
Να θέλω να γιορτάσω μια εθνική επέτειο, σαν κι αυτή

την μεγάλη ιστορική στιγμή της 28ης Οκτωβρίου 1940,

την οποία θυμάμαι και σαν προσωπική εμπειρία – να

θέλω να τιμήσω εκείνους τους μαχητές, τους νεκρούς,

τους τραυματίες, τους νικητές, εκείνο τον ηρωικό λαό,

τον πατέρα μου και τους άλλους συγγενείς μου, και

να μη μπορώ! Τι οδύνη!

Τότε, Λαός και ηγεσία – έστω δικτατο-

ρική – τίμησαν την ιστορική τους παρά-

δοση. Μην υπολογίζοντας θυσίες· μην

υπολογίζοντας την ίδια τους τη ζωή·

αλλά κερδίζοντας την αθανασία και

την περιφάνειά τους. 

Ο κυβερνήτης της χώρας - δικτάτο-

ρας, αλλά Ελληνας, δικτάτορας,

αλλά πατριώτης - μέσα στην άγρια

νύχτα, δεν ρώτησε καμμιά «τρόικα»,

δεν συμβουλεύτηκε καν το βασιλιά. Διερμηνεύοντας

το φρόνημα του Ελληνικού Λαού, στην τρανταχτή του

πλειονότητα, απάντησε αμέσως στο τελεσίγραφο της

φασιστικής Ιταλίας, μ’ ένα κοφτό ΟΧΙ!  (Alors, c’ est la

guerre. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος).

Και ο λαός, ξημέρωμα μόλις ήχησαν οι σειρήνες,

εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό, ξεχύθηκε στους δρό-

μους «με το χαμόγελο στα χείλη». Κι έκανε γι’

άλλη μια φορά το θαύμα! Νίκησε δύο αυτοκρατο-

ρίες· δύο υπεράριθμες, σιδηρόφρακτες στρατιές.

Δοξάστηκε!

Με αγώνες, με αίμα, με θυσίες. Ενωμένος, στο

υπέρτατο δίκαιο. Έτσι κερδίζεται το κλέος. 

Τώρα, χωρίς «ντουφεκιά», χωρίς να ψελλίσουμε

ένα «μα...». Όχι, ένα όχι, μα ένα «μα...» δεχθήκαμε

την υποταγή μας, δεχθήκαμε την καταστροφή μας,

δεχθήκαμε την υποτέλεια, όχι για τέσσερα, μα για σα-

ράντα χρόνια. 

Δεχθήκαμε την προδοσία της πολιτικής μας ηγεσίας,

όχι στιγμιαία, μα συνεχόμενα και την στηρίξαμε με τη

φοβισμένη ψήφο μιας όποιας πλειοψηφίας. Και το

δέχθηκε και η πνευματική μας ηγεσία (με κάποιες αδύ-

ναμες εξαιρέσεις).

Και το δέχθηκαν και οι ιεροφάντες της δικαιοσύνης (με

κάποιες μικρές εξαιρέσεις). Και το δέχθηκε κι ο στρα-

τός (με κάποιες εξαιρέσεις και ενοχικά σύνδρομα του

παρελθόντος) Τι άγος! Τι βέβηλη παθητικότητα –

ενεργή πολλές φορές. Τι ανοσιούργημα!

Πώς να γιορτάσω λοιπόν, όταν με την προδοσία, την υπο-

στήριξη, την παθητικότητα ή την ηλιθιότητα και την απου-

σία μου ή τη λιποταξία, προσβάλω τη μνήμη Εκείνων των

τόσο κοντινών προγόνων, που κάποιοι ακόμα ζουν, για να

κοιτούν με ντροπή την κατάντια μας... Οι δύστυχοι. 

Δεν γιορτάζω. Στοχάζομαι. Κι αναλογίζομαι περα-

σμένα μεγαλεία και ντρέπομαι. 

Διαβάζετε νέα  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

και στο Facebook

του Κώστα
Βενετσάνου

Αυτοψία

στην

Υδρούσα

από κλιμάκιο

του Δήμου

3Β
Σελίδα 12

Μ. Γλέζος - Στ. Περράκης
μιλούν για τις γερμανικές

επανορθώσεις
στην Παλλήνη

Σελίδα 5

Αγοράζουν 2 οικόπεδα
στην Αρτέμιδα για την 

ανέγερση σχολείων
Σελίδα 6

Αγώνες “γουρουνόπουλο”

στο ΝΑΟΒ Σελίδα 22

28η Οκτωβρίου

1940 – 2013 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής

διευκρινίζει για τη 

χρηματοδότηση 

αθλητικών

έργων
Σελίδα 23

Διώκονται οι εργαζόμενοι
στους ΟΤΑ με απλή

παραπομπή στη δικαιοσύνη
Οι αιρετοί, με τελεσίδικη απόφαση 

Σελίδα 16



2 ΣΕΛΙΔΑ - 26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Με πλήρη συνδυασμό θα πρέπει να σχηματίσουν,

όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, που

θα θελήσουν να διεκδικήσουν έναν θώκο, στις επερ-

χόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και

μάλιστα με συγκεκριμένο όριο 5%. Αυτά “μαγει-

ρεύονται” στα κομματικά και υπουργικά έδρανα, αφε-

νός για να μη μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν

συνδυασμούς οι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και απ’

την άλλη να κόβονται από το όριο, αν καταφέρουν και

κατέλθουν στις εκλογές.

Απ’ την άλλη θα κατέρχονται σε ενιαία ψηφοδέλτια,

οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε ένα και  οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι σε άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Επίσης ψιθυρίζεται ότι θα δοθούν υπερεξουσίες

στους δημάρχους για να μπορούν να λειτουργήσουν

σε περίπτωση που εκλεγεί δήμαρχος με αντιπολιτευ-

τικούς συμβούλους στην πλειοψηφία.

Π
ερισσότεροι από 60 Δήμαρχοι και δεκάδες άλλοι πα-

ράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 280 τον αριθμό,

βρίσκονται στη Νυρεμβέργη συμμετέχοντας στην 4η

Ελληνογερμανική Συνέλευση Δημάρχων, που πραγματο-

ποιείται 22 και 23 Οκτωβρίου 2013.

Βρέθηκαν δίπλα στον  εντεταλμένο της Γερμανικής Καγκε-

λαρίας στην Ελλάδα Χάνς Γιόαχιμ Φούχτελ και των συ-

νεργατών του.  Θα τον θυμάστε τον Φούχτελ που είχε έρθει

για την ίδια Συνέλευση πέρυσι στην Ελλάδα, και του χάλα-

σαν τα σχέδια στη Θεσσαλονίκη. Η “φάκα” στήθηκε πέρυσι

και τώρα βάζουν το τυρί για να τσιμπήσουν οι Ελληνες αυ-

τοδιοικητικοί.

Βασικό αντικείμενο της 4ης Ελληνογερμανικής Συνέλευ-

σης των Δημάρχων ήταν ο «Δήμος του μέλλοντος».  

Το Δήμο του μέλλοντος, όπως τον φαντάζονται οι Γερμανοί

και αισιοδοξούν να τον καταλάβουν ανά την ελληνική επι-

κράτεια, με διάλυση όλων των δομών, και όλων των υπη-

ρεσιών σε ιδιώτες.

Για το θέμα θα επανέλθουμε.

Mε το νέο νόμο και με πλήρη συνδυασμό

για κάθε υποψήφιο Δήμαρχο
θα διενεργηθούν οι Δημοτικές εκλογές

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου στην Ελλάδα, σε συ-

νεργασία με τα Γραφεία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην

Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία,

την Πορτογαλία και την Ιρλανδία,

διοργανώνει διεθνές συνέδριο με

θέμα "Ο Νότος για την Ανάπτυξη"

(South for Growth) στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα, 4

Νοεμβρίου 2013 και ώρα 09:00 -

16:00 στην αίθουσα Δημήτρης Μη-

τρόπουλος. Κεντρικός ομιλητής

θα είναι ο Πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου Martin

Schulz και θα συμμετάσχουν ευ-

ρωβουλευτές και διακεκριμένοι

δημοσιογράφοι.

Σε τρείς διαδοχικές συνεδρίες,

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και δημοσιογράφοι από τις έξι

συμμετέχουσες χώρες, θα συζη-

τήσουν και θα κάνουν προτάσεις

για το: 

• Πώς θα υπερβούμε την κρίση και

θα εκκινήσουμε την ανάπτυξη

• Πώς οι πολιτικές της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης μπορούν να τροφο-

δοτήσουν την ανάπτυξη

• Πώς θα δημιουργηθούν περισ-

σότερες και καλύτερες θέσεις ερ-

γασίας

Η εκδήλωση αποσκοπεί στο να εν-

θαρρύνει ένα γόνιμο διάλογο για

την προώθηση της ανάπτυξης

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδι-

κότερα στις χώρες που πλήττονται

άμεσα από την οικονομική κρίση,

ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών

του Μαΐου 2014, αλλά και της ανά-

ληψης της Προεδρίας της Ευρω-

παϊκής Ένωσης από την Ελλάδα

την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο διάλογος άρχισε ήδη με την κα-

τάθεση απόψεων του Προέδρου

και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου τις οποίες μπορείτε να

δείτε στον σύνδεσμο:
http://www.youtube.com/channel/UCzM

A-S6O52mwtoX0DxydeJQ/feed

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην

συζήτηση μέσω twitter χρησιμο-

ποιώντας το hashtag:

#south4growth

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στα

ΜΜΕ και στο κοινό.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

"Ο ΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (SOUTH FOR GROWTH)

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
41η  συνεδρίαση 

Δημοτικού Συμβουλίου

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί

στην 41η συνεδρίαση, την 29η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:00, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα:

www.ebdomi.com/προσεχή

Καραβάνι αλληλεγγύης στο Κέντρο
Προσφύγων Λαυρίου Σελ. 4

7ο Φεστιβάλ Επιστημονικών ται-
νιών Σελ. 5

Η ιστορία για το 3ο Γυμνάσιο
Βούλας συνεχίζεται... Σελ. 6

Κάρτα Δημοτή στα 3Β με προνό-
μια υγείας Σελ. 7

Οταν ο Λατίνος Σενέκας εξεθεί-
αζε την πενία γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Εκεί που τα κόκαλα παραπονούνται
στις ανεμώνες Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ελληνικό ηλιακό όχημα Sunny-
clist Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Ανακαίνιση πολυχώρου στο
ΠΙΚΠΑ Σελ. 12

Εργα από Περιφέρεια στην Ανατολική
Αττική Σελ. 14

Διακήρυξη αρχών νέας δημοτικής κί-
νησης στα 3Β Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Ολοκληρώθηκε η IE’ Eπιστημονική Συνάντηση 

της Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
με σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες και λαογραφικά

Εκλεισε την τριήμερη συνεδριακή συνάν-

τηση η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής

Αττικής (17-20/10), που οργάνωνε την ΙΕ’

Επιστημονιή Συνάντηση στο Δημαρχείο του

Κορωπίου.

Μία σημαντική δράση για την περιοχή,

αφού επί  τρεις ημέρες, εναλλάσονταν ομι-

λητές - επιστήμονες και λαογράφοι, κατα-

θέτοντας την γνώση τους για διάφορα

θέματα που αφορούν την περιοχή των Με-

σογείων.

Ομιλίες όπως της Μ. Μέξη με θέμα τον αρ-
χαίο Δήμο Παιανίας, του Δ. Λιώνη για τα
ευρήματα του Δυτικού νεκροταφείου στο
Μαρκόπουλο, η συλλογική εργασία πέντε

επιστημόνων για τη συστηματική ανα-
σκαφή στην περιοχή Αγιος Νικόλαος Πάλ-
λων στη Βούλα, του Μ. Γκινάλα για τα
αρχαία νεκροταφεία στη θέση Γυαλού στα
Σπάτα, του Πρ. Παναγιώτου για τα παρεκ-
κλήσια και εξωκκλήσια των Μεσογείων,
της Π. Ζούβελου για τις παλαιές και νέες
ανασκαφές στην Παλλήνη. Είναι ατέλειωτη

η σειρά και κατά καιρούς θα παρουσιάζουμε

κάποιο θέμα, γιατί πράγματι είναι άκρως εν-

διαφέροντα.

Η τριήμερη συνάντηση έκλεισε την Κυριακή

20/10 το βράδυ στον καλαίσθητο χώρο του

Οινοποιείου Αναγνώστου.

Το Οινοποιείο Αναγνώστου βρίσκεται στο

Κορωπί, και διαθέτει εκλεκτούς χώρους

εσωτερικούς και εξωτερικούς για εκδηλώ-

σεις, τους οποίους διέθεσε στην ΙΕ’ Επι-

στημονική Συνάντηση για να δεξιωθεί τους

διοργανωτές και τους επισκέπτες της.

Στην πάνω αίθουσα λειτουργούσε έκθεση

εικαστικών με εντυπωσιακά εκθέματα (ζω-

γραφική, φωτογραφία, γλυπτική κ.ά.) Στην

κάτω αίθουσα έγινε η συνάντηση με προ-

βολή μικρής ταινίας για τα μεσογείτικα κρα-

σιά και τα μεσογείτικα οινοποιεία, που είναι

αρκετά. 

Ο οικοδεσπότης Χρήστος Αναγνώστου, μάς

ξενάγησε στους χώρους του οινοποιείου,

εκεί όπου στίβεται το σταφύλι και γίνεται

μούστος, στη συνέχεια μπαίνει στις ανοξεί-

δωτες δεξαμενές για τη ζύμωση και ακο-

λούθως στα ξύλινα βαγένια: και από εκεί

εμφιαλώνεται στα μπουκάλια. 

Δέκα διαφορετικές ετικέτες αποτελούν την

κληρονομιά και την παρακαταθήκη της οι-

κογένειας Αναγνώστου, που φθάνουν στα

ράφια της λιανικής και στο ποτήρι του κα-

ταναλωτή. 

Ετικέτα όμως μπορεί να ζητήσετε να βά-

λετε κι εσείς σε κρασιά που θα επιλέξετε με

τη φίρμα σας.

Το Οινοποιείο Αναγνώστου, είναι καθημε-

ρινά ανοιχτά και υποδέχεται τους γνωστι-

κούς “πότες” για να δοκιμάσουν και να

προμηθευθούν ποιοτικά κρασιά.

Ανοιχτά είναι και τα ΣαββατοΚύριακα.

Στο κλείσιμο της βραδιάς μίλησε ο οικοδε-

σπότης, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιού-

σης, ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος

Φιλίππου και ο πρόεδρος της Επιστημονι-

κής Επιτροπής Νικόλαος Παπαγιαννάκος.

Ολοι έδωσαν ραντεβού σε δύο χρόνια με

μεγαλύτερη προσπάθεια για ευρύτερη ανα-

γνώριση του έργου που επιτελείται και είναι

πράγματι πολύ αξιόλογο, γιατί κάθε φορά

μέσα από τις παρουσιάσεις των ομιλιών, γι-

νόμαστε γνώστες, άγνωστων πτυχών της

Ανατολικής Αττικής από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα.

Η εκδήλωση έληξε με ένα ποτήρι ξεχωρι-

στό κρασί και μια σειρά ανέκδοτες ιστορίες

με πρόσωπα γνωστά, που ξεσήκωναν γέλια

και χαρούμενες φωνές. Πρώτος ξεκίνησε ο

δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου και ακολούθησε

ο Χρ. Αναγνώστου και άλλοι.  Ενα ...δείγμα.

Οταν μπήκαν οι πινακίδες για το αεροδρό-
μιο, μπήκε και μια που έγραφε Κορωπί -
North. Μπαίνει ο μπαρμπα-Γιώργης μια μέρα
στην ταβέρνα και λέει. Εδώ γεννήθηκα εδώ
μεγάλωσα γνωρίζω το Κορωπί σπίθαμή
προς σπιθαμή, αυτό το Νόρτη πού διάολο
είναι!
Πάντα οι Μεσογείτες όταν συναντιούνται

και μπαίνουν στο κέφι έχουν πολλά να πουν

και τα λένε με ιδιαίτερο τρόπο.

Αννα Μπουζιάνη

Προεδρείο της Επιστημονικής Συνάντησης.

Στιγμιότυπο από την έκθεση εικαστικών στην αίθουσα του Οινοποιείου Αναγνώστου.

Ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, παρα-
κολουθεί την τελευταία συνεδρία.

O οικοδεσπότης Χρήστος Αναγνώστου μας ξε-
ναγεί στην κάβα.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου και ο Χρ.
Αναγνώστου, λένε ανέκδοτα...

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανα-

τολικής Αττικής δημιουργήθηκε

τον Ιούλιο του 1999 με έδρα τα

Καλύβια και γεωγραφικό αντι-

κείμενο ενδιαφέροντος και με-

λέτης την περιοχή που

εκτείνεται μεταξύ Υμηττού, Πεν-

τέλης και Σουνίου. Σκοπός της

Εταιρείας είναι η έρευνα και με-

λέτη κάθε επιστημονικού ή πολι-

τισμικού θέματος που σχετίζεται

με την περιοχή και τους κατοί-

κους της, όπως η συγκέντρωση,

καταγραφή, διατήρηση, μελέτη

και δημοσίευση του γλωσσικού,

λαογραφικού, ιστορικού, αρχει-

ακού ή άλλου υλικού, καθώς και

στοιχείων λαϊκής έκφρασης και

τέχνης. Η διοργάνωση των Επι-

στημονικών Συναντήσεων, που

ξεκίνησαν το 1984 από τους το-

πικούς πολιτιστικούς συλλόγους

της περιοχής, αποτελεί πλέον

θεσμό και κορυφαία εκδήλωση

της Εταιρείας Μελετών ανά διε-

τία. 

Πρόεδρος της Εταιρείας Μελε-

τών Νοτιοανατολικής Αττικής

είναι ο αρχιτέκτων Νικόλαος

Παπαγιαννάκος. 

Η Εταιρεία, όπως ενημέρωσε,

κάνει την πρώτη καταγραφή

του ενιαίου ιστορικού αρχείου

της περιοχής. Συγκεντρώνει

τμήματα αρχείων του δήμου

Μαρκοπούλου που αναφέρον-

ται στον τέως Δήμο Κρωπίας,

ενώ ανέλαβε την καταγραφή,

ταξινόμηση και δημοσιοποίηση

του αρχείου του αείμνηστου Γ.

Χατζησωτηρίου, έπειτα από την

ευγενική παραχώρηση της οι-

κογένειάς του. Παράλληλα  αρ-

χεία δημοτικών και

συνεταιριστικών φορέων  θα

βγουν για πρώτη φορά στη δη-

μοσιότητα από τον ιστοχώρο

της www.emena.gr.

Λίγα λόγια την την Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
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Τα ΕΑΜικά δίκτυα αντίστασης

και αλληλεγγύης στην 
κατοχική Αθήνα"

Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,

Πολιτιστικό Τμήμα της Ο.Μ. Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει εκδήλωση με θέμα:

"Τα ΕΑΜικά δίκτυα αντίστασης και αλληλεγγύης
στην κατοχική Αθήνα"

Ομιλητής: Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Ιστορικός, συγ-

γραφέας του βιβλίου: "Η εμπειρία της κατοχής και της
αντίστασης στην Αθήνα".
(Θα προβληθεί ντοκιμαντέρ από επίκαιρα της εποχής

της Φίνος) 

Η εκδήλωση γίνεται την Τετάρτη 30 Οκτώβρη, στις

7:30 το βράδυ στην Πνευματική Εστία της Βούλας, Ζε-

φύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης

«Επικίνδυνη Οικογένεια»
και τα «Αεροπλάνα»

ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Τις απολαυστικές κωμικές περιπέτειες «Επικίνδυνη Οι-

κογένεια» και τα «Αεροπλάνα» (μεταγλωττισμένο), θα

παρουσιάσει την εβδομάδα 24 – 30 Οκτωβρίου, το Δη-

μοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις.

Προβολές: 17.00

Σκηνοθεσία: Klay Hall

Planes: Όσο οι τροχοφόροι ήρωες των Αυτοκινήτων
(Cars) γκαζώνουν στους δρόμους, σε έναν άλλο κόσμο,
πιο ψηλά, κάποιοι νέοι παράτολμοι ήρωες διασχίζουν
τους αιθέρες, στη νέα περιπέτεια κινουμένων σχεδίων
της Disney. 
The Family: Ο Fred Manzoni (Robert De Niro), ένας σκλη-
ροτράχηλος και βίαιος Αμερικανός μαφιόζος, μετακομί-
ζει με τη σύζυγο (Michelle Pfeifer) και τα δυο του παιδιά,
σε μια ήσυχη κωμόπολη της Νορμανδίας υπό την επί-
βλεψη ενός πράκτορα του FBI (Tommy Lee Jones).
Όμως, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η φύση των αν-
θρώπων και η οικογένεια Manzoni θα πέσει και πάλι στις
εγκληματικές της συνήθειες. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»,

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924.

O Οργανισμός Παιδείας, πο-

λιτισμού και περιβάλλοντος

του Δήμου Σπάτων - Αρτέμι-

δος “Ο Ξενοφών” οργανώνει

τα “Ποιητικά Αναλόγια” - Κύ-

κλος Γ, με μια σειρά εκδηλώ-

σεων, με την παρουσίαση

μεγάλων ποιητών (αναλύ-

σεις, απαγγελίες) από 4 Νο-

εμβρίου μέχρι τον Ιανουάριο

2014.

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται

στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ.

Πέτσα (κοντά στην έξοδο 16

της Αττικής Οδού), τηλ. 210

6037.933 στις 7.30μ.μ. και η

είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι πρώτες συναντήσεις:

 Δευτέρα 4 -11  

Κωστής Παλαμάς 
Ανάλυση: Παναγιώτης Μα-

στροδημήτρης                                                  

Απαγγελία: Μάνος Βακούσης

 Δευτέρα 11 -11 

Άγγελος Σικελιανός
Ανάλυση: Νικήτας Παρίσης                                                

Απαγγελία: Κων. Γιαννακό-

πουλος

 Δευτέρα 18 -11 

Κώστας Καρυωτάκης                         
Ανάλυση: Χριστίνα Ντουνιά                                              

Απαγγελία: Χρήστος Λούλης

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Γ

Πνευματικές βραδιές με τον

Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, την Πέμπτη

31 Οκτωβρίου στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλ-

λάς, Βασ. Γεωργίου 75 και Δούσμανη, Γλυφάδα, θα μιλή-

σει o Σωτήριος Αγγελετόπουλος (αρχιτέκτων

μηχανικός) με θέμα την Ωραία Ελένη.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός 105,5 «Στο

Κόκκινο», συγκεντρώνει τρόφιμα,

φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής

και καθαριότητας στα γραφεία του,

Σαρρή 19 Ψυρρή, μέχρι την Κυριακή

27/10. Την Κυριακή στις 10.00 π.μ

από τα γραφεία του σταθμού οι αλ-

ληλέγγυοι θα μεταφέρουν τα προ-

ϊόντα στο Λαύριο.

Όσοι  φορείς και πρωτοβουλίες πολι-

τών από την  περιοχή της Ανατολι-

κής Αττικής διατίθενται να

συμβάλουν σ αυτή την πρωτοβουλία

μπορούν να συμμετάσχουν στο κα-

ραβάνι αλληλεγγύης παραδίδοντας

τα τρόφιμα 11.30π.μ  στο Κέντρο

Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου την

Κυριακή 27/10.

Τα είδη άμεσης ανάγκης είναι τα

εξής: 

ΤΡΟΦΙΜΑ: Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές,

Ρύζι, Πελτέ, Αλάτι, Λάδι, Πιπέρι,

Ψωμί του τόστ, 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: Φασολάκια, Αρα-

κάς, Ανάμεικτα λαχανικά, Κοτόπουλο

ολόκληρο, Γάλα μακράς διαρκείας

Γάλα εβαπορέ, είδη προσωπικής υγι-

εινής κ.ά.

Στις 12.00 θα γίνει συζήτηση - ενημέ-

ρωση για την κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί τόσο για τους πρόσφυ-

γες όσο και για τους εργαζόμενους

του Κέντρου.

Θα ακολουθήσει θεατρική παρά-

σταση με το θέατρο Νέου Κόσμου

και καλλιτεχνικά δρώμενα για τα παι-

διά.

Kαραβάνι αλληλεγγύης στο Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου

Η καθιερωμένη ετήσια

έκθεση ζωγραφικής από

το τμήμα εικαστικών

Νέας Μάκρης, θα πραγ-

ματοποιηθεί στην αί-

θουσα "Βασίλη Ρώτα",

του Δήμου Μαραθώνα. 

Τα εγκαίνια έχουν ορι-

στεί για το Σάββατο 26

Οκτωβρίου, 7:30 μ.μ..

Συμμετέχουν με έργα

τους οι δημιουργοί:

Αλεξάνδρα

Αλεβιζοπούλου Λια

Δήμητρα Κώνστα

Εύα

Κατάκη Μαρία

Κοκκίνου Ευσταθία

Κεφαλά Κωνσταντίνα

Καραγιάννη Στέλλα

Κούρτη Πετρούλα

Οικονόμου Ξένια 

Τάνη Μανταλένα

Τελάκη Μαρίνα 

Κολιοφώτη Τέτα

Την έκθεση επιμελείται

η ομάδα, με την διακρι-

τική βοήθεια του ζωγρά-

φου Ιωάννη.

Διάρκεια έκθεσης έως

3/11. Καθημερινά 5-

9μ.μ. ΣαββατοΚύριακο

10-2 το πρωί και 5-9 το

βράδυ.

Εκδηλώσεις με το ΚΑΠΗ
στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στις 11.00 οργανώνεται ομι-

λία με θέμα: «Η Αξία της Μεσογειακής Διατροφής» στo

ΚΑΠΗ της Βάρης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επικοινωνούν με την Ελεονώρα Θεοδώρου,

τηλ. 2132019930. 

Αντιμετωπίζοντας το φόβο
της Αλλαγής 

Εκδήλωση με ομιλία οργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος Βάρκιζας, με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας το φόβο της

Αλλαγής - Είναι η Αλλαγή του ατόμου προϋπόθεση για

την Αλλαγή της κοινωνίας;» και  ομιλητή τον Ψυχολόγο

και Ψυχοθεραπευτή Δρ.  Άγγελο Βιαννίτη, την Πέμπτη

31 Οκτωβρίου στις 6:30μμ. Η εκδήλωση θα γίνει στο

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού  (Γυάλινο

Κτίριο Παραλίας Βάρκιζας). Είσοδος ελεύθερη
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«Γερμανική Κατοχή 

- Γερμανικές πολεμικές
επανορθώσεις»
Μιλούν στην Παλλήνη

Μανώλης Γλέζος – Στέλιος Περράκης

Ο Σύλλογος Μεσσηνίων Παλλήνης «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣ-

ΣΑΣ» ευαισθητοποιμένος και σε ζητήματα που

άπτονται σε ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας,

οργανώνει, με αφορμή την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ

εκδήλωση, με θέμα: «Γερμανική Κατοχή – Γερμανι-
κές Πολεμικές Επανορθώσεις», το Σάββατο 2 Νο-

εμβρίου ώρα 7μμ. Την εκδήλωση θα φιλοξενήσει η

Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μίληση 3,  στην Παλ-

λήνη.

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι δύο εξέχουσες προσωπι-

κότητες. Ο Μανώλης Γλέζος ο άνθρωπος σύμβολο

της Αντίστασης, σήμερα Βουλευτής Επικρατείας του

ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου διεκ-

δίκησης των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα.

Και ο Στέλιος Περράκης Καθηγητής, Αντιπρύτανης

Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

του Παντείου Πανεπιστημίου και Εκπρόσωπος της

Ελλάδας στο Δικαστήριο της Χάγης, υπόθεση Γερ-

μανίας/Ιταλίας, Ελλάδα παρεμβαίνουσα

Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Γερμανική Κατοχή –
Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις». Το συντονι-

σμό της ομιλίας θα έχει η κ. Γκόνου-Πετράκη Οικο-

νομολόγος-Συγγραφέας, Πρόεδρος του Συλλόγου

Μεσσηνίων.

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με θεματική εικαστική

έκθεση του Συλλόγου Πολιτισμού «Ηράκλειτος» από

μαθητές των εικαστικών παιγνίων του καταξιωμένου

εικαστικού δασκάλου Δημήτρη Μανίνη καθώς και με

μικρό μουσικό αφιέρωμα μέσα από την φωνή της

μουσικού και μαέστρου της παιδικής χορωδίας του

Δήμου Παλλήνης Μαριάννας Φερετζάκη. Στο πιάνο

θα συνοδεύσει η μουσικός Ιουλία Τζανεττουλάκου.

Ο Σύλλογος στο τέλος θα παραθέσει μικρή δε-

ξίωση σε όλους τους παρισταμένους.

“Η Χαρούλα

στους εφτά 

ουρανούς”

Ο Σύλλογος Μανιατών Νο-

τίων Προαστείων, οι Εκδό-

σεις Πατάκη και το

Βιβλιοπωλείο Graphics ορ-

γανώνουν εκδήλωση με

την παρουσίαση του βι-

βλίου της Ελένης Σαραν-

τίτη: “Η Χαρούλα στους
εφτά ουρανούς”, την Τε-

τάρτη 6 Νοεμβρίου στις

19:00.

Για το βιβλίο και τη συγ-

γραφέα θα μιλήσουν οι

συγγραφείς: Αθηνά Μπί-

νιου, Χριστίνα Φραγκε-

σκάκη & Λίτσα Ψαραύτη

Αποσπάσματα θα διαβάσει

η Αργυρώ Πιπίνη

Θα προλογίσει ο Πρόεδρος

του Συλλόγου Μανιατών

Νοτίων Προαστείων Δημή-

τρης Δαβάκης

Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί στο χώρο εκδηλώ-

σεων Vive Mar, Λεωφ.

Καραμανλή 18, Βούλα

(δίπλα στο Δημαρχείο) στη

Βούλα.

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ

Επιστημονικών Ταινιών

διοργανώνει και φέτος στην

Αθήνα το Caid Κέντρο Κοι-

νωνίας, Επιστήμης και Τέ-

χνης. Το φεστιβάλ θα λάβει

χώρα από τις 24 Οκτωβρίου

έως και 1 Νοεμβρίου, στο

Ινστιτούτο Θερβάντες της

Αθήνας, στην Ταινιοθήκη

της Ελλάδος και στον Πο-

λυχώρο Caid στον Ρέντη

(Ιερά Οδός 48 & Μ.Αλεξάν-

δρου 134-136, 210 3609695,

210 3612046. 

Στο Φεστιβάλ θα προβλη-

θούν 88 επιστημονικές ται-

νίες από 20 χώρες, ενώ 26

ταινίες θα διαγωνίζονται

για 5 βραβεία: Καλύτερης

ταινίας, Καινοτομίας-Τε-

χνολογίας, Τέχνης, Επικοι-

νωνίας της Επιστήμης και

Κοινού.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

θα διεξαχθεί διεθνής συλ-

λογική έκθεση σύγχρονης

τέχνης με τίτλο "Βία?", υπό

την επιμέλεια της Μαρίας

Μαραγκού. Η συλλογική

αυτή έκθεση σύγχρονης τέ-

χνης θα διαρκέσει από 30

Οκτωβρίου έως 30 Νοεμ-

βρίου.

Επίσης, θα πραγματοποι-

ηθεί πειραματική συναυλία

"Η γέννηση του κεραυνού"
από το Κέντρο Σύγχρονης

Μουσικής Έρευνας, όπου

το κοινό θα αναβιώσει την

εμπειρία και τη διαδικασία

της δημιουργίας αλλά και

των αποτελεσμάτων του

φυσικού αυτού φαινομένου.

Θα προβληθεί το ντοκιμαν-

τέρ "Επιστημονική έρευνα

στην Αττική" σε παραγωγή

Caid-Κέντρο Κοινωνίας,

Επιστήμης και Τέχνης. Στο

ντοκιμαντέρ, παρουσιάζον-

ται τα σημαντικότερα ερευ-

νητικά κέντρα της Αττικής

και διερευνώνται οι επιστη-

μονικές και επαγγελματικές

προοπτικές των ερευνητών

στην Ελλάδα της κρίσης.

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ

Επιστημονικών Ταινιών της

Αθήνας,  θα πλαισιωθεί και

με παράλληλες εκδηλώσεις

με θέμα: "Επιστήμη και Επι-
στημονική Φαντασία", σε

συνεργασία με το Interna-

tionl Science Fiction & Fan-

tasy Film Festival of Athens

(SFF-rated Athens).

25 ταινίες επιστημονικής

φαντασίας διεγείρουν συ-

ναισθήματα και προκαλούν

την αναθεώρηση των έως

σήμερα απόψεων περί επι-

στήμης και ηθικής.

H είσοδος είναι ελεύθερη

για το κοινό σε όλες του τις

εκδηλώσεις και σκοπός του

είναι να φέρει μικρούς και με-

γάλους πιο κοντά στην Επι-

στήμη και την Επιστημονική

Φαντασία.

http://www.elculture.gr/festi-

val/7

“Brazil” προβολή ταινίας
Παρασκευή  1  Νοεμβρίου στις 7.30μ.μ.

ΣΤΟ  Π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ   ΤΗΣ    ΒΟΥΛΑΣ

Σκηνοθεσία Terry Gilliam παραγωγή 1985. Παίζουν:

Jonothan Pryce, Robert de Niro, Katherine Helmond, Ian

Holm, Bob Hoskins, Kim Greist.                                                      
Η ταινία εκτυλίσσεται σε μία εναλλακτική πραγματικότητα τον
20ο αιώνα εμπνευσμένη από το βιβλίο "1984" του George Or-
well. Τα πάντα ελέγχονται από την κυβέρνηση σε μία κοινωνία
όπου η τεχνολογία έχει φαινομενικά κάνει τη ζωή γρήγορη και
άνετη. Στην πραγματικότητα όμως καταπιέζει στους ανθρώπους

και φυλακίζει τα όνειρα τους. 

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην

είσοδο των πεζών.

Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

7o Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών
Είστε έτοιμοι να μάθετε κάποιες πρωτάκουστες πληροφορίες! 

Πιστεύετε πως η ανάσταση πλασμάτων του παρελ-
θόντος, όπως αυτά των μαμούθ, των δεινοσαύρων ή
Νεάντερταλ είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας;  
Είστε έτοιμοι να μάθετε κάποιες πρωτάκουστες πλη-
ροφορίες για το εμπλουτισμένο με προβιοτικά γι-
αούρτι που τρώτε;  
Θα μπορέσει η φαντασία να υπερβεί την πραγματι-
κότητα και να σωθεί το κλίμα; Και ποιες εικόνες άλ-
λαξαν το ρου της Επιστήμης;  
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Την μείωση των τιμολογίων καθα-

ριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτι-

σμού και κοιμητηρίου για το έτος

2014, εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Σπά-

των – Αρτέμιδος  Χρήστος Αντ. Μάρ-

κου στην εν λόγω συνεδρίαση του

Δ.Σ. την Πέμπτη 17/10/2013.

O Δήμαρχος είπε μεταξύ άλλων: «Με
γνώση ότι η εντολή των δημοτών,
μας δόθηκε για να εφαρμόσουμε ένα
νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου με
χαρακτηριστικά εντιμότητας και δια-
φάνειας, σχεδιασμού και αποτελε-
σματικότητας, στο μέχρι τώρα
διάστημα της θητείας μας, οργανώ-
σαμε τη παροχή των υπηρεσιών προς
τους πολίτες σε ότι αφορά την
ύδρευση, την καθαριότητα, τον ηλε-
κτροφωτισμό και τις υπηρεσίες του
κοιμητηρίου. 

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση των
βλαβών, η καλλίτερη οργάνωση των
υπηρεσιών, η βελτίωση της αποδοτι-
κότητας του προσωπικού, το νοικο-
κύρεμα και η εξοικονόμηση πόρων
και ο περιορισμός των δαπανών, μας

επέτρεψε να καλύψουμε όλες τις δα-
πάνες του 2013 για την παροχή των

ανωτέρω υπηρεσιών στους δημότες
και να δημιουργήσουμε πλεόνασμα
έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να
μειώσουμε τα τιμολόγια των υπηρε-
σιών για το 2014. Ειδικά για την
ύδρευση αναφέρουμε ότι αντικατα-
στάθηκαν χίλιοι και πλέον αχρηστευ-
μένοι μετρητές που δεν κατέγραφαν
την κατανάλωση.
Ειδικότερα:

Μειώνονται τα τιμολόγια της

Ύδρευσης.

Μειώνουν κατά 15% τα τιμολόγια

ύδρευσης και καθιερώνουν νέο επαγ-

γελματικό τιμολόγιο σε επιχειρήσεις

που βασικός παράγοντας στη δρα-

στηριότητά τους είναι το Νερό

Μειώνονται τα τέλη καθαριότητας

και φωτισμού

Μειώνονται δύο συντελεστές τελών

καθαριότητας και φωτισμού και ει-

δικά: Από 5€/τ.μ σε 4€/τ.μ τα τέλη

των στεγασμένων χώρων ανεξαρτή-

του χρήσης από 1.001τ.μ. και μέχρι

6.000τ.μ.

Από 3€/τ.μ. σε 2,40τ.μ. τα τέλη των

στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου

χρήσης από 6.000τ.μ. και άνω

Μειώνεται ο φόρος  ηλεκτροδοτού-

μενων χώρων, (Φ.Η.Χ)

Καθιερώνεται 50% μείωση επί του

συντελεστή Φ.Η.Χ. για το 2014 για

τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου

που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με

όσα ο νόμος ορίζει είναι τρίτεκνοι,

πολύτεκνοι, άποροι, ανάπηροι.

Μειώνονται τα τέλη των κτηρίων.

Μειωμένα τιμολόγια για το 2014, αποφάσισε 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδος

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Σπάτων – Αρτέμιδος, στην συνε-

δρίαση της 17ης Οκτωβρίου, απο-

φασίστηκε να αγοράσουν δύο

οικόπεδα για να στεγάσουν το 7ο

Δημοτικό Αρτέμιδος στην πε-

ριοχή ΓΑΛΗΝΗ – ΑΛΥΚΗ και το 1ο

Νηπιαγωγείο στην περιοχή ΥΠΑ-

ΠΑΝΤΗ.

Το πρώτο,  εμβαδού μεγαλύτερο

των 4.000τ.μ. στην ΠΕ3 ή ΠΕ2 (πε-

ριοχή Γαλήνη – Αλυκή) για την

ανέγερση του δωδεκαθέσιου 7ου

Δημοτικού Σχολείου ΔΕ Αρτέμι-

δος, δυναμικότητας 360 μαθητών,

συνολικού εμβαδού κτιρίου περί-

που 2.415 τ.μ., που αντιστοιχεί σε

συντελεστή δόμησης 0,6 και

Το δεύτερο, εμβαδού  άνω των

1.400 τ.μ. για την ανέγερση του

1ου Νηπιαγωγείου συνολικού εμ-

βαδού κτιρίου περίπου 463 τ.μ.

που αντιστοιχεί σε συντελεστή

δόμησης 0,4. στην ΠΕ2 ή ΠΕ3

(ΥΠΑΠΑΝΤΗ).

Η αγορά θα γίνει με δημοπρασία

(άρθρο 186 παρ.1,3 Ν.3463/06), το

τίμημα των ακινήτων καθορίζεται

από επιτροπή, που συγκροτείται

με απόφαση του δημάρχου ενώ

για την κατάρτιση της σύμβασης

της κυριότητας απαιτείται η εκτί-

μηση της αγοραίας αξίας του ακι-

νήτου από το Σώμα Ορκωτών

εκτιμητών. 

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει

να έχουν κανονικό σχήμα, να είναι

επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και

να πληρούν όλες τις προϋποθέ-

σεις καταλληλότητας για στέγαση

σχολικής μονάδας, ήτοι ασφάλεια

πρόσβασης και ασύμβατες χρή-

σεις.

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου

θα καθορίσει τους όρους και τις

προϋποθέσεις.

Αγοράζουν 2 οικόπεδα στην Αρτέμιδα 

για την ανέγερση σχολείων
με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Η ιστορία για το 3ο Γυμνάσιο

στα 3Β συνεχίζεται...

Ο Σύλλογος Διεκδίκησης 3ου Γυμνασίου – Λυκείου
Βούλας με επιστολή του καυτηριάζει το χτίσιμο
«του γεφυριού της Αρτας», που λέγεται 3ο Γυμνά-
σιο – Λύκειο, μια που έκλεισε δεκαετία και ακόμα
διασφαλίζεται το ακίνητο, δεσμεύεται... απαλλο-
τριώνεται...  και... και... έχει γίνει προεκλογικό παι-
χνίδι κατ’ επανάληψιν. 
Μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουν οι κάτοικοι,
αφού οι τροϊκανοί και οι οσφυοκάμπτες κυβερ-
νώντες, θεωρούν τα παιδιά «τεκμήρια» και ως εκ
τούτου θα μειωθεί ο πληθυσμός τους...

Γράφει λοιπόν ο Σύλλογος:

Γονείς της Βούλας,

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε, τα προβλήματα στις σχο-

λικές αίθουσες της πόλης μας παραμένουν.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, έγιναν συζητήσεις επί

συζητήσεων,  συμβούλια με λίγους παρόντες και πολ-

λούς απόντες και τέλος… μπόλικο χαρτομάνι.  Ξαφνικά

είδαμε σχεδόν όλους να ενδιαφέρονται για το 3ο  Γυ-

μνάσιο – Λύκειο.  Προεκλογικό παιχνίδι θα είναι, σκέ-

φτηκε το δύσπιστο μυαλό μας.  Όμως κάποιοι είχαν και

προτάσεις!!!

•  Κάποιοι είπαν να επαναδιαπραγμετευτούμε το πανά-

κριβο ΟΤ 251

•  Κάποιοι είπαν πως θα φέρουν τις προτάσεις τους στο

Δημοτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο.  Άραγε, ποιου

έτους;

•  Κάποιοι θα καλούσαν, τον ίδιο Σεπτέμβριο, όλους

τους υπόλοιπους για να τους φέρουν προ των ευθυνών

τους.

•  Κάποιος θυμήθηκε ότι το θέμα ταλάνιζε την πόλη επί

προεδρίας του, αλλά δεν θυμήθηκε πως δεν είχε συγ-

καλέσει ούτε ένα συμβούλιο γι’ αυτό.

•  Κάποιον περιμένουμε ακόμα να μας καλέσει να τον

ενημερώσουμε, αλλά μάλλον το θέμα δεν αγγίζει τα

λαϊκά στρώματα.

Εν τω μεταξύ, από το …μεγάλο τους ενδιαφέρον και

τον φιλοσοφικό τους οίστρο, τα κοντέινερ αυγατίσανε,

το 6ο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε τραπεζαρία Δημοτι-

κού και το 5ο Δημοτικό καταργήθηκε!

Τώρα, πάει ο Σεπτέμβριος, τελειώνει ο Οκτώβριος και

περιμένουμε να ακούσουμε τις δικαιολογίες.  Σε άλλον

θα φταίει η προβοκάτσια από μέσα και από έξω, σε

άλλον οι τεχνικές υπηρεσίες που δεν απαντούν, μπο-

ρεί και κάποιος να πει ότι φταίει ο ανάδρομος Ερμής.

Και ως εκ θαύματος, το σχολείο θα μπει πάνω- πάνω

στα προγράμματα και τις ομιλίες πριν τις εκλογές.  Στα

φυλλάδια, στις εφημερίδες, στο Facebook, ελπίζοντας

ότι θα τους πιστέψουν τα πρόβατα και θα πάνε να τους

ψηφίσουν.  

Εμείς ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ πια. Περιμένουμε πρά-

ξεις, έστω και την τελευταία στιγμή.  Σε αντίθετη περί-

πτωση, η προτροπή μας προς τους κατοίκους και

ιδιαίτερα τους γονείς της Βούλας, θα είναι αυτό που

έγραψε ο μεγάλος Αλέκος Σακελλάριος:

“ΜΑΥΡΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥΣ”

Σύλλογος Διεκδίκησης 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας

3glvoulas@gmail.com 



ΕΒΔΟΜΗ  26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Ο Δήμαρχος Βάρης -Βούλας -Βου-

λιαγμένης Σπ. Πανάς, μετά από επα-

φές που είχε με τη Διοίκηση του

ιδιωτικού θεραπευτηρίου Metropolitan

Hospital, εξασφάλισε μια σειρά από

σημαντικά προνόμια που αφορούν

τους κατόχους της ΚΑΡΤΑΣ ΔΗ-

ΜΟΤΗ, όπως μας ενημερώνει.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι της κάρτας

έχουν τη δυνατότητα να έχουν δω-

ρεάν πρόσβαση σε συγκεκριμένες  ια-

τρικές υπηρεσίες που προσφέρει το

θεραπευτήριο, ενώ μπορούν σε πολύ

ανταγωνιστικές τιμές να έχουν πρό-

σβαση και σε άλλες ιατρι-

κές υπηρεσίες και

προϊόντα.

Με αφορμή την έναρξη της

συνεργασίας, ο Δήμαρχος

Σ. Πανάς έκανε την παρα-

κάτω δήλωση:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποι-
ημένος γιατί πετύχαμε να
ξεκινήσει μια ιδιαίτερα
επωφελής για τους δημό-
τες μας συνεργασία, με-
ταξύ του Δήμου και του
υψηλού επιπέδου ιδιωτικού
θεραπευτηρίου που δρα-
στηριοποιείται στην ευρύ-
τερη περιοχή μας,
Metropolitan Hospital. Μέσα
από τη συνεργασία αυτή
εξασφαλίζουμε στους κατόχους της
ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ σημαντικά προνό-
μια στον τομέα της υγείας,  σε μια πε-
ρίοδο που χιλιάδες συνάνθρωποί μας
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης
στις παροχές του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας. Είναι μια σημαντική κοινω-
νική παροχή για τους δημότες μας,
που γίνεται πράξη χάρη στη Διοίκηση
του Metropolitan Hospital,  η οποία αν-

ταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμά μας
και θέλω να την ευχαριστήσω θερμά
για τη συνεργασία. 
Όλοι οι κάτοχοι της ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ
έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευ-
θούν και τα προνόμια υγείας που τους
εξασφαλίσαμε. Παράλληλα καλώ
όσους δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει
την κάρτα να το πράξουν προκειμένου
να εκμεταλλεύονται και αυτοί τα πολ-
λαπλά οφέλη που παρέχει η Κάρτα
του Δημότη Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης. 
Σας εγγυώμαι ότι οι υπηρεσίες και τα

προνόμια της Κάρτας συνεχώς θα εμ-
πλουτίζονται με στόχο  την εξασφά-
λιση προνομιακών υπηρεσιών για
τους δημότες αλλά και τη στήριξη της
τοπικής αγοράς».  
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ

Δήμου και Metropolitan Hospital προ-

βλέπει ότι με την επίδειξη της ΚΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΗ ο κάτοχος έχει:

― Συγκεκριμένο αριθμό ετησίως δω-

ρεάν προγραμματισμένων ιατρικών

κλινικών επισκέψεων στα Εξωτερικά

Ιατρεία του Νοσοκομείου, καθώς και

σε περίπτωση επείγοντος περιστατι-

κού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-

κών σε Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό,

Παθολόγο και Χειρουργό, καθώς και

σε Νευρολόγο, Πνευμονολόγο και

ΩΡΛ. 

― Ειδικές εκπτώσεις και τιμολογή-

σεις σε:

― Παιδιατρικές και Παιδοχειρουργι-

κές επισκέψεις σε επιμελητή ιατρό

του Νοσοκομείου

― Οφθαλμολογικές επισκέ-

ψεις και εξετάσεις 

― Στις Οδοντιατρικές υπη-

ρεσίες

― Στις διαγνωστικές και ερ-

γαστηριακές εξετάσεις στα

εξωτερικά ιατρεία

― Σε Μαγνητικές Τομογρα-

φίες (MRI), ― Αξονικές Το-

μογραφίες (CT), και Τriplex

Καρδιάς και Σώματος  

― Στις επισκέψεις σε Διευ-

θυντές ιατρούς

― Στα Check up του Νοσο-

κομείου,

Στις φυσικοθεραπείες.

― Δυνατότητα συμμετοχής

στο Πρόγραμμα Προληπτι-

κού Γυναικολογικού ελέγ-

χου, στο Πρόγραμμα Ελέγχου του

προστάτη και στο Πρόγραμμα  Οδον-

τιατρικού Ελέγχου 

― Εκπτώσεις και δωρεάν μεταφορά

με ασθενοφόρο σε περιπτώσεις νοση-

λείας.

Για τους όρους και τα προνόμια συ-

νεργασίας με το Metropolitan Hospital,

όσο και για τις υπόλοιπες προσφορές

από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

με το πρόγραμμα της ΚΑΡΤΑΣ ΔΗ-

ΜΟΤΗ, οι οποίες θα ανανεώνονται και

θα εμπλουτίζονται διαρκώς, οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να ενημερώνον-

ται, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την

ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση

http://www.vvv.gov.gr/index.php/item/1232.

Η Κάρτα Δημότη, όπως έχουμε γράψει

και σε προηγούμενο φύλλο, έχει πολ-

λές χρήσεις. Οπως είχε ενημερώσει ο

δήμαρχος, τους καταστηματάρχες, θα

είναι και εκπτωτική, με τις προσφορές

που θα έχει δώσει το κάθε κατάστημα

και θα μπορεί ο καταναλωτής να οφε-

λείται από την έκπτωση αυτή.

Παράλληλα βέβαια είναι και για την

ελεύθερη είσοδο στις οργανωμένες

ακτές του Δήμου.

ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΤΗ με προνόμια στις

επιχειρήσεις υγείας
για τους Δημότες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

Δωρεάν νομικές υπηρεσίες
στους δημότες στα 3Β
από Δικηγόρο κάτοικο 

του Δήμου 3B

Ο Δήμος Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο

της ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων,

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν υπη-

ρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και νομικής

συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, κάτοικο

του Δήμου, που προσφέρθηκε εθελοντικά  να προσφέρει

τις υπηρεσίες της.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού

στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οδός

Ζεφύρου 2 στη Βούλα και στα τηλέφωνα 2132019904 - 5.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι αυτές οι εθελοντικές

δράσεις ανιδιοτελούς προσφοράς να πληθαίνουν, απο-

δεικνύοντας έτσι ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή η συλ-

λογικότητα στην πόλη μας αποκτά πρωταγωνιστικό

ρόλο. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς ευχαριστεί την Δικηγόρο

Τίνα Κουτρουβίδη για την διάθεση της να προσφέρει τις

υπηρεσίες της στους πολίτες που δεν έχουν την οικονο-

μική δυνατότητα για πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες που

χρειάζονται. 

Με τη ευκαιρία αυτή απευθύνει τις ευχαριστίες του και

σε όσους δημότες προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες

σε διάφορους άλλους τομείς και καλεί ακόμα περισσό-

τερους να συμμετέχουν με τις δικές τους δυνάμεις σε

κάθε δράση που αφορά όλους μας.  

«Η Άγνωστη Μικρά Ασία»

Μεγάλη πολιτιστική συμβολή, η ομιλία του Γεωργίου Λε-

κάκη, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Ιωνία

της Βούλας, με τίτλο: «Η Άγνωστη Μικρά Ασία».
Ο Γεώργιος Λεκάκης, συγγραφέας, λαογράφος, δημο-

σιογράφος και στιχουργός, μίλησε για την αρχαία Ελλη-

νική Κληρονομιά στη Μικρά Ασία, κάνοντας μία

«ξενάγηση» - χρησιμοποιώντας εντυπωσιακές φωτογρα-

φίες, στους αρχαιολογικούς χώρους της Μικράς Ασίας,

οι περισσότεροι των οποίων μαραζώνουν από την εγκα-

τάλειψη.

Ο Γ. Λεκάκης, εξαιρετικός ομιλητής και με τεράστιες γνώ-

σεις γύρω από το θέμα, συνεπήρε το πολυπληθές ακροατή-

ριο και στο τέλος της ομιλίας του απάντησε σε εύστοχες

ερωτήσεις του κοινού οι περισσότερες από τις οποίες προ-

έρχονταν από μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας. Τέλος,

αποδέχτηκε την πρόταση της κας Λυδίας Αργυροπούλου,

δημοτικής συμβούλου, Υπεύθυνης Πολιτισμού ΟΑΠΠΑ, να

μιλήσει σε επόμενη εκδήλωση για την Αρχαιοκαπηλία από

τους Ναζί κατά την διάρκεια της κατοχής – που είναι εξάλ-

λου και μία από τις ειδικότητές του.

Γ. Νιτερόπουλος, Πρόεδροες ΟΑΠΠΑ

Eργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Οκτωβρίου διοργανώνεται από το Αυτο-

διαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Ελ-

ληνικού-Αργυρούπολης ΒΛΑΣΤΟΣ, θεωρητικό και πρακτικό εργαστήρι

Φυσικής Καλλιέργειας (και υποστηρίζεται από το Δήμο Ελληνικού) με

τον Παναγιώτη Μανίκη στον Υμηττό, στη θέση «Ανθιστήρι» της Αρ-

γυρούπολης.

Το σεμινάριο αφορά σε λαχανόκηπο- οπωροφόρα δέντρα -σβόλους-

ενώ θα γίνει και σπορά έκτασης.  Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Πρόσβαση:   Οδός Κιάφας και Επτανήσου (Το Ανθιστήρι βρίσκεται

στην προέκταση της οδού Επτανήσου, 200μ. από τη Λ. Κύπρου και

200μ. από τη Λ. Αργυρουπόλεως.
- voulacamp.blogspot.com  - blastos.worldpress.com

- 6974342771, 6977925877, 2291079507 
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«Όσον αφορά τα χρήματα,  τώρα  τα πιο επι-

θυμητό  είναι ένα ποσόν, που  χωρίς να εγγίζει

τη φτώχεια , δεν είναι και πολύ μακρυά από

αυτήν» 

Και κατά το πρότυπο κείμενο 

«Optimus pecuniae modus est, qui nec  in paur-

ertatem cadit, nec procul a paupertate discedit»

(Senec. :‘’De tranquillitate animi’’* 8,  στ.  9,)*

Για τον φιλόσοφο Λεύκιο Σενέκα (Lucius An-

naeus Seneca, 4 – 61 μ.Χ.)  που ήταν γιος του

ομώνυμου ρήτορα Σενέκα του πρεσβύτερου, οι

γνώμες  αντιπαλεύουν σκληρά και ενδεχομένως

πολλάκις διΐστανται. Γενικώς πάντως γίνεται

αποδεκτό, ότι ο φιλόσοφος ή  άλλως επονομα-

ζόμενος  ο νεώτερος Σενέκας, υπήρξε  μια με-

γάλη προσωπικότητα, η οποία άφησε το μεγάλο

της στίγμα στο χώρο του λατινικού πνεύματος

των γραμμάτων, αν και ο λόγος του, ο ηθικολο-

γικά εκπεμπόμενος, ερχόταν σε φρικτή αντίθεση

προς τη ζωή  και τις πράξεις του.

Το περίεργο  όμως είναι, ότι παρ’ όλα ταύτα κα-

τάφερε να εντυπωσιάσει τόσο πολύ, όχι μόνο

τους απλούς ανθρώπους της εποχής του και τα

μετέπειτα φόρουμ της διανόησης, αλλά και αυ-

τούς τους δύσκολους  χριστιανούς, ώστε όλοι

να βλέπουν με συμπάθεια το βάθος του  λόγου

του, να τον θαυμάζουν σαν  οδηγό πρότυπο, και

τις συμβουλές του να τις προβάλλουν στην κα-

θημερινότητα του βίου.  Πάντως όσον αφορά τον

λόγο του, όπως θα δούμε στην πορεία του άρ-

θρου  προφανώς δεν είχαν άδικο.

Ο Σενέκας γεννήθηκε στην Κορδούη τη σημε-

ρινή Κόρδοβα της Ισπανίας. Η ζωή του, πολύ-

πλοκη ούσα και  ταλαντευόμενη   ανάμεσα  σε

στόχους πολιτικούς, οικονομικούς,  παραινετικά

φιλοσοφικούς και συγγραφικούς, «έχει διαγρά-

ψει έναν κύκλο  γεμάτο ακρότητες και η όλη του

βιογραφία, υπήρξε  εξ’ ίσου δραματική στις εναλ-

λαγές της, ίσως δε  περισσότερο απ’  οποιαδή-

ποτε άλλη στην ιστορία της Ρώμης». (Kenney &

Clausen )

Στην εποχή του Καλλιγούλα (12- 41 μ.Χ) είχε

ήδη γίνει  γνωστός για τη ρητορική του δεινό-

τητα,  και προκάλεσε   τη ζήλεια και το μίσος

ακόμα  αυτού του παρανοϊκού αυτοκράτορα. 

Η ασθενική του φύση όμως τον προστάτευε

αφού όπως έλεγαν:  Αυτός θα πεθάνει γρήγορα!

΄Ας μην του δίνομε σημασία.

Όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Κλαύδιος   (Tiberius

Claudius  Caesar Augustus Germanicus,  41 – 54

μ.Χ.) παντρεύτηκε την έκφυλη Βαλέρια  Μεσσα-

λίνα. Η Μεσσαλίνα συκοφάντησε τον Σενέκα, ότι

δήθεν υπήρξε εραστής τής αδελφής του Καλλι-

γούλα,  Λιβιέας  και τον εξόρισε  στην Κορσική.

Αλλά  αργότερα  ο Κλαύδιος  σε δεύτερο γάμο

παντρεύτηκε την ανηψιά  του, την δολοπλόκο

Αγριπίννα. Η Αγριπίννα είχε από πρώτο γάμο,

τον ανήλικο Νέρωνα. Θέλοντας λοιπόν να δώσει

ιδιαίτερη μόρφωση στο γιό της, φρόντισε να

ανακληθεί ο Σενέκας από την εξορία και να ανα-

λάβει  αυτός την διαπαιδαγώγηση του Νέρωνα.

Να σημειωθεί δε, ότι όταν ο Νέρωνας ενηλικιώ-

θηκε, η Αγριπίννα δηλητηρίασε τον Κλαύδιο, για

να κάνει τον γιό της αυτοκράτορα. Αξίζει πάλι

να σημειωθεί, ότι  παρόλο που  ο Σενέκας, δεν

έπαυε να διατυμπανίζει το πόσο οφείλει τη ζωή

του στον Κλαύδιο,  ο οποίος τον είχε επαναφέ-

ρει  από την εξορία, δεν εμποδίστηκε  στο λιβε-

λικό του έργο  “Αpocolosyntosis” να μη χλευάσει

τον πεθαμένο γέροντα αυτοκράτορα. Αυτό εν

πολλοίς ήταν και το ηθικό επίπεδο του Σενέκα. Ο

Σενέκας κοντά στον Νέρωνα  τον αυτοκράτορα,

διέπρεψε. Πέτυχε να ονομασθεί Ρωμαίος Ύπα-

τος, ακόμη δε να αναλάβει υπεύθυνος Ταμίας

του Κράτους,  δηλαδή κάτι σαν υπουργός των

Οικονομικών της Ρώμης. Από τη θέση  αυτή  του

υψηλού αξιώματος, και με τους υπέρογκους φό-

ρους που επέβαλε, φρόντισε κατά τα διαχρονικά

συνήθη και ο ίδιος να αποκτήσει μια μεγάλη πε-

ριουσία. 

Από εκεί  από τα υψηλά και τα παχυλά αλώνια

που βρέθηκε, ξαφνικά παρουσιάστηκε να    συγ-

κινείται για τη γύρω  του   φτώχεια  που άλλωστε

αυτός είχε σπείρει. Έτσι άρχισε να εκτιμά και να

διακηρύττει την φτώχεια, την μόνη κατ΄αυτόν

που μπορεί θα θρέψει την αρετή.

Με λόγο ενθαρρυντικό μας λέγει ότι: «η πενία

είναι κάτι που πρέπει να κάνει υπερήφανο τον

άνθρωπο, να τον γεμίζει  με αρετή» και συνεχί-

ζει με τα άλλα τα κενά, τα  γνωστά  και υστερο-

βούλως τετριμμένα όπως: «Της φτώχειας  τη

γαλήνη, πρέπει να τη (ζηλεύει) και να την επιζη-

τεί κανείς».

Διαβάζοντας αυτούς τους στίχους, αναθυμήθηκα

εκείνο το κωμειδύλλιο με τη “Λύρα του Γέρο-Νι-

κόλα”, στις ιστορίες του παππού μου. Στη  Λύρα

του Γέρο-Νικόλα αφιονίζεται το μυαλό του φτω-

χού, όταν βομβαρδίζεται με την ευτυχία της πε-

νίας του, για  να ανέχεται την δήθεν εκ θεού

κοινωνική ανισότητα. Ο  Σενέκας όμως αδυσώ-

πητος επιμένει: «Γαλήνη φέρνει η φτώχεια, μα

και πλούτο» και διορθώνει, «αλλά πλούτο

ψυχής». Για δε την πιστότητα του κειμένου

έστωσαν  τα παρακάτω: «Ασημένιο για μένα (τον

Σενέκα) είναι το χωριάτικο πιάτο του πατέρα»

και κατά λέξη «argentum grave rustici patris, sine

ullo nominee artifices.»

Με παρονομαστή τη δική του  παχυλή ζωή,  εδώ

φαίνεται σαν  να εξομολογείται ασύστολα, πως

η δια της πενίας απόκτηση της αρετής, είναι στό-

χος μοναχά του άλλου, και όχι του ιδίου.  Βέβαια

λέγει και άλλα πολλά συνηγορούντα  όπως:

«Μου αρέσει ο δούλος ο ακαλλιέργητος, δεν δέ-

χομαι τα σπίτια, όπου οι άνθρωποι βαδίζουν

επάνω σε πολυτίμους λίθους, απορρίπτω αυτούς

χρησιμοποιούν προκλητικές άμαξες κ.λ.π.».

Και αμφιταλαντευόμενος ανάμεσα στήν ηθική

των Κυνικών και της επικούρειας φιλίας συμ-

βουλεύει: «Λέγω στον εαυτό μου, μην αφήσεις

κανένα να σου κλέψει,  έστω και μια μέρα από

τη ζωή σου, αν αυτός δεν είναι σε θέση να σου

ανταποδώσει αυτή την απώλεια». Μα και πάλι

επανακάμπτει και φιλοσοφεί: «Ποιά η ανάγκη να

φτιάξεις  κάτι που θα διαρκέσει αιώνες;  Δεν θα

σταματήσεις ποτέ  να αγωνίζεσαι για να μιλούν

για σένα  οι μεταγενέστεροι ;…. Γεννήθηκες

θνητός. Μια σιωπηλή κηδεία είναι λιγότερο ενο-

χλητική» …  

Όλοι οι βιογράφοι του  τονίζουν την τάση του

για  ανυπέρβλητη αυλική κολακεία, συναγωνί-

σιμη  θα έλεγα με εκείνη του Οβιδίου. Αυτός

όμως δεν διστάζει να διαψεύδει τον εαυτό του,

να ξεχωρίζει  το τι έκανε, το τι κάνει,  το τι θα

κάνει εκείνος μελλοντικά, από  τι θα πρέπει να

κάνουν οι άλλοι: «Η κολακεία των άλλων, απο-

βαίνει για εμάς περισσότερο καταστρεπτική από

όσο η κολακεία του εαυτού μας. Την αλήθεια,

ποιός  τολμά να την  πεί στον εαυτό του;» Αν-

τιφάσκει πάλι, όταν δηλώνει:  «θα αντιληφθείς

πόσο μικρότερα είναι τα δικά σου βάσανα, από

τα βάσανα των άλλων, όσων δεσμεύονται από

κάποια βαρύγδουπη δήλωση υπό το βάρος ενός

μεγάλου τίτλου ... Τον συγκλητικό Σηιανό, όταν

η Σύγκλητος θριαμβευτικά τον συνόδευε    …..ο

λαός τον ξέσκιζε!» (σημ.. Ο Θουκυδίδης δεν

ήταν εκείνος πού έγραφε  πως τα γεγονότα επα-

ναλαμβάνονται;)

Και  πιο κάτω για τους αγανακτισμένους και δυ-

σαρεστημένους από τη ζωή τους,  κατά λέξη: 

«Η δυσαρέσκεια πηγάζει από την έλλειψη πνευ-

ματικής ισορροπίας και από συρρικνωμένες ή

ανεκπλήρωτες επιθυμίες, όταν οι άνθρωποι είτε

δεν τολμούν, είτε δεν καταφέρνουν να αποκτή-

σουν όσα επιθυμούν και στηρίζονται αποκλει-

στικά στην ελπίδα».  Προχωρώντας δε  στο

επιμύθιο για την  απέλπιδη εναπόθεση της λύσης

στην ελπίδα συνέχιζε: «Αυτοί τότε αγωνίζονται

με κάθε τρόπο  για να εκπληρώσουν τις ευχές

τους και εξαναγκάζουν τους εαυτούς τους να

προχωρήσουν σε ανέντιμες και επίπονες πρά-

ξεις. Όταν δε ο μόχθος τους δεν τελεσφορήσει,

βασανίζονται από  το αίσθημα της μάταιης ντρο-

πής, όχι επειδή επιθυμούσαν τα φαύλα, αλλά

επειδή η επιθυμία τους τελικά δεν τελεσφόρησε,

δηλαδή δεν πέτυχαν στα φαύλα».   

Σημαδιακές κουβέντες για τις ημέρες μας όταν

πάλι ακούγονται: «οι φυλακισμένοι μόνο στην

αρχή ανησυχούν για τα δεσμά τους, αλλά μετά

παύουν να αντιστέκονται  και συνηθίζουν να τα

υποφέρουν και να τα δέχονται  αμίλητοι».

Τελικά  «όλοι είμαστε δεμένοι στην τύχη  μας  με

τη μοιρολατρία. Μερικοί έχουν δεθεί με χαλαρή

χρυσή αλυσίδα, άλλοι με σφιχτή από ευτελές

μέταλλο. Ποιά  η διαφορετική σημασία όμως;  Η

ίδια αιχμαλωσία μάς κρατεί όλους στα  δεσμά

της. Γιατί όσοι έδεσαν τους άλλους  και οι ίδιοι

έχουν δεθεί, εκτός αν νομίζεις ότι η αλυσίδα στο

αριστερό χέρι  είναι ελαφρότερη». 

Αυτό το πεσιμιστικό μου θύμισε τον ιδιόρρυθμο

Ηράκλειτο, που όταν περπατούσε  πάντοτε

έκλαιγε.  Εγώ πάντως προτιμώ τον χαμογελα-

στό Δημόκριτο, που γελούσε για οτιδήποτε  και

να του συνέβαινε,   πιστεύοντας πως μόνο με το

γέλιο αντιμετωπίζεις τις αντιξοότητες.

Αλλωστε όσα σε εσένα γίνονται,  σε όλους μπο-

ρούν να γίνουν.  και λατινιστί «Cuivis  potest ac-

cidere  quod  cuiquam  potest».

Αυτά για σήμερα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

―――――――――

* Τα εντός εισαγωγικών του άρθρου προέρχονται από το ως

άνω αναγραφόμενο βιβλίο του Σενέκα

Βοηθήματα 

1) Σενέκα: “Περί της πνευματικής γαλήνης”, Εκδ. Πατάκη

2) Σενέκα: “Για μια ευτυχισμένη ζωή”, Εκδ. Πατάκη

3) H.Rose: “Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας”, Εκδ. ΜΙΕΤ 

4) E. Kenney& W. Clausen: “Ιστορία της Λατινικής Λογοτε-

χνίας”, Εκδ. Παπαδήμα.

Όταν ο Λατίνος φιλόσοφος Σενέκας 

εξεθείαζε  την πενία 

Προσοχή είσαστε στο στόχο!!! 

Ολες αυτές τις ημέρες μας έχουν “βομβαρδίσει” με τη

φράση: δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα.
Να σας θυμίσω το: δεν πρόκειται να υπογράψουμε.
Βάζουμε κόκκινες γραμμές.

Και υπογραφές φαρδιά πλατιά βάλανε και τις κόκκινες

γραμμές παραπηδήσανε. Εδώ και τρία χρόνια δεν κάνουν

τίποτα άλλο από το να π... τον ελληνικό λαό, γιατί τους το

επιβάλλει η τρόικα!!! με τα χαράτσια, με τους απίστευτους

φόρους, με τις περικοπές, με την ακρίβεια, με την στέρηση

της υγείας και της παιδείας. 

Τώρα έρχονται και τα νέα μέτρα και το γυρίζουν στο “κα-

λαματιανό”  λέγοντας ότι τα μέτρα που θα πάρουν,  δεν θα

είναι οριζόντια αλλά στοχευμένα. 

Να προσέχετε λοιπόν στο εξής τους στόχους...

Κλείνουν ΚΕΠ

Στο βωμό της απογύμνωσης της χώρας και της κατάργη-

σης και της τελευταίας κοινωνικής παροχής, έρχονται οι

συγχωνεύσεις των Κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών, που

τα τελευταία χρόνια έχουν ανακουφίσει τον πολίτη, από

το να τρέχει από Υπηρεσία σε υπηρεσία για να μαζέψει

χαρτιά για διάφορες υποθέσεις του.

Μάλιστα τον τελευταία καιρό πρόσθεσαν αρμοδιότητες

στα ΚΕΠ, αλλά τώρα “αφού μας το επιβάλλει η τρόικα”, τι

να κάνουμε τα κλείνουμε σιγά σιγά συγχωνεύοντας το ένα

στο άλλο.

Και οι καταθέσεις στο στόχο
Και οι τελευταίες καταθέσεις μπήκαν στο στόχο των αρ-
πακτικών και των οσφυοκαμπτών της χώρας, και έχει αρ-
χίσει ένας διάλογος αλά κολοκυθιά, αν θα μας τα
αρπάξουν, πόσα θα μας αρπάξουν, τι να κάνουμε για να μη
μας τα αρπάξουν, μέχρι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να
βρούμε άδεια τα βιβλιάρια και τους λογαριασμούς μας...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ο παγερός μαρτιάτικος βοριάς

λύγιζε ως τη γή τ’ αψηλωμένα

χορτάρια και τ’ αγριολούλουδα

στους πρόποδες της Τρεμπεσίνας. Ο ανταποκριτής

της αθηναϊκής εφημερίδας φόρεσε την κουκούλα του

τζάκετ κι αρνήθηκε ευγενικά το δεύτερο τσιγάρο που

του πρόσφερε ο γερο-Αλβανός βοσκός. Δυό ρουφη-

ξιές απ’ το προηγούμενο κέρασμα ήταν αρκετές να

τραντάξουν τα σωθικά του.

Τινάχτηκε άξαφνα με σβελτάδα αγοριού ο γέρος, άρ-

παξε δυό-τρεις πέτρες και χούγιαξε αγριεμένος τα

πρόβατα  που βόσκαγαν στα ριζά του βουνού.

- Γιατί; Τι κάνανε; ρώτησε απορημένος ο ξυλιασμένος

Αθηναίος, μη μπορώντας να σταματήσει το κροτάλι-

σμα των δοντιών του απ’ το κρύο, θαυμάζοντας πως

αυτός ο ξερακιανός γέρος έδειχνε άνετος, φορών-

τας μόνο ένα πουλόβερ πάνω απ’ το τριμμένο του

πουκάμισο.

- Δεν κάνει να πατούν τα ζωντανά εκεί. Είναι παλλη-
κάρια θαμμένα εκεί, τ’ απάντησε ο γέρος.

- Παλληκάρια;...
- Δικοί σας, τότε στον μεγάλο πόλεμο ...ήμουν δεκα-

τεσσάρων χρόνων τότε,
βοηθούσα τον πατέρα
μου,  τονε θυμάμαι να

μου λέει «κοίτα, κοίτα τους Έλληνες τους τρελούς,
θα σκοτωθούνε όλοι, δεν γίνεται να το πάρουνε αυτό
το ύψωμα, δεν γίνεται».
- Το πήρανε;
- Ναι, μα το πληρώσαν ακριβά. Οι Ιταλοί τους θέριζαν
από πάνω με τα πολυβόλα.
- Σκαρφάλωναν εκεί; ψιθύρισε με δέος ο δημοσιο-

γράφος.

- Ναι γιέ μου ...Με χιόνι τόσο, να μη βλέπεις που
πατάς, φορτωμένοι με τ’ όπλο κι όλα τ’ άλλα, να
σκαρφαλώνουν και να ρίχνουν και να καλύπτονται
όπως-όπως πίσω απ’ τα κορμιά των σκοτωμένων
...Τρελοί σού λέω, τρελοί, αλλά παλληκάρια -έσπασε

η φωνή του γέρου και τα δάκρυα κύλησαν και χωρί-

στηκαν στα χαραγμένα μάγουλά του- γι’ αυτό ποτέ
δεν αφήνω τα ζωντανά να βόσκουν εκεί, είν’ αμαρ-
τία, είναι παλληκάρια θαμμένα εκεί.
Σταμάτησε να μιλά ο γερο-Αλβανός βοσκός, έψαξε

με χέρια τρεμάμενα γιά τα τσιγάρα, η ματιά του στη-

λώθηκε μπροστά και στο χθες ...

Κοίταζε συνεπαρμένος κι ο Έλληνας δημοσιογράφος

μιά την σχεδόν κάθετη πλαγιά του βουνού και μιά τ’

αγριολούλουδα που λύγιζαν στον παγωμένο αγέρα,

...«είναι  παλληκάρια θαμμένα εκεί». Σαν νά ‘σκυβαν

τα λούλουδα του βουνίσιου λιβαδιού ν’ αφουγκρα-

στουν τα κόκαλα που τούς μιλούσαν και σαν να μι-

λούσαν και σ’ εκείνον, τον Έλληνα: «Γιατί, γιατί μας
αφήνετε εδώ στην ξένη γή; Γιατί μας αφήσατε άκλαυ-
τους απ’ τους γονιούς, αδιάβαστους απ’ τον παπά,
δίχως ένα σταυρό, δίχως ένα κεράκι πάνωθέ μας μο-
ναχό, πάρτε μας στην πατρίδα, βάλτε μας δίπλα στον
πατέρα και στη μάνα, νά ‘ρχονται γέροι και παιδιά να
μας χαρίζουν ένα δάκρυ, να μην πεθαίνουμε ξανά και
ξανά στη λησμονιά, ...γιατί; γιατί; γιατί;» ... 

Εκεί που τα κόκαλα παραπονιούνται στις ανεμώνες
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η μαθήτρια της Τρίτης

τάξης του 3oυ Γενικού Λυκείου Κορωπίου  Ερμίνη Νίκα,

συμμετέχοντας στο γραπτό διαγωνισμό για το πρό-

γραμμα EUROSCOLA, όπου κατέλαβε τη μία από τις 24

θέσεις των μαθητών των σχολείων της Περιφέρειας Ατ-

τικής και εκπροσώπησε την Αττική στην επίσκεψη στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στις 17

Οκτωβρίου 2013.

Η Ερμίνη Νϊκα ανταποκρίθηκε επιτυχημένα στον γραπτό

διαγωνισμό (εργασία-έκθεση) με αντικείμενο «Η Συμβολή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρα-
τικού Ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στην επι-

λογή των μαθητών συνεκτιμήθηκε η επίδοση τους στο

σχολείο (γενικός βαθμός προαγωγής μεταξύ των αρι-

στούχων μαθητών) και τα πτυχία ξένων γλωσσών. Τους

μαθητές συνόδευσαν εκπαιδευτικοί σχολείων της Αττικής

και συμμετείχαν σε εργασίες και ξεναγήσεις στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης δήλωσε με-

ταξύ άλλων: Η Ερμίνη Νίκα μας έκανε υπερήφανους, όπως
πριν μερικούς  μήνες η μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ Έφη Παλλη-
γιάννη (μια εκ των αντιπροσώπων της Ελλάδας σε περιφε-
ρειακά συνέδρια της Ευρώπης). Το δημόσιο σχολείο του
Κορωπίου συνεχίζει  να δίνει διακρίσεις παρά τις δυσκο-
λίες. Τις διακρίσεις  αυτές θα προσπαθήσουμε να τις αξιο-
ποιήσουμε για να προβάλλουμε τα νεανικά αιτήματα και
τον πλούτο των ιδεών και προτάσεων των νέων του Κορω-
πίου και της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Χρει-
αζόμαστε τη νεανική δημοκρατική φωνή της νεολαίας μας
ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να προβάλ-
λουμε τα δίκαια αιτήματα της χώρας μας. Τα θεσμικά όρ-
γανα της Ε.Ε πρέπει να μάθουν για την κατάσταση της
κοινωνίας μας και την εφιαλτική ανεργία των νέων μας
μετά τα ασφυκτικά μέτρα στον τομέα της οικονομίας. Τα
συγχαρητήριά μου. Είμαστε στη διάθεση της Ερμίνης Νίκα
για ότι χρειαστεί.

Διάκριση για τη Μαθήτρια από το 3ο Γ. Λύκειο Κορωπίου Ερμίνη Νίκα

(Ο μοναχικός λύκος
ζει αναγκαστικά κοντά στην αγέλη,
αλλά υπάρχει όταν μόνος στη νύχτα
σηκώνει το κεφάλι στο φεγγάρι
και ουρλιάζει).

Στην άρνηση αντικριστά
βάλε τη γνώση.
Στην προσβολή πες
«ου γαρ οίδε».
Στης έχθρας το ξεπάγιασμα
σκεπάσου στην αγάπη σου.
Στης πίκρας το κατάπιωμα
θυμήσου ένα γέλιο,
έστω ένα.
Μα όταν έρχεται η νυχτιά
με τ’ ανελέητα τα μάγια,
τ’ απλωμένα,
δεν έχει τόπο να κρυφτείς,
κανένα.

Γρηγ. Δ. Ρώντας

Γνώθι σ’ αυτόν
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η εποχή του πετρελαίου, τεχνολογικά, έχει περάσει

ανεπιστρεπτί. Ο λόγος, ίσως, που ακόμα δεν έχουν

επικρατήσει οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, είναι

τα ισχυρά συμφέροντα των πετρελαιαγωγών. 

Στην προσπάθεια εύρεσης, σχεδιασμού και κατα-

σκευής ενός οχήματος που θα μας μεταφέρει με σχε-

δόν μηδενικό κόστος και φιλικά προς το περιβάλλον,

στον προορισμό μας, έχουν εμφανιστεί πολλά οχή-

ματα, τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά και πρακτικό-

τερα. 

Στο πλαίσιο του τετραήμερου φεστιβάλ τουρισμού

που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, πα-

ρουσιάστηκε το ελληνικής κατασκευής υβριδικό

ηλιακό όχημα Sunnyclist. 

Το ηλιακό αυτό όχημα, είναι ένα τριθέσιο μοτοποδή-

λατο που προσφέρει οικολογική μετακίνηση, αλλά και

απόλυτη ελευθερία, αφού η ενέργεια παρέχεται κυ-

ρίως από τον ήλιο και δευτερευόντως από την σωμα-

τική άσκηση. 

Με φωτοβολταϊκή γεννήτρια 665Wp και ισχύ κινη-

τήρα 4kW μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα άνω των

50χλμ/ώρα με μοναδική αυτονομία μεταφέροντας

μέχρι τρία άτομα με τις αποσκευές τους.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του Suunyclist είναι

τα εξής:

- Είναι αυτόνομο και στις περισσότερες περιπτώσεις

δεν απαιτείται η φόρτισή του στο ηλεκτρικό δίκτυο

- Μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος των μετακι-

νήσεων με ελάχιστο κόστος

- Είναι πρακτικό, μικρό, ελαφρύ, αθόρυβο και ευέλι-

κτο για τις αστικές περιοχές

- Αν χρειαστεί μπορεί να φορτίσει από μία κοινή πρίζα

σε από 2 ώρες.

- Είναι ιδανικό για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που

υπάρχει ηλιοφάνεια τους περισσότερους μήνες του

χρόνου

- Παρέχει τη δυνατότητα άσκησης κατά τις καθημε-

ρινές μετακινήσεις

- Είναι ένας ισχυρός κινητός σταθμός παραγωγής

ενέργειας

Μερικές από τις τεχνολογίες που ενσωματώνει:

- Ελαφρύς και στιβαρός σκελετός αλουμινίου.

- Το χαμηλό κέντρο βάρους κοντά στον οπίσθιο

άξονα παρέχει μέγιστη ασφάλεια έναντι ανατροπής.

- Φωτοβολταϊκά πλαίσια πολύ υψηλής απόδοσης

υβριδικής τεχνολογίας και περιστρεφόμενη ηλιακή

οροφή για παρακολούθηση του ήλιου στη θέση στάθ-

μευσης.

Στο αμαξίδιο, χωράνε 3 άτομα, 2 πίσω και ένας μπρο-

στά, έχει μέγιστη αυτονομία 240km, ενώ με μπατα-

ρία καλύπτει έως και 80km. 

Η “Ενεργομηχανική Κρήτης”, η εταιρεία που το κατα-

σκευάζει, δήλωσε πως: “Το Sunnyclist μπορεί να απο-
τελέσει πρότυπο για τη μετακίνηση εντός πόλης και
μικρών αποστάσεων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς
μήνες. Θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα
από τη χρήση ποδηλάτου και να δημιουργήσει ένα
διεθνές πρότυπο για να ακολουθήσουν και άλλες πε-
ριοχές στην Ευρώπη και στον κόσμο αν ενσωματω-
θεί στα δημοτικά μέσα μεταφοράς”.              στοιχεία από

econews.gr

Ηλιακό όχημα Sunnyclist

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Όπως είπε ο Διογένης στον Αλέξανδρο: η κοινή λογική

είναι σαν το αποσμητικό, αυτοί που την έχουν ανάγκη περισ-

σότερο δεν την χρησιμοποιούν ποτέ. 

4 Η Βίρνα δεν χρειαζόταν LSD για να δει Δράκο...

4 Βρίσκεις μικρή πασχαλίτσα, την αφήνεις να τρέχει πάνω

σου. Βρίσκεις μικρό κατσαριδάκι, το σκοτώνεις. Πείτε μου

ξανά πως η εμφάνιση δεν μετράει. 

4 Δύο πράγματα καθορίζουν το ποιός είσαι· η υπομονή σου

όταν δεν έχεις τίποτα και η συμπεριφορά σου όταν έχεις τα

πάντα. 

“H Γερμανική Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής
Ενέργειας δήλωσε πως μπαίνει σε προτεραιότητα η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια ευ-
ρεία συμμαχία της ηλιακής, της αιολικής, της βιοε-
νέργειας και άλλων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Η Γερμανία θα είναι σε θέση να καλύψει
“πράσινα” έως και το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας
μέχρι το 2020, χωρίς σημαντικό πρόσθετο κόστος”. 

Σ.Σ. Η Γερμανία με πολύ μικρότερο ποσοστό ηλιοφά-
νειας από την Ελλάδα, αναπτύσει τις ανανεώσιμες
ενέργειες. Εμείς, τις μπλοκάραμε με νόμο, διότι ...υπερ-

βήκαμε τους στόχους μας...

Οδός Θερμοπυλών στο Παρίσι

Στα σοκάκια του 14ου διαμερίσματος του Παρισίου,

“βρίσκονται οι Θερμοπύλες”, ή αλλιώς η οδός Θερ-

μοπυλών, ένα στενό γραφικό πλακόστρωτο δρομάκι

που έγινε γνωστό το 2006 από την ταινία “Paris je t’

Aime”. Ο δρόμος έχει πάρει το όνομά του επειδή είναι

στενός, όπως το πέρασμα όπου έγινε η Μάχη των

Θερμοπυλών. Στο δρόμο αυτό κατοικούν πολλοί καλ-

λιτέχνες οι οποίοι συνηθίζουν μάλιστα, να αφήνουν

έξω απ’ τα σπίτια τους βιβλία για να τα διαβάσουν οι

περαστικοί. 

Φαλάκρα τέλος;
Στο αιώνιο πρόβλημα των αντρών, την τριχοφυΐα, έρ-

χεται η επιστήμη να δώσει λύση. 

Ερευνητές των πανεπιστημίων Κολούμπια και Ντά-

ραμ, κατάφεραν να

δημ ιουργήσουν

νέα τριχοθυλάκια,

που παράγουν

μαλλιά, χρησιμο-

ποιώντας δερμα-

τικά κύτταρα.

Η μέθοδος έχει ως

εξής. Συλλέγουν

κύτταρα από τη βάση ανθρώπινων τριχοθυλακίων, τα

κλωνοποιούν και στη συνέχεια τα εμφυτεύουν σε αν-

θρώπινο δέρμα. Μέχρι στιγμής πειράματα έχουν

γίνει μόνο σε ποντίκια και ήταν επιτυχή. Έτσι δεν

μένει τώρα παρά να δοκιμαστεί και σε ανθρώπους. 

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, “τα κλωνοποι-
ημένα κύτταρα θα μπορούσαν να εμφυτευτούν σε
μοσχεύματα δέρματος που προορίζονται για άτομα
που έχουν υποστεί εγκαύματα, ή να διοχετευτούν με
ένεση απευθείας στο δέρμα της κεφαλής για την κα-
ταπολέμηση της φαλάκρας”, παρ’ όλα αυτά επιση-

μαίνουν ότι μέχρι να φτάσει σε στάδιο εφαρμογής

σε ανθρώπους η θεραπεία, θέλει υπομονή.
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«Κύριε Βενετσάνε,

Με την επιστολή μου αυτή, σας επισυνάπτω την «επιστολή
– διαμαρτυρία» η οποία αφορά την ανεπίτρεπτη αγιογρά-
φηση της κ. Θεοτόκου στον Ιερό Ναό της «Παναγίας Φα-
νερωμένης» στη Βουλιαγμένη. 
Συνοπτικά, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση και το
Χριστιανικό Δόγμα η Παναγία εγέννησε Θεάνθρωπο και όχι
απλώς άνθρωπο. Όπως προκύπτει εκ του δόγματος δεν
εγέννησε όπως οι απλές γυναίκες. Τεκμηριωμένα απαντώ
στην ως άνω διαμαρτυρία μου επί του θέματος αυτού. 
Αναλυτικότερα, σχεδόν προ τεσσάρων μηνών εδημοσιεύθη
στην εφημερίδα «Η Βούλα μας» (τοπική) η συνέντευξη του
αγιογράφου κ. Κόρδη με διάφορες εικόνες – τοιχογραφίες.
Μεταξύ αυτών είναι και η απεικόνιση της «Γεννήσεως του
Χριστού».   
Με επιστολή – διαμαρτυρία διατύπωσα σε έντονο ύφος την
αντίθεσή μου στην παραχάραξη του Δόγματος την οποία
έστειλα τόσο στον επιχώριο επίσκοπο κ.κ. Παύλο όσο και
στην ως άνω εφημερίδα. 
Δυστυχώς δεν πήρα απάντηση από τον οικείο Μητροπο-
λίτη. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με κάποιον π. Νι-
κόλαο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ήταν υβριστική και
άσχετη με το θέμα. Δεν είναι του παρόντος να αναφέρω τα
όσα ελέχθησαν». 

Ακολούθως διαμαρτύρεται και για τον εκδότη της ως άνω

εφημερίδας που απέφυγε με «διάφορες δικαιολογίες»,
όπως λέει, να δημοσιεύσει τη διαμαρτυρία της, πράγμα που

δεν μας αφορά, και καταλήγει:

«Διαβάζω την έγκριτη εφημερίδα σας, πράγματι χαίρομαι
για την αντικειμενικότητα και την δημοκρατικότητα που την
διακρίνει. Συγχαρητήρια. 

Αρετή Λέλη

Ακολουθεί η έγγραφη διαμαρτυρία

«Η Παναγία έτεκε ανώδυνα και αμόλυντα»

Επιστολή – Διαμαρτυρία προς 

τον Μητροπολίτην κ.κ. Παύλο

Σεβασμιώτατε, 

Με την παρούσα μας επιστολή θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την πα-

ράσταση της «Γεννήσεως του Χριστού» στην εκκλησία της Παναγίας Φα-

νερωμένης στην Βουλιαγμένη. [...] Ο αγιογράφος Γ. Κόρδης, θεολόγος ο

ίδιος, επομένως γνώστης της Ορθόδοξης Παράδοσης της Πατερικής δι-

δασκαλίας και της εικονογραφίας, αγιογράφησε την «Γέννηση Του Χρι-

στού» κατά τρόπο εντελώς προσωπικό και εκτός του ορθοδόξου

δόγματος. 

Σεβόμαστε την θεώρηση που ο ίδιος έχει για την εικονογραφία ως προ-

σωπική του άποψη, αλλά διαφωνούμε κάθετα όταν παραποιεί το Ορθό-

δοξο δόγμα. Μάλιστα όπως τονίζει «τα εικονογραφικά θέματα έτυχαν της

ευλογίας και εγκρίσεως του Μητροπολίτου κ.κ. Παύλου».

Ειδικότερα παρατηρείται συστηματική παραποίηση των κυριοτέρων δογ-

μάτων και κατ’ επέκταση του Ιερού Ευαγγελίου. Οι εικόνες περιγράφουν

με χρώματα τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής και η Εκκλησία «διακηρύσσει

οπτικά την αλήθεια», όπως και ο ίδιος δηλώνει. 

Στην υπό συζήτηση αγιογράφηση η αντίθεση είναι εξόφθαλμη. [...] Ουδε-

μία σχέση έχει η διήγηση της Γραφής με την εξεικόνιση του αυτού γεγο-

νότος από τον κ. Γ. Κόρδη στην Παναγία Φανερωμένη. [...] 

Και συνεχίζει: 

1. «Εικονίζει ο εν λόγω αγιογράφος την Κυρία Θεοτόκο ξαπλωμένη επί

κλίνης, αποκαμωμένη από τους «πόνους της γέννας», όπως συμβαίνει με

τις απλές γυναίκες.

2. Κατά τολμηρότατο και απαράδεκτο τρόπο εικονίζει το φόρεμα της Πα-

ναγίας σηκωμένο μέχρι την μέση της, προβάλλει έντονα και γυμνά τα

πόδια της, (σ.σ. τα πόδια της δεν είναι γυμνά, γιατί έχουν απεικονισθεί σε

μπλε απόχρωση. Μοιάζει περισσότερο με κολάν), δίνοντας έμφαση ιδιαί-

τερη στο δεξί της πόδι, το οποίο εκθέτει γυμνό και καλλίγραμμο με ελα-

φρά ανασηκωμένο και λυγισμένο το γόνατο. Προχωρεί παραπέρα η

φαντασία του αγιογράφου, διανθίζοντας τον μηρό και όχι μόνο, με φιόγ-

κους και κορδέλες που μοιάζουν με «γυναικείες ζαρτιέρες», όπως οι ζω-

γραφιές της δύσεως που τις ονομάζουν μαντόνες. Ζωγραφίζει ο Γ. Κόρδης

δεν αγιογραφεί, διότι η εν λόγω εξεικόνιση αντί να προκαλέσει «γαλήνη

και ιεροπρέπεια» όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, προκαλεί αμφισβήτηση και διε-

γείρει τα κατώτατα ένστικτα του ανθρώπου. 

3. Τέλος, σε πρώτο επίπεδο δεξιά της τοιχογραφίας – εικόνας, υπάρχει η μαία

που πλένει Τον Νεογέννητο Χριστό, ενώ στο αριστερό μέρος εικονίζεται ο

Ιωσήφ καθισμένος και σκεπτικός, κρατώντας με το δεξί χέρι το κεφάλι του. 

Σεβασμιώτατε,  Διερωτώμεθα και ερωτάμε και εσάς, ως θεολόγος που

είστε, πού αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι υπήρχαν μαίες και κλίνη στο

σπήλαιο που εγεννήθη ο Χριστός; Πουθενά!

Ποιός από τους Πατέρες αναφέρει ότι η Παναγία γέννησε όπως όλες οι

γυναίκες; Κανείς! Αντίθετα η πρώτη πηγή, το Ευαγγέλιο, τονίζει ότι η Πα-

ναγία όταν ο Καίσαρας εξέδωσε το διάταγμα, συνοδεία του Ιωσήφ, πήγε

στην Πόλη Βηθλεέμ: «απογράφεσθαι... και έτεκε τον Υιόν αυτής και εσπαργά-

νωσε Αυτόν και ανέκλινε Αυτόν εν φάτνη των αλόγων». Κατά Λουκάν Β 1-20

Η Παναγία, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, ως θεολόγος, ότι εγέν-

νησε ανωδίνως και όχι όπως οι συνηθισμένες γυναίκες διότι, το γεννηθέν

ήτο «εκ Πνεύματος Αγίου». Δεν είχε ανάγκη, τόσο ο Κύριος μας από πλυ-

σίματα και μαίες, όσο και η Κυρία Αειπάρθενος από ανάπαυση και ξεκού-

ραση διότι ο τοκετός ήταν ανώδινος. Την μαρτυρία αυτή, πέραν του

Ευαγγελίου, τονίζουν και οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας. 
1. «Τότε εν λύπαις ο τοκετός (της Εύας) νυν χωρίς ωδύνων η γέννεσις» και «έχεις

και τον Ησαΐαν ...παρ’ αυτού προεδιδαχθείς την ανύμφευτον μητέραν, την ανώδι-

νον ωδίνα, τον αμόλυντον τόκον». Γρηγόριος Νύσσης Migne τομ. 46 σελ. 601, 681.

2. «Τίκεται γαρ απάτωρ, εκ γυναικός ο εκ πατρός αμήτωρ... ότι δε άνευ πατρός

υπέρ φύσιν γεννήσεως... ότι δε ανωδίνως υπέρ θεσμόν γεννήσεως» και συνεχίζει ο

αυτός άγιος, «ουδέ ωδίν επηκολούθησε κατά τον Προφήτην πριν έλθειν ωδίνησεν

έτεκεν και πάλιν πριν τον καιρόν των ωδινών εξέφυγε και έτεκε άρσεν». Ιωάννης

Δαμασκηνός έκδοσις ακριβής Ε.Π.Ε. σελ. 482.

3. «παρθένος γαρ και νυν υπάρχει μετά τόκον... Απόνως έτεκεν, ουχ ως πάσα γυνή,

ανόμοια γαρ εμού κακείνων τα μεταξύ πράγματα». Επιφάνιος Κύπρου Migne σελ.

497 [...] και αναφέρει και άλλες παρατηρήσεις, όπως για τον Ιωσήφ κλπ. και

συνεχίζει: «Η αγιογραφία αυτή στηρίζεται στις γνώμες και ιδέες σύγχρονων ζω-

γράφων, οι οποίοι ασχολήθηκαν και με την εικονογραφία. Οι εν λόγω ζωγράφοι

έθεσαν ως σκοπό τον «εκσυγχρονισμό της βυζαντινής τέχνης», κι αφού ολοκλη-

ρώνει την κριτικής της, κλείνει με προσδοκία:

Αναμένουμε για την απάντησή σας. 

Μετά του προσήκοντος σεβασμού

Αρετή Λέλη

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΣΙΓΗΣΕ. Γιατί; 

Επιστολή από τον πρόεδρο του Νομικού προσώπου του

Δήμου Λαυρεωτικής “Θορικός”, Μανώλη Μπίστα, ελάβαμε για

τη δημοσίευση που είχαμε κάνει στο προηγούμενο φύλλο

μας, σχετικά με τις προσλήψεις για προγράμματα “αθληση για

όλους”.

Αρχικά τον συγχαίρουμε για τα ευαίσθητα αντανακλαστικά

του και τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Ο

λόγος που δεν έλαβε επιχορήγηση η Λαυρεωτική για τα αθλη-

τικά προγράμματα εξηγείται απολύτως στην επιστολή την

οποία δημοσιεύουμε παρακάτω και είναι απολύτως εύλογος.

Γιατί είναι εύκολο να μοιράζεις χρήμα στον αέρα και να μη το

δίνεις. 

Κε Διευθυντά,
Είμαι Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Θορικός» του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής  με αρμοδιότητα, εκτός των άλλων, τον αθλητι-
σμό. Σε συνέχεια του άρθρου σας, υπό τον τίτλο
«Προσλήψεις σε Δήμους για το πρόγραμμα Άθληση για
όλους» και ειδικά στο τελευταίο εδάφιο του, που αναφέρει
«Δεν είδαμε πουθενά την Λαυρεωτική….» θα ήθελα να
σας γνωρίσω τα εξής: 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής υλοποιεί προγράμματα Άθλησης για
όλους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και για τα παιδιά
Α.Μ.Ε.Α, καλύπτοντας στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του

Δήμου μας, με επτά (7) μόνιμους καθηγητές φυσικής αγω-
γής ΠΕ10, που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ «Θορικός».

Επιπλέον, είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελ-
λάδα από το 1997, που υλοποιούμε Προγράμματα Άθλη-
σης για όλους,  σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α . Όμως από το
2004 έως το 2010 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΔΕΝ
έχει αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο
Ν.Π.Δ.Δ, που είναι περισσότερες από 50.000€, με αποτέ-
λεσμα ταμειακά να έχουμε πρόβλημα. Σε συνάρτηση με
την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που
πρέπει να καταβάλουμε για να αποφύγουμε πρόστιμο, η
Υπηρεσία μας αποφάσισε να μην δηλώσει συμμετοχή στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και ευελπιστώ στη
δημοσίευση της στο επόμενο φύλλο σας.

Ο Προέδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Θορικός»

Μανώλης Μπίστας

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μας χρωστάει πάνω από

50.000 € για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού

επισημαίνει ο πρόεδρος του “Θορικός” Λαυρεωτικής, Μανώλης Μπίστας

Επιστολή διαμαρτυρίας πιστής για «ανεπίτρεπτη αγιογράφηση» 

της Γεννήσεως του Iησού, στον Ι. Ναό «Παναγίας Φανερωμένης» στη Βουλιαγμένη

Κατά πάγια τακτική μας, δημοσιεύουμε εκτενή αποσπάσματα επιστολής και προς την εφημερίδα μας, ως εσχάτη ελ-

πίδα, να δημοσιευθεί και ίσως να τύχει απαντήσεως η διαμαρτυρία της καθώς και της επιστολής της προς τον Μη-

τροπολίτη Γλυφάδας, Βούλας κλπ. κ. Παύλο.

Επί της ουσίας δεν θα υπεισέλθουμε, ως μη ειδικοί, θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι η ενδιαφερόμενη έπρεπε να

τύχει απαντήσεως από την Μητρόπολη, πολύ περισσότερο γιατί τεκμηριώνει επαρκώς τους ισχυρισμούς της. Αντ’

αυτού, όπως ισχυρίζεται, εισέπραξε ...αφορισμούς. Ιδού λοιπόν τ’ αποσπάσματα των επιστολών και προς εμάς και

προς τον Μητροπολίτη. 



12 ΣΕΛΙΔΑ - 26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σ. Πανάς –

όπως ενημερωθήκαμε - μετέβη την Παρασκευή 18 Οκτω-

βρίου στην Υδρούσα, συνοδεία υπηρεσιακών στελεχών του

Δήμου, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το μέγε-

θος των επιχειρηματικών παραβάσεων που κατήγγειλε η

«Εβδόμη», διάφοροι φορείς και ο Γ. Σκουμπούρης στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε δηλώσει ότι θα

προχωρήσει σε αυτοψία και σε όποια ενέργεια χρειάζεται.

Πριν προχωρήσουν στην αυτοψία, όπως σημειώνει στο δελ-

τίο τύπου, απεστάλησαν έγγραφα προς την Ειδική Υπηρε-

σία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την Κτηματική

Υπηρεσία και το Δασαρχείο Πειραιά, καθώς και στη Διεύ-

θυνση Δασών Ανατολικής Αττικής που υπάγεται στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ενημερώθηκαν οι

παραπάνω υπηρεσίες ότι κάποιοι επιχειρούν να δημιουρ-

γήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Υδρούσα.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση προς το Α.Τ. Βούλας, προς

το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στο Λιμενικό Τμήμα

Γλυφάδας, προκειμένου κι αυτοί να επιληφθούν του θέμα-

τος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Για τον ίδιο λόγο λοιπόν, Δήμος και υπηρεσίες, ανέβηκαν

στο νησί και όταν διαπίστωσαν ότι στην Υδρούσα επιχειρεί-

ται να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο Δήμος σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές,

παρακολουθεί τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προ-

βούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ

σε κάθε περίπτωση θα κάνει ότι προβλέπε-

ται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προ-

κειμένου να μην εμπορευματοποιηθεί η

Υδρούσα.

Πάντως, ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, δήλωσε αντί-

θετος στην οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυ-

ξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην

Υδρούσα, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει

κατ’ επανάληψιν τονίσει πως αποτελεί προτε-

ραιότητά της, “η παραχώρηση από την Πολι-

τεία στο Δήμο, του παραλιακού μετώπου της

πόλης και η διασφάλιση της ελεύθερης πρό-
σβασης των κατοίκων στις παραλίες μας. 

Ότι λοιπόν ισχύει για τις παραλίες του
Δήμου, ισχύει και για την ελεύθερη πρό-

σβαση στις παραλίες του μικρού νησιού που βρίσκεται απέ-
ναντι από τη Βούλα.
Για τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου, η Υδρούσα, η οποία
αποτελεί ιδιωτική έκταση, πρέπει να παραμείνει με το ση-
μερινό χαρακτήρα της. 

Η προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα και των στοιχείων
της πόλης μας και η αναχαίτιση κάθε προσπάθειας για
άναρχη εμπορική ανάπτυξη του τόπου μας και ειδικά των
παραλιών μας, είναι για μας αδιαπραγμάτευτη”, κατέληξε

ο Δήμαρχος Σ. Πανάς.

Σημειωτέον ότι ήδη ξήλωσαν τις ομπρέλες (φωτογραφία)

και τις απέσυραν.

Αυτοψία του Δήμου 3Β στη νήσο Υδρούσα και 
δρομολόγηση αντιδράσεων από τη Δημοτική Αρχή

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου έγιναν

τα εγκαίνια της ανακαινισμένης αί-

θουσας Δραστηριοτήτων (πολυχώ-

ρου) στο Κέντρο Αποθεραπείας και

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία

Αττικής  στη Βούλα (πρ. ΠΙΚΠΑ).

Το κτίριο ανασκευάστηκε πρόσφατα

με τις χορηγίες του ΟΠΑΠ Α.Ε. και

του Ομίλου για την Unesco Ν. Προ-

αστείων.

Η Διοικήτρια του ΠΙΚΠΑ η Ευαγγελία

Χαλβατζά, καλωσόρισε τους καλε-

σμένους, ευχαρίστησε όλους όσους

προσφέρουν στο ΠΙΚΠΑ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο

δήμαρχος των 3Β Σπ. Πανάς, ο οποίος

συνεχάρη τη Διοίκηση, το προσωπικό

του Κέντρου, αλλά και την Unesco

Νοτίων Προαστίων και τον ΟΠΑΠ για

τη συμβολή τους στη δημιουργία

αυτής της πολύ σημαντικής υποδομής

για τα παιδιά του ΚΑΑΠΑΑ, τονίζον-

τας: «Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση
και τους εργαζόμενους του Κέντρου,
αλλά πάνω από όλα, όλους εσάς που
στηρίζετε πάντα την προσπάθειά τους
να δίνουν χαρά στους ανθρώπους που
το έχουν ανάγκη. Η δουλειά τους για
την αναβάθμιση τόσο αυτής της αί-
θουσας όσο και των νέων κτιρίων που
θα χρηματοδοτηθούν από το ίδρυμα
Νιάρχου είναι αξιοσημείωτη».

Ανακαινίστηκε πολυχώρος στο

ΚΑΑΠΑΑ (ΠΙΚΠΑ)

Η διοικήτρια του ΠΙΚΠΑ Ε. Χαλβατζή με
το δήμαρχο των 3Β Σπ. Πανά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΕΒΑ

Την καλλιτεχνική στέγη της Αγγελικής Τσεβά, στο Κορωπί

επισκέφθηκαν διαπρεπείς προσωπικότητες της διεθνούς

επιστημονικής και καλλιτεχνικής ζωής, στο πλαίσιο του

προγράμματος μορφωτικών επισκέψεων των Συνέδρων

του φετινού 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου «Βυζαντινός

Μουσικός Πολιτισμός», που διοργανώνεται κάθε δύο

χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, υπό την αιγίδα του

Οικουμενικού Πατριάρχη.  

Ανάμεσά τους ήταν ο ομογενής Καθηγητής της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Pittsburgh και διακεκριμένος

ανθρωπιστής ερευνητής Δρ. Νίκος Γιαννουκάκης και η

διεθνούς φήμης ιταλίδα πιανίστα Sylvia Tessari, που είναι

και διδάκτωρ της Βυζαντινής Φιλολογίας και Μουσικής

στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στα εικαστικά έργα της Αγ-

γελικής Τσεβά και στα εκθέματα της πολύτιμης λαογρα-

φικής συλλογής της, μέσα από τα οποία καταγράφεται

ανάγλυφα η νεώτερη και σύγχρονη ιστορία της αττικής

κοινωνίας, προσφέροντάς τους παράλληλα το πατροπα-

ράδοτο κέρασμα  μεσογείτικο καρασί.

Στη φωτογραφία, η Αγγελική Τσεβά με την Sylvia Tessari
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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

Εγκαίνια Παλαιού Δημαρχείου

Σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη

τελετή παρουσία των δωρητών, των μελών του Δημοτι-

κού συμβουλίου, εκπροσώπων της Περιφέρειας και πολ-

λών Γλυφαδιωτών πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του

Παλαιού Δημαρχείου, του κτιρίου που έχει συνδεθεί με

την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης της Γλυφάδας,

αλλά έστεκε μία δεκαετία ερείπιο και κατοικία για ...κου-

κουβάγιες. Δεν μπορούμε να μη συγχαρούμε το δήμαρχο

Κώστα Κόκκορη γιατί επιτέλους το σήμα κατατεθέν της

πόλης, εξωραΐστηκε.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης, μετά τον

αγιασμό, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η σημερινή μέρα

είναι ιδιαίτερα σημαντική  καθώς το συγκεκριμένο κτίριο

εκφράζει μνήμες και συνδέει το παρελθόν με το παρόν

και το μέλλον της Γλυφάδας. 

Ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια Μαρτίνου και ιδιαί-

τερα το ζεύγος Ανδρέα και Αλεξάνδρας Μαρτίνου για

την ανεκτίμητη προσφορά τους στην πόλη και ειδικότερα

στην αναπαλαίωση του δημαρχιακού Μεγάρου.  

Η τελετή έκλεισε με το κόψιμο της καθιερωμένης κορ-

δέλας από το Δήμαρχο  και το ζεύγος Μαρτίνου.

Δύο παράλληλες ενημερω-

τικές εκδηλώσεις πραγμα-

τοποιήθηκαν την

περασμένη εβδομάδα σε

Μαρκόπουλο και Λαυρεω-

τική για το ίδιο πρόγραμμα

που από κοινού υλοποιούν

οι δύο Δήμοι. Το πρό-

γραμμα έχει θέμα την:

«Ολοκληρωμένη τοπική
δράση για την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη ευάλω-
των κοινωνικά ομάδων των
Δήμων Μαρκοπούλου και
Λαυρεωτικής».
Οι εκδήλωσεις οργανώθη-

καν από την ΑΤΤΙΚΗ Ανα-

πτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ σε

συνεργασία με τους Δή-

μους Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας  και Λαυρεωτικής και

είχαν ως σκοπό την ενδε-

λεχή πληροφόρηση των εν-

διαφερομένων για τα

στάδια του προγράμματος,

που αποσκοπεί στην απα-

σχόλησή τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δή-

μαρχος Μαρκοπούλου Με-

σογαίας, Σωτήρης Ι.

Μεθενίτης τονίζοντας με

αισιοδοξία, πως «το νόημα
του όλου εγχειρήματος, έγ-
κειται στην προσπάθεια
εξασφάλισης μόνιμης απα-
σχόλησης των ωφελουμέ-
νων, μέσω της τόνωσης της
αυτοπεποίθησής τους, της
εποικοδομητικής κατάρτι-
σής τους και της απόκτησης
δεξιοτήτων και επαγγελμα-
τικής εμπειρίας, και όχι

απλώς, την παροδική χορή-
γηση ενός επιδόματος».
Σχολίασε ακόμη, πως μέχρι

στιγμής η Δημοτική Αρχή,

στα πλαίσια της εντατικής

προσπάθειάς της, να κατα-

πολεμήσει τη μάστιγα της

ανεργίας, έχει προβεί σε

άνω των τριακοσίων (300)

προσλήψεων, μέσα στους

τριάντα τρεις (33) μήνες δι-

οίκησής της, συμπεριλαμ-

βανομένων και των

ολιγόμηνων συμβάσεων. Το

συγκεκριμένο πρόγραμμα,

αποτελεί λοιπόν κομμάτι

της  ευρύτερης Κοινωνικής

Πολιτικής, που με ιδιαίτερη

ένταση, ακολουθεί ο Δήμος

Μαρκοπούλου, από την 1η

Ιανουαρίου του 2011 μέχρι

σήμερα.

Στην εκδήλωση του Δήμου

Μαρκοπούλου παρευρέθη η

αναπληρώτρια Διευθύντρια

του Ο.Α.Ε.Δ. Μαρκοπού-

λου, Μαρία Μαργέτη, η

οποία και δήλωσε ολοπρό-

θυμη να στηρίξει την προ-

σπάθεια.

Στη διάρκεια των ημερίδων,

οι εκπρόσωποι της Αναπτυ-

ξιακής Σύμπραξης παρου-

σίασαν τους στόχους και τα

οφέλη του προγράμματος,

ενώ παράλληλα ενημέρω-

σαν για τις επιμέρους ενέρ-

γειες που περιλαμβάνονται

στο πρόγραμμα και αφο-

ρούν τη συμβουλευτική

υποστήριξη και την κατάρ-

τιση. 

Ενημερωτικές συναντήσεις σε Μαρκόπουλο και Λαυρεωτική 

για την παρουσίαση του προγράμματος 

«Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και 

εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων»

Στην εκδήλωση του Δήμου

Λαυρεωτικής μίλησε για το

πρόγραμμα ο Γενικός Γραμ-

ματέας του Δήμου,   Ιωάν-

νης Σωφρόνης, ο οποίος

μετέφερε και χαιρετισμό

του Δημάρχου Κων/νου Λε-

βαντή επισημαίνοντας πως:

«Το απαγορευτικό νομοθε-
τικό πλαίσιο, σχετικά με
προσλήψεις και ενισχύσεις
ευπαθών ομάδων, δεν επι-
τρέπει στους Δήμους να κά-
νουν πολλά. Παρόλα αυτά
προσπαθούμε συνεχώς με

επαφές με τις επιχειρήσεις
της ευρύτερης περιοχής και

την εκμετάλλευση κάθε δυ-
νατότητας συμμετοχής σε

προγράμματα στήριξης
ανέργων, να εξασφαλί-
σουμε έστω και προσωρινή
διέξοδο σε όσους περισσό-
τερους συμπολίτες μας
είναι δυνατό ».

Ημερίδα και στη Λαυρεωτική
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Στον προϋπολογισμό  της Περιφέρειας

Αττικής για το έτος 2014, που ψηφί-

στηκε αρχές Οκτωβρίου, εντάχθηκαν

μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και

πέντε που θα γίνουν στην Ανατολική

Αττική.

Οπως σημειώνει η Αντιπεριφερειάρχης

Χρυσάνθη Κισκήρα:  εντάχθηκαν

πέντε νέα έργα συνολικού προϋπολο-

γισμού €6.885.000, τα οποία θα χρη-

ματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της

Περιφέρειας. Τα έργα που συμπεριλή-

φθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Εργασίες Συντήρησης Οδικού Δι-

κτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανα-

τολικής Αττικής, προϋπολογισμού €

3.000.000. Οι εργασίες θα περιλαμβά-

νουν επούλωση λάκκων, τάπητες πε-

ριορισμένου μήκους, τοποθέτηση

στηθαίων ασφαλείας και κρασπέδων,

συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κλπ. και

θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δι-

κτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

2. Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων

Πρανών Ρεμάτων Περιφερειακής Ενό-

τητας Ανατολικής Αττικής προϋπολο-

γισμού € 1.000.000. Πρόκειται για

στοχευμένες εργασίες που θα πραγ-

ματοποιηθούν σε επικίνδυνα σημεία

ρεμάτων, στα οποία έχουν δημιουργη-

θεί καταπτώσεις πρανών (κυρίως από

τις πλημμύρες του προηγούμενου χει-

μώνα) σε τη χρήση σαρζανέτ, ώστε να

αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της

υπάρχουσας κατάστασης.   

3. Αποκατάσταση Βλαβών Λεωφόρου

Αχαιών, προϋπολογισμού € 840.000.

Η συγκεκριμένη οδός διέρχεται από

τους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου

και Πεντέλης και είχε υποστεί μεγά-

λες ζημιές κατά τις πλημμύρες του πε-

ρασμένου Φεβρουαρίου. Θα γίνουν

εργασίες κατασκευής τοιχίων αντι-

στήριξης όπου απαιτούνται καθώς και

εργασίες αποκατάστασης του οδο-

στρώματος στα σημεία που έχουν

υποστεί βλάβη. 

4. Εργασίες για την Προστασία των

Φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτι-

κής προϋπολογισμού € 200.000. Το

φοινικόδασος του Λαυρίου είναι μονα-

δικό για τα ελληνικά δεδομένα μνη-

μείο της φύσης, μοναδικός πνεύμονας

πρασίνου και σύμβολο της πόλης

(πόλος έλξης τουριστών), το οποίο

κινδυνεύει άμεσα με ανεπανόρθωτη

ζημιά που ισοδυναμεί με αφανισμό,

αφού αρκετά δέντρα έχουν προσβλη-

θεί από το κόκκινο σκαθάρι. Πρόκειται

να εκτελεστούν ψεκασμοί με βιολο-

γικά σκευάσματα σε 700 φοινικοειδή,

ώστε να καταπολεμηθεί και να αντιμε-

τωπιστεί το φαινόμενο αλλά ταυτό-

χρονα και να προληφθεί, για να μην

υπάρξει περαιτέρω επέκταση.     

5. Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας

Λαυρίου, προϋπολογισμού €

1.845.000. Αποτελεί τεχνολογικό έργο

του 1888, βιομηχανικό μνημείο της με-

ταλλευτικής – μεταλλουργικής  επο-

χής,  που δεσπόζει στο λιμάνι του

Λαυρίου και αποτελεί σημείο αναφο-

ράς και μνήμης της ιστορίας της

πόλης. Αναμένεται να πραγματοποι-

ηθούν εργασίες αποκατάστασης και

συντήρησης, ώστε να αποτελεί πόλο

τουριστικής έλξης τόσο για τους κα-

τοίκους της Λαυρεωτικής, όσο και από

τους επισκέπτες που βρίσκονται στην

περιοχής. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι στον

προϋπολογισμό του 2014 συμπεριλή-

φθηκαν για αποπληρωμή πιστώσεις

ύψους περίπου €11.000.000 από ιδί-

ους πόρους και το Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων, για έργα και

μελέτες που εκτελέστηκαν τα προ-

ηγούμενα έτη ή εκτελούνται κατά το

τρέχον χρονικό διάστημα από την Πε-

ριφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατολικής Αττικής. 

Εργα που προβλέπονται να γίνουν το 2014

στην Ανατολική Αττική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη 35 θέσεων 

μεταπτυχιακών φοιτητών 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση

και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το

ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τριανταπέντε (35) θέσεις με-

ταπτυχιακών φοιτητών.  Το Πρόγραμμα απονέμει Μετα-

πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της

Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και

Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Οργάνωση και

Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, (β)

Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και

(γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης

Υγείας.  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) δι-

δακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει παρακολούθηση και

εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Δι-

πλωματικής Εργασίας (ΦΕΚ 1112/τ.Β’/04.07.2007).

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υπο-

ψηφιότητας έως τις 11-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα

12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση

Γραμματείας ΠΜΣ:  Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών,

Σπάρτη, ΤΚ. 23100). 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στην Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμμα-

τείας του ΠΜΣ, κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή

09:00–14:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ: 27310-89656, 

http://www.sportmanagement.uop.gr/index.php?option=com

_content&view=article&id=96&Itemid=213&lang=el  και

email: akourtes@uop.gr. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 29 Μαΐου 2013 στον

Επιμορφωτικό Σύλλογο «Αριστοτέλης» αναδείχθηκε νέο

Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2013-2014, το οποίο

συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση.

Πρόεδρος: Πιστικού Βασιλική

Αντιπρόεδρος: Γκούμας Άγγελος

Ταμίας: Πιστικός Γεώργιος

Γραμματέας: Κουρουμούση Μαργαρίτα

Μέλη: Πρόφης Δημήτριος, Δροσοπούλου Κλεοπάτρα,

Παπαχρήστου Μαρία. Σύμβουλος, Υπεύθυνος βιβλιοθή-

κης και Ειδικός Ταμίας: Βλάχος Γεώργιος

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,προγραμμα-

τίζει δράσεις, στους εξής άξονες:

- Οργάνωση Εκθέσεων - Εικαστικών Εκδηλώσεων 

- Προβολή Σύγχρονου Πολιτισμού  - Φεστιβάλ 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων  για την προβολή του πολιτι-

σμού του τόπου μας. Ηδη έχει προγραμματίσει εκδηλώ-

σεις που θα βρείτε στη σελίδα 5.

Στόχοι για το Σύλλογο αποτελούν:

- Η προώθηση των μελών του.

- Η προβολή επαγγελματιών του τόπου μας.

- Η επίτευξη συνεργιών με άλλους Συλλόγους, με σκοπό

την προβολή αφενός του Συλλόγου μας και αφετέρου του

τόπου μας γενικότερα, π.χ. αναλαμβάνοντας δράσεις κοι-

νωνικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού κι αναπτυξιακού

περιεχομένου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η πρόσφατη απόφαση του

υπουργείου Υγείας για την

αύξηση της συμμετοχής

των ασφαλισμένων στα

πρωτότυπα φάρμακα φέρνει

στην επιφάνεια την απαρά-

δεκτη και προκλητική υπερ-

κοστολόγηση των

φαρμάκων στη λιανική πώ-

ληση. Χαρακτηριστικό είναι

το παράδειγμα με τα φάρ-

μακα για τη χοληστερίνη, τα

οποία τα πληρώνουν τα

ασφαλιστικά ταμεία 8

φορές ακριβότερα απ’  ότι

στη Σουηδία.

Στην Ελλάδα η υπερκοστο-

λόγηση των φαρμάκων γί-

νεται με υποχρεωτικό

τρόπο με τον αντισυνταγ-

ματικό νόμο που ψηφίστηκε

στη Βουλή με πρωτοβουλία

του κ. Λοβέρδου και που

διατηρεί σε ισχύ ο σημερι-

νός υπουργός. Με αυτό το

νόμο, η τιμή των πρωτοτύ-

πων φαρμάκων διατηρείται

σε πολύ υψηλά επίπεδα,

επιβάλλεται και στα γενό-

σημα φάρμακα τιμή οπωσ-

δήποτε στο 80% της τιμής

των πρωτοτύπων και απα-

γορεύεται ο ελεύθερος αν-

ταγωνισμός, σε αντίθεση με

ό,τι ισχύει σε όλα τα προηγ-

μένα κράτη. Γι’ αυτό τα

φάρμακα της χοληστερίνης

και η κλοπιδογρέλη σε

Σουηδία, Αγγλία και άλλες

χώρες πωλούνται 5-10

φορές φθηνότερα από ότι

στην Ελλάδα.

Ο υπουργός προτιμά να δια-

τηρήσει τα υπερκέρδη των

φαρμακευτικών εταιρειών

εις βάρος των ασθενών και

των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε όλα τα ΜΜΕ επικρατεί ο

νόμος της σιωπής σε αυτό

το σκάνδαλο με τη συνέ-

νοχη σιωπή των κυβερνητι-

κών κομμάτων και της

αριστεράς.

Η κατάργηση του αντισυν-

ταγματικού νόμου του κ.

Λοβέρδου είναι προϋπό-

θεση για τη βιωσιμότητα

του ασφαλιστικού συστήμα-

τος.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

είναι το μοναδικό ελληνικό

κόμμα που έχει καταγγείλει

με δυο επερωτήσεις στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο το παρά-

νομο καρτέλ που με ευθύνη

του κράτους υπερκοστολο-

γεί τα φάρμακα στην Ελ-

λάδα.
Η Θεματική Ομάδα Υγείας

Το σκάνδαλο των πανάκριβων φαρμάκων στην Ελλάδα
καταγγέλουν οι “Οικολόγοι - Πράσινοι”
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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
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Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων

Κοινωνικών Ομάδων των

Δήμων Μαρκοπούλου 

& Λαυρεωτικής

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως

την 1η Νοεμβρίου, στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Το-

πική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευά-

λωτων Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και

Λαυρεωτικής»

Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι άνεργοι/ες, εγγε-

γραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό

κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και με

κάρτα ανεργίας σε ισχύ, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι

των Δήμων Μαρκόπουλου-Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

και προέρχονται από τις παρακάτω ευπαθείς ομάδες:

- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

- ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

- ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

/ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ

Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται, καθημερινές, από

Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 13:00, στα γραφεία του

Δήμου Μαρκοπούλου και του Δήμου Λαυρεωτικής και Κοι-

νότητας Κερατέας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να πάρουν στα Τηλ: 22990 20140 (για

Μαρκόπουλο), 22993 20235 (για Κερατέα),   22920 26030

(για Λαύριο)  ή στην ιστοσελίδα www.topekoergasia.gr. 

Oι διατάξεις του σχεδίου

Νόμου του Υπουργείου

Εσωτερικών με τίτλο:

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρ-
μοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών», μετά την τρο-

ποποίηση του Νόμου

4093/2012, προβλέπουν ότι,

οι εργαζόμενοι τίθενται σε

αυτοδίκαιη αργία, σε περι-

πτώσεις, που παραπέμπον-

ται ενώπιον των

Δικαστηρίων για κακουργή-

ματα, αλλά και για συγκε-

κριμένα πλημμελήματα

καθώς και όταν ασκείται εις

βάρος τους πειθαρχική

δίωξη για μια σειρά πειθαρ-

χικών παραπτωμάτων. 

Αρκεί, λοιπόν, η απλή παρα-

πομπή στο ακροατήριο,

χωρίς να περιμένει η Υπη-

ρεσία την έκδοση πρωτόδι-

κης απόφασης - πόσο

μάλλον τελεσίδικης - προ-

κειμένου να τεθεί ένας ερ-

γαζόμενος σε αυτοδίκαιη

αργία, «κατά σαφή παρα-
βίαση του "τεκμηρίου της
αθωότητας", κεκτημένου

νομικού δικαιώματος για
κάθε κατηγορούμενο» όπως

τονίζεται από νομικούς κύ-

κλους των εργαζομένων

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αντίθετα, οι διατάξεις του

σχεδίου Νόμου του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών με τίτλο

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρ-

μοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών» - άρθρο 39 -

προβλέπουν ότι αιρετοί,

που σχετίζονται με πειθαρ-

χικές και ποινικές διώξεις,

τίθενται σε αυτοδίκαιη

αργία, σε περιπτώσεις, που

παραπέμπονται ενώπιον

των Δικαστηρίων για κα-

κουργήματα όταν «…είναι
πράγματι σκόπιμο ο αιρε-
τός Ο.Τ.Α. που κατηγορεί-
ται για κακουργήματα να
τίθεται σε αργία έπειτα από
καταδικαστική απόφαση σε
πρώτο βαθμό. Η περίπτωση
να αρκούσε η απλή παρα-
πομπή του σε Ποινικό Δικα-
στήριο για τον ίδιο σκοπό

κρίνεται ανεπιεικής καθώς
είναι δυνατόν με τον τρόπο
αυτό να στιγματιστεί κοι-
νωνικά ο κατηγορούμενος
καίτοι δεν έχει καταδικαστεί
ακόμα και είναι πιθανό να
αθωωθεί σε δεύτερο
βαθμό…». 
Επίσης, στην περίπτωση

πλημμελημάτων αναφέρει

«…κρίνεται σκόπιμο να
απαιτείται τελεσίδικη από-
φαση των ποινικών δικα-
στηρίων προκειμένου να
τεθούν οι εν λόγω αιρετοί
σε αργία…».
πηγή: www.epoli.gr

σημείωση: Δηλαδή, δύο

μέτρα και δύο σταθμά. Ο ερ-

γαζόμενος που θα χάσει τη

δουλειά του με μια απλή

ΕΔΕ, από τυχόν κακόβου-

λες καταγγελίες δεν βλά-

πτεται κατά το νομοθέτη(!)

ενώ ο αιρετός δήμαρχος ή

δημοτικός ή περιφερειακός

σύμβουλος θα στιγματιστεί

κοινωνικά!  

Mε απλή παραπομπή στη δικαιοσύνη, μπαίνουν σε

αυτοδίκαιη αργία οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ

Με τελεσίδικη απόφαση οι αιρετοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
ΚΑΛΥΒΙΑ  25-10-2013
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                       
Αρ. Πρωτ. 24611

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια πρό-
χειρου διαγωνισμού και με κριτή-
ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή για την 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Κ.Α. 15-7135.002
(ποσού 14.998,62€) &
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Κ.Α. 15-
7135.004 (ποσού 5.982,72€) ΣΥ-
ΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20.981,34 € με
Φ.Π.Α 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γί-
νουν σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις:   Α)
του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95,
Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α.
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),  Γ) του
Ν.3463/06,  Δ) την απόφαση του
Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010,  Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμο-
γής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την
οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π.
προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, Στ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-

λικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, η πί-
στωση σε βάρος των Κ.Α. 15-
7135.002 (ποσού 14.998,62 €), και
Κ.Α. 15-7135.004 (ποσού 5.982,72
€).  Η) Τις υπ’ αριθ. 55/2013 και
186/2013 αποφάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, με την οποία εγ-
κρίνει την διενέργεια της
προμήθειας. Θ) την 286/2013 από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έγκριση μελέτης και ψήφιση πί-
στωσης. Ι) τις Τεχνικές Προδιαγρα-
φές (αρ. μελ. 40/13).  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Τρίτη 5
Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται από την δια-
κήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν
και εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής στον διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί στο 5% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπά-
νης με τον ΦΠΑ 23%. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο Δήμο Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –
ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι
την παραμονή του διαγωνισμού ή
να κατατίθενται απευθείας στην
επιτροπή διαγωνισμού από ώρα
10:30 μέχρι 11:00π.μ..]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 25/10/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.42166

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Επαναληπτικό Πρό-
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή  επί των τιμών του τιμο-
λογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
αξίας  15.925,47 € . 
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

5/11/2013 ημέρα Τρίτη  και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προ-
σφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της Δαπάνης ήτοι 796,28 € ή
της  δαπάνης για την ποσότητα
που θα προσφερθεί.
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 - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 25/10/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.42167

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 12-
14  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο δεύτερο
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 12-14
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗΣ, συνολικής προϋπολογι-
σθείσης  αξίας  2.017,20 €. 
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
5/11/2013 ημέρα Τρίτη  και από
ώρα 10:00 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 βαρύ-
νουν 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 - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο Δήμος Σαρωνικού στηρίζει το Καραβάνι Αλληλεγγύης 

Ο Δήμος Σαρωνικού στηρίζει το Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους φιλοξενούμενους του

Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου που διοργανώνεται από το ραδιοφωνικό σταθμό

«Στο Κόκκινο 105,5» την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Μνημείο Με-

ταλλωρύχων (Λαύριο) με τη συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ειδών προσωπικής υγι-

εινής και καθαριότητας και καλεί όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν.

Οι 300 φιλοξενούμενοι πρόσφυγες του Κέντρου στο Λαύριο (15 βρέφη, 65 παιδιά, 220

ενήλικες) ζουν σε άθλιες συνθήκες χωρίς φαγητό, φάρμακα και είδη υγιεινής και χρει-

άζονται τη συμπαράσταση όλων μας. 



ΕΒΔΟΜΗ  26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Πολίτες της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

Ζούμε την εποχή της καταστροφικής πολι-

τικής των μνημονίων. Πολιτική που υλοποι-

είται τα τελευταία χρόνια από τις

Ελληνικές Κυβερνήσεις των προθύμων κατ‘

εντολή του ΔΝΤ και των Κυρίαρχων δυνά-

μεων της ΕΕ και οδηγεί στην οικονομική

και κοινωνική καταστροφή. 

Οι πολίτες της Ελλάδας και του Ευρωπαϊ-

κού Νότου υφίστανται την επίθεση των νε-

οφιλελεύθερων πολιτικών. Το κοινωνικό

κράτος διαλύεται, τα κοινωνικά δικαιώματα

καταργούνται, η Δημόσια περιουσία ξεπου-

λιέται. 

Στη χώρα μας, οι νεοφιλελεύθερες πολι-

τικές δημιουργούν πλέον συνθήκες

ακραίας μαζικής φτωχοποίησης των πολι-

τών, καθώς οι μισθοί καταβαραθρώνονται,

η ανεργία καλπάζει, η νέα γενιά, βλέπον-

τας ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική, με-

ταναστεύει, ενώ το εσωτερικό και

εξωτερικό χρέος της γιγαντώνεται παρά τα

σκληρά μέτρα της τρόικας.

Κανένας κοινωνικός χώρος, καμιά κοινω-

νική δραστηριότητα δεν μένει ανεπηρέα-

στη από αυτόν τον καταστροφικό τυφώνα.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση, ο κατ’ εξοχήν φο-

ρέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής είναι

και αυτή θύμα των Μνημονίων. 

Ο «Καλλικράτης» εισάγοντας ένα γραφει-

οκρατικό, περίπλοκο και αντιδημοκρατικό

θεσμικό πλαίσιο, επιβάλλει νέες αρμοδιό-

τητες στην Τ.Α., ενώ παράλληλα περικό-

πτει δραστικά τους πόρους της. Η μείωση

των θεσμοθετημένων πόρων κατά 60%,

οδηγεί τους δήμους σε ασφυξία και πλήρη

διάλυση. Ήδη τίθενται σε εφαρμογή η απα-

ξίωση, η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών και

άλλων υπηρεσιών των δήμων, οι μαζικές

απολύσεις εργαζομένων, η μετακύληση

του κόστους των υπηρεσιών στους δημό-

τες. Το τελευταίο διάστημα υπηρεσιακές

μονάδες καταργήθηκαν, μεθοδεύτηκε η εκ-

ποίηση της ακίνητης περιουσίας και μέσα

από την ασφυκτική ‘επιτροπεία’ στους Δή-

μους, εκμηδενίστηκαν ουσιαστικά οι πόροι

που οφείλουν να διαθέτουν οι Δήμοι για

την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό

και κάθε άλλη κοινωνική παροχή. 

Πολίτες της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

Οι συνθήκες αυτές υπονομεύουν το μέλλον

της χώρας, των παιδιών ας και αποτελεί

αναγκαιότητα για όλους ας η πάλη για την

ανατροπή τους, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε

δήμο, σε κάθε εργασιακό χώρο. Ο αγώνας

μας σήμερα είναι πρώτα απ’ όλα αγώνας

επιβίωσης της Αυτοδιοίκησης και στη συ-

νέχεια επαναπροσδιορισμού της σε νέες

βάσεις. Δεν επιδιώκουμε τον εξωραϊσμό,

αλλά την ανατροπή της βάρβαρης κυρίαρ-

χης πολιτικής, την ανατροπή των συσχετι-

σμών στη χώρα συνολικά και στις τοπικές

κοινωνίες.

Στους αγώνες αυτούς η Δημοτική αρχή

απαιτείται σήμερα να αναλάβει πρωτοπόρο

ρόλο. Αυτό το ρόλο, αυτές τις ευθύνες δεν

θέλει και δεν μπορεί να αναλάβει η σημε-

ρινή Δημοτική Αρχή. Γιατί από τη μία λει-

τουργεί ως υπάκουος εφαρμοστής των

επιταγών της Κεντρικής Εξουσίας και από

την άλλη, με τις επιλογές της, ανεξαρτή-

τως προθέσεων, εξυπηρετεί διαπλεκόμενα

συμφέροντα. Γιατί οι προσωπικές φιλοδο-

ξίες και στρατηγικές των στελεχών της,

οδηγούν τον Δήμο σε διάλυση και απαξία.

Καθήκον της Δημοτικής Αρχής είναι σή-

μερα να οργανώσει το συλλογικό αγώνα,

να υπερασπίσει αρχές και αξίες. 

Να βρεθεί αλληλέγγυα ε όλους τους δη-

μότες που πλήττονται από τα μέτρα της

μνη ονιακής πολιτικής. Να υπερασπιστεί

όσους γονατίζουν από δυσβάσταχτα δά-

νεια, φόρους, χαράτσια, όσους έχασαν ή

κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους,

όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα περί-

θαλψης , στέγασης ,σίτισης. Να δημιουρ-

γήσει δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης,

ενισχύοντας της Κοινωνικές Υπηρεσίες ,

στηριζόμενη στην αυτοοργάνωση των δη-

μοτών. 

Να αγωνιστεί ώστε να ανατραπούν τα σχέ-

δια για εκποίηση της Δημόσιας περιουσίας.

Να ην επιτρέψει την εκχώρηση του φυσι-

κού ας πλούτου σε όφελος των εγαλοε-

πενδυτών. Παραλίες ελεύθερες για όλους

τους πολίτες και διαχείριση τους ε κοινω-

νικό έλεγχο. 

Να αγωνιστεί για να αποτραπεί η διάλυση

των δομών υγείας και ειδικά του ‘Ασκληπι-

είου’ Νοσοκομείου. 

Να υπερασπιστεί το ανθρώπινο πρόσωπο

της πόλης απέναντι στην εμπορευματοποί-

ηση και ιδιωτικοποίηση και να προτάξει το

κοινωνικό συμφέρον σε βάρος μεγάλων ή

μικρών ιδιωτικών συμφερόντων. 

Να ενισχύσει τη δημοκρατία και να καθιε-

ρώσει τη συ μετοχή των πολιτών στην

άσκηση και τον έλεγχο της εξουσίας (συ-

νελεύσεις γειτονιάς, δημοψηφίσματα

συ μετοχικό προϋπολογισμό, στήριξη σε

συλλογικότητες, φορείς, κινήματα κλπ.). 

Να συμβάλει στην αλλαγή του θεσμικού

πλαισίου λειτουργίας των Δήμων, να διεκ-

δικήσει αυξημένη χρηματοδότηση από την

Κεντρική εξουσία.

Να διεκδικήσει ανάπτυξη ε σεβασμό στο

περιβάλλον και στις ανάγκες των πολιτών

για παιδεία, υγεία, πολιτισμό & αθλητισμό.

Συμπολίτες και συμπολίτισσες,

Σας καλούμε στη βάση των παραπάνω

αρχών να παλέψουμε μαζί, να συγκροτή-

σουμε μία νέα, μαζική, αγωνιστική, ανα-

τρεπτική δημοτική κίνηση. 

Μια δημοτική κίνηση που θα αντιτάξει στην

ιδιοτέλεια, στο ψέμα, στους εκβιασμούς,

στους παραγοντισμούς μια άλλη λογική,

μια άλλη ηθική, μια άλλη αισθητική για την

τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημοκρατία που

αγκαλιάζει και υπολογίζει όλους τους πο-

λίτες και τον καθένα ξεχωριστά.

Μια δημοτική κίνηση ε δημοκρατική οργά-

νωση, λειτουργία και ανοιχτές διαδικασίες,

όπου κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο θα

είναι η συνέλευση των μελών της. Με κινη-

ματική αντίληψη και πρακτική. 

Μια κίνηση που έχει σκοπό να κινητοποι-

ήσει, να ενοποιήσει και να εκφράσει κάθε

δημοκρατικό πολίτη του δήμου ας, που

ανεξάρτητα από κομματική ή ιδεολογική

τοποθέτηση, επιθυμεί να συμβάλλει στην

οργάνωση της αντίστασης απέναντι στις

πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και των

Μνημονίων που ασκούνται σήμερα από την

κυβέρνηση.

Μια κίνηση που θα στηρίζεται από και θα

στηρίζει κάθε κίνημα πολιτών, συλλογικό-

τητα, φορέα που παλεύει για την βελτίωση

της ζωής των δημοτών αλλά και την αλ-

λαγή των συνθηκών στη χώρα ας. 

Σας καλούμε να δημιουργήσουμε μια κί-

νηση που θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή στη

διακυβέρνηση του Δήμου. 

ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για

να μετατρέψουμε την πόλη μας :

l σε μια πόλη με ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ που

θα αναδεικνύονται και θα αξιοποιούνται σε

όφελος των δημοτών και όχι των μεγαλο-

συμφερόντων που τις λυμαίνονται

l σε μια πόλη που θα είναι ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ-

ΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τομέων μέχρι σή-

μερα υποβαθμισμένων στην περιοχή μας

l σε μια πόλη που θα αποτελέσει πυρήνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για το σύ-

νολο των συμπολιτών μας που πλήττονται

από την οικονομική κρίση

l σε μια πόλη που θα λειτουργεί ως ΚΥΤ-

ΤΑΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αγκαλιάζοντας

όλους τους δημότες, μακριά από προσωπι-

κές φιλοδοξίες και συμφέροντα.

Τηλέφωνο και email επικοινωνίας: Κότσα-

λης Γιώργος kotsalisgior@yahoo.gr

6977213243

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Κάτοικοι Βάρης:
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΟΣ Π.Ε - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΥΛΛ.ΕΚΠ.ΠΕ ΓΒΒΒ,

ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΚΑ-

ΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΟΣ, ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΜΜΥ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠ, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΧΡΥ-

ΣΑΝΘΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ-

ΝΑΘΑΝ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ -

ΕΠΙΚ.ΚΑΘ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ .ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΤΕ-

ΡΙΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠ. – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΝΝΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΡΑ-

ΚΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μ.Μ.Ε –

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

– ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

– ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ –

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-

ΧΟΣ Ι.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΤΡΙΔΗΜΑΣ

ΑΛΕΚΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ,

ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΑΝΝΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΑΦΟΥΤΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΣ, ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ - ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κάτοικοι Βούλας:
ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ – ΓΙΑΤΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΑΣΠΑ –

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΦΟΙΤΗ-

ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ι.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΑΣ, ΒΕΛΛΗ ΑΝΘΗ - ΔΑΣΚΑΛΑ-ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ. Δ.Σ

ΣΥΛΛ.ΕΚΠ. Π.Ε. ΓΒΒΒ, ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ,

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙ-

ΚΟΥ, ΒΡΑΧΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΓΑ-

ΣΠΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ, ΓΚΙΚΑΣ

ΣΤΕΛΛΙΟΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΖΑΦΕΙΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΗΛΙΑΔΗ

ΜΑΙΡΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΛΙΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΙΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ,

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΚΑΠ-

ΠΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΡ-

ΔΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,

ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΚΟΙΛΑΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΚΟΠΕ-

ΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ

– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ –

ΧΗΜΙΚΟΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,

ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ, ΚΩΣΤΑΡΑ-

ΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕ – ΜΑΘΗΜΑΤΙ-

ΚΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ,

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,

ΜΠΟΝΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ,

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΕΡΑ-

ΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΤΥΠΩ-

ΣΕΙΣ, ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,

ΣΑΜΑΡΑ ΒΙΚΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΣΕΡΒΟΥ ΜΑ-

ΡΙΕΤΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ –

ΑΝΕΡΓΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΝΤΑ – ΝΟΜΙΚΟΣ, ΤΖΙΚΑ

ΜΑΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-

ΛΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΤΖΙΝΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΑ-

ΚΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΦΩΣΚΟΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛ./ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ.

ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΘΕ-

ΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΙΜΙΚΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΕ, ΤΣΟΥ-

ΚΑΛΑ ΧΑΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, Γλυφάδα

ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-

ΧΟΣ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -

ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κερατέα, 17/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α.Π. 23576

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιο-
κτησίας και παρατηρήσεων επί των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Κτηματογρα-
φική αποτύπωση  - Μελέτη Γεωλο-
γικής καταλληλότητας  -
Υδραυλική μελέτη Ρεμάτων - Περι-
βαλλοντική μελέτη Ρεμάτων για την
πολεοδόμηση των περιοχών παρα-
θεριστικής κατοικίας ‘Σπηλιά Ζέζα’
και ‘Αγιασμόθι’ της Δ.Ε.Κερατέας
του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των

ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑ-
ΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτι-
κής ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-
νίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-
φασης δήλωση ιδιοκτησίας και
τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά
το ακίνητο τους,  επί των κτηματο-
λογικών διαγραμμάτων και πινά-
κων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’
υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την
επεξεργασία των δηλώσεων ιδιο-
κτησίας που συγκεντρώθηκαν στην
Α’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν
υπόψη στη διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-

νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Σταύρος Ρόζης

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Έργο: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ
ΔΗΜΟY ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Αρ. μελ .17/2013
Προϋπ.: 73.800,00 € (με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Χρήση: 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1.  Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με ανοικτή
δημοπρασία και με βάση το τιμολό-
γιο της μελέτης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός με

το Φ.Π.Α  είναι  73.800,00 ΕΥΡΩ
(με 23% ΦΠΑ)
2.  Ο  διαγωνισμός θα γίνει την  19η
του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών την  10 π.μ.
3.  Η παραλαβή τευχών δημοπρά-
τησης θα είναι δυνατή μέχρι και
την 14/11/2013 από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Παλλήνης (ΙΘΑΚΗΣ
12 -15344 ΓΕΡΑΚΑΣ τηλ.
2106600647-649).
4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργολη-
πτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή
εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ Ε
Ε Π,  A1,A2 και 1ης για έργα  ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των 240 ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη

δημοπρασία ορίζεται σε 1.189,45
€(2% επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ  συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δε θα είναι λιγότερη των
έξη(6)  μηνών και 30 ημερών από
την ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) δηλαδή πρέπει να
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
19/06/2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:            22953 20328
E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
1) τις διατάξεις  του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93),
2) τις διατάξεις του Ν. 2286/95
(ΦΕΚ Α’ 19/01-02-95),
3) τις διατάξεις του άρθρου 209
παρ. 1 του Ν. 3463/2006 Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
4) Το Ν. 3861/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»
5) Το Ν. 3852/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
6) Της εγκυκλίου Π1/1280/31-07-
2012 περί Κατάρτισης Ενιαίου Προ-
γράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.)
έτους 2013 
7) την με αριθ.75/2013 απόφαση Δ.Σ.
με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη. 

8) την με αριθ.261/2013 απόφαση
της Οικονομικής  Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Δια-
κήρυξης
9) την ανάγκη του Δήμου για τη
σχετική προμήθεια 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:

25145/22-10-2013) 
Την Επαναδημοπράτηση του Ανοι-
χτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προ-
μήθεια οικολογικών συστημάτων
βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμέ-
νης συμπίεσης», με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την συμφερότερη προ-
σφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής στις
18/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προ-
ηγουμένη εργάσιμη ημέρα της
αποσφράγισης των προσφορών και
έως τις 14:00 μ.μ, θα κατατεθούν,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής,

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται στο ποσό των
121.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%
27.830,00€, ήτοι συνολικής δαπά-
νης 148.830,00€ συμπεριλαμβανο-
μένου το ΦΠΑ  23%
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5 % της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή
7.441,50€, σύμφωνα με την 1η πα-
ράγραφο του 26ου άρθρου της
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τους προμηθευτές για έξι
(6) μήνες από την επομένη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη
δημοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν
αιτήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)
μέχρι και την 15/11/2013. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 104
Πληροφ.: Μανάρα Μαρία Ελένη
Τηλέφωνο: 2294320546
Fax: 2294090810
e-mail: techdep@marathon.gr
Νέα Μάκρη 23 / 10 / 2013
Α.Π. : 28628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επι-
λογή Αναδόχου για το έργο:
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
1. Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Μαρα-
θώνος με έδρα Οινόης 6, Τ.Κ. 19007,
τηλ. 2294320901, 2294320919, fax
2294320923, http://www.marathon.gr,
e-mail: info@marathon.gr
2. Είδος Σύμβασης και Τόπος Εκτέ-
λεσης του Έργου : Σύμβαση Τεχνι-
κού Έργου
Τόπος του έργου : Στη Δημοτική Κοι-
νότητα Μαραθώνα του Δήμου Μα-
ραθώνος – Οδός Φειδιππίδου
3. Συνολικός Προϋπολογισμός : Ο
προϋπολογισμός δαπάνης των ερ-
γασιών που δημοπρατούνται είναι
400.000,00 ευρώ  (με Φ.Π.Α. 23,00
%), εκ των οποίων οι 43.095,20
ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα, 313,36
ΕΥΡΩ είναι για αναθεώρηση και
74.796,75 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των πέντε μηνών από την ανά-
θεση της σύμβασης. 
5. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμε-
τοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό κατατίθενται από
τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 6.497,80 ΕΥΡΩ. Οι εγ-
γυητικές επιστολές συμμετοχής δε
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και
τριάντα ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και
3 του Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 4
παρ. 12 του ν 3481/06), δηλαδή πρέ-

πει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
τις 12/06/2014. 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύ-
νονται στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοι-
νοπραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της.  
6. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Καλής
Εκτέλεσης : Για την υπογραφή της
σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης κατά την
παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08,
που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα
κονδύλια της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 16.244,50 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκ-
πτωσης που πρόσφερε στο διαγωνι-
σμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο
του νομίμου ορίου 12%, υποχρεού-
ται να προσκομίσει για την υπο-
γραφή της σύμβασης επιπλέον
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλε-
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν.
3669/08, το ύψος της οποίας μπορεί
να φτάσει και το 35% του προϋπο-
λογισμού.
7. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο χρη-
ματοδοτείται από την Περιφέρεια
Αττικής (Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και
Δήμου Μαραθώνος) και υπόκειται
στις κρατήσεις που προβλέπονται
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ-
νης και της κράτησης 6‰ του άρ-
θρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κρά-
τησης 0.1% επί της αξίας της αρχι-
κής σύμβασης εκτός ΦΠΑ για τις
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων (παρ.2, εδ.β’ αρθρ. 238 του
Ν.4072/2012(ΦΕΚ Α’86).
8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν : α. εργοληπτικές
επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές)
εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π εφόσον
ανήκουν στην 1η, 2η, 3η (εντός
Νομού έδρας) τάξη για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ , και β. κοινοπρα-
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του
Μ.Ε.Ε.Π.  για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ.
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας).

9. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Δια-
γωνισμός, με βάση το τιμολόγιο της
μελέτης, με το σύστημα προσφοράς
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
10. Πληροφορίες, Τεχνικές Προδια-
γραφές, συμπληρωματικά έγγραφα
το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης διατίθενται από τη ΔΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
104, Τ.Κ. 19005  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ,  πλη-
ροφορίες : ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ,
τηλ. 2294320546, fax 2294090810,
e-mail: techdep@marathon.gr).
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την
07/11/2013. Εφόσον ζητηθούν εμ-
πρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέ-
ρας από την υποβολή της αίτησης
χορήγησης. Για την παραλαβή των
τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ-
λουν στη Γενική Τράπεζα αρ. λογα-
ριασμού 9800176603-1 τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται
σε  5 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου
(Β). 
11. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής  των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η
12/11/2013, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης
της υποβολής προσφορών ορίζεται
η 10:00 π.μ. 
12. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μά-
κρης Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαρα-
θώνος 104, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη
Δήμου Μαραθώνος, από την ΔΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει το συμμετέχοντα στο δια-
γωνισμό για διάστημα έξι μηνών από
την ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών.      
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ   23  / 10  / 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α    ΕΜΜΕΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου  Καλύβια
Τηλ.:  2299320300
FAX:  2299048289                                                                               
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος
Καλύβια    21/10/2013                                                                   
Αριθ. Πρωτ. 24246                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την «Προμή-
θεια καυσίμων & λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων και
την προμήθεια καυσίμων για θέρ-
μανση Δημοτικών Κτιρίων του
Δήμου Σαρωνικού και των Νομι-
κών Προσώπων αυτού για το έτος
2013», συνολικού ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού 181.300,55€ χωρίς
ΦΠΑ (222.999,68 ευρώ με ΦΠΑ
23%) και με κριτήριο κατακύρωσης
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης
ημερήσιας λιανικής πώλησης του
δελτίου πιστοποίησης τιμών όπως
αυτές προσδιορίζονται από την Αρ-
μόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττι-
κής (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΓΕΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)  
Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός θα
αφορά:
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙ-
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 139.999,94€
με Φ.Π.Α.23%, 
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού
20.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ-
ΠΟΥ ‘’ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ 13.000,00€ με ΦΠΑ23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ποσού 3.500,00€ με ΦΠΑ
23% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙ-

ΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ποσού 1.499,74€ με ΦΠΑ 23%
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕ-
ΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού
30.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ ποσού 15.000,00€ με ΦΠΑ
23%  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί
στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών
(κοινοπραξίες) που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, υπο-
βάλλοντας προσφορά σε μία ή πε-
ρισσότερες κατηγορίες των προς
προμήθεια ειδών του προϋπολογι-
σμού του Δήμου και των νομικών του
προσώπων ακολουθώντας τους αντί-
στοιχους του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού. 
Ο Δήμος Σαρωνικού διατηρεί το δι-
καίωμα να εκτελέσει την προμήθεια
εξ’ ολοκλήρου από έναν προμη-
θευτή ή από διάφορους προμηθευ-
τές για μέρος των απαιτούμενων
καυσίμων τόσο ανά κατηγορία εί-
δους, όσο και ανά Δήμο ή Νομικό
του πρόσωπο.
Ο Δήμος και τα Νομικά του πρό-
σωπα θα υπογράψουν ξεχωριστές
συμβάσεις.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του
Δήμου και των Νομικών του Προ-
σώπων.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γί-
νουν σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις των
άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατά-
ξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/06
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας», του άρθρου 4 της από 12-12-

2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ
τεύχος Α΄ 18), του Ν.3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παράδοση των ποσοτήτων των
καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με
τον τρόπο που αναφέρεται στη δια-
κήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
15/11/ 2013, ημέρα Παρασκευή από
ώρα 11:00π.μ. έως ώρα  11:30 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών)
στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού
που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθη-
νών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής, από την Επιτροπή Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού στην οποία και
μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμε-
νοι τις προσφορές τους. 
Η εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζο-
μένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό
5% (πέντε τοις εκατό), επί της συ-
νολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης (με το
Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ,
συνεταιρισμούς, ενώσεις προμη-
θευτών το ανωτέρω ποσοστό μει-
ώνεται στο μισό. Στη περίπτωση
που κάποιοι από τους ενδιαφερό-
μενους προμηθευτές καταθέσουν
προσφορά για μέρος των απαιτού-
μενων καυσίμων ανά είδος, ή ανά
νομικό πρόσωπο τότε δύναται η εγ-
γύηση να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στη προϋπολογιζόμενη
αξία των επί μέρους ποσοτήτων για
της οποίας θα γίνει η προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού,
οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φε-
ραίου στα Καλύβια Αττικής, μέχρι
και την προπαραμονή της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού. 
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών:
2299320348 – κος Παπασωτηρίου
Χρήστος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΖΗΤΗΣΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052
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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.

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με

αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό

ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.

Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154. 

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.

ΠΩΛOYNTAI 1000 βιντεοκασσέτες με ελλη-

νικά και ξένα έργα με 1,5ευρώ η μία.

Τηλ. 6974 329529

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65τ.μ. επιπλω-

μένο, στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου). 

Τηλ. 699 8958.059

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγνητόφωνο του 1950 με πομπί-
νες, πικάπ αντίκα, μηχανή slides και παλιοί δίσκοι.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8963.531

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

Ελεύθερη Πρωτοβάθμια υγεία για ανέργους
Οπως ενημερώνει ο ΕΟΠΥΥ έγινε επέκταση του Προ-

γράμματος «Ελεύθερη Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Πρω-

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των πολιτών που έχουν

απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα» – Health

Voucher

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υγείας

Αντώνης Μπέζας, τροποποιούνται οι όροι και η διαδι-

κασία εφαρμογής του Προγράμματος «Ελεύθερη
Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφα-
λιστική τους ικανότητα» – Health Voucher.

Συγκεκριμένα:

― Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε μεγαλύτερο

αριθμό έμμεσων μελών που έχουν ανάγκη, καθώς πε-

ριλαμβάνει, ως δικαιούχους, και τα προστατευόμενα

μέλη των πρώην άμεσα ασφαλισμένων που δεν

υπήρξαν κατά το παρελθόν ασφαλισμένα (ανασφά-

λιστοι νέοι σύζυγοι, απόκτηση τέκνων κλπ). Οι αιτή-

σεις των προστατευόμενων μελών θα υποβάλλονται

ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στα Κέντρα Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών (ΚΕΠ).

― Λαμβάνονται πλέον υπόψη, ως εισοδηματικό κρι-

τήριο, τα οικονομικά στοιχεία των δυνητικών δι-

καιούχων, του 2013, στις περιπτώσεις που οι φορο-

λογικές τους δηλώσεις έχουν εκκαθαριστεί. Εναλλα-

κτικά, εάν δεν έχουν εκκαθαριστεί, οι αιτούντες μπο-

ρούν να δηλώνουν τα στοιχεία του οικονομικού έτους

2012.

Οι τροποποιήσεις αυτές διευρύνουν και επικαιροποι-

ούν το Πρόγραμμα προκειμένου να ανταποκρίνεται

περισσότερο στις ανάγκες και την πραγματική οικο-

νομική κατάσταση των πρώην ασφαλισμένων πολι-

τών.

Επισημαίνεται, ότι στο Πρόγραμμα Health Voucher

που υλοποιεί για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας,

από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013, έχουν ήδη υποβληθεί

μέχρι σήμερα 31.800 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί

20.400 vouchers.

Αντιγριππικός εμβολιασμός από

τον ΕΟΠΥΥ μόνο για 

άτομα υψηλού κινδύνου

Οπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, το κοινό αντιγριππικό εμβό-

λιο διατίθεται, στα πλαίσια της καθορισμένης εμβολιαστι-

κής περιόδου, από τα Ιδιωτικά φαρμακεία και μόνο για

τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού

κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο

Υγείας.

Η διάθεση του εμβολίου γίνεται άνευ συμμετοχής.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Οκτω-

βρίου η πρώτη συνάντηση κατοίκων και

επαγγελματιών Υγείας υπό την αιγίδα του

Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα «Συμ-
μαχία για την Υγεία – Διατροφή, Παρεμ-
βατικά προγράμματα Διατροφικής
Αγωγής για την Αντιμετώπιση των εκφυ-
λιστικών παθήσεων».

Ο Δήμος Παλλήνης είναι ένας από τους

50 Δήμους, επί συνόλου 325 Δήμων πα-

νελλαδικά, που συμμετέχουν στο εν λόγω

πρόγραμμα, που ουσιαστικά περιλαμβάνει

ένα κύκλο εκπαίδευσης με σκοπό την ενη-

μέρωση των κατοίκων για τον προστατευ-

τικό και θεραπευτικό ρόλο της διατροφής

στην υγεία  των πασχόντων με εκφυλιστι-

κές παθήσεις (χοληστερίνη, διαβήτης

τύπου II, παχυσαρκία, υπέρταση και καρ-

διαγγειακά προβλήματα).

Στο Πρόγραμμα Διατροφικής Παρέμβα-

σης, που περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ διαιτο-

λογική παρακολούθηση για έξι μήνες, θα

δοθεί έμφαση στην διατροφική εκπαί-

δευση αλλά και στις μεθόδους αλλαγής

της διατροφικής συμπεριφοράς.

Την Ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του ο

Δήμαρχος Παλλήνης,  Αθανάσιος Ζού-

τσος, καλωσορίζοντας τους κατοίκους,

αλλά και τους επαγγελματίες Υγείας, σ’

ένα πρόγραμμα που αφορά στην ευαισθη-

τοποίηση για τη διατροφή και τον υγιεινό

τρόπο ζωής, όχι μόνο των νοσούντων,

αλλά όλων.

Όσοι, επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό-

γραμμα παρακολούθησης, μπορούν να

δηλώνουν τη συμμετοχή τους στα Δημο-

τικά Ιατρεία του Δήμου Παλλήνης και στο

2106668888 ή στην κα Αδαμοπούλου Χρι-

στίνα, την κλινική Διαιτολόγο – Διατρο-

φολόγο - Master of Science in Food and

Nutrition, που θα παρακολουθεί τους συμ-

μετέχοντες, στο 6937124130

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού

Ταμείου, του Υπουργείου Υγείας, του επι-

χειρησιακού Προγράμματος –Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού και του ΕΣΠΑ

2007-2013 και εκτελείται με τη συνεργα-

σία της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Πα-

χυσαρκίας και του Τμήματος Προστασίας

και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του

Δήμου Παλλήνης.

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στη 

«Συμμαχία για την Υγεία - Διατροφή»
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Σε μια λαμπρή, ηλιόλουστη

ημέρα, οι αθλητές στο Ναυ-

τικό Ομιλο Βούλας, άπλω-

σαν τα ιστία, φούσκωσαν τα

πανιά και μπήκαν στον κα-

θιερωμένο αγώνα “γουρου-

νόπουλο” για να

διεκδικήσουν ένα ψητό γου-

ρουνόπουλο, που είναι το

έπαθλο του νικητή.

Η ιστιοδρομία θεωρείται

«ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ».  Οι κατη-

γορίες ήταν 3 και 3 ήταν και

τα γουρουνόπουλα. 

Ο αγώνας αυτός γίνεται

κάθε χρόνο στις εγκαταστά-

σεις του ΝΑΟΒ και ακολου-

θεί μεγάλο τσιμπούτσι, από

το μοσχομυριστικό  φρεσκο-

ψημένο γουρουνόπουλο και

τα σουβλάκια που τρώνε οι

...ηττημένοι, μαζί με μια

βράκα που τους χαρίζεται... 

Οπως βλέπετε στη φωτο-

γραφία τη φορούν δύο μαζί!

Δημοσιεύουμε τους τρείς

πρώτους νικητές για κάθε

κατηγορία.
Κατηγορία ORCi

1ος MELITI IV, Γ. Ανδρεάδης,

ΝΟΕ, 2ος ARISTOFANI  R, Ν.

Σινούρης, ΝΟΕ & 3ος το MELX

II, Σ. Παπαγιαννόπουλος, ΝΟΕ.

Κατηγορία ORCi Club

1ο. ALKYON Λ. Λούντρας,

ΝΑΟV, 2ο. NEPHELE, Ι. Σκλά-

βος, ΙΟΡ & 3ο.  ΗΙΜΑΙRA, Σ. Το-

ρόσης, ΝΟΤΚ

Κατηγορία IRC

1ο. COYOTE, E. Fischer,

NAOEF, 2ο. ANEMOS 3 ALFA,

E. Καραγεωργίου, ΝΟPF & 3ο.

iSAIL, Χ. Καρύδης, ΡΟΙΑΤΗ

Άλλες δύο νίκες  πέτυχε η ανδρική ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006 στο πρωτάθλημα της   Α’ Κατηγορίας Αττικής  κερδί-

ζοντας με 4-0 τον Γ.Ο.Π.  ΠΑΛΑΣΚΑ και  4-3 τον            Α.Ο.

Δ.Α.Ο. Αγίας Βαρβάρας . Έτσι προηγείται στον βαθμολο-

γικό πίνακα  με 4 νίκες σε αγώνες.

Για τις άλλες κατηγορίες η Γυναικεία ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006 πέτυχε 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες για το πρωτά-

θλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας.

Στη Β’ Εθνική κατηγορία Ανδρών ο  Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ κέρ-

δισε με 4-2 το Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ και έχασε με  4-1  από     την

Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ .

Στην Α’κατηγορία Αττικής Γυναικών οι μικρές αθλήτριες

του Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ κερδίσανε με 4-0 τον Α.Ο. ΝΕΟΥ ΦΑ-

ΛΗΡΟΥ και 4-2 τον Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τέλος για το πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας Αττικής Αν-

δρών η ομάδα του Α.Ο. Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ (στην οποία αγωνί-

ζονται τρείς μικροί αθλητές από την ΒΟΥΛΑ )  έχασε  με  4-

2  από  τον    Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟ και 4-1 από τον Γ.Α.Ο.ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΗΤΤΗΤΗ  Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

Αγώνες γουρουνόπουλο 2013 στο ΝΟΒ

Α) Για την 4η αγωνιστική του πρωτα-

θλήαμτος της Γ’ κατηγορίας Ανδρών,

μετά από ένα κακό παιχνίδι, η ανδρική

ομάδ ατου Α.Ο. “Αναγυρούς”, έχασε

εκτός έδρας από την ομάδα της Αμ-

φιάλης με σκορ 55-52.

Παίκτες του Α.Ο. Βάρης: Ανεμοδούρας

4, Παπαζιάν 5, Κατσιούλης 2, Μαλλά-

ρας 2, Χαλκιάς 4, Φουντούλης 19, Δια-

κουμάκος 5 (1), Σταχίκας, Κατσάκος 2,

Αγαλιώτης 7 (1), Γύφτος 2, Καρατζάς.

Β) Στα πλαίσια του πρωταθλοήματος

Β’ Εφήβων για την 5η αγωνιστική του

πρωταθλήματος η Εφηβική ομάδα του

Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς” ηττήθηκε

εκτός έδρας από την ομάδα του Πανε-

λευσινιακού με σκορ 785-53.

Παίκτες του Α.Ο. Βάρης: Γκουγκού-

σης, Βατίστας 1, Τόλης 8, Μαρμηγκας

12, Φειδάς, Γκέκας, Γιοβάσο 28, Απο-

στόλου 1, Γαβρίλης, Ιορδανίδης 1, Πα-

παθέος.

Γ) Για την 2η αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος των Κορασίδων Β’ κατηγο-

ρία η ομάδα του Α.Ο. Βάρης ηττήθηκε

από την ομάδα Κορασίδων του Παλ.

Φαλήρου με έδρα το Κλειστό Βάρης

με σκορ 42-36.

Παίκτριες του Α.Ο. Βάρης: Βαρβαρέ-

σου Ε., Τόλια Κ. Κώτση Ε. 13 (1),

Φειδά Αν. 15, Καρυδάκη Νίκη 4, Κα-

λυβά Χ 4.

Αγώνες Μπάσκετ με τον Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27

Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί φι-

λανθρωπικό ποδοσφαιρικό

τουρνουά υποδομών στις εγκα-

ταστάσεις του Super League

στο Κορωπί.

Το τουρνουά θα γίνει σε ειδικό

χώρο, που θα διαμορφωθεί στις

εγκαταστάσεις του Super

League, και όλοι όσοι επιθυ-

μούν και έχουν τη δυνατότητα,

μπορούν να αφήσουν τρόφιμα

και ρούχα, που θα δωρίσουν

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Κορωπίου και στο

Κ.Υ.Α.Δ.Α. (Ίδρυμα Αστέγων

του Δήμου Αθηναίων).

Οι ομαδες που συμμετεχουν

ειναι οι εξης:

ΑΡΣΕΝΑΛ (2 ομαδες)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2 ομαδες)

ΜΑΡΚΟ (2 ομαδες)

Α.Ο.ΚΟΡΩΠΙ

ΓΕΡΑΚΑΣ

SUPERLEAGUE KOROPI

Το τουρνουα ξεκιναει απο τις

10 το πρωι του Σαββατου και

της Κυριακης και τελειωνει πε-

ριπου στις 14:30. Θα γίνουν

απονομες για τους νικητες,

διαγωνισμοι με πλουσια δωρα

για μικρους και μεγαλους. Γε-

νικά θα υπάρχει εορταστική

ατμόσφαιρα με σουβλάκια και

άλλα.

Φιλανθρωπικό τουρνουά στο Κορωπί
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος
Καλύβια    23/10/2013                                                                   
Αριθ. Πρωτ. 24396                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ: Προκηρύσσει ανοικτό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ», συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 112.500,00€
χωρίς ΦΠΑ (138.375,00 ευρώ με
ΦΠΑ 23%) και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον προϋπολογι-
σμό του Δήμου για το έτος 2013
του Κ.Α 20-7135.009.
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί
στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί ενώ-
σεις προμηθευτών (κοινοπραξίες)

που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές
προσφορές που αναφέρονται στο
σύνολο των ζητούμενων συστημά-
των της προμήθειας. Η δαπάνη της
προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί θα
από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με
την απόφαση με αριθμ. πρωτ.
3113/08.08.2013 του Πράσινου Τα-
μείου με την οποία εντάσσεται η
προμήθεια στο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα «Αστική Αναζωογόνηση
2012-2015» για το έτος 2013.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις των άρθρων του
Ν. 2286/95, τις διατάξεις του ΕΚ-
ΠΟΤΑ, του Ν.3463/06 «Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας», αριθμ.
πρωτ. 3113/08-08-2013 του Πράσι-
νου Ταμείου με την οποία εντάσσε-
ται η προμήθεια στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση
2012-2015» για το έτος 2013, του
Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/11/

2013, ημέρα Παρασκευή από ώρα
11:00π.μ. έως ώρα  11:30 π.μ. (ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών) στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που
βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών
& Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής,
από την Επιτροπή Διενέργειας Δια-
γωνισμού στην οποία και μόνο θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους.
Η εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζο-
μένων ορίζεται σε 5% (πέντε τοις
εκατό), επί της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης από την υπηρεσία δα-
πάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ,
ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς,
ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω
ποσοστό μειώνεται στο μισό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μέχρι και την προ-
παραμονή της διενέργειας του δια-
γωνισμού.
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών:
2299320348 – κος Παπασωτηρίου
Χρήστος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Κατά τη δεκαετία 2003-2012

(όπως άλλωστε αποδεικνύεται

και από τα στοιχεία που αναρ-

τήθηκαν πρόσφατα στην ιστο-

σελίδα της Περιφέρειας

Αττικής), διατέθηκαν 1,12 δις €

για έργα που εκτέλεσαν οι

πρώην Νομαρχίες, αλλά και η

Περιφέρεια Αττικής.

Το ποσό αυτό επιμερίζεται ως

εξής:

• 609 έργα, συνολικού προϋπο-

λογισμού 399 εκ. €, χρηματο-

δοτήθηκαν από ίδιους πόρους

της Περιφέρειας Αττικής

• 40 έργα, συνολικού προϋπο-

λογισμού 77 εκ. €, χρηματοδο-

τήθηκαν από το εθνικό σκέλος

του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων

• 107 έργα, συνολικού προϋπο-

λογισμού 511 εκ. €, χρηματο-

δοτήθηκαν από Κοινοτικούς

Πόρους (Γ’ ΚΠΣ και ΠΕΠ Αττι-

κής 2007-2013)

• 207 έργα, συνολικού προϋπο-

λογισμού 137 εκ. €, χρηματο-

δοτήθηκαν από πόρους τρίτων

Από τις παραπάνω πηγές χρη-

ματοδότησης, μόνον οι ίδιοι

πόροι της Περιφέρειας Αττικής

και των πρώην Νομαρχιών, πε-

ριλαμβάνουν την εκτέλεση

αθλητικών έργων. Κανένας

άξονας του Γ’ ΚΠΣ ή του ΠΕΠ

Αττικής, καμία χρηματοδοτού-

μενη από το Εθνικό Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

δράση και κανένα έργο που

υλοποιήθηκε με πόρους τρίτων

δεν περιλαμβάνει τη δημιουρ-

γία αθλητικών υποδομών.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι

τους:

• μόλις 16 αθλητικά έργα υλο-

ποιήθηκαν στη δεκαετία 2003-

2012, συνολικού

προϋπολογισμού 20,5 εκ. €, ο

οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό

μόλις 1,83% επί του συνόλου

των 1,12 δις €.

Ήταν εμφανές, λοιπόν, ότι

υπήρχε μία υστέρηση, η οποία

έπρεπε να ξεπεραστεί. Για το

λόγο αυτό, τα τελευταία χρό-

νια δόθηκε έμφαση στη χρημα-

τοδότηση έργων κατασκευής

αθλητικών υποδομών, μέσω

του Προγράμματος Εκτελε-

στέων Έργων της Περιφέρειας

Αττικής.

• Υλοποιήσαμε τα έτη 2012-

2013, 6 έργα συνολικού προ-

ϋπολογισμού 4 εκ. €

• Εκτελούμε 4 έργα, συνολικού

προϋπ/σμού 21,6 εκ. €

• Δημοπρατήσαμε ή έχουμε σε

διαδικασία άμεσης δημοπράτη-

σης 4 έργα συνολικού προϋπο-

λογισμού 13,4 εκ. €

• Εντάξαμε στο Πρόγραμμά

μας 29 έργα προς υλοποίηση,

τα οποία αντιστοιχούν σε περί-

που 80 εκ. €

• Συνολικά έχουμε 42 έργα,

προϋπολογισμού 119 εκ. €, πο-

σοστό 23% επί του συνολικού

προϋπολογισμού των 516 εκ. €

που περιλαμβάνει το Πρό-

γραμμά μας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής,

Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχε-

τικά: «Δεν συνηθίζουμε να

εκτοξεύουμε πολύχρωμα πυ-

ροτεχνήματα προς εντυπωσια-

σμό των αδαών. Έχουμε

συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το

οποίο και υλοποιούμε. Τα

αθλητικά έργα δεν είναι επιλέ-

ξιμα από το ΕΣΠΑ. Εάν δεν

υπήρχε η Περιφέρεια Αττικής

και το αποθεματικό που

έχουμε δημιουργήσει με χρη-

στή διαχείριση από το 2003, τα

έργα αυτά δεν θα γίνονταν

ΠΟΤΕ. Για άλλη μια φορά κα-

λύπτουμε το κενό της Πολι-

τείας, η οποία αδυνατεί να

ανταπεξέλθει στοιχειωδώς

στις ανάγκες των αθλητικών

εγκαταστάσεων. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι άλλα σημαντικά έργα

μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.

Τηρούμε πιστά το Πρόγραμμά

μας, το οποίο περιλαμβάνει

έργα υποδομών, αντιπλημμυ-

ρικά, ύδρευσης, άρδευσης απο-

χέτευσης, έργα κοινωνικής

πρόνοιας, κτηριακά και ανα-

πλάσεις.

Η ημιμάθεια είναι χειρότερη

από την αμάθεια. Καλώ λοιπόν

αυτούς που δεν γνωρίζουν

καλά το θέμα να ενημερωθούν

επιτέλους».

Διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση 

αθλητικών έργων από την Περιφέρεια Αττικής
Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στην Περι-

φέρεια Αττικής την οποία εγκαλούν για τους οικονο-

μικούς πόρους που διέθεσε ή σκοπεύει να διαθέσει

για την κατασκευή αθλητικών έργων,  ο Περιφερει-

άρχης Γιάννης Σγουρός κοινοποίησε συγκεντρωτικά

στοιχεία τα οποία δημοσιεύουμε, που αποδεικνύουν

ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης για το

συγκεκριμένο θέμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία   24/ 10 /2013
Αριθμ. Πρωτοκ:35386

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισμού Προ-
μήθειας ασφαλτικού σκυροδέμα-
τος 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρό-
χειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή, προμήθειας ασφαλτικού
σκυροδέματος  συνολικής προϋπο-
λογισθείσης αξίας 59.937,90
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 4η Νο-
εμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10.30΄π.μ. έως 11.00΄π.μ.(ώρα

λήξης παράδοσης προσφορών).
Μετά την λήξη της καθορισθείσας
ώρας λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών. Αμέσως μετά
θα ακολουθήσει η διαδικασία 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

Πρωτέας-Αθηναϊκός 78-63

Μεγάλη εντός έδρας νίκη επί ενός ιστορικού αντιπάλου

πέτυχαν οι γυναίκες του Πρωτέα Βούλας, καθώς επικρά-

τησαν με 78-63 του Αθηναϊκού στην εξ αναβολής αναμέ-

τρηση του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ των γυναικών.

Για μια ακόμη φορά το κλειστό της Βούλας γέμισε και ο

κόσμος στάθηκε δίπλα στον Πρωτέα. Αν και οι δύο ομάδες

δεν μπήκαν καλά στο παρκέ, καθώς τα πολλά άστοχα

σουτ και λάθη δεν άφησαν τον δείκτη του σκοραρίσματος

να ανέβει πιο ψηλά, ο Πρωτέας βρήκε τις λύσεις και

έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 17-11.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο αν και Πρωτέας ξέφυγε με 20-11 και

24-13, ο Αθηναϊκός επέστρεψε στο παιχνίδι και κατάφερε να

περάσει μπροστά στο ημίχρονο με 37-35. 

Στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης ο Πρωτέας

μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, δεν άφησε περι-

θώρια επιστροφής στο ματς στην ομάδα του Αθηναϊκού

και ανέβασε γρήγορα, γρήγορα την διαφορά σε διψήφιο

νούμερο, κλειδώνοντας τη νίκη από νωρίς μέχρι το τελικό

78-63 (η μέγιστη διαφορά του αγώνα ήταν το 76-59 (1.03

πριν το τέλος).

Πρωτέας (Δάγλας): Δασκαλοπούλου 8, Λύμουρα 12, Μα-

γαλιού 13(1), Μπαρμπερίδου 13(1), Παυλοπούλου, Κύρου,

Νικολοπούλου 11(3/3 τρίποντα), Στυλιάρα 2, Φρίμαν 9,

Βλάχου 6, Τετενέ 4, Φασούλα

Αθηναϊκός  (Αποσκίτης): Τζεγιαννάκη 7(1), Γκίβενς 22,

Καμμένου, Βλάνη 15(3), Κασάπουγλου, Αξιοπούλου 8, Πα-

παμιχαήλ 7, Πολιτοπούλου, Κουτανίτη, Μοσχοπούλου 4

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ. : Μπιτέλης Δ.-Ασημακό-
πουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
HYPERLINK
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  25-10-2013
Aρ. Πρωτ.:  58041

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές της με α/α
74/2013 μελέτης της Δ/νσης Κοινω-

νινικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Πολιτισμού  και με κρι-
τήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά
ομάδα ειδών  για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
67.799,60 €  (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 5 δια-
φορετικές ομάδες προϊόντων για
τους παιδικούς σταθμούς και τον
ξενώνα ενηλίκων Βουλιαγμένης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική
Μελέτη με α/α  74/2013 και την με
αρ. Πρωτ. 51195/25-9-2013 σχετική
Διακήρυξη και όσα προβλέπονται
από την υπ.αρ. 243/2013 τροποποι-
ητική απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την  Τρίτη 5  Νοεμβρίου
2013 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ
και λήξης παράδοσης προσφορών
10:30 π.μ, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής ανέρχεται στο 5% επί του προ-
ϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι
ποσό 3.390,00 € ή σε περίπτωση
προσφοράς ανά ομάδα το 5% επί
του προϋπολογισμού της αντίστοι-
χης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμ-

μετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από
το Τμ. Προμηθειών του Δήμου με κό-
στος 5€ (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) καθημερινά  από  Τρίτη
29-10-2013 έως Δευτέρα 4-11-2013
και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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Ἔστι δέ καί γῆ, ἥ σπειρομένη μέν ού φέρει καρπόν,
ὀρυττομένη δέ πολλαπλασίους τρέφει ἤ εἰ σίτον έφερε…

Ξενοφώντος Πόροι, Ι, 5

Τρία τέταρτα με το αυτοκίνητο αρκούν για να βρεθεί κανείς

2500 χρόνια πίσω στο χρόνο. Μιλάμε για τον αρχαιολογικό

χώρο των μεταλλείων του Λαυρίου που αποτέλεσαν τον ακρο-

γωνιαίο λίθο της απόκρουσης της Περσικής επιδρομής και αρ-

γότερα του χρυσού αιώνα των Αθηνών.

Στις 12 Οκτωβρίου, έξη φίλοι από τη Βούλα πήραμε μέρος σε

μια επίσκεψη στο Λαύριο που οργάνωσε το Τμήμα Πολιτισμού

του ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου 100 άτομα είχαν την ευκαιρία να μάθουν

άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας και να θαυμάσουν μονα-

δικά ορυκτά από την περιοχή της Λαυρεωτικης.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Ορυκτολογικό Μουσείο του Λαυ-

ρίου που στεγάζεται στο παλιό θυρωρείο του συγκροτήματος

πλυντηρίων μεταλλεύματος της «Ελληνικής Εταιρίας», ένα

από τα λίγα απομεινάρια του εντυπωσιακού βιομηχανικού συμ-

πλέγματος  σε βυζαντινό ρυθμό που γκρέμισε η χούντα το

1970. Το κτίριο του Μουσείου, που είχε αναγερθεί λίγο μετά το

1873, αναστηλώθηκε σταδιακά από το 1984 από εθελοντές της

Εταιρίας  Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.) και περικλείει σή-

μερα μια εντυπωσιακή συλλογή από ορυκτά, μοναδικά σε σπα-

νιότητα και εντυπωσιακής ομορφιάς. Κάμποσα από αυτά

ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στο Λαύριο, όπως ο λαυριο-

νίτης, ο μαμμοθίτης, ο σερπιερίτης κ.ά. 

Στο μουσείο υπάρχουν ακόμα εκθέματα από την μεταλλευτική

εργασία, όπως εργαλεία των μεταλλωρύχων από διάφορες

εποχές (ακόμα και πήλινα λυχνάρια από την εποχή του Θεμι-

στοκλή και του Περικλή), μάρκες «εισόδου» στα ορυχεία, αλλά

και αρχαία αθηναϊκά ασημένια νομίσματα (λαυρεωτικές γλαύ-

κες), και «χελώνες» μολύβδου που προορίζονταν για το εμ-

πόριο. 

Από τον  επί 30 χρόνια εθελοντή, Νίκο Βουρλάκο, ακούσαμε

για τις δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας των με-

ταλλωρύχων τον προπερασμένο αιώνα (το προσδόκιμο ζωής

τους ήταν γύρω στα 35 χρόνια!) αλλά και για το μεγάλο σκάν-

δαλο που προκάλεσε ο «εθνικός ευεργέτης» Ανδρέας Συγ-

γρός διαδίδοντας ότι στο Λαύριο υπάρχει πέρα από το ασήμι

και χρυσός και πουλώντας μετοχές χωρίς αντίκρυσμα. Περισ-

σότερες πληροφορίες για τα μεταλλεία Λαυρίου στη νεώτερη

εποχή μπορεί να βρει κανείς στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ από

τη σειρά της ΕΡΤ: «Η Μηχανή του Χρόνου» με τίτλο «Τα Λαυ-
ρεωτικά – Η Μεγάλη Απάτη» που υπάρχει στο διαδίκτυο:

(https://www.youtube.com/watch?v=hNluMeJjTwI).

Από το Μουσείο και μετά από ολιγόλεπτη διαδρομή με το αυ-

τοκίνητο μεταφερθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο των Με-

ταλλείων που άνοιξε το 2004 μέσα στον Εθνικό Δρυμό Σου-

νίου, λίγο μετά την Καμάριζα. Εκεί ο αρχαιολόγος Δέδες Λιώ-

νης με φοβερή ευφράδεια, βαθειά γνώση της ιστορίας και κέφι

για τη δουλειά του, μας ξενάγησε πρώτα στα σημεία όπου βρί-

σκονται είσοδοι στις αρχαίες στοές εξόρυξης εξηγώντας μας

τον τρόπο εντοπισμού του μεταλλεύματος και της εξόρυξής

του. 

Απ’ ό,τι ξέρουμε, η μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο

ξεκίνησε πριν το 3000 π.Χ. αλλά εντατικοποιήθηκε τον 6ο π.Χ.

αιώνα, οπότε και αναφέρεται συστηματική εκμετάλλευση των

μεταλλευμάτων (αργυρούχος μόλυβδος). Οι αρχαίοι ήξεραν

να εντοπίζουν τον αργυρούχο μόλυβδο είτε απευθείας (όταν

η «φλέβα» έφτανε μέχρι την επιφάνεια του εδάφους) είτε

μέσω άλλων πετρωμάτων που συνήθως συνοδεύουν την πα-

ρουσία του αργυρούχου μολύβδου. Στην αρχή οι δούλοι με-

ταλλωρύχοι ακολουθούσαν την φλέβα από την επιφάνεια

σκάβοντας όλο και βαθύτερα μέχρις ότου τα λυχνάρια τους

άρχιζαν να τρεμοσβήνουν πράγμα που έδειχνε την ανεπάρ-

κεια οξυγόνου. Τότε έσκαβαν κάθετα φρέατα προς το άκρο

της σήραγγας που αποκαθιστούσαν την κυκλοφορία του αέρα.

Η παροχή («αγωγή») φρέσκου αέρα («ψύχους») μ’ αυτόν τον

τρόπο ονομάζονταν «ψυχαγωγία». Αργότερα άρχισαν να εκ-

μεταλλεύονται φλέβες μεταλλεύματος που βρίσκονται βαθύ-

τερα στο έδαφος σκάβοντας από την αρχή κάθετα φρέατα

μέχρι να συναντήσουν τη φλέβα («επαφή») και από εκείνο το

σημείο την ακολουθούσαν ανοίγοντας οριζόντιες γαλαρίες. Η

πιο πλούσια επαφή, η τρίτη, βρίσκεται σε βάθος που φτάνει τα

100 μέτρα.

Από την τρίτη επαφή βγήκε το ασήμι με το οποίο χρηματοδοτή-

θηκε έπειτα από πρόταση του Θεμιστοκλή ο στόλος που κατα-

τρόπωσε τους Πέρσες στη Σαλαμίνα. Υπό κανονικές συνθήκες,

το κέρδος που αποκόμιζε η Αθηναϊκή Πολιτεία από το ασήμι μοι-

ραζόταν στους Αθηναίους πολίτες. Ο Θεμιστοκλής, ενώπιον της

περσικής απειλής,  πρότεινε να ανασταλεί αυτή η χορηγία προς

τους  πολίτες και τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν γα την κατα-

σκευή τριηρών. Ωστόσο η Αθηναϊκή Πολιτεία δεν εκμεταλλευό-

ταν η ίδια τα μεταλλεία, αλλά τα διέθετε σε εργολάβους έναντι

ενός παγίου ποσού ανά στοά εξόρυξης και ποσοστού επί του

εξορυχθέντος μεταλλεύματος. Αν κάποιος εργολάβος έπαιρνε

το ρίσκο να πραγματοποιήσει εκσκαφή («τομή») προς αναζήτηση

καινούργιας («καινής») επαφής, είχε οικονομικές διευκολύνσεις

ως προς τα τέλη που πλήρωνε στην Πολιτεία λόγω της «καινο-

τομίας» που προωθούσε.

Είναι επίσης σημαντικό ότι οι δούλοι που χρησιμοποιούνταν

στην εξόρυξη ήταν εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι ώστε να

αναγνωρίζουν το μετάλλευμα και να το σκάβουν χωρίς να προ-

καλούν ζημιές (π.χ. καταρρεύσεις) στις στοές. Πολλοί απ’ αυ-

τούς δεν ανήκαν στους εργολάβους, αλλά σε «παρόχους

εργατικού δυναμικού», που επένδυαν πάνω σε εμπορεύσιμη

ανθρώπινη εργασία και κέρδιζαν νοικιάζοντάς τους στους ερ-

γολάβους. Τελικά τίποτα δεν είναι καινούργιο στον σύγχρονο

οικονομικό τομέα: ούτε οι ιδιωτικοποιήσεις στις Σκουριές,

ούτε το εμπόριο εργαζομένων…

Οι στοές εξόρυξης δεν είναι σήμερα προσβάσιμες παρά μόνο

σε ειδικά εξοπλισμένους αρχαιολόγους και σπηλαιολόγους

λόγο επικινδυνότητας. Καθώς στο υπέδαφος της Λαυρεωτι-

κής υπάρχουν χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων από στοές, είναι

πολύ εύκολο να χαθεί κανείς εκεί μέσα. Επίσης είναι επικίν-

δυνη μια περιήγηση χωρίς συνοδό στους γύρω λόφους έξω

από τα σηματοδοτημένα μονοπάτια, καθώς υπάρχουν άπειρα

φρέατα των οποίων το άνοιγμα κρύβεται από πουρνάρια και

σκίνα και στα οποία μπορεί κανείς να πέσει.

Αντίθετα, είναι προσβάσιμες οι εγκαταστάσεις των αρχαίων

πλυντηρίων του μεταλλεύματος, που ουσιαστικά θα μπορού-

σαν να λειτουργήσουν και σήμερα. Το πλύσιμο του μεταλλεύ-

ματος και ο διαχωρισμός των άχρηστων (ελαφρότερων από

τον αργυρούχο μόλυβδο) υλικών γινόταν σε πλυντήρια με ελα-

φρώς κεκλιμένα αυλάκια και φρεάτια καθίζησης, αφού πρώτα

το μετάλλευμα είχε θρυμματιστεί με σφυριά και είχε περιέλθει

σε μορφή σκόνης. Λόγω της μεγάλης έλλειψης νερού στην

περιοχή κατασκευάζονταν μεγάλες κυκλικές δεξαμενές που

συνέλεγαν το νερό της βροχής. 

Μπορέσαμε λοιπόν να δούμε τις δεξαμενές αυτές, τα πλυντή-

ρια, τις τράπεζες θρυμματισμού του μεταλλεύματος και τα στε-

γνωτήρια, μεγάλα τετράγωνα επίπεδα, πάνω στα οποία

υπάρχουν ακόμα ίχνη από αργυρούχο μόλυβδο. Οι έρευνες και

ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο συνεχίζονται. Δυστυχώς,

ο χώρος αυτός που θα μπορούσε να αποτελεί μοναδικό πόλο

έλξης παγκοσμίως δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί. Δεν υπάρ-

χει καν ένα περίπτερο με πληροφορίες ή εκθέματα, κάτι που

σε άλλες χώρες θα θεωρούνταν αυτονόητο για ένα τεχνολο-

γικό μνημείο που σημάδεψε την ιστορία. Τουλάχιστον ο χώρος

είναι περιφραγμένος.

Η ενδιαφέρουσα αυτή ξενάγηση μέσα στα πεύκα του Εθνικού

Δρυμού άφησε τελικά πέρα από τις εξαιρετικές εντυπώσεις

και το ερώτημα, πώς θα είχε άραγε εξελιχθεί η ιστορία της Ελ-

λάδας και της Ευρώπης χωρίς το ασήμι του Λαυρίου και χωρίς

την αναχαίτιση των Περσών στη Σαλαμίνα;

Κώστας Φώσκολος

Ό,τι απομένει από τα πλυντήρια μεταλλεύματος της «Ελληνικής
Εταιρίας»  στο Λαύριο που γκρέμισε η χούντα το 1970

Τμήμα ενός από τα αρχαία πλυντήρια μεταλλεύματος. Διακρίνονται
δύο φρεάτια καθίζησης και το αυλάκι κύλισης που τα ενώνει.

Οι επισκέπτες ακούν με μεγάλη προσοχή τις εμπεριστατωμένες
εξηγήσεις του αρχαιολόγου Δέδε Λιώνη.

Ένα ταξίδι στο χρόνο

τα αρχαία μεταλλεία Λαυρίου


