
Από την Ουάσιγκτον, ο Αντ. Σαμαράς που είχε πάει

πρόσφατα για συνάντηση με τον Ομπάμα, άφησε να

του ξεφύγει, όπως είναι γνωστό, η εξής ανησυχητικά

παράδοξη άποψη, με την οποία τάσσεται αλληλέγ-

γυος, αν όχι εμπνευστής, πάντως ευμενής αποδέκτης

της «θεωρίας» των «δύο άκρων» που διατύπωσαν οι

κάκιστοι σύμβουλοί του, Χρυσ. Λαζαρίδης και Φαήλος

Κρανιδιώτης. Είπε:

«Από τη μια πλευρά, η περίπτωση της “Χρυσής Αυγής”
και από την άλλη πλευρά μια ακραία Αντιπολίτευση,

που ζητάει έξοδο από το ευρώ και
έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΝΑΤΟ»!!!

Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς ταυτί-

ζει μια βίαιη, τραμπούκικη και εγκλη-

ματικής δράσης οργάνωση, από

χουντικά κατάλειπα νεο-ναζιστικών

αντιλήψεων, που παρέσυραν μισό

εκατομμύριο αγανακτισμένους Έλ-

ληνες, την ταυτίζει λέω, με τα κόμ-

ματα που αντιδρούν στην

αποδεδειγμένα καταστροφική μνημονιακή πολιτική,

που οδήγησε στην αμαχητί υποδούλωση της Ελλάδος

και στον εξανδραποδισμό ενός υπερήφανου και αξιο-

σέβαστου λαού. 

Ταυτόχρονα ο Αντώνης Σαμαράς πλαστογραφεί και

παραποιεί εσκεμμένως τους αντιπάλους του εκείνους

που δεν επιθυμούν την «έξοδο» της χώρας από τους

παραπάνω οργανισμούς, αλλά απεναντίας διακηρύσ-

σουν την επιδίωξή τους ν’ αλλάξουν, κυρίως μέσω της

Ε.Ε. αυτήν την καταστροφική πολιτική, για τους

λαούς της Ευρώπης. Και εννοώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμη-

θείτε την επίμονη, πέρυσι προεκλογικά προπαγάνδα,

ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει την Ελλάδα εκτός ευρώ”
και την τρομοκρατική επίδραση που είχε αυτό στους

ψηφοφόρους. Εννοούσε λοιπόν και τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Συνέχεια στη σελ.2

Διαβάζετε νέα  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

του Κώστα
Βενετσάνου

Δημόσια διαβούλευση

για την Κυριακάτικη  

λειτουργία των εμπορικών

καταστημάτων
στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Νοικοκύρεμα στα οικονομικά
του Δήμου Κρωπίας 

12 εκατ. υποχρεώσεις το 2010,

6 εκατ. το 2013
Ψηφίστηκε ομόφωνα 

ο Ισολογισμός

Κορωπί 9 Οκτωβρίου 1944

69 χρόνια μετά την πυρπόληση 

από το ναζιστικό μηχανισμό:  

47 νεκροί και 400 σπίτια καμμένα! 
Σελίδα 12

IE Eπιστημονική Συνάντηση
Νοτιοανατολικής Αττικής στο Κορωπί

Σελίδα 7

Kαταπάτηση δικαιωμάτων

στη νήσο Υδρούσα
Σελίδα 13

“Πραξικοπηματική 
κατάλυση του πολιτεύματος

Το σύμπτωμα και η αρρώστεια”

Γ. Κασιμάτης

Σελίδα 16

Σελίδα 6

Πραγματικότητα η αποχέτευση στο

Μαρκόπουλο με τριτοβάθμιο βιολογικό

καθαρισμό

Σε λίγους μήνες στο

Μαρκόπουλο, θα

μπορούν να αρχί-

σουν να συνδέονται

οι ιδιοκτήτες με το

δίκτυο αποχέτευ-

σης!       Σελίδα 14
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Γιατί αν εννοούσε μόνο το ΚΚΕ που έχει διατυπώσει

ρητά αυτήν την άποψη, είναι ακόμα πιο επικίνδυνη, αν-

τιδημοκρατική και αντεθνική η θέση του Σαμαρά.

Είναι μήπως «εκτός συνταγματικού τόξου» όποιος έχει

διαφορετική άποψη για το ευρώ, την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ;
Εν κατακλείδι ο Πρωθυπουργός – έστω μειωμένης εξου-

σίας και μεγάλης ευθύνης – βάζει απέναντί του, εκτός απ’

το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, τους Ανεξάρτητους Ελληνες, τους

αγανακτισμένους, ελπίζω, πρώην ψηφοφόρους, της «Χρυ-

σής Αυγής» και όλους τους Έλληνες που είναι αντίθετοι

στην εξαθλίωση και προσβολή που υφίστανται από τη «μνη-

μονιακή» πολιτική Σαμαρά – Βενιζέλου και του πρωτεργάτη

προκατόχου του Γ. Παπανδρέου. 

Πας μη Σαμαρικός, «βάρβαρος»(!) δηλαδή.

Η αντίληψη αυτή όμως είναι λίαν επικίνδυνη, διχαστική και

σε τελευταία κατάληξη αντεθνική.

Δεν είναι εθνικιστής – όχι σωβινιστής, για να μην μπερ-

δεύουμε τους όρους – όποιος διχάζει το Έθνος!

Δεν αγαπά και δεν υπηρετεί το Έθνος του, την Πατρίδα του,

την Ελλάδα, όποιος την οδηγεί σε νέο διχασμό και ίσως –

δυστυχώς – σε νέο εμφύλιο. 

Το τί είναι ας ψάξει να το βρει μόνος του. Αυτή τη στιγμή

στην Ελλάδα δεν παίζεται ...«ποδόσφαιρο», (Ολυμπιακός –

Παναθηναϊκός, δεξιά – αριστερά). Αυτή τη στιγμή διακυ-

βεύεται η «τύχη», η ύπαρξη της Ελλάδας και η «μοίρα» του

λαού μας. Δεν προτάσσω την επιδίωξή μου να ζήσω σε μιαν

ανθρώπινη, πραγματικά σοσιαλιστική, κοινωνία. Προέχει η

σωτηρία της Ελλάδας και των Ελλήνων. 

Και βέβαια αυτό προϋποθέτει μια δικαιότερη κοινωνικο-πο-

λιτική διακυβέρνηση. 

Ο διχασμός που προωθεί ο Σαμαράς και οι συν αυτώ και

υποδαυλίζουν οι κάκιστοι σύμβουλοί του, βάζει απέναντί

του την μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. 

Αυτά είναι τα «δυο άκρα», αν θέλουμε σώνει και καλά να

υπάρχουν τέτοια. 

Οι «πρόθυμοι», ενδοτικοί, υποτελείς των κερδοσκόπων, το-

κογλύφων, αρπακτικών από τη μια πλευρά κι εκείνοι που

αντιστέκονται, που αντιδρούν, που παλεύουν για την ανα-

τροπή αυτής της ιδιότυπης κατοχής, της εξαθλίωσης και

της καταστροφής απ’ την άλλη πλευρά. Όσοι αισθάνονται

πατριώτες, όσοι αισθάνονται άνθρωποι ελεύθεροι και δεν

θέλουν να είναι ανδράποδα, όσοι έχουν αίσθηση του δι-

καίου και της κοινωνικής αλληλεγγύης οφείλουν να βρί-

σκονται ακριβώς στην «άλλη πλευρά». Όλοι! Τώρα ξέρουν

και δεν υπάρχουν φοβικές και παραπλανητικές δικαιολο-

γίες. 

Διότι η ηγετική ομάδα της «Χρυσής Αυγής» και στελέχη

της, εκόντες – άκοντες ή διασαλευμένοι μπορεί να επιδιώ-

κουν την βίαιη κατάλυση του πολιτεύματος, αλλά αυτό

είναι το σύμπτωμα, όπως επεσήμανε εύστοχα ο διακεκρι-

μένος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κασιμά-

της1. «Η αρρώστια είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση η
οποία αποτέλεσε και την πρώτη πραξικοπηματική κατά-
λυση του πολιτεύματος, για την οποία κατηγορείται η δεύ-
τερη φάση της. [...] Η βασική πράξη κατάλυσης του
πολιτεύματος έγινε με την υπογραφή των δανειακών συμ-
βάσεων. Με την παραίτηση δηλ. της Εθνικής Κυριαρχίας
και την καθολική δέσμευση της δημόσιας περιουσίας, η
οποία αποτελεί παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, στην οποία
υπάγεται και η λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή έγινε με σφετερι-
σμό της λαϊκής κυριαρχίας, εφ’ όσον γίνεται εναντίον του
Συντάγματος και παρεκάμφθη μάλιστα και η Βουλή. 

Επομένως έχουμε μια κατάλυση από τότε. Ήταν πραξικο-
πηματική. Μ’ αυτήν δεν έχει ασχοληθεί κανείς μέχρι σή-
μερα», είπε ο αναγνωρισμένου κύρους Συνταγματολόγος

και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων, απαντώντας στην ψευδε-

πίγραφη και έωλη «ένσταση» πρώην Υπουργού, ότι «δεν
θα μας δάνειζαν» και τα γνωστά εκφοβιστικά τετριμμένα:

«”...Αυτό το «ελαφρυντικό” σε εισαγωγικά, ΔΕΝ προβλέ-
πεται από κανένα Σύνταγμα, από καμμία νομοθεσία, ούτε
από το διεθνές Δίκαιο [...] Δεν παρεκάμφθη μόνον η Βουλή
εκ των άνω (Σ.Σ. εκ πλαγίας εξουσίας θα έλεγα) αλλά κι
από την ίδια τη Βουλή, δεν ζητήθηκε ποτέ ούτε να μοιρα-
στούν να μάθουν τι υπέγραψαν. Αυτό δεν είναι έγκλημα;»
Ας μου επιτραπεί να προσθέσω επιμένοντας στην άποψή

μου: Είναι ή δεν είναι κοινοβουλευτικό και πολιτειακό πρα-

ξικόπημα η «Κυβέρνηση» Λουκά Παπαδήμου, όταν κανέ-

νας Συνταγματολόγος ή αρμόδιος πολιτειακός παράγοντας

δεν μας έχει επιδείξει σε ποιά Συνταγματική διάταξη προ-

βλέπεται ο σχηματισμός κυβέρνησης “από μη μέλος της
Βουλής”, ως Πρωθυπουργού. Στα παλαιότερα Συντάγματα

υπήρχε σχετική διάταξη· το 1986 με την πρώτη αναθεώ-

ρηση καταργήθηκε. Αυτό δεν είναι πολιτειακό έγκλημα;

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο «οικονομική κρίση». Έχουμε

κρίση θεσμών. Συνταγματική κρίση. Πολλαπλή και κατ’

εξακολούθηση. Διαρκή. 

Κι ακόμα, οι χιλιάδες αυτοκτονίες – ομολογημένες κι από

τον Στουρνάρα – η εξαθλίωση, η αρπαγή των κόπων «μιας

ζωής» του Έλληνα, η ανεργία, η πείνα, η μετανάστευση, η

υπογεννητικότητα, η κατάθλιψη και η ανεξέλεγκτη ακόμα

αγανάκτηση, απεικονίζουν ή όχι ανθρωπιστική κρίση; 

Ποιός είναι υπεύθυνος; Τα παράπλευρα νοσηρά συμπτώ-

ματα ή αυτοί κυρίως που τα δημιούργησαν: Το χρηματοοι-

κονομικό κεφάλαιο, οι παπατζήδες και τ’ αρπακτικά της

οικονομίας, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Ενώσεις και οι συμ-

μαχίες που δημιούργησε και ελέγχει με «ηγέτες» - μαριο-

νέτες του συστήματος «της άκρως ανταγωνιστικής
οικονομίας της αγοράς»2!

――――――――
1. ΑΝΤ1, στην εκπομπή του Παπαδάκη, 10.10.2013

2. Αρθρο 2 §1 της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 

“Πραξικοπηματική κατάλυση του πολιτεύματος”

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
39η  συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης συ-

νεδριάζει την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα θέμα:

1. Απόφαση για την επανάληψη της απευθείας ανάθεσης

της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών  για τα

καύσιμα του Δήμου έτους και πετρέλαιο θέρμανσης.

40ή  συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης συ-

νεδριάζει την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

21:00, με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Aναλυτικά στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

7ο Φεστιβάλ Πειραματικού Κινη-
ματογράφου Σελ. 4

Το “Μαϊστράλι” χρωστάει Σελ. 6

Ωμή παρέμβαση εκκλησίας στο
Δήμο 3Β Σελ. 6

Η τριλογία στην Αισχυλική
“Ορέστεια” γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Let’s rock Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Οι ταινίες πίσω απ’ τις κάμερες
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

11η Εθελοντική Λαμπαδηδρο-
μία εθελοντών Σελ. 15

Να τρώμε βόδια με φυματίωση
προτείνει η Ε.Ε. Σελ. 17

Νέες ειδικότητες στα ΙΕΚ Σελ. 17

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανόε
Καγιάκ στη Βάρκιζα Σελ. 22

Ναυτοπροσκοπικοί Κωπηλατι-
κοί αγώνες Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Η Πρεσβεία της Μπολιβαρια-

νής Δημοκρατίας της Βενε-

ζουέλας στην Αθήνα

διοργανώνει από τις 10 έως

και τις 20 Οκτωβρίου 2013

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ»  με εκδηλώ-

σεις σε 10 δήμους της Αττι-

κής, μεταξύ των οποίων και ο

Δήμος Σαρωνικού.

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου θα

φιλοξενηθούν στο Αμφιθέα-

τρο του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου Σαρωνικού με:

17:30 – Εκπαιδευτικό Εργα-

στήριο για το μουσικό όρ-

γανο Μπαντόλα (είδος

μαντολίνου που για χρόνια

αποτέλεσε την μουσική έκ-

φραση των νότιων περιοχών

της Portuguesa και της Co-

jedes, της δυτικής περιοχής

Apure, της κοιλάδας Arauca,

και των πεδιάδων της ανατο-

λικής Κολομβίας).

19:00 – Προβολή ταινίας του

Βενεζουελάνικου Κινηματο-

γράφου με το έργο «Καρτ Πο-

στάλ από το Λένινγκραντ».

21:00 – Συναυλία Παραδοσια-

κής Βενεζουελάνικης Μουσι-

κής «Μπάντολα, η ψυχή των

βενεζουελάνικων πεδιάδων».

Με μια νότα αισιοδοξίας ση-

κώνει την αυλαία του το 7ο

Φεστιβάλ Πειραματικού Κινη-

ματογράφου στην Ταινιο-

θήκη της Ελλάδος Λαϊς (Ιερά

Οδός 48 Κεραμεικός, Αθήνα)

από τις 17 Οκτωβρίου και θα

διαρκέσει μέχρι τις 27 Οκτω-

βρίου.

Η ταινία έναρξης του Φεστι-

βάλ, είναι του Ελβετού Λιο-

νέλ Μπαγέ, «Les Grandes
Ondes» (a l’ Ouest), γυρι-

σμένη το 2013, με αναφορά

στη δεκαετία του ’70 και την

περίοδο της πορτογαλικής

Επανάστασης των Γαρύφά-

λων που ανέτρεψε τη δικτα-

τορία του Σαλαζάρ.  «Τώρα

είναι πιο σημαντικό από ποτέ

να θυμηθούμε από πού ερχό-

μαστε και τι έχουμε κατακτή-

σει στη διαδρομή» έχει πει

χαρακτηριστικά ο 38χρονος

σκηνοθέτης.

Πρεμιέρα στο 7ο Φεστιβάλ θα

κάνουν η νέα ταινία του

Νίκου Γραμματικού «Μήδεια
κρείσσων των εμών βουλευ-
μάτων», το ντοκιμαντέρ «Στο
Λύκο», των πρωτοεμφανιζό-

μενων Χριστίνα Κουτσοσπύ-

ρου και 'Αραν Χιούζ, η

διεθνής συμπαραγωγή

«OXΙ», του Κεν Μακ Μάλεν,

μια διεθνής κινηματογραφική

απάντηση στην τρέχουσα

κρίση που, όπως αναφέρεται,

επιβάλλεται στην Ελλάδα...

Το Φεστιβάλ είναι ενταγμένο

στο πρόγραμμα «Η κινηματο-

γραφοφιλία στη νέα εποχή»,

και πήρε μια «ανάσα»

500.000 € από το ΕΣΠΑ. 

Αφιερώματα σε μεγάλους

δημιουργούς, σύσταση νέων

τμημάτων (και διαγωνιστι-

κού), πρεμιέρες, αφιέρωμα

σε Έλληνες της Διασποράς,

οργάνωση παράλληλων εκ-

δηλώσεων και εικαστικές εκ-

θέσεις, θα ξεδιπλωθούν έως

τις 27 Οκτωβρίου.

Στο Φεστιβάλ θα γίνει πλήρης

αναδρομή στο έργο του πορ-

τογάλου σκηνοθέτη Πέδρο

Κόστα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει,

αφιέρωμα 15 ταινιών του

πρωτοπόρου σκηνοθέτη-εικα-

στικού Χαρούν Φαρόκι, ενώ

θα πραγματοποιηθεί μεγάλη

έκθεση με τις βιντεοεγκατα-

στάσεις του στη Σχολή

Καλών Τεχνών (29/10)..

Ο γενικός τίτλος του αφιερώ-

ματος «Ενάντια σε ποιον;
ενάντια σε τι;» απαντά στα

ερωτήματα που θέτει στη

δουλειά του ο Φαρόκι και

ερευνά σε όλη την καλλιτε-

χνική του διαδρομή, την απο-

δόμηση της οπτικής μας

κουλτούρας στα κομμάτια

που τη συνθέτουν... 
Θα προβληθούν, ακόμη, έξι ται-

νίες του Ρομπέρτο Ροσελίνι, ψη-

φιακά αποκαταστημένες: «Η

μηχανή που σκοτώνει τους κα-

κούς» (La macchina ammazzacat-

tivi, 1952), «Ταξίδι στην Ιταλία»

(Viaggio in Italia, 1953), «Ινδία»

(India, 1959), «Στρόμπολι»

(Stroboli terra di dio, 1949),

«Αγάπη» (L'amore, 1948) και

«Ρώμη ανοχύρωτη πόλη» (Roma

citta aperta, 1945).

Οι προβολές και οι παράλληλες

εκδηλώσεις του 7ου Φεστιβάλ

Πειραματικού Κινηματογράφου

είναι πολλές και ενδιαφέρου-

σες. Κινηματογράφος Λαΐς της

Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Ιερά

Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάν-

δρου, Κεραμεικός, Αθήνα)

Πνευματικές βραδιές με τον

Αττικό Πνευματικό Ομιλο

Το Εργαστήρι Πνεύματος Aττικός Πνευματικός Ομιλος

Γλυφάδας, ξεκίνησε τις εβδομαδιάτικες συναντήσεις του

κάθε Πέμπτη στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλ-

λάς, Βασ. Γεωργίου 75 και Δούσμανη, Γλυφάδα.

Την Πέμπτη  10 Οκτωβρίου έχει ποιητική βραδιά

«ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΧΤΥΠΗΜΑ» 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Ένα εξαιρετικό ατμοσφαιρικό θρίλερ, «Το Τέλειο Χτύ-
πημα», (La Migliore Offerta / The Best Offer) ντυμένο με τη

μουσική του θρυλικού Ennio Morricone, θα παρουσιάσει την

εβδομάδα 10 – 16 Οκτωβρίου 2013, το Δημοτικό Κινημα-

τοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις.

Προβολές: 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: Giuseppe Tornatore

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Jim Sturgess, Geoffrey Rush

και Donald Sutherland

Ο Giuseppe Tornatore, σκηνοθέτης του αριστουργηματικού

«Σινεμά ο Παράδεισος», καταθέτει όλη του τη μαεστρία σε

μια κλασική, ελεγειακή ιστορία μυστηρίου, με αναφορές

στον συναρπαστικό χώρο της τέχνης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

7ο Φεστιβάλ Πειραματικού Κινηματογράφου 
Οι προβολές και οι παράλληλες εκδηλώσεις, πολλές και ενδιαφέρουσες. 

Ποτέ ξανά φασισμός

Η Εναλλακτική Δράση σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλ-

λήλων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οργανώ-

νουν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. εκδήλωση με

τίτλο: «Ο φασισμός τότε και τώρα”, στην Πνευματική Εστία

Βούλας με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η Βάρη, Βούλα Βουλιαγμένη γιορτάζει

την ημέρα της 3ης ηλικίας

Η Διεύθυνση του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ορ-

γανώνει εκδήλωση για  τον γιορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Τρίτης Ηλικίας   στην Αίθουσα ΙΩΝΙΑ , την Τετάρτη 30

Οκτωβρίου στις 19.00.

«Η Αξία της Μεσογειακής Διατροφής» 

Tην Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στις 11:00 η Διεύθυνση του Δήμου

3Β, οργανώνει ομιλία με θέμα «Η Αξία της Μεσογειακής Δια-

τροφής» στo ΚΑΠΗ της Βούλας (στην κεντρική πλατεία).

Γεύση από Βενεζουέλα στο
Δήμο Σαρωνικού

Τριήμερη εκδρομή

26 - 28 Οκτωβρίου
(ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΡΟΦΛΙΑ- ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ–

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ)

Σαββάτο 26/10,  8 πμ Αναχώρηση από  Βούλα 

Κόστος εκδρομής 115 € ανά άτομο σε δίκλινο για τα

μέλη και 125 ευρώ για τα μη μέλη 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Όλες οι μετακινήσεις με πούλμαν.
Διαμονή  με πρωινό   στο  LETRINA www.hotelletrina.gr  

Δύο γεύματα με τρία πιάτα,  Οικοξεναγός για τα φυσικά οικο-

συστήματα, Ξεναγός για τους αρχαιολογικούς χώρους

Αρχηγός  Μάκης Σταύρου 6977990887

Δηλώσεις συμμετοχής 

Λίτσα Χρυσομαλλίδου  2109655563  6937511022

και στο email ena.drasi@gmail.com 

Σεμινάρια παρασκευής

κρασιού στο π. κάμπινγκ

Οι εθελοντές στο π. κάμπινγκ Βούλας, οργανώνουν σε-

μινάρια παρασκευής κρασιού  στον χώρο κάθε Τρίτη στις

6.00-7.30μμ.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, θα διαρ-

κέσουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και θα πραγματοποι-

ούνται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο των

πεζών. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τη-

ρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμετοχής: κ. Μάρκος τηλ.

6942510025
Εθελοντές αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π.  κάμπινγκ Βούλας
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Αρχαίας Ελληνικής περιόδου τα

σεμινάρια eναλλακτικής θεώρησης της ιστορίας θα συνεχι-

σθούν με τη Ρωμαϊκή περίοδο από τη Δευτέρα 14/10. Ο προ-

γραμματισμός της “Εναλλακτικής Δράσης”  είναι να

συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν  μέχρι τον Ιούνιο με τις

επόμενες περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας.   

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Εισηγητής είναι ο ιστορικός Μάκης Σταύρου. Λόγω του

περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις ena.drasi@gmail.com

ή στο 6976002835. Aναλυτικά το πρόγραμμα:

www.ebdomi.com.προσεχή γεγονότα.

«Ελευσίνα, τα Μυστήρια, Αι-

σχύλος και η Αθήνα του

Χρυσού Αιώνα: Μαθήματα

για Εμάς, Σήμερα» 

Ο Δήμος Ελευσίνας και η

Εταιρεία Μελέτης Προβλη-

μάτων Συλλογικών

(Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ)  οργανώνουν

Συμπόσιο στην Ελευσίνα με

θέμα  «Ελευσίνα, τα Μυστή-
ρια, Αισχύλος και η Αθήνα
του  Χρυσού Αιώνα: Μαθή-
ματα για Εμάς, Σήμερα»  την

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, 7μ.μ.

στο Δημαρχείο Ελευσίνας. 

«Η τέχνη στο δρόμο» - lembessi art

Οι αίθουσες τέχνης el.marnerigalerie, ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ art gallery και το Christina

Skouloudi design studio της οδού Λεμπέση, δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης,

διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το lembessi art 2013 που θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 12 και 13 Οκτωβρίου και θα είναι

ανοιχτό για όλους!

Το διήμερο αυτό υπαίθριο φεστιβάλ τέχνης που ξεκίνησε το 2010, έχει γίνει θε-

σμός  στην περιοχή της Ακρόπολης και με σύνθημα: «Η τέχνη στο δρόμο», ση-

ματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας χρονιάς καλώντας μικρούς και μεγάλους να

μάθουν, να δημιουργήσουν, να διασκεδάσουν, να μυηθούν στον κόσμο της τέ-

χνης με ποικίλα πολιτιστικά και εικαστικά δρώμενα από πλήθος καλλιτεχνών!

Αναλυτικά το πρόγραμμα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Η φθινοπωρινή 112η Δημοπρασία

Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιο-

φίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιο-

φιλία», θα διεξαχθεί την

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στο Φι-

λολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

στην Πλατεία Καρύτση 8 και ώρα

19:00. Κυκλοφορεί ο έντυπος κα-

τάλογος («Βιβλιοφιλία» τεύχος

141) και τα βιβλία είναι διαθέσιμα

για το κοινό σε έκθεσή τους στο

«Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων»

στην οδό Μαυρομιχάλη 7 στην

Αθήνα. 

Συνολικά δημοπρατούνται 707

παλιά και σπάνια βιβλία, παλαιοί

χάρτες της Ελλάδας, χαρακτικά,

έργα και αρχεία ταξινομημένα σε

60 κατηγόριες.

Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων

Σε ένα ανοικτό εργαστήρι σκί-

τσου προσκαλούν μικρούς και

μεγάλους η Λέσχη Ελλήνων

Γελοιογράφων και το ΚΕΘΕΑ

την Κυριακή 13 Οκτωβρίου.

Στον κήπο του νεοκλασικού

όπου στεγάζεται το πρό-

γραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΗ, στην οδό Σταυρο-

πούλου 29, Πλ. Αμερικής,

γνωστοί γελοιογράφοι, μέλη

της Λέσχης, θα  σχεδιάσουν

παρέα με το κοινό, θα μοιρα-

στούν μαζί του τα μυστικά της

γελοιογραφίας  και θα σκιτσά-

ρουν τα πορτραίτο όσων θέ-

λουν …να γελοιογραφηθούν.

Το εργαστήρι θα διαρκέσει

από τις 11 το πρωί μέχρι 13:30

, η είσοδος είναι ελεύθερη για

το κοινό και τα απαραίτητα

υλικά θα βρίσκονται στο

χώρο. 

Με  το εργαστήρι ολοκληρώ-

νεται η έκθεση σκίτσου της

Λέσχης Ελλήνων Γελοιογρά-

φων για τα 30 χρόνια του

ΚΕΘΕΑ, η οποία φιλοξενείται

στο ίδιο χώρο.  

Πληροφορίες: Πολιτιστικό

Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυ-

ρoπoύλoυ 29, 112 52 Αθήνα

τηλ. 210 8640943, 210

8653960, 210 866337, mail:

politistiko@kethea-diavasi.gr

Οι Ελληνες γελοιογράφοι σκιτσάρουν μαζί με το κοινό
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Μαθήματα κομπιούτερ Δωρεάν

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», σε συνέχεια της υλο-

ποίησης του Μεγάλου Προγράμματος Εκπαίδευσης και

Επιμόρφωσης «ΓΙΝΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΣ», επαναλαμβάνει

- την πρώτη θεματική του Προγράμματος που αφορά την

Κατάρτιση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την

απόκτηση Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών της VELLUM – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρο το Πρόγραμμα προωθεί

τη Διάδοση και την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, στη-

ρίζει την Απασχόληση και ενισχύει τους Άνεργους συμπο-

λίτες μας αλλά και τους Εργαζόμενους που χρειάζονται

ενίσχυση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και είναι ταχύρυθμα με:

1) Internet  (8 ώρες) - 2) Word (10 ώρες) - 3) Excel (10

ώρες) 

Το Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που αποκτάται από το πρό-

γραμμα, είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο

για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Η κατάρτιση θα διεξαχθεί από αξιόλογους εισηγητές –

επιμορφωτές με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στα

αντικείμενα τους.

Λεωφ. Βουλιαγμένης 28, Βούλα, τηλ. 210 9657.957

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, ενόψει της εφαρμογής του άρ-

θρου 16, παρ. 2 του  Ν. 4177/2013

(Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προ-

ϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

και άλλες διατάξεις) , διοργανώνει συ-

νάντηση ενημέρωσης και δημόσιας

διαβούλευσης με τον εμπορικό κόσμο

της πόλης θέμα «Λειτουργία των εμ-

πορικών καταστημάτων τις Κυριακές

στα όρια του Δήμου Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 13 Οκτωβρίου, στις 12 το με-

σημέρι, στη Βούλα, στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο

(Ιωνίας 18).

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί να

παραστούν όλοι οι έμποροι της πόλης

ενώ από πλευράς Δημοτικής Αρχής το

παρόν θα δώσουν και θα παρουσιά-

σουν τις θέσεις του Δήμου ο Δήμαρ-

χος Σπ. Πανάς και ο αρμόδιος Αντιδή-

μαρχος Δ. Κοντονής.

Οπως δήλωσε  ο Σπ. Πανάς:

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
έχει κληθεί από την Περιφέρεια Αττικής
να καταθέσει τις θέσεις του, όσον αφορά
τη λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων τις Κυριακές,  στα όρια του ενιαίου
Δήμου. Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερό-
τητες της πόλης και συνυπολογίζοντας
πως η περιοχή αποτελεί ελκυστικό τουρι-
στικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο, κρί-
ναμε επιβεβλημένο να ακούσουμε τις
απόψεις του εμπορικού μας κόσμου πριν
καταθέσουμε ως Διοίκηση του Δήμου τις
τελικές μας θέσεις, ενόψει της εφαρμο-
γής του Ν. 4177/2013. Δίνουμε λοιπόν
την ευκαιρία σε όλους τους εμπόρους να
συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση
που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία
της Δημοτικής Αρχής, ώστε όλοι μαζί να
συν-διαμορφώσουμε τις θέσεις του
Δήμου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Καλώ όλο τον εμπορικό κόσμο να δώσει
το παρών στη συνάντηση της προσεχούς
Κυριακής, γιατί είναι ένα ζήτημα που μας
αφορά όλους». 

Δημόσια διαβούλευση για την Κυριακάτικη

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Κυριακή 13 Οκτωβρίου, 

12 πμ. στο Δημαρχείο, 

στη Βούλα 

Στη Δημοτική Συνεδρίαση

των 3Β στις 3/10, ο δημοτικός

σύμβουλος Δημ. Δαβάκης

κατήγγειλε ότι το κατάστημα

“Μαϊστράλι”, ενώ χρωστάει

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

και έχει εντολή να σταματή-

σει  κάθε οικοδομική εργασία

από το Μάιο, δούλεψε όλη τη

σαιζόν και δεν μιλάει κανείς

για τα χρέη.

Είπε συγκεκριμένα ο Δ. Δα-

βάκης:

Αυτό το κατάστημα κύριε

Κοντονή που είστε καθ’ ύλην

αρμόδιος  γνωρίζετε την

οδύσσεια των εγγραφων που

έχουν διανεμηθεί; Ξέρετε τι

έχει γίνει; Ξέρετε και είναι

ακόμα ανοικτό;

Η πολεοδομία κάνει μία έκ-

θεση  16/5/2013 με αρ.πρ.

1592  προς το Αστυνομικό

Τμήμα Βουλιαγμένης και

λέει: «παρακαλούμε να δια-

κόψετε χωρίς άλλη προειδο-

ποίηση τις οικοδομικές

εργασίες και να παρακολου-

θείτε την τήρηση της διακο-

πής σύμφωνα με το ΓΟΚ άρθ.

27/1985 και τις προαναφερό-

μενες διατάξεις

Αντίγραφο της εκθεσης απο-

στέλλεται στον οικείο Δήμο

και την Αστυνομική Αρχή. Η

Αστυνομική αρχή διακόπτει

αμέσως χωρίς άλλη ειδοποί-

ηση τις οικοδομικές εργασίες

και παρακολουθεί την τήρηση

της διακοπής.

Αυτά έχουν γίνει από τις

16/5/13, αλλά η σαιζόν βγήκε

μια χαρά και ήσυχα στο εν

λόγω κατάστημα.

Επίσης η Πολεοδομική Εκ-

θεση έβγαλε 416.960 € ως

πρόστιμο ανέγερσης και ως

πρόστιμο διατήρησης

69.493€ συν ότι στο πρώτο

σκέλος λέει ότι ο αυθαίρετος

κλειστός που είχε καταγρα-

φεί με την υπ. αρ. 32/97 έκ-

θεση αυτοψίας του Πολεοδο-

μικό Γραφείο Βουλιαγμένης.

Δηλαδή είχε κι άλλες αμαρ-

τίες το κατάστημα από το

1997, που ήταν ερμητικά

κλειστές ως συνήθως εκεί.

Γιατί τόση σήψη και αδιαφά-

νεια στο δήμο και γιατί αυτή

η ελλειψη επικοινωνίας στις

υπηρεσίες, που όταν η Πολε-

οδομία σου βγάζει πρόστιμο,

συν του 1997 τα πρόστιμα και

η άδεια των καταστημάτων

καλά κρατεί, κάτι συμβαίνει.

Δεν μπορεί να αδειοδοτείται

ένα κατάστημα που χρω-

στάει.

Για πείτε μου πώς άλλαξε

ιδιοκτήτη έχοντας φοβερά

χρέη στο Δήμο; Μπορεί να

αλλάξει ιδιοκτήτη να γίνει

συμφωνητικό καινούργιο που

να φαίνεται ο παλιός εταίρος

έχοντας φοβερά χρέη στο

Δήμο;

Στον Δ. Δαβάκη απάντησε ο

αντιδήμαρχος Διον. Κοντο-

νής ότι: «δεν του έχει δοθεί

καινούργια άδεια λειτουρ-

γίας. Επιπλέον επειδή η Δη-

μοτική Αστυνομία έχει

καταργηθεί τους ελέγχους

κάνει η Αστυνομία. Είχα υπο-

γράψει να σφραγιστεί το κα-

τάστημα, αλλά επειδή δεν

υπήρχε εντεταλμένο όργανο

του Δήμου για να κάνει τη

σφράγιση, δεν έγινε η σφρά-

γιση.

Εχω κάνει έγγραφο προς το

Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά

δεν διαθέτει Επιτροπή και

δεν μπορεί να σφραγίσει».

Βέβαια πρέπει να θυμίσουμε

στον αντιδήμαρχο ότι η Δη-

μοτική Αστυνομία καταργή-

θηκε μόλις τον προηγούμενο

μήνα και η Πολεοδομία το ζη-

τάει από τον Μάιο του

2013!...

Α. Μπουζιάνη

To “Μαϊστράλι” έβγαλε στον “αέρα” ο Δημ. Δαβάκης

Χρωστάει πολλά, από πολλά χρόνια
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, ξεκινάει μαθήματα σε

διάφορα τμήματα και ενδιαφέροντα. Ετσι  ήδη λειτουργούν

στο τα παρακάτω τμήματα:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Διδάσκει η κα Καρακώστα Έφη - τηλ.

6942-901643

Παιδικό τμήμα: Κάθε Σάββατο, 10-11 π.μ. ή 11-12 π.μ. (Δω-

ρεάν για παιδιά που οι γονείς τους είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου

και ταμειακώς ενήμεροι) Τμήμα ενηλίκων: Κάθε Τετάρτη 19.00-

20.30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Διδάσκει η Τίνα Ζαντιώτη, τηλ. 6994-016060

Δευτέρα: 20.30-21.30, Τρίτη: 20.15-21.15, Πέμπτη: 20.30-

21.30

ΓΙΟΓΚΑ Διδάσκει η Φωσκόλου Σοφία -τηλ. 6934-259442 Πέμ-

πτη: 18.30-20.00

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Διδάσκει η Ζωή Θαλασσινού, τηλ.

6945-974784. Δευτέρα: 19.00-20.30

ΛΑΤΙΝ-ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Διδάσκει η Μέλπω Χαραμάτου, τηλ.

6950-430963 Κάθε Τρίτη: 19.00-20.00

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τηλ. Επικοινωνίας: 6907-767606 Γίνον-

ται ατομικά μαθήματα κατόπιν συνεννόησης (Πέμπτη)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ Ζέππα Ράνια - τηλ.: 6939-

499593. Κατόπιν συνεννόησης (Πέμπτη)

Εφόσον  υπάρξουν δηλώσεις συμμετοχής θα λειτουργήσουν

και:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΛΕΞΙΜΟ (υε βελόνες)

Διδάσκει η Δήμητρα Σουτόγλου τηλ.6946-602918 Πέμπτη:

21.00-22.00, Σάββατο: 14.30-15.30

ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ τηλ. Επικοινωνίας: 6974-438277 & 6948-

505748.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ Τηλ. Επικοιν.:

6974-438277 Δημιουργία τμημάτων παίδων και ενηλίκων.

ΒΑΚΧΟΥ 10 - ΒΑΡΗ τηλ. 210-8973455 ΚΙΝ: 6944-308718 /

6948-505748

Μαθήματα χορού, γιόγκα, 

γυμναστικής, πλέξιμο και...
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O Δήμος Παλλήνης καλεί

εθελοντές καθηγητές 
Οι ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες των δημοτών για Κοι-

νωνικές Παροχές και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των

αιτούντων μαθητών για την παροχή δωρεάν φροντιστηρια-

κών μαθημάτων, μεγαλώνουν αντίστοιχα και την ανάγκη

εθελοντικής προσφοράς από αλληλέγγυους καθηγητές.

Με την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες

ευκαιρίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση, ο Δήμος Παλ-

λήνης, απευθύνει έκκληση σε καθηγητές Φιλολογικών μα-

θημάτων, με κέφι και όραμα, να αφιερώσουν εθελοντικά

λίγο από το χρόνο τους για την υλοποίηση του προγράμ-

ματος, διδάσκοντας σε μαθητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές, μπορούν να επικοινωνούν με

το Κοινωνικό Φροντιστήριο (10:00 - 12:00 και 15:00 – 19:00),

στο 210 6033160 ή στο:  press@palini.gr

Ο Λόφος Κεραίας 

στο Γέρακα σε ιδιώτες;

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

καλεί σε εγρήγορση

Ο Λόφος Κεραίας στο Γέρακα -μέχρι χθες περιουσία της

ΕΡΤ- κινδυνεύει να πουληθεί σε ιδιώτες "για αξιοποίηση"

Γι' αυτό κάποιοι γείτονες του Λόφου αποφάσισαν να αντι-

δράσουν και καλούν την Κυριακή 13 του Οκτώβρη, ώρα 11.00

στο χώρο του Λόφου σε μια πρώτη συνάντηση/αντίδραση να

απαιτήσουμε:

Να χαρακτηριστεί ο Λόφος δασικός και να μην πουληθεί

στους ιδιώτες

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Παλλήνης στηρίζει αυτή την πρω-

τοβουλία και συμμετέχει στη συγκέντρωση της Κυριακής.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων, όλους τους γονείς του

Δήμου μας, να στηρίξουν αυτή και όποια άλλη κίνηση χρει-

αστεί να γίνει για το σκοπό αυτό.

Στόχος μας να παραμείνει ο Λόφος Κεραίας και οι άλλοι

ελεύθεροι χώροι της πόλης μας, πραγματικά ελεύθεροι,

«πράσινοι» και προσβάσιμοι σε όλους τους κατοίκους

Παλλήνη 07-10-2013.

Η ΙΕ Επιστημονική συνάν-

τηση Νοτιοανατολικής Ατ-

τικής φιλοξενείται εφέτος

στο Δήμο Κρωπίας και

συγκεκριμένα στο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο (Βασ.

Κων/νου 57), από 16 έως

20 Οκτωβρίου.

Η φετινή συνάντηση θα

ασχοληθεί με θέματα που

αφορούν: την αρχαιότητα,

την κοινωνιολογία, την

αρχαιολογία (προϊστορι-

κοί χρόνοι, ιστορική πε-

ρίοδος, βυζαντινή –

μεταβυζαντινή περίοδος),

αρχειακή έρευνα, λαογρα-

φία, Ιστορική έρευνα, Αν-

θρωπος και περιβάλλον,

με πολλούς και πολύ έγ-

κριτους ομιλητές.

Η έναρξη των συνεδριών

γίνεται την Πέμπτη 17

Οκτωβρίου στις 6.30μ.μ.

Η φετινή συνάντηση είναι

αφιερωμένη στη συγγρα-

φέα - λαογράφο Μαρία Μι-

χαήλ - Δέδε (1922-2001).

Κεντρική ομιλήτρια και τι-

μώμενο πρόσωπο της φετι-

νής συνάντησης είναι η

Όλγα Κακαβογιάννη με

θέμα: «Στοιχεία για τον
ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο
στον Μυρρινούντα, έναν
αγροτικό αρχαίο δήμο της
Αττικής»
21:00 Αγροτικός Συνεταιρι-

σμός Κορωπίου. Φωτογρα-

φική Έκθεση «Μνήμες
Τρύγου». Επίσκεψη στο εμ-

φιαλωτήριο του 1967.

Άνοιγμα νέων κρασιών –

κέρασμα με τοπικά προ-

ϊόντα από τους σπουδαστές

της σχολής Chef-d’οeuvre.

Παράλληλες 

εκδηλώσεις

Την Τετάρτη 16/10 στις

7.30μ.μ.  θα γίνουν εγκαίνια

Εκθεσης εικαστικών καλλι-

τεχνών Μεσογείων, στο Οι-

νοποιείο “Αναγνώστου”

(οδός Αδριανού). Παρου-

σίαση “Οίνων διαδρομέξς”

από την Ενωση Οινοπαρα-

γωγών Αμπελώνα Αττικής

(ΕΝ.Ο.Α.Α.)

Πέμπτη 17 ώρα 9μ.μ.

Αγροτικός Συνεταιρισμός

Κορωπίου - Φωτογραφική

εκθεση “Μνήμες Τρύγου” -

Επίσκεψη στο εμφιαλωτή-

ριο του 1967 - Ανοιγμα νέων

κρασιών.

Κυριακή 20/10, 10.30π.μ.

Περίβολος Ι.Ν. Αγ. Λουκά

(Λαμπρικά)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

“Ταξιδεύοντας στο παρελ-
θόν των Λαμπρικών”,
Ιωάννα Γκουτζιούμη, Αικα-

τερίνη, Πέτρου, Αρχαιολό-

γοι της Β’ ΕΠΚΑ.

11.30 Ξενάγηση από την

Ελένη Γκίνη - Τσοφοπού-

λου, επίτιμο Δι/ντρια Αρχαι-

οτητων.

8μ.μ. Οινοποιείο Αναγνώ-

στου, παρουσίαση “Οίνων

διαδρομές”.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

www.ebdomi.com-eidiseis

Η Μητρόπολη και ειδικά ο πατέρας Πανα-

γιώτης που εκκλησιάζει στον Προφήτη Ηλία

στο Κόρμπι, βγήκε από άμβωνος, όπως κα-

τήγγειλαν δημοτικοί σύμβουλοι στην Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής (7/10/13) και

κατηγόρησε τους συμβούλους εκείνους

που ψήφισαν να αναβληθεί το θέμα που

αφορούσε την ανέγερση του ναού του Προ-

φήτη Ηλία στο Κόρμπι.

Είναι ωμή παρέμβαση, με εκβιαστικές απο-

λήξεις.

Οι σύμβουλοι το κατήγγειλαν και ζήτησαν

να ανακαλέσει η εκκλησία. Ο Γ. Νιτερόπου-

λος το χαρακτήρισε “προεκλογικό παιχνίδι”

λέγοντας: «Δυστυχώς η εκκλησία μπήκε σε
προεκλογικό παιχνίδι, ίσως αθέλητα.
Επρεπε να ακούσει και τις δύο πλευρές· η
εκκλησία άκουσε μόνο τη μία».

Οι σύμβουλοι στο μεταξύ που ζήτησαν και

ψήφισαν την αναβολή του θέματος, είχαν

ουσιαστικά κενά και ελλείψεις στην τροπο-

ποίηση του σχεδίου, όπως δήλωσαν και ζή-

τησαν περισσότερα στοιχεία.

«Γιατί δεν το φέρατε πέρυσι το Μάιο το
θέμα κ. δήμαρχε και το φέρνετε τώρα; Η
τροποποίηση που είχα κάνει εγώ είναι 20
φορές καλύτερη για την εκκλησία» δήλωσε

ο Π. Καπετανέας.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παραβρέ-

θηκε και ο μητροπολίτης κ. Παύλος και οι ιε-

ρείς του Ναού του Προφήτη Ηλία του

Κόρμπι καθώς και ο πρόεδρος του συλλό-

γου Κόρμπι Ε. Δαμανάκης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ψήφισε θετικά

στην παρούσα συνεδρίαση, μετά τις βελ-

τιώσεις του φακέλλου.

Ωμή παρέμβαση εκκλησίας στο Δήμο 3Β

Εθελοντές

Πόρτο Ράφτη

Tο Σάββατο 19 Οκτώβρη  oi

“Εθελοντές Πόρτο Ράφτη”

καλούν τους πολίτες να κα-

θαρίσουν όλοι μαζί  την πε-

ριοχή γύρω από το

Γυμνάσιο  και το Λύκειο

στην οδό Σωτήρος στο

Πόρτο Ράφτη, στις 10.30

π.μ., στην είσοδο του Λυ-

κείου.

Να έχουν μαζί τους καπέλο,

γάντια και πλαστικές σα-

κούλες σκουπιδιών.

Δωρεάν μαθήματα

Οι Εθελοντές Πόρτο Ράφτη

προσφέρουν μαθήματα δω-

ρεάν για: Υπολογιστές, Αγ-

γλικά, Ισπανικά, Θεατρική

ομάδα, Ενισχυτική Διδα-

σκαλία για μαθητές Δημο-

τικού και Γυμνασίου, Χοροί

Παραδοσιακοί και Λάτιν,

Γιόγκα , Πιλάτες, Κοπτορα-

πτική, Πλέξιμο, Καλλιτε-

χνικό και Δημιουργικό

εργαστήρι. 

ΙΕ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημαρχειακό Μέγαρο Κρωπίας 16 έως 20 Οκτωβρίου
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«Και τοθ’ ηγεμών ο πρέσβυς νεών Αχαϊικών/

μάντιν ούντινα ψέγων, / εμπαίοις  τύχαισι συμ-

πνέων» (Αισχ Αγαμ. 185) 

Έτσι και τότε ο μεγάλος  ηγεμών των Αχαϊικών

πλοίων, δηλαδή ο Αγαμέμνων,  δεν ατίμασε κα-

νέναν μάντη,  αλλά  κατένευσε  στη μοίρα του,

αφού όπως είναι γνωστό ότι στην απόφαση να

θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια, υπήκουσε

στην εντολή του μάντη. 

«Επεί δε ανάγκας έδυ λέπαδνον/ φρενός

πνέων δυσσεβή τροπαίαν, / άναγνον, ανίερον

τόθεν/ το παντότολμον  μετέγνω»  

(Αισχ. Αγαμ 220) 

(Eπραξε όπως έπραξε μια και  μπήκε στης

ανάγκης το ζυγό και έπνευσε στο νού του

σκέψη “δυσσεβής”, σκέψη φρικτή και ανίερη

που φέρνει την πρώτη συμφορά, και  θρασύνει

σε κακές  σκέψεις τους θνητούς). 

Ετόλμησε λοιπόν ανίερα να θυσιάσει την κόρη

του, για να αρχίσει ο πόλεμος με την Τροία, για

να πάρει δήθεν την ικανοποίηση για την “απα-

γωγή” μιας γυναίκας. Αλλά η  επιτακτική

ανάγκη ικανοποίησης και εκδίκησης ήταν η

αφορμή. 

Ο  αρχηγός Αγαμέμνων είχε στο χέρι του, την

απόλυτη εξουσία της απόφασής του, να  ξεκι-

νήσει την εκστρατεία για την Τροία ή να την

αναβάλει. Αλλά  με το πρόσχημα  της μαντείας

υποτάχθηκε.   

«Έτσι εκδικηθήκε γι’ αυτήν  την αρπαγή, την

αδιάντροπη. Για τη χάρη δε αυτής της γυναί-

κας, την πόλη της Τροίας  ξεθεμέλιωσε το αρ-

γείτικο θεριό: και γυναικός ούνεκα πόλιν

διημάθυνεν Αργείον δάκος». (Αισχ. Αγαμ..823)

Η αληθινή αιτία όμως ήταν άλλη. Αυτή   από

καιρό ήταν στημένη και  υπόβοσκε, γι’ αυτό εν

τώ άμα, στο Πανελλήνιο, οι Πανέλληνες για

πρώτη φορά στην ιστορία μας συνενώθηκαν σε

ένα σώμα και συνέτρεξαν στο πρόσταγμα  για

πόλεμο. Στο λάβαρο “εν τούτω νίκα”  ήταν

ανηρτημένο το χρυσίο της Ανατολής. Το θέμα

το έχω διέλθει διεξοδικά, σε άλλο άρθρο στο

παρελθόν.  Και στην προκειμένη περίπτωση ο

πολιτικός μανδύας της ηθικής εντολής και της

κάποιας υποχρέωσης, απέναντι του δήθεν δι-

καίου, εκάλυψε την πραγματικότητα. Εδώ βέ-

βαια στην αισχυλική τραγωδία το δράμα

εξελίσσεται κατά το μύθο.  Στην Ορέστεια, ο

μύθος παραμερίζει την ιστορία,  όπου κρύβον-

ται οι αιτίες και προβάλλεται ο μύθος της  άπι-

στης μοιχού, της γυναίκας «της πολύαντρης

για χάρη της οποίας γίνονται πολλές  αιματη-

ρές μάχες, πολύς  ο μόχθος και  βαρύς που κα-

ταβάλλεται,  πολλά τα  κοντάρια   που

συντρίβονται, τόσο των  Ελλήνων, αλλά και

των Τρώων συνάμα» …Αλλά    «από των θεών

τον οφθαλμό δε γλυτώνουν/ όσοι στο χώμα ξά-

πλωσαν πλήθος νεκρών/… Και αυτό ας είναι η

παρηγοριά του δικαίου». 

Τέλος πάντων,  για το όλο θέμα μού έδωσε κί-

νητρο και έναυσμα,  η επικείμενη ομιλία για την

Αισχυλική “Ορέστεια”, που αναγράφεται στο

εβδομαδιαίο πρόγραμμα  του Πνευματικού

Ομίλου “Αττικός”  της Γλυφάδας.

Η “Ορέστεια” λοιπόν είναι τριλογία,  και η τρι-

λογία αναφέρεται σε τρεις  ποιητικές τραγω-

δίες,  οι οποίες έχουν μια εσωτερική ενότητα.

Κοντολογής  εδώ  στην “Ορέστεια”, σ’ αυτές

τις τρεις πράξεις παίζονται   και γίνονται δυό

φόνοι και μια κάθαρση.  

Η Τριλογία σαν όρος γράφεται, ότι χρησιμο-

ποιήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνιστική

εποχή.

Παλιότερα όμως στους αγώνες των αρχαίων

Διονυσίων, κάθε   ποιητής  που συμμετείχε,

έπρεπε ο ίδιος να παρουσιάσει μια ομάδα τριών

δραμάτων, αυτήν  την εκ των υστέρων  ονομα-

σθείσα “Τριλογία”.  Σε  κατάταξη  ανάλογα με

την ψυχολογική φόρτιση εκάστης, η πρώτη

τραγωδία αφορούσε την  “Πρόταση” όπου και η

εισαγωγική παράθεση, η δεύτερη την “Επί-

ταση”, με  την εξέλιξη  της κεντρικής ιδεας και

η τρίτη  την “Κατάσταση” δηλαδή την  αποκα-

τάσταση, με την επερχομένη ηρεμία του θυμι-

κού. Πατέρας δε και επινοητής του σχήματος

αυτού του τριπλού σχήματος ή άλλως της  Τρι-

λογίας, ιστορικά θεωρείται ο Αισχύλος. Η  δι-

δασκαλία  ή άλλως η παρουσίαση, γινότανε

ανά μία  για κάθε μέρα και  πάντοτε από τον

ίδιο τον ποιητή.        

Αργότερα ο Σοφοκλής,  επέφερε  τη διάσπαση

αυτής της  τριπλής εννοιολογικής ενότητας.

Έτσι καθιερώθηκαν να διδάσκονται μεν τρείς

τραγωδίες, διαδοχικά  και πάλι  από τον ίδιο

ποιητή, αλλά με διαφορετικό θέμα, «δράμα

προς δράμα αγωνίζεσθαι».

Και αφού  βρισκόμαστε  στο χώρο της νοτιοα-

νατολικής Αττικής, καλό είναι να γνωρίζομε,

ότι εδώ  στην αρχαία Αιξωνή  (Γλυφάδα)  έχει

βρεθεί  μια επιγραφή  από την οποία παίρνομε

την πληροφορία, ότι ο Σοφοκλής  είχε διδάξει

την τριλογία  “Τηλέφεια” η οποία αναφερόταν

στις περιπέτειες του Τηλέφου, του βασιλιά των

Μυσών.

Το πέρας των τριών συνεχομένων ή μη  δρα-

μάτων άφηνε τον ακροατή σε μια ψυχική κατά-

θλιψη, έτσι  είχε αποφασισθεί το όλο κλείσιμο

του τραγικού αγώνα να γίνεται  με μια  ευχάρι-

στη κωμωδία  και στην προκειμένη δε περί-

πτωση της “Ορέστειας” με  το σατυρικό δράμα

“Πρωτεύς”, το οποίο  όμως έχει χαθεί…

Η λέξη τώρα “τραγωδία” ετυμολογικά  αποδί-

δεται  από τις λέξεις “τράγος” και “αείδω”, που

“αείδω” θα πεί τραγουδώ. Ο τράγος, λόγω της

σεξουαλικής ανεξάντλητης ορμής του, ήταν το

συνοδό  και αντιπροσωπευτικό ζώο του θεού

Διονύσου. Ο Διόνυσος ήταν  ο θεός της βλά-

στησης και της αναπαραγωγής, ο θεός της αμ-

πέλου και του κρασιού.  Ήταν ο θεός που

οδηγούσε τον άνθρωπο στην  έκσταση και στη

μέθη της λατρείας του, στην παραζάλη που τον

ανύψωνε επάνω από τον επίγειο κόσμο. Με

δυο λόγια ο θεός αυτός δια της μέθης δεν

ήθελε απλές ευχές και θυσίες. Απαιτούσε την

απόλυτη μεταμόρφωση και υποταγή  των πι-

στών του.  Έτσι  λοιπόν με τον οίνο  και τη

μέθη, ο άνθρωπος ξεχνά,  εκφεύγει από τα κα-

θημερινά προβλήματα της βιοπάλης, και γίνε-

ται ανεύθυνος. Παύει να ελέγχει τον εαυτό

του, χορεύει ξέφρενα προκλητικά άσεμνα, τρα-

γουδά βρώμικα και φαλλικά,  αλλά και  οργιά-

ζει παραβιάζοντας  κάθε κανόνα ηθικής και

δικαίου με ένα και μόνο σκοπό:  την ικανοποί-

ηση της αναπαραγωγής. Ο τράγος, ιερό διονυ-

σιακό έμβλημα της θεϊκής σκοπιμότητας

γίνεται ο “ανάδοχος” της δραματουργίας και

συνδέεται  ετυμολογικά με την διονυσιακή

προέλευση της τραγωδίας.  

Οι χορευτές λέγεται  ότι  με «δοράς τράγου εν-

δεδυμένοι» επιδίδονταν εν μέθη,  και «εν φα-

λικοίς   άσμασι και χυδαίοις χοροίς» στο

άθλημα.  Αυτοί λοιπόν ήταν εν τοις πράγμασι

οι «Τραγωδοί». Αυτές  δε  οι  Διονυσιακές

γιορτές και τα τελετουργικά μυστήρια αποτέ-

λεσαν κατά  πολλούς και ιδιαίτερα τον ημέτερο

Συκουτρή, τον μαθητή του πολύ  Wilamowitz,

τη μια από τις ιστορικές καταγωγές της γέννη-

σης της τραγωδίας. Αλλά  ο   Albin Lesky

(1896 -1981)   ο καθ ΄όλα ελληνιστής και πα-

νεπιστημιακός καθηγητής στα πανεπιστήμια

του  Innsbruck και της Βιέννης, μα   και διδά-

κτωρ του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης,

διαχωρίζεται  λέγοντας, πως η αρχαία  Ελλη-

νική τραγωδία, δεν έλκει  την προέλευσή της

από  τα Διονυσιακά μυστήρια και τις οργιαστι-

κές  τελετές, αλλά  απλά είναι  μια  βαθμιαία

εξέλιξη, της χορικής και λυρικής ποίησης.   

Κατά μια άλλη πάλι θεώρηση το τραγικό και το

σατυρικό δράμα,  δεν  έχουν τη ρίζα τους απο-

κλειστικά στη διονυσιακή λατρεία,  αλλά γενι-

κότερα  στους  παλιούς ύμνους και

λατρευτικούς τύπους των  πρωτόγονων λαών,

των οποίων ο μυστηριακές τελετουργίες   έδω-

σαν  το πρώτο το  υλικό στην αρχαία ελληνική

τραγωδία.

Εδώ  όμως θα πρέπει να αναφέρω και τις έστω

ξεχασμένες απόψεις του Nitwzche, καθηγητή

της κλασικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της

Βασιλείας,  ο οποίος επηρεασμένος από την

μουσική του Βάγκνερ  υπεστήριξε,   πως η γέ-

νεση, η καταγωγή και η ανάπτυξη της ελληνι-

κής τραγωδίας κλείνει μέσα της δυό βασικά

στοιχεία, το Απολλώνειο και το Διονυσιακό.

Δριμύς πολέμιος των ιδεών  του,  στάθηκε  ο

άλλος ελληνιστής, ο Wilamowitz,  αλλά η όλη

αντιπαράθεση εκφεύγει του παρόντος.

Στα επόμενα άρθρα θα συνεχισθεί το θέμα με

την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας Τραγωδίας.

Και ίσως  βέβαια γίνει προσπάθεια να σχολια-

σθεί το ερώτημα, τι κοινωνικό- οικονομικό υπό-

βαθρο έχει το οργιαστικό διονυσιακό στοιχείο

στις πρωτόγονες αρχαίες φυλές, όπου η όρ-

χηση αλλά και η μουσική καθιερώθηκε σαν

στοιχείο της εργασίας δουλικής ή όχι.       

γιάννης κορναράκη το μάνθου             

Βοηθήματα
1)  Αισχύλου: “Ορέστεια”, Εκδ. Πάπυρος

2) Γ. Κορδάτου: “Η Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία”, Εκδ.

Μπουκουμάνη 

3)  Αλ . Λέσκυ: “Η Τραγική Ποίηση των Αρχαίων Ελληνων ‘

Εκδ ΜΙΕΤ

4)    H.D. F Kitto “Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία”, Εκδ. Παπα-

δήμα        

5) Ζακλίν ντε Ρομιγύ: “Η Αφήγηση της Ορέστειας”, Εκδ

Ωκεανίδα                                      

6)   Εγκυκλ.  “Πάπυρος Λαρούς”, Μπριτάννικα 

Η τριλογία στην  Αισχυλική “Ορέστεια”
…..σε μια  γενικότερη  εισαγωγική προσέγγιση 

στην ιστορία της  “Τραγωδίας”

Ωμή παρέμβαση εκκλησίας 
στο Δήμο 3Β

O παπα-Παναγιώτης  που εκκλησιάζει στον Προφήτη Ηλία

στο Κόρμπι, βγήκε από άμβωνος, όπως κατήγγειλαν δη-

μοτικοί σύμβουλοι των 3Β και τους κατηγόρησε  ότι δεν

θέλουν να ανεγερθεί ο ναός, επειδή ζήτησαν αναβολή του

θέματος λόγω ελλειπούς φακέλλου από την αρμόδια υπη-

ρεσία!

Ακόμη τα έβαλε και με το Σύλλογο Κόρμπι της περιοχής,

που έχουν δώσει μάλιστα στην εκκλησία 50.000 για την

ανέγερση της, γιατί - λέει - ο σύλλογος θέλει να εξασφα-

λίσει στέγη στον υπό ανέγερση ναό.

Εχουν ξεφύγει κάποιοι παπάδες...

Η τρέλα και η τρόικα πάνε μαζί

2,5 εκ. ευρώ χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ στο Ασυλο Ανιάτων. 

1,8 εκ. ευρώ οφείλει το Ασυλο Ανιάτων στο ΙΚΑ.

Μόλις προχθές το ΙΚΑ έβγαλε ένταλμα σύλληψης της προ-

έδρου του Ιδρύματος για τα χρέη προς το ΙΚΑ! Του χρω-

στάνε τα διπλάσια, έχει κάνει διακανονισμό ρύθμισης, οι

εργαζόμενοι δουλεύουν επτά μήνες απλήρωτοι  και πάνε

να κατάσχουν την περιουσία του Ιδρύματος.

Από του τρελάδικο τους βγάλανε να μας κυβερνήσουν; 

Ζήτω το κοινωνικό κράτος και η ορθή διακυβέρνηση της

χώρας!!!

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τον εκβιασμό παράμε-
τρο της δημοκρατίας μας. Η δημοκρατία δεν λει-

τουργεί με αυτό τον τρόπο». O Μπαράκ Ομπάμα

“έβαλε γυαλιά” στη χώρα που γέννησε τη δημοκρα-

τία! 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Έχουμε και λέμε: Ο Πατρίκιος Καραγεώργος παρέ-

λαβε την Βουλιαγμένη χωριό και την παρέδωσε στον

διάδοχό του λουτρόπολη διεθνούς αίγλης, με όλες

τις βασικές υποδομές στο 100%. Ο Γρηγόρης Κασι-

δόκωστας, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε ότι παρέ-

λαβε, το συντήρησε, το στόλισε, το επαύξησε, το

προστάτεψε. Ο Άγγελος Αποστολάτος στη Βούλα

έφτιαξε, έφτιαξε, έφτιαξε ...και τι δεν έφτιαξε! Ο Πα-

ναγιώτης Καπετανέας στη Βάρη δημιούργησε κι εκεί-

νος ότι μπορούσε, με τα πενιχρά μέσα που διέθετε

και με περίσσευμα ψυχής ν’ αντιπαλεύει τα γνωστά

τοπικά φέουδα, προς όφελος της πόλης του. Ουδείς

εξ αυτών των δημάρχων διενοήθη να παραχωρήσει,

έστω χρήση περιουσιακού στοιχείου του Δήμου. Σε

όλη την Ελλάδα οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενες ανάγ-

κες των δημοτών τους, κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα

και η πρόθεση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου θε-

ωρείται τουλάχιστον ως κακής ποιότητος ανέκδοτο, η

δε ιταμή επιμονή ερευνητέα.

Η Βουλιαγμένη στερείται Πνευματικού Κέντρου, δα-

νειστικής βιβλιοθήκης, εντευκτηρίου, πολυχώρου πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων, εκθεσιακού κέντρου και

βρεφονηπιακού σταθμού. Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι

όλες οι διοικητικές υπηρεσίες  πρέπει να στοιβαχθούν

η μία πάνω στην άλλη, και πάλι δεν περισσεύει κα-

νένα δημοτικό ακίνητο στη Βουλιαγμένη, με τόσες

αναγκαίες υποδομές ανύπαρκτες και άστεγες. Με

τον «Καλλικράτη», τον νόμο-φονιά της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, οι δήμοι, οι φυσικοί φορείς της αποκεν-

τρωμένης διοίκησης, εκτρωματοποιούνται σταδιακά

σε γενετικά τροποποιημένα τέρατα υδροκέφαλου

υπερσυγκεντρωτισμού. Μιά επίσκεψη στο Δημαρχείο

της Βούλας, στο κεντρικό στρατηγείο του καλλικρα-

τικού δήμου της Βου-Βα-Βούς, θα σας δώσει την κω-

μικοτραγική εικόνα του «πατείς με, πατώ σε», βοούσα

γιά την ανάγκη κατασκευής τριόροφων επίπλων γρα-

φείων, όπως εκείνα τα κρεβάτια του στρατού, με σκα-

λίτσα αναρρίχησης στο πλάϊ.

Στο απειλούμενο με παραχώρηση στην Διεύθυνση

Νοτιο-ανατολικής Ατικής της ΕΛ.ΑΣ Δημαρχείο της

Βουλιαγμένης στεγάζονται τώρα ο ΟΑΠΠΑ -με το ση-

μαντικότατο έργο που επιτελεί- η διεύθυνση πρασί-

νου, ο αντιδήμαρχος και η διεύθυνση καθαριότητας,

μηχανογράφηση, ληξιαρχείο και οι επιφορτισμένοι με

την βεβαίωση και είσπραξη των τελών γιά τα τρία δη-

μοτικά κοιμητήρια υπάλληλοι. Στο εξωτερικό παρά-

πλευρο οίκημα στεγάζεται τηλεφωνικό κέντρο και το

κέντρο ασυρμάτου της Πολιτικής Προστασίας. Πού

θα στεγαστούν όλες αυτές οι υπηρεσίες, στην περί-

πτωση παραχώρησης του ακινήτου; Σε κοντέϊνερς;

Το προβαλλόμενο επιχείρημα περί καλύτερης αστυ-

νομεύσεως της Βουλιαγμένης, εάν εγκατασταθεί στο

δημαρχείο της η αμιγώς επιτελική υπηρεσία της Δι-

ευθύνσεως Νοτιο-ανατολικής Αττικής, απευθύνεται

σε μικρά παιδιά, ή μάλλον σε κάφρους. Στη συνε-

δρίαση του Δ.Σ. των 3Β στις 19 Σεπτεμβρίου, ο παρι-

στάμενος υποδιευθυντής της Διευθύνσεως

Νοτιο-ανατολικής Αττικής, αστυνομικός διευθυντής

Δημ. Οικονόμου, εξήγησε σαφέστατα στους δημοτι-

κούς συμβούλους και στο ακροατήριο ότι η Διεύ-

θυνση έχει αμιγώς επιτελικό χαρακτήρα και δεν

πρόκειται να προσθέσει κάτι στην αστυνόμευση της

Βουλιαγμένης. Αστυνόμευση που άλλωστε από μα-

κρού προσφέρει το φιλότιμο προσωπικό του Α.Τ.

Βουλιαγμένης, υπό τις γνωστές αντίξοες συνθήκες

και με τις άνωθεν περιορισμένες δυνατότητες.

Αν σώνει και καλά πρέπει η Βουλιαγμένη να στεγάσει

την εν λόγω Διεύθυνση της ΕΛ.ΑΣ, γιατί δεν τους πα-

ραχωρούμε ένα νησάκι, αγγλιστί island; Όχι καλέ, δεν

εννοώ το γνωστό Island, αμέσως εκεί πήγε ο νους

σας, καχύποπτοι άνθρωποι, πω, πω! Ένα άλλο νησάκι,

ας πούμε τις Φλέβες, που έχει και αγριοκούνελα

πάνω, νά ‘χουν και το κυνήγι τους οι άνθρωποι, να μη

βαράνε μόνο μύγες, να στήσει ο «Λούκυ Λουκ» το

αρχηγείο και το κομμωτήριο στην παραλία, τροπικές

καταστάσεις κάτω από ψάθινα σκίαστρα, να χο-

ρεύουν σάλσα, να κυκλοφορούν με μαγιό και «πίνα

κολάντα» στο χέρι, να δω τον «Λούκυ Λουκ», Ροβιν-

σώνα Κρούσο και να πάθω. Η εξουσία στερείται φαν-

τασίας, αυτό είναι γεγονός. Αντιθέτως, τής

περισσεύει η ιταμότητα κάποιες φορές. Με υποδειγ-

ματική ευγένεια, παρεκάλεσαν τις προάλλες τρείς

υπάλληλοι του Δήμου 3Β, νεοφερμένο παρεπιδη-

μούντα γείτονα της απέναντι όχθης της οδού Αφρο-

δίτης, να μην παρκάρει το αυτοκίνητό του στην θέση

του Αντιδημάρχου. Του υπέδειξαν μάλιστα κενή θέση,

μόλις πέντε μέτρα πιό πέρα. Και η απάντηση που με

περισσή ειρωνεία εισέπραξαν, ήταν: «όποιος έχει
πρόβλημα, να φωνάξει το 100».

Α ρε Γρηγόρη Κασιδόκωστα, πού είσαι; Είχες τον δικό

σου τρόπο να χειρίζεσαι τέτοιους τζάμπα «μάγκες».

Ακόμα θά ‘τρεχε ο «πολλά βαρύς». Κατά Διδυμότειχο

μεριά ίσως. Αλλ’ όπως είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης

όταν αναγκαστικά παρέδιδε την εξουσία: «Ανθ’ ημών
Γουλιμής». Η Βουλιαγμένη ατύχησε οικτρά.

Let’s rock
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει ο

διάλογος για τις αλλαγές στο τρόπο εκλο-

γής δημάρχου και δημοτικών συμβούλων

στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου του

2014.

Είναι βέβαιο ότι οι αλλαγές που ακούγον-

ται θα αναδιαμορφώσουν το αυτοδιοικη-

τικό σκηνικό ριζικά, δημιουργώντας μια

νέα τάξη πραγμάτων. 

Όμως, οι αλλαγές και η όποια μεταρρυθμι-

στική προσπάθεια δεν πρέπει να αφορούν

κατά τη γνώμη μου μόνο το εκλογικό  σύ-

στημα και το ποσοστό με το οποίο θα ανα-

κηρύσσεται ο δήμαρχος, ούτε αν οι

δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται με

απλή αναλογική ή όχι. 

Σημαντικό πεδίο προβληματισμού θα πρέ-

πει να είναι το προφίλ και τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά –ατομικά, πολιτικά και

αυτοδιοικητικά- των υποψήφιων δημάρ-

χων, οι οποίοι θα κληθούν να διοικήσουν

τους δήμους για πέντε χρόνια!

Ο Δήμαρχος οφείλει πλέον, περισσότερο

από ποτέ, να συνεργαστεί με το δημοτικό

συμβούλιο αλλά όχι να συμβιβαστεί! Η

ισχυρή προσωπικότητα ενός δημάρχου έγ-

κειται, όχι στο να τάζει αλλά στο να πράτ-

τει!

Ταυτόχρονα να είναι διατεθειμένος να

βάλει σε δεύτερη μοίρα το πραγματικό του

επάγγελμα, καθώς σε επίπεδο χρόνου και

καθηκόντων η ιδιότητα του δημάρχου έχει

πολλαπλές απαιτήσεις. 

Επίσης θεωρώ θετικό γεγονός το να προ-

έρχεται από τον απαιτητικό ιδιωτικό τομέα

ή να έχει μια τεχνοκρατική αντίληψη των

πραγμάτων. Ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαν-

τικό είναι να έχει οικονομική αυτοτέλεια

και ανεξαρτησία, μακριά από δεσμεύσεις

και υποχρεώσεις κάθε είδους.

Στο επίπεδο των συνεργατών, η ύπαρξη

ανθρώπων-υποστηρικτών του έργου του

δημάρχου, με όπλο την επιστημονική τους

κατάρτιση, συγκεκριμένες στοχεύσεις και

τομείς δράσης, είναι απαραίτητο συστα-

τικό μιας επιτυχημένης θητείας.

Οι εποχές όπου ο δήμαρχος «έπαιζε

μπάλα» μόνος του έχουν περάσει ανεπι-

στρεπτί!

Χρειάζεται τεχνοκρατική προσέγγιση, λε-

πτοί χειρισμοί, γνώση της κρατικής μηχα-

νής, ικανότητα διαχείρισης πόρων, δυνα-

τότητα εξεύρεσης πόρων και από την

ιδιωτική πρωτοβουλία και από το νέο

ΕΣΠΑ και ένας δήμαρχος που θα παρακο-

λουθεί βήμα προς βήμα την εξέλιξη και

πρόοδο των έργων.

Αν πορευτούμε όπως στο παρελθόν, θα

αναλωθούμε για μία ακόμα δημοτική πε-

ρίοδο στην επανάληψη υποσχέσεων, στη

στασιμότητα και τη μιζέρια και στον απο-

προσανατολισμό του δημότη από τα πραγ-

ματικά προβλήματα, που δεν είναι άλλα

από την καθημερινότητα και την έλλειψη

υποδομών.

Σε ότι αφορά την Παιανία και τα Γλυκά

Νερά, ήρθε η ώρα να επέλθει η ουσιαστική

συνένωση των δύο πόλεων. Αυτό δεν θα

γίνει με ευχολόγια και καλές προθέσεις,

αλλά μέσα από τη δουλειά και το συγκε-

κριμένο πρόγραμμα του εκλεγέντος δη-

μάρχου, ο οποίος μάλιστα θα έχει την τύχη

της πόλης στα χέρια του για πέντε ολό-

κληρα χρόνια.

Ένα πρόγραμμα δράσης που θα πρέπει να

είναι διαυγές, χωρίς περιττά λόγια, με κο-

στολογημένα έργα και συγκεκριμένες

ενέργειες.

Έργα που θα συμβάλλουν στην ποιότητα

ζωής όλων των κατοίκων, ουσιαστικές πα-

ρεμβάσεις που θα ενώσουν πρακτικά αλλά

και ψυχικά τις δύο πόλεις, που πλέον

έχουν κοινό μέλλον.

Σε αυτήν την προσπάθεια, με την εμπειρία

αρκετών ετών στα δημοτικά δρώμενα, θα

προσπαθήσω να συμβάλλω πέρα και πάνω

από προσωπικούς υπολογισμούς, σε συ-

νεργασία πάντα με ανθρώπους που θέλουν

να προσφέρουν και θέλουν να αφήσουν

μια σημαντική παρακαταθήκη έργου και

προσφοράς.

Με αυτά τα κριτήρια θα επιλέξω και ως πο-

λίτης αλλά και ως τοπικός παράγοντας,

τον συνδυασμό της επόμενης μέρας, έτσι

ώστε τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια πόλη

που θα σέβεται τον πολίτη στην καθημερι-

νότητά του και σε ένα Δήμο που θα παρέ-

χει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον

δημότη. 

Πέντε χρόνια έργα ή πέντε χρόνια λόγια;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΗΛΗΣ
Πρώην Aντιδήμαρχος Γλυκών Νερών, επιχειρηματίας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Τι παράγει η Ελλάδα; Με ρωτάει φίλη μου από Ιαπωνία. “Έλ-

ληνες μετανάστες” απαντώ. 

4 Ο φασισμός θεραπεύεται με το διάβασμα κι ο ρατσισμός με

το ταξίδι...

4 Το πρώτο τάμπλετ της ιστορίας, ήταν χαλαρά το Καρέλια

κασετίνα. Έγραφες από διευθύνσεις και τηλέφωνα έως και

σχεδιάγραμμα οικοδομής!

Ο κινηματογράφος από την στιγμή της εμφάνισής

του μέχρι σήμερα έχει κάνει άλματα στην εξέλιξή

του, παραμένει πάντα όμως το ίδιο μαγικός. Για τα

μοναδικά συναισθήματα που σου προκαλεί, για τις

γνώσεις που σου μεταφέρει και για τις σκηνές εκεί-

νες που σε ταξιδεύουν σε ένα φανταστικό κόσμο,

όπου οι άνθρωποι πετάνε, παλεύουν με θηρία, ζουν

στο διάστημα, πηγαίνουν πίσω στο χρόνο και άλλα

πολλά!

Υπήρχε πάντοτε λοιπόν ένας μανδύας μύθου γύρω

από τις ταινίες και τους ηθοποιούς. Από τότε που κυ-

κλοφόρησαν όμως τα making of (τα γυρίσματα πίσω

απ’ τις κάμερες) ένα κομμάτι του κινηματογράφου

απομυθοποιήθηκε. Δείτε μερικές φωτογραφίες από

γυρίσματα γνωστών ταινιών, που οι παντοδύναμοι

πρωταγωνιστές μας δείχνουν την ...ανθρώπινη

πλευρά τους. 

φωτογραφίες από www.lifo.gr

Aπό την ταινία Jaws (Τα σαγόνια του καρχαρία).

Οι ταινίες πίσω απ’ τις κάμερες

Ο διάσημος superman σε σκηνή που ...πετάει!

Το ...ρομπότ του Star Wars πίνει το καφεδάκι του.

Το πασίγνωστο Matrix με τις σκηνές μάχης στον αέρα.

“Η ζωή του Πι”, όχι στον Ωκεανό, αλλά σε άδεια πισίνα.

Κυβερνητικό 

black-out
Να “τιμωρήσουν” τον Obama φαίνεται να ήθελαν οι Ρεπουμ-

πλικανοί αρνούμενοι να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό που θα

εξασφάλιζε την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνη-

σης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, δείχνοντας έτσι την δυσαρέσκειά

τους απέναντι στο νέο νομοσχέδιο για την υγεία.  

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα στον ανεπτυγμένο κόσμο που δεν

προσφέρει υγειονομική περίθαλψη στο σύνολο του πληθυ-

σμού. Με 47 εκατομμύρια Αμερικανούς να μην διαθέτουν κα-

νενός είδους κάλυψη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τους

πετάνε στην κυριολεξία έξω από το νοσοκομείο. Μετά από κά-

ποιες αποτυχημένες προσπάθειες αλλαγής του συστήματος

υγείας που έχουν γίνει στο παρελθόν, την δική του μάχη ενάν-

τια στα οικονομικά λόμπι δίνει ο Μπαράκ Ομπάμα. Σε μία σύν-

τομη ανακοίνωσή του προς τους δημοσιογράφους,

κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής των Αντιπρο-

σώπων ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν το νομοσχέδιο για

την Υγεία, γεγονός που απειλεί να βλάψει την οικονομία. "Δεν

έχουμε την πολυτέλεια να αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατα-

σκευασμένες κρίσεις κάθε λίγους μήνες. Δεν μπορούμε να κα-
ταστήσουμε την πρακτική του εκβιασμού στοιχείο της
δημοκρατίας μας" ανέφερε.

Η διακοπή της λειτουργίας σημαίνει ότι 800.000 ομοσπονδια-

κοί υπάλληλοι βρέθηκαν σε υποχρεωτική αργία και περισσό-

τεροι απο ένα εκατομμύριο θα κληθούν να δουλέψουν χωρίς

αμοιβή. Το δυναμικό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα μει-

ωθεί στο μίνιμουμ, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει στο

5% του συνολικού τους δυναμικού. Ακόμα έκλεισαν πάρκα,

ιστοσελίδες υπουργείων, ενώ σταμάτησαν και ιατρικά ερευ-

νητικά σχέδια. 

Ο Καπιταλισμός στην απόλυτη γύμνια του!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α
Φρακαρισμένες όλες 
οι σχάρες απορροής 
υδάτων, στη Βούλα

Από αναγνώστη, που τα στοιχεία του βρίσκονται

στην εφημερίδα, λάβαμε την παρακάτω επιστολή,

την οποία δημοσιεύουμε για να ενεργοποιηθούν οι

υπηρεσίες του Δήμου, πριν έρθουν οι βροχές.

Προς το Δήμαρχο 3β-Βούλας

Καλή σας μέρα!  Παρακαλώ, ρίξτε μιά ματιά στις
σχάρες ΟΛΩΝ των υπονόμων που βρίσκονται κατά
μήκος της οδού Γαληνού, σε όλο το μήκος της περί-
φραξης στην πίσω πλευρά  του Νοσ. Βούλας. Μετά
την βροχή της 1ης Οκτ. όλα τα φύλλα των ευκαλύ-
πτων έχουν φράξει εντελώς όλες τις σχάρες.  Στην
επόμενη δυνατή βροχή θα πλημμυρίσουμε και πάλι. 
Επίσης, ξαναρωτήστε εσείς τον Δήμο τι θα κάνει με
τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας που είναι σχεδόν
όλες καλυμμένες με αυτοκόλλητα ή μπογιές, με
αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς που επιτρέπεται να
στρίψει ή αν είναι μονόδρομος.  Οι ατομικές δια-
μαρτυρίες μας στον Δήμο είναι άκαρπες γιατί μας
στέλνουν από τον Αννα στον Καϊάφα.  Σας ευχαρι-
στώ.

Δημότης Βούλας, πρώην Κηπούπολης.... Βούλας

Από τους “Εθελοντές του π. κάμπινγκ Βού-
λας” ελάβαμε την παρακάτω επιστολή-απάν-
τηση, σε όσα ελέγχθησαν σχετικά με την
τελευταία συναυλία που έγινε στο χώρο.

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,                                                                                         

Φίλες και φίλοι,

Επειδή μετά από τη συναυλία που πραγματο-

ποιήθηκε από το «Κενό Δίκτυο» στις 7/9/13 στο π.

κάμπινγκ Βούλας ακολούθησαν συκοφαντικά, ψευ-

δέστατα και αήθη δημοσιεύματα, όπως και απαρά-

δεκτα επικριτικά σχόλια από ορισμένους

δημοτικούς συμβούλους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

της 9/9/13, θέλουμε για την αποκατάσταση της

αλήθειας να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1. Το π. κάμπινγκ της Βούλας ήταν ουσιαστικά

κλειστό για περισσότερα από 20 χρόνια. Στα διά-

στημα αυτό, όπως όλοι ξέρουν, είχε μετατραπεί σε

σκουπιδότοπο και χώρο παραβατικών συμπεριφο-

ρών και δράσεων με την ανοχή όλων των προ-

ηγούμενων δημοτικών αρχών. Παράλληλα όλα τα

κτίρια του χώρου είχαν καταστραφεί και λεηλατη-

θεί.

2. Στις 10 Ιουνίου του 2012 που ανοίχθηκε ο χώρος

με πρωτοβουλία συλλογικοτήτων του Δήμου και

ομόφωνη απόφαση της δημοτικής αρχής, αρχί-

σαμε τον εθελοντικό καθαρισμό και βγάλαμε 3

φορτηγά σκουπίδια, ανάμεσα στα οποία ήταν και

πληθώρα εργαλείων για χρήση ναρκωτικών. Από

τότε, με την παρουσία και τις δράσεις μας το

πρώην κάμπινγκ έπαψε να είναι χώρος χρήσης

ναρκωτικών και η παραλία είναι πλέον κατά γενική

ομολογία ασφαλής. 

3.  Με εντατική εθελοντική εργασία καθαρίσαμε

και συνεχίζουμε να καθαρίζουμε το χώρο και την

παραλία, ενώ με προσωπική εργασία και έξοδα

ανακαινίσαμε δύο από τα κατεστραμμένα κτίρια.

4. Στη διάρκεια των 15 μηνών αυτοδιαχείρισης του

χώρου εκτός από το συνεχή καθαρισμό και εξω-

ραϊσμό του, πραγματοποιήσαμε δεκάδες επιστη-

μονικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και

οικολογικές εκδηλώσεις και δράσεις αλληλέγ-

γυης στις οποίες συμμετείχαν δωρεάν χιλιάδες

συμπολίτες μας.

5. Για τις δραστηριότητες αυτές που προβλήθηκαν

σε πολλά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, έχουν

ακουστεί και γραφτεί πολλά θετικά σχόλια από πο-

λίτες καθώς και από μέλη του Δημοτικού Συμβου-

λίου.

6. Η καλοπροαίρετη υποδοχή της διοργάνωσης του

«Κενού Δικτύου» έγινε αποκλειστικά και μόνον

στη λογική της προάσπισης και προώθησης του

ιδανικού της συνύπαρξης και της συμμετοχής νεο-

λαίας στον ξανακερδισμένο χώρο του κάμπινγκ.

Αποδείχθηκε ωστόσο, ότι  δεν είχε καμία σχέση

ούτε με τη φιλοσοφία και τις αρχές μας, ούτε και

με τις μέχρι τώρα δράσεις μας. Για το γεγονός

αυτό αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη και κά-

νουμε δημόσια την αυτοκριτική μας.  Όμως σε

καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε να μηδενισθεί

η δημόσια αναγνωρισμένη δεκαπεντάμηνη κοινω-

νική προσφορά μας και κυρίως ο αγώνας μας για

δημόσιες και ελεύθερες παραλίες από μία λαθε-

μένη επιλογή.

7. Σχετικά με τα επικριτικά σχόλια μερίδας δημοτι-

κών συμβούλων, θεωρούμε ότι εκτός από συκο-

φαντικά είναι και υποκριτικά, γιατί με την ανοχή και

τις αποφάσεις τους στην διάρκεια της θητείας

τους: α) χορηγήθηκαν αλόγιστα άδειες σε νυχτε-

ρινά κέντρα, β) έγινε αποδεκτή η παραχώρηση των

οργανωμένων ακτών σε ιδιώτες (στις οποίες γί-

νονται συχνότατα οχλούσες εκδηλώσεις), γ) πε-

ριορίστηκε η δωρεάν κοινή χρήση των ακτών από

πολίτες, και δ) υπήρξε απώλεια δημοτικών πόρων

και απώλεια τμήματος της παραλίας από το Δήμο.

Τέλος επισημαίνουμε ότι ακόμα και σήμερα, οι

κάτοικοι της Βούλας, της Βάρκιζας και της Βου-

λιαγμένης, όπως και τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ και οι

ασθενείς του Ασκληπιείου χάνουν πολύ συχνά

τον ύπνο τους από κερδοσκοπικές ολονύκτιες

μουσικές εκδηλώσεις και βεγγαλικά στις οργανω-

μένες πλαζ του δήμου  και όχι μόνο.                                                                                                                          

Όσον αφορά στη συκοφαντία ότι στη διάρκεια της

συναυλίας του "Κενού Δικτύου" έγιναν καταστρο-

φές στο ΠΙΚΠΑ, σε ερώτηση μας για τυχόν αποκα-

τάσταση ζημιών, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παρα-

πληγικών Ελλάδας, κύριος Αθ. Βίγλας απάντησε

ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως φθορά και δεν τί-

θεται θέμα αποκατάστασης. Επίσης, μέλος της Συ-

νέλευσης των Εθελοντών πρώην Κάμπινγκ Βούλας

που διαμένει στο ΠΙΚΠΑ διαβεβαιώθηκε από την

Διευθύντρια, την Διοικήτρια και την Υπεύθυνη βάρ-

διας ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη ενόχληση από τη

μουσική. 

8. Σε ότι αφορά μερίδα του τοπικού τύπου που έχει

αναλάβει εργολαβικά να συκοφαντεί και να δια-

στρεβλώνει κάθε θετική προσπάθεια και δράση που

γίνεται στο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, αυτή τη

φορά ξεπέρασε κάθε όριο ψεύδους και λασπολο-

γίας. Έφτασε στο σημείο να ισχυρίζεται ότι απει-

λούμε τη ζωή δημοσιογράφου, ότι έχουμε

οικονομικά οφέλη και ότι οι δραστηριότητες μας

είναι βιτρίνα που καλύπτει παράνομα κέρδη. Η κα-

λύτερη διάψευση και απάντηση σε όλα αυτά είναι

το πλήθος των κολυμβητών και του κόσμου όλων

των ηλικιών και των φορέων, που έχουν αγκαλιά-

σει, επικροτούν και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις

και τις δράσεις μας (μεταξύ των οποίων και το

ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, φορέας με μεγάλο και

αναγνωρισμένο έργο ενάντια στο πρόβλημα των

ναρκωτικών). Δεν μας εκπλήσσει ότι η συγκεκρι-

μένη μερίδα του τοπικού τύπου ποτέ δεν ανέδειξε

έστω και μία από τις δεκάδες δράσεις μας, που πα-

ράγουν μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε υπε-

ρήφανοι για το συλλογικό και εθελοντικό έργο

μας. Παίρνοντας υπόψη τα λάθη και τις αδυναμίες

μας θα συνεχίσουμε τις δωρεάν εκδηλώσεις και

την κοινωνική προσφορά μας προς τους συμπολί-

τες μας, και πάνω από όλα θα συνεχίσουμε τον

αγώνα για δημόσιες και ελεύθερες παραλίες.

Οι εθελοντές του αυτοδιαχειριζόμενου

χώρου π. κάμπινγκ Βούλας

Δράσεις από τους εθελοντές και αντιδράσεις

από συμβούλους για το έργο τους

Οι “Εθελοντές του π. κάμπινγκ Βούλας” απαντούν

Συγκλονιστικό το σκηνικό. 

Το αναπηρικό καροτσάκι έχει βγει

από την αίθουσα “Ιωνία”. Ο ανά-

πηρος φθάνει στην άκρη του κρα-

σπέδου, όπου διαπιστώνει ότι δεν

μπορεί να το κατεβεί γιατί δεν

υπάρχει ράμπα και είναι ψηλό!

Γύρω του πολύς ο κόσμος, βγαί-

νουν από την εκδήλωση του δη-

μάρχου Σπ. Πανά (τον

απολογισμό).

Ζήτησε βοήθεια· κάποιοι προθυ-

μοποιήθηκαν να βοηθήσουν, αλλά

δεν ήξεραν πώς.

Δύο άντρες αρκετά μπρατσωμέ-

νοι, τον σηκώνουν από τις μασχά-

λες και ζορίζονται από το βάρος.

Ο ίδιος βρίσκεται σε πανικό γιατί

το ένα του χέρι είναι φρεσκοσπα-

σμένο! Κάποιος άλλος κατεβάζει

το καρότσι και τελικά ο ανάπηρος

κάθεται στο αμαξίδιο για να απο-

χωρήσει μονολογώντας: «θα μου
πείτε γιατί ήρθα: γιατί θέλω να
ενημερώνομαι».

Μια πολύ απλή κατασκευή. Ο

χώρος υπάρχει, απλά πιστεύω ότι

δεν το σκέφθηκε κανείς!

Ελπίζω στην επόμενη εκδήλωση

να δω ράμπα ,για να δούμε την

ευαισθησία και τα αντανακλα-

στικά της Δημοτικής Αρχής των

3Β.

Είναι αδιανόητο να κατασκευά-

ζονται, πολιτισμικοί, αθλητικοί

και γενικά κοινόχρηστοι χώροι

χωρίς να προβλέπεται μία ράμπα

για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Ελένη Π.

Μια ράμπα βρε παιδιά!!!
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Κορωπί 9 Οκτωβρίου 1944

69 χρόνια μετά την πυρπόληση από το ναζιστικό μηχανισμό:  

47 νεκροί και 400 σπίτια καμμένα!
Με μεγάλη παρουσιία μαθητών του 1ου , 2ου,

3ου, 4ου και  του 5ου Δημοτικού σχολείου Κο-

ρωπίου, τιμήθηκε η 69η «μαύρη» επέτειος του

ολοκαυτώματος της πόλης του Κορωπίου (9-

10-1944) τόσο στον μητροπολιτικό Ναό της

Αναλήψεως του Κυρίου (επίσημη Δοξολογία)

όσο και στην εκδήλωση στην πλατεία 9ης

Οκτωβρίου 1944, απέναντι από το 1ο Δημο-

τικό Κοιμητήριο. Η πυρπόληση της πόλης του

Κορωπίου (400 σπίτια και κοινοτικά καταστή-

ματα κατεστραμμένα) και η εκτέλεση 47 αμά-

χων πολιτών (3 επίσημα καταγεγραμμένοι

τραυματίες) από τους ναζιστικούς μηχανι-

σμούς της Γερμανικής Κατοχής, λίγες ημέρες

πριν την απελευθέρωση της Αθήνας, είναι μια

άγνωστη, σε πολλούς πολίτες της Αθήνας,

ιστορική σελίδα της κατοχής. Μόλις το 2011

με την υπ’ αριθμόν 275/2011 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η επίσημη ανα-

γνώριση από το δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας

και ανακηρύχθηκε ως Μαρτυρική Πόλη.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης

εκφώνησε στο Μνημείο της Τραγωδίας του

Κορωπίου,  μια σύντομη ομιλία στην οποία

είπε, μεταξύ άλλων: «Για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά το Κορωπί, ως Μαρτυρική Πόλη, θέτει

το ζήτημα της θλιβερής αυτής επετείου του

ως σημείο εκκίνησης της ανάγκης για τη δια-

τήρηση και ενίσχυση της ιστορικής μνήμης.

Μια μνήμη που αφορά τις Μαρτυρικές πόλεις
και τα χωριά της χώρας μας αλλά και άλλων
πόλεων, άλλων χωρών που υπέφεραν από
την ναζιστική και φασιστική κατοχή. Για το

Κορωπί το ζήτημα το έχουμε θέσει από το

2011: θέλουμε  την επίσημη αναγνώριση και
από το ελληνικό κράτος. Σε αυτή την κατεύ-

θυνση έχουμε συγκροτήσει από το 2011 ανοι-

χτή Επιτροπή Έργου με τίτλο «Κορωπί,
Μαρτυρική Πόλη». Οι δραματικές εξελίξεις

στην οικονομία και την κοινωνία μας δυσκο-

λεύουν στο έργο αυτό. Όμως προσπαθούμε

με πείσμα. Δεν το βάζουμε κάτω.

Οι πολίτες του Κορωπίου, εσείς, μας στηρί-

ζετε και εμείς ανταποδίδουμε στο βαθμό που

μας αφήνουν οι ακραίες μνημονιακές πολιτι-
κές περιστολής των πόρων λειτουργίας μας.
Γι’ αυτό κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος σε
αυτόν τον κατήφορο, που οδηγεί μέρα με τη
μέρα σε  κοινωνική αποσύνθεση που γεννάει
και πολιτική αποσύνθεση.
Ο πόνος μας εδώ στο Κορωπί δεν πάει χαμέ-
νος. Γίνεται Όρκος Μνήμης και ο Όρκος γί-
νεται Έμπνευση και Συνείδηση της Ευθύνης!
Συνείδηση της ευθύνης να υπηρετούμε τα
συμφέροντα της πατρίδας μας. Όλοι ενωμέ-
νοι σε αυτό τον αγώνα. Το αίμα των θυμάτων
μας, ενώνει το Κορωπί. Καμία πολιτική ή άλλη
διαίρεση δεν μπορεί να σταματήσει την ενό-
τητά μας. Κρατήστε αυτή την πρόταση: Μόνο
ενωμένοι οι Έλληνες, με γνώση και μνήμη,
μπορούμε αλλάξουμε την πορεία μας. Αιωνία
η μνήμη των νεκρών μας!» 

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Δημοτική Φιλαρ-

μονική  του ΝΠΔΔ Σφηττός υπό τη διεύθυνση

του Ηλία Σοφρώνη και την παρουσίαση έκανε

η δημοτική υπάλληλος Γιάννα Ντούνη. Στε-

φάνι,  εκτός του Δημάρχου Κρωπίας, κατέθε-

σαν, εκ μέρους της αιρετής Περιφέρειας

Αττικής η αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα

και ο Διοικητής της Π.Υ Κρωπίας,  Αθ.Τζοΐτης.

Ως μνημόσυνο για τα θύματα της ναζι-

στικής θηριωδίας, αλλά και για το

δράμα της πόλης του Κορωπιού, ο πο-

λυσύνθετος συγγραφέας και ποιητής

Γιάννης Πρόφης αφιερώνει τους παρα-

κάτω στίχους και το ζωγραφικό πίνακα

που έχει τίτλο: «Το Ολοκαύτωμα του
Κορωπιού της 9 – 10 – 1944 από τους
Γερμανούς» (λάδι, 122Χ142 εκ., 1997).

(Ο πίνακας ανήκει στην οικογένεια Βα-

σίλη Ευστρ. Παπαμιχάλη).

Κατοχή, Καπνοί και Ανεμώνες

Αχ Κορωπί, αχ Κορωπί                                       
ώρα κακή σου το ’χε πει                                     
κι η μοίρα σ’ το ’χε γράψει                                

να ιδείς φωτιά και μακελειό                               
και να μη μείνει στο χωριό                                 
σπίτι που να μην κλάψει.                                    
Και τους νεκρούς σου συγγενείς
στο κοιμητήρι θα θρηνείς
και μνήματα θα στήσεις.
Του Γερμανού τον κεραυνό
θα χρειαστείς πολύν καιρό  
απ’ το μυαλό να σβήσεις.   

Η παγκόσμια εορτή της Tρίτης

Hλικίας (1η Οκτωβρίου) τιμή-

θηκε στο Δήμο Κρωπίας, την

Κυριακή 6 Οκτωβρίου, στο Δη-

μαρχείο. Το Κέντρο Ανοιχτής

Προστασίας Ηλικιωμένων

ΝΠΔΔ «Σφηττός» του Δήμου,

πάντα στο προσκήνιο εδώ και

δεκαετίες, οργάνωσε μια εορτή

αντάξια των καλύτερων στιγ-

μών της λειτουργίας του. 

Οι χορωδίες του Κορωπιού και

του Κίτσι  διασκέδασαν τους

παρευρισκόμενους που σιγο-

τραγούδησαν... ενώ  οι χορευτι-

κές τους ομάδες απέδειξαν ότι

συνεχίζουν την ελληνική χο-

ρευτική παράδοση με μεγάλο

πάθος και επιδεξιότητα. 

Η εκδήλωση  ολοκληρώθηκε με

την απονομή επαίνων, αναγνώ-

ρισης προσφοράς σε εθελοντές

πολίτες που βοήθησαν αποφα-

σιστικά το έργο των ΚΑΠΗ, από

τους  διοργανωτές.

Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν: η

Νανά Κούρεντα, ο Στέλιος Καρα-

μανώλης, η Ρίτσα Ανεστοπού-

λου, η Αλεξάνδρα Μουράτογλου,

ο Μανώλης Βενετσιανάκης. Τους

επαίνους απένειμαν, ο αντιδή-

μαρχος Περιβάλλοντος  Μανώ-

λης Γρινιεζάκης, ο πρόεδρος του

Σφηττός Νικόλαος Γιαννάκος και

ο Σταμάτης  Ντούνης, υπεύθυνος

ΚΑΠΗ κέντρου.

Η δασκάλα των χορωδιών κα-

Σταυρούλα Εφραιμίδου,  ο δά-

σκαλος χορού στο Κορωπί

Φώτης Αυγέρης και η δασκάλα

χορού στο Κίτσι  Νανά Κού-

ρεντα  διηύθυναν το μουσικο-

χορευτικό μέρος της

εκδήλωσης. 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιού-

σης χαιρέτισε την «ώριμη ηλι-

κία», που  «προσέφερε πολλά
σε εμάς τους νεότερους» και

ευχαρίστησε  τους εθελοντές

για την προσφορά τους. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ  Σφηττός

και δημοτικός σύμβουλος Νίκος

Γιαννάκος εξήρε τις προσπά-

θειες των υπευθύνων των

ΚΑΠΗ  και τους παρακίνησε να

συνεχίσουν έτσι.

Γιορτή της 3ης ηλικίας στο Κορωπί
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Με την “επενδυτική” προσπάθεια “αξιοποί-

ησης” της νησίδας Υδρούσα (ή Ποντικονήσι,

ή Κατραμονήσι) ασχολήθηκε σε εκτενές ρε-

πρτάζ η “ΕΒΔΟΜΗ” στο φύλλο της 28ης Σε-

πτεμβρίου τ.έ. και βρήκε άμεση

ανταπόκριση από το Δήμαρχο και το Δημο-

τικό Συμβούλιο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης (3Β), όπου ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς

αναγνώρισε ότι πληροφορήθηκε το θέμα

από την εφημερίδα μας και αποφασίσθηκε

ν’ ασχοληθεί το Δ.Σ. ειδικά με το θέμα σε

προσεχές συμβούλιο.

Ομως από στοιχεία που ήρθαν στα χέρια μας,

προκύπτει ότι σχετική απόφαση της Γενικής

Δ/σης Δασών - Δασαρχείο Πειραιά1 για χαρα-

κτηρισμό των δύο νησίδων, της μεγάλης, Β’,

ως δασικής και της μικρής Α’, ως χορτολιβα-

δικής, είχε αναρτηθεί για δύο μήνες το 2011

στο δημαρχιακό κτήριο της Βουλιαγμένης και

επομένως οι υπηρεσίες όφειλαν να ενημερώ-

σουν σχετικώς το Δήμαρχο.

Σημειώνουμε ότι αυτή η ανάρτηση, κατά τη

γνώμη μας είναι αντικανονική, αφού έδρα

του ενοποιημένου Δήμου 3Β είναι η Βούλα

και το Δημαρχείο της. 

Το Δασαρχείο όφειλε να το γνωρίζει.

Άλλα ορίζει το Υπουργείο και 

ο Οργανισμός Αθήνας και άλλα

ονειρεύονται οι “επενδυτές”

Ομως το σπουδαiότερο της υπόθεσης εντο-

πίζεται στην αναντιστοιχεία των όρων πα-

ραχώρησης και χρήσης αιγιαλού και

παραλίας που ορίζει γενικά Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπ. Εσωτερικών

και Οικονομικών2 και, ειδικά για την

Υδρούσα, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχε-

δίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθή-

νας - ο γνωστός ΟΡΣΑ - και εκείνων που

οραματίζονται, προγραμματίζουν και άρχι-

σαν να εφαρμόζουν οι επιχειρηματίες.

Θυμίζουμε ότι οι “επενδυτές” τοποθέτησαν

ήδη βαρέως τύπου μόνιμες ξύλινες κατα-

σκευές και είμαστε ακόμη στην αρχή, ενώ

η ΚΥΑ σαφώς ορίζει ότι «Απαγορεύεται
οποιαδήποτε κατασκευή που συνδέεται μό-
νιμα με το έδαφος...» (Παράρτ. κεφ. 1§ 2).

Παράλληλα, ο ΟΡΣΑ στην εξειδικευμένη

για το συγκεκριμένο έργο Απόφασή του3,

ορίζει ρητά ότι »οι προσωρινές κατασκευές
εξυπηρέτησης λουομένων, μετά το τέλος
της θερινής περιόδου απομακρύνονται
αποσυναρμολογούμενες και μεταφέρονται
εκτός νήσου για αποθήκευση» (§11). Αυτοί

τα έβαλαν τώρα, στο τέλος του καλοκαι-

ριού· πότε θα τα  μεταφέρουν;

Ο ΟΡΣΑ ορίζει ακόμη ότι πρέπει να γίνει φύ-

τευση με πεύκα και “ν’ αντικατασταθούν τα
διάσπαρτα αλμυρίκια με συστάδες” ώστε

«μελλοντικά να χρησιμοποιούνται τα δέν-
τρα αυτά για σκίαση από τους λουόμενους,
ενώ οι ξύλινες ομπρέλες θα πρέπει να απο-
μακρύνονται σταδιακά από το χώρο».

Ο Αιγιαλός και η παραλία είναι

κοινόχρηστα στα αγαθά

Λένε οι “επενδυτές”, όπως αναδημοσιεύσαμε

από την Real News, ότι θα κατασκευάσουν

“πρότυπο πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευ-

σης, πολιτισμού και ερμηνείας περιβάλλον-

τος...” (σ.σ. αν δεν γίνονται για

...φιλανθρωπικούς λόγους, από σύγχρονους

εθνικούς ευεργέτες, πρέπει να θαυμάσουμε

τα φτιασιδώματα και τις παραλλαγές - το μα-

σκάρεμα που χρησιμοποιεί και τους τρόπους

που μετέρχεται ο νεοφιλελευθερισμός, για να

εκμεταλλευτεί αυτά που μας έδωσε η φύση

και τα κατακτήσαμε με ιδρώτα και αίμα. Κά-

ποιοι έδωσαν τη ζωή τους, για ν’ ανήκει τού-

τος ο τόπος σ’ αυτούς που την πότισαν

χιλιετίες και κάποιοι τον καταπάτησαν ή εξα-

γόρασαν την ανέχεια...).

Λέει ακόμα ο “επενδυτής” ότι θα αναδείξει το

φυσικό τοπίο και θα κάνει “Διαχείριση της
επισκεψιμότητας”! Και εξηγεί το ρεπορτάζ

της R.N. «Οι επισκέπτες θα μπορούν να φτά-

σουν στο νησί με καραβάκι...» της εταιρείας

ασφαλώς και μόνο(!) με 6 ευρώ, δηλαδή πάνω

από 2000 δραχμές, γιατί τα ιδιωτικά μέσα προ-

σέγγισης θα απαγορεύονται(!!!) σε απόσταση

200μ. περιμετρικά! (Δεν εξηγεί πώς θ’ αστυ-

νομεύει την τήρηση αυτής της αυθαίρετης

“διαταγής”!...) Βέβαια για λόγους προστασίας

των ...λουομένων.

Ομως ο ΟΡΣΑ και η ΚΥΑ - που αφορά τους χώ-

ρους που εκμεταλλεύονται οι ΟΤΑ και οι εκμι-

σθωτές ιδιώτες, άλλα λένε και δεν μπορώ να

διανοηθώ ότι για τον “επενδυτή” της Υδρού-

σας παρακάμπτεται το Σύνταγμα, οι νόμοι και

το πρωτογενές φυσικό δίκαιο! - λένε λοιπόν

οι σχετικές αποφάσεις:

«Η έγκριση της θέσης πρόσβασης στη νήσο

με δίαυλο πλάτους 10 μέτρων θα γίνει από τις

αρμόδιες για τα έργα επί του αιγιαλού υπηρε-

σίες και θα είναι κατάλληλη για την υποδοχή

σκαφών (πλην ταχύπλοων), ώστε να μην πα-

ρεμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοι-

νού στον αιγιαλό»3.

Κι ακόμα, όπως ορίζει η ΚΥΑ, «Μεταξύ της

πρώτης σειράς ανακλίντρων - ομπρελών και

ακτογραμμής σε ηρεμία, θα πρέπει να παρα-

μένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού

πλάτους 5 μέτρων, ο οποίος θα διευκολύνει

την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων».
Κι αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τη νήσο

Υδρούσα, αλλά για κάθε οργανωμένη παρα-

λία. Αυτό για να ξέρουμε να διεκδικούμε τα

δικαιώματά μας. 

Κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει να πάμε

με δικό μας μέσο (πλην ταχύπλοων)4. Οι κοι-

νόχρηστοι χώροι στο νησάκι έχουν οριστεί

από το Δασαρχείο σε 21.410 τ.μ. (αποφ.

Δσσαρχείο §18).

Πρέπει ακόμα να προσθέσουμε ότι ο ΟΡΣΑ

ορίζει και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να

τηρηθούν και να τηρήθηκαν (έγκριση δασικής

Υπηρεσίας και ΕΠΑΕ, παρακολούθηση αρχαι-

ολόγου κ.ά.) κι ακόμη, όχι ηχορύπανση και

φωτορύπανση κλπ. Να προσθέσουμε ακόμη

ότι σχετικό έγγραφο του Ελλ. Κέντρο Δακτυ-

λίωσης Πουλιών αναφέρει ότι οι νησίδες του

Σαρωνικού χρησιμοποιούνται από αρκετά είδη

πουλιών (κυρίως θαλασσοπούλια)  ως χώροι

φωλιάσματος, ανάπαυσης κατά την αποδή-

μηση και ανεύρεσης τροφής. Για τη συγκεκρι-

μένη δε νησίδα ότι συγκεντρώνει αρκετά είδη

κυρίως στρουθιόμορφων - μυγοχάφτες, μαυ-

ρολαίμηδες κ.ά. και ότι πολλά μεταναστευτικά

είναι σπάνια και προστατευόμενα και επιση-

μαίνει ότι πρέπει να προηγηθεί πλήρης μελέτη

της βιοποικιλότητας της νησίδας. Να σημει-

ώσουμε ότι υπάρχει ήδη μεγάλος πληθυσμός

από αγριοκούνελα.

Ο ΟΡΣΑ τέλος υπογραμμίζει ότι η απόφασή

του σχετικά με την εκμετάλλευση της Υδρού-

σας «δεν συνιστά νομιμοποίηση των τίτλων
ιδιοκτησίας».
Και εδώ παραπέμπει έμμεσα στο ιδιοκτησιακό

καθεστώς, απου αποτελεί άλλη πικραμένη

ιστορία με αναγωγή στην καταλήστευση της

δημόσιας, δηλαδή της κοινής περιουσίας, από

διάφορους επιτήδειους.

Για το ιδιοκτησιακό της Υδρούσας, θ’ ασχολη-

θούμε στο προσεχές φύλλο, από το πλούσιο

υλικό που μας προμήθευσε ένας ευαίσθητος

και πάντα ενεργός συμπολίτης μας, ο Κ.Συ-

ρεγκέλας τον οποίο συγχαίρω και ευχαριστώ

δημόσια. 

―――――――
1. Δασαρχείο Πειραιά: Αρ. Πρωτ. 3917 της 1/8/2011.

2. Υπ. Απόφαση αρ. πρωτ. Δ10Β1053970/1672 ΕΞ 2013

της 29.3.2013.

3. ΟΡΣΑ: Απόφαση της 20ης Τακτ. Συν/σης 1/10/2008.

4. Ταχύπλοο: Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος με εξωλέμβια

μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης άνω των 30 Hp (ή εσω-

λέμβια άνω των 40 Ηp ή εσωλέμβια περτρελαιομηχανή

70 Ηp (FEK B’ ar. 9/2000)

Καταπάτηση δικαιωμάτων στη νήσο Υδρούσα
Δεν μπορούν να μας στερήσουν την χρήση της παραλίας του νησιού

Γιόγκα στη Βάρη Ασκηση σώματος και νου

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 6945377335 & 6982645545

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ

ΧΑΔΑ ΣΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΚΑΛΑΜΟ,

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ 

Υπεγράφη, από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη

Σγουρό (2.10.13), η σύμβαση για τη δεύτερη φάση απο-

κατάστασης  ανενεργών ΧΑΔΑ σε Βαρνάβα, Κάλαμο,

Γραμματικό και Αυλώνα, συνολικού  προϋπολογισμού

1,67 εκ. ευρώ, παρουσία των Υπουργών Ανάπτυξης και Αν-

ταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη.

Η σύμβαση για την αποκατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ

χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Οπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα: Με την απο-

κατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ γίνεται ένα σημαντικό βήμα για

την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής των κα-

τοίκων της Αν. Αττικής.  

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώ-

νεται ένα ιδιαίτερα σημαν-

τικό μέρος, του έργου της

Αποχέτευσης του Δήμου

Μαρκοπούλου, που είναι ο

Βιολογικός Καθαρισμός,

στην θέση Μερέντα, ανακοί-

νωσε ο Δήμαρχος Σωτήρης

Μεθενίτης.

Μετά την αναβάθμισή του

σε τριτοβάθμιο Βιολογικό

Καθαρισμό, που χρειάστη-

καν 19 μήνες (Απρίλιος

2012 – Νοέμβριος 2013) και

δαπάνη τριών εκατ. ευρώ

για να ολοκληρωθεί, αφού

το έργο είχε ουσιαστικά

διαλυθεί, άμεσα θα μπορέ-

σουν οι κάτοικοι του Δήμο,

όπου έχει κατασκευαστεί

ήδη Δίκτυο Αποχέτευσης,

να προχωρήσουν σε συνδέ-

σεις με το Δίκτυο!

Οι απαραίτητες εργασίες

για τη λειτουργία του Βιο-

λογικού Καθαρισμού, ολο-

κληρώνονται σε ένα μήνα,

(αρχές Νοεμβρίου) και αμέ-

σως, θα ξεκινήσει η διαδικα-

σία σύνδεσης με το Δίκτυο

Αποχέτευσης.

Ήδη, οι ιδιοκτήτες των ακι-

νήτων, όπου υπάρχει κατα-

σκευασμένο Δίκτυο Αποχέ-

τευσης, θα κληθούν να

επικοινωνήσουν με την Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου

Μαρκοπούλου (22990-

20176), προκειμένου να

πληροφορηθούν για τις

ενέργειες που απαιτείται να

κάνουν, καθώς και για τον

τρόπο, που θα γίνει η σύν-

δεσή τους με το Δίκτυο

Αποχέτευσης.

Οπως ανακοίνωσε με ιδιαί-

τερη ευχαρίστηση ο δήμαρ-

χος:

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα

κάνει κάθε δυνατή προσπά-

θεια, ώστε τα τέλη σύνδε-

σης, να είναι όσο το

δυνατόν μικρότερα και να

καταβληθούν τμηματικά.

Ξεκινάει και η 

Β’ φάση 

κατασκευής 

δικτύου 

στην υπόλοιπη

πόλη

Επίσης είναι τεράστια επι-

τυχία για το Δήμο, ο  διε-

θνής Διαγωνισμός, ύψους

4,5 εκ. Ευρώ για την κατα-

σκευή του Δικτύου Αποχέ-

τευσης της Β’ Φάσης

Μαρκοπούλου που ολοκλη-

ρώνεται σε ένα μήνα και θα

περιλαμβάνεται την κατα-

σκευή Δικτύου Αποχέτευ-

σης στο υπόλοιπο μέρος

της πόλης του Μαρκοπού-

λου, καλύπτοντας πλέον,

σχεδόν το σύνολό της!

Μετά το άνοιγμα των οικο-

νομικών προσφορών, υπο-

λογίζουν, ότι ο ανάδοχος -

εργολάβος του έργου, θα

εγκατασταθεί και θα δου-

λεύει σ’ αυτό, στα τέλη του

Ιανουαρίου του 2014!

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι

σε δύο χρόνια (Ιανουάριος

2016), η πόλη του Μαρκο-

πούλου, σχεδόν στο σύ-

νολό της (ποσοστό 95%),

θα έχει κατασκευασμένη

και λειτουργική Αποχέ-

τευση, και θα απαλλαγεί

οριστικά από το τριτοκο-

σμικό φαινόμενο των βό-

θρων.

Ο δήμαρχος 

πιστεύει βάσιμα ότι

σε λίγο θα 

ξεκινήσει και το 

δίκτυο του 

Πόρτο Ράφτη

Οπως είπε ο δήμαρχος, «ει-
δικά οι κάτοικοι και δημότες
του Πόρτο Ράφτη, πρέπει

να γνωρίζουν ότι κάνουμε
ένα πολύμηνο, τεράστιο
αγώνα στα αρμόδια Υπουρ-
γεία, ώστε να εξασφαλί-
σουμε, το ποσό που
χρειαζόμαστε (περίπου εί-
κοσι (20) εκατομμύρια
Ευρώ), για να προχωρήσει
το συντομότερο δυνατό, το
έργο της Αποχέτευσης της
Παράκτιας Ζώνης του
Πόρτο Ράφτη.
Η πολιτική εκτίμησή μας
είναι, ότι η οργανωμένη και
θεμελιωμένη προσπάθεια
μας, που στηρίζεται σε πολύ
σοβαρά πολιτικά επιχειρή-
ματα, αλλά κυρίως σε ώρι-
μες μελέτες, που
διακρίνονται για την επιστη-
μονική τους πληρότητα και
αρτιότητα, θα έχει επιτυχη-
μένη κατάληξη, σε λίγους
μήνες!»
Ακόμη προβλέποντας στο

μέλλον, ο Δήμος και διαβλέ-

ποντας  τις ανάγκες του

Δήμου, για τα επόμενα

τριάντα χρόνια, ανέθεσε ως

ανάδοχο του έργου μετά

από διαγωνισμό στην  εται-

ρεία «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.»,  τη

Μελέτη για την επέκταση

του Βιολογικού Καθαρι-

σμού, ώστε να εξυπηρετεί

μελλοντικά έως και 80.000

κατοίκους. Η μελέτη θα πα-

ραδοθεί σε δέκα μήνες από

σήμερα.

Πραγματικότητα η αποχέτευση στο Μαρκόπουλο 

με τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό

Σε λίγους μήνες θα μπορούν να αρχίσουν να συνδέονται οι ιδιοκτήτες

Συντήρηση οδού

Φειδιππίδου 

στο Μαραθώνα

Υπεγράφη, από τον Περι-

φερειάρχη Αττικής Γιάννη

Σγουρό (2.10.13), η σύμ-

βαση για τη ‘’Βελτίωση-

Συντήρηση της οδού Φει-

διππίδου του Δήμου Μα-

ραθώνα”, ύψους 400 χιλ.

ευρώ, στο Δήμο Μαρα-

θώνα.

Η βελτίωση - συντήρηση

της οδού Φειδιππίδου θα

συμβάλλει στην καλύτερη

προσπελασιμότητα στις

εκδηλώσεις του Κλασικού

Μαραθωνίου και θα διευ-

κολύνει την πρόσβαση στο

Ολυμπιακό Κωπηλατοδρό-

μιο του Σχοινιά.

Τη χρηματοδότηση της

Προγραμματικής Σύμβα-

σης για τη βελτίωση-συν-

τήρηση της οδού

Φειδιππίδου αναλαμβάνει

εξ ολοκλήρου η Περιφέ-

ρεια Αττικής με δικούς της

πόρους, όπως μας ενημε-

ρώνει η Αντιπεριφερειάρ-

χης Χρυσάνθη Κισκήρα.

Απαγορεύεται η

αλίευση ξιφία

στη Μεσόγειο

H Διεύθυνση Αλιείας της Πε-

ριφέρειας Αττικής ενημερώ-

νει ότι για το χρονικό

διάστημα 1η Οκτωβρίου έως

30η Νοεμβρίου 2013 πρέπει

να διακοπεί κάθε αλιευτική

δραστηριότητα που αφορά

στο είδος ξιφίας Μεσογείου,

στο πλαίσιο εθνικών υποχρε-

ώσεων έναντι της Διεθνούς

Επιτροπής για τη Διατήρηση

των Θυννοειδών και προκει-

μένου να εφαρμοσθεί η Σύ-

σταση που αφορά

διαχειριστικά μέτρα για τον

ξιφία της Μεσογείου.

Στην κατεύθυνση αυτή, κατά

το προαναφερθέν χρονικό

διάστημα:

• Αναστέλλονται όλες οι Απο-

φάσεις χορήγησης ειδικών

αδειών σε αλιευτικά σκάφη

για την αλιεία του είδους

ξιφία.

Προώθηση στην απασχόληση

100 ανέργων στους Δήμους
Μαρκοπούλου & Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για  τη

συμμετοχή  στην  Πράξη  με  τίτλο: «Ολοκληρωμένη το-

πική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευά-

λωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου  και

Λαυρεωτικής».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη

ΕΚΟ» η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγο-

ρίας Παρέμβασης  1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοι-

νωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,

ανακοινώνει υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και προσκα-

λεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετι-

κές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής

και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/10/2013

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση

στην απασχόληση 100 ανέργων που διαβιούν στα διοικητικά

και γεωγραφικά όρια των Δήμων Μαρκοπούλου – Μεσο-

γαίας και Λαυρεωτικής και ανήκουν αποδεδειγμένα σε προ-

καθορισμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει

σε τοποθέτηση των ωφελούμενων ως εξής: 

• 40 σε θέσεις μισθωτής εργασίας σε υφιστάμενες επιχει-

ρήσεις της περιοχής παρέμβασης.

• 20 σε νέες ατομικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο

πλαίσιο τους προγράμματος.

• 40 σε νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

(αποτελούμενες από 8 τουλάχιστον μέλη η καθεμία) που

θα συσταθούν στο πλαίσιο τους προγράμματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι οργα-

νώνεται εκδήλωση τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, ώρα 12

μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου Με-

σογαίας (2ος όροφος).

Μετά από Καταγγελία Δανει-

ολήπτριας από τα Κρέστενα

Ηλείας, το  Ινστιτούτο Κατανα-

λωτών  (ΙΝΚΑ) Ηλείας, εφιστά

την προσοχή των πολιτών στα

τηλεφωνήματα που τυχόν δέ-

χονται από  άτομα που προσ-

διορίζονται ως «Δικηγόροι» και

ζητούν χρήματα για να τους

ρυθμίσουν τα χρέη τους προς

τις Τράπεζες.

Οι δανειολήπτες που δέχονται

τέτοια τηλεφωνήματα  να επι-

κοινωνούν άμεσα με τα τηλέ-

φωνα του ΙΝΚΑ Ηλείας στην

Αθήνα 2103632443 η με την

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

στο 2103376700.

Να φροντίζουν να καταγράφουν

τον τηλεφωνικό αριθμό  που

τους κάλεσε  και να επικοινω-

νούν αμέσως στα παραπάνω τη-

λέφωνα.

Προσοχή δεν στέλνουμε χρή-

ματα ως Προκαταβολή!!!

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης

Φώτης Αλεξόπουλος

6942915786  

Προσοχή στα τηλεφωνήματα

για εξυπηρέτηση δανείων!!!
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MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ

καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577 - mail@biologikigonia.com

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Παλλή-

νης με αφορμή την 11η Λαμπαδηδρομία της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) στην

οποία ο Δήμος Παλλήνης συμμετείχε για 2η φορά. 

Μια συνάντηση αγάπης και έμπρακτης αλληλεγγύης από τους

Δημότες μας προς τους εθελοντές αιμοδότες, που τείνει να

γίνει ένας σπουδαίος θεσμός για την Πόλη μας. Στόχος και

αυτή τη χρονιά ήταν να ανοίξει η αγκαλιά όλων των δημοτών

στον Εθελοντισμό, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, τον Πολιτισμό,

την Παιδεία, την Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν και οι τρεις Δημοτικές Ενότητες

του Δήμου Παλλήνης ξεκινώντας από το Δημαρχείο Παλλή-

νης, στο Γέρακα, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, όπου παρουσία

του προέδρου της ΠΟΣΕΑ Χρήστου Πρωτόπαππα, άναψε ο

βωμός της «προσφοράς».

Τη «σκυτάλη» της φλόγας παρέδωσαν στα σχολεία και τους

Συλλόγους της περιοχής οι πρωταθλητές του μηχανοκίνητου

αθλητισμού και κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης, Άγγελος Στα-

θακόπουλος και Αλέξης Παπανικολάκης.

Την επόμενη μέρα το πρωί η Φλόγα μεταλαμπαδεύτηκε στα

παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, τα οποία σε μια

συμβολική λαμπαδηδρομία την περιέφεραν στην Πλατεία Μα-

κεδονίας και στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου Προ-

δρόμου.

Την ίδια μέρα, 26 Σεπτεμβρίου, η Φλόγα έφθασε στο κέντρο

της ΔΕ Παλλήνης και την πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα. Ο

Ολυμπιονίκης Δρομέας Σταύρος Τζωρτζής ήταν αυτός που πα-

ρέδωσε τη φλόγα στα σχολεία και στους Συλλόγους της πε-

ριοχής.

Την επομένη, 27 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Παλλήνης φρόν-

τισαν να μεταφερθεί σε όλη σχεδόν την πόλη το μήνυμα του

εθελοντισμού και της προσφοράς, με την εντυπωσιακή τους

λαμπαδηδρομία.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ήταν η σειρά της Ανθούσας να

παραλάβει τη φλόγα. Ο πρωταθλητής στίβου Παναγιώτης Βα-

σιλείου και ο πρωταθλητής κολύμβησης Λευτέρης Μανιός,

ήταν αυτοί που παρέδωσαν τη φλόγα στα Σχολεία και τους

Συλλόγους  της περιοχής για να ακολουθήσει λαμπαδηδρομία

από μαθητές και αθλητές της πόλης.

Και στις τρείς Δημοτικές Ενότητες τις εκδηλώσεις  λάμπρυναν

με την παρουσία τους ο Σύλλογος «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ» και η Δια-

σχολική Ομάδα του Δήμου Παλλήνης, δίνοντας με το τραγούδι

και το χορό τους μια άλλη διάσταση στις εκδηλώσεις. 

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν: 

- η παιδική χορωδία της ΔΕ Γέρακα, η παιδική χορωδία της Δη-

μοτικής Ενότητας Παλλήνης, η ορχήστρα του Μουσικού Γυ-

μνασίου Παλλήνης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου

Παλλήνης, ο Σύλλογος «Ο Παλληνεύς» τα Σχολεία και των

τριών Δημοτικών Ενοτήτων που συμμετείχαν, καθώς και τα

Αθλητικά Σωματεία της περιοχής που συμμετείχαν σχεδόν στο

σύνολό τους.

Η παρουσία του Δημάρχου  Αθανασίου Ζούτσου στο σύνολο

των εκδηλώσεων, δίνει το μήνυμα της ιδιαίτερης σημασίας που

δίνει ο Δήμος σε δράσεις προσφοράς, αλλά και το σύνθημα

της εκκίνησης, για όσους επιμένουν μοναχικά, στην κατεύ-

θυνση της προσφοράς και της αλληλεγγύης.             

Εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης με την 11η Λαμπαδηδρομία 

για Eθελοντική αιμοδοσία και δωρεά οργάνων

O Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης Αθ. Ζούτσος δίνει τη φλόγα στους λαμ-
παδιδρόμους.
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Με την ομόφωνη ψήφιση του Ισολογισμού, των αποτε-

λεσμάτων χρήσεως 2012, το προσάρτημα Ισολογισμού

της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και τον απολογισμό, ολοκλη-

ρώθηκαν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου (21η  Τα-

κτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας,

18η  Σεπτεμβρίου  2013) όλες οι διαδικασίες παρουσία-

σης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Κρωπίας για

το 2012. Την παρουσίαση των στοιχείων έκαναν ο εκ-

πρόσωπος των Ορκωτών Λογιστών   Κ. Δουμούλιακας

και ο οικονομικός σύμβουλος Στ. Λιάπης. 

Σύμφωνα και με την αναλυτική  έκθεση  και τις εισηγή-

σεις ορκωτού λογιστή και οικονομικού συμβούλου, τις

τοποθετήσεις του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου

Κιούση, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Αθανασίου

Πουλάκη, του δημοτικού συμβούλου Κων/νου Δήμου,

αλλά και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Αριστείδη Γκίκα, ο Δήμος Κρωπίας παρουσιάζει πολύ

ικανοποιητική εικόνα ως προς την οικονομική διαχεί-

ριση, με ενθαρρυντικά μηνύματα από οικονομικής

πάντα απόψεως. Όλοι κατέκριναν  τις πολιτικές των τε-

λευταίων 3 ετών συνεχούς περικοπών των πόρων που

δικαιούνται συνταγματικά οι Ο.Τ.Α.

ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,

ΕΥΔΑΠ ΑΠΟ ΤΟ 2010! 

ΜΕΙΩΣΗ 30% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2011!

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η μείωση στο 50% περίπου των

υποχρεώσεων του Δήμου Κρωπίας από το 2010 στο

2012! Υπήρξε μείωση από 12.171 εκ ευρώ στις 31.12.

2010, σε 9.410 εκ € το 2011 και 6.016 εκ. ευρώ το 2012!

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η  πραγματική ει-

κόνα των οικονομικών δεδομένων ενός δήμου στο επί-

πεδο της αξιοπιστίας του πιστοποιείται με την

αποπληρωμή των χρεών του, δηλαδή στον πίνακα με το

σύνολο των υποχρεώσεων του, βραχυπρόθεσμων και

μακροπρόθεσμων και φυσικά με τις προβλέψεις της έκ-

θεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λο-

γιστή που αναφέρονται στον Ισολογισμό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του οικονομι-

κού συμβούλου, Στ. Λιάπη,  ότι για πρώτη φορά σε δήμο

συναντάει τέτοιας έκτασης μείωση των υποχρεώσεων

προς προμηθευτές. Το 2011 οι υποχρεώσεις ήταν

2.188.162,03 εκ. και στις 31.12.2012 έπεσε στις

394.945,09! Το γεγονός αποκτάει σημασία καθότι σε δή-

μους με κύκλο εργασιών-τζίρο στα 15 εκ. ευρώ μια τέ-

τοια επίδοση είναι κάτι σπάνιο. Αυτό το νούμερο

σύμφωνα με τη δημοτική αρχή δείχνει την οικονομική

αξιοπιστία του Δήμου Κρωπίας στην έγκαιρη εξυπηρέ-

τηση των προμηθευτών και διοικητικά την πολιτική βού-

ληση για άμεσα αποτελέσματα στην εκτέλεση έργων

και υπηρεσιών υπέρ των δημοτών.

Η κρατική διοίκηση ελέγχει ασφυκτικά

τους Δήμους και τους υποχρεώνει 

σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Στον ευαίσθητο δείκτη των οφειλών (τέλη ύδρευσης κυ-

ρίως) των δημοτών και επιχειρήσεων, στη εποχή των μεγά-

λων χρεών των ΟΤΑ, υπάρχει και εδώ μεγάλη βελτίωση.

Από τα 4.485 εκ. ευρώ το 2011 έπεσαν στα 3.978 εκ. το

2012 σύμφωνα με τον απολογισμό. Η βελτίωση αυτή οφεί-

λεται και στον αναγκαστικό έλεγχο των εσόδων από την

κρατική διοίκηση και στην επιβολή αυστηρών ποινών (πα-

ράβαση καθήκοντος κα.) μέχρι και καταλογισμού στους

υπαλλήλους και στις υπηρεσίες που αμελούν ή δεν βεβαι-

ώνουν οφειλές προηγούμενων ετών  και δεν τις κάνουν

άμεσα απαιτητές. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Δήμοι έχουν

πλέον αναγκαστική υποχρέωση (Ν.3943/2010

ΦΕΚ66Α2011) να ενημερώνουν τις κρατικές εφορίες για

χρέη άνω των 293,47 ευρώ, να προβαίνουν σε στέρηση φο-

ρολογικής ενημερότητας καθώς και να αναζητούν οι οι-

κονομικές υπηρεσίες τους αυτοτελώς, χωρίς εντολή της

διοίκησης του δήμου, τρόπους αναγκαστικών μέτρων εί-

σπραξης οφειλών!

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σε αυτή την ικανοποιητική εικόνα των δημοτικών οικονομι-

κών, παρά τη μεγάλη υστέρηση ιδίων εσόδων λόγω της επι-

δεινούμενης κρίσης, της συνεχούς δραματικής μείωσης

των κρατικών επιχορηγήσεων και της διαφοράς των εσό-

δων μεταξύ των ετών 2010 και 2012, συνέβαλαν  οικονο-

μίες κλίμακος   και οι άμεσες διευθετήσεις από τη νέα

Δημοτική αρχή των μεγάλων οφειλών άνω των 300.000

ευρώ και ιδιαίτερα της ΕΥΔΑΠ και του ΕΣΔΚΝΑ. Μάλιστα

υπάρχει και νέα νομοθετική ρύθμιση για απαλλαγή ληξι-

πρόθεσμων οφειλών των Δήμων προς ΕΥΔΑΠ για την οποία

ενημέρωσε ο οικονομικός σύμβουλος Σταύρος Λιάπης. 

«Δεν πανηγυρίζουμε: 
το νοικοκύρεμα συνεχίζεται...

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος τόνισε: «Για άλλη μια χρονιά

δεν πανηγυρίζουμε. Ο ισολογισμός είναι εργαλείο λογιστι-

κής απεικόνισης. Συνεχίζουμε και το 2013 με συνετή δια-

χείριση υπό συνθήκες συνεχούς δραματικής μείωσης των

κρατικών πόρων που συνταγματικά δικαιούμαστε. Αυτή η

τεράστια περικοπή 3 και πλέον εκατομμυρίων από ΣΑΤΑ

στερεί από το Δήμο μας δυνατότητες έργων και περαιτέρω

ανάπτυξης κοινωνικών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο

έχουμε και μια πρωτοφανή ουσιαστικά αδυναμία άσκησης

νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου σε συνδυασμό με την μεί-

ωση ανθρώπινου δυναμικού και την υποστελέχωσή του. 

Η κυβέρνηση και τα κόμματα, οι πολίτες τελικά,  πρέπει να

πουν και ένα μεγάλο όχι σε νέα μνημόνια και στη συνέ-

χιση αυτών των περικοπών σε θεσμούς που αντικειμενικά

στηρίζουν κάθε τοπική κοινωνία. Η ανταπόκριση των δη-

μοτών και επιχειρήσεων ακόμα και στα σταθερά εδώ και

χρόνια δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης είναι πλέον δύ-

σκολη. Η δε εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ, μέρος

των οποίων καταβάλλονται για τη λειτουργία των ΟΤΑ γί-

νεται με δυσκολία, ενώ πολλές φορές είναι αδύνατη. Πρέ-

πει να χαλαρώσουν τα εισπρακτικά μέτρα από μια

κοινωνία που δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε νέα

χαράτσια και φόρους. Αυτό φωνάζει η συντριπτική πλει-

οψηφία των πολιτών του Κορωπίου και όσων μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων ακόμα αντέχουν».

Δραματικοί τόνοι από τον αντιδήμαρχο 
για τις συνέπειες των περιοριστικών 

πολιτικών στον Δήμο και την κοινωνία

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Πουλάκης ανα-

φέρθηκε στο οικονομικό, “μνημονιακό” περιβάλλον της

εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2012 και στη συνεχή

μείωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων κρατικών

πόρων. Όπως είπε χαρακτηριστικά  «η οικονομική περίοδος
του 2012 ήταν διπλά δύσκολη για την  αυτοδιοίκηση. Ήταν
η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος “Καλλι-
κράτης” και το μέσον της περιόδου της μεγάλης περιστο-
λής των πόρων που ξεκίνησε το 2010 και εντάθηκε το 2012.
Οι δημότες πλέον ζητούν κάθε άμεση ή έμμεση βοήθεια
από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η οικονομική δυσπραγία των
δημοτών όμως είναι μεγάλη και επηρέασε τα έσοδα. 
...Η ανηφόρα είναι μεγάλη. Μόνο ενωμένοι, με σύνθεση
των απόψεων και με την έμπρακτη στήριξη όλων μπορούμε
να διεκδικήσουμε μέσα στα συλλογικά όργανα αυτά που δι-
καιούται ο θεσμός μας».

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αριστείδης Γκί-

κας συνεχάρη τη διοίκηση και τους υπαλλήλους για την θε-

τική εικόνα, παρουσίασε δε και άλλα σημεία θετικά του

ισολογισμού. Αναφέρθηκε σε προβληματισμούς του για το

πώς πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η θετική εικόνα έτσι ώστε

η γνωστή ρήση «τα νούμερα ευημερούν αλλά οι άνθρωποι
υποφέρουν» να μην έχει σε τοπικό επίπεδο εφαρμογή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οικονομική Επιτροπή που ενέ-

κρινε ομόφωνα και παρακολούθησε τον απολογισμό, τον

συνοπτικό ισολογισμό του 2012 και τα αποτελέσματα χρή-

σεως 2012, στις 22 Ιουλίου 2013, ήταν: ο Πρόεδρος και αν-

τιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Πουλάκης και τα μέλη

της, δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης Βασίλειος

Γούλας, Ιωάννης Σταύρου, Αδαμαντία Μάλλιου και Γεωρ-

γία Θεοχάρη-Μπούτση.

Νοικοκύρεμα στο Δήμο· 12 εκατ. υποχρεώσεις το ‘10, ― 6 εκατ. το ‘13
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 2012
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• «Κατάλληλα για κατανά-
λωση τα μη προσβεβλημένα
μέρη σφαγίου που έχει μο-
λυνθεί με φυματίωση των
βοοειδών»!
• Απάντηση της Κομισιόν σε

ερώτηση του Νίκου Χουντή:

«Τα μη προσβεβλημένα
μέρη σφαγίου που έχει μο-
λυνθεί με φυματίωση των
βοοειδών (BTB), θεωρούν-
ται κατάλληλα για κατανά-
λωση από τον άνθρωπο»!!
Αυτή είναι η καθόλου καθη-

συχαστική απάντηση του

Ευρωπαίου Επίτροπου για

θέματα Υγείας Joe Borg, σε

σχετική ερώτηση του ευρω-

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου

Χουντή. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος

Χουντής στην ερώτησή του

με αφορμή δημοσίευμα των

Sunday Times, ότι, σφάγια

από τη Μεγάλη Βρετανία,

μολυσμένα με το μυκοβα-

κτήριο της φυματίωσης,

εξάγονται προς τη Γαλλία,

το Βέλγιο και την Ολλανδία,

επεσήμαινε ότι:

- «Σούπερ μάρκετ και αλυσί-
δες fast food στη Μ. Βρετα-
νία δεν δέχονται να

αγοράσουν βοδινό κρέας
που προέρχεται από αγελά-
δες με φυματίωση»
- «Η αγροτική συνομοσπον-

δία (Confederation Paysanne)

της Γαλλίας απαίτησε την

άμεση διακοπή των εισαγω-

γών βάσει της αρχής της

προφύλαξης»

- «Εμπειρογνώμονες προει-
δοποιούν ότι τα αυξανό-
μενα επίπεδα BTB στα
βοοειδή αποτελούν σοβαρή
απειλή για την υγεία».
Καταλήγοντας, ο Ελληνας

ευρωβουλευτής ζητούσε

από την Επιτροπή να μάθει

τους λόγους που επιτρέπε-

ται η εξαγωγή/εισαγωγή βο-

δινού κρέατος που έχει

μολυνθεί από το μυκοβα-

κτήριο της φυματίωσης, ιδι-

αίτερα εφ’ όσον αυτό συχνά

καταλήγει στις καντίνες

σχολείων και νοσοκομεία. 

Η απάντηση του J. Borg

είναι αφοπλιστική! Επικα-

λούμενος την υπάρχουσα

ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κα-

νονισμός 854/2004), απαντά

ότι, «Όταν γίνει διάγνωση
της φυματίωσης σε όλο το
σφάγιο, τότε πρέπει να
απορρίπτεται ολόκληρο και
να απομακρύνεται από την
τροφική αλυσίδα. Ωστόσο,
όταν γίνεται διάγνωση της
φυματίωσης σε ένα μόνο
μέρος του σφαγίου, τότε
απορρίπτεται μόνο το προ-
σβεβλημένο τμήμα, απομα-
κρύνεται από την τροφική
αλυσίδα και τα υπόλοιπα μη
προσβεβλημένα μέρη του
θεωρούνται κατάλληλα για
κατανάλωση από τον άν-
θρωπο»! 

Οπως σημειώνει ο Ν. Χουν-

τής, στον Κανονισμό (Κανο-

νισμός 854/2004), δεν

προβλέπεται καν η ανα-

γραφή ότι ένα τμήμα κρέα-

τος μπορεί να προέρχεται

από ζώο που είχε προσβλη-

θεί από φυματίωση.

Να τρώμε βόδια με φυματίωση

προτείνει η Ε.Ε.

Για υποκριτική στάση και

υπεκφυγές στο ζήτημα της

παράνομης μετανάστευσης

κατηγόρησε ο ευρωβουλευ-

τής της Ν.Δ. Γ. Παπανικο-

λάου εκείνους που με

αφορμή το τραγικό συμβάν

στην Λαμπεντούζα κάνουν

λόγο για ανάγκη «τιμωρίας»

κρατών μελών που δεν προ-

στατεύουν επαρκώς τα ευ-

ρωπαϊκά σύνορα από τις

παράνομες μεταναστευτικές

ροές. Συγκεκριμένα, στην το-

ποθέτησή του "επί σημαντι-

κών πολιτικών ζητημάτων"

κατά τη διάρκεια της Ολομέ-

λειας του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στο Στρασβούργο, ο

Γ. Παπανικολάου υπογράμ-

μισε ότι το πρόβλημα είναι ευ-

ρωπαϊκό και τόνισε:

«Η τραγωδία στην Λαμπεν-

τούζα – τα εκατοντάδες θύ-

ματα και οι αγνοούμενοι -

επιβεβαιώνουν ότι παρά τις

προσπάθειες, η Ευρώπη πα-
ραμένει αδύναμη στην αντι-
μετώπιση επειγόντων

περιστατικών και καταστά-
σεων στον τομέα της παρά-
νομης μετανάστευσης. Πριν

από ενάμισι χρόνο εδώ, στην

Ολομέλεια καλούσαμε και

πάλι τα κράτη μέλη να ανα-

λάβουν τις ευθύνες τους. Και

ελπίζω σήμερα στο Συμβού-

λιο Δικαιοσύνης και εσωτερι-

κών υποθέσεων να

αναληφθούν συγκεκριμένες

πρωτοβουλίες προς αυτήν

την κατεύθυνση. 

Καλά θα κάνει λοιπόν όποιος

τοποθετείται υποκριτικά και

υπεκφεύγει λέγοντας ότι το

πρόβλημα αφορά μόνο συγ-

κεκριμένες χώρες όπως την

Ιταλία, ή την Ελλάδα, ή την

Μάλτα, να αντιλαμβάνεται

ότι το ζήτημα είναι ευρω-
παϊκό. Και η απάντηση σε

εκείνους που λένε ότι κά-

ποιες χώρες δεν φυλάνε

καλά τα ευρωπαϊκά σύνορα

είναι οι ίδιες οι εκθέσεις του
Σένγκεν που γίνονται κάθε
εξάμηνο, οι οποίες αναγνω-

ρίζουν και επιβραβεύουν  τις
προσπάθειες χωρών όπως η
Ελλάδα, και αντιλαμβάνονται

το πρόβλημα στην ευρω-

παϊκή του διάσταση. 

Όσο λοιπόν δεν λαμβάνονται

αλληλέγγυα μέτρα, όσο το

90% των αιτημάτων ασύλου

στην Ε.Ε. αφορούν 10 κράτη

μέλη και τα άλλα 17 δεν συμ-

βάλλουν, όσο γνήσια αλλη-

λέγγυοι μηχανισμοί, όπως η

ρήτρα κατανομής αιτούντων

άσυλο δεν υιοθετούνται, αν-

θρώπινες ζωές θα χάνονται.

Η Λαμπεντούζα θα επανα-

λαμβάνεται. Ξανά και ξανά».

Ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013,

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

(www.minedu.gov.gr) όλες οι προσφερόμενες ειδικότητες που θα

διδάσκονται από τη φετινή χρονιά στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στη νέα δομή στις Σχολές

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί ηλε-

κτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-

ρούν από οποιοδήποτε μέρος της χώρας να υποβάλλουν

ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής από το σπίτι τους, χωρίς να

χρειάζεται να μεταβούν και να συμπληρώνουν αιτήσεις επί τόπου

στα ΙΕΚ, όπως συνέβαινε έως τώρα.

Επίσης, από φέτος στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (ΔΙΕΚ) θα παρέχεται δωρεάν φοίτηση σε όλους όσοι εν-

διαφέρονται να καταρτιστούν στις προσφερόμενες ειδικότητες.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανι-

τόπουλος δήλωσε σχετικά τα εξής: «Η σημερινή ανακοίνωση για

τις ειδικότητες Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης- Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιβεβαιώνει την πο-
λιτική μας βούληση για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας
αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε επαγγέλματα αιχμής για
την ελληνική οικονομία, συνδέοντας την παρεχόμενη Γνώση με
ευκαιρίες απασχόλησης.
Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι η υποβολή και η επεξεργασία αι-
τήσεων γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, που εξασφαλίζεται μέσω
ενός Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος για όλη την Επικράτεια
και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων για την Πολιτεία και τον
Πολίτη».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντί-

νος Π.Γκιουλέκας τόνισε:

«Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης στην χώρα μας εμπλουτίζουμε, φέτος, τη μη τυ-
πική εκπαίδευση προσφέροντας και νέες ειδικότητες στα Δημό-
σια ΙΕΚ και στα ΣΕΚ της χώρας. Πρόκειται για ειδικότητες αιχμής,
που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν
τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα έμψυχου δυναμικού στην

αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Οι νέες ειδικότητες σχετί-
ζονται μεταξύ άλλων με τους τομείς της επικοινωνίας, της Υγείας
και Πρόνοιας, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Ναυτιλίας, του
Τουρισμού, της Γεωργίας».

Ο κ. Γκιουλέκας επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά φέτος στα, Δη-
μόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) η φοίτηση
για όλους όσοι ενδιαφέρονται θα είναι δωρεάν, με βάση κάποια
αντικειμενικά κριτήρια».

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέληξε λέγοντας:

«Σταθερός προσανατολισμός αυτής της Κυβέρνησης είναι η ενί-
σχυση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας. Ήδη, προχωρούμε, σε
στενή συνεργασία με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των δημόσιων
ΙΕΚ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και της νέας δομής της
παιδείας, που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά φέτος στις Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης».

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (IEK) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ευρωπαϊκό

και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή 

Γιώργου Παπανικολάου 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 18-09-2013 
Αρ. Πρωτ.: 29736  

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χα-
μηλότερη τιμή, εφόσον καλύπτον-
ται οι τεχνικές προδιαγραφές, για
την «Προμήθεια Εξοπλισμού για
την Αποκομιδή των Απορριμμάτων
με τη Μέθοδο Υπογειοποίησης» με
αριθμό μελέτης προμήθειας
11/2013.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με την εγκριτική πράξη: Χρη-
ματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015» στον
άξονα προτεραιότητας «Προστασία
και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλον-
τος» στο μέτρο 3.3: «Διαχείριση
Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύ-
κλωση» και συγκεκριμένα η προμή-
θεια περιλαμβάνει εννέα (9)
υπόγειους κάδους χωρητικότητας
τριών (3) κυβικών μέτρων m3 περί-
που, με την τοποθέτησή τους. Η

αποκομιδή γίνεται με γερανό επί
απορριμματοφόρου και σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 3113/08-08-2013
Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλον-
τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής. Χρηματοδότηση: Πράσινο
Ταμείο. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των 143.910,00€ με Φ.Π.Α. Εγ-
γύηση Συμμετοχής: 7.196,00€. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 4η Νοεμβρίου 2013,
ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών την 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του
τρόπου κτήσης και παραλαβής
αυτών, για τη σύνταξη και την υπο-
βολή της προσφοράς των, προσερ-
χόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, στα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας, Πληροφορίες:
Σκουρλής Βασίλειος τηλ:
210.66.04.650 (1ος όροφος).
Με Εντολή Δημάρχου

Ο Γεν. Γραματέας Δήμου Παλλήνης
Γεώργιος Τέντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα  9/10/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.39685

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Δεύτερο Επαναλη-
πτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί
των τιμών του τιμολογίου της με-
λέτης σε Ευρώ για το ΠΛΥΣΙΜΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολο-
γισθείσης  αξίας  25.663,95 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
22/10/2013 ημέρα Τρίτη  και από
ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία   9 /10 /2013
Αριθμ. Πρωτοκ: 32886

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού  για την υπηρεσία

καθαρισμού κτιρίων 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρό-
χειρο διαγωνισμό με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
(στο σύνολο κόστους όλων των κτι-
ρίων), συνολικής προϋπολογισθεί-
σης αξίας 58.065,84 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 21η
Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα

και ώρα  11.30΄π.μ. κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης των προσφο-
ρών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.ήτοι 2.904,00 €. 
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου Παλλήνης .
Υπεύθυνοι.: κ. Κακουλάκη –Β.Σπη-
λιοπούλου.
Τηλ: 210 66 04 617, ΦΑΧ: 210 66 04
615.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καραολή & Δημητρίου 38Α, Παιανία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δευτερο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου Παιανίας, προκηρύσσει
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνι-
σμού για την προμήθεια πετρε-
λαίου θέρμανσης για τα σχολικά
κτίρια της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης του Δήμου Παιανίας, κατά
την χρονική περίοδο 2013 – 2014,
με σφραγισμένες προσφορές, προ-
ϋπολογισμού 41.850,00€ συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. με
κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής
όπως αυτήέχει οριστεί κατά την
προηγούμενη ημέρα του διαγωνι-
σμού από το αρμόδιο Τμήμα Εμπο-
ρίου της Νομαρχίας Αθηνών και η
οποία έκπτωση θα ισχύει επί της
εκάστοτε τιμής πώλησης των
ειδών. 
Η προμήθεια αυτή προϋπολογί-
σθηκε σε 41.850,00€ συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου,
Καραολή και Δημητρίου 38Α, στις
18/10/2013, ημέρα Παρασκευή και

ώρα 15:00, ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
κηρυχθεί άγονος θα επαναληφθεί
στις 25/10/2013, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00. 
Κάθ προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετο-
χής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης, στο πλαίσιο
διενέργειας αρχικού, επαναληπτι-
κού διαγωνισμού ή και οποιασδή-
ποτε άλλης διαδικασίας απαιτηθεί
για την ανάδειξη του αναδόχου
στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν
τον Ανάδοχο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν αντίγραφο της αναλυτικής
διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε
άλλη σχετική πληροφορία κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τον Δήμο Παιανίας τηλ.: 213
2030758, Μουντράκη Ελισάβετ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο
(2) εβδομαδιαίες εφημερίδες της
περιοχής, θα αναρτηθεί στο δημο-
τικό κατάστημα και στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας και
στο Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Δάβαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία  9 / 10 /2013
Αριθμ. Πρωτοκ:32885

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού  Προμήθειας 
ασφαλτικού σκυροδέματος 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρό-
χειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέμα-
τος  συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 59.937,90  ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 21η
Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00΄π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφο-
ρών). Μετά την λήξη της καθορι-

σθείσας ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών. Αμέ-
σως μετά θα ακολουθήσει η διαδι-
κασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.ήτοι 2.996,90 €. 
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου Παλλήνης .
Υπεύθυνοι.: κ. Κακουλάκη –Β. Σπη-
λιοπούλου.
Τηλ: 210 66 04 617, ΦΑΧ: 210 66 04
615.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εργο: «Διαγραμμίσεις οδών έτους
2013, Δήμου Παλλήνης»
Αρ. Μελ. 16/2013

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι 
Προϋπολογισμός: 355.514,42 ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου: «Διαγραμμίσεις
οδών έτους 2013, Δήμου Παλλή-
νης», με προϋπολογισμό
355.514,42 € (με αναθέωρηση και
Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 283.368,74€ (εργα-
σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-
νοντας το αντίτιμο των 20,00€
(Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις
ώρες 08:00 - 13:00), μέχρι και την
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 210 66.04.715, FAX επικοι-
νωνίας: 210 66.04.643, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία:
Τσούκα Ματίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την

29η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφο-
ρών την 10.00 π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφοράς που περιλαμ-
βάνει «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο
της υπηρεσίας» του άρθρου 4 παρ. α
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-
ξεις του έργου.
- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που
αποδειμνύουν ότι έχουν εκτελέ-
σεσι έργα παρόμοια (ποιοτικά και
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 5.667,37
έυρώ, η οποία θα ισχύει το λιγό-
τερο για δάστημα ΔΕΚΑ (10)
μηνών από την ημερομηνία δημ-
πράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την
ημερομηνία λήξεως υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 24 του
Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου Παλλήνης, για
το έτος 2013. Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :       24960
Χαλάνδρι            9/ 10 / 2013
Αριθ.  Πρωτ:   20416                                                          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό  διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «Κατασκευή οδού
Φραγκοκλησιάς» Α.Μ. 14/2013, με
προϋπολογισμό  202.623,99€  με
ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  με προϋπολογι-
σμό 119.630,59 €          και στην κα-
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
με προϋπολογισμό 41.874,26 €
(συμπεριλαμβάνονται  δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας,  Αγ. Γεωργίου 34
και Φ. Λίτσα,  μέχρι την  Πέμπτη
24/10/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2,00) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών  με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδια υπάλληλος για

επικοινωνία κα  B. Σπηλιοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
29/10/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα
10.00  π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με επί μέ-
ρους ποσοστά  έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ  που
καλύπτουν την κατηγορία και τάξη
του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και Α1 τάξη και άνω για έργα κατη-
γορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΑ.   
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους  3.230,10 €. και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε  ΕΞΙ (6)
μήνες  και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  τα
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.   
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :     24960
Χαλάνδρι     9/ 10 / 2013
ΑΡΙΘ.  Πρωτ:    20417                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «Ανακατασκευές αποχε-
τεύσεων σε σχολεία» Α.Μ. 10/2013
προϋπ. 30.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
ΕΡΓΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογι-
σμό 24.390,24 €  (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΟΕ,  και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας,  Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα,  μέχρι και την  Πέμ-
πτη 24/10/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2,00 €) ΕΥΡΩ, εκτός
αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών  με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX: 213 2023983, αρμό-
διοι  υπάλληλοι για επικοινωνία :  B.
Σπηλιοπούλου και   Π. Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

29/10/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα
10.00  π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης (άρθ. 5  Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
β) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντί-
στοιχης τάξης πτυχίου    
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 487,80€  και ισχύ
τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε  έξι  (6) μήνες  και αρχί-
ζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.  Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  τα
Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία,  κυρία 50 ετών, από τη Ρου-
μανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός. 
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΖΗΤΕΙTAI: γυναίκα ή άνδρας να εργασθεί εσω-
τερικός σε οικία για να περιποιείται, φροντίζει κύριο
προχωρημένης ηλικίας (όχι κατάκοιτο), τηλ. 6936
555539 κ. Δημήτρης.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μετα-

πτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προ-

σιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε

παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγή-

τρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία. 

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού

που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μα-

θημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδί-

δονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προ-

σιτές, τηλ. 6944388826.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ κατ’ οίκον από

έμπειρο καθηγητή, αγγλικού Παν/μιου, μαθήματα

για όλα τα επίπεδα. Τηλ. 6941633121

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με πολυετή εμπει-

ρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει

μαθήματα για όλα τα επίπεδα.

Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για

δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ –τρια, εμφανίσιμος -η,

30 - 45 ετών, από αντιπροσωπεία οδοντικών εμφυτευ-

μάτων για εξωτερικές πωλήσεις, σε Αττική και υπό-

λοιπη Ελλάδα, παρέχεται εκπαίδευση, μισθός,

ποσοστά, απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης, εμπειρία

στο χώρο θα εκτιμηθεί, αποστολή βιογραφικών στο e-

mail: dentegris@otenet.gr 
ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών  κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι

μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για με-

ταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό

μηχανικό - πολεοδόμο. 

Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τε-

τραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί

της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι

από μεσίτη.

Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,

Εκτορος 29,370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προσό-

ψεις  20 μ  σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα θά-

λασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην

τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε

φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται

σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο

Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου

Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγ-

χρονες προδιαγραφές.  Τηλ. 210 6624.757

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσή-
λικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.

ΖΗΤΑΩ εργαζόμενο για εργοστάσιο  μεταλλικών
εξαρτημάτων στο Κορωπί, μηχανολόγο μηχανικό ή
κάποιον που να γνωρίζει από μηχανές. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email p.katsieris@yahoo.gr

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστη-

ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρι-

σμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ. Εξαιρε-

τική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη
Φιλόλογος
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 

του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

Τιμές Προσιτές
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά 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 

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

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. 210.8951.194 - 6942574688

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Οχι σε πλαστικά μπουκάλια το ελαιόλαδο
Ειναι γνωστό οτι το ελαιόλαδο αποδεδειγμένα έχει μια

σειρά απο ευεργετικές ιδιότητες.Δρά προληπτικά στίς καρ-

διοπάθειες,τα καρδιαγγειακά νοσήματα τον διαβήτη τύπου

ΙΙ ,την παχυσαρκεία τον καταράκτη,την νόσο Altchaimer την

γεροντική άνοια και μία σειρά απο αλλα νοσήματα. Αυτά

βέβαια πάντα σε συνδιασμό με την Μεσογειακή Δίαιτα.Η

Μεσογειακή Δίαιτα συνίσταται στην ευρεία κατανάλωση

φρούτων και λαχανικών, την συστηματική κατανάλωση δη-

μητριακών και οσπρίων και την περιορισμένη χρήση κόκκι-

νου κρέατος. Μάλιστα πρόσφατη έρευνα που

πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ σε εφτά χιλιάδες άτομα

εδειξε οτι αυτοί που ακολουθούσαν την Μεσογειακή Δίαιτα

με βάση το ελαιόλαδο είχαν στο αίμα τους αυξημένες πο-

σότητες αντιοξειδωτικών σε σχέση με αυτούς πού ακο-

λουθούσαν μια ευρωπαίκή ή αμερικανική δίαιτα. Επίσης

έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγου έδειξε οτι αυτοί

που ακολουθούσαν την Μεσογειακή Δίαιτα με βάση το

ελαιόλαδο είχαν κατα 30% βελτιωμένη μνήμη σε σχέση με

αυτούς που ακολουθούσαν μια άλλη δίαιτα. Η έρευνα κρά-

τησε δώδεκα χρόνια και αφορούσε άτομα ηλικίας πάνω απο

65 χρονών.

Η Ελλάδα ειναι η τρίτη χώρα στην παραγωγή ελαιολάδου

μετά την Ισπανία και την Ιταλία, αλλά το 80% απο αυτό

ειναι εξτρα παρθένο,  ενώ οι άλλες δύο χώρες Ισπανία και

Ιταλία εχουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Οταν λέμε εξτρα

παρθένο ελαιόλαδο ψυχρής εκθλιψης εννοούμαι απλή

πίεση του ελαιοκάρπου στην συνηθισμένη θερμοκρασία

δηλ. ότι πιό φυσικό υπάρχει. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην

κατανάλωση ελαιολά-

δου με περίπου 20 κιλά

ετησίως. Δυστυχώς

όμως παρά τα σημαντικά

αυτά πλεονεκτήματα

του ελαιολάδου το 70%

απο αυτό πουλιέται ως

χύμα είτε στην εγχώρια

αγορά είτε εξαγεται για

να αναμιχθεί στην συνέ-

χεια με ίταλικά ή ισπα-

νικά ελαιόλαδα και να

κερδίσουν αυτά τις

ξένες αγορές. 

Σύμφωνα με την νομοθε-

σία το ελαιόλαδο μπορεί

να πωλείται σε ποσότη-

τες μεχρι πέντε κιλών απο γιάλινη, μεταλλική ή πλαστική

συσκευασία. Τα τελευταία χρόνια οι συσκευασίες ελαιολά-

δου έχουν βελτιωθεί σημαντικά και εχουν επανειλημμένα

βραβευθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και

βέβαια ολες οι συσκευασίες ήταν γιάλινες ή μεταλλικές.

Κανείς δεν σκέφτηκε καν να παρουσιάσει μια συσκευασία

σέ πλαστικό. Η εταιρεία λαμδα παρουσιάζει το ελαιόλαδο

στα καταστήματα Ηarrolds του Λονδίνου με πολύ υψηλές

τιμές και σε μεγάλο μέρος οφείλεται στην εξαιρετική συ-

σκευασία. Εχω επανειλημμένα συμμετάσχει σε επιτροπές

αξιολόγησης συσκευασιών ελαιολάδου και είδα μοναδικές,

εξαιρετικές συσκευασίες. Οι παραγωγοί πρέπει να καταλά-

βουν ότι ένα πολύ σημαντικό  στοιχείο της προώθησης του

ελαιολάδου είναι η συσκευασία. Η συσκευασία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος του branding του ελαιολάδου.

Διαθέτουμαι το καλύτερο ελαιόλαδο στόν κόσμο με τα κα-

λύτερα υγιεινά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν επιτρέ-

πεται λοιπόν το μοναδικό αυτό προίόν να κυκλοφορεί σε

πλαστική συσκευασία, σε οποιαδήποτε κατηγορία και άν

ανήκει. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουμε οτι το ελαιόλαδο

ειναι φωτοευαίσθητο και πρέπει να βρίσκεται σε σκοτεινή

συσκευασία. 

Ας αναλάβουμε εμείς οι καταναλωτές μια πρωτοβουλία

προβολής του ελαιολάδου αγοράζοντας ελαιόλαδο σε για-

λινες συσκευασίες. Ας αντιληφθούν επιτέλους και οι πα-

ραγωγοί οτι το προϊόν τους αποκτά προστιθέμενη αξία

όταν βρίσκεται σε καλόγουστη γιάλινή ή μεταλλική συ-

σκευασία. Δεν περιμένω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων οιαδήποτε πρωτοβουλία. Περιμένω

όμως απο τους συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις ελαιολά-

δου να επιμείνουν στα μέλη τους να μη χρησιμοποιούν πλα-

στική συσκευασία.

Νίκος Κατσαρός πρόεδρος ΕΦΕΤ 

Δωρεάν πρόγραμμα

παιδικού εμβολιασμού

Συνεχίζεται η εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού

για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως

ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα

χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, που πραγματοποιεί

ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Απο-

στολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος

«Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστά-

τευτα». Πρόσφατα εμβολιάστηκαν ακόμη τριάντα τρία

(33) παιδιά με πολυδύναμα εμβόλια που τα προστατεύουν

για 53 ασθένειες. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους

να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα κρι-

τήρια (ανασφάλιστοι Έλληνες ή αλλοδαποί) μπορούν να

δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά 10.00 - 14.00 στα τη-

λέφωνα: Γραφείο Παιδείας: 213 2025 236, 237 - Κοινω-

νική Υπηρεσία: 210 9647 021

Πρόγραμμα στοματικής υγείας

στα δημοτικά σχολεία του

Δήμου Σαρωνικού

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οργανώνεται πρόγραμμα στο-

ματικής υγείας σε σχολεία του Δήμου Σαρωνικού. Μετά

από ενέργειες του Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρου

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης του Δήμου Σαρωνικού Σπύρου Δημητρίου επε-

τεύχθη η ένταξη όλων των Δημοτικών Σχολείων του

Δήμου στο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Περι-

φέρεια και γίνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και το

Υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 09/10/2013 και υλοποιείται από

οδοντιάτρους και υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.

Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών

σε θέματα υγείας & διατροφής

στην Παλλήνη

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνο-

λογικού Ιδρύματος Θεσ/κης σε συνεργασία με το Τμήμα Προ-

στασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου

Παλλήνης οργανώνει στην ημερίδα με θέμα: 

«Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα δια-
τροφής και υγιεινού τρόπου ζωής των νοσούντων με εκφυλι-
στικές παθήσεις»
Η ημερίδα αποτελεί την αρχή ενός κύκλου εκπαίδευσης με σκοπό

την ενημέρωση των δημοτών για τον προστατευτικό και θερα-

πευτικό ρόλο της διατροφής στην προάσπιση της υγείας των πα-

σχόντων με εκφυλιστικές παθήσεις (χοληστερίνη, διαβήτης

τύπου 2 και παχυσαρκεία). Θα δοθεί έμφαση στην διατροφική εκ-

παίδευση και στις μεθόδους αλλαγής της διατροφικής συμπερι-

φοράς. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

(Κλειτάρχου & Αριστείδου, 153 44, Γέρακας) το Σάββατο 19

Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00μ.μ.
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Ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων “ΕΥΚΛΗΣ”

οργανώνει ομιλία με αφορμή τον Μαραθώνιο και θέμα: 

«Η Τέχνη της διατροφής πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά από έναν Μαραθώνιο».

Ομιλητές: Ειρήνη Μπαρμπαρούση διατροφολόγος, και 

Μαρίνα Ακερμάνογλου διατροφολόγος.

Συντονιστής: Δρόσος Βενετούλης, 

ιατρός μαραθωνοδρόμος.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 

στις 7μ.μ. στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας 

στη Βούλα (Αγίου Ιωάννου 3 πλατεία Βούλας).

«Η Τέχνη της διατροφής πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά από έναν Μαραθώνιο»

Για 3η συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση του παγ-

κόσμιου βάθρου βρέθηκε η Ελλάδα με τον Ιορδάνη

Πασχαλίδη και τον Κώστα Τριγκώνη στα Tornado.

Τα χρώματα της γαλανόλευκης επικράτησαν λοιπόν

φέτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη

στην Ίμπιζα από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου. 

Οι δύο πρωταθλητές μας, δήλωσαν μεταξύ άλλων

μετά το τέλος και της τελευταίας ιστιοδρομίας στην

επίσημη ιστοσελίδα της redbull, η οποία είναι ο βασι-

κός τους χορηγός για την όλη προσπάθεια: 

“Τελευταία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tor-
nado με την νίκη μας σχεδόν εξασφαλισμένη. Το
μόνο που χρειαζόταν ουσιαστικά ήταν να κάνουμε 2
καλές ιστιοδρομίες και τέλος.
Γενικά δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Οι συν-
θήκες ήταν απλά εξαιρετικές. Πολύ δύσκολο να πε-
τύχεις όλες τις καιρικές συνθήκες σε μια εβδομάδα
μέσα. Στην Ίμπιζα έγινε. Πραγματικά οι συνθήκες
ήταν πολύ απαιτητικές. Κουραστήκαμε, αλλά τα κα-
ταφέραμε”. 

Στον αγώνα συμμετείχε άλλο ένα σκάφος με πλή- ρωμα τον Νίκο και τον Αλέξη, που όμως αναγκάστη-

καν να εγκαταλείψουν 2 ιστιοδρομίες μετά από

βλάβη που τους προξένησε σκάφος της Αυστραλίας.

Τελικά τερμάτισαν 5οι χάνοντας το πολυπόθυτο με-

τάλιο. 

Η τρίτη συμμετοχή της Ελλάδας στην διοργάνωση

είναι οι: Μαρία Τσαουσίδου και Μιχάλης Παπαδό-

πουλος, οι οποίοι κατάφεραν στην “παρθενική” τους

συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα να πάρουν το

χάλκινο μετάλλιο στα μικτά πληρώματα. 

Έλληνες οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στα

Tornado!
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ΑΣ Λαυρίου – Σκάκι: 

Ξεκίνησε το ομαδικό 

πρωτάθλημα παίδων

Την προηγούμενη Κυριακή 29/9/2013 ξεκίνησε το ομα-

δικό πρωτάθλημα παίδων του Α.Σ. Λαυρίου, έως 16

ετών με εξαμελή σύνθεση. Στον 1ο γύρο η ομάδα του

ΑΣ Λαυρίου αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ένωση

Σπάρτης Μικράς Ασίας όπου νίκησε με σκορ 5-0,5.

Τη Κυριακή αντιμετώπισαν για το 2ο γύρο την ομάδα

του Α.Σ.Ο. “Δίας” Πετρούπολης στην έδρα τους με το

τελικό σκορ να είναι 3-3

Το πρωτάθλημα θα διακοπεί για 40 περίπου ημέρες και

θα συνεχιστεί με τον 3ο γύρο την Κυριακή 17 Νοεμ-

βρίου.

Στόχος της ομάδος είναι να τερματίσουν στις 8 πρώτες

ομάδες και να προκριθούν στο Final 8 που θα διεξαχθεί

το Δεκέμβριο.

Για δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά η Περιφέρεια Αττι-

κής έθεσε υπό την αιγίδα

της τους Εθνικούς Αγώνες

Εργασιακού Αθλητισμού, τη

μεγαλύτερη αθλητική εται-

ρική διοργάνωση στη χώρα

μας, η οποία θα πραγματο-

ποιηθεί από τις 18 μέχρι και

20 Οκτωβρίου στο Στάδιο

Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ).

Στην αθλητική εκδήλωση

υψηλών προδιαγραφών, οι

εργαζόμενοι αθλητές έχουν

την ευκαιρία να δοκιμάσουν

τις δυνάμεις τους στον

αθλητικό στίβο και να εξα-

σκήσουν το αγαπημένο

τους αγώνισμα, επιλέγον-

τας ανάμεσα σε ομαδικά

αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο

5x5, μπάσκετ 5vs5, μπάσκετ

3on3 κλπ), αλλά και σε ατο-

μικά αθλήματα (π.χ. τένις,

σκουός, πινγκ-πονγκ κλπ).

Οι Αγώνες πραγματοποι-

ούνται υπό την αιγίδα της

Γενικής Γραμματείας Αθλη-

τισμού, της Περιφέρειας Ατ-

τικής, της Εταιρείας

Ανάπτυξης και Τουριστικής

Προβολής Αθηνών, καθώς

και του Εμπορικού & Βιομη-

χανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών. Τη διοργάνωσή

έχει ο Ελληνικός Οργανι-

σμός Εργασιακής Άθλησης

& Υγείας (HOCSH), στο

πλαίσιο μιας ευρύτερης

προσπάθειας με σκοπό τη

δραστηριοποίηση των εργα-

ζομένων στο αγαπημένο

τους άθλημα, την κινητοποί-

ηση τους σε ενέργειες ευε-

ξίας και υγείας, καθώς και

τη δημιουργία συνθηκών για

διασύνδεση μεταξύ εργαζο-

μένων και επιχειρήσεων.
Πληροφορίες: 

τηλ. 210 7232909,

http://www.hocsh.org, 
http://www.facebook.com/HOCSH

Στη Βάρκιζα από 11 έως 13

Οκτώβρη 2013 διοργανώνε-

ται, από το Ναυτικό, Αθλη-

τικό Ομιλο Βάρης -

Βάρκιζας (ΝΑΟΒΒ), ο 14ος

από τους 17 συνολικά αγώ-

νες του Παγκόσμιου Πρω-

ταθλήματος Κανοέ Καγιάκ

Ανοικτής Θάλασσας, γνω-

στό ως OCEAN PADDLER

WORLD SERIES. 

Ο αγώνας το Σάββατο 13/10

θα έχει απόσταση 20 χιλιό-

μετρα (12 μίλια), ενώ τόσο

την Παρασκευή, όσο και την

Κυριακή διεξάγονται προ-

κριματικοί και μικρός τελι-

κός. Στη διοργάνωση

υπάρχουν και Ελληνικές

συμμετοχές, με πολλές ελ-

πίδες διάκρισης στον τελευ-

ταίο αγώνα που θα

πραγματοποιηθεί στις 16

Δεκεμβρίου στο Κέιπ Τάουν

της Νότιας Αφρικής.

Ο Δήμος Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης έθεσε υπό

την αιγίδα του τους αγώνες

και υποστηρίζει το μεγάλο

αυτή αθλητικό γεγονός για

το Δήμο 3Β, που διοργανώ-

νεται κάθε χρόνο από τον

ΝΑΟΒΒ, με αρτιότητα στην

υποδομή αλλά και στην ορ-

γανωτική υποστήριξη. 

Με αφορμή τη φιλοξενία

αυτού του παγκοσμίου εμβέ-

λειας αθλητικού γεγονότος

στο Δήμο, ο Δήμαρχος Σπύ-

ρος Πανάς επισημαίνει:

«Η διοργάνωση του 14ου

αγώνα του Παγκόσμιου Πρω-

ταθλήματος Κανοέ Καγιάκ

Ανοικτής Θάλασσας στην

πόλη έχει ιδιαίτερη σημασία,

καθώς προβάλλει τη φυσιο-

γνωμία της και προσελκύει τα

βλέμματα της παγκόσμιας

αθλητικής κοινότητας. 

Ο Δήμος μας στηρίζει με
κάθε τρόπο τέτοιου είδους
αθλητικές διοργανώσεις πι-
στεύοντας στην αξία του ευ
αγωνίζεσθαι αλλά και στη
σημασία της προβολής του
τόπου μας ως αθλητικού
τουριστικού προορισμού σε
παγκόσμιο επίπεδο».

Μετά την απονομή του

αγώνα το Σάββατο στις

19:30 θα ακολουθήσει ανοι-

κτή συναυλία του συγκρο-

τήματος Mellios & Balkana

Mama στην παραλία της

Βάρκιζας στις εγκαταστά-

σεις του ΝΑΟΒΒ.

Ο Αθλητικός Όμιλος 

Μαρκοπούλου ξεκινάει 

δυναμικά τη νέα σεζόν!
Η παράδοση της πρώτης Κάρτας Διαρκείας, για τους

εντός έδρας αγώνες, όλων των ομάδων του Αθλητικού

Ομίλου Μαρκοπούλου (Α.Ο.Μ.), πραγματοποιήθηκε στις

26 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, από τον

Πρόεδρο του Α.Ο.Μ.,   στον Δήμαρχο Μαρκοπούλου, Σω-

τήρη Μεθενίτη, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρόεδρο.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν την Κάρτα Διαρκείας,

για τους αγώνες όλων των εντός έδρας αγώνων, των ομά-

δων του Α.Ο.Μ., δηλαδή Βόλλεϋ Γυναικών Α1, Βόλλεϋ Αν-

δρών Β’ ΕΘΝΙΚΗ και Μπάσκετ Ανδρών Α’ ΕΣΚΑ, με

πενήντα (50) ή εκατό (100) Ευρώ, μπορούν να προσέλ-

θουν για πληροφορίες και πωλήσεις, στο Δημοτικό Κλει-

στό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου ή να επικοινωνήσουν

τηλεφωνικώς, με την κα Όλγα Μαγγανά, καλώντας στο

22990-22815.

Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

8-20 Οκτωβρίου στο Σ.Ε.Φ. 

“Καλλιστεία”

Harley Davidson

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου το

Λαύριο θα παρακολουθήσει ...

“καλλιστεία” της Harley Davidson.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ελ-

ληνική Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέ-

τας - Harley Davidson, όπου εδώ

και πολλά χρόνια οι μοτοσικλετι-

στές και όχι μόνο, από όλη την

Ελλάδα, συγκεντρώνονται για να

ενημερωθούν και να παρακολου-

θήσουν την παρουσίαση των μο-

τοσικλετών Harley Davidson.

Οι μοτοσικλέτες θα διαγωνι-

στούν στην EUROTERRA στο λι-

μάνι του Λαυρίου.

Η εκδήλωση ξεκινάει στις 15.00

και η βράβευση θα γίνει στις

17.30.
http://www.tovima.gr

Στο πλαίσιο του εορτασμού των

100 χρόνων από τη δημιουργία

των Ναυτοπροσκόπων το 1913

το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

ανακοινώνει την πραγματοποί-

ηση των 5ων Ναυτοπροσκοπι-

κών Κωπηλατικών Αγώνων, στο

Ναυταθλητικό και Ναυτοπρο-

σκοπικό Κέντρο Δέλτα Φαλή-

ρου, στις 12 και 13 Οκτωβρίου

2013 και των 14ων Ναυτοπρο-

σκοπικών Ιστιοπλοϊκών Αγώ-

νων, στο Φαληρικό όρμο, στις

19 & 20 Οκτωβρίου 2013. 

Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν

με την τελετή απονομής, που

θα πραγματοποιηθεί στο Ναυ-

ταθλητικό και Ναυτοπροσκο-

πικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου,

την Κυριακή 20 Οκτωβρίου

2013 και ώρα 20.00μμ.

Περισσότερες πληροφορίες για

τους αγώνες:

5οι Ναυτοπροσκοπικοί Κωπη-

λατικοί Αγώνες

Οι Αγώνες θα περιλαμβάνουν

λεμβοδρομίες σε προκριματικό

και τελικό στάδιο και θα πραγ-

ματοποιηθούν το Σάββατο

12/10/13 από τις 09:00 έως τις

16:00 και την Κυριακή 13/10/13

από τις 09:00 έως τη 13.:00,

στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Δεκάκωπες Φαλαινίδες, ξύ-

λινες και πλαστικές, μικρή κα-

τηγορία με πλήρωμα το

ελάχιστο 8 Ναυτοπροσκόπους

και Λέμβαρχο ή Κυβερνήτη.

β) Εξάκωπα σκάφη, μικρή κατη-

γορία με πλήρωμα το ελάχιστο

6 Ναυτοπροσκόπους και Λέμ-

βαρχο ή Κυβερνήτη.

γ) Δεκάκωπες Φαλαινίδες, ξύ-

λινες ή πλαστικές, μεγάλη κα-

τηγορία με πλήρωμα το

ελάχιστο 8 Ανιχνευτές, μέλη

Προσκοπικών Δικτύων και Βαθ-

μοφόρους και Λέμβαρχο ή Κυ-

βερνήτη.

δ) Εξάκωπα σκάφη, μικρή κατη-

γορία με πλήρωμα το ελάχιστο

6 μέλη Προσκοπικών Δικτύων

και Βαθμοφόρους και Λέμ-

βαρχο ή Κυβερνήτη.

ε) Ειδική λεμβοδρομία, όπου

μπορούν να λάβουν μέρος πλη-

ρώματα από Παλαιά Μέλη των

Ναυτοπροσκοπικών Συστημά-

των

Επίσης σε αυτούς τους αγώνες

εισάγουν μία νέα κατηγορία:

την Kωπηλατική Λεμβοδρομία

Έκπληξη, στην οποία θα συμμε-

τέχουν δεκάκωπες φαλαινίδες

πλαστικές ή ξύλινες με πλή-

ρωμα 8 Ναυτοπροσκόπους, Ανι-

χνευτές, Μέλη Προσκοπικών

Δικτύων και εξάκωπα σκάφη με

πλήρωμα 6 Ναυτοπροσκόπους,

Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπι-

κών Δικτύων και Λέμβαρχο ή

Κυβερνήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις

λεμβοδρομίες έχουν κληθεί να

συμμετάσχουν και πληρώματα

που δεν κατέχουν Ναυτοπρο-

σκοπικό Σκάφος, αλλά θα υπο-

στηριχθούν από Ναυτοπροσκο-

πικά Συστήματα. 

14οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιο-

πλοϊκοί Αγώνες

Στους Αγώνες, εκτός από τις

παραδοσιακές Ιστιοφορούσες

με λευκά λατίνια, Δεκάκωπες

και εξάκωπες λέμβους, θα συμ-

μετέχουν και παραδοσιακά

Ιστιοφόρα.

Οι Αγώνες θα περιλαμβάνουν:

Το Σάββατο 19/10/2013

• Μία ιστιοδρομία (παλινδρο-

μική, όρτσα-πρίμα) με ώρα της

πρώτης εκκίνησης 12.00 και με

πλήρωμα Ναυτοπροσκόπους,

Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπι-

κών Δικτύων και Βαθμοφόρους.

• Μία ιστιοδρομία (παλινδρο-

μική, όρτσα-πρίμα) με ώρα της

πρώτης εκκίνησης 15.30 και με

πλήρωμα Ανιχνευτές, Μέλη

Προσκοπικών Δικτύων και Βαθ-

μοφόρους.

Την Κυριακή 20/10/2013

• Μία ιστιοδρομία (Φάληρο –

Φάρος Άγιου Κοσμά - Φάληρο)

με ώρα εκκίνησης 11.00 και

πλήρωμα Ανιχνευτές, Μέλη

Προσκοπικών Δικτύων και Βαθ-

μοφόρους. 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανοέ Καγιάκ

Ανοικτής Θάλασσας στη Βάρκιζα
OCEAN PADDLER WORLD SERIES

Οι Ναυτοπρόσκοποι  γιορτάζουν τα 100α τους γενέθλια!

Ναυτοπροσκοπικοί Κωπηλατικοί

& Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες
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