο ακίνητο και να υπογραφεί το σχετικό πρω-

τόκολλο παραλαβής παράδοσης της παραλίας
της Λουμπάρδας.
Επειδή ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε εκ νέου στην

πρόσκληση της ΕΤΑΔ, αυτή συνέταξε στις

18/11/2011 πρωτόκολλο μη παραλαβής με απο-

τέλεσμα στις 2/11/12 να επιδοθούν στο Δήμο

δύο  εξώδικες προσκλήσεις για την εκδίκαση

κατά του Δήμου α) ασφαλιστικών μέτρων κατο-

χής στις 12/11/12 και β) αγωγής νομής στις

14/05/2013 

Εδώ που έφτασαν τα πράγματα είναι πολύ σο-

βαρά. Η “Αναγέννηση” δια του Αρ. Γκίκα ζή-

τησε με αίτησή του να συζητηθεί στο

Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα, προκειμένου να

ενημερωθούν, αλλά όπως σημειώνουν στην

ανακοίνωσή τους, ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης δή-

λωσε ότι η όλη υπόθεση είναι υπό τον έλεγχό
του και διαβεβαίωσε τα μέλη του ΔΣ ότι δεν
θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία, αφού
πιστεύει ότι η υπόθεση θα έχει τελικά θετική
εξέλιξη για τον Δήμο μας.
Με την εξέλιξη της Λουμπάρδας, θα επανέλ-

θουμε καταγράφοντας κι άλλες λεπτομέρειες

για τη σημερινή κατάσταση και την άποψη της

Δημοτικής Αρχής.

Αννα Μπουζιάνη

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου 3Β, συζη-

τήθηκε και υπερψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

του Δήμου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του μέχρι το 2014.

Βέβαια θα μου πείτε, το 2012 πέρασε, μένει επομένως το

2013 γιατί το 2014 θα είναι έτος εκλογών πλέον.

Να θυμίσουμε ότι είχε έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει

την ψήφο της πλειοψηφίας των συμβούλων όλων των πα-

ρατάξεων. Καταψηφίστηκε· και καταψηφίστηκε και για ου-

σιαστικές διαφωνίες, αλλά και γιατί ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς

είχε αγνοήσει τις δημοτικές παρατάξεις και είχε εμφανίσει

ένα σχέδιο καθαρά προσωπικής επιλογής.

Οπως είχε πει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Γρ. Κωνσταντέλλος «οι προτάσεις κρίθηκαν ανεπαρκείς
πρόχειρες αποσπασματικές και ατεκμηρίωτες».
Ετσι πλέον, ο Δήμαρχος κάλεσε τις παρατάξεις κάθησαν

στο ίδιο τραπέζι έκαναν μία εξ’ αρχής συζήτηση με παρεμ-

βάσεις και αλλαγές και επανήλθε προς συζήτηση στη συ-

νεδρίαση της 22ης Νοεμβρίου, όπου και υπερψηφίστηκε.  

Βέβαια τα Επιχειρησιακά Προγράμματα μένουν μόνο στα

χαρτιά, τα δε Τεχνικά Προγράμματα είναι τόσο ασφυκτικά

και χωρίς όραμα, που οι αναφορές είναι μόνο σε επισκευές

σχολείων, φυτέματα ζαρντινιερών, κλείσιμο λακουβών.

Πράγματα δηλαδή καθημερινά και αυτονόητα. Τα νέα έργα

στη φαντασία μας μόνο.

Αυτό αφορά σχεδόν όλους τους Δήμους μετά τις περικο-

πές των κονδυλίων. Αντε κανένα μικροέργο μέσω ΕΣΠΑ αν

έρθει, αλλιώς...

Η Δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, “Βάρη-
Βούλα-Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις”, θέλησε να ερμη-

νεύσει την θετική της ψήφο στο Επιχειρησιακό, αφού το

προηγούμενο το είχε καταψηφίσει.

Ετσι σε δελτίο Τύπου που μας απέστειλε σημειώνει μεταξύ

άλλων ότι: 

Υπερψηφίστηκε το Επιχειρησιακό & Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 3Β
Η παράταξη “Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις”,  αιτιολογεί την θετική της ψήφο

«Η Δημοτική Αρχή υιοθέτησε το σύνολο των προτά-

σεων μας και κατέληξε στην δημιουργία δύο επίκαι-

ρων κειμένων προσαρμοσμένων στην σημερινή

πραγματικότητα με συγκεκριμένους μετρήσιμους

στόχους και συγκεκριμένη στόχευση. Τα κείμενα

αυτά υποβλήθηκαν τελικώς για  συζήτηση και έγκριση

στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έγινε την Πέμπτη 22-

11. Στο Δ.Σ. ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξής,

“Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις”, Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος και ο εισηγητής της παράτα-

ξης Δημοτικός Σύμβουλος  Νίκος Ζυγούρης, τόνισαν

ότι: 

«....η παράταξή μας θα υπερψηφίσει το προτεινόμενο

Επιχειρησιακό και Τεχνικό πρόγραμμα που κατατίθε-

ται, δεδομένου ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι

απόψεις μας. Η συμμετοχή μας στον διάλογο και η

υπερψήφιση των προτάσεων δεν αποτελεί επ΄ ουδενί

στήριξη στην σημερινή διοίκηση, η οποία θεωρούμε

ότι έχει αποτύχει στην μέχρι σήμερα διαχείριση του

Δήμου. Η Δημοτική Αρχή στην εισήγησή της όφειλε

να κάνει απολογισμό του προηγούμενου τεχνικού

προγράμματος (2011) του οποίου μόνο ένα μικρό πο-

σοστό ολοκληρώθηκε. 

Η θετική ψήφος μας αποτελεί ψήφο ευθύνης και ανα-

φερόμαστε στην ευθύνη που αναλαμβάνει η Δημοτική

Αρχή να εκτελέσει άμεσα και απαρέγκλιτα αυτό που

ψηφίστηκε σήμερα. Εμείς, με την θετική ψήφο μας δί-

νουμε τα εργαλεία στην Δημοτική Αρχή να εργαστεί

για την βελτίωση της εικόνας  και την ανάπτυξη του

Δήμου. Η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη

της υλοποίησης των παραπάνω και θα κριθεί και πάλι

αυστηρά από εμάς του ίδιους μετά από έναν χρόνο

για τα όσα έκανε στο συγκεκριμένο πεδίο.»

Στην συγκεκριμένη ψηφοφορία η Δημοτική μας Πα-

ράταξη λειτούργησε με μοναδικό γνώμονα το συμ-

φέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας. 

Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση είναι να

καταθέτουμε υλοποιήσιμες προτάσεις και λύσεις και

να ελέγχουμε την Δημοτική Αρχή για τα λάθη ή τις

παραλείψεις της και όχι να ασκούμε στείρα ισοπεδω-

τική αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας είναι

να συμβάλουμε στην καλύτερη λειτουργία και οργά-

νωση της πόλης μας, ειδικά όταν αδυνατεί να το πρά-

ξει η Δημοτική Αρχή, ελέγχοντας πάντα  την

διοίκηση, με τρόπο που να αναδεικνύει τη Δημοτική

μας ομάδα σε μέρος της λύσης και όχι σε μέρος του

προβλήματος».

Υπερψηφίσαμε το προτεινόμενο Επιχειρησιακό και 

Τεχνικό πρόγραμμα γιατί έχουν ενσωματωθεί οι απόψεις μας

Η Λουμπάρδα και πάλι στο “σκαμνί”
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Της μεγάλης Ασίας ο ανίκητος Άρχοντας.

Σε όλη τη γή  με το θείο στρατό του απλώνει

δαγκάνες,

πεζούς και καράβια.

«πολυάνδρου δ΄Ασίας  θούριος άρχων 

επι πάσαν χθόνα ποιμανόριον θείον ελαύνει 

διχόθεν , πεζονόμοις εκ τε θαλάσσας…»

Αισχύλου: Πέρσαι 

Στη  διπλωματική σκακιέρα του αμυντικού παι-

χνιδιού με σκηνικό τη Σαλαμίνα, κυρίαρχο

ρόλο κατέχει η μεγάλη πολιτική και στρατιω-

τική φυσιογνωμία του Θεμιστοκλή. Ακόμα και

πρίν από εκείνη τη φονική σύγκρουση που

έγινε στη θάλασσα στο Αρτεμίσιο, όπου νικη-

τές και νικημένοι θρήνησαν θύματα, ο Θεμι-

στοκλής προνοητικός είχε υπολογίσει και την

πιθανότητα μιας ήττας στις Θερμοπύλες. Γι’

αυτό και είχε μεθοδεύσει την άνευ πανικού

υποχώρηση. 

Στο Αρτεμίσιο ο Αθηναίκός στόλος ναυλο-

χούσε, παρεμποδίζοντας την από θαλάσσης

παροχή κάθε επικουρίας στον χερσαίο περσικό

στρατό, που πολεμούσε στις Θερμοπύλες. Με

50 Αθηναϊκές τριήρεις ήλεγχε τη πλεύση του

εχθρού από τα στενά του Ευρίπου, ενώ συγ-

χρόνως με άλλες 50 τριήρεις δυσκόλευε  την

εχθρική πιθανή  παράκαμψη  από την εξωτερική

(ανατολική) πλευρά της Ευβοίας. 

Με αυτή την στρατηγική ο Θεμιστοκλής

ήθελε συγχρόνως να αποτρέψει πάση θυσία

κάθε  προσπάθεια  κυκλοτερούς  εγκλωβισμού

του στόλου του, την οποία τελικά δεν απέ-

φυγε. Μάλιστα, όταν οι Έλληνες είχαν αντι-

κρύσει τα μεγάλα και πολυάριθμα περσικά

πλοία να τους  πλησιάζουν,  τρόμαξαν  και  θέ-

λησαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους . Οι

Ευβοείς που συμμετείχαν με μικρό αριθμό

πλοίων,  είχαν μείνει έντρομοι και αυτοί, αλλά

περισσότερο μπροστά στο φάσμα μιας επικεί-

μενης  αποχώρησης του στόλου, που θα είχε

σαν συνέπεια το ολέθριο πέρασμα των Περ-

σών από τη νήσο τους. Γι΄αυτό υπολογίζοντας

στη γνωστή φιλοχρηματία του Θεμιστοκλή τον

πλησίασαν μυστικά και του έδωσαν κάποιο σε-

βαστό χρηματικό ποσό σε τάλαντα, αποσπών-

τας έτσι την υπόσχεση ότι  θα παραμείνει στο

Αρτεμίσιο. Από αυτά τα τάλαντα φημολογεί-

ται ότι μερικά έδωσε στον Ευρυβιάδη για να

πείσει και αυτόν να παραμείνει, αλλά αργό-

τερα όπως πάλι μαθεύτηκε έδωσε χρήματα

και σε νησιώτες όταν αυτοί  αμφιταλαντεύον-

ταν και δεν του έστελναν  τα καράβια τους για

ενίσχυση του στόλου του. Στα χρήματα της

δωροδοκίας που τους έδινε, προσέθετε και τις

εκβιαστικές απειλές του. Σε μεταγενέστερο

χρόνο κάποιοι αντίπαλοί του, εποφθαλμιών-

τας τη νίκη του την όλη ιστορία την εκμεταλ-

λεύτηκαν για να μειώσουν την προσωπικότητά

του λέγοντας ότι έδωσε μεν, αλλά έβαλε και

μερικά στη τσέπη του.  

Το τελευταίο βέβαια δεν αποδείχτηκε ποτέ,

αλλά ήταν αρκετό για να γίνονται σχόλια σε

βάρος του. 

Κάπως έτσι κατά τον Ηρόδοτο, φτιάχτηκε ο

ελληνικός στόλος, που κατέβηκε στη Σαλα-

μίνα στον οποίον συνέπραξαν οι περισσότε-

ροι πλήν των Ανδρείων Έλληνες. 

Ξαναγυρίζομε πίσω με την εξιστόρηση των

γεγονότων που  διαδραματίστηκαν στο Αρτε-

μίσιο. Εκεί οι  Αθηναϊκές  τριήρεις βρέθηκαν

ξαφνικά, όπως άλλωστε ίσως και ανεμένετο,

εγκλωβισμένες από τα πολυάριθμα περσικά

πλοία. Τότε οι Αθηναίοι με την τακτική της

συντεταγμένης υποχώρησης και αναμονής,

διατήρησαν τις πρύμνες ενωμένες και τις

πλώρες ακτινωτά διατεταγμένες κυκλοτερώς,

έτσι ώστε τα τρομερά τους έμβολα να προβά-

λουν απειλητικά. Και αίφνης καθώς τα μεγάλα

περσικά πλοία τις πλησίασαν επιθετικά, οι

Αθηναίοι  κωπηλάτες με το “ακάθεκτοι πρόσω

ολοταχώς” εφόρμησαν σε πλάγιο εμβολισμό

κατά του εχθρού. Οι Πέρσες αρχικά πανικο-

βλήθηκαν, αλλά γρήγορα συνήλθαν. Τα με-

γάλα υψηλά και δυσκίνητα πλοία τους δεν

βοήθησαν σε κινήσεις ελιγμών για να ξεφύ-

γουν από τα αθηναϊκά έμβολα και η μάχη εξε-

λίχθηκε σε μια για όλους εξ ίσου φονική

σύγκρουση. Τελικά η ισόρροπη μάχη στο Αρ-

τεμίσιο, με τον ερχομό της νύχτας σταμά-

τησε, χωρίς να δείχνει κανένα  νικητή. 

Εν τω μεταξύ μόλις οι εντεταλμένοι προς

τούτο αγγελιοφόροι από τις Θερμοπύλες έφε-

ραν το κακό μαντάτο της ελληνικής ήττας, οι

στόλοι απεσύρθησαν, αφού προηγουμένως

περισυνέλεξαν τους νεκρούς τους. 

Τα εναπομείναντα ελληνικά καράβια συνενώ-

θηκαν και άρχισε η πλεύση προς Σαλαμίνα.

Στην  πορεία καθόδου, πάλι η πονηρία του Θε-

μιστοκλή λειτούργησε. Με τη σκέψη, ότι στον

περσικό στόλο οποίος θα τους ακολουθούσε

συμμετείχαν και πολλοί Ίωνες υποτελείς, προ-

σεπάθησε να προκαλέσει διττή σύγχυση. Σε

κάθε βράχο που περνούσε, σταματούσε και

έγραφε κάτι τέτοιο: «Ίωνες θυμηθείτε ότι  είστε

Έλληνες. Γιατί μας πολεμάτε; Η πατρίδα, τώρα

σας έχει ανάγκη». Ο Θεμιστοκλής δεν πολυπί-

στευε, ότι θα γινόταν ακουστός. Ήταν βέβαιος

όμως ότι έτσι τουλάχιστον θα κλόνιζε την εμπι-

στοσύνη του Ξέρξη σε αυτούς.

Ξαναγυρίζομε στη Σαλαμίνα με τον ναυλο-

χούντα Ελληνικό στόλο. Περιφερικά έξω από

τον Φαληρικό όρμο, είχε φτάσει και αγκυρο-

βολήσει ο Περσικός . 

Αν ακούσομε τον Αισχύλο στην τραγωδία του

“Πέρσες”, μαθαίνομε για μια μεγάλη ανισότιμη

δυναμική αναλογία των στόλων: 1200 περσικά

πλοία προς 310 ελληνικά. Το πόσο αξιόπιστη

είναι αυτή η σχέση δεν επιβεβαιώνεται. Πάν-

τως η διαφορά ήταν μεγάλη. Να σημειωθεί

όμως, ότι ο Αισχύλος είχε προσωπική γνώση

του γεγονότος, γιατί παρευρέθηκε ο ίδιος και

πολέμησε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Σε συνέχεια θα γνωρίσομε τη στρατηγική

σκέψη των αντιπάλων λαμβάνοντας υπ΄όψιν

κατ’ άρχήν την μορφολογική γεωγραφία του

χώρου. Αυτά όμως στο επόμενο άρθρο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

 ––––––––––––––
Βοηθήματα 

1) Ηροδότου: ”Ιστορίαι’’ Εκδ  Γκοβόστη 

2) Θουκυδίδου: ‘’Ιστορία΄΄ Εκδ.. Εστία

3) Burry & Meiggs: ’Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος “Εκδ. Καρ-

δαμίτσα

4) Κ. Παπαρρηγόπουλου : ‘’Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους΄΄ Εκδ. Λιμπέρης

5) Αισχύλου : ‘’Πέρσαι’’ Εκδ. Επικαιρότητα 

6) Παυσανίου :’’Ελλάδος  Περιήγησις- Αττικά΄΄Εκδοτική

Αθηνών 

7) Πλουτάρχου:  ‘’Παραλληλοι βίοι, Θεμιστοκλής – Κάμιλ-

λος.’’ Εκδ . Ζήτρος      

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
Τα πρό,  τα κατά,  τα μετά, ως και τα άγνωστα  παραλειφθέντα

Μέρος τρίτο

Ζήσε Μάη μου...

Η επαναγορά των ομολόγων είναι ένα από τα μέτρα που

συμφώνησε το Eurogroup με το ΔΝΤ στην προσπάθεια να

μειωθεί το ελληνικό χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2020!!!

Το χρέος στα εγγόνια μας!!!

Για να συνειδητοποιήσουμε τι σπουδαίο κέρδισε η κυβέρ-

νηση, αντιγράφω το πρωτοσέλλιδο της πολύ μνημονιακής

εφημερίδας “ΕΣΤΙΑ” την Τρίτη 27/11, όπου ανακοινώθηκε η

συμφωνία: Συμβιβασμός στο Eurogroup- το πρόβλημα του
χρέους μετακυλίεται στο μέλλον.

Eίπαν...

«Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup σημαίνει μνημόνιο
μέχρι το 2040, νέα αντιλαϊκά μέτρα και ξεπούλημα της δη-
μόσιας περιουσίας. [...]  όχι μόνο δεν διασφαλίζεται η βιω-
σιμότητα του ελληνικού χρέους αλλά μετά βεβαιότητας
τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η βιωσιμότητα της ελληνικής
κοινωνίας»...

Nότης Μαριάς “Ανεξάρτητοι Ελληνες”

«Πριν δυο χρόνια μας έλεγαν ότι στόχος της βιωσιμότη-
τας του χρέους είναι το 120% του ΑΕΠ. Τώρα μας λένε ότι
μπορεί να είναι 124%. Αύριο μπορούν να μας πουν και

130%. Αυτές δεν είναι λύσεις». «Η μόνη πραγματική λύση
είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που έρχεται, να μπει ο
λαός στο προσκήνιο. Και όλοι πια αναμένουν αυτή τη με-
γάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα» 

Αλέξης Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ

Σόιμπλε: Νέα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους μετά
το 2016. Οταν η Ελλάδα φτάσει τον στόχο πρωτογενούς
πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ!

Μας σώσανε οι σωτήρες!!!

Τα χρέη των πολιτών προς την Εφορία σε ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις έχουν ανέλθει από την αρχή του χρόνου στα

11 δισεκατομμύρια ευρώ! Και να σκεφθεί κανείς ότι τα

μέτρα που ψήφισαν με ένα “ναι” θα φέρουν κι άλλους κι

άλλους νέους φόρους στις πλάτες των πολιτών. Οι πλει-

στηριασμοί της μόνιμης πρώτης κατοικίας μετατίθενται για

το τέλος του 2013!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Κεφίρ το θαυματουργό - Μία τροφή οπλοστάσιο

Θα κάνω τη ζαβολιά να υπεισέλθω στα χωράφια των υγει-

ινιστών, συγχωρείστε με, αλλά θα μιλήσω για ένα φυσικό

προϊόν διατροφής με το οποίο ασχολούμαι εδώ και 25 χρό-

νια και του οποίου τις θαυματουργές ιδιότητες γνωρίζω από

πρώτο χέρι, που λέμε. Το κεφίρ. Από μία άποψη το εν λόγω

θέμα δεν αφίσταται εκείνων με τα οποία συνήθως σας απα-

σχολώ. Έρχονται καιροί που θα θυμίζουν την παλαιά εκείνη

Κατοχή, οπότε μία τροφή απλή, φτηνή και απίστευτα πο-

λυδραστική πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει, όσο θα γίνεται

όλο και πιό επίκαιρο το κατοχικό σουξέ: «πατάω το κουμπί
και βγαίνει μιά χοντρή και λέει στα παιδάκια νιξ φαϊ».

Προέλευση

Η λέξη κεφίρ προέρχεται από μία των πάμπολλων διαλέ-

κτων που ομιλούν οι περί τον Καύκασο εθνότητες. Πρόκει-

ται για έναν μύκητα. Στην εμφάνιση θυμίζει τις φουντίτσες

του κουνουπιδιού. Κάθε τέτοια φουντίτσα αποτελείται από

εκατομμύρια μύκητες. Η παράδοση των παρακαυκάσιων

λαών διηγείται ότι μιά μέρα πριν χιλιάδες χρόνια ένας κτη-

νοτρόφος είδε σε μιάν άκρη της στάνης του ένα παρατη-

μένο από μέρες δερμάτινο ασκί, που μέσα του είχε

ξεχαστεί λίγο γάλα. Στα τοιχώματα του ασκιού, κοντά στο

γάλα, παρατήρησε αυτές τις άσπρες φουντίτσες. Από πε-

ριέργεια δοκίμασε το γάλα. Η γεύση τού θύμισε το γιαούρτι

που έφτιαχνε. Μάζεψε προσεκτικά τις άσπρες φουντίτσες,

έπλυνε το ασκί, έβαλε μέσα λίγο γάλα και τον μύκητα και

το έκλεισε. Το άνοιξε την άλλη μέρα, δοκίμασε το ξυνι-

σμένο γάλα και η γεύση του τον ενθουσίασε. Έτσι ξεκίνησε

να φτιάχνεται το κεφίρ. Πρόκειται για ένα είδος ξυνόγαλα,

αλλά πολύ ανώτερο σε διατροφική αξία από όλα τα άλλα

γνωστά είδη, όπως το πολίτικο αριάνι και άλλα.

Ιδιότητες

Το κεφίρ άρχισε να γίνεται γνωστό διεθνώς, όταν κατέρ-

ρευσε η Σοβιετική Ένωση και άρχισαν οι μαζικές μετακινή-

σεις των πληθυσμών της προς τις χώρες του δυτικού

κόσμου. Στην Ελλάδα το έφεραν και το διέδωσαν οι παλι-

νοστήσαντες ομογενείς μας Πόντιοι, που είχαν εκτοπιστεί

από τον Στάλιν στις παρακαυκάσιες περιοχές. Ήταν όμως

ήδη γνωστό στους «ψαγμένους» για τις θαυματουργές

ιδιότητές του, αφού από την δεκαετία του ’70 ορισμένα από

τα πανάκριβα ελβετικά κέντρα ανανέωσης στις Άλπεις, το

χρησιμοποιούσαν στα προγράμματά τους με εντυπωσιακά

αποτελέσματα.

Εδώ και δεκαετίες η τροφή αυτή προσελκύει το παγκόσμιο

ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου, των διατροφολόγων και

όλων όσων ασχολούνται με την φυσική διατροφή. Από Ρώ-

σους, Αμερικανούς και Ευρωπαίους ερευνητές-ιατρούς που

ανεζήτησαν το μυστικό της μακροζωίας των παρακαυκα-

σίων πληθυσμών (υπεραιωνόβιοι) η κατανάλωση κεφίρ θε-

ωρείται ως η κύρια αιτία, ενώ σε αυτό αποδίδονται και τα

σχεδόν μηδενικά ποσοστά καρκίνων στους κατοίκους

αυτών των περιοχών.

Μετά από μακρόχρονες έρευνες και παρατηρήσεις, είναι

πλέον καταγεγραμμένο και παραδεκτό ότι έχει τις εξής

ιδιότητες:

- Ρυθμίζει τον μεταβολισμό και το σωματικό βάρος στα φυ-

σιολογικά επίπεδα.

- Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση.

- Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα

- Θεωρείται ιδανικό για αθλούμενους και καταβάλλοντες

έντονο σωματικό κόπο στην εργασία τους.

- Μπορεί άνετα να προσληφθεί από ανθρώπους που λόγω ελ-

λείψεως συγκεκριμμένου ενζύμου στον οργανισμό τους, δεν

μπορούν να αφομοιώσουν το γάλα και τα παράγωγά του.

- Ένα με δύο ποτήρια στο πρωινό, χορταίνουν και προσφέ-

ρουν δυνάμεις για το επόμενο δεκάωρο, ιδιότητα εξόχως

χρήσιμη σε όσους προσπαθούν να αποφύγουν τα εκτός

προγράμματος «τσιμπολογήματα».

- Είναι εξόχως καταπραϋντικό ως επίθεμα σε ηλιακά εγ-

καύματα και σε εγκαύματα από καυτό νερό, ελαχιστοποι-

ώντας τις δυσάρεστες επιπτώσεις όπως το ξεφλούδισμα

του δέρματος και οι φουσκάλες.

- Ενισχύει την υγεία της επιδερμίδας.

- Με τροποποίηση του χρόνου ζυμώσεως βοηθά στην κα-

ταπολέμηση της διάρροιας και της δυσκοιλιότητας. Ο κα-

νονικός χρόνος ζυμώσεως είναι 22-26 ώρες, αναλόγως της

θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της αναλογίας ποσότη-

τας του μύκητα με την ποσότητα γάλακτος. Ως υποβοηθη-

τικό για την καταπολέμηση της διάρροιας συνιστάται το

κεφίρ 48ωρης ζυμώσεως, ενώ για την δυσκοιλιότητα πρέ-

πει να καταναλώνεται μετά από δωδεκάωρη ημι-ωρίμανση.

Ανέφερα μόνο τις κύριες και πιό γνωστές ιδιότητες.

Τρόπος παρασκευής

Γιά να φτιάχνετε το κεφίρ θα χρειαστείτε μιά γυάλα από

εκείνες που κλείνουν αεροστεγώς, με λάστιχο στο κάτω

μέρος του καπακιού. Μπορείτε να την βρείτε στα σουπερ-

μάρκετ. Επίσης θα χρειαστείτε ένα σουρωτήρι από αυτά

που σουρώνουμε τα μακαρόνια, κατά προτίμηση μεταλλικό

ανοξείδωτο και μία μικρή πλαστική, ή -ακόμα καλύτερα-

γυάλινη λεκάνη από αυτές που βάζουμε τις σαλάτες.

Στο ξέπλυμα της γυάλας και του μύκητα δεν χρησιμοποι-

ούμε ποτέ σαπούνι, προς Θεού, μόνο άφθονο νερό και με

πολύ καθαρά χέρια.

Τοποθετούμε μέσα στη γυάλα και σε ένα λίτρο αγελαδινό

γάλα με 3,5% λιπαρά (πλήρες), δύο φλυτζάνια του τσαγιού

μύκητα κεφίρ, κλείνουμε τη γυάλα και την τοποθετούμε για

24 ώρες σε μέρος σκιερό και δροσερό. Ας πούμε, στο ντου-

λάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Μετά από 24

ώρες απασφαλίζουμε κι ανοίγουμε αργά το καπάκι της γυά-

λας. Θ’ ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος των αερίων της

ζύμωσης που διαφεύγουν. Βγάζουμε το καπάκι από το με-

ταλλικό στεφάνι που το ενώνει με τη γυάλα, τοποθετούμε

το σουρωτήρι πάνω στη λεκάνη κι αδειάζουμε το περιεχό-

μενο της γυάλας. Όταν στραγγίξει καλά (θα χρειαστεί να

κουνάτε το σουρωτήρι πάνω από τη λεκάνη όπως κουνάνε

την κοιλιά τους οι χορεύτριες του οριεντάλ), περνάμε το

ξυνόγαλα σ’ ένα μπουκάλι με τη βοήθεια ενός χωνιού και

βάζουμε το μπουκάλι στο ψυγείο.

Ξεπλένουμε καλά τον μύκητα μέσα στο σουρωτήρι και τον πιέ-

ζουμε ελαφρά με την παλάμη μας ώστε να στραγγίξει καλά.

Ξεπλένουμε καλά τη γυάλα, μόνο με νερό, τοποθετούμε τον

μύκητα και το γάλα κ.ο.κ. Μπορείτε να πειραματισθείτε με τρο-

ποποιήσεις της ποσότητας του μύκητα και του γάλακτος, σε

συνδυασμό με την αυξομείωση των ωρών ζυμώσεως, ώστε να

επιτύχετε την επιθυμητή σε σας γεύση. Επίσης μπορείτε να το

φτιάχνετε με γάλα 1,5% λιπαρά, αλλά μειώνονται κάπως οι

ευεργετικές του ιδιότητες. Για τους πιό μερακλήδες προτείνω

να δοκιμάσουν το κεφίρ προσθέτοντας στο φρέσκο γάλα που

θα υποστεί ζύμωση ένα ποτήρι εβαπορέ.

Γιά ένα λίτρο γάλα θα χρειαστείτε γυάλα χωρητικότητας

τουλάχιστον δύο λίτρων, επειδή κατά την ζύμωση του

κεφίρ εκλύονται αέρια και πρέπει στη γυάλα να υπάρχει αρ-

κετό κενό περιθώριο από την στάθμη του γάλακτος ως το

καπάκι. Γιά μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, εάν στο

σπίτι μένουν περισσότεροι των δύο ενδιαφερομένων, υπάρ-

χουν γυάλες των τριών και των πέντε λίτρων.

«Ταξιδιωτικές» οδηγίες

Όποτε χρειαστεί να λείψετε από το σπίτι για λίγες μέρες ή

και για χορταστικές διακοπές ενός μηνός και πλέον, και δεν

θέλετε να κουβαλάτε μαζί σας το κεφίρ με τα σύνεργά του,

κανένα πρόβλημα. Βάλτε το στη γυάλα με γάλα και στο ψυ-

γείο (στη συντήρηση). Όταν με το καλό επιστρέψετε στο

σπίτι, ο μύκητας επανέρχεται σε πλήρη δράση μετά από

δύο με τρεις 48ωρες αλλαγές, στις οποίες δεν χρειάζεται

να χρησιμοποιήσετε την κανονική ποσότητα γάλακτος. Βά-

ζετε λιγότερο.

Που μπορούμε να το βρούμε

Το γνήσιο κεφίρ κυκλοφορεί και διαδίδεται από χέρι σε χέρι

και δεν έχει καμμία σχέση με κάτι συνονόματες «πατέντες»

επιτήδειων που κυκλοφορούν τυποποιημένες στην αγορά

υγιεινών προϊόντων διατροφής. Ωστόσο, ίσως το βρείτε σ’

εκείνα τα μαγαζιά υγιεινών προϊόντων που σέβονται τον

πελάτη και τον εαυτό τους.

Άλλωστε, όταν αρχίσετε να φτιάχνετε το κεφίρ, θα διαπι-

στώσετε ότι η «αποικία» των οικιακών μυκήτων σας θα πλη-

θύνεται συνεχώς, οπότε καλό θα είναι να βρίσκετε φίλους

και να τους δίνετε. Γι’ αυτό κρατείστε αυτό το τεύχος της

«Εβδόμης», ώστε να βγάζετε φωτοτυπίες αυτής της σελίδας

και να συνοδεύετε το δώρο σας με τις απαραίτητες οδηγίες.

Καλή επιτυχία και θα με θυμηθείτε. Θα «κολλήσετε» με το

κεφίρ.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η Βουλιαγμενιώτισσα Δώρα Σκουντριάνου

έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδο-

μάδα 

Η Τοπική Οργάνωση Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, εξέδωσε ανα-

κοίνωση, την οποία δημοσιεύουμε

παρακάτω:

Η Δώρα Σκουντριάνου, η αγαπημένη και δρα-

στήρια συντρόφισσα, μας άφησε για πάντα το

Σάββατο 24 του Νοέμβρη, μετά από σύντομη

ασθένεια.

Μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού από

το 1982, οπότε γύρισε στην Ελ-

λάδα από την Ελβετία, συνέχισε

τη συμμετοχή της μέσα από τις

γραμμές της ΑΚΟΑ, μέχρι την

τελευταία 'μέρα της ζωής της. Ήταν από τους

πρωτεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ Νότιας - Ανατολικής

Αττικής και η πρώτη - και για χρόνια - συντονί-

στρια της οργάνωσης που πριν ένα περίπου

χρόνο μετονομάσθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης.

To 2008 με τον εκδότη Κώστα Σπανό,

εξέδωσαν την περιοδική έκδοση του

ΣΥΡΙΖΑ Νοτιοανατολικής Αττικής “Θά-

λασσες του Νότου”.

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα, απ'

όπου έφυγε σε ηλικία 17 χρονών για

την Ελβετία, όπου σπούδασε χημικός.

Δούλεψε εκεί ως μικροβιολόγος, ενώ

ασχολήθηκε συστηματικά με τα δικαιώ-

ματα των μεταναστών και μετανα-

στριών. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα,

η Δώρα έζησε στη Βουλιαγμένη που την αγα-

πούσε πολύ και το σπίτι της ήταν πάντα φιλόξενο

για πολιτικές συναντήσεις, αλλά και καλλιτεχνι-

κές και πολιτιστικές αναζητήσεις.

Αφοσιώθηκε με πάθος στο όραμα της σύγκλισης

των αριστερών οργανώσεων και κομμάτων, του

διαλόγου στους κόλπους της Αριστεράς, της ενό-

τητάς της στη δράση, της συμμετοχής, της συλ-

λογικότητας και της δημοκρατίας στη λήψη των

αποφάσεων. Πίστεψε στην ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ. Νοι-

άστηκε και μόχθησε πολύ για να πραγματοποι-

ηθεί. Άλλοτε ενθουσιώδης, άλλοτε απλά

αισιόδοξη, κάποτε απογοητευμένη, μερικές

φορές οργισμένη, ανάλογα με τις φάσεις του ΣΥ-

ΡΙΖΑ αλλά και του κινήματος... πάντα όμως μα-

χητική, πάντα ανήσυχη, πάντα με αγωνία για τις

εξελίξεις. Είναι κρίμα που δεν πρόλαβε να χαρεί

την Τοπική μας Οργάνωση των δεκάδων μελών

και των εκατοντάδων φίλων, σήμερα που πραγ-

ματοποιείται η δική της λαχτάρα, τώρα που καρ-

ποφορούν οι δικοί της κόποι, τον καιρό που τα

όνειρα αρχίζουν και παίρνουνε μορφή.

ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜΕ Τ.Ο. Βάρης, Βούλας,  Βουλιαγμένης

“Εφυγε” η Δώρα Σκουντριάνου
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Έξω στο μπαλκόνι να ανεμίζει ελληνική σημαία &

μέσα στο σαλόνι να παίζει Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής...

4 Πάω στο ΙΚΕΑ σήμερα και τους ζητάω ένα ποτήρι νερό.

Μου δίνουν δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγό-

νου και μου λένε φτιάξτο μόνος σου.

Αποστάγματα του

FACEBOOK

Γ....τε γιατί χανόμαστε!
Γερνάει η Ελλάδα, γερνάει ο πλυ-

θησμός της. Τα νέα ζευγάρια πλέον

δεν σκέφτονται εύκολα να κάνουν

παιδιά κι αν το αποφασίσουν μέ-

νουν στο πρώτο.  

Η σύγκριση των δεικτών γεννή-

σεων και θανάτων στην Ελλάδα

δείχνει ότι ο δείκτης θανάτων

(0,93%) σχεδόν ταυτίζεται με τον

δείκτη γεννήσεων (0,98%). Και

για να το καταλάβουμε καλύ-

τερα, οι θάνατοι μέσα στο 2011

ήταν περισσότεροι από τις γεν-

νήσεις σύμφωνα με στοιχεία της

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρε-

σίας, όπου δείχνουν τις γεννή-

σεις να ήταν 106.777 και οι

θάνατοι 110.729.

Η δύσκολη οικονομική κατά-

σταση, αλλά πάνω απ’ όλα η πλή-

ρης αβεβαιότητα που νιώθουν

όλοι οι νέοι σήμερα, δεν τους επι-

τρέπουν να κάνουν τέτοιου εί-

δους σχέδια για το μέλλον. 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω

έχουμε την δυσάρεστη αύξηση

των εκτρώσεων κατά 25% και πα-

ράλληλα την μείωση των εξωσω-

ματικών γονιμοποιήσεων κατά

20%. 

22% των Ελληνίδων
έχει κάνει τουλάχιστον

μία έκτρωση

Εκτός λοιπόν από την ταύτιση των

ποσοστών γεννήσεων - θανάτων,

το 2011 είχαμε και την ταύτιση πο-

σοστών εκτρώσεων - γεννήσεων·

100.000 γεννήσεις, πλέον των

100.000 εκτρώσεις.

Κι ενώ τα επίσημα στοιχεία δεί-

χνουν την παραπάνω εικόνα, η δή-

λωση στο protothema.gr του

καθηγητή Μαιευτικής - Γυναικολο-

γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Άρη Αντσακλή, δεν αφήνει καμμία

αμφιβολία ότι ο αριθμός των

100.000 εκτρώσεων δεν είναι

παρά ένα μέρος του πραγματικού

ποσού αφού όπως μας εξηγεί, «η

ακριβής καταγραφή τους είναι

πολύ δύσκολη, καθώς οι περισσό-

τερες γίνονται ιδιωτικά (85%)».

Mέχρι στιγμής η αύξηση των

εκτρώσεων που καταγράφεται

αφορά κυρίως σε έγγαμα ζευ-

γάρια που έχουν αποκτήσει ήδη

(ένα) παιδί. «Το τελευταίο διά-
στημα μου ζητούν ολοένα πε-
ρισσότερες γυναίκες που είναι
μητέρες ενός παιδιού να διακό-
ψουν τη δεύτερη κύηση χωρίς
να υπάρχουν ιατρικοί ή κοινωνι-
κοί λόγοι που ορίζει ο νόμος»,

λέει ο μαιευτήρας-γυναικολό-

γος Αναστάσιος Γιαντζόγλου.

Και συμπληρώνει ότι πρόκειται

για γυναίκες που ανήκουν στη

μεσαία οικονομική τάξη και οι

οποίες αισθάνονται έντονη ανα-

σφάλεια λόγω της κρίσης και απο-

φασίζουν να μην αποκτήσουν

στην παρούσα φάση άλλο παιδί.

Και πώς να μην αισθάνονται έτσι

όταν ζουν υπό ένα κράτος το οποίο

θεωρεί τα παιδιά... τεκμήρια.

Η υπόθεση με τα χημικά που φαίνεται να μας ψεκά-

ζουν από αέρος είναι χρόνια γνωστή και αναπάντητη.

Έχουμε και εμείς αναφερθεί πολλές φορές παραθέτον-

τας φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει οι ίδιοι και που

δείχνουν αυτές τις λευκές γραμμές συνήθως σε σχήμα

τρίλιζας, που αφήνουν πίσω τους τα αεροσκάφη και τα

οποία διαφέρουν κατά πολύ απ’ τα απλά καυσαέρια των

αεροπλάνων. 

Οι υποθέσεις και τα σενάρια κάποιων για το τι μπορεί να

είναι αυτά τα χημικά συνεχώς αυξάνονται ενώ έρχονται

και στο “φως” φωτογραφίες από τα εσωτερικά των αε-

ροσκαφών. Επίσημη απάντηση ή διάψευση όλων αυτών

των σεναρίων δεν υπάρχει, αντιθέτως επιστήμονες όπως

ο ερευνητής του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Νίκος Κατσαρός αφήνει

να εννοηθεί ότι

κάτι...γίνεται και οι

κυβερνητικοί το κα-

λύπτουν...

Η κοινότητα του

Facebook, πάντως

βρήκε και γι’ αυτό

τρόπο να το διακω-

μωδήσει και ιδού το

αποτέλεσμα. Η αρι-

στερή φωτό με λε-

ζάντα: σίγουρα μας

ψεκάζουν. 

Τελικά μας ψεκάζουν;

Τα γνωστά λυσάρια, τώρα και σε 

ηλεκτρονική μορφή

Την εποχή που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν θα μπορούσε να “μείνει

πίσω” το γνωστό λυσάρι των μαθητών. Η νέα εφαρμογή είναι σίγουρο

ότι θα βρει πολλούς θαυμαστές καθώς θα αποτελεί βοήθημα για μα-

θητές Γυμνασίου και Λυκείου συγκεντρώνοντας όλη την σχολική ύλη

σε μια διασκεδαστική και εύχρηστη εφαρμογή. 

Το application αυτό θα περιέχει 

4 ασκήσεις και λύσεις της διδακτικής ύλης Γυμνασίου και 

Λυκείου

4 Ηλεκτρονική έκδοση των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων

4 Άμεση αναζήτηση στις ασκήσεις

4 Σημειώσεις 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Προς πλήρη ενημέρωση των δημο-

τών και κατοίκων του Δήμου, πα-

ραθέτουμε αυτούσια την θέση μας

επί του θέματος των διαθεσιμοτή-

των στο Δήμο μας, έτσι όπως αυτή

περιελήφθη στη σχετική απόφαση

του Δ.Σ. της 19/11/12:

«…………………………

Η «Δύναμη Ελπίδας», από τη δη-

μιουργία της έως και σήμερα, πο-

ρεύεται σε ένα συγκεκριμένο

πλαίσιο αξιών που συνίσταται από

τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:

Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Σεβασμός

στην Αξιοπρέπεια του Ατόμου,

Λογοδοσία, Αποτελεσματικότητα,

Το Συμφέρον του Κοινωνικού Συ-

νόλου Πάνω απ’ Όλα.

Ο σεβασμός λοιπόν της νομιμότη-

τας, αποτελεί απαρέγκλιτη αρχή

μας και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε

καθημερινά. Θεωρούμε αδιανόητη

την επιλεκτική (a la carte) εφαρ-

μογή του νόμου από τον οποιον-

δήποτε και ακόμα χειρότερα την

προτροπή σε ανυπακοή από δημό-

σια πρόσωπα οποιουδήποτε αξιώ-

ματος. Θεωρούμε, ωστόσο, θεμιτή

και επιβεβλημένη, πλέον, την

εφαρμογή της εκ του νόμου προ-

βλεπόμενης διαδικασίας για την

αλλαγή ή ακόμα και απόσυρση

ενός νόμου που κινείται στα όρια

της αδικίας, της διάκρισης ή

ακόμα περισσότερο, της αντισυν-

ταγματικότητας. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι οι θέσεις που

θα αναπτύξουμε παρακάτω, εκτός

των παραπάνω αρχών, στηρίζον-

ται και στην πολιτική μας από-

φαση να είμαστε ενάντια σε κάθε

απόλυση υπαλλήλων που εργά-

ζονται σε όλους τους φορείς που

αναφέρει ο νόμος με σχέση εργα-

σίας μόνιμου ή αορίστου χρόνου

και αυτό για δυο λόγους: α) στην

κατάσταση που έχει φτάσει η

χώρα μας με την κρίση και την

ανεργία που μαστίζει την κοινωνία

μας, επιπλέον απολύσεις δεν θα

επιλύσουν κανένα πρόβλημα, αν-

τίθετα θα συσσωρεύσουν και άλλα

και β) ζητάμε από το κράτος να

σεβαστεί τους νόμους που το ίδιο

ψήφισε και να μη θέσει σε ακόμα

μεγαλύτερο κίνδυνο την κοινω-

νική συνοχή. Η θέση μας αυτή

αφορά και αυτούς που προσελή-

φθησαν χωρίς να τηρηθούν τα κρι-

τήρια της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και της

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, αφού αυτά συνέ-

βησαν σε παρελθόντα έτη και κα-

λύφθηκαν με νόμους της

πολιτείας.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου προ-

βλέπει ότι,  όλοι οι φορείς του στε-

νού και ευρύτερου δημοσίου τομέα

καθώς και οι ΟΤΑ και τα νομικά

πρόσωπα αυτών, πρέπει να απο-

στείλουν δελτίο με πλήρη και επι-

καιροποιημένα στοιχεία όλου του

προσωπικού που απασχολούν. [...]

Η πλειοψηφία των Δημάρχων, ως

άλλοι επαναστάτες ποπολάροι, αρ-

νούνται να συμμορφωθούν με το

νόμο, προσπαθώντας αυτοί πλέον

να διαφυλάξουν τους παραταξια-

κούς στρατούς τους. Πρόκειται για

τους ίδιους διαχρονικά υπεύθυ-

νους, στην πλειοψηφία τους, για το

κατάντημα της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης έτσι όπως καταδεικνύεται από

το πόρισμα - κόλαφος του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου (Μάρτιος 2012).

Ειδικότερα θέλουμε να τονίσουμε:

Στο Δήμο Μαρκοπούλου δεν προ-

βλέπεται, βάσει του νόμου, η δια-

θεσιμότητα ΚΑΝΕΝΟΣ

εργαζομένου, καθότι δεν πληρούν-

ται σωρευτικά οι τρεις τιθέμενες

προϋποθέσεις.  

[...] Η προτεινόμενη απόφαση περί

μη αποστολής των στοιχείων,

εκτός του ότι είναι αυταπόδεικτα

παράνομη, είναι και παντελώς ανα-

ποτελεσματική. [...]

Η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί

να είναι επιλεκτική και να επαφίε-

ται στα προσωπικά μας γούστα. 

[...]Τέλος, τίθεται και το σημαντικό-

τερο ερώτημα. Είμαστε ενάντια

στην αναδιοργάνωση όλου του Δη-

μόσιου Τομέα; Πιστεύουμε ότι

όπως είναι λειτουργεί σωστά και

δεν χρειάζεται καμία αλλαγή; Πι-

στεύει κανείς ότι το μόνο που χρει-

άζεται είναι αυτό που υποστηρίζει

ο κ. Μεθενίτης και κάποιες παρα-

τάξεις, να προσλάβουμε δηλαδή

και άλλους υπαλλήλους; Δεν χρει-

άζεται να υπάρξει Καθηκοντολόγιο

– Στόχοι – Μέτρηση της Απόδοσης

– Αλλαγή του τρόπου δουλειάς –

Ανάδειξη των Ικανότερων; Δεν

γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν

υπηρεσίες που υποφέρουν από έλ-

λειψη προσωπικού – ειδικά αυτές

που έχουν πολλή και κουραστική

δουλειά – και άλλες πιο προνομι-

ούχες που οι υπάλληλοι δεν έχουν

καρέκλα να καθίσουν; Δεν χρειάζε-

ται να γίνουν μετακινήσεις; Πώς θα

γίνει η πολυπόθητη αναβάθμιση

των παρεχόμενων υπηρεσιών με

ταυτόχρονη μείωση του κόστους;

Για τη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», το ζή-

τημα δεν είναι να εισπράξει κάποια

χειροκροτήματα, αυτό είναι το εύ-

κολο, η αγωνία για μας είναι πώς

θα είμαστε χρήσιμοι και αποτελε-

σματικοί για την κοινωνία, λειτουρ-

γώντας πάντα στο πλαίσιο των

διακηρυγμένων αρχών μας.

Δημοτική Κίνηση

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Η παράταξη της ελάσσονος

Αντιπολίτευσης «Δύναμη Ελπί-

δας», έχει βρει τον τρόπο να

μας εκπλήσσει κάθε φορά αρ-

νητικά! Όμως, η απαράδεκτη

και δακτυλοδεικτούμενη σε

όλη την Ελλάδα στάση, που

υιοθέτησε στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο της Δευτέρας,

19/11/2012, για τη λήψη από-

φασης σχετικά με τη διαθεσι-

μότητα και την απόλυση των

εργαζομένων στο Δήμο Μαρ-

κοπούλου, με βάση το Νόμο

4093/2012 και την πολιτική

στάση του Δήμου μας, ξεπέ-

ρασε κάθε προηγούμενο!

Η «Δύναμη Ελπίδας», ανήκει

πλέον στο θλιβερό 10% των

δημοτικών παρατάξεων, ολό-

κληρης της Ελλάδας, που

υποστηρίζουν ότι οι Ο.Τ.Α.

πρέπει να αποστείλουν τις λί-

στες προγραφών και απολύ-

σεων εργαζομένων, προς το

Υπουργείο Εσωτερικών, όχι

μόνο για το 2012, αλλά και το

2013 και 2014!!

Στο όνομα της δήθεν τυπικής

νομιμότητας, ο κ. Αδάμος, για

μια ακόμη φορά, στοχοποιεί

τους απλούς εργαζόμενους,

στεκόμενος απέναντί τους! Τι

κι αν θεωρητικά δηλώνει, ότι

διαφωνεί με την απόλυση προ-

σωπικού από το Δήμο Μαρκο-

πούλου; Στους δύσκολους

καιρούς που διανύουμε, οι

πράξεις είναι αυτές που κά-

νουν τη διαφορά! Από λόγια,

χορτάσαμε! 

Πηγαίνοντας λοιπόν, κόντρα

στο γενικότερο κλίμα αντίστα-

σης των Δήμων κατά των μέ-

τρων, που έχουν ως στόχο την

απόλυτη και τελειωτική συν-

τριβή της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, η «Δύναμη Ελπίδας»

ισχυρίζεται πως το Υπουργείο

Εσωτερικών, έχει έτσι κι αλ-

λιώς τα στοιχεία του προσωπι-

κού των Ο.Τ.Α., οπότε δεν

υφίσταται λόγος, για τη μη

αποστολή των εν λόγω λιστών

από τους Δήμους. 

Όντως, το ΥΠ.ΕΣ. έχει στη διά-

θεσή του τα στοιχεία. Ίσως να

μην είναι εκατό τοις εκατό έγ-

κυρα, άλλα τα κατέχει. Ο κ.

Αδάμος, δεν κατανοεί τον προ-

φανή συμβολισμό της πολιτι-

κής θέσης της συντριπτικής

πλειοψηφίας των Δήμων, για

μη αποστολή των ζητούμενων

στοιχείων;

Μέσα απ’ αυτή την κίνηση, φα-

νερώνεται η συνολικότερη πο-

λιτική αντίστασης της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, απέναντι στην

Κεντρική Διοίκηση, που ουσια-

στικά επιδιώκει τον εκτοπισμό,

έως και αφανισμό των Δήμων,

του φορέα εκείνου που βρί-

σκεται πιο κοντά στον πολίτη,

αφουγκραζόμενος τα καθημε-

ρινά του προβλήματα.

Οι Δήμοι, δεν μπορούν να με-

τατραπούν σε απρόσωπους

φοροεισπρακτικούς μηχανι-

σμούς, που θα επιβαρύνουν

φορομπηχτικά τους δημότες

και θα απολύουν το απαραί-

τητο για την ορθή λειτουργία

τους προσωπικό, δίχως την πα-

ραμικρή αξιολόγηση του παρα-

γόμενου έργου τους, επειδή

έτσι απαιτεί η Τρόικα! 

Γνωστή είναι πλέον η τακτική

της Πολιτείας για τη μετα-

τροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης σε «σάκο του μποξ», που

θα υποχρεώνεται να εφαρμό-

σει όλα τα βάρβαρα και άδικα

εκείνα μέτρα, που επιβαρύ-

νουν την καθημερινότητα του

πολίτη. Ως που θα φτάσει

όμως, αυτή η πολιτική εξόντω-

σης; 

Αυτή τη «νομιμότητα» φαίνε-

ται πως θέλει να τηρήσουμε η

«Δύναμη Ελπίδας»! Να σκύ-

βουμε το κεφάλι και δίχως

καμία αντίρρηση, να οδηγη-

θούμε οικειοθελώς στην κατα-

στροφή! Φυσικά όμως, δεν

πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. 

Όλοι μαζί, Δήμοι και εργαζό-

μενοι, θα παλέψουμε μέχρις

εσχάτων για τη διεκδίκηση των

απαραίτητων πόρων και εργα-

ζομένων, για τη βιωσιμότητα

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η

«Δύναμη Ελπίδας» τάσσεται,

δυστυχώς, απέναντί μας. Όταν

συνειδητοποιήσει τη λάθος

επιλογή στρατοπέδου που

έκανε, τότε θα είναι πολύ

αργά! 

Ο κος Αδάμος, πολιτικά, θα

ντρέπεται σε όλη του τη ζωή,

για την συνειδητή ψήφο από-

λυσης, το 2013 και 2014, των

εργαζομένων του Δήμου μας,

που  έδωσε στην προχθεσινή

συνεδρίαση, του Δημοτικού

μας Συμβουλίου!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου 

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Το να γράψεις ότι ψηφίστηκε το επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα στα 3Β που καθορίζει το

μέλλον μας για τα επόμενα 4 χρόνια ή ότι

ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό

Πρόγραμμα για το 2013 χωρίς κανείς να

πάρει χαμπάρι, αυτό σίγουρα δεν αποτελεί

είδηση. Το έχουμε πλέον εμπεδώσει  καλά.

Θέλουν το Δημότη στη γωνία και τσιμουδιά,

σαν ντεκόρ στην καρέκλα τους.

Σ’ αυτή την πραγματικότητα που σε γεμίζει

απογοήτευση, έχω να προτείνω μια άλλη

πλευρά της καθημερινότητας που μπορεί

ίσως για κάποιους να είναι μια διέξοδος

στη γενικότερη μιζέρια που ζούμε.

Χωρίς να θεωρώ  τον εαυτό μου ικανό να

σώσω κάποιον, αλλά γνωρίζοντας ότι τα μι-

κροπράγματα της καθημερινότητας φτιά-

χνουν τη χαρά, σας συνιστώ να

παρακολουθήσετε τις διαλέξεις της Μαρί-

νας Πετράκη, ιστορικού, Διδάκτορος Πανε-

πιστημίου, κάθε Τετάρτη στις 6μ.μ. στην

Πνευματική Εστία Βούλας με θέμα: «Από
την Μικρασιατική καταστροφή στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο”. Γιατί η ιστορία διδά-

σκει· κι αλλoίμονο στους λαούς που δεν

έχουν μνήμη...

Μια άλλη πρόταση για τους καλλίφωνους

είναι η χορωδία της Βούλας και η χορωδία

της Βάρης, Βουλιαγμένης· θα σας εκπλή-

ξουν ευχάριστα.

Γι’  αυτούς που θέλουν να προσφέρουν,

γιατί όταν δίνεις παίρνεις χαρά, υπάρχουν

δεκάδες τοπικοί Σύλλογοι και εθελοντικές

ομάδες για κάθε Δημότη, ανάλογα με τα εν-

διαφέροντα του καθενός.

Κι αν όλα αυτά σας αφήνουν αδιάφορους

την καλή παρέα με φίλους, κιθάρες και τρα-

γούδι, είμαι σίγουρος ότι δύσκολα θα την

αγνοήσετε. Κάπου γίνεται κι αυτό στα 3Β.

Ολα αυτά βέβαια για ό,τι έχει να κάνει με

τη καλή μας διάθεση, γιατί ότι αφορά τα οι-

κονομικά μας εκεί τα πράγματα δεν είναι

τόσο καλά.

Μικρές χαρές έξω απ’ τη μιζέρια της καθημερινότητας

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, μας απέ-

στειλε την παρακάτω επιστολή, όπου σημειώνει ότι η δημοτική

παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Ελπίδας» με επικεφαλής

τον Γ. Αδάμο, δηλώνει ότι έπρεπε να στείλουν τις λίστες των

υπαλλήλων στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου!

H Δημοτική Παράταξη μειοψηφίας του Δήμου «Δύναμη Ελ-

πίδας» με επιστολή της απαντά στην επιστολή του Δημάρ-

χου. Βέβαια όπως διαβάσαμε κρατά την ρομφαία της εφαρ-

μογής του νόμου, άρα κακώς κατ’ αυτήν, οι Δήμοι δεν

δίνουν καταστάσεις με ονόματα εργαζομένων.

Ενός νόμου, που επιβλήθηκε έξωθεν και που καλούνται να

εφαρμόσουν οι αιρετοί δήμαρχοι. Ενας νόμος που προέρ-

χεται από μία κυβέρνηση που έχει καταπατήσει το Σύν-

ταγμα κατάφωρα. Που πρώτη η ίδια δείχνει το δρόμο της

ανομίας... 

Tους αφήνουμε στην κρίση σας.

Λόγω του μάκρους της επιστολής δημοσιεύουμε αποσπά-

σματα.

Διαφωνίες στο Δήμο Μαρκοπούλου για τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων
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Η Δημοτική Αρχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

οργάνωσε και υλοποίησε άσκηση για την προστασία

των πολιτών και του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις

φυσικών καταστροφών, ακραίων καιρικών φαινομέ-

νων και σεισμών. 

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 3 Νοεμ-

βρίου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης (στο χώρο του

παλαιού εργοστασίου «ΒΟΚΤΑΣ»),  με τη συμμετοχή

φορέων Πυροπροστασίας, Δασοπυρόσβεσης και

Εθελοντικών ομάδων του Δήμου.

Κατά την άσκηση δόθηκε έμφαση στη διάσωση αγνο-

ουμένων με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων,

καθώς και στη διαμόρφωση χώρων για την παροχή

πρώτων βοηθειών.

Ο επικεφαλής της άσκησης, Αντιδήμαρχος Διαφά-

νειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπεύθυνος

Πολιτικής προστασίας για τη Δημοτική Κοινότητα

Βούλας  Διονύσιος Κοντονής, ευχαρίστησε όλους

όσους πήραν μέρος στην εκδήλωση και δήλωσε πολύ

ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα της παρουσίασης

και τον άψογο συντονισμό των εμπλεκομένων υπη-

ρεσιών και φορέων.

Ασκηση ετοιμότητας  φυσικών καταστροφών στα 3Β

Με πρωταγωνιστές την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και την

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαί-

νια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Παλλήνης, που σημειωτέον είναι από τους

πρώτους Δήμους που ενέταξε το κοινωνικό

παντοπωλείο  στις δράσεις της Κοινωνικής

Πολιτικής του.

Πλήθος πολιτών πλαισίωσε την εκδήλωση  και

χειροκρότησε την πρωτοβουλία ίδρυσης του

Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενός θεσμού που

αποτελεί μοχλό στήριξης για τις ευπαθείς

ομάδες του Δήμου Παλλήνης. 

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των

εταιρειών που στηρίζουν με χορηγίες και δι-

καιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου

στους οποίους μοιράστηκαν τρόφιμα και άλλα

είδη πρώτης ανάγκης από τους χορηγούς.

Πολλές οι επιχειρήσεις και σε μεγάλη ποικι-

λία προϊόντων είναι οι χορηγοί καθώς και Σύλ-

λογοι, Πολιτιστικός σύλλογος Γέρακα «Η

Πηγή», ο  Σύλλογος Εργαζομένων Κατοικιών

2 Παλλήνης, αλλά και το 1ο Γυμνάσιο Παλλή-

νης!

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος

έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιχειρήσεις

που  αποδεικνύουν έμπρακτα το ανθρώπινο

πρόσωπο τους με την προσφορά προϊόντων

καθώς και στους εθελοντές του Δήμου που

στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

Στο χαιρετισμό του δε κατά την διάρκεια της

λιτής τελετής δήλωσε μεταξύ άλλων: «..συ-

ναισθανόμενοι τις ανάγκες τις οποίες δημι-

ούργησε η οικονομική κρίση υιοθετούμε και

εφαρμόζουμε δράσεις για την καταπολέμηση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-

σμού σύμφωνα με κανόνες  διαφάνειας και

αξιοπρέπειας για τους αναξιοπαθούντες συμ-

πολίτες μας. Ως διοίκηση Θα εξαντλήσουμε

κάθε δυνατότητα στην κατεύθυνση αυτή, στη-

ρίζοντας τα νοικοκυριά της πόλης μας στο

πλαίσιο μια ευρύτερης πολιτικής ανθρωπιάς

και αλληλεγγύης». 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ουσια-

στικά εδώ και ενάμιση χρόνο τίθεται όμως σε

πλήρη εφαρμογή με την στέγασή του στο κτί-

ριο που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 28 στην

Δημοτική Ενότητα Γέρακα.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου

καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας

(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 263/2012)

σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μια

«ανάσα ζωής» για συμπολίτες και παράλληλα

ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία, ενισχύει την

κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και κατ'

επέκταση αποτελεί σημείο αναφοράς για την

πόλη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν με μηδενικό

κόστος για τον Δήμο Παλλήνης, λόγω της ευ-

γενικής χορηγίας των επιχειρήσεων, που ευ-

χαρίστησε και ανέφερε ο Δήμαρχος.

Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο Παλλήνης
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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

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ημέρας

Δράσης ενάντια στη εκποίηση του Σαρωνι-

κού  την Κυριακή 25/11 στο δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης πραγματοποιήθη-

καν, με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής

Δράσης,  οι πιο κάτω εκδηλώσεις και κινη-

τοποιήσεις

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας:

― στο κάμπινγκ της Βούλας με αίτημα να

φύγουν τα νυκτερινά κέντρα από την παρα-

λία, να κατεδαφιστούν οι παράνομες και αυ-

θαίρετες κατασκευές και η πρόσβαση στις

ακτές να είναι ελεύθερη και δωρεάν για

όλους τους πολίτες. 

― στο νησί Φλέβες, μέλη και φίλοι της

Εναλλακτικής Δράσης μεταβαίνοντας με

σκάφος,   έκαναν συμβολική κατάληψη  για

μία ώρα  και σήκωσαν πανό διαμαρτυρόμε-

νοι  ενάντια στο ξεπούλημα  του νησιού, με

σύνθημα: «Στις Φλέβες Βράζεi το αίμα του
αγώνα».
Σημειωτέον ότι οι Φλέβες είναι ένα από τα

40 ελληνικά νησιά που βρίσκonται στη λίστα

του γνωστού «δημοσιοκτόνου» ταμείου του

ΤΑΪΠΕΔ, για άμεση εκποίηση. 

― ποδηλατοπορεία για τον Αστέρα Βου-

λιαγμένης, όπου ήταν προγραμματισμένη

συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η συγκέν-

τρωση έγινε μπροστά στην είσοδο της πλαζ

του «Αστέρα» ενάντια στην εκποίηση των

ακτών της Βουλιαγμένης, του δάσους και

των ακτών στο Καβούρι καθώς και του

«Αστέρα». Στην κινητοποίηση συμμετείχαν

και εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομέ-

νων στον Αστέρα. Οι συγκεντρωμένοι  εκ-

φράσανε  τη συμπαράστασή τους στους

απειλούμενους με απόλυση 83 εργαζόμε-

νους του ξενοδοχείου. 

Στο μεταξύ η Διοίκηση του ξενοδοχείου

απαγόρευσε την είσοδο στο Ναό του Απόλ-

λωνα Ζωστήρα, φέρνοντας αστυνομικές

δυνάμεις, θεωρώντας τον αρχαιολογικό

χώρο ιδικτησία της επιχείρησης. 

Τελικά  μετά από μισή ώρα διαβουλεύσεων

επετράπη η είσοδος, με την προϋπόθεση να

μην έχουν μαζί τους πανό, ντουντούκες και

προκηρύξεις.                                                            

Είναι πλέον φανερό ότι είναι τόση η βουλι-

μία της τρόικας (ξένης και ντόπιας)  για εκ-

ποίηση  της δημόσιας περιουσίας, ώστε από

τη λεηλασία του πλούτου της χώρας  δεν

θα γλυτώσουν ούτε οι αρχαιολογικοί χώροι.

Η “Εναλλακτική Δράση” δηλώνει ότι «ο
λαός είναι αποφασισμένος να υπερασπίσει
και τη δημόσια περιουσία και την αξιοπρέ-
πειά του. Οι αγώνες  θα συνεχισθούν με με-
γαλύτερη αποφασιστικότητα».

Εκδηλώσεις για την εκποίηση του παραλιακού μετώπου

Τελέστηκαν τα εγκαίνια της πλατείας της Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα. Ένα έργο πνοής για

τους δημότες, αφού η πλατεία της Αγ. Τριάδος έχει έκταση 6.000 τμ περίπου. Βρίσκεται

στην περιοχή Καρβελά και αποτελεί πλέον τόπο περιπάτου, δράσης και ανάπαυσης για

όλες τις ηλικίες. Πλατώματα, ράμπες, πεζόδρομοι και μονοπάτια συνδέουν όλους τους

επί μέρους χώρους μεταξύ τους, ενώ ξεχωρίζει το υδάτινο στοιχείο (λίμνη) το οποίο απο-

τελεί προϋπόθεση της ζωής από βιολογική άποψη, όσο και σύμβολο πνευματικότητας

καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένο με το όνομα της Αγίας Τριάδας. 

Τα εγκαίνια ετέλεσε ο Mητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρης και Βάρκιζας κ. Παύλος, παρόντος του Δημάρχου Κώστα Κόκκορη, μελών του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής. 

Παρών στην τελετή των εγκαινίων ήταν και ο Αθ. Μαρτίνος μιας που ήταν ένας εκ των δω-

ρητών στη διαμόρφωση της πλατείας μαζί με την Μαρίνα Μαρτίνου.

Ομόρφηνε τη γειτονιά η πλατεία
της Αγίας Τριάδας Γλυφάδας
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Κόρμπι”, παρακο-

λουθώντας από κοντά τα προβλήματα της περιοχής που

απασχολούν και ταλαιπωρούν τους κατοίκους του, όπως

αποκομιδή σκουπιδιών, λακκούβες δρόμων, πλατείες κλπ,

προσπαθεί να βρει λύσεις για την επίλυσή τους ώστε να βελ-

τιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ανοιχτή Συνέλευση Κυρική 9/12

Ετσι αφού συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  Δημήτριο

Αναστασίου, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τους κατοίκους

του ΚΟΡΜΠΙ σε ανοιχτή συνέλευση την Κυριακή 9/12 και ώρα

11.00 πμ στο θέατρο του Δημ. σχολείου Βάρης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι με την νέα οικονομική κα-

τάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί στους Δήμους, αλλά και

στη χώρα γενικότερα μόνο η ενεργή συμμετοχή και δράση των

πολιτών μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους. Θεωρεί

λοιπόν την ενεργή συμμετοχή του κάθε πολίτη, απολύτως χρή-

σιμη και απαραίτητη.

Συνάντηση με το Δήμαρχο

Στο μεταξύ, το Δ.Σ. του  Συλλόγου εκπροσωπούμενο από τον

Πρόεδρο του Ιωάννη Δαμανάκη και τον Γραμματέα Βασίλη Γρε-

βενίτη συναντήθηκαν την Δευτέρα 26/11  με τον Δήμαρχο των

Β.Β.Β Σπυράγγελο Πανά και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτρη

Αναστασίου, μετά από ραντεβού,  προκειμένου μαζί να εξετά-

σουν τα προβλήματα του ΚΟΡΜΠΙ και να αναζητήσουν την επί-

λυσή τους.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν ακόμη, ο μελετητής του σχεδίου

πράξης εφαρμογής του ΚΟΡΜΠΙ και οι επικεφαλής των αρμο-

δίων υπηρεσιών του Δήμου.

Στην πολύωρη συζήτηση ανοίχτηκαν όλα τα ζητήματα που απα-

σχολούν την περιοχή, αναλύθηκαν  και αναζητήθηκαν λύσεις

για τα παρακάτω:

- Αναζήτηση τρόπων προώθησης της ανέγερσης της εκκλησίας

του ΚΟΡΜΠΙ.

- Αποπεράτωση της πλατείας του πηγαδιού.

- Αποκομιδή σκουπιδιών.

- Καθαριότητα των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων.

- Σταδιακή αντιμετώπιση των λακκουβών των δρόμων.

- Κοπή κλαδιών που καταλαμβάνουν τους δρόμους.

- Δημιουργία  πλατείας στον προκαθορισμένο χώρο απέναντι

από τα γραφεία του συλλόγου.

- Εξέταση μονοδρόμησης  κεντρικών οδών.

- Πορεία εργασιών του σχεδίου της πράξης εφαρμογής και της

διευθέτησης του ρέματος.

Η συζήτηση, όπως σημειώνει το Δ.Σ. του Συλλόγου σε σχετικό

δελτίο Τύπου,  διεξήχθη σε άριστο κλίμα σεβασμού και αλληλο-

κατανόησης και από την πλευρά του Δήμου εκφράσθηκε η θέ-

λησή τους να προχωρήσουν-με την βοήθεια του Συλλόγου- στην

σταδιακή επίλυση των προβλημάτων λαμβάνοντας βέβαια υπ’

όψιν τους τις δυνατότητες του Δήμου όπως αυτές έχουν δια-

μορφωθεί την τελευταία τριετία.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κάλεσαν τον Δήμαρχο και τον

Πρόεδρο του  να παρευρεθούν στην ανοιχτή συνέλευση των κα-

τοίκων του ΚΟΡΜΠΙ, 9 Δεκεμβρίου, ώστε οι κάτοικοι να συζη-

τήσουν να έχουν μια προσωπική συζήτηση μαζί τους.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν για συχνότερες επαφές και παραγω-

γικότερη συνεργασία.
Το Δ.Σ. του συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει

θερμά τον Δήμαρχο Σπ. Πανά, τον Πρόεδρο Δ. Αναστασίου, τον με-

λετητή του έργου  καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες

του Δήμου που συμμετείχαν στην συνάντηση αυτή.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την απόλυτη αποφασιστι-

κότητά του να επιμείνει- σε συνεργασία με τους κατοίκους και τον

Δήμο- και να εντείνει τις προσπάθειές του για την οριστική επίλυση

των προβλημάτων αυτών για να βελτιωθεί επιτέλους η ποιότητα

ζωής των κατοίκων του ΚΟΡΜΠΙ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου & ώρα 10:30 το πρωϊ στο ξενο-

δοχείο “ΑΥΡΑ” παραλία Ραφήνας.

Θέματα:· Οικονομική διαχείριση και διαφάνεια  ·  Αποχέτευση, ΚΕΛ

· Οικισμοί  · Πολιτισμός  · Φωτοβολταϊκά  · Δημοτική πρωτοβάθμια

φροντίδα- Βοήθεια στο σπίτι

Εισηγητές:

·     Αλεξίου – Σγούρου Ευαγγελία, Φαρμακοποιός

·      Ανδριτσάκης Πλάτων, Σκηνοθέτης – Εικαστικός

·     Γκέκας Δημήτριος, Οικονομολόγος-εφοριακός

·     Πριονά Αντωνία, Δικηγόρος

·      Πρόγιου Αθηνά, Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός

·     Στασινός Σωτήρης, Χημικός Μηχανικός

Παρεμβαίνουν:

Φίλος Γιάννης, Πρόεδρος Δημοτ.Κοινότητας Ραφήνας

Μητσάκης Ευάγγελος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πικερμίου

Συντονιστής:

Μαυρέλης Γιάννης, Μαθηματικός  Επικοινωνιολόγος - Εκδότης

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι                                                             

Παν. Κουζής, Γιάννης Μαγκαφώσης

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης Σπύ-

ρος Πανάς συναντήθηκε με

τον Πρόεδρο και τα μέλη

του Συλλόγου "Νυμφόλη-

πτος" του Χερώματος

Βάρης, παρουσία του Προ-

έδρου του Δ. Σ.  Δ. Αναστα-

σίου προκειμένου να

συζητηθούν το ζήτημα της

ένταξης της περιοχής στο

σχέδιο πόλης, αλλά και η

αναβάθμισή της με έργα

που θα βελτιώνουν την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα

μέλη του Συλλόγου για τις

ενέργειες, οι οποίες έχουν

γίνει προκειμένου να ενταχ-

θεί η περιοχή  στο σχέδιο

πόλης καθώς και για τη σχε-

τική επιστολή του προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος

για την υπαγωγή των κτι-

σμάτων της περιοχής  στο

Ν. 4014. Από την πλευρά

τους τα μέλη του Συλλόγου

αναφέρθηκαν στις πρωτο-

βουλίες που έχουν αναλά-

βει για το θέμα, προς την

ίδια κατεύθυνση. 

Παράλληλα, στη συνάντηση

συζητήθηκαν προβλήματα

και ελλείψεις υποδομών

που αντιμετωπίζουν οι κά-

τοικοι στην περιοχή. 

Ο Δήμαρχος, παρουσίασε

στους παρευρισκόμενους

τον άμεσο προγραμματισμό

της Δημοτικής Αρχής για

την υλοποίηση αυτών των

έργων. 

Σημείωσε δε, ότι «στόχος
της Δημοτικής Αρχής είναι,
να υλοποιηθούν όλα τα
έργα που θα αναβαθμίσουν
την ποιότητα της ζωής των

κατοίκων στο Χέρωμα».
Σχετική ερώτηση έχει κατα-

θέσει ο βουλευτής της Ν.Δ.

Γιώργος Βλάχος, επισημαί-

νοντας ότι: «με τα Προεδρικά

Διατάγματα, τα οποία αφο-

ρούν στην προστασία και

ανάδειξη του ορεινού όγκου

Υμηττού, εκτός από τον κύριο

ορεινό όγκο και τις δασικές

εκτάσεις προστασίας του, πε-

ριλαμβάνουν εκτεταμένες γε-

ωργικές εκτάσεις καθώς και

νεοσύστατες οικιστικές πε-

ριοχές (Χέρωμα, Βάρη, Κίτσι,

Σκάρπιζα Κορωπίου, Προσή-

λιο Παιανίας και άλλες). 

Ετσι, απαγορεύτηκε η

χρήση κατοικίας σε όλες τις

ζώνες του ορεινού όγκου,

με αποτέλεσμα οι αυθαίρε-

τες κατοικίες των άνω οικι-

στικών περιοχών, να μη

μπορούν να ενταχθούν στη

ρύθμιση περί αυθαιρέτων

του Ν.4014/2011.

Υπάρχει η πρόθεση του

Υπουργείου να προχωρήσει

σε τροποποίηση των ορίων

των ζωνών;  

Σχετική ερώτηση έχει κατα-

θέσει και ο βουλευτής Βασ.

Οικονόμου. Κοίτα σελ. 17.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 

Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αιτήσεις μέχρι 11 Ιανουαρίου 2013

Ενόψη της προετοιμασίας για το εαρινό εξάμηνο κατάρτι-

σης 2013 Α΄ που αρχίζει στις 15/02/2013, ανακοινώνουμε ότι

το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 36

Μαρκόπουλο Mεσογαίας,) προτίθεται να ζητήσει από την Γε-

νική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τη λειτουργία των πα-

ρακάτω τμημάτων:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυ-

σικοθεραπείας

2. Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση

3. Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

4. Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών
Για την πραγματοποίηση των τμημάτων είναι απαραίτητο να

συγκεντρωθούν περισσότερες από είκοσι αιτήσεις, γι΄ αυτό οι

ενδιαφερόμενοι – απόφοιτοι λυκείου - θα πρέπει μέχρι την

11η/01/2013 να υποβάλουν σχετική αίτηση προεγγραφής στη

Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., από 13:00 έως 18:00 ή να την αποστεί-

λουν στο email: d_iek_markop@freemail.gr ή στο FAX: 22990-

40672. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επικοινωνήσουν κατά το ίδιο

ωράριο, με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., στα τηλέφωνα 22990-40670

& 22990-40671 και να δώσουν τα στοιχεία τους. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Μαρ-

κοπούλου: www.iekmarkopoulou.blogspot.gr, όπου το έντυπο της

αίτησης προεγγραφής και οι κανονισμοί των ειδικοτήτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ

Το Χέρωμα στην υπαγωγή

του Νόμου 4014;
Ο Δήμαρχος 3Β συζητά με τον “Νυμφόληπτο” στο Χέρωμα 
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Οπως μας ενημέρωσε η Μητρόπολη

Γλυφάδας, Ε., Β.Β.Β., εκυκλοφόρησε

το νέο εγκόλπιο Ημερολόγιο της  για

το έτος 2013.

Είναι το 10ο  κατά σειρά Ημερολόγιο

που κυκλοφορεί από την Ιερά Μητρό-

πολη και είναι αφιερωμένο στο πρό-

σωπο του Τιμίου Προδρόμου και στον

Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου

Βούλας, στην κεντρική πλατεία της

πόλης.

Κλείνει τα δέκα της χρόνια η Μητρό-

πολη και ο Μητροπολίτης κ. Παύλος

απέστειλε χαιρετισμό στη συμπλή-

ρωση των δέκα χρόνων Αρχιερατείας

και Ποιμαντορίας στη νεοσύστατη

Ιερά Μητρόπολη, όπου τονίζει μεταξύ

άλλων: «Ὡς πνευματικός σάς πατέ-
ρας, χαίρομαι μαζί σας, ὅταν προ-
οδεύετε ἐν Χριστῷ και θλίβομαι ὅταν
διαπιστώνω, πώς ψυχές κινδυνεύουν
νά χαθοῦν, ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονη-
ροῦ. [...] Σέ καιρούς δύσκολους γιά τόν
τόπο μας, σε μέρες πού ἡ ἀνεργία, ἡ
φτώχεια, ἡ ανέχεια, χτυποῦν τήν

πόρτα κάθε νοικοκυριοῦ, σέ μέρες πού
κάθε Ἕλληνας ἀγωνιᾶ γιά το αὔριο, ἡ
Ἐκκλησία, ὡς Μάνα στοργική, βρίσκε-
ται στο πλευρό κάθε πονεμένου γιά νά
τόν ἀνακουφίσει καί νά τόν στηρίξει».
Το ημερολόγιο περιέχει απόσμασμα από το

έργο: «Λόγοι Ἐγκωμιαστικοί εἰς τόν Τίμιο
Πρόδρομο» σε νεοελληνική απόδοση, του

Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου και από

τον Φώτη Κόντογλου ένα απόσμασμα με

τίτλο «Παίγνιον Ἀνόμου Γυναικός». Περιέ-

χει σύντομο ιστορικό του ομώνυμου Ιερού

Ναού Αγίου Ιωάννου Βούλας.  Όπως και τα

προηγούμενα ημερολόγια, έτσι και το φε-

τινό, περιέχει πληροφορίες γενικότερα για

τη Μητρόπολη (υπηρεσίες, τηλέφωνα, εορ-

τές κλ.π.).

Το Ημερολόγιο  επιμελήθηκε για άλλη μια

χρονιά, ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Παναγίας

Φανερωμένης Βουλιαγμένης και Γραμμα-

τεύς της Ιεράς Μητροπόλεως Πρωτοπρε-

σβύτερος π. Γεώργιος Αντζουλάτος. Τα

ιστορικά στοιχεία του Ιερού Ναού που είναι

αφιερωμένο φέτος το Ημερολόγιο, επιμε-

λήθηκε ο Προϊστάμενος του και Υπεύθυνος

του Γραφείου Γάμων και Διαζυγίων της

Ιεράς μας Μητροπόλεως, Πρωτοπρεσβύτε-

ρος π. Σωτήριος Θωμόπουλος.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το

αναζητήσουν και να το προμηθευτούν

άμεσα, σ’  όλες τις Ενορίες της Ιεράς

Μητροπόλεως, ενισχύοντας το φιλαν-

θρωπικό και εν γένει  ποιμαντικό έργο

της Τοπικής Εκκλησίας.

Ημερολόγιο 2013 από τη Μητρόπολη Γλυφάδας Να βγουν στο φως όλα ζητάει 

ο Μητροπολίτης Γλυφάδας

Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για μεγάλους

λογαριασμούς σε Τράπεζες από Μητροπολίτες, ο Μητρο-

πολίτης Γλυφάδας+  κοινοποίησε επιστολή, όπου ζητάει

να βγουν όλα στο φως. Δημοσιεύουμε απόσπασμα:

Ως Μητροπολίτης του Λεκανοπεδίου Αττικής δεν δεχό-
μαστε να θεωρούμαστε «ύποπτοι» και ως εκ τούτου πα-
ρακαλούμε να ερευνηθεί και να αποκαλύψουν η
Εφημερίδα και οι αρμόδιοι φορείς περισσότερα στοιχεία,
το συντομώτερο, για να μην μεταφέρεται η μομφή, σε
όλους τους Μητροπολίτες, του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Η Εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες των Οικονομικών

Αρχών της Χώρας και αντιλαμβανόμαστε, ότι για νομικούς

λόγους δεν μπορεί να αναφέρει τα ονόματα. Οπως προ-

κύπτει από την σχετική είδηση (εφόσον βέβαια είναι αλη-

θινή), το προσεχές διάστημα, οι δύο αδελφοί Επίσκοποι

θα κληθούν από το Σ.Δ.Ο.Ε. για να δώσουν εξηγήσεις και

τους παρακαλούμε θερμά να μη κρύψουν τίποτε, ώστε να

έλθουν στο φώς όλα, για να μην τραυματίζεται η Εκκλη-

σία μας και εφ’ όσον είναι αθώοι να δικαιωθούν.

†  Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ  ο  Α΄

Σύλλογος Κρητών “Ψηλορείτης” 

Την Δευτέρα 26-11 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων

"Ο Ψηλορείτης" σε νέα αίθουσα, που βρίσκεται στην οδό Θησέως 16 στο Κορωπί.  ανά-

μεσα σε μέλη, φίλους και εκπροσώπους φορέων. Παρών και ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσους κατάφεραν και  παρευρέθηκαν κοντά του, στηρί-
ζοντας έτσι την παράδοση και τα έθιμα του τόπου μας. Εύχεται δε,  Καλές γιορτές με
υγεία και ευημερία.

Το μορφωτικό σωματείο Ευ-

ρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης με

την υπογραφή της σύμβασης

του  στον ιδρυτή του Ευάγ-

γελο Ανδρέου, απέκτησε μό-

νιμα στέγη. Ο Ευάγγελος

Ανδρέου είχε παραχωρήσει

δωρεάν, από το 2000,  το

τριώροφο κτίριο ιδιοκτησίας

του στην Παιανία για την στέ-

γαση του σωματείου. 
Η Γενική Συνέλευση του Ε.Κ.Τ.

(17/11) αποδέχθηκε τη δωρεά και

επικύρωσε τη σύναψη της σύμ-

βασης των άρθρων 810-824 Α.Κ.

καθώς έλαβαν τέλος όλες οι εκ-

κρεμούσες νομικές διαδικασίες

σε συνάρτηση και με την περά-

τωση των οικοδομικών εργασιών

πρόσθετου βοηθητικού κτιρίου

παραπλεύρως του κεντρικού. 

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται δω-

ρεές κινητών πραγμάτων (βιβλιο-

θήκη με 20.000 και πλέον τίτλους,

αρχεία έντυπου, έγγραφου, χειρό-

γραφου, φωτογραφικού, φιλοτελι-

κού, ιστορικού καλλιτεχνικού και

λογοτεχνικού υλικού, έργα εικα-

στικής δημιουργίας, αντικείμενα

λειτουργικής χρήσης και ηλεκτρο-

νικά μέσα. 

Το κεντρικό κτίριο του Ευρωπαϊκού

Κέντρου Τέχνης είναι προϊόν της

συνεργασίας των μηχανικών Αν-

τώνη Βλάχου, Δημ. Αυδίκου και

Γιώργου  Μωραΐτη και αποτελεί

έργο μεικτού αρχιτεκτονικού ρυθ-

μού με βυζαντινά και παραδοσιακά

νεοελληνικά οικοδομικά στοιχεία. 

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης στην Παιανία
απέκτησε μόνιμη στέγη 

Στον μαγικό κόσμο του παραμυ-

θιού μετέφερε το κοινό η πρώτη

επίσημη παράσταση του Καρυο-

θραύστη, το Σάββατο 24 Νοεμ-

βρίου, από το μπαλέτο της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε χο-

ρογραφία Ρενάτο Τζανέλλα και

μουσική διεύθυνση Γιάρι Χαιμαι-

λαίινεν.

Η ομορφότερη ιστορία των Χρι-

στουγέννων, ο Καρυοθραύστης

του Τσαϊκόφσκι εντυπωσίασε το

κοινό της πρεμιέρας.

Η ονειρική χορογραφία, τα μα-

γευτικά σκηνικά και κοστούμια

που ήρθαν από την Κρατική

Όπερα της Βιέννης και η διά-

σημη μουσική του Τσαϊκόφσκι

καθήλωσαν το κοινό, το οποίο

επιβράβευσε τους καλλιτέχνες

με ένα παρατεταμένο χειροκρό-

τημα στο τέλος, αλλά και κατά τη

διάρκεια της παράστασης.

Η παράσταση συνεχίζεται στις 2,

7, 9, 21, 22, 23, 27, 28 Δεκεμ-

βρίου 2012.

Εντυπωσιακή η πρεμιέρα του Καρυοθραύστη
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Με την εκπνοή του 2012, λήγει και η

ισχύς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το

οποίο προβλέπει ότι στην πενταετία

2008-2012 θα πρέπει να μειωθούν

κατά 5% οι εκπομπές ρύπων σε σχέση

με το 1990. To πρωτόκολο  –   αν και

ανεπαρκές –   είναι το μοναδικό διε-

θνές, δεσμευτικό νομικά κείμενο για

τον περιορισμό των εκπομπών αερίων,

που προκαλούν την υπερθέρμανση

του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. 

Με τη λήξη της ισχύος του, υπάρχει

σοβαρός κίνδυνος να καταργηθεί κάθε

είδους δέσμευση για τις εκπομπές

ρύπων, που προέρχονται κυρίως από

τις ανεπτυγμένες  βιομηχανικές

χώρες. 

Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την

Κλιματική Αλλαγή και τα δικαιώματα

της Μάνας γης που έγινε στην Κο-

τσαμπάμπα (Βολιβία) τον Απρίλιο του

2010 έθεσε το πρόβλημα της κλιματι-

κής κρίσης στις πραγματικές του δια-

στάσεις. Στις εργασίες της

συνδιάσκεψης και στα ντοκουμέντα

που εκδόθηκαν,  η κλιματική κρίση και

κατ’ επέκταση η κλιματική αλλαγή δεν

εξετάζονται απλά και μόνο σαν φαινό-

μενο υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων

στην ατμόσφαιρα που έχει σαν αποτέ-

λεσμα την υπερθέρμανση του πλα-

νήτη. 

Παρουσίαση σε εκδήλωση 

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

Η Εναλλακτική Δράση θεωρώντας ότι

τα ντοκουμέντα της Συνδιάσκεψης της

Κοτσαμπάμπα και οι προτάσεις που

κατατέθηκαν και στον ΟΗΕ αποτελούν

πολύ σημαντική συμβολή στην αντιμε-

τώπιση της κλιματικής κρίσης, εξέ-

δωσε στα ελληνικά όλα τα κείμενα και

οργανώνει εκδήλωση για την παρου-

σίασή τους με θέμα:                                         

«Η εναλλακτική  πρόταση της συνδιά-
σκεψης της Κοτσαμπάμπα για την αν-
τιμετώπιση της κλιματικής κρίσης»               
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:              

Nelson Estrada Πολιτικός υπεύθυνος

της κυβέρνησης της Βολιβίας. 

Για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Χαρά

Καφαντάρη Γεωλόγος – Βουλευτής

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ & Νίκος Μπελαβίλας

Επίκουρος   Καθηγητής ΕΜΠ.

Το χρονικό της Παγκόσμιας Συνδιά-

σκεψης της Κοτσαμπάμπα θα παρου-

σιάσει ο Μάκης Σταύρου Πρόεδρος

της Εναλλακτικής Δράσης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του

Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Δε-

κεμβρίου 7.30μμ στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο «Μίκης Θεοδωράκης», Κύπρου

68 Αργυρούπολη, 

Τηλ. επικοινωνίας 6977990887

“Αλλάζουμε το Σύστημα, όχι το Κλίμα”
Ντοκουμέντα και προτάσεις της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Εμπρός στον έτσι 
που χάραξε ο τέτοιος

Από βιβλίο του Γιάννη Δημαρά ο τίτλος. Τον θυμήθηκα

επειδή άλλαξαν και πάλι κατεύθυνση οι μονοδρομήσεις των

γνωστών ταλαιπωρημένων οδών της Βουλιαγμένης, Διός τε

και Ήρας και των πέριξ αυτών. Κάποτε είχαμε μόνο τους αυ-

τόκλητους συγκοινωνιολόγους της Βουλιαγμένης να παί-

ζουν επιτραπέζια παιχνίδια, ας πούμε «φιδάκι» και

«stratego» με τις μονοδρομήσεις. Τώρα είναι και τ’ άλλα παι-

δάκια από τ’ άλλα δύο Βήτα. Ε, να μην παίξουν κι αυτά;

«Δουλειά δεν είχε ο διάολος (επέμβαση αυτο-λογοκρισίας)

....... τα παιδιά του». Οδηγίες προς ναυτιλομένους, όμως,

δεν εκδώσατε λεβέντες. Τι σχέση έχει η θάλασσα με τους

δρόμους της Βουλιαγμένης; θα μου πείτε. Πως δεν έχει; Θά-

λασσα τά ‘χετε κάνει. Οπότε δικαιούμαι να μιλήσω και για

τρικυμία εν κρανίω. Κι έχεις και τον Σκουμπούρη να διατεί-

νεται ότι δεν έχουμε κείνο, δεν έχουμε τ’ άλλο, δεν έχουμε

τίποτε στη Βουλιαγμένη. Πως δεν έχουμε κύριε σύμβουλε;

Μας αδικείτε. Έχουμε πλάκα. Έχουμε χαβαλέ και τζερτζελέ.

Δεν είμαστε ξενέρωτοι εμείς εδώ, κύριε αντιπολιτευόμενε.

Δεν πλήττουμε ποτέ. Κάνουμε πράγματα να συμβαίνουν,

αμέ. Happenings.

Εκείνοι που ξανα-ανακάτεψαν την οδική τράπουλα της Βου-

λιαγμένης, είναι πολύ δυνατοί παπατζήδες. «Εδώ παπάς,

εκεί παπάς, πού ‘ναι ο παπάς; Να ο  κύριος βρήκε από που

πρέπει να στρίψει. Μπράβο, είστε φοβερός παίκτης κύριε».

Υποψιάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατοί και στην Ελ-

ληνική Μυθολογία οι αυτοχρισμένοι συγκοινωνιολόγοι. Σου

λέει, αφού συνέχεια τσακώνονταν ο Δίας με την Ήρα,

μπερμπάντης γαρ ο αρχηγός των  Ολυμπίων θεών, γιατί να

μην μεταφέρουμε το ξεκατίνιασμά τους και στους ομώνυ-

μους δρόμους και στα πέριξ; Κι έγινε πάλι στο πειραματικό

τετράγωνο ο Τρωϊκός Πόλεμος, όπου ως γνωστόν ο Δίας

με την Ήρα ήταν σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

Πάνω που συνηθίσαμε με το στανιό το προηγούμενο αναπο-

δογύρισμα των κατευθύνσεων, αναποδογύρισαν ξανά. Ο οδη-

γός που χρειάστηκε να φάει τρεις κλήσεις για να συνηθίσει

την προηγούμενη αλλαγή μονοδρόμησης, την έχει καταχω-

ρήσει με μεγάλα μαύρα γράμματα στο GPS του μυαλού του.

Δεν την ξαναπατάει πιά. Α, πα πα. Έμαθε πικρά. Κατεβαίνει

λοιπόν την Ήρας, επιτέλους μαθημένος, κι έρχεται φάτσα με

φάτσα με τον τυπικό που πάντα θα κοιτάει τα σήματα, δεν

πάει νά ‘χει περάσει από κει δέκα χιλιάδες φορές. Ας υποθέ-

σουμε αισιόδοξα ότι είναι και οι δύο ευγενικοί.

- Που πάτε κύριε; Δεν βλέπετε το απαγορευτικό; (διαμαρ-

τύρεται ο τυπικός).

- Εσείς πάτε ανάποδα (του απαντά ο συνηθισμένος).

Αυτή, βέβαια, είναι μιά εξιδανικευμένη εικόνα, αφού συνή-

θως ανταλλάσσονται τα γνωστά μπινελίκια. Πίσω από τους

συγκρουόμενους προσθέτονται οπαδοί και των δύο αντιπά-

λων σχολών (τυπικοί κατά συνηθισμένων), να και τα παρκα-

ρισμένα εκατέρωθεν Αχαιών και Τρώων, ιδού πεδίον δόξης

λαμπρόν για τη Δημοτική Αστυνομία και την ΕΛ.ΑΣ.

Οι συγκοινωνιολόγοι του φραπέ παρέβλεψαν το πανάρχαιο και

αμείλικτο ότι δύο συνεχόμενες αρνήσεις συνιστούν κατάφαση.

Παρέβλεψαν επίσης το τοις ανθρώποις σύμφυτον «συνήθεια,

δευτέρα φύσις». Τουτέστιν, δει δη Πυθίας χρησμόν αιτησάμε-

νοι, ίνα την του νόμου πορείαν επιλέξομεν. Θα έχει άραγε

άδικο όποιος σκεφτεί ότι δεν θα κακόπεφταν στο ταμείο του

Δήμου κάμποσα πρόστιμα που θα κληθούν να καταβάλλουν οι

πελαγωμένοι οδηγοί; Νομοτελειακά θα γίνει και πάλι επί μα-

κρόν το έλα να δεις, ιδιαίτερα στις ώρες προσελεύσεως και

αποχωρήσεως των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Και μετά

θα αναποδογυρίσουν και πάλι τα απαγορευτικά πορείας. Απα-

γορευτικά μωρίας, δυστυχώς δεν υπάρχουν.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 16-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.   60281
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Βασ. Κωννου 25, Τ.Κ. 16672
Πληροφορίες: Ι. Λαλλάς Τηλ.: 2132030428, fax: 2132030439
e-mail: ilallas@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου «Κατα-
σκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση έξι (6) προ-
κατασκευασμένων αιθουσών», με προϋπολογισμό 49.995,10 ευρώ με
Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. (Λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25, στν Βάρη Α’ όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγμα-
τοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX. 
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ης
τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη
και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αν-
τίστοιχου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του

Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 815,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν.3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 29.953,15€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 5.301,71€, γενικά
έξοδα και εργολαβικό όφελος 5.391,57€ και Φ.Π.Α. 23% 9.348,68€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβά-
νονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-
τρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν.3669/2008,
για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρα-
σίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα των
διαγωνιζομένων. 
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των δια-
γωνιζομένων. 
Όλα Τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
Λ. Βασ. Κων/νου 25, στην Βάρη (‘Α όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
213-2030428, FAX επικοινωνίας 213-2030439, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία κ. Ι. Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα
της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη
6/12/2010, από 9:00 μέχρι 13:00. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Απογευματινά Ιατρεία 

στο Ασκληπιείο Βούλας

Ξεκίνησαν και λειτουργούν απογευματινά ιατρεία, με πληρωμή στους για-

τρούς διαφόρων ειδικοτήτων στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο.

Οι αμοιβές των γιατρών είναι τσουχτερές και απαγορευτικές για ορισμένες

κατηγορίες!

Εμείς σε προηγούμενο φύλλο σημειώναμε την είδηση χωρίς σχολιασμούς.

Ισως σε άλλη εποχή να μην ακουγόταν τόσο σκληρό στα αυτιά των πολιτών.

Σήμερα όμως που ο λαός αρχίζει να βιώνει την απόλυτη απουσία του κοινω-

νικού κράτους και την φτώχεια, το ραντεβού με πληρωμή ακούγεται άσχημα.

Παρ’ όλα αυτά εφόσον επιλέγετε συγκεκριμένο γιατρό, αντί για το “φακελ-

λάκι” στο χέρι, θα πληρώνετε και θα παίρνετε απόδειξη κανονικά, εξασφαλί-

ζοντας έτσι και ένα εισόδημα για το νοσοκομείο.

Πληροφορίες με ειδικότητες ιατρών, ημέρες, αμοιβές ανά βαθμίδα ιατρού

κ.λ.π. μπορείτε 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.
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Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του

ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, αν μετά την

προχθεσινή απόφαση του Eurogroup,

θα υποστούν νέο κούρεμα τα ήδη

“κουρεμένα” ομόλογα των Ελληνι-

κών Ασφαλιστικών Ταμείων και των

Ελληνικών Τραπεζών, απάντησε ο

Επίτροπος Όλι Ρεν, (29.11) στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Από την απάντηση του Επιτρόπου

προκύπτει ότι, α) δεν έχει ακόμη απο-

φασισθεί πώς θα χρηματοδοτηθεί η

επαναγορά ομολόγων και, β) θύματα

του νέου “κουρέματος” θα είναι πάλι

τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι Ελληνι-

κές Τράπεζες.

Συγκεκριμένα η ερώτηση του Νίκου

Χουντή έχει ως εξής:

Νίκος Χουντής: “Κύριε Επίτροπε, στη

χθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup

αναφέρεται ως προϋπόθεση για την

εκταμίευση της δόσης, να έχει ολο-

κληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου η

επαναγορά ομολόγων του Ελληνικού

Δημοσίου από τη δευτερογενή

αγορά, ύψους περίπου 30 δις ευρώ,

με όριο τιμής το κλείσιμο των αγορών

της 23ης Νοεμβρίου. Είναι φανερό

ότι, αυτοί που θα συμμετάσχουν σε

αυτή τη διαδικασία είναι οι Ελληνικές

Τράπεζες και τα Ελληνικά Ασφαλι-

στικά Ταμεία, διότι, αλλιώς, σύμφωνα

με τις εκτιμήσεις πολύ έγκυρων ανα-

λυτών, το πρόγραμμα αυτό «δεν βγαί-

νει». 

Ρωτώ λοιπόν: 

1) έχει αποσαφηνισθεί από πού θα

βρεθούν τα κεφάλαια για την επανα-

γορά των ομολόγων; Μήπως από νέο

δάνειο από τον EFSF; Μήπως από την

έκδοση εντόκων γραμματίων; 

2), με δεδομένο ότι, το πρόγραμμα

αυτό εμφανίζεται ως εθελοντικό, πώς

νομίζετε ότι θα πείσετε τις Ελληνικές

Τράπεζες να συμμετέχουν, αφού οι

ίδιες δηλώνουν ότι, δεν έχουν συμ-

φέρον να προβούν σε αυτή την ενέρ-

γεια... 

3) τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία

δεν έχουν τη δυνατότητα ανακεφα-

λαιοποίησης, και τα οποία υπέστησαν

τεράστιες απώλειες κατά το πρώτο

«κούρεμα», όταν με το ζόρι, χωρίς να

τα ρωτήσει, η Τράπεζα της Ελλάδας

«κούρεψε» τα ομόλογα που κρατού-

σαν, θα υποστούν την ίδια διαδικασία;”

Ο Όλι Ρεν απάντησε: 

“Κύριε Χουντή, για την εξαγορά του
χρέους στην Ελλάδα, σωστά είπατε
ότι, γίνεται μνεία στη δήλωση του Eu-
rogroup, στις τιμές που αναμένεται
να μην είναι υψηλότερες από αυτές
της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου. Νο-
μικά, θα πρέπει να είμαι ξεκάθαρος
σε αυτό. Αυτό είναι εγχείρημα που
νομικά αφορά τις ελληνικές αρχές,
κυρίως την Ελληνική Δημοκρατία και
τους ιδιώτες επενδυτές και από την
Ελλάδα εξαρτάται η υλοποίηση του
εγχειρήματος. Μπορώ να πω ότι, θα
υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση
για ενδεχόμενη εξαγορά χρέους και
θα γίνουν οι αναγκαίες επαφές με τις
ελληνικές αρχές”.

Νέο “κούρεμα” ομολόγων Ασφαλιστικών

Ταμείων και Ελληνικών Τραπεζών;
Απάντηση Όλι Ρεν σε Νίκο Χουντή

Παρατείνεται η απαγόρευση

πλειστηριασμού της κύριας

κατοικίας μέχρι 31.12. 2013

Απάντηση σε ερώτηση του

βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Νέα παράταση έως τις 31-12-2013 θα δοθεί στην απα-

γόρευση πλειστηριασμού της κύριας ή μοναδικής κα-

τοικίας για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως προκύπτει

από την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε

σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

της Νέας Δημοκρατίας,  Γεώργιος

Βλάχος. 

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του

ο αρμόδιος Υφυπουργός αναφέρει

ότι η απαγόρευση πλειστηρια-

σμού της κύριας ή μοναδικής κα-

τοικίας, που προβλέπεται στο

άρθρο 19 του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών

των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ισχύει σή-

μερα μέχρι τις 31-12-2012. 

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναγγελθεί από την ηγεσία του

Υπουργείου, θα δοθεί νέα παράταση μέχρι 31-12-2013.

O Βουλευτής Βασίλης Οικονό-

μου με ερώτησή του προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, ανα-

ζητεί τους λόγους που δεν

έχει εγκριθεί το Γενικό Πολεο-

δομικό Βάρης (ΓΠΣ), η οποία

εκκρεμεί από το 2009.

Σημειωτέον ότι η τροποποίηση

του Σχεδίου έγινε δεκτή από

την μεγάλη πλειοψηφία των

κατοίκων καθώς θεώρησαν και

θεωρούν ότι θα μπει τάξη και

θα ανοίξουν προοπτικές ανά-

πτυξης στην ευρύτερη πε-

ριοχή. Όμως από το 2009

εκκρεμεί η έγκριση του ΓΠΣ

του πρώην Δήμου Βάρης γε-

γονός που εγείρει ερωτήματα

για τους λόγους αυτής της κα-

θυστέρησης. Υπενθυμίζει επί-

σης  ότι πρέπει επιτέλους να

λυθεί και το ζήτημα του Χερώ-

ματος στην Βάρη που έχει

επανειλημμένα θέσει σε όλες

τις προηγούμενες πολιτικές

ηγεσίες του Υπουργείου. 

Συγκεκριμένα γράφει: «είναι

κατά την γνώμη μας αναγκαίο
να επεκταθεί το Σχέδιο Πόλης
και στην περιοχή του Χερώ-
ματος ώστε να μην αγνοείται
η πραγματικότητα της ύπαρ-
ξης οικισμού στην περιοχή με
ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς από το 1920, γεγονός
που προϋποθέτει νομοθετική
ρύθμιση ώστε να αποδεσμευ-
τεί η περιοχή από τη ζώνη
προστασίας του Υμηττού και
την γενική απαγόρευση δόμη-
σης. Με δεδομένο λοιπόν ότι
η τροποποίηση του ΓΠΣ Βάρης
έχει την απαραίτητη κοινωνική

συναίνεση, δεν υπάρχουν εξ’
όσων γνωρίζουμε προβλήματα
ή προβληματισμοί επί της ου-
σίας και δεν συντρέχει κανέ-
νας λόγος καθυστέρησης στην
έγκριση της τροποποίησης η
οποία αποτελεί και ουσιαστική
προϋπόθεση οικονομικής και
οικιστικής ανάπτυξης, πι-
στεύουμε ότι πρέπει άμεσα,
εντός του 2012 εάν είναι αυτό
δυνατόν να εγκριθεί το ΓΠΣ
της Βάρης. 
Περιμένουμε λοιπόν από την
νέα Πρόεδρο του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
(ΟΡΣΑ), την κυρία Μπάτσου,
να εισάγει άμεσα στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή του Οργανι-
σμού το ΓΠΣ της Βάρης, έτσι
ώστε να θεραπευτεί η αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση ετών».

«Φιάσκο με προγράμματα
του ΟΑΕΔ

Χάνουν άνεργοι τα δικαιώματά τους;»

Ερώτηση των βουλευτών

των “Ανεξάρτητων Ελλήνων”

Παύλου Χαϊκάλη, Ραχήλ Μακρή

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε

μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτι-

σης του ΟΑΕΔ. Για ελάχιστα χρήματα και χωρίς να ενημερωθούν κατά

την δημοσίευση της πρόσκλησης μακροχρόνια άνεργοι, μένουν στον

αέρα, αφού μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων παραμένουν

χωρίς δουλειά και την ίδια στιγμή χάνουν τα δικαιώματα που τους πα-

ραχωρεί η πολιτεία ως ανέργους, όπως απαλλαγή από το χαράτσι και

μοριοδότηση για δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις θέσεων εργα-

σίας. 

Με την κοινή ερώτησή τους, αναμένουν διευκρινίσεις από την πλευρά

της πολιτικής ηγεσίας.

Γιατί δεν προχωρεί το Γενικό 

Πολεοδομικό Βάρης;
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ., ύστερα από κοινοποίηση μέσω του Συστήμα-

τος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις

Ζωοτροφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκε

από τις Ιταλικές Αρχές, σχετικά με τη διακίνηση βιολογι-

κού προϊόντος «Σπόροι για φύτρα – ραπανάκι από οργα-

νικές καλλιέργειες», στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος

μικροοργανισμός Bacillus cereus.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική επωνυμία «Σπόροι

για φύτρα – ραπανάκι από οργανικές καλλιέργειες», σε

χάρτινο φακελάκι των 30g, με ημερομηνία λήξης 06-2015,

που συσκευάζεται από την Ιταλική εταιρεία “Bavicchi” και

διακινήθηκε στην Ελληνική αγορά από την επιχείρηση

«ΒΙΟΦΩΣ 58 Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπι-

στημίου 58. Η συνολική διακινηθείσα ποσότητα στην ελλη-

νική αγορά ανέρχεται σε 11 συσκευασίες.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους

το προϊόν αυτό να μη το καταναλώσουν.  

Ανακλήθηκαν από ΕΦΕΤ, “Σπόροι για φύτρα – ραπανάκι από οργανικές καλλιέργειες”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 27-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.   61797
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ.: 2132020131,  2132019955 - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
85/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.Δόμησης και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 19.999,55 €  (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 7 είδη προϊόντων.
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  85/2012 και την με αρ. Πρωτ. 58532/7-
11-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την  Δεύτερα 21 Ιανουαρίου 2013 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 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή
της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          (Δημ. Μπι-
τέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 3-12-2012 έως Πα-
ρασκευή 18-1-2013 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΛ6-ΒΞΒ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΩΝ  2012
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ:  Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 400.000,00 € 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  25709 /27-11-2012 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-
λεση του έργου: «Συντήρηση οδών 2012.» με ανοικτή διαδικασία και κατά
το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός είναι 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, εκ των οποίων
τα 30.170,11€ είναι απρόβλεπτα, τα 2.921,07€ είναι δαπάνη αναθεώρη-
σης και τα  90.978,00€ είναι δαπάνη ασφάλτου. 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την  18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ-
ϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ   πέντε (5) τουλάχι-
στον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η
παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες
εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην 2η τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 1η τάξη και άνω για έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
4. Σαν μέγιστό χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των δεκαοκτώ 18 μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 6.445,64€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 27-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.   61840
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ.: 2132020131,  2132019955 - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «KATAΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
89/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ. Δόμησης και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «KATAΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙ-
ΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) και συνολικού μήκους 350 μέτρων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφα-
σης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του
Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων,
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 89/2012 και την με αρ.
πρωτ. 58534/7-11-12 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα,την Τρίτη 15/1/2013 και ώρα 10 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού
της δαπάνης, ήτοι ποσό 2.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή
της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθημερινά από
3/12/2012 μέχρι  11/1/2013 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 27-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.   61854
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ.: 2132020131,  2132019955 - FAX : 2109657131                                                  
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑΔΕΣ Α' , Β' , Δ'.»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με
α/α 32/2012 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικού και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥ-
ΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑΔΕΣ Α' , Β' , Δ'.», προϋπολογισμού 63.636,40 €  (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα ΟΜΑΔΑ Α' προμήθεια Η/Υ και
περιφερειακών συσκευών 2012-2013 (17 είδη), ΟΜΑΔΑ Β' προμήθεια τηλε-
φωνικών συσκευών Φαξ κλπ. 2012-2013 (6 είδη), ΟΜΑΔΑ Δ' προμήθεια φωτο-
τυπικών μηχανημάτων 2012-2013 (1 είδος).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης
‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με
α/α  32/2012 και την με αρ. πρωτ. 51821/3-10-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα,
την  Τρίτη 11  Δεκεμβρίου 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 προϋπολογισμού
της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.681,82 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το
5% επί του προϋπολογισμού της ομάδας που αντιστοιχεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή
της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου  (Δημ. Μπιτέλης,
Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 3-12-2012 έως Δευτέρα 10-
12-2012 και ώρες  8.30-13.00,  Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα, 28/11/2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 37623
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Εργο: “Κατασκευή Κέντρου Ημερήσιας
19004 Σπάτα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο
Πληροφορίες: κ. Αντωνίου Σπάτων - Αρτέμιδος”
κα Μάστιουρα
Τηλ. 22940 80000 / 45559  - Fax: 22940 45564

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεσχη του έργου, “Κατασκευή Κέντρου
Ημερήσαις Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος” προ-
ϋπολογισμού 1.660.500,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες:
Οικοδομικά:
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις: 56.797,00€
Σκυροδέματα: 229.563,00€
Τοιχοποιϊες - Επιχρίσματα - Χρωματισμοί: 157.859,00€
Επενδύσεις - Ε[πιστρώσεις: 82.204,50€
Κατασκευές ξύλινες εμταλλικές: 146.433,00€
Τελειώματα - Περιβάλλον χώρος: 11.805,05€
Δίκτυα: 296.297,74€
Αποχέτευση 9.131,56€, Υδρευση 21.953,60€, Ομβρια 15.394,75€, Θέρ-
μανση-Κλιματισμός 115.663,00€, Ανελκυστήρας 18.000€, Πυροπροστασία
28.175,45€, Ισχυρά ρεύματα 57.150,45 €, Ασθενή ρεύματα 26.003,38€, Θε-
μελιακή γείωση 4.825,80€
Δαπάνη εργασιών: 980.959,29€
Γενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 176.572,67€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.): 173.629,79€
Αναθεώρηση: 18.838,25€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 310.500,00€
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Λεωφ. Καραμανλή 85,
στάση ΟΤΕ, μέχρι τις 13/12/2012, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου
“Β”. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Θ. Αντωνίου και την κα Ε. Μάστι-
ουρα, αρμόδιοι υπάλληλοι, στο τηλ. 22940 89000/ 45559, Fax 22940 45564.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/12/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με “Επί μέρους ποσοστά έκπτω-
σης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων

τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πσοοστών έκ-
πτωσης”, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Ι. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στις 2η, 3η και 4η
τάξη (εντός Νομού Εδρας) και 2η, 3η τάξη (Εκτός Νομού) για έργα κατη-
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (928.701,62€).
ΙΙ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στις 1η, 2η,
3η τάξη (εντός Νομού Εδρας) και 1η, 2η τάξη (εκτός Νομού) για έργα κα-
τηγορίας Η/Μ 402.460,06 €).
ΙΙΙ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατη-
γορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλκηνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
IV. Προερχόμενες από ωσς ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ-
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις 1η, 2, 3η,
4η τάξη (εντός Νομού Εδρας) και 1η, 2η, 3η τάξη (εκτός Νομού) για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16
του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις: 1η, 2η, 3η
τάξη (εντός Νομού Εδρας) και 1η, 2η τάξη (εκτός Νομού) για έργα κατη-
γορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.
3669/2008, όπως ισχύει αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυγητιθκής επι-
στολής ύψους 26.70,00€ και ισχύ τουλάχισοτν έξι (6) μηνών και τριάντα
(30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρου 24 παρ. 2 & 3 του
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής τους (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013 / Π.Δ.Ε. Δεν προβλέπεται η σχορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,
με την επφιύλαξε δυνατότητας εφαρμογής του άρθροθυ 242 παρ. 3 του Ν.
4072/12 παρ. 3 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 2 του Ν. 3263/2004, 103 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου
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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

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.

ZHTEITAI βρεφονηπιοκόμος ή παιδαγωγός για

τρίωρη ημερήσια απασχόληση σε σπίτι στη Βούλα.

Δελτίο παροχής υπηρεσιών απαραίτητο. 

Τηλ. 6973227343

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.

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.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργα-
σία και εξυπηρέτηση

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 27-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.   61822
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ.:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ.: 2132020131,  2132019955 - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 92/2012 με-
λέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.Δόμησης και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», προϋπολογισμού 19.999,68 €  (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 154 είδη προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφα-
σης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του
Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Με-
λέτη με α/α  92/2012 και την με αρ. Πρωτ. 58533/7-11-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Παρασκευή 7  Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού
της δαπάνης, ήτοι ποσό 999,98 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή
της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου  (Δημ. Μπιτέ-
λης,Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά  από Δευτέρα 3-12-2012 έως Πέμπτη 6-
12-2012 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131, 2132019955

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα

Τηλ επικοινωνίας  210.9689770 - 6942574688

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Το ρόδι  αυτές την εποχή έχει την τιμητική του. 

Το ρόδι από την αρχαιότητα ήταν σύμβολο γονιμότητας και

ευημερίας. Στην Αρχαία Ελλάδα, οι γυναίκες έτρωγαν ρόδι για

να είναι γόνιμες. Σπουδαίοι επιστήμονες του παρελθόντος

όπως ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος,

εξύμνησαν τις θεραπευτικές ιδιότητές του ροδιού, χρησιμο-

ποιώντας το για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων, της επι-

πεφυκίτιδας, των στομαχικών και άλλων διαταραχών.

Το ρόδι πρωτοεμφανίστηκε στην κεντρική Ασία και συγκεκρι-

μένα στην Περσία και επιστημονικά ονομάζεται Punica grana-

tum. Η ροδιά είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο με γυαλιστερά

φύλλα και πορτοκαλοκίτρινα λουλούδια. Τα φρούτα της είναι

στρογγυλά, κόκκινα (ή κίτρινα, όταν ωριμάσουν και γεμάτα με

σπόρους. Είναι φυτό ανθεκτικό στη ζέστη, στην ξηρασία και

στην έλλειψη φροντίδας και προσαρμόζεται εύκολα σε δια-

φορετικά εδάφη.

Στις μέρες μας θεωρείται επίσης ένα σύμβολο καλής τύχης.

Αλλά εκτός από την καλοτυχία που συμβολίζει είναι  ένα

φρούτο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και πολύ χρήσιμο για

τον οργανισμό μας.

Διατροφική αξία 
Είναι πλούσιο σε βιταμίνες  (A, C, E, φυλλικό οξύ), σίδηρο,

κάλιο και φυτικές ίνες, ενώ είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε

θερμίδες. 

Μάλιστα, ένα ρόδι καλύπτει το 40% της ποσότητας της βιτα-

μίνης C και το 25% του φυλλικού οξέος που έχει καθημερινά

ανάγκη ένας μέσος ενήλικας. Είναι πλούσιο σε τρεις διαφο-

ρετικές μορφές αντιοξειδωτικών ουσιών (τανίνες, ανθοκυανί-

νες, ελλαγικό οξύ) και η συνολική αντιοξειδωτική ικανότητά

του έχει υπολογιστεί ότι είναι δύο-τρεις φορές μεγαλύτερη

από αυτήν του κόκκινου κρασιού, του πράσινου τσαγιού, των

μύρτιλλων, του κράνου  και του πορτοκαλιού.  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΡΟΔΙ 

(περίπου 280 gr το μεγαλο)

Τα 100gr ροδιού μάς δίνουν περίπου 70kcal προερχόμενες

κατά κύριο λόγο από υδατάνθρακες (17gr) και λιγότερο από

πρωτείνη (1gr), ενώ το λίπος είναι περίπου (0,3gr).

Αποτελείται κατά 81% από νερό και προσφέρει ικανοποιητικές

ποσότητες καλίου (250 mgr) και χαμηλές νατρίου. Η αναλογία

αυτή είναι πολύ σημαντική, αφού υψηλές ποσότητες νατρίου

σε συνδυασμό με χαμηλές καλίου σχετίζονται με αύξηση της

αρτηριακής πίεσης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Το ρόδι ονομάζεται από πολλούς “κόκκινος χρυσός”, στην προ-

σπάθειά τους να συνοψίσουν σε μία φράση τη διατροφική του

αξία. Tο ρόδι  γενικά, έχει αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις,

αντιβηχικές, στυπτικές, επουλωτικές και αντιδιαρροϊκές ιδιό-

τητες. Συνοψίζοντας.

• Περιέχει κάλιο, το οποίο ρυθμίζει τον όγκο των ενδοκυττάριων

υγρών και την οξεοβασική ισορροπία στα κύτταρα, ενώ παράλ-

ληλα επηρεάζει και την σύσταση των λείων μυϊκών ινών και έτσι

είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του καρδιακού παλμού 

• Προστατεύει από εγκεφαλικές βλάβες 

• Ρίχνει την υψηλή αρτηριακή πίεση 

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μακρόχρονη κατανάλωσή του βελ-

τιώνει την ερωτική λειτουργία αντρών με πρόβλημα στύσης

• Θεωρείται ακόμα ότι συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου

του δέρματος, του μαστού και του προστάτη, αλλά και την

επιβράδυνση της ανάπτυξης τους

• Χρησιμοποιείται για την θεραπεία της χρόνιας διάρροιας, της

δυσεντερίας και των αιμορραγιών και για την αντιμετώπιση

της οστεοαρθρίτιδας 

• Τέλος, καθαρίζει & προστατεύει το δέρμα, χρησιμοποιείτε

στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και του ιού του έρπητα και

μειώνει της ρυτίδες

• Ο χυμός του ροδιού βοηθά πολύ στην καλή λειτουργία του

γαστρεντερικού

• Έρευνες αποδεικνύουν ότι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση

της χοληστερίνης

• Σύμφωνα με σύγχρονες ιατρικές μελέτες έχει αντικαταθλι-

πτικές   ιδιότητες. Λέγεται ότι είναι ένα φυσικό Prozac!

• Το αφέψημα των λουλουδιών του βοηθάει σε προβλήματα

ουλίτιδας και αμυγδαλίτιδας.  

• Μπορεί να μειώσει την απώλεια οστικής μάζας κατά την εμ-

μηνόπαυση

• Αποτελέσματα προκαταρκτικών μελετών υποδεικνύουν πως

οι περιεχόμενες στο ρόδι πολυφαινόλες μπορούν να πε-

ριορίσουν το οξειδωτικό στρες που μεταξύ άλλων οδηγεί

στην εμφάνιση της νόσου Alzhemer’s  

Την επόμενη φορά λοιπόν, που θα σκεφτείτε να το σπάσετε

μπροστά στην πόρτα σας, μήπως καλύτερα να το φάτε;

Καραμπά Ειρήνη
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit  ΒΑΡΗΣ

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
στην ΕΦΗΒΕΙΑ

Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και 
η αντιμετώπισή της

Το Τμήμα Ψυχιατρικής

Παιδιών και Εφήβων του

Σισμανόγλειου Νοσοκο-

μείου ΓΝΑ οργανώνει

ημερίδα με θέμα: «ΕΞΑΡ-

ΤΗΣΕΙΣ στην ΕΦΗΒΕΙΑ -

Οι κίνδυνοι, η πρόληψη

και η αντιμετώπισή της»,

την Τετάρτη 12 Δεκεμ-

βρίου, ώρα 9 το πρωί. 

Η ημερίδα θα γίνει στο

Αμφιθέατρο του Σισμανό-

γλειου Νοσοκομείου και

η είσοδος είναι ελεύ-

θερη.

Συγκέντρωση συνολικών φαινολών σε: χυμό ροδιού, μύρτιλλου (blue-

berry), κράνου (cranberry), πορτοκαλιού, κόκκινου κρασιού και πράσι-

νου τσαγιού.

Ενέργεια 190 kcal

Πρωτεΐνες 4,71 gr

Λιπαρά 3,30 gr

Υδατάνθρακες 52,73 gr

Φυτικές ίνες 11,30 gr

Ασβέστιο 28,00 mg

Σίδηρο 0,85 mg

Μαγνήσιο 34,00 mg

Φώσφορο 102 mg

Κάλιο 666 mg

Νάτριο 8 mg

Ψευδάργυρος 0,99 mg

Χαλκός 0,446 mg

Σελήνιο 1,4 mcg

Βιταμίνη C 28,8 mg

Φυλλικό οξύ 107 mcg

Νιασίνη (Β3) 0,826 mg

Βιταμίνη Ε 1,69 mg

Βιταμίνη Κ 46,2 mcg

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 30/11/2012 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.37971
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕ-
ΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 
συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας 49.999,50 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επι-
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 7/12/2012 ημέρα Παρασκευή  και από
ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυη-
τική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.499,98€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς
και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10 ευρώ  και να ζη-
τήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμι-
δος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
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Με νίκη 14-4 επί της πρωταθλήτριας

Ολλανδίας Χετ Ράβαϊν στην 1η Φάση

της Ευρωλίγκας η γυναικεία ομάδα

της Βουλιαγμένης, στη Νίκαια της

Γαλλίας. Οι παίκτριες έπιασαν υψηλά

επίπεδα απόδοσης και έφτασαν σε μια

εύκολη νίκη.

Στη συνέχεια με 8-14 επικράτησε της

Ολυμπίκ Νις η γυναικεία ομάδα της

Βουλιαγμένης, στον 3ο αγώνα της στον

όμιλο της Ευρωλίγκας, στη Νίκαια.

Οι αθλήτριες επικράτησαν της αντιπά-

λου τους λίγο δυσκολότερα απ’ ό,τι

αναμενόταν.

Με 13-8 επικράτησε της ουγγρικής

Έγκερ η γυναικεία ομάδα της Βουλιαγ-

μένης, στη Νίκαια, και ουσιαστικά εξα-

σφάλισε την 1η θέση στον όμιλό της.

Οι αθλήτριες έχοντας τεράστια εμπει-

ρία από τέτοια κρίσιμα ματς, έπιασαν

απόδοση αντάξια των γνωστών δυνα-

τοτήτων τους και δεν άφησαν περιθώ-

ριο στις Ουγγαρέζες να ελπίσουν

στην έκπληξη.

Σημειώνεται δε ότι η Βουλιαγμένη

αγωνίστηκε για δύο, περίπου, περιό-

δους χωρίς ένα από τα βασικά όπλα

της, την Αλεξάνδρα Ασημάκη, που

αποβλήθηκε με 3 ποινές !

Mε 7-12 επικράτησε της ισπανικής Μα-

ταρό η γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμέ-

νης, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο

τις υποχρεώσεις της στην Α' Φάση της

Ευρωλίγκας επί γαλλικού εδάφους.

Τα γκολ του ΝΟΒ σημείωσαν οι Λιόση

3, Ασημάκη 2, Μελιδώνη, Ξενάκη, Γε-

ρόλυμου, Ρουμπέση, Χυδηριώτη, Κου-

τέλη και η Τίνα Κοντογιάννη, για την

οποία ήταν και το 1ο ευρωπαϊκό της

γκολ με το σκουφάκι του ΝΟΒ.

Η Βουλιαγμένη τερμάτισε στην 1η

θέση του ομίλου, επιτυγχάνοντας το

βασικό της στόχο ώστε να διασταυ-

ρωθεί με τον 4ο του άλλου ομίλου στα

προημιτελικά του θεσμού.

Προπονητής: Κώστας Δήμου.

H ομάδα: Federica Lav, Έλενα Κού-

βδου, Άντυ Μελιδώνη, Ιωάννα Χυδη-

ριώτη,  Χριστίνα Τσουκαλά, Αγγελική

Γερολύμου, Αντιγόνη Ρουμπέση, Κική

Λιόση, Μαρία Ντάσιου, Ντίνα Κου-

τέλη, Στεφανία Μουλάκη, Τίνα Κοντο-

γιάννη, Αλεξάνδρα Ασημάκη & Έλενα

Ξενάκη

NOB ανδρών - ΝΟΠ 16-3 

Με 16-3 επικράτησε ο ΝΟΒ του ΝΟΠ, στο πλαίσιο

της 3ης αγωνιστικής της Α1. Όπως ήταν αναμε-

νόμενο η διαφορά δυναμικότητας έδωσε την ευ-

καιρία στους δυο προπονητές να δώσουν

συμμετοχή σε όλους τους παίκτες τους και να

προβούν σε διάφορες δοκιμές ενόψει της συνέ-

χειας.

Για τον ΝΟΒ αγωνίστηκαν και πάλι οι "μικροί" Λε-

ωνίδας Μαυρωτάς και Οδυσσέας Μασμανίδης,

ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο 19χρονος τερ-

ματοφύλακας Βασίλης Παπαϊωάννου.

Τα στοιχεία του αγώνα :

ΝΟΒ-ΝΟΠ:16-3 (5-0, 5-2, 4-0, 2-1)

Οι σκόρερς :

ΝΟΒ (Τεό Λοράντος) : Αφρουδάκης 3, Μασμανίδης 3,

Μυλωνάκης 2, Καρούντζος 2, Γούνας 2, Χατζηδάκης,

Ελμισιάν, Βελώνιας, Βλαχόπουλος

ΝΟΠ (Κώστας Σακαλής) : Δανούρδης 2, Κανελλόπου-

λος

Εξελίχθηκε με μεγάλη συμμετοχή και επι-

τυχία, η εκδήλωση “Σαββατοκύριακο με

ποδήλατο”, που οργάνωσε το γυμναστή-

ριο Πρότυπο Ραφήνας υπό την αιγίδα του

Δήμου Ραφήνας για δεύτερη χρονιά.

Ενα πλούσιο σε δράση Σαββατοκύριακο

για τους ποδηλάτες, αφού μεταξύ άλλων

συμπεριελάμβανε, κυνήγι κρυμένου θη-

σαυρού με ποδήλατα, μαραθώνιο συναυ-

λία, ποδηλατοβόλτα κ.ά. 

Πολλοί οι εθελοντές που πλαισίωσαν την

εκδήλωση για κάλυψη όλων των αναγκών

(ΕΟΜΑΚ, Ναυτοπρόσκοποι Ραφήνας, Ελ-

ληνικός Οδηγισμός, τοπικά καταστήματα,

οι οποίοι κατάφεραν να ολοκληρωθεί το

διήμερο με άρτια οργάνωση και χωρίς

προβλήματα. 

Πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες βόλεϊ στη Γλυφάδα, για παιδιά 6-18 ετών, στο

κλειστό γήπεδο Οδ. Παπαδόπουλος. 

Μέσα σε  κλίμα ενθουσιασμού,  σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με την παρουσία γο-

νιών και φίλων, 430 παιδιά συμμετείχαν στους αγώνες από τις περιοχές Γλυφά-

δας, Βάρης, Βούλας, Αργυρούπολης και Ν. Σμύρνης. Μέσα σε ένα ευχάριστο

κλίμα και πολύ μουσική τα παιδιά απόλαυσαν το Βόλεϊ σε 8 ειδικά διαμορφωμένα

γήπεδα για 4 ώρες (10.00-14.00).

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν μετάλλια και κληρώθηκαν αθλητικές τσάντες. 

Στους αγώνες παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ο Δη-

μοτικός Σύμβουλος Στάθης Γεωργούλας και ο Τομεάρχης Αθλητισμού Στράτος

Κάννος ο οποίος είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης.

Aγώνες βόλεϊ, 6-18, στη Γλυφάδα

Οι γυναίκες της Βουλιαγμένης  στην 

1η θέση του ομίλου 

στην  Α' Φάση της Ευρωλίγκας

Σαββατοκύριακο με ποδήλατα στη Ραφήνα
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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

Χωρίς  μεγάλες εκπλήξεις συνεχί-

στηκαν τα πρωταθλήματα κατηγο-

ριών για τις ομάδες του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Για τη Β! Εθνική κατηγορία Ανδρών ο

ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ κέρδισε εντός έδρας

τον ΑΦΟΑΝ με 4-0 και έχασε εκτός

από τον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟ με 4-2.

Για την ίδια Εθνική κατηγορία οι γυ-

ναίκες του Γ.Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ κέρδι-

σαν εντός έδρας τον ΑΟ ΚΑΡΕΑ με

4-0 και εκτός έδρας, επίσης με 4-0 το

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001.

Η Ομάδα του ΓΣ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ βρί-

σκεται στην κορυφή του βαθμολογι-

κού πίνακα αφου είναι αήττητη για τα

πρώτα τέσσερα παιχνίδια του πρωτα-

θλήματος.

Η ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε

εντός τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ με 4-0 και έχασε

εκτός από τον ΑΟ ΚΑΡΕΑ με 4-2.

Για τη Β! κατηγορία Αττικής ο ΑΟ

ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε εντός με 4-0 τον

ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και επίσης

με 4-0 εκτός τον ΑΕΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛ-

ΛΟΥ.

Τέλος, για την Α! κατηγορία Αττικής

Γυναικών η ομάδα του ΑΣ  ΦΙΛΟΝΙ-

ΚΗΣ, αποτελούμενη από τις αθλή-

τριες Οικονόμου, Λύτρα  και  Βλάχου

κέρδισε εντός τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ

ΑΟ με 4-1 και έχασε εκτός από τους

ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕΛIΣΣΙΩΝ με 4-0

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2013, ημέρα

Σάββατο και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ι. Απολογισμός 1-1-2012 έως 31-12-2012

ΙΙ. Προϋπολογισμός 2013

ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΙΙΙΙ. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει την

επόμεν η ημέρα, ήτοι την Κυριακή 6 Ιανουαρίου την ίδια ώρα και

στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρ-

τητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που

είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα, 27/11/12

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

Εδώ και δύο εβδομάδες στη Βούλα, βλέ-

πουμε εργασίες γύρω από το 1ο Γυμνάσιο,

Λύκειο και το γήπεδο (σπασμένα κράσπεδα

κλπ.).

Το θέμα ετέθη και ως ερώτηση από τον δη-

μοτικό σύμβουλο Δημήτρη Δαβάκη στην

τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Αρμοδίως λοιπόν μας ενημερώνει ο Δήμαρ-

χος των 3Β, Σπύρος Πανάς, για τις εργα-

σίες και τι πρόκειται να γίνει. Είναι έργο που

είχε δεσμευθεί η Δημοτική Αρχή, όπως ση-

μειώνει: «η ένταξη των σχολείων και των
αθλητικών εγκαταστάσεων μέσα στη
φύση». 
Αναφορικά με τα έργα σημειώνει: «Ο περι-

βάλλοντας χώρος εμπλουτίζεται με φυτεύ-

σεις μεσογειακών δέντρων και φυτών, τα

οποία θα συμβάλλουν στο διαχωρισμό του

Αθλητικού Κέντρου και των Εκπαιδευτικών

Εγκαταστάσεων από το οικιστικό περιβάλ-

λον καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών

προπόνησης των αθλητών.

Παράλληλα, στον περιφερειακό χώρο των

κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου και των

Σχολείων δημιουργείται, μια φυσική δια-

δρομή για τρέξιμο ή περπάτημα, τόσο για

τους αθλητές όσο και για όποιον πολίτη

θέλει να ασκηθεί. 

Όλα τα κτίρια, βάφονται σε φυσικούς γήι-

νους χρωματισμούς, ενώ θα απομακρυν-

θούν οι κατασκευές και οι χρήσεις που επί

χρόνια εμπόδιζαν την εύρυθμη λειτουργία

των εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να αποφευχθεί η άναρχη κυ-

κλοφορία οχημάτων και η παράνομη στάθ-

μευση πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ένα

ασφαλές περιβάλλον για αθλητές και μα-

θητές.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία

επανασχεδιασμού των εγκαταστάσεων οι

οποίες είχαν κατασκευαστεί χωρίς συνο-

λικό σχεδιασμό, προκειμένου να ολοκλη-

ρωθεί ο εκσυγχρονισμός του Αθλητικού

Κέντρου». 

Εργα αναμόρφωσης στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας 
Διαδικασία επανασχεδιασμού εγκαταστάσεων

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00) 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.

ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Α.ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΩΡΩΠΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ

ΑΦΙΔΝΩΝ ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ-ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΣΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ-ΑΤΛΑΝΤΙΣ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ-ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ

Πρωταθλήματα κατηγοριών 

στο Πινγκ-Πονγκ
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Με κεντρικό σύνθημα «5 πόλεις – 3 γιατροί –

Τέρμα στην αδράνεια και την αδιαφορία – Θέ-

λουμε γιατρούς και πρωτοβάθμια υγεία», η Δη-

μοτική Αρχή Σαρωνικού, τα μέλη της

Συντονιστικής Επιτροπής για το Κέντρο Υγείας,

τοπικοί φορείς και σύλλογοι, εργαζόμενοι στο

Δήμο Σαρωνικού, αλλά και κάτοικοι των πέντε

κοινοτήτων που τον αποτελούν, συγκεντρώθη-

καν το πρωί της Τετάρτης 28/11 στο κτίριο του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης (οδός Αριστοτέλους) για να εκφράσουν

την έντονη διαμαρτυρία τους και την αγανά-

κτησή τους για τα χρονίζοντα προβλήματα λει-

τουργίας του Κέντρου Υγείας Καλυβίων.

Παρά τη δυναμική κινητοποίηση του κόσμου και

το γεγονός ότι ο Δήμος Σαρωνικού είχε υπο-

βάλλει εγγράφως αίτημα για συνάντηση με τον

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανδρέα Λυκουρέντζο, εκείνος δεν δέχθηκε - αν

και βρισκόταν στο υπουργείο - να συνομιλήσει

με την αντιπροσωπεία του Δήμου, τα μέλη της

οποίας τελικά συναντήθηκαν με το Γενικό Γραμ-

ματέα του Υπουργείου Πελοπίδα Καλλίρη. 

Αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από το δήμαρχο

Πέτρο Φιλίππου, τον αντιδήμαρχο και επικεφα-

λής της Συντονιστικής Επιτροπής Μανώλη Τσα-

λικίδη, την αντιδήμαρχο Κατερίνα Πρίφτη, τους

δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης

Νίκο Πουλόπουλο και Γιώργο Μπιθυμήτρη και

τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Λαγονη-

σίου  Γιώργο Χάλαρη, στη σύντομη συνάντηση

με τον Γεν. Γραμματέα, έθεσε ακόμη μια φορά

υπόψη της ηγεσίας του υπουργείου τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Καλυ-

βίων εξαιτίας της έλλειψης του απαιτούμενου

προσωπικού, επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας

και έδωσε προθεσμία 15 ημερών για να δει να

υλοποιούνται οι παρεμβάσεις που υποσχέθηκε ο

εκπρόσωπος του Υπουργείου.

Στο ψήφισμα καταγράφουν τους λόγους που

είναι απολύτως αναγκαία η κάλυψη των αναγ-

κών του Κέντρου Υγείας όπως:

«Σήμερα που συρρικνώνονται με εξαιρετικά επι-

θετικό τρόπο, οι μισθοί, τα εισοδήματα και οι

συντάξεις, σήμερα που σχεδόν καταργείται με

βίαιο τρόπο το κράτος πρόνοιας, και οξύνεται η

επίθεση στη δημόσια και δωρεάν υγεία, η λει-

τουργία του Κέντρου Υγείας και η κάλυψη των

βασικών αναγκών μας αποτελεί το πλέον κρί-

σιμο και δίκαιο αίτημα.

Είναι κρίσιμο το αίτημά μας γιατί:

- Το Κέντρο Υγείας Καλυβίων καλύπτει την ευ-

ρύτερη περιοχή του Δήμου Σαρωνικού με περί-

που 45.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι φτά-

νουν τις 70-80.000 κατά τους θερινούς μήνες. 

- Από τις 17 θέσεις γιατρών που προβλέπον-

ταν αρχικά σήμερα υπηρετούν στο Κέντρο

Υγείας μόνο 3 μόνιμοι γιατροί.

- Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας

λειτουργούν βιομηχανικές μονάδες και βιο-

τεχνίες, με αποτέλεσμα σε ενδεχόμενο ερ-

γατικό ατύχημα να μην είναι εφικτή η έγκαιρη

και αποτελεσματική ιατρική αντιμετώπιση του

περιστατικού.

- Στον Δήμο Σαρωνικού παρότι ο μαθητικός

πληθυσμός ανέρχεται σε 3.200 δεν υπάρχει

στο Κέντρο Υγείας ούτε ένας κλινικός παι-

δίατρος.

- Στον Δήμο μας δεν υπάρχει άλλη μονάδα

υγείας του ΕΟΠΥΥ, όπως ΙΚΑ, κ.λπ.

- Η λειτουργία των τεσσάρων Περιφερειακών

Ιατρείων του Δήμου (Αναβύσσου,          Π. Φώ-

καιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά) μία φορά τον

μήνα είναι απαράδεκτα ανεπαρκής, ιδιαίτερα

αν ληφθεί υπόψη το γεγονός του πλήθους

των ηλικιωμένων κατοίκων που εξυπηρετεί.

Η αντιπροσωπεία, ενημέρωσε τους παρευρισκο-

μένους, ότι υπέβαλλε συγκεκριμένες προτάσεις

για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, όμως

βρήκε και πάλι «γυρισμένες πλάτες» χωρίς να

λάβει καμία ξεκάθαρη απάντηση, ενώ επισήμα-

ναν ότι ο δήμος Σαρωνικού θα περιμένει να εκ-

πνεύσει η προθεσμία και αν δεν υπάρξει

ανταπόκριση από την πλευρά του  υπουργείου

στα αιτήματα και τις προτάσεις του, θα συνεχίσει

από κοινού με τους κατοίκους της περιοχής τις

προσπάθειες και τον αγώνα για την κάλυψη των

αναγκών του Κέντρου Υγείας με νέες κινητο-

ποιήσεις.

Στη συγκέντρωση παρευρέθη και ο βουλευτής

Περιφέρειας Γιώργος Πάντζας, ο οποίος δή-

λωσε ότι «η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δε

μπορεί κανείς να μας το στερήσει. Αν λήξει η

διορία που μας έδωσε ο γενικός και δεν υπάρξει

λύση στο πρόβλημα, θα είμαστε όλοι πάλι εδώ»,

αλλά και ο επικεφαλής παράταξης της μειοψη-

φίας Γ. Μπιθυμήτρης, μίλησε για εφαρμογή

συγκεκριμένης πολιτικής από την κυβέρνηση

που έχει ως στόχο να γίνουν τα κέντρα υγείας

ιδιωτικά ιατρεία και κάλεσε τους πολίτες σε συ-

νεχή αγώνα με επιμονή και υπομονή μέχρι την

τελική νίκη. 

Επίσης, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δή-

μαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς, που συμμε-

τείχε στη συνάντηση, καθώς είχε

προγραμματιστεί την ίδια ώρα ανάλογη συγκέν-

τρωση διαμαρτυρίας και από το δήμο Βύρωνα,

όπου υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα με τη λει-

τουργία του Κέντρου Υγείας της περιοχής, ο

οποίος ζήτησε να δοθεί μόνιμη λύση και να κα-

λυφθούν άμεσα οι ανάγκες των κέντρων υγείας

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί όλους τους πολίτες

σε διαρκή εγρήγορση ώστε να συνεργαστούν

όλοι μαζί και να εντείνουν τις προσπάθειες μέχρι

την οριστική επίλυση των προβλημάτων του Κέν-

τρου Υγείας Καλυβίων τονίζοντας ότι: «Η δημό-

σια δωρεάν υγεία και η πρόσβαση στην

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι συνταγμα-

τικό δικαίωμα όλων μας».

Ο Δήμος Σαρωνικού διαδηλώνει στο Υπουργείο 

Πέντε πόλεις - τρεις γιατροί στο Κέντρο Υγείας
Αδράνεια και αδιαφορία για την Πρωτοβάθμια Υγεία  

«Ο Δήμος Σαρωνικού είναι
υποχρεωμένος να εισπράξει
το ΦΠΑ που αναλογεί στους
λογαριασμούς πώλησης ύδα-
τος του Β’ Τετραμήνου 2011
και να το αποδώσει στη Δ.Ο.Υ.,
παρότι δεν μας βρίσκει σύμ-
φωνους οποιαδήποτε νέα οι-
κονομική  επιβάρυνση,
ιδιαιτέρως αυτές τις τόσο δύ-
σκολες μέρες που βιώνουμε
όλοι οι Έλληνες». 
Αυτό απαντά σε δημοσιεύματα

ο Δήμος Σαρωνικού, ότι χρεώ-

νει αναδρομικά τους δημότες

σε ΦΠΑ και το τεκμηριώνει: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις

ΠΟΛ 1242/24-11-2011 της Γενι-

κής Γραμματείας Φορολογικών

και Τελωνειακών Θεμάτων του

Υπ. Οικονομικών, όπως ορίζε-

ται στην παρ. 2 οι ΟΤΑ και τα

άλλα ΝΠΔΔ για τη δραστηριό-

τητα παροχής νερού μη εμφια-

λωμένου, υπάγονται στο Φόρο

Προστιθέμενης Αξίας και

οφείλουν να χρεώνουν ΦΠΑ

στα φορολογικά στοιχεία που

εκδίδουν από 22/8/2011, ανε-

ξάρτητα από την περίοδο κα-

τανάλωσης που αφορούν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της

περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθ.

16 του κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γί-

νεται απαιτητός κατά το χρόνο

έκδοσης του τιμολογίου ή

άλλου στοιχείου που επέχει

θέση τιμολογίου.

Επιπλέον σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του Ν. 4038/12 άρθρο 4

παράγραφος 2 οι ΟΤΑ και τα

άλλα ΝΠΔΔ που υπόκεινται

στο Φόρο Προστιθέμενης

Αξίας σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του Κώδικα ΦΠΑ και εφό-

σον αποδεδειγμένα δεν

επέβαλαν ΦΠΑ κατά την εί-

σπραξη των αμοιβών τους από

τους αντισυμβαλλόμενους, δεν

υποχρεούνται να αποδώσουν

το ΦΠΑ που αναλογεί στις υπη-

ρεσίες (σύνδεση νέας παρο-

χής, μεταφορά υδρομέτρου,

επανασύνδεση παροχής κλπ)

που παρασχέθηκαν μέχρι

31/12/2011, σε αντίθεση με την

παροχή νερού που θεωρείται

αγαθό και όχι υπηρεσία».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Περί αναδρομικής χρέωσης ΦΠΑ στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


