Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά
την www.ebdomi.com
και στο Facebook

ΝΟΜΟΙ και Δίκαιο
Πολύς λόγος εσχάτως, κατάχρηση ορθότερα, γίνεται
για την «νομιμότητα»!
«Το προβλέπει ο νόμος», «ψηφίστηκε νόμος», «είναι
νόμος του κράτους» και άλλα παρεμφερή, από ‘κείνους που ψηφίζουν – όπως ψηφίζουν – τέτοιους νόμους της πλειοψηφίας, μιας τέτοιας «πλειοψηφίας»,
και από τα φερέφωνά τους.
«Νομιμότητα», κατ’ αυτούς, με μια φράση είναι ότι ψηφίζει η πλειοψηφία της Βουλής. Είναι όμως έτσι; Είναι,
σύμφωνα με την αγγλοσαξωνική μεταμφιεσμένη μεσαιωνική αντίληψη περί κράτους «δικαίου»,
κατά το δίκαιον του ισχυρού.
«...Νόμος δεν είναι συμβουλή, αλλά
προσταγή» και «το Αστικό Δίκαιο, αποτελείται από τους κανόνες που έχει διατυπώσει (θεσπίσει) η κυρίαρχη
εξουσία...»1 κατά τον Hobbes. Αντιλήψεις που διατυπώθηκαν ενάμιση σχεδόν
αιώνα πριν από τη Γαλλική επανάσταση.
του Κώστα
Κυρίαρχη
εξουσία στο Κράτος –
Βενετσάνου
Leviathan κατά τον Τ. Χόμπς, είναι είτε
ο Μονάρχης, είτε το Κοινοβούλιο της κυρίαρχης τάξης,
βεβαίως. Ο μεταγενέστερος Άγγλος Τζον Όστιν συμπλήρωσε το αυτονόητο, ότι το στοιχείο της προσταγής
στηρίζεται από τις κυρώσεις, ποινές, τιμωρίες που επιβάλλονται από την κυρίαρχη εξουσία. Παρ’ όλο που κατακρίθηκε από πολλούς επιφανείς νομικούς γιατί
παρέβλεπε την ουσία του δικαίου και έδινε υπερβολική
σημασία στο στοιχείο του καταναγκασμού, δέσποσε
στον τομέα της νομικής διδασκαλίας και αντίληψης του
δικαίου, στην Αγγλο-Αμερικάνικη αντίληψη, διδασκαλίας
και εφαρμογής του δικαίου. Θα μπορούσαμε άνετα λοιπόν να συμπεράνουμε, ιδιαίτερα από την εφαρμογή και
τις αντιλήψεις περί δικαίου στην εποχή μας, στον ευρω
Ατλαντικό κόσμο, ότι η κυρίαρχη τάση αντίληψης για
τους νόμους και το δίκαιο είναι αυτές των T. Hobbes,
του J. Austin, σ’ αντίθεση μάλιστα με τον σύγχρονο του
Hobbes, συμπατριώτη τους, Τζον Λοκ (John Locke), πατέρα του κλασικού φιλελευθερισμού και από τους σημαίνοντες στοχαστές του διαφωτισμού, μαζί με τον
Συνέχεια στη σελ. 2
Μπέρκλεϊ και τον Χιούμ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ από την
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

– ακύρωση, διαγραφή, αναστροφή –
Κοκορομαχίες, ευφυολογήματα, πνευματώδεις λεκτικοί διαξιφισμοί και λοιπά φαιδρολογήματα, Τ Ε Ρ Μ Α !
ΕΔΩ«ΚΑΙΓOΜΑΣΤΕ», καταστρεφόμαστε, το
έχετε καταλάβει; Οι πολιτικοί μας – σ’ αυτούς
απευθύνομαι – το έχουν συνειδητοποιήσει;
Απευθύνομαι κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΟΛΑ και πρωτίστως στον ΣΥΡΙΖΑ,
στους «Ανεξάρτητους Έλληνες» και το ΚΚΕ.
Συνέχεια στη σελ. 7

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια

Σελίδα 13

Η ανάγκη ενός νέου
δημοτικού σχήματος,
βάσει αρχών &
δεσμεύσεων

Σελίδα 12

γράφει ο Γ. Σκουμπούρης

Μεγάλη πρόοδος στην απορρόφηση του
ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής Σελίδα 14

Σελίδα 16

Βραβεύσεις
επιτυχόντων
στο Κορωπί

Eν όψει εκλογών
των ΟΤΑ
του Πέτρου Φιλίππου
Σελίδα 11
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Νόμοι και Δίκαιο
Συνέχεια από τη σελ. 1
Αποφεύγω ν’ αναφέρω ορισμένες ακραίες «σχολές» του περασμένου αιώνα, της σχολής των Νεοκαντιανών Ευρωπαίων,
κυρίως Γερμανών που βασίζονται στην υπόθεση ότι οι νόμοι
είναι κανόνες «καταναγκαστικής τάξεως», που θέτουν κάποιες «αυθεντίες» που στηρίζονται στο βασικό κανόνα
(grundnorm), ότι κάποιος «χ» (άρχουσα τάξη, ή Φίρερ;) έχει
αυτό το δικαίωμα, να θέτει δηλ. κανόνες ή να εκχωρεί αυτό
το δικαίωμα στις «αυθεντίες»!2
Αυτές οι «ξαναζεσταμένες» υστερο-μεσαιωνικές αντιλήψεις,
που αρχίζουν να κυριαρχούν πάλι στην εποχή μας, έρχονται
σε πλήρη αντίθεση, όχι μόνο με τις Ευρωπαϊκές αντιλήψεις
του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και
τις φιλοσοφικές αντιλήψεις περί δικαίου και νόμων, 2.500
ετών, από την Ελληνική Αρχαιότητα του Σόλωνα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, το Ρωμαϊκό Δίκαιο και τις αντιλήψεις
περι φυσικού δικαίου και θεϊκού λόγου της Χριστιανικής θρησκείας, προ της κοσμικής εκτροπής της και της διαπλοκής της
με την εξουσία και την άρχουσα τάξη.
Η Ευρωπαϊκή αντίληψη του ουμανισμού, της αναγέννησης
και του διαφωτισμού περί δικαίου και νόμων είναι ότι όταν
ένας νόμος δεν είναι σύμφωνος με τον «ορθό λόγο» και τη
δικαιοσύνη (το κοινό περί δικαίου αίσθημα), τότε δεν είναι
αληθινός νόμος· δεν είναι καν «νόμος»!3
Ο Πρύτανης του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σαρίπολος λέει
στο σύγγραμμά του4: «...εάν δεν ακολούθει η Βουλή παντάπασι την θέλησιν ή τας τάσεις του λαού, θα επήρχετο αφεύκτως επανάστασις».
Που σημαίνει, στα απλά Ελληνικά ότι αν η Βουλή ψηφίζει νόμους όχι σύμφωνους με τον «ορθό λόγο», το φυσικό δίκαιο
και τη θέληση του λαού και τις αρχές του ανθρωπισμού (Humanismus), οδηγεί αναπόφευκτα σε λαϊκή επανάσταση, με
ευθύνη των αυθαιρετούντων, ή μειωμένης υπευθυνότητας
Βουλευτών, που ενεργούν ως νεοκαντιανές «αυθεντίες».
Και επέρχεται, υπ’ ευθύνη τους, αναπότρεπτα επανάσταση
γιατί οι λαοί «ου περί μικρών, αλλά εκ μικρών στασιάζουσι δε
περί μεγάλων»5. Οι λαοί δηλαδή, κατά το Αριστοτέλειο απόφθεγμα, δεν είναι «μπαχαλάκηδες» να επαναστατούν για μικροπράγματα, αλλά επαναστατούν για σοβαρούς λόγους. Η
αφορμή όμως μπορεί να είναι φαινομενικά “μικρά πράγματα”,
που «ξεχειλίζουν το ποτήρι».
Και «το ποτήρι» έχει γεμίσει επικίνδυνα...

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 49η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, ώρα 8μ.μ.,
με 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2014 &
2. Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
Σημειώνουμε ότι είναι η 3η πρόσκληση με θέμα την ψήφιση
του προϋπολογισμού. Οι δύο προηγούμενες απέβησαν άκαρπες, αφού δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.
Εδώ θα πρέπει να προσέξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί
δεν επιτρέπεται να διαλύεται ο Δήμος πέντε μήνες πριν τις
εκλογές. Χωρίς προϋπολογισμό ο Δήμος θα βρεθεί σε μεγάλη αδυναμία, ακόμη και για τα στοιχειώδη.
Και αυτός που τελικά πλήτεται είναι η πόλη και οι κάτοικοι.

Κι ο Σβώλος όμως, μέσα στη γερμανική κατοχή, έγραφε για
την επανάσταση, στο σύγγραμμά του: «Πηγή πασών των
εξουσιών», κατά το Σύνταγμα, είναι ο Λαός [...] επομένως και
της νομοθετικής. Η άσκηση όμως αυτής της λαϊκής εξουσίας
έχει ανατεθεί στη Βουλή. Ο λαός δεν μπορεί νομικά, να καταργήσει ή να θεσπίσει νόμο. Εάν όμως η Βουλή, που ασκεί
αυτό το δικαίωμα, δεν το ασκεί σύμφωνα με την θέληση του
Λαού, τότε το ασκεί ο ίδιος ο Λαός, όχι με νομικό τρόπο,
αλλά «ως επανάστασις». Δι’ αυτής ο λαός, διαρρηγνύων το
περιορίζον αυτόν Δίκαιον, ασκεί αμέσως την εξουσίαν (όχι
δια αντιπροσώπων) και δη πάσαν εξουσίαν»6.
Δια της επαναστάσεως ο Λαός ασκεί το συνταγματικό του δικαίωμα, ως μοναδικός κυρίαρχος. The people is King (Ο Λαός
είναι Βασιλιάς) διαπιστώνει ο Taylor7. Επαναστατεί εξωθούμενος υπό επιόρκων, καταχρώμενων της εμπιστοσύνης του, ή
ανίκανων, ή ενδοτικών και «πρόθυμων» αντιπροσώπων του.
Αξίζει όμως ν’ ανατρέξουμε και στις χριστιανικές πηγές για
το πνεύμα και το ποιόν των νόμων:
Για τους καθολικούς εξακολουθεί να θεωρείται ότι «Νόμος
που δεν περικλείει το στοιχείο του “ορθού λόγου” και της δικαιοσύνης, δεν είναι αληθής και επομένως, ισχυρός νόμος»8.
Και ο Αγ. Θωμάς ο Ακυϊνάτης (13ος αιώνας) λέει «Ενας τυρρανικός νόμος ερχόμενος σε αντίθεση με τον “ορθό λόγο”,
δεν είναι νόμος»9. Ο Αγ. Θωμάς έδινε βαρύτητα στην ορθολογικότητα του νόμου (rationality), στο σκοπούμενο κοινό
αγαθό, στη δημοσίευση – γνωστοποίηση και στο ότι διατυπώνεται (formulation) εκ μέρους του λαού.
Οι πατέρες της Χριστιανισμού υιοθέτησαν την υπεροχή του
φυσικού δικαίου (jus naturale), έναντι του θετού. Το θετικό
(θετό) Δίκαιο για να είναι «δίκαιο», πρέπει να εναρμονίζεται
προς το φυσικό δίκαο.
Ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια» ενώ διαχωρίζει αυτά
τα δύο είδη δικαίου, δεν αναφέρει, σε περίπτωση συγκρούσεως, πιο υπερισχύει, γιατί θεωρεί προφανώς ως αυτονόητο
ότι υπερισχύει το φυσικό δίκαιο. Αυτό εξ’ άλλου φαίνεται και
από πολλά έργα και ιδίως στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλέους,
όπου το θετό δίκαιο εκφράζει ο Κρέων, ενώ το φυσικό (θεϊκό)
δίκαιο εκφράζεται έμπρακτα από την Αντιγόνη και στηρίζεται από τον Μάντη Τειρεσία (ιερέα), τον Αίμονα και το χορό
(κοινή γνώμη). Και την Ισμήνη, βεβαίως, αλλά ενδόμιχα, που
εκφράζει τον φοβισμένο πολίτη.
Και επειδή κάποιοι θα πουν, «καλά όλα αυτά, αλλά ο νόμος
είναι νόμος». Κι ακόμα περισσότερο, θα θυμηθούν τους Λατίνους, «Dura lex, sed lex» (σκληρός νόμος, αλλά νόμος) και
θα με καθηλώσουν – θα με καρφώσουν με τον Σωκράτη που
αντιτείνει στον Κρίτωνα, που τον καλεί να δραπετεύσει και
να μη πιει το κώνειο, ότι θα έρθουν οι Νόμοι και θα του πουν
«Εσύ, Σωκράτη, που δίδασκες υπακοή στους νόμους τώρα
την “κοπανάς”, για να μην υποστείς τις συνέπειες» θα πω
μόνον μια φράση: Και οι Λατίνοι και ο Σωκράτης αναφέρονταν σε Νόμους που τηρούσαν τις προϋποθέσεις του Δικαίου!
Του φυσικού δικαίου, του «ορθού λόγου», του «γενικού οφέλους», δηλ. του «κοινωνικού (δημοσίου) συμφέροντος», της
«γενικής παραδοχής». Σ’ αυτούς τους νόμους, στους νόμους
που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, οφείλουμε υπακοή. Μ’
αυτές τις προϋποθέσεις, θα έπινα κι εγώ το «κώνειο».
Στους νόμους μιας αμφίβολης πλειοψηφίας «αυθεντιών»(!),
που δεν ξέρουν τί ψηφίζουν (ένα άρθρο, αναρίθμητων παραγράφων, 750 σελίδων εντός ολίγων ωρών). Στους αντισυνταγματικούς
νόμους
των
Πράξεων
Νομοθετικού
Περιεχομένου. Στους κατοχικούς νόμους μιας τριμερούς επιτροπείας εκπροσώπων των τοκογλύφων. Στους νόμους που
καταστρέφουν την κοινωνία, το Λαό μας και την πατρίδα μας,
στους νόμους της «γενικής καταστροφής». Στους άδικους
ανορθόδοξους και παράλογους “νόμους” τυπικούς και έω-
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λους. Νόμους «γενικής απαξίωσης και άρνησης» (πλην των
φοβισμένων υπηκόων και ανδραπόδων. Σ’ αυτούς τους νόμους της γενικής καταστροφής οφείλουμε ανυπακοή. Όχι
μόνον ως πολίτες, αλλά και ως λειτουργοί δικαστικοί και αιρετοί και διάκονοι, δημόσιοι υπάλληλοι κατά περίπτωση.
―――――――――

Σημειώσεις:
1. Hobbes: “Leviathan”, 1651
2. UNESCO: Λ. Κοινωνικών Επιστημών, τομ.2 σελ.609
3. Αυτόθι ως άνω σελ. 608
4. Ν.Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ: «Συνταγματικόν Δίκαιον», 1903 τομ.1ος σελ.. 25
5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: «Πολιτικά» Κεφ. Ε’
6. Αλ. Ι.ΣΒΩΛΟΣ: «Συνταγματικόν Δίκαιον», 1942 (1934), τομ Α, σελ. 121
7. Taylor: “The origin and growth of the English constitution”, Λονδίνο 1889,
σελ. 616
(Σαρίπολος, αυτόθι ως άνω, σελ.17)
8. UNESCO: «Λ. Κοινωνικών Επιστημών» τομ.2, σελ.609
9. Αυτόθι, ως άνω σελ. 608

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Το σπίτι της Μαριονέτας

Σελ. 4

Εκπόνηση σχεδίου “Διαχείρισης
Παραλιακού Μετώπου” στα 3Β Σελ. 6

Αρχαιοελληνικές & Χριστιανικές
γιορτές σε παράλληλη πορεία
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Έβίβα παιδιά...
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Ληστεύουν τα ΑΤΜ με usb
Σελ. 10

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κατέθεσε η Ζ. ΚωνσταντοπούΣελ. 17
λου για τα υποβρύχια
Η κακή διατροφή οδηγεί σε
οφθαλμολογικές παθήσεις Σελ. 21
Βασιλόπιτα με βραβεύσεις στον
Σελ. 22
ΑΝΟΓ

Σχολικός Αθλητικός προσανατολισμός από το Σύλλογο
Ολυμπιονικών & αποφοίτων
της Ιωνιδείου Σχολής Σελ. 22

Πρωτάθλημα
Γλυφάδα

τάβλι

στην
Σελ. 23

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.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στιγμιότυπα από τα Φώτα!
Πολλά τα μηνύματα της ημέρας και από πολλές πλευρές.
Θρησκευτικά, αθλητικά, πολιτικά και βεβαίως δημοτικά.
Στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας, ο φακός μας αποθανάτισε τον
εναγκαλισμό δύο δημοτικών προσώπων και ενός γνωστού
επιχειρηματία: Δημήτρης Δαβάκης, Σάκης Θεοδωρακόπουλος και Σπύρος Πανάς.

Παρατήρηση του Αττικού Ουρανού
με το τηλεσκόπιο της Ανοιχτής Τέχνης!
Η «Ανοιχτή Τέχνη, σεμινάρια-διαλέξεις-δράσεις για τις τέχνες και τον πολιτισμό» και η
Αστρονομική Ένωση Σπάρτης σας καλούν στην βραδιά παρατήρησης του περίφημου Αττικού μας ουρανού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου, 19:30 μ.μ. στο
Polis Art Café, Πεσμαζόγλου 5, στο Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου. Είσοδος Ελεύθερη
Θα περιλαμβάνει:
Α.Ομιλία με θέμα: «ΗΛΙΟΣ, ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», από την
αστροφυσικό δρ Φιόρη – Αναστασία Μεταλληνού που εισηγείται το μάθημα της Αστρονομίας στην Ανοιχτή Τέχνη.
Ομιλία – συζήτηση με μέλη της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, σχετικά με το πως ασχολείται κάποιος με την ερασιτεχνική αστρονομία, με την αστροφωτογραφία, και σχετικά
με την μεταβαλλόμενη εικόνα του έναστρου ουρανού ανά εποχές και κατά περιοχή.
Β. Παρατήρηση του Αττικού ουρανού με τρία τηλεσκόπια στο Αίθριο της Στοάς του Βι-

βλίου, στις 20:30. Θα παρατηρήσουμε την Σελήνη, τις Πλειάδες, το νεφέλωμα του
Ωρίωνα, τον Δία κι όποιο άλλο ουράνιο αντικείμενο θελήσει τυχόν να μας κάνει παρέα!
Όλα όμως εξαρτώνται απ’ τον καιρό που οι προβλέψεις λένε πως θα μάς κάνει την χάρη!
Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να τηλεφωνείτε στην Ανοιχτή Τέχνη: Φιλελλήνων και
Ναυάρχου Νικοδήμου 2, Σύνταγμα, 210 32. 27. 188, από τις 12:00μμ – 22:00μ.μ.
Ή δηλώσετε συμμετοχή: info@anoixtitexni.gr
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― Πάμε Θέατρο! ―
Το σπίτι της Μαριονέτας

"ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ"
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
17 Ιανουαρίου 2014
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ώρα 8.30μ.μ.
- Γιώργος Ζερβός: Πρώτο μέρος από το μπαλέτο «Έρως
και Ψυχή»
- François-Adrien Boieldieu: Κοντσέρτο για άρπα και ορχήστρα σε ντο μείζονα
- Piotr Ilyich Tchaikovsky: Συμφωνία αρ. 5, έργο 64
Γωγώ Ξαγαρά, άρπα
Μουσική διεύθυνση: Μιχάλ Νασταρόβιτς

«Παραμύθια στο τζάκι»
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ στις 11:30π.μ. &
στις 5 μ.μ. το Θέατρο Μαριονέτας
"ΓΚΟΤΣΗ" προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της μαριονέτας με όμορφα παραμύθια δίπλα
στο τζάκι: «Πινόκιο», «Πήτερ-

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη Τηλέφωνο:
210 7282333

Οι Τρελοί Με Το Κλουβί
“Οι τρελοί με το κλουβί” ,
παίρνουν τα μπαγκάζια
τους και το κλουβί τους και
«εσωκλείονται» στο θέατρο Eliart, το οποίο κάθε
Τετάρτη θα μετατρέπεται
στην μεγαλύτερη ψυχιατρική πολυκατοικία και θα
υποδέχεται τρελούς πάσης
φύσεως!! Από 15 Γενάρη,
και κάθε Τετάρτη στις 9
μ.μ.
Μια πολυκατοικία, ένας
διαχειριστής, πέντε ένοικοι
και ένα πτώμα, μπλέκουν
σε μια «τρελή» περιπέτεια!!!
6 γείτονες, άνθρωποι απλοί
(δεν το λες), καθημερινοί
(ούτε κατά διάνοια), όπως
λέμε της διπλανής πόρτας
(αν έχετε τέτοιους δίπλα
σας ή μετακομίστε ή καλέστε την αστυνομία άμεσα),
καλούνται να διαχειριστούν
την ανακάλυψη ενός πτώ-

ματος στην είσοδο της πολυκατοικίας τους.
Αυτόματα ξεκινάει μια παράλογη ξεκαρδιστική ανατρεπτική και αποκαλυπτική
ημέρα που θα ορίσει την
ζωή αυτών των 6 …με συγχωρείτε 7 (είναι και το
πτώμα!) ανθρώπων, και θα
προσδιορίσει τον βαθμό
τρέλας τους.
...Οσοι τρελοί προσέλθετε….
Θέατρο Eliart - Από Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στις
21.00 μ.μ.
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210
3477677 (18:00 – 21:00) &
698 6 636767
Διάρκεια Παράστ.: 80 λεπτά
Τιμή Εισιτηρίου: 12 € - Φοιτητικό: 15 € τα δύο άτομα. Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας: 6 €
Θέατρο «Eliart», Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός Μετρό: Κεραμεικός

Η ΓΕΡΜΑ
Λόγω μεγάλης επιτυχίας, παρατείνονται οι
παραστάσεις της ΓΕΡΜΑ, σε σκηνοθεσία
Λίλλυς Μελεμέ στην κεντρική σκηνή του
Πολυχώρου Vault μέχρι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.
Μια σύγχρονη, πολυφωνική, και ανατρεπτική εκδοχή της κλασσικής τραγωδίας του Λόρκα, που
αποθεώνει την μητρότητα ως υπέρτατη μορφή
δημιουργίας και ελευθερίας, και αντικατοπτρίζει
το βαθύ υπαρξιακό κενό που κρύβεται πίσω από
τις ασφυκτικά χαμογελαστές οικογενειακές
φωτογραφίες. Ο πόθος για το παιδί που δεν έρ-

Παν», «Ο Αλαντίν & το μαγικό λυ-

χνάρι», «Μόγλης, το βιβλίο της
ζούγκλας» είναι τα παραμύθια που
ζωντανεύουν σ’ ένα ζεστό χώρο
γεμάτο μαριονέτες.
Οι παραστάσεις είναι ηχογραφημένες σε στούντιο από ηθοποιούς
του θεάτρου όπως ο Γιάννης Καλατζόπουλος, Κώστας Δαρλάσης,
Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Περικλής Λιανός, Χρήστος Συριώτης,
Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Πόγκας, Βίνα Παπαδοπούλου κ.α.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
* Παιχνίδι με χειροποίητες μαριονέτες
* Εργαστήριο με πηλό
* Διαδραστική εκμάθηση της ιστορίας της μαριονέτας &

* Παράσταση (Κάθε εβδομάδα με
νέο έργο)
Διάρκεια: 90' - Τιμή εισ.: 7€ Δ/νση: Ι.Ταμπά 43, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ. για πληροφορίες & κρατήσεις: 6937 014316
www.marionette.gr
Τις καθημερινές δίνονται παραστάσεις για σχολεία.

Εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους
στο Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη, στο Κορωπί!
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου
128 Κορωπί,
Τηλ./fax. 210 60 20 515

To Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ
στο Κορωπί, οργανώνει εκδηλώσεις γι’ αυτούς που
αγαπούν το βιβλίο, σε συνεργασία με την Δημοτική
Βιβλιοθήκη Κορωπίου.
Ετσι:

kalomoiraprofi@gmail.com

Κυριακή, 19 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ
6:30 το απόγευμα
Αθηνά Κακούρη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ,
ώρα 12 το μεσημέρι
Μαριάννα Κουμαριανού

«Η συντροφιά του
Λόφου»
Μια ιστορία ύπνου και αφύπνισης της φύσης μέσα από
την εναλλαγή των εποχών,

γεμάτο από την παρήγορη
θαλπωρή της μηλιάς, του
ανέμου, της αράχνης, του
σκαντζόχοιρου.
Εικονογράφηση: Μαίρη Πο-

χεται, μετατρέπεται σε εμμονή. Μια εμμονή ηλεκτρισμένη και ολοκληρωτική, που φλογίζει το
άνυδρο γυναικείο σώμα, και το μεταμορφώνει
σταδιακά από τοπίο ζωής σε τοπίο θανάτου.
Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες

Για 12 ακόμα παραστάσεις (έως την Τρίτη
27 Ιανουαρίου 2014)
Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Πολυχώρος VAULT
Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός
Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός
(8’ περίπου με τα πόδια)
Τηλέφωνα: 213 0356472 / 6937249659,
Email: vaulttheatre.gr@gmail.com

λυδώρου
Εκδόσεις: Παρρησία
Βιβλιοπωλείο “Πρόφη”

«1821 Η αρχή που
δεν ολοκληρώθηκε:
πότε και πώς δημιουργήθηκε το κράτος
όπου ζούμε σήμερα».
Εκδόσεις Πατάκη
Μια νέα αφήγηση της Ελληνικής επανάστασης, που
αναδεικνύει τη δράση των
Ευρωπαϊκών δυνάμεων...
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου κεντρική πλατεία
Παπασιδέρη
Τηλ. 210 66 26 595
Fax: 210 66 24 963, www.koropilib.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ
και ώρα 11 το πρωί
Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου

«Oι νταήδες του
βυθού και ο Ρομπέν

των θαλασσών»
Εικονογράφηση: Κατερίνα
Βερούτσου
Εκδόσεις: Susaeta
Ποιος είπε πως oι ήρωες
γεννιούνται θαρραλέοι ή
πως γνωρίζουν τη δύναμή
τους και το δρόμο τους από
την αρχή;
Μία ιστορία για τον εκφοβισμό δοσμένη εξαιρετικά και
με χιούμορ από την συγγραφέα, ηθοποιό και εκπαιδευτικό Γιώτα Αλεξάνδρου!
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου κεντρική πλατεία
Παπασιδέρη
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Αφιέρωμα
στον Τίτο Πατρίκιο
Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο
Ξενοφών» Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος κλείνει τον Γ΄
Κύκλο των Ποιητικών Αναλογίων με το Αναλόγιο – Αφιέρωμα στον Τίτο Πατρίκιο, την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου
2014 στις 19.30 στο Μουσείο Οίνου Λεωφ. Πέτσα (πλησίον εξόδου 16 της Αττικής Οδού – Παλλήνη) τηλ.:
2106037933, Για τον Τίτο Πατρίκιο θα μιλήσει ο Αναστάσης Βιστωνίτης και θα απαγγείλουν η Εσμεράλδα Γκέκα
και ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Επίσης θα παραστεί και θα απαγγείλει ο Τίτος Πατρίκιος!

Ξενάγηση στον Κεραμεικό
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στον Κεραμεικό την Κυριακή 19 Ιανουαρίου. Οπως πάντα ραντεβού στο μετρό Ακρόπολις στις 10 το πρωί.
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ- ΡΩΜΑΪΚΗ
ΑΓΟΡΑ Ξεκινώντας την ξενάγηση από τον Κεραμεικό,
το χώρο δημιουργίας των περίφημων Αττικών Αγγείων,
όπου βρισκόταν και το Δημόσιο Σήμα, το νεκροταφείο,
όπου οι Αθηναίοι έθαβαν τους πεσόντες στον πόλεμο,
τους ήρωες, τους πολιτικούς, τους φιλοσόφους, και γενικά τους επιφανείς πολίτες, θα φθάσουμε στη βιβλιοθήκη του Αδριανού, Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την
επίσκεψη μας στην Ρωμαϊκή Αγορά, που αποτελεί συνέχεια της αρχαίας αγοράς των Αθηνών
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής - Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948

Εκδρομή στην Ερέτρια
O πολιτιστικός και περιβαλλοντικος συλλογος
ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο οργανώνει εκδρομή στην Ερέτρια, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου.
Αναχώρηση από το δημαρχείο της Ηλιούπολης στις 7.30
το πρωί με κατεύθυνση την Ερέτρια Ευβοίας οδικώς.
Ξενάγηση στο μουσείο της Ερέτριας
και στον αρχαιολογικό χώρο.
Ορειβασία μέχρι το ο χωριό Γυμνό.
Για δηλωση συμμετοχής στο 6977611970 ή στο τηλέφωνο της Μαιρης Νταγιάντα 69578001.

“ΓΟΜΟΡΑ”
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα προβάλει
την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 21:00, την
αστυνομική ταινία “Γόμορα”, με γενική είσοδο 3
ευρώ)
Πρόκειται για ένα αστυνομικό δράμα που βγήκε το 2004 και διαρκεί 135 λεπτά.
Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Roberto Saviano, έχει σαρώσει σε βραβεία σε όλο τον κόσμο. Ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και για
τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών ενώ κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο Της Επιτροπής στο ίδιο φεστιβάλ.
Όταν η ταινία προβλήθηκε στην Ιταλία, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και η χάρη της έφτασε μέχρι το Ιταλικό Κοινοβούλιο, με
τον Σύλβιο Μπερλουσκόνι να την χαρακτηρίζει ντροπή για τη
χώρα.
Τέλος, ένας από τους σεναριογράφους, ο Gianni Di Gregorio,
έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην ταινία "Αυγουστιάτικο γεύμα στην Ρώμη" που έδειξε η Λέσχη πριν
λίγο καιρό.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία : Matteo Garrone
Σενάριο : Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio,
Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Roberto Saviano
Πρωταγωνιστές : Gianfelice Imparato, Salvatore Abruzzese,
Toni Servillo

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Κάλεσμα
σε βασιλόπιττα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Η Ανοιξη” καλεί την
Κυριακή 12.01.2014 και
ώρα 11:30 το πρωί στο
κόψιμο της βασιλόπιττας,
που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Κίτσι.
Τηλ. & Fax: 210 8970533 /
6977341792

KAΛΕΣΜΑ
ΣΕ ΧΟΡΟ
Ο Σύλλογος “Η Πρόοδος” Αγίας Μαρίνας
Κορωπίου, πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό
του στις 25 Ιανουαρίου
το βράδυ στο κέντρο
“Φιλία”. Τιμή συμμετοχής
17€ ανά άτομο.
Πληροφορίες:
6971872954 - 6972991674

Bραδιές με
τον Αττικό
Πνευματικό
Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος Γλυφάδας, την
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου
στις 7μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και
Δούσμανη,
Γλυφάδα,
έχει ομιλία με θέμα: «Η
καθημερινή
“Θυσία”
στην
ελληνική
άσφαλτο», με ομιλητή
τον Νικόλαο Αντωνίου,
ορθοπεδικό - χειρουργό.

Yπενθυμίζεται ότι η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης
μαζί με το Cafe Mosaique διοργανώνουν διαγωνισμό με
δώρο μία διπλή πρόσκληση για την επόμενη προβολή.
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Εκδηλώσεις του Δήμου 3Β
Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
3Β., η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, οργανώνει
μια σειρά δράσεων.
Αναλυτικά:
Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ Βάρης.
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014, μονοήμερη εκδρομή
στο Λουτράκι
Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ Βούλας
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 στις 20.30 επίσκεψη
στη θεατρική παράσταση «Μαρινέλλα Βέμπο , η συνάντηση» στο Θέατρο BADMINTON.
Την Παρασκευή 24 έως την Κυριακή 26 Ιανουαρίου
2014 τριήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα.
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ Βούλας
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 στις 20.30 επίσκεψη
στη θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη Mr.Green»
στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ.
Πληροφορίες: κ. Κουτρή Γεωργία
Τηλ: 213-2020045 - Fax: 213-2020159
e-mail: press@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr
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"Η Αριστερά ανάμεσα στο
Έθνος και στο Διεθνισμό"
Το πολιτιστικό τμήμα της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οργανώνει ομιλία-συζήτηση με θέμα:
"Η Αριστερά ανάμεσα στο Έθνος και στο Διεθνισμό"
Πώς στοχάστηκαν οι αριστεροί το έθνος; Εθνική ανεξαρτησία και Αριστερά:
Η διαφορά της κοινωνικής από την Εθνική χειραφέτηση.
Η επικαιρότητα της συζήτησης στην Ελλάδα σήμερα.
Ομιλητής είναι ο Άλκης Ρήγος, Πολιτικός επιστήμονας,
αναπληρωτής καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
και συγγραφέας.
Η εκδήλωση γίνεται την Τετάρτη 15 Γενάρη στις 7:30 μμ
στην Πνευματική Εστία της Βούλας, Ζεφύρου 2

Η Υγεία στην Εντατική
Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ
KYΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η Οργάνωση Μελών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
του ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει ημερίδα για την υγεία και το
φάρμακο, με τίτλο:

Ανάθεση μελέτης για την εκπόνηση σχεδίου

«Διαχείρισης Παραλιακού Μετώπου»
Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
Με εισήγηση του Δημάρχου Σ. Πανά και μετά
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανατέθηκε η μελέτη για την εκπόνηση «Σχεδίου
Διαχείρισης Παραλιακού Μετώπου» του Δήμου
Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης.
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί απαραίτητο
«εργαλείο», προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει
Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς αναφέρθηκε
σχετικά με τη μελέτη:
«H διεκδίκηση της διαχείρισης του παραλιακού μετώπου της πόλης μας αποτελεί για εμάς ζήτημα πρώτης
προτεραιότητας. Για να μπορέσουμε
όμως να πετύχουμε το στόχο αυτό,
πρέπει να διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του . Το στόχο

να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, που όπως αναφέρθηκε
στην εισήγησή του ο δήμαρχος, είναι να αναλάβει ο Δήμος τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου, που βρίσκεται στα όριά του και
συνδέεται άρρηκτα με τη φυσιογνωμία και την
ταυτότητα της περιοχής.

συνείδηση. Σε όλες τις ελεύθερες και
οργανωμένες ακτές θα κατασκευαστούν πρότυπα οικολογικά πάρκα, με
ήπιες, ξύλινες και κινητές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, πεζοδρόμους και
ποδηλατοδρόμους. Οι διαμορφώσεις
αυτές θα διατρέχουν όλο το παραλιακό
μέτωπο και θα καταλήγουν στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας.

δείγμα της προσέγγισής μας, αφού
αναπτύσσονται χωμάτινοι δρόμοι για
τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμοι, πρότυπες
παιδικές χαρές και φυτεύσεις με φυτά
της μεσογειακής χλωρίδας.
Σε κάθε περίπτωση εμείς αντιλαμβανόμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο
αξιοποίησης και ανάδειξης του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας, από

Η Υγεία στην Εντατική
Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΓΕΝΑΡΗ
2014, με ώρα έναρξης 10:30 πμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου "ΙΩΝΙΑ" (στη ΒΟΥΛΑ,
δίπλα στο Δημαρχείο)
Eισηγήσεις από τους ομιλητές:
- Γιάννης Μπασκόζος, γιατρός, τομεάρχης υγείας & κοινωνικού κράτους του ΣΥΡΙΖΑ, Α’ αντιπρόεδρος Π.Ι.Σ., με
θέμα: Οι μνημονιακές επιπτώσεις στην υγεία & οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
- Ειρήνη Αγαθοπούλου, φαρμακοποιός, βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: Φάρμακο – εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό;
- Γιώργος Βήχας, γιατρός, εθελοντής Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, με θέμα: Κοινωνικά ιατρεία – δομές αυτοοργάνωσης πολιτών, δομές αλληλεγγύης & αντίστασης.
- Αντώνης Καραβάς, γιατρός, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, με θέμα: Η επίθεση στο δικαίωμα
για δωρεάν & ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους. Μέτωπο αγώνα για την υπεράσπισή του.
- Δέσποινα Τοσονίδου, γιατρός - πρόεδρος Σωματείου
Εργαζομένων στο "Ασκληπιείο", με θέμα: «Ασκληπιείο»
Βούλας - η πολιτική της κατάρρευσης του Ε.Σ.Υ.
Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από επαγγελματίες από
τον ευρύτερο χώρο της υγείας και από πολίτες, ερωτήσεις και συζήτηση.

“Συνεργασία Πολιτών Μαρκοπούλου”
Γεν. Συνέλευση Κίνησης
Η Συνεργασία Πολιτών για Δημοκρατική Μαχητική Αυτοιδοίκηση σας καλεί στη Γενική Συνέλευση της Κίνησης,
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11/1/14 στο Ξενοδοχείο "Αλκυονίς" (παραλία Μαρκοπούλου), στις 6μμ.
“Συζητάμε μπροστά στους πολίτες του Δήμου μας τις
υποψηφιότητες για τις Δημοτικές Εκλογές του Μάη. Γι’
αυτόν ή γι’ αυτήν που θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου μας».

Ενα τμήμα από τη διαμόρφωση του Καβουρίου.

αυτό υπηρετεί η ανάθεση της μελέτης,
οι κατευθυντήριες γραμμές της οποίας
θα υπηρετούν το συνολικό μας όραμα,
που είναι να αποκτήσει το παραλιακό
μέτωπο έναν ενιαίο χαρακτήρα και ενιαία αισθητική, που θα αποτελεί σημείο
αναφοράς όχι μόνο για την Αττική,
αλλά και για όλη την Ελλάδα.
Το όραμα αυτό περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ακτών από τις περιφράξεις.
Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Βοτανικού Πάρκου στο κάμπινγκ της Βούλας, από όπου ξεκινάει το παραλιακό
μέτωπο του Δήμου. Το πάρκο θα δίνει
τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδευτούν στα φυτά της μεσογειακής χλωρίδας και να αποκτήσουν οικολογική

Εκεί θα διαμορφωθεί ένα φυσικό
πάρκο με αυτοφυή φυτά. Το σχέδιο
βασίζεται αποκλειστικά σε περιβαλλοντικές αρχές και αρχές οικολογίας
τοπίου, με προστασία και ενίσχυση
του ιθαγενούς «φρυγανότοπου»
στους λόφους νότια της Βάρκιζας και
με χαμηλές οριοθετήσεις διαδρομών
για περίπατο και ποδήλατο.

Εργα στο Καβούρι
Ένα τμήμα του συνολικού μας σχεδιασμού για το παραλιακό μέτωπο
υλοποιείται ήδη στην παραλία της
Βούλας και στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου. Πρόκειται για ένα
έργο που αποτελεί χαρακτηριστικό

αυτό που φαίνεται ότι προωθείται, υπό
την πίεση των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.
Ένα μοντέλο ανάδειξης και αξιοποίησης όπου τον πρώτο λόγο θα τον
έχουν οι τοπικές κοινωνίες κι όχι
Ανώνυμες Εταιρείες που στόχο θα
έχουν την επίτευξη οικονομικού οφέλους για να καλυφθούν οι μαύρες
τρύπες του δημόσιου χρέους.
Επιθυμούμε ένα μοντέλο ανάδειξης
που δίνει έμφαση στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα,
ένα μοντέλο που αναδεικνύει σε
πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κι όχι την επίτευξη οικονομικού
κέρδους».
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Ουσιαστική ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ από την ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Συνέχεια από την σελ.1

Αλλά και στη «Χρυσή Αυγή», ως νόμιμο κόμμα,
ακόμα και προς την παραπαίουσα ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά και
σε κάθε ενσυνείδητο και παραπλανηθέντα και τυπτόμενο υπό της συνειδήσεώς του κυβερνητικό Βουλευτή.

γικών πηγών, των κτήσεων και των κτημάτων του δημοσίου και της νόμιμα κτηθείσας περιουσίας των πολιτών, αποτελεσματική και ουσιαστική αντίδραση και
γόνιμη αντιπολίτευση είναι μια:

- Δήλωση εκ των προτέρων ότι θα ακυρωθεί από την
πολιτεία και τα δικαστήρια κάθε πράξη δημόσια ή
ιδιωτική ή μεταξύ δημοσίων φορέων που είναι αντίθετη με τα «χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη»,
καθώς και προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού
και του Έθνους.

Έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της συντελούμενης και επαπειλούμενης καταστροφής;
Έχετε πλήρη αντίληψη του μεγάθους της καταστροφής που επιφέρει, και θα επιφέρει ακόμη περισσότερο, στην πατρίδα μας και στο λαό μας ο ύπουλος
και ακήρυχτος αυτός κατακτηκτικός πόλεμος που
έχουν εξαπολύσει τα αρπακτικά όρνεα του μεγάλου
χρηματοπιστωτικού κυρίως κεφαλαίου;
Προμηνύεται, αν δεν επίκειται ήδη, νέα φραγκοκρατία! Δεν είναι υπερβολή.
Αποτελεσματική και ουσιαστική αντίδραση στην καταστρεπτική πολιτική, στην αρπακτική υπερφορολόγηση, στους πλειστηριασμούς και στις κατασχέσεις,
στα μέτρα πτωχοποίησης, στην αφαίμαξη και στη ληστρική αρπαγή, στο ξεπούλημα των πλουτοπαραγω-

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟY
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 7μμ
H νέα συνάντηση πρώτη του νέου χρόνου, του Δικτύου Σαρωνικού, θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου
στις 7μ.μ. στο Λαγονήσι, στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Σαρωνικού, (Λεωφ. Καλυβίων 61 πάνω από το
Μarket In)
Στη συνάντηση θα συζητηθούν όλα τα προβλήματα
του παραλιακού μετώπου που θα παρουσιάσουν οι
συλλογικότητες που θα παραβρεθούν, με αιχμή λόγω του κατεπείγοντος- το θέμα της εκποίησης της
Χερσονήσου της Βουλιαγμένης.
Θα δοθεί επίσης έμφαση στο θέμα της εκποίησης του
π. Αεροδρομίου του Σαρωνικού, για το οποίο θα υπάρξει ενημέρωση από μέλος της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην εκποίηση του Ελληνικού.
Η συνάντηση θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα, αφού
το Δίκτυο θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 7μμ στο πολιτιστικό του δήμου
Καλυβίων (Λεωφ. Καλυβίων 61 πάνω από το Μarket In)
Η λεωφόρος Καλυβίων είναι κάθετος στην παραλιακή
λεωφόρο στο 40ο χιλιόμετρο περίπου, όπου υπάρχει
και φανάρι
Πληροφορίες για την συνάντηση και το χώρο πραγματοποίησής της τηλ 6974831170. Δημήτρης Μαρμαρινός από το Σύλλογο Νέος Όλυμπος που έχει την
ευθύνη της διοργάνωσης

ημεδαπούς και αλλοδαπούς, περιουσιακών στοιχείων
του Δημοσίου που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς και στις περιπτώσεις που το τίμημα ή οι
όροι των «διαγωνισμών» ή συμφωνιών θεωρούνται
ασύμφοροι και εταιροβαρείς. (Για παράδειγμα το
«Καβούρι» - Αστέρας κλπ. στη Βουλιαγμένη).

Ασθενής στο δρόμο με καθετήρα!!! και ουροσυλλέκτη, μας
απευθύνει δραματικό μήνυμα. Τον ακούμε;

- Η άμεση δήλωση ότι κάθε άδικο μέτρο θα καταργηθεί άμεσα, από τη νέα κυβέρνηση.
- Θα διαγραφεί κάθε άδικο, επαχθές και υπεράνω των
παραγωγικών δυνατοτήτων χρέος των ιδιωτών (κατά
το άρθρο 4 & 5 του Συντάγματος). «Χαράτσια», τοκογλυφικά πρόστιμα κλπ.
- Οποιαδήποτε βίαιη και αδικαιολόγητη μεταβολή της
περιουσιακής κατάστασης των ιδιωτών θα αναστραφεί. (Όπως έγινε με τις αγοραπωλησίες της περιόδου της γερμανικής κατοχής ’41-44).
- Δήλωση εκ των προτέρων ότι για την σημερινή αντιπολίτευση – εν δυνάμει, κυβέρνηση – Δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες οι πωλήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, σε

- Η «συνέχεια του κράτους» δεν αναγνωρίζεται στις
πράξεις των Κυβερνήσεων από το 2010 και εντεύθεν
γιατί ήσαν προϊόν εκβιασμού εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, αντισυνταγματικών ενεργειών και
τρομοκρατίας!
ΕΤΣΙ ακυρώνονται στην πράξη οι αντεθνικές και αντιλαϊκές πράξεις της Κυβέρνησης καθ’ υπαγόρευση
της Τρόικα. Μετά από τέτοιες ξεκάθαρες δηλώσεις
της Αντιπολίτευσης, ποιός θ’ αναλάβει το διακύβευμα
ν’ αδιαφορήσει, όταν οι ίδιες δηλώσεις αποτελούν
έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση;
Άλλως; Άλλως βάσιμα θα θεωρηθεί από το λαό ότι
όλο το πολιτικό σύστημα, εγνωσμένα ή μη, λόγω δειλίας ή αβελτηρίας ή άγνοιας και οκνηρίας, υπηρετεί
κατ’ ουσίαν το σύστημα και άνομα οικονομικά συμφέροντα και όχι την Έλλάδα και τους Έλληνες!
Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και βγάζω
φωνή αγωνίας!
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

Ημέρα Αναδάσωσης στο Δήμο Κρωπίας
Ελάτε να πρασινίσουμε το Παλάτι - Άγιο Θωμά!
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης
Κιούσης και ο Πρόεδρος του
ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Βύρωνα
Νίκος Χαρδαλιάς, καλούν τους
πολίτες να συμμετέχουν στην
ημέρα Αναδάσωσης στο Δήμο
Κρωπίας, στη θέση «Παλάτι-Άγιος
Θωμάς», την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014, στις 10.00 το πρωί.
• Σημεία συνάντησης: 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου (Τέρμα
Οδού Γ.Βλάχου, βόρειος τομέας
περιοχής αναδάσωσης) και Οδός
Κολοκοτρώνη 67-83, τέρμα οδών
Γ.Κουλοχέρη, Γ. Μερκούρη και
Θωμά Ζωίτσα (νότιος τομέας περιοχής αναδάσωσης).

• Πρόσβαση: Με δημοτική συγκοινωνία από σταθμό Μετρό-Προαστιακός Κορωπίου με διαδρομή

κεντρική Λεωφόρος Β.Κωνσταντίνου προς οδό Κολοκοτρώνη, 4ο
Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου και

τέρμα Παλάτι- Άγιος Θωμάς. Με
λεωφορεία ΟΑΣΑ (330, 120, 309)
από σταθμό Μετρό-Προαστιακός
Κορωπίου με προορισμό τη στάση
Ανάληψη και μετά πεζοπορία από
οδό Αναστασίου Χατζηδήμα και
θωμά Ζωίτσα. Με ΙΧ από
Λεωφ.Β.Κωνσταντίνου προς οδό
Αδριανού, δεξιά προς οδό Ισιδώρου Μωραΐτη, Γ.Βλάχου (τέρμα
4ο Δημοτικό Σχολείο).
Γραφείο Τύπου Δήμου Κρωπίας
Ιωάννης Κατιμερτζόγλου
(6937929867)
Τηλ.: 210-6622324 (εσωτ. 128)
E-mail: grafeiotypou@e-koropi.gr
E-mail: press@spay.gr
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Όλοι αναρωτιόμαστε για το πως έφτασε
η πατρίδα μας στο χείλος του γκρεμού
και αν πραγματικά τα φάγαμε όλοι μαζί
όπως μας κατηγορεί με “περίσσιο” θράσος και “υπέρβαρη” χυδαιότητα ο πρώην
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου ο γνωστός ... κ. Πάγκαλος! Όχι
φίλες/οι δεν τα φάγαμε μαζί τους αλλά
τώρα μας ζητούν να πληρώσουμε εμείς
αυτά που αυτοί και οι φίλοι τους έκλεψαν
κατά καιρούς.Φυσικά το ερώτημα είναι αν
κάποιοι γνώριζαν όλα αυτά που γινόντουσαν πίσω από την πλάτη μας.
Οι απαντήσεις νομίζω είναι στο μυαλό
όλων μας και πέρα από την αυτονόητη
αλληλεγγύη και αλληλοπροστασία που
βασίζεται στην κλασική "ομερτά" που
έχουν συνήθως μεταξύ τους όλοι οι απατεώνες, φοβούμενοι μη βγάλει ο ένας τα
άπλυτα του άλλου στην φόρα, υπάρχουν
και κάποιοι άλλοι που γνώριζαν και γνωρίζουν αλλά δυστυχώς σιώπησαν και εξα-

Η κοιμώμενη δικαιοσύνη
πότε επιτέλους θα ξυπνήσει;
κολουθούν να σιωπούν.
Εντάξει θα μου πείτε ότι οι “Λειτουργοί”
της ενημέρωσης γνώριζαν αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε από δημοσιογράφους όπου η πλειονότητα τους ήταν
"γλύφτες" της εκάστοτε εξουσίας για να
εξασφαλίσουν και μια άλλη θεσούλα σε
κρατικό πόστο αλλά και να υπηρετήσουν
τους εργοδότες τους μεγαλοκαναλάρχες
οι οποίοι ήταν παράλληλα και μεγαλοεργολάβοι που έπαιρναν μεγάλες υπέρ-κοστολογημένες κρατικές δουλειές;
Μεγάλη λοιπόν η ευθύνη όλων αυτών
των τηλεαστέρων που ακόμα και σήμερα
συνεχίζουν να παραπληροφορούν όλους
όσους εξακολουθούν να τους βλέπουν

Αρχαιοελληνικές και Χριστιανικές
γιορτές σε παράλληλη πορεία
(Μια κριτική αναφορά κάτω από τον διττό
πρέποντα σεβασμό στους κανόνες της
ελεύθερης διανόησης)

«Παιδί το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις,
όπως το βρείς, κι όπως το δείς, να μην το
παρατήσεις»
από τους “Πατέρες” του Παλαμά
Αφορμή για το παρόν άρθρο, αποτέλεσε η
παρατήρηση, ότι η 25η Δεκεμβρίου ακόμα
και προ της έλευσης του Χριστιανισμού,
ήταν μεν ημέρα θρησκευτικής γιορτής,
αλλά με λατρεία παγανιστική. ¨
Ήταν δηλαδή, ημέρα αφιερωμένη στη λατρεία του Απόλλωνα, του Φοίβου, του
ζωοδότη θεού του Ήλιου, με τις εορτές
των Πυανεψίων.
Με το χέρι στις σελίδες του βιβλίου, “Η
Ομίχλη στους φωτεινούς χοροτόπους”
του λαογράφου και νομικού Δ.Ν. Λύρα,
προσπαθώ να διευρύνω τη γνώση μου
στον προαναφερόμενο χώρο.
Η Χριστιανική θρησκεία, από τα πρώτα της
ήδη βήματα, βρισκόταν σε μια αδιάκοπη
σκληρή αντιπαράθεση με οτιδήποτε εν τώ
συνόλω Ελληνικό, το οποίο αντιπροσώπευε και συνταυτιζόταν και με τις παλιές
ειδωλολατρικές λατρείες, αλλά και με την
αρχαία Ελληνική φιλοσοφία.
Αυτή η δυσάρεστη ιστορία, εν πολλοίς
οδήγησε και ακόμα οδηγεί τον Χριστιανισμό, σε αγωνιστική αντιπαράθεση προς

τις βασικές περί αρχαίας πολυθεϊστικής
θρησκείας απόψεις. Ενεργώς προς τούτοις
συνέβαλε ώστε, το χάσμα όχι απλά να
παραμένει οσημέραι αγεφύρωτο, μα και
το ιδεολογικό και κοινωνικό ρήγμα του
θρησκευτικού σεισμού του καινούργιου,
συνεχώς να διευρύνεται.
Οι όντως μεγάλοι θεωρητές και πατέρες
του Χριστιανισμού, εκλεπτυσμένοι και σοφοί
και μέτοχοι της ελληνικής Γραμματείας, τα
μάλα διοράθηκαν και διείδαν αυτόν τον ανεπίτρεπτο διχασμό, ο οποίος το μόνο που επετύγχανε ήταν να διεγείρει το μίσος. Αυτοί
υπερασπίστηκαν όχι την καθόλου θρησκευτική γενοκτονία, μα διακόνευσαν την «εν
Χριστώ» και «δια του Χριστού» κατανόηση.
Προσπάθησαν για έναν κόσμο, που, εκ Θεού
ή κατά άλλους εκ φυσικού δημιουργού, του
οφείλεται να εξελιχθεί, κρατώντας όμως τα
δικά του πρωτερινά πρότυπα, εναρμονισμένα σαν μνημονιακά θυμητάρια, αλλά
και επιλεκτικά προνόμια, του φιλοσοφικού
στοχασμού του.
Με προβολή, ακόμα τού «εν τή ειρήνη του
Χριστού και του Χριστού τοίς πάσι», με
τού «ού γάρ οίδασι τι ποιούσι» και τού
«συγχωρηθήναι και αγαπηθήναι εν τη
αγνοία τους αυτούς», αυτοί ύψωσαν το εν
τή ιεροσύνη ανάστημά τους, και αγωνίστηκαν και παντοιοτρόπως ηθέλησαν. Η
όποια σωτηριολογική διδασκαλία τους, το
κοινωνικό τους έργο, το θυσιαστικό παράδειγμά τους, έγραψε και ελάμπρυνε την

στα δελτία των οκτώ και όχι μόνο.
Όμως για μένα την μεγαλύτερη ευθύνη
όλων την φέρουν οι "Λειτουργοί" της Δικαιοσύνης οι οποίοι πλην ελάχιστων εξαιρέσεων δεν τιμούν τον όρκο τους!
Δυστυχώς όλοι μας πρόσφατα αισθανθήκαμε λύπη για τους υποτιθέμενους "θεματοφύλακες" του δικαίου που ενώ
έβγαλαν παράνομη και αντισυνταγματική
την μείωση του μισθού και του αφορολόγητου τους, έβγαλαν “νόμιμο” το Μνημόνιο που μας επέβαλαν οι σύγχρονοι
Γερμανοτσολιάδες και το οποίο οδηγεί
καθημερινά στην φτώχεια, στην εξαθλίωση αλλά και στο θάνατο πολλούς
απελπισμένους συμπατριώτες μας.

διαχρονική πορεία τους. Παρόλα ταύτα,
και ενώ ακόμα αντηχούσε το «ούκ εστίν
Έλλην ή Ιουδαίος, ούκ εστίν άρρεν ή θήλυ,
πάντες εν Χριστώ εσμέν», η φωνή του μάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού, τού καθ΄όλα τα
άλλα εξόχου, διεκήρυττε και κατά την
εποχή της Τουρκοκρατίας: «Αδελφοί εν
Ιησού Χριστώ Θεού, δεν είσθε Έλληνες,
είσθε Ορθόδοξοι Χριστιανοί». Παρέβλεπε
να πεί «είσθε Έλληνες ΚΑΙ Ορθόδοξοι
Χριστιανοί», παρόλο που στο εκκλησίασμα κυριαρχούσε το ελληνικό ανθρώπινο
στοιχείο, αλλά και ο ίδιος εκήρυττε τον χριστιανισμό στην ελληνική γλώσσα. Αυτό
όμως το ελλείπον «ΚΑΙ», λίγο αργότερα
στον μεγάλο αγώνα του γένους, ο μεγάλος αρχιστράτηγος, ο Κολοκοτρώνης εν
τη ευφυία του το αποκατέστησε βάζοντας
στο κεφάλι του προκλητικά, εκείνη την αρχαιοελληνική περικεφαλαία. Η αρχαιοελληνική αυτή περικεφαλαία ήταν η
υπενθύμηση και απόδειξη της γενετήσιας
Εθνικής φύτρας μας και η αδήριτη ανάγκη
επαναφοράς μας σε αυτή.
Εν συμπεράσματι φαίνεται, ότι αυτή η δυνατότητα συγκερασμού του Χριστιανισμού
με τον Ελληνισμό, από τα νεανικά βήματα
την νέας θρησκείας είχε καταδικασθεί,
γιατί οι ένθερμοι δογματιστές απλά και εν
φοβία έσπευδαν, να ταυτίσουν την αρχαία Ελλάδα με το ειδωλολατρικό Δωδεκάθεο,
αγνοώντας
αφ΄ενός
την
διακωμώδωση του βίου των Ολυμπίων που
έκαναν οι “τραγικοί ποιητές” Αθηναίοι, αφ’
ετέρου εκείνο «τώ αγνώστω θεώ» που είχε
ανακαλύψει και αποκαλύψει ο απόστολος
Παύλος.
Την εισαγωγική αυτή παρεμβολή και παράθεση την θεώρησα απαραίτητη, σε επιβεβαίωση στο «στοχάζομαι ελεύθερα» της
γραφής μου.
Τέλος πάντων, είτε η εγγενής μεταδοτικά
μεταχρονική αμάθεια, είτε μαζί και η ευνουχιστική στέρηση της γνώσης άφησαν
χώρο, εγκληματικά ελεύθερο για δεισιδαιμονίες, μυστικές αιρετικές δοξασίες, δαι-

Κύριοι Δικαστές μήπως ήρθε η ώρα να
σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και
να καλέσετε σε απολογία όλους αυτούς
που τζόγαραν τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων?
Μήπως θα πρέπει να καλέσετε αύριο κιόλας όλους αυτούς τους "επώνυμους"
υπουργούς γραμματείς και φαρισαίους
που καταγγέλλονται από "επώνυμους"
μάρτυρες για τις μίζες των εξοπλιστικών
προγραμμάτων;
Μήπως ήρθε ο καιρός να ερευνήσετε
ποιοι και γιατί παραποίησαν τα οικονομικά στοιχεία και μας έβαλαν στην Ο.Ν.Ε
το 2001 και ποιοι στο Δ.Ν.Τ το 2010;
Μήπως ήρθε “επιτέλους” η στιγμή να ορθώσετε το ανάστημα σας όπως απαιτεί το
αξίωμα σας για να προστατέψετε αυτό
τον δύσμοιρο λαό από όλους αυτούς
τους ψεύτες και τους κλέφτες?
Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

μονικές αναζητήσεις, και για όλα τα σχετικά απότοκα μιας απολιθωματικής συνεχόμενης,
διττής
έως
τώρα,
αμφισβήτησης.
Αυτός ο ευνουχισμός της γνώσης με τον
πυρρωνικό σκεπτικισμό στον ατέρμονα
κύκλο του, έδωσε πάλι έδαφος για την μετέπειτα επιβίωση παγανιστικών εθίμων και
παραδόσεων και για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε, ότι η θρησκευτική πίστη δεν επιβάλλεται εκ των άνω, αλλά ζυμώνεται δια
του λαού εκ των κάτω.
Ο Χριστιανισμός άργησε, αλλά τελικά κέρδισε την παγκοσμιοποίησή του και επιβιώνει για 2000 χρόνια
Αξίζει όμως τώρα σε συνέχεια, να θυμηθούμε ή και να μάθομε σε παράλληλη χρονική θεώρηση, τα όσα εορταστικά και
διαδικαστικά διαδραματίζονταν κατά τη
γέννηση τού κάθε παιδιού στην ελληνική
αρχαιότητα. Ακόμα τα σχετικά για το γάμο
και την κηδεία, ταφικά έθιμα αλλά και για
τις παράλληλες θρησκευτικές εορτές της
25ης Δεκεμβρίου.
Θα σταθούμε ιδιαίτερα στο χριστιανικό
Μυστήριο της Βάφτισης και του Γάμου,
όπως κατά διδασκαλία πρέπει συμπληρωματικά να γίνεται, έτσι ώστε η αλληγορική
έννοια στο περιεχόμενο της, ευλόγως να
αφομοιώνεται ουσιαστικότερα από τον
πιστό.
Και αυτά τα τελευταία όπως ακριβώς τα
σταχυολόγησα από τις εισηγήσεις του ΙΓ΄
Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου, που
έγινε στην Τήνο τον Σεπτέμβριο του 2011.
Αυτά όμως θα τα διαπραγματευθούμε την
επόμενη εβδομάδα.
Καλή χρονιά λοιπόν και υπομονή.
Και όσοι διαβάζετε ποίηση, ανοίξτε και τον
Παλαμά στο “Πατέρες” από τη συλλογή
“των Βωμών” του, και μελετήστε το ποίημα
ολόκληρο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σημ. Τα βιβλιογραφικά βοηθήματα του άρθρου στο τέλος αυτής της σειράς.

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

ροπλάνα για να φέρουμε τους κολεγιοευρωπαίους,
γιατί δεν μπαίνουν στις τακτικές αερογραμμές.
Φταίει λέτε το πλεόνασμα;

γραφή άλλων συμπαθούντων προς άλλες “τρομοκρατικές οργανώσεις”...

Απαγορεύομεν την κυκλοφορίαν

Συμπάθειες και διαγραφές...
Αννα Μπουζιάνη

...Με τη βοήθεια της Ευρώπης
«Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα
“έχασε” βιοτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα, με τη βοήθεια της
Ευρώπης...
Αντώνης Σαμαράς, 8.1.2014

Η φιέστα της προεδρίας της Ε.Ε.
Καλά, είναι η 5η φορά που αναλαμβάνουμε(!) την
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά τέτοιες
φιέστες πρώτη φορά κάνουμε, ενώ τα συσίτια καλά
κρατούν. Τα κοινωνικά Ιατρεία επίσης και τα κοινωνικά μαγειρεία το αυτό. Πληρώσαμε και ιδιωτικά αε-

Βγήκε από τα ρούχα της” η Ν.Δ. και εξέδωσε και ανακοίνωση για την φράση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Τατσόπουλου, στην ΤV του ΣΚΑΪ, ότι: «Υπάρχουν
άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να βλέπουν
με συμπάθεια τις ιδέες αυτών των ανθρώπων (17Ν)».
Μάλλον δεν βλέπει γύρω της και δεν ακούει. Γιατί αν
αφουγκραζόταν την κοινωνία θα έβλεπε ότι όλο και
μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται συμπαθών προς τέτοιες ιδέες...
Και ζητάει λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψει αμέσως όλους τους “συμπαθούντες” βουλευτές του.
Της διαφεύγει όμως το γεγονός ότι μέσα στη Ν.Δ.
υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές συμπαθούντες τη
“Χρυσή Αυγή”, την οποία η ίδια η Ν.Δ. έχει ονομάσει
τρομοκρατική οργάνωση. Ας διαγράψει λοιπόν
πρώτα η Ν.Δ. τους συμπαθούντες βουλευτές της
προς τη “Χρυσή Αυγή” και μετά να ζητήσει τη δια-

Με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2014 από της 6ης
πρωινής μέχρι της 12 νυχτερινής απαγορεύθηκε, για
λόγους δημόσιας ασφάλειας, κάθε συγκέντρωση-συνάθροιση και πορεία.
Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει...

Γνώριζαν αλλά τα έκρυβαν...
Πληροφορηθήκαμε όλοι τη δήλωση του βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας και αντιπροέδρου της Βουλής Ιωάννη
Τραγάκη ότι: “είχαμε τεκμηριώσει πλήρως την ανάμειξη
στις μίζες του Άκη Τσοχατζόπουλου αλλά και του Γιάννου
Παπαντωνίου”.
Κι αναρωτιόμαστε: αφού είχαν τεκμηριώσει άποψη για τις
μίζες, γιατί δεν πήγαν στον εισαγγελέα από το 2005; Για
να παραγραφεί, μετά την πενταετία κατά τη βουλευτική νομοθεσία; (Γιαννης κερνάει Γιαννης πίνει). Μόνο για τους
πολίτες ισχύουν οι 20ετίες και οι αιώνιες απαιτήσεις. Κι
έχουν το θράσος να τους υπολήπονται οι πολίτες...

Εβίβα παιδιά ...
Σε όλους μας έχει τύχει να συλλογιστούμε κάποιες
φορές στοχασμούς που άλλοι πριν από εμάς αποτύπωσαν. Σε όλους μας έχει τύχει να σκεφτούμε ότι κάποιος άλλος πριν από εμάς συλλογιόταν το ίδιο με
μας και μόνο τα λόγια διαφέρουν λίγο. Έτσι όπως ο
Will Durant έγραψε κάποτε: Δεν υπάρχει τίποτε που
να μην το έχουν πει οι Έλληνες».
Με χαρά μου παραδίδω τον χώρο του άρθρου μου
στον Φώτη Κόντογλου κι ο λόγος απλός: Σκόπευα να
γράψω δυό λόγια γιά το πως πιαστήκαμε κορόϊδα και
μπήκαμε στην Ε.Ε. και στο ευρώ. Κι άξαφνα μου ήρθε
η θύμηση του «μύθου του χταποδιού» του Φ. Κόντογλου. Σκέφτηκα ότι θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερα από τα δικά του λόγια γιά να εκφράσω αυτό που
τόσο γλαφυρά και εύστοχα απέδωσε. Δεν χρησιμοποιώ τον Κόντογλου ως άλλοθι φυγοπονίας, αιτούμαι
την κατανόησή σας, δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Άμωμοι εν οδώ παρεδόθημεν, ή κατά την
οδόν της κάνουλας και του ποτηρίου βαδίζοντες
πάλιν τον καύκον επίαμεν, πάλιν τον νουν απωλέσαμεν, (γιά να θυμηθούμε γνωστό κράξιμο σε αυτοκράτορα στον βυζαντινό ιππόδρομο).

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

κρασί, μάνα!». «Αχ! Σ’ έχασα παιδί μου!».
Ο μύθος αυτός ταιριάζει πολύ στην καημένη την Ελλάδα, και να η εξήγηση: Το χταποδάκι είναι η Ελλάδα.
Το τρυπάνε οι ψαράδες με το καμάκι. Φωνάζει «με
πιάσανε, μάνα!». Και η μάνα, που είναι η μοίρα της
Ελλάδας, της λέγει θαρρετά: «Μην φοβάσαι παιδί
μου!». Ύστερα λέγει: «Με σγουρίζουνε, με κόβουνε,
με βράζουνε, με μασάνε!». Κ’ η μάνα του απαντά:
«Μην φοβάσαι παιδί μου!». Μα σαν φώναξε το χταποδάκι: «Πίνουνε κρασί, μάνα!», τότε εκείνη αναστέναξε και φώναξε: «Αχ! Σ’ έχασα παιδί μου!». Γιατί το
κρασί είναι ο αντίμαχος του χταποδιού, επειδή το

Κι έτσι όπως το κρασί έλυωσε το χταπόδι μέσα στο
στομάχι εκείνων που το φάγανε, έτσι κι η άτυχη Ελλάδα λυώνει και πεθαίνει σήμερα και κοντεύει να
χαθεί από το πρόσωπο της γης, από το γλυκό κρασί
του λεγόμενου «πολιτισμού», που τη μέθυσε και δεν
ξέρει τι κάνει.

Ο μύθος του χταποδιού

Η χταπόδα βοσκά στον πάτο της θάλασσας, μαζί με
το χταποδάκι. Άξαφνα το καμακίζουνε. Το χταποδάκι
φωνάζει: «Με πιάσανε μάνα!». Η μάνα του, τού λέγει:
«Μην φοβάσαι παιδί μου!». Ξαναφωνάζει το μικρό:
«Με βγάζουν από την θάλασσα!». Πάλι λέγει η μάνα:
«Μην φοβάσαι παιδί μου». Και πάλι: «Με σγουρίζουνε
μάνα!». «Μην φοβάσαι παιδί μου». «Με κόβουνε με
το μαχαίρι!». «Μην φοβάσαι ...παιδί μου». Με βράζουνε, μάνα!». «Μην φοβάσαι παιδί μου». «Με μασάνε, μάνα!». «Μην φοβάσαι παιδί μου». «Πίνουνε

τακτητές, που την πετσοκόβανε, την καίγανε, την
σφάζανε, την κρεμάγανε, μα δεν παράδινε το
πνεύμα, γιατί η μοίρα της που την παρασταίνει η χταποδομάνα, της έλεγε: «Μην φοβάσαι!».
Κι αυτή αντρειευότανε και νικούσε τους βασανιστές
της και τα παιδιά της γινόντανε άγιοι μάρτυρες και
ξακουστά παλικάρια, ως που ερχότανε καιρός που
έβαζε κάτω τους τυράννους και στεκότανε πάλι ζωντανή, σαν κάστρο ακατάλυτο. Τώρα, όμως, έφτασε η
ώρα της να πεθάνει ως φαίνεται. Γιατί, ύστερα από
τα σπαθιά κι από τις φωτιές κι από τα τουφέκια, ήρθε
ο χειρότερος εχθρός, που τον παριστάνει το κρασί
που ήπιανε εκείνοι που φάγανε το χταπόδι.
Ήρθε ο λεγόμενος «πολιτισμός» με χαϊδέματα και με
γλυκά λόγια λέγοντάς της: «Ήρθα για να σου φέρω
τα δώρα μου, να σου δώσω λεφτά για ν’ ανακουφίσω
τη φτώχεια σου, να διασκεδάσουμε μαζί, να χορεύουμε μαζί, να έχεις τις ευκολίες σου με τα μηχανήματά μου, ώστε να μην τυραννιέσαι όπως πριν, να
μάθεις στη γύμνια και στην αδιαντροπιά, για να χαρείς τη ζωή σου».

λυώνει στο στομάχι.
Με άλλα λόγια, η μάνα δεν φοβήθηκε μήτε το μαχαίρι, μήτε τα δόντια, αυτά τα φοβερά πράγματα, φοβήθηκε όμως το κρασί, που είναι το πιο ήμερο κι
αθώο, μπροστά στα μαχαίρια και στα δόντια. Έτσι και
η Ελλάδα, που την παριστάνει το χταποδάκι, πέρασε
από πολλά σκληρά μαρτύρια, από Πέρσες, από Γότθους, Τατάρους, Τούρκους κι άλλους σκληρούς κα-

Φώτης Κόντογλου – «Ασάλευτο Θεμέλιο»
(Σ.Σ: Ο μεγάλος ζωγράφος και λογοτέχνης μας,
Φώτης Κόντογλου, πέθανε το 1965. Δεν ατύχησε,
επομένως, να ζήσει και τα σημερινά μας χάλια, αλλά
σίγουρα έβλεπε πολύ μακριά, ενώ οι περισσότεροι
από εμάς αποδεικνύουμε ότι δεν μπορούμε να δούμε
πέρα από τη μύτη μας.)
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης· ο σύγχρονος Αϊνστάιν
Εκεί που οι μαθηματικοί αλγόριθμοι είναι η καθημερινή γλώσσα επικοινωνίας, εκεί όπου ο υλικός κόσμος μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, εκεί όπου
δημιουργείται το μέλλον της επιστήμης της τεχνολογίας, εκεί θα βρούμε τον Έλληνα καθηγητή του
ΜΙΤ Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.
Ο σύγχρονος Αϊνστάιν όπως τον αποκαλούν, έγινε
ευρέως γνωστός στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν όταν
πραγματοποίησε στην Αθήνα μια ομιλία στα πλαίσια
του The Hub Events - Science με τίτλο “Από την πληροφορία στην Πληροφορική”.
O Κωνσταντίνος Δασκαλάκης αφού τέλειωσε με άριστα το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, πήγε στην
Αμερική για μεταπτυχιακά στο Berkley, δούλεψε
μόλις 1 χρόνο στην Microsoft και έφυγε για να ακολουθήσει ακαδημαική και ερευνητική καριέρα στο

διασημότερο στον τομέα της Πληροφορικής Πανεπιστήμιο, το ΜΙΤ.
Το 2009, στη διατριβή του «The Complexity of Nash
Equilibria», ο Δασκαλάκης απάντησε σε ένα αλγοριθμικό ερώτημα που παρέμενε αναπάντητο από το
1950, δηλαδή από την εποχή που το έθεσε ο νομπελίστας Οικονομικών Επιστημών John Forbes Nash,
του οποίου η ζωή έγινε και φιλμ πριν από μερικά χρόνια με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου και τίτλο
"Ένας υπέροχος άνθρωπος".
Σε συνέντευξη που έδωσε στο eirinika.gr δήλωσε ότι
“αισθάνομαι υπηρέτης της επιστήμης και όνειρο μου
είναι η πρόοδος της ανθρώπινης γνώσης. Δεν με
συγκινούν τα υλικά όνειρα”. Και συμπλήρωσε: “Η ζωή
του ερευνητή είναι συναρπαστική. Όταν λύνεις ένα

Ληστεύουν τα ΑΤΜ με ένα απλό στικάκι usb
“Μπροστά” από την τεχνολογία ασφαλείας των
ηλεκτρονικών συστημάτων ανάληψης χρημάτων
φαίνεται να είναι οι ληστές.
Όσο κι αν προσπαθούν οι
τράπεζες να προστατέψουν τους πελάτες τους,
τόσο οι ληστές βρίσκουν
νέους τρόπους να “τρυπώνουν” στους λογαριασμούς μας.
Ο νέος τρόπος κλοπής
χρημάτων από τα γνωστά
ATM με ένα απλό φλασάκι usb, πρωτοεμφανίστηκε σε κάποια τράπεζα
της Ευρώπης, το όνομα
της οποίας δεν είναι γνωστό, όπου διαπίστωσαν
ξαφνικά ότι τα λεφτά από
το μηχάνημα τελειώνουν
περιέργως
γρήγορα,
χωρίς όμως να βρίσκουν
κάποια
δυσλειτουργία
στην λειτουργία του.
Έβαλαν λοιπον κάμερες
για να ελέγξουν τι συμβαίνει και διαπίστωσαν ότι
το ΑΤΜ «άδειαζαν» κάποιοι χρησιμοποιώντας
ένα απλό φλασάκι USB

όπως αυτά που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά
για να αποθηκεύουμε και

να μεταφέρουμε αρχεία
στους υπολογιστές μας.
Στο μεγάλο συνέδριο
χάκερ Chaos Computing
Congress που διεξήχθη
στο Αμβούργο οι «ειδικοί» εξήγησαν την μέθοδο.
Ο τρόπος που λειτουργούν είναι ο εξής: ανοίγουν
συγκεκριμένο
σημείο του ΑΤΜ το οποίο
γνωρίζουν ότι θα τους

δώσει πρόσβαση στον μηχανισμό του. Τοποθετούν
το USB στην τρύπα και

συνδέονται με τον μηχανισμό εγκαθιστώντας σε
αυτόν το ειδικό για την
περίσταση λογισμικό. Στη
συνέχεια δίνουν εντολή
ενεργοποίησης του λογισμικού και τότε εμφανίζεται στην οθόνη του ΑΤΜ
ένα νέο μενού λίγο ...διαφορετικό από εκείνο που
κανονικά πρέπει να εμφανίζεται.
Το νέο μενού τους δίνει

τη δυνατότητα να κάνουν
ανάληψη
μετρητών
άμεσα με μια μόνο εντολή
ώστε να μειώσουν στο μίνιμουμ τον χρόνο παραμονής
τους
στο
μηχάνημα. Μετά την ανάληψη κλείνουν την τρύπα
και “ούτε γάτα ούτε
ζημιά”. Ετσι αν δεν είναι
άπληστοι και δεν αδειάζουν σε μια επίσκεψη το
ΑΤΜ που έχουν παγιδεύσει θα μπορούν να κάνουν
αναλήψεις ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και
όσο αισθάνονται ασφαλείς ότι δεν έχουν γίνει
αντιληπτοί από την τράπεζα.
στοιχεία από techit.gr

πρόβλημα ανοίγεις μια πόρτα που απλώνει μπροστά
σου πολλά καινούρια μονοπάτια αναζήτησης. Η ζωή
στο ΜΙΤ είναι έντονη, με πολλές ευθύνες αλλά και το
προνόμιο αλληλεπίδρασης με τους πιο ευφυείς ανθρώπους του κόσμου. Η προηγούμενη έρευνά μου
διαπίστωσε την ανεπάρκεια της οικονομικής θεωρίας
για τη μελέτη του Internet. Αυτό που με καίει τώρα
είναι να βρω την κατάλληλη θεωρία”.

Κρατούσε την μάνα του
μουμιοποιημένη
Όπως φαίνεται απ’ το τελευταίο περιστατικό που συνέβη στην Αργεντινή, δεν είναι μόνο οι Έλληνες μαμάκιδες...
Σε προάστιο του Μπουένος Άιρες βρέθηκε μετά από παράπονα γειτόνων για δυσωδία, νεκρός στο σπίτι του
ένας 58χρονος άντρας και η μούμια της μητέρας του
που βρισκόταν σε καθήμενη στάση σε μια καρέκλα στο
τραπέζι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DYN.
Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 58χρονος άντρας πέθανε πριν
περίπου ένα μήνα, ενώ η μητέρα του είχε πεθάνει πριν
από περίπου μια δεκαετία.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 -Γιωργο με απατας?
-Οχι ρε μωρο μου... μα τι εχετε παθει ολες σημερα?
4 Καταγμα λεκανης η Μερκελ.....για το οτι εχει ξεκανει τη μιση λεκανη της μεσογειου ουτε
λογος.....!
4 Σοκ στο πανελλήνιο, υπάρχουν συριζαίοι που συμπαθούν τη 17Ν. Επίσης υπάρχουν νεοδημοκράτες που συμπαθούν τη χούντα, αλλά μην το κάνουμε θέμα.
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επιστολές - σχόλια
Εν όψει των εκλογών των ΟΤΑ
Η λειτουργία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου «στραγγάλισε»
την αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης

«Ελληνική προεδρία
με ..δεκανίκια!»
4,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εξαθλιωμένοι και ταπεινωμένοι. Τα εθνικά θέματα
έχουν ριχτεί στον καιάδα της πολιτικής ατζέντας. Η
Εθνική κυριαρχία έχει καταλυθεί - με τις ευλογίες της
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια Ευρώπη που έχει
χάσει το βηματισμό της, η Ελλάδα αναλαμβάνει επίσημα
χρέη Προεδρίας. Προεδρία με δεκανίκια, καθώς η χώρα
βρίσκεται υπό καθεστώς οικονομικού προτεκτοράτου από
τους ίδιους τους Ευρωπαίους εταίρους, επί των οποίων υποτίθεται - προεδρεύει!
Οι δε κομπορρήμονες ταγοί που ξεπούλησαν με ιδιαίτερη
ευκολία τη χώρα σε ξένα συμφέροντα, έρχονται τώρα να
θριαμβολογήσουν πάνω στο ετοιμοθάνατο κουφάρι του
λαού που, υποτίθεται, υπηρετούν!
Οι ψευδαισθήσεις διαλύθηκαν! Τα ψέμματα τελείωσαν!
Οι μάσκες έπεσαν! Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπουληθεί
στο φονταμενταλισμό των Αγορών! Δεν είναι πλέον, ούτε
επιδιώκει να γίνει, η Ευρώπη των Εθνών, αλλά η Ευρώπη
του χρήματος!
Το Εθνικό Μέτωπο θεωρεί ανούσια, υποκριτική και, εν
τέλει, προκλητική την πανηγυρική στάση της Ελληνικής
κυβέρνησης, όταν δαπανώνται τεράστια χρήματα για την
ανάληψη της Προεδρίας την ίδια στιγμή που συμπολίτες
μας πεινάνε!
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Λεωφ. Συγγρού 40-42, Αθήνα Τηλ: 2109210608 & -628
www.ethnikometopo.gr Email: info@ethnikometopo.gr.

Ονειρεύομαι;
Ονειρεύομαι ένα τόπο χωρίς φράχτες
χωρίς βία, χειραγώγηση, εκβιασμούς
με δωρεάν ηλεκτρικό, τηλέφωνο, νερό
και πάροχο επικοινωνιακό
χωρίς εισιτήρια, μέτρα εισπρακτικά
ειδήσεων δελτία ψυχαναγκαστικά
διαφημίσεις, χάπια, τιμωρία
μα με συμπόνια, αγάπη, γέλιο, αφθονία
με δωρεάν τη στέγη, ρούχα, φαγητό
απάλειψη των «πρέπει» από το λεξικό
με φως, με χρώμα, μουσική
αρμονική συνύπαρξη όλων όσων στη γη
χωρίς ρολόι, βασιλιάδες,
κηφήνες, πρίγκιπες παραμυθιών
Μπομπ Σφουγγαράκη, Μπάρμπι, εξολοθρευτές
κατευθυνόμενη παιδεία, φυλακές
Το σύμπαν όλο, αν βγάλεις το κενό,
χωράει σ' ένα μπιζέλι τόσο δα μικρό.
Στο δίλημμα του Ηρακλή κακία ή αρετή
υπάρχει τρίτος δρόμος: Η Ζωή.
Ονειρεύομαι ένα τόπο ανθρώπινο
αμόλυντο, ελεύθερο, ειρηνικό
για κάποιους όσο ουτοπικό
τόσο για εμένα εφικτό.
Γιώργος Ρούσκας

Το τέλος του 2013 βρίσκει τον θεσμό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχει
χτυπηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα τόσο
από την οικονομική κρίση όσο και
από την ίδια την κυβέρνηση.
Ο Καλλικράτης στο σύνολό του απέτυχε να αποδώσει καρπούς όχι μόνο
στην Αυτοδιοίκηση αλλά και στην
κοινωνία. Η οικονομική μείωση των
πόρων προς την Τ.Α. – που ξεπέρασε
το 70% - ήταν η μεγαλύτερη που
έγινε συγκριτικά με όλους τους άλλους φορείς του δημόσιου.
Η λειτουργία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου «στραγγάλισε» την αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης και τη
δυνατότητά της για προγραμματισμό
έργων και δραστηριοτήτων προς
όφελος της κοινωνίας.
Παράλληλα, η τεράστια γραφειοκρατία που απλώθηκε σε όλες τις δομές
και τις λειτουργίες δυσκόλεψε στο
έπακρο κάθε δραστηριότητα της Αυτοδιοίκησης σε βάρος των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Επιπλέον, οι καταργήσεις υπηρεσιών
(Δημοτική Αστυνομία, σχολικοί φύλακες) αλλά και οι απολύσεις αναγκαίου (μόνιμου και έκτακτου)
προσωπικού που έγιναν στο πλαίσιο
της υλοποίησης των επιταγών της
Τρόικας, οδηγούν την Αυτοδιοίκηση
σε πλήρη διοικητική κατάρρευση.
Η προσπάθεια απαξίωσης του θεσμού στα μάτια των πολιτών που έχει
ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια τόσο
από την ίδια την κυβέρνηση όσο και
από διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είναι διαρκής και μόνιμη. Με
όλα αυτά που έχουν συμβεί, η Τ.Α.
και κυρίως τα όργανά της (ΚΕΔΕ,
ΠΕΔ), δεν έχουν σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων και δεν έχουν αν-

της λιτότητας, της φτώχειας και της
ανεργίας με έναν καθαρό πολιτικό
αυτοδιοικητικό λόγο.
Θα πρέπει ξεκάθαρα να διεκδικηθεί
από το κεντρικό κράτος η πραγματική αποκέντρωση και η αυτοδυναμία
της Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει η Τ.Α.
να έχει ως στόχο τη στήριξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που έχει
δημιουργήσει η λαίλαπα των μνημονίων.

γράφει ο Πέτρος Φιλίππου
Δήμαρχος Σαρωνικού

τισταθεί όπως θα έπρεπε ώστε να
διατηρήσουν την αξιοπρέπεια και το
κύρος της ίδιας της Αυτοδιοίκησης
αλλά και των ανθρώπων που υπηρετούν σε αυτήν.
Εξαιτίας όλων των παραπάνω, το
2014 που έρχεται, βρίσκει την Αυτοδιοίκηση κλονισμένη και το μέλλον
της να διαγράφεται δυσοίωνο. Για
τον λόγο αυτό, θα πρέπει σύσσωμος
ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης – αιρετοί και εργαζόμενοι – να ορθώσουν
το ανάστημά τους και να εκφράσουν
την έντονη αντίθεση και αντίδρασή
τους σε όλα αυτά που η κυβέρνηση
έχει προγραμματίσει και να αντιστρέψουν τις οδυνηρές συνθήκες
που οι κυβερνώντες έχουν επιβάλλει
στον χώρο.
Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που θα γίνουν τον Μάιο του
2014, θα πρέπει τα μηνύματα που θα
σταλούν προς την κοινωνία να είναι
σαφή και ξεκάθαρα. Πρώτα απ’ όλα
να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε στις μνημονιακές πολιτικές

Η Αυτοδιοίκηση είναι ο μοναδικός θεσμός που στέκεται δίπλα στον πολίτη
στην καθημερινότητά του και στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα πρέπει με
συντονισμένες και προγραμματισμένες πολιτικές να αποκτήσει και πάλι
την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Το μήνυμα λοιπόν για το 2014 είναι
ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να
σταθεί η κοινωνία ξανά στα πόδια
της και η Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη
να μπορέσει να δώσει πάλι τον τόνο
της ελπίδας και της αισιοδοξίας σε
όλες τις πληττόμενες κοινωνικές
ομάδες.
Θα πρέπει δε από τις δημοτικές
εκλογές του 2014, η κυβέρνηση και
το μνημονιακό κατεστημένο να λάβει
ένα δυνατό μήνυμα ότι η κοινωνία
αντιστέκεται και ότι έχει απορρίψει
τις μνημονιακές πολιτικές.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις, ευχόμαστε σε όσους ασχοληθούν με την Αυτοδιοίκηση καλό αγώνα και καλά
αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Είναι ο μόνος δρόμος για να
είναι καλύτερο και πιο δημιουργικό
το 2014.

Κάλαντα και επίκαιρα...
Χωρίς Άη Βασίλη

Κάλαντα & Ευχές

Ο Αη Βασίλης έμαθα δεν
έρχεται εν τέλει,
είναι παλιό το έλκηθρο
και ακριβά τα τέλη...
Δώρα λοιπόν μην ψάχνετε
να βρείτε μες στο τζακι,
τα έκλεψε η Τρόικα
μαζί με τον Γιωργάκη.
Όμως εμείς οι Έλληνες
καθόλου δεν μασάμε,
κάτι θα βρούμε απ’ την αρχή
ξανά μπροστά να πάμε!
Μανώλης

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά, καλά και να σας βρούμε,
τα κάλαντα να ψάλλουμε και τις ευχές να πούμε.
Ο Άγιος Βασίλης πού 'ρχεται, από την Καισαρεία,
να φέρει δώρα σ' όλους σας, να φέρει και υγεία.
Καλή να είναι η χρονιά, καλή κι ευλογημένη,
να ζήσετε, να προκόψετε, φίλοι μου αγαπημένοι.
Χαρούμενες οι μέρες σας, χαρούμενοι κι οι μήνες
νάναι γεμάτα προκοπή, νάναι γεμάτα μέλι.
Να έχει ο Θεός καλά, εσάς και τους δικούς σας
να σας χαρίζει την υγειά, να διώξει τους καημούς σας.
Καλή χρονιά σας φίλοι μου, καλή κι ευτυχισμένη,
Καλά νάναι κι η Ελλάδα μας, η πολυαγαπημένη!
Σωκράτης Σ. Βασιλείου
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Θεοφάνεια και βασιλόπιτες
Τα Θεοφάνεια γιορτάστηκαν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη λαμπρότητα και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, παρά το τσουχτερό κρύο, σήμερα Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014.
Στις πόλεις που έχουν θάλασσα έπεσαν στο νερό για να πιάσουν τον Σταυρό,
πολλοί κάτοικοι όλων των ηλικών. Ιδιαίτερα δε γιορτάστηκε στους κατά τόπους
ναυταθλητικούς συλλόγους.

Παραδοσιακά στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας
O Ναυτικός Ομιλο Βούλας, έχει καθιερώσει
και γιορτάζει στις εγκαταστάσεις του τα
Θεοφάνεια, με μεγάλη παρουσία πολιτών
και παιδιών που εκπαιδεύονται στον Ομιλο.
Αισθητή η παρουσία και πολλών υποψηφίων
δημάρχων και συμβούλων.
Στη θάλασσα έπεσαν πολλοί, μικροί και μεγάλοι. Το Σταυρό έπιασε ο Γιώργος Καραγιάννης.

Τι γιορτάζουμε όμως στα Θεοφάνεια;

δεκαημέρου (εορτών των Χριστουγέννων).

Τα Θεοφάνεια είναι χριστιανική γιορτή, σε
ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού Χριστού
στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη
τον Βαπτιστή.
Εορτάζεται πάντα στις 6 Ιανουαρίου και
είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δω-

Το όνομα προκύπτει από την φανέρωση των
τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύμφωνα με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Η εορτή των Θεοφανείων
λέγεται επίσης και Επιφάνια και Φώτα (ή
Εορτή των Φώτων).

Βασιλόπιτα στη Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου στο δημοτικό κατάστημα στην Ανάβυσσο την Πρωτοχρονιά.
Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Αναβύσσου Γιώργος Τζιβίλογλου, ο πρόεδρος του συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μανόλης Χαρίτος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Κωνσταντέλλος, Θανάσης Καραγιάννης και Κων/νος Μπούκης και ο τοπικός σύμβουλος Φίλιππος Τροχίδης, έκοψαν την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα και υποδέχθηκαν
το νέο έτος.

Ο ΝΑΟΒ στη συνέχεια έκοψε την βασιλόπιττα και πρόσφερε κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

Στους σύντομους χαιρετισμούς τους ευχήθηκαν στους παρευρισκόμενους καλή χρονιά
με υγεία και αισιοδοξία.
Την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Αναβύσσου και ευρύτερης περιοχής, η οποία έψαλε τα κάλαντα.

Θεοφάνεια και βασιλόπιτα στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Εκατοντάδες κάτοικοι παραβρέθηκαν στα Θεοφάνεια στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, όπου
έγινε ο αγιασμός των υδάτων στη θάλασσα της Αγ. Μαρίνας.
Στη συνέχεια πολλοί κάτοικοι βρέθηκαν στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγ. Μαρίνας για το κό-

ψιμο της βασιλόπιτας.
Στο Σύλλογο παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης με τη σύζυγό του και πολλοί
δημοτικοί σύμβουλοι. Στο σύλλογο τους υποδέχθηκε το επιτελείο του Συλλόγου.
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Bραβεύσεις επιτυχόντων στο Κορωπί
Εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων πλέον φοιτητών
του Κορωπίου στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση διοργανώθηκε
από τον Δήμο Κρωπίας, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013,
με πολύ μεγάλη συμμετοχή και οργανωτική αρτιότητα.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν, ο Δήμαρχος Δημήτρης
Κιούσης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Ντούνης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια παρουσίαση διαφανειών από
τη ζωή της φοίτησης των μαθητών και μαθητριών των τριών
λυκείων του Δήμου Κρωπίας (εκδρομές, εθνικές παρελάσεις, αναμνηστικές φωτογραφίες, αθλητικές εκδηλώσεις,
παραδόσεις μαθημάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις), την
επιμέλεια της οποίας είχε το Γραφείο Τύπου του Δήμου, οι
διευθυντές των σχολείων και η οργανωτική επιτροπή.

μαθητές. Oι πρώτοι τρεις αριστούχοι που βραβεύτηκαν από
τον Δήμαρχο και από την εκπρόσωπο του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν οι, Μαριάνθη
Μπουρλάκη, Γεώργιος Κάλλης και Δημήτριος Κασίμης.
Ανάμεσα στις απονομές ξεχωριστή μνεία έκανε ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης για τον Αναστάσιο Πατεράκη,
που υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας και

ότι ο αγώνας για τη μάθηση ποτέ δεν πρόκειται να πάει χαμένος και ο Δήμος σε ότι χρειαστούν σε αυτή την διαδικασία της συνέχισης των σπουδών τους θα είναι συνεχώς
παρών.
Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης εξέφρασε την αγωνία του
για την επίλυση των προβλημάτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στον τομέα της αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ευχήθηκε όταν με το καλό αποφοιτήσουν οι σημερινοί
φοιτητές να έχει ξεπεραστεί η μεγάλη κρίση και να βρουν τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό.
Την οργάνωση και παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η Χριστίνα Παπαχρήστου, δημοτική υπάλληλος και συνέδραμε
στην απονομή η μαθήτρια Φανή Μαργέλου.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί, από τον Δήμαρχο, τον αντι-

δήμαρχο Παιδείας και οι απονομές. Παράλληλα μοιράστηκαν ημερολόγια και δωρεάν κουπόνια ποτού προσφορά
γνωστού νεανικού στεκιού του κέντρου της πόλης.
Όπως το 2011 και το 2012, έτσι και το 2013 ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσέφερε το χρηματικό βραβείο των 1000 € στους πρώτους τρεις αριστούχους

πέτυχε στην Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης με έναν σύντομο χαιρετισμό ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τον Διεθνή Αερολιμένα γι’ αυτή την συνεργασία και τη μορφή έκφρασης της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την χρηματική χορηγία.
Προς τους επιτυχόντες και συνολικά στους μαθητές είπε

H Bασιλόπιτα της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β
Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014, στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλος ευλόγησε και έκοψε την καθιερωμένη
Βασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως. Παρόντες ήσαν Ιερείς όλων των Ενοριών,
καθώς και μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων.

O Mητροπολίτης κ. Παύλος, ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν το έργο της
Μητροπόλεως με τη συμμετοχή τους στα Εκκλησιαστικά και τα Φιλόπτωχα Tαμεία
και ευχήθηκε το νέο έτος να είναι καρποφόρο και ευλογημένο από Τον Τριαδικό
Θεό.
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Μεγάλη πρόοδος στην απορρόφηση του
ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης
Σγουρός, παρουσίασε, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου, τα οριστικά στοιχεία του απολογισμού του ΕΣΠΑ, από τα οποία
προκύπτει εντυπωσιακή πρόοδος στην
απορρόφηση των κοινοτικών πόρων
Ο ρυθμός απορρόφησης στο σύνολο του
ΠΕΠ Αττικής ανήλθε στο 77,1%, δηλαδή
από τα 2,64 δις ευρώ του προγράμματος
έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 2 δις €.
Ειδικότερα, μέσα στο 2013, στο τμήμα
του ΠΕΠ Αττικής που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
Αττικής
πραγματοποιήθηκαν
πληρωμές 156,2 εκ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο κατά 6,2 εκατομμύρια, φτάνοντας σε ποσοστό 58% την
αντίστοιχη απορρόφηση.
Τους τελευταίους 30 μήνες, που ανέλαβε
το ΠΕΠ η αιρετή Περιφέρεια Αττικής, ο
μέσος όρος πληρωμών κατά μήνα τετραπλασιάστηκε και έφτασε στα 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυξήθηκε η
απορρόφηση 400%.
Επιπλέον, το ΠΕΠ Αττικής συνέβαλε με
230 εκατομμύρια ευρώ για την επανέναρξη των έργων των αυτοκινητόδρομων
και με 130 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε σχετικά: «Η αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των πόρων του
ΕΣΠΑ αποτελεί σημείο αναφοράς για την
Περιφέρεια Αττικής.
Με συστηματική και μεθοδική δουλειά,
πετύχαμε όλους τους στόχους που έχουν
τεθεί.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/1
Την προσεχή Δευτέρα ξεκινούν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα
και θα τελειώσουν στις 28 Φεβρουαρίου.
Την πρώτη Κυριακή 19/1 τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά.
Oι έμποροι θα πρέπει:
― Να αναγράφουν και τις δύο τιμές
(προ και μετά την έκπτωση) υποχρεωτικά.
― Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την
αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και
ποιοτικά.
Και βέβαια, κι εμείς που ψωνίζουμε θα
πρέπει να προσέχουμε και τις τιμές και
τα προϊόντα.

400% απορρόφηση από τη στιγμή που ανέλαβε το ΠΕΠ η αιρετή Περιφέρεια
Αποδείξαμε αυτούς τους 30 μήνες, που
έχουμε την αρμοδιότητα, πως όταν η Πολιτεία εμπιστεύεται την Περιφέρεια Αττικής, τότε μπορούμε να έχουμε θετικά
αποτελέσματα.
Θέλω να τονίσω ότι η καλή συνεργασία
που είχαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης

βοήθησε να πετύχουμε το αποτέλεσμα
αυτό.
Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός
αφού η προσπάθεια για την πλήρη απορρόφηση των πόρων πρέπει να συνεχιστεί
και στη διετία 2014 – 2015».
Τα ποσά ανά κατηγορία έργων ανα-

Στιγμιότυπο από την εγκαινίαση του έργου της αποχέτευσης στο Κορωπί.

λύονται ως εξής:
• Έργα οδοποιίας Εντάξεις:
102,9 εκ. (10
έργα)
• Λιμενικά Έργα Εντάξεις: 10,4 εκ. (3 έργα)
• Έργα στερεών αποβλήτων Εντάξεις: 21,85
εκ.( αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ)
• Έργα υδρεύσεων Εντάξεις: 59 εκ. (15 έργα)
• Έργα αποχετεύσεων – επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων Εντάξεις:193 εκ. (14 έργα)
• Έργα ομβρίων – αντιπλημμυρικά: Εντάξεις:
217 εκ. (30 έργα)
• Δράσεις τουρισμού Εντάξεις: 10 εκ. (1 έργο)
• Υποδομές Πολιτισμού Εντάξεις: 23,1 εκ. (1
έργο)
• Υποδομές – εξοπλισμοί Υγείας Εντάξεις:
66,3 εκ. ( 36έργα)
• Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Εντάξεις:
103 εκ. ( 54 έργα)
• Υποδομές εκπαίδευσης
• Σχολεία πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – νηπιαγωγεία – ειδικά σχολεία Εντάξεις: 132 εκ. ( 53 έργα, ολοκληρωμένα 21)
• Υποδομές εξοπλισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εντάξεις: 39,6 εκ. (11 έργα)
• Έργα ερευνητικών υποδομών Εντάξεις: 17
εκ. ( 2 έργα)
• Αστικές Αναπλάσεις Εντάξεις: 118,2 εκ. (64
έργα)
• Κοινωνικές υποδομές Εντάξεις 30 εκ (10
έργα)
• Λοιπά έργα τεχνικής βοήθειας Εντάξεις 7 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΠ Αττικής):
1150 εκατομμύρια ευρώ

Διαγραφή από τις ΕΛΜΕ των Διευθυντών Εκπαίδευσης και
Σχολικών Συμβούλων που θα εμπλακούν στην αξιολόγηση
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει την αντίθεσή του
στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, να
επιβάλλει σε όλα τα σχολεία, τον αντιδραστικό θεσμό της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και να προχωρήσει στην
ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΛΜΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Θεωρούμε ότι, με την αξιολόγηση και με τις
σημερινές συνθήκες, της καπιταλιστικής κρίσης και της αποδόμησης και διαφοροποίησης
του δημόσιου σχολείου, επιχειρείται να
αθωωθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για τις
αντιεκπαιδευτικές πολιτικές αφού η αξιολόγηση επιχειρεί να μεταφέρει τα ταξικά αποτελέσματα της πολιτικής της Ε.Ε.
-επιχειρήσεων - κυβέρνησης στο μαθητή,
στον εκπαιδευτικό, στο γονιό, στη σχολική
μονάδα.
Ζούμε σε μια εποχή που πλήττονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και υποβαθμίζεται – απαξιώνεται ο εκπαιδευτικός κι ο

παιδαγωγικός του ρόλος, όπως εκφράζεται
από:
― Τη μορφωτική υποβάθμιση και τη συνεχή
αύξηση της μαθητικής διαρροής
― Την οικονομική του εξαθλίωση και την επιστημονική υποβάθμιση.
― Την πολιτική της υποχρηματοδότησης των
σχολικών μονάδων και την επιχείρηση σύνδεσής της με τη χρηματοδοτική ικανότητα
των δήμων (αλλά και των επιχειρήσεων και
των ίδιων των γονέων).
― Την πολιτική των μηδενικών διορισμών μόνιμων και των ελάχιστων προσλήψεων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών
τακτικού
προϋπολογισμού, που έχει ως αποτέλεσμα
τα χιλιάδες κενά στα σχολεία μας.
― Τις υποχρεωτικές και εκβιαστικές μετακινήσεις από βαθμίδα σε βαθμίδα και από περιοχή σε περιοχή, την κινητικότητα, τη
διαθεσιμότητα στο δημόσιο τομέα και επομένως και για τους εκπαιδευτικούς.
― Την υποβάθμιση και ουσιαστική διάλυση
των υποστηρικτών θεσμών των σχολείων και

της μετατροπής τους σε “πιλοτικές δομές”,
με αποτέλεσμα όπου λειτουργούν να λειτουργούν με κακοπληρωμένο προσωρινό και
ελαστικά εργαζόμενο προσωπικό, μέσω των
βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Ταυτόχρονα εκτιμούμε ότι διαμέσου των διαφόρων αξιολογήσεων η Ε.Ε., το Υπουργείο
Παιδείας και η Κυβέρνηση επιχειρούν να υποβαθμίσουν και να συρρικνώσουν τη Δημόσια
Δωρεάν παιδεία, να αλλοιώσουν τον ενιαίο
χαρακτήρα της και να προωθήσουν το αυτόνομο, ταξικά διαφοροποιημένο σχολείο της
ημιμάθειας, της Ε.Ε., των επιχειρήσεων και
την κινητικότητας εκπαιδευτικών και μαθητών, στο οποίο θα επικρατεί η χορηγία, η εμπλοκή
επιχειρηματικών
φορέων,
η
χρηματοδότηση από τους γονείς, η διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, ο άκρατος
ανταγωνισμός».
Καλούν δε τους συλλόγους των εκπαιδευτικών να αποφασίσουν συλλογικά να μη
συμμετάσχουν στη διαδικασία της “αυτοαξιολόγησης”.
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Εξαιρετική η συναυλία στην Παλλήνη
Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ο
Δήμος Παλλήνης, οργάνωσε πολλές και εξαιρετικές εκδηλώσεις. Μουσικές,
χορευτικές, εικαστικές.
Το κλείσιμο των εκδηλώσεων αυτών που διήρκησαν
ένα 15θήμερο, έκανε η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη
συναυλία,
που
παρακολούθησε πλήθος κόσμου στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, το Σάββατο 21
Δεκεμβρίου.
Παιδικά Χορωδιακά Σχήματα, η Φιλαρμονική Ορχήστρα, οι παιδικές χορωδίες
της ενότητας Παλλήνης και
της ενότητας Γέρακα, παρουσίασαν ένα επίκαιρο,

Παραδοσιακές φορεσιές
πρόσφερε η Νανά Κούρεντα
στο ΚΑΠΗ Κίτσι
Ο Δήμος Κρωπίας ευχαριστεί
O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν.Κιούσης εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου, προς την Νανά Κούρεντα για την δωρεά δύο αυθεντικών ελληνικών παραδοσιακών φορεσιών στον Δήμο Κρωπίας.
Δέσμευση της δωρήτριας ήταν να τοποθετηθούν στην
αίθουσα του ΚΑΠΗ στο Κίτσι.

l

ΤΥΠΟΣ
ΜΗ
l ΤΣΙΓΑΡΑ
ΔΙΑΝΟ ΚΟΝ
ΟΙ
l ΑΡΤΟΣ (ΔΡΟΣΟΣ)
ΚΑΤ’
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ (ΕΠΟΧΗΣ)
l ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ -ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
εις
l ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Με θέσ
κ
l ΚΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
πάρκινγ
l ΠΑΓΩΤΑ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΔΕΛΤΑ)
l ΠΑΓΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00
AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. 2130 300 236

μουσικό ρεπερτόριο, όπως
κάνουν κάθε χρόνο.
Ηταν μια όμορφη εκδήλωση
που τη χάρηκαν όλοι.
Αποτέλεσμα κοπιαστικής
δουλειάς και εκπαίδευσης
από τις δύο υπεύθυνες μουσικούς, την Φένια Μιχαηλίδου για τα παιδιά του

Γέρακα και την Μαριάνα Φερετζάκη για τα παιδιά της
Παλλήνης και με την Φιλαρμονική του Δήμου σε εξαίρετο επίπεδο, χάρη στον
αρχιμουσικό Σπύρο Μπάκο,
ο οποίος με τη μπαγκέτα
του, είχε το γενικό πρόσταγμα.

Στη φωτογραφία η Νανά Κούρεντα με μία από τις φορεσιές.

Οι φορεσιές τοποθετήθηκαν ήδη στο ΚΑΠΗ και κοσμούν την αίθουσα από την 1 Δεκεμβρίου 2013· προέρχονται δε από τις περιοχές της Φλώρινας και της
Θράκης.

Νίκος Σκουντριάνος

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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Η ανάγκη ενός νέου δημοτικού σχήματος,
βάσει αρχών και δεσμεύσεων
Η χώρα βρίσκεται σε μία περίοδο κρίσης οικονομικής, αλλά
κυρίως πολιτικής και αξιακής, χωρίς ακόμη να έχει επιλέξει
την πρόταση ανάπτυξης που θα ακολουθήσει για την επόμενη περίοδο, αλλά ούτε και τους πολιτικούς σχηματισμούς
που θα εκφράσουν μια συνολική και βιώσιμη εθνική λύση.
Το 2014 πέρα από τις διπλές εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το ευρωκοινοβούλιο, μπορεί να αποδειχθεί
έτος πολλαπλών ανατροπών και σημαντικών αποφάσεων
του ελληνικού λαού, ο οποίος θέλει να βαδίσει σε ένα νέο
δρόμο ανάπτυξης και προοδου, ξεπερνώντας τις παθογένειες του πελατειακού πολιτικού συστήματος, του πελατειακού κράτους και του παρασιτικού οικονομικού
μοντέλου που καθόρισε όλα τα παραπάνω.
Η πόλη μας, η Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη, έζησε μία τετραετία απραξίας και έριδων της διαλυμένης πλέον παράταξης που διοίκησε αυτήν την περίοδο, χωρίς να καταφέρει
να κάνει κάτι από όσα υποσχέθηκε και βρίσκονται καταγεγραμμένα στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.
Από την άλλη ο έτερος διαμορφούμενος πόλος, παραδοσιακά εκφράζει παλαιά συμφέροντα γης, δεσμεύσεις για
αλλαγές χρήσης στους μεγάλους οδικούς άξονες της
πόλης με εμπορευματοποίησή τους, ενώ σε μεγάλα ζητημάτα της πόλης (π.χ. ελεύθερες παραλίες, β πλαζ βούλας
κ.λ.π.) σιωπά πολιτικά, δηλώνοντας έτσι ότι θέλει απλώς
να αποτελέσει μία πενταετή διαχειριστική εκδοχή. Κάτι περίπου που θέλει και το κεντρικό κράτος για την τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά. Και στο διαχειριστικό αυτό πλαίσιο –
πέραν των θεμάτων χρήσεων γης που θα υπάρξει σαφής
προσπάθεια να αλλάξουν – συσσωρεύονται ή μεταγράφονται υποψήφιοι με προσωπικά κριτήρια ο καθένας εξ
αυτών. (Αν τα κριτήρια ήταν πολιτικά, οι προς μεταγραφή
θα ήταν εκεί από τις προηγούμενες εκλογές)
Απέναντι σε αυτή τη διπλή τοπική παθογένεια διαμορφώνεται η ανάγκη ενός σχηματισμού βάσει αρχών και πολιτικών δεσμεύσεων για την πόλη, που θα κάνει τομές,
αλλαγές και θα αλλάξει την όψη, τη λειτουργία και το επίπεδο της καθημερινότητας. Ο νέος αυτός σχηματισμός θα
πρέπει θεωρώ να βασίζεται στο ακόλουθο σύστημα αρχών
και ενδεικτικών δεσμέυσεων.

2. Απόλυτος σεβασμός του δημόσιου χώρου. Η νέα δημοτική αρχή οφείλει να προστατεύει κατά προτεραιότητα το
δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος σήμερα, μέσα από τις
πιέσεις των οικονομικών συμφερόντων επανακαθορίζεται.
Ο δήμος είναι ο θεσμός που προστατεύει με κάθε τρόπο,
αλλά και επανακτά το δημόσιο χώρο, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο δήμος αντιδρά άμεσα και με τρόπο δυναμικό, εξαντλώντας στον έσχατο βαθμό τα θεσμικά και
άλλα μέσα που μπορεί να διαθέτει, σε περιπτώσεις καταπάτησης δημόσιου χώρου.
3. Σεβασμός και προστασία των χρήσεων γης. Ο δήμος σέβεται και προστατεύει με τη δράση του και την πράξη του τις
χρήσεις γης. Η νέα δημοτική αρχή δεσμεύεται για μαχητικές
αντιδράσεις στις αλλαγές που θα επιχειρηθούν στα ζητήματα
των χρήσεων γης. Ο καθορισμός των χρήσεων του χώρου
πρέπει να ανήκει στις τοπικές κοινωνίες και τα θεσμικά της
όργανα και όχι σε λίγα οικονομικά συμφέροντα.
4. Προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος απότελεί ύψιστο καθήκον και προτεραιότητα του δικού μας δήμου. Η απομάκρυνση
μη προβλεπομένων δραστηριοτήτων, χρήσεων ή πρακτικών
κρίνεται επιβεβλημενη από τη νέα δημοτική αρχή.
5. Δημιουργία σύγχρονου τοπικού κοινωνικού ιστού, προστασίας των πολιτών. Ο δήμος οφείλει πριν απ' όλα να δημιουργήσει ένα τοπικό δίκτυ προστασίας για όλες τις
κοινωνικές ομάδες. Οι πόροι κατά προτεραιότητα διοχετεύονται σε αυτή την κατεύθυνση.
6. Δημόσιες υποδομές παιδείας και πολιτισμού. Ο δήμος
δεσμεύεται με ριζικό τρόπο να λύσει τα θέματα των υποδομών παιδείας. Παράλληλα δημιουργεί τις απαιτούμενες
υποδομές για τον πολιτισμό και υιοθετεί την αρχή παρουσίασης καταξιωμένων δημιουργών στο χώρο της τέχνης και
του πολιτισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει την ερασιτεχνική
προσπάθεια και τους νέους δημιουργούς.
7. Ο δήμος θεωρεί τον αθλητισμό στοιχείο συνοχής της τοπικής κοινωνίας και χώρο ορθής διαπαιδαγώγησης της νεολαίας. Οι αθλητικές υποδομές καθίστανται σύγχρονες και
λειτουργικές, ενώ εισάγεται με τρόπο γενικευμένο ο μαζικός
αθλητισμός, που αφορά όλους τους πολίτες όλων των ηλικιών.
8. Διαχείριση των αστικών απορριμμάτων με σύγχρονο
τρόπο και σύγχρονη τεχνολογία. Η πόλη πρέπει να κερδίσει τη μάχη της πραγματικής καθαριότητας.

1. Η αρχή της ίσης αντιμετώπισης όλων. Η νέα δημοτική
αρχή οφείλει να είναι μία απολύτως δίκαιη δημοτική αρχή.
Δεν κάνει διακρίσεις αντιμετωπίζοντας φίλικά τους πολιτικούς φίλους και αδιάφορα τους άλλους πολίτες ή εχθρικά
τους πολιτικούς αντιπάλους. Αντιμετωπίζει και εξυπηρετεί
με τον ίδιο φιλικό τρόπο, όλους τους πολίτες. Ο δήμος τίθεται στην υπηρεσία του πολίτη, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Τα εκλεγμένα πρόσωπα κινούνται πάντα με βάση
αυτή την αρχή, που ισχύει σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες.
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της πόλης. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα για την ποιότητα
ζωής της πόλης μας, έχει επιδεικτικά αγνοηθεί επί χρόνια.
(Ε) Εφαρμογή του προγράμματος “Ελευθερα και ασφαλή
πεζοδρόμια για όλους.” Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με
ίδια μέσα του δήμου. Τα πεζοδρόμια της πόλης θα καταστούν ελεύθερα και λειτουργικά. Ο κόσμος θα μπορεί να
περπατάει ελέυθερα και με ασφάλεια σε όλη την πόλη. Η
απραξία και η πελατειακή λογική των διοικούντων σε μακροχρόνια βάση έχει μετατρέψει πολλά πεζοδρόμια σε
προέκταση ιδιωτικών χώρων.
(Στ) Οργανωτική ανασυγκρότηση του δήμου με βάση την
αρχή της αξιοκρατίας.
Οι παραπάνω δεσμέυσεις έχουν μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων.
Δείχνουν όμως μία κατεύθυνση, που πρέπει να έχει μια δημοτική κίνηση, που θα έλθει να δημιουργήσει μία σύγχρονη
πόλη για όλους τους πολίτες.
––––––––––––
1. Η δέσμευση αυτή δεν λαμβάνεται από τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, γιατί βρίσκεται εκτός της διαχειριστικής λογικής τους.
2. Με βάση την πρότασή μας για παράταση δανείων (όπως έκαναν και οι δήμοι
όλης της χώρας) θα εξοικονομούσαμε το ποσό για την αγορά γης για το Γ' Γυμνάσιο Λύκειο Βούλας. Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, η πρότασή μας αυτή για
λόγους θεωρούμε πολιτικών σκοπιμότητων δεν προχώρησε και το αξιέξοδο
συνεχίζεται για τριάντα και πλέον χρόνια. Ελπίζουμε όχι ανεεξοδα για τους
υπαίτιους αυτής της ανικανότητας σχεδιασμού υποδομών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η τοπικη αυτοδιοίκηση σήμερα, που το πολιτικό τοπίο επανακαθορίζεται πρέπει να στοχεύει και να συναντά τις ουσιασιαστικές ανάγκες και αγωνίες των συνανθρώπων μας.
Η συγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αποτελεί
τοπικό βραχίονα του κράτους, αλλά αυτόνομα από αυτό να
βρίσκεται δίπλα και να επιδεικνύει αλληλεγγύη σε κάθε
συμπολίτη και συνάνθρωπο.
Οι αρχές μιας νέας δημοτικής κίνησης και αντίληψης , που
οφείλει να υπερβεί παθογένειες, να συγκρουστεί με το
κεντρικό κράτος, να διεκδικήσει δυναμικά μία σύγχρονη
πόλη, θα πρέπει να κινούνται στο ακόλουθο πλαίσιο:

γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(Α) Απευθέρωση παραλιών της πόλης. Άμεση ανάληψη
της διαχείρισης του κάμπιγκ της Βούλας. Ελεύθερη και δημοτική η Β' πλαζ Βούλας από το πρώτο καλοκαίρι της νέας
δημοτικής αρχής. Διαχείριση από το δήμο ελεύθερης παραλίας Βάρκιζας. Δημιουργία ελευθέρων παραλιών με διαχείριση από το δήμο.
(Β) Δημιουργία απαραίτητων υποδομών παιδείας. Άμεση
εξασφάλιση χώρου για το Γ΄Γυμνάσιο – Λύκειο, με εύρεση
κατάλληλου οικοπέδου και άμεση παρατάση δανείων ή
άλλου μέσου για εξεύρεση πόρων.
(Γ) Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και αναγνωστηρίου σε υπάρχον κτίριο
του δήμου, εντός ενός έτους από την ανάληψη της διοίκησης του δήμου. Η δέσμευση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε
πολυ μικρό χρονικό διάστημα, για να αποκτήσει η πόλη μία
βασική υποδομή στο χώρο του πολιτισμού, που θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.
(Δ) Μείωση του θορύβου στους μεγάλους οδικούς άξονες

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την “Μίσθωση Τουριστικών
Λεωφορείων για την μεταφορά δημοτών σε απομακρυσμένες περιοχές ”,
αρ. μελ. 04/2014, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 + 7.800,00 (13% Φ.Π.Α.) = 67. 800,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλλήνης, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, 27η του
μηνός Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα , με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ και ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 3.390,00€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, ώρες 10:00 – 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 17

KKE: “Η ΕΕ χειρότερη μπορεί να γίνει, καλύτερη όχι”
“Με την ελληνική Προεδρία θα συνεχιστεί η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ, η οποία δεν αφορά μόνο
τον ελληνικό λαό, αλλά τους λαούς
όλων των χωρών”, σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ για την
ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από
την Ελλάδα.
Γράφει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση:
«Με την ελληνική Προεδρία θα συνεχιστεί η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ, η οποία δεν αφορά
μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά τους
λαούς όλων των χωρών, με ή χωρίς
μνημόνιο, γιατί αυτό επιβάλλουν οι
στόχοι της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας του κεφαλαίου που
υπηρετεί η ΕΕ από την ίδρυσή της.

Όπως και οι προηγούμενες προεδρίες
έτσι και αυτή θα συμβάλλει στην κλιμάκωση της επίθεσης στο εισόδημα,
τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζομένων, τις περικοπές στην υγεία, την πρόνοια και σε
άλλες κοινωνικές παροχές. Αυτούς
τους στόχους υπηρετούν το Σύμφωνο
για το Ευρώ, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, ο έλεγχος των εθνικών

προϋπολογισμών που, από τις αρχές
του 2014, θα επιβάλλονται με αυξημένη οικονομική επιτήρηση των
χωρών και με μνημόνια διαρκείας σε
βάρος των λαών.
Το γεγονός ότι η Γερμανία είναι η μεγάλη κερδισμένη αυτής της περιόδου
δε σημαίνει ότι τα παραπάνω μέτρα
επιβάλλονται ερήμην ή παρά τη θέληση των άλλων χωρών. Οι αστικές
τάξεις όλων των χωρών, παρά τους
μεταξύ τους ανταγωνισμούς, μέσω
των κυβερνήσεων συναποφασίζουν
και από κοινού υλοποιούν την αντιλαϊκή επίθεση. Οι όποιες αντιθέσεις
υπάρχουν σε ζητήματα, όπως η τραπεζική ενοποίηση ή η διαχείριση του
χρέους σε υπερχρεωμένα κράτη, δεν
αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά
ποιας χώρας τα μονοπώλια θα βγουν
πιο κερδισμένα ή λιγότερα χαμένα
στις σημερινές συνθήκες της κρίσης.
Εκφράζουν τις αντικειμενικές συνθήκες της ανισόμετρης ανάπτυξης που
υπάρχουν στα πλαίσια κάθε συμμαχίας καπιταλιστικών κρατών.
Οι στόχοι της ελληνικής Προεδρίας για
τη «θαλάσσια πολιτική» αφορούν την
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγι-

κών πηγών από επιχειρηματικούς ομίλους, το οποίο αποτελεί το έδαφος για
την ενίσχυση των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς.
Ενώ η προώθηση ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής σηματοδοτεί την ενίσχυση της καταστολής σε βάρος των
μεταναστών και των προσφύγων που
οδηγούνται στον ξεριζωμό εξαιτίας της
φτώχειας, των αντιδραστικών καθεστώτων, των πολέμων στα οποία πρωτοστατεί η ΕΕ.
[...]
Ο ελληνικός λαός πρέπει να δυναμώσει την αντίθεσή του στις πολιτικές
ΕΕ, κυβέρνησης και κεφαλαίου. Να
αξιοποιήσει την πολύχρονη πείρα του,
που δείχνει ότι η ΕΕ χειρότερη μπορεί
να γίνει, καλύτερη όχι. Να δυναμώσει
τη Λαϊκή Συμμαχία με στόχο να απελευθερωθεί ο ελληνικός λαός από τα
δεσμά της ΕΕ, να γίνει ιδιοκτήτης του
πλούτου που παράγει. Να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, που εδώ και χρόνια έχει
προειδοποιήσει για τις σημερινές εξελίξεις, για το χαρακτήρα της ΕΕ και
σήμερα προβάλλει τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση για την απόκρουση της
αντιλαϊκής επίθεσης και για μια πραγματικά φιλολαϊκή διέξοδο από την
κρίση».

“Οικολόγοι Πράσινοι”: Ευρωπαϊκή δημοκρατική ομοσπονδία ή κατάρρευση
Η Ευρώπη ή θα γίνει κοινός
χώρος βιώσιμης ευημερίας
για όλους, μέσα από μια δημοκρατική ομοσπονδία, ή θα
κινδυνεύσει να εκφυλιστεί ή
να καταρρεύσει, τονίζουν οι
Οικολόγοι Πράσινοι.
Και συνεχίζουν καθιστώντας σαφές πως τα διλήμματα του κ. Σαμαρά είναι
εκτός τόπου και χρόνου. Κι
αυτό γιατί η σημερινή πολιτική της Κομισιόν και των
κυβερνήσεων, ροκανίζει τα
ίδια τα θεμέλια της Ευρώπης, αποξενώνοντας τους
πολίτες της και στρέφοντας
τις μισές ευρωπαϊκές κοινωνίες εναντίον των άλλων
μισών. Και τα αδιέξοδα αυτά
δεν αντιμετωπίζονται με
απαγόρευση των διαδηλώσεων, αλλά με αλλαγή πολιτικών.
Από την άλλη, η πρόταση
της αριστεράς για συμβο-

λική ψήφο - μήνυμα, αποτελεί δυστυχώς την άλλη όψη
του αδιέξοδου διλήμματος
του κ. Σαμαρά. Η ψήφος
μας πρέπει, λοιπόν, να είναι
μήνυμα και προς αυτήν,
ώστε να εγκαταλείψει τη
σημερινή της αυταρέσκεια
και να γίνει μέρος της
λύσης.
Πραγματικό
ζητούμενο
είναι σήμερα μια νέα πανευρωπαϊκή πλειοψηφία για
δημοκρατική, κοινωνική και
ομοσπονδιακή Ευρώπη, με
ταυτόχρονες απαντήσεις
για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της κρίσης. Οι
Πράσινοι είναι σήμερα η
μόνη δύναμη με ριζοσπαστικές και ολοκληρωμένες
προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, και οι μόνοι που
μπορούν να αποτελέσουν
καταλύτη για ευρύτερες ευ-

ρωπαϊκές ανακατατάξεις.
Στις ευρωεκλογές είμαστε
πολίτες της Ευρώπης, όχι
"φιλοευρωπαίοι" ή "αντιευρωπαίοι". Αν αναγνωρίζουμε ότι στα μεγάλα
προβλήματα καμιά χώρα δε
μπορεί να δώσει λύσεις
μόνη της, τότε η ώρα να αλ-

λάξουμε συνολικά την Ευρώπη είναι τώρα. Για την
αλλαγή αυτή, οι Πράσινοι
καταθέτουμε
πανευρωπαϊκά τις πιο συγκεκριμένες
εναλλακτικές προτάσεις.
Και περιμένουμε διάλογο
και ανταπόκριση.
Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Στον εισαγγελέα διαφθοράς,
κατέθεσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου,
για τα υποβρύχια
Η υπεύθυνη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ επί θεμάτων Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είχε προαναγγελθεί, κατέθεσε στην εισαγγελία διαφθοράς τα πλήρη πρακτικά της συζήτησης
ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής (18.12.2013) για την
πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις
υποθέσεις των υποβρυχίων και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Η κατάθεση των πρακτικών θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί από την εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει: «Η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, με την επικουρία της
ΔΗΜΑΡ, μπορεί να απέτρεψε την κοινοβουλευτική διερεύνηση,
ουδείς όμως δικαιούται να εμποδίζει την εισαγγελική – δικαστική
διερεύνηση σκανδάλων ολκής, που έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον Ελληνικό Λαό, χωρίς κανένα όφελος, με υποβρύχια να
σαπίζουν, να γέρνουν ή να μην έχουν καν κατασκευασθεί, με εταιρίες-φαντάσματα να καρπώνονται τις μετοχές των ναυπηγείων
και με τους υπευθύνους να σφυρίζουν αδιάφορα, εξακολουθώντας να καταβάλλουν χρήματα σε εταιρίες-διαφθορείς.
Το πάρτι εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων από τη μία, σε ευθεία αντιπαραβολή με το κλείσιμο των Ναυπηγείων, το δράμα των
απλήρωτων επί μήνες εργαζομένων, την παραγωγή και συντήρηση μιας επικίνδυνης και επισφαλούς κατάστασης στα ανασφάλιστα πια ναυπηγεία, αλλά και η τραγωδία με την οποία έρχεται
αντιμέτωπος ο ελληνικός λαός, που πληρώνει, μεταξύ άλλων, ως
«δημόσιο χρέος» αυτές τις σκανδαλώδεις συμβάσεις, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να γυρνάει την πλάτη, να κοιτάει από την
άλλη πλευρά ή να κλείνει το μάτι σε πρόσωπα και συμφέροντα
που, αν μη τι άλλο, πρέπει και να ελεγχθούν και να λογοδοτήσουν».

Καταψήφισε τη σύμβαση για τους αυτοκινητόδρομους ο Β. Οικονόμου
Ο επικεφαλής της ΔΗΣΩ και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
ΔΗΜΑΡ, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου καταψήφισε
στην ονομαστική ψηφοφορία στη
Βουλή, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει τις εξωφρενικές αυξήσεις για τα διόδια των
Αφιδνών και τη δημιουργία δύο
νέων διοδίων στη Βαρυπόμπη και
τον Άγιο Στέφανο.

«Το ζήτημα των διοδίων στο Δήμο
Ωρωπού είναι τεράστιο και επηρεάζει άμεσα την οικονομική κατάσταση του συνόλου των κατοίκων
και των επισκεπτών της περιοχής.
Το πρόβλημα έγκειται πρωτίστως
στο αντίτιμο που καλούνται να
πληρώνουν οι κάτοικοι του Δήμου
για μετακινήσεις λίγων χιλιομέτρων πολλές φορές καθημερινά,

απουσία ασφαλούς και ικανοποιητικού δευτερεύοντος παράπλευρου οδικού δικτύου ελεύθερης
διέλευσης.
Η δημιουργία του παράπλευρου
οδικού άξονα είναι μέρος της σύμβασης, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου,
η οποία δεν έχει υλοποιηθεί από
το 2007», τόνισε μεταξύ άλλων.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Κατ., Γκουλιούμη Μ.
Τηλ: 22990-20124,
Fax: 22990-20013
e-mail: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 13-12-2013
Αρ. Πρωτ. : 1021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής»
To N.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28
Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267 Α).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του
Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργ.
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
54 Α).
6. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:2.35832/
οικ.3.2401/28-12-2012
(ΦΕΚ

3484/τ.Β΄/ 31-12-2012) η οποία τροποποιεί
την
υπ΄
αριθμ.
ΚΥΑ:
1.8010/οικ.3.1413/9-6-2011
(ΦΕΚ
1230/τ.Β΄/14-6-2011), με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης
“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
7. Την με αριθ. πρωτ. 3.18656/
οικ.6.4490/05-06-2013
πρόσκληση
(αρ.63) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για
την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού»,
Άξονες
Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση».
8. Την υπ’ αριθ. 3.19703/6.4806/19-062013 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014 στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου” με
κωδικό ΜΙS 447893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» και την με αριθμ.
πρωτ. 3.28446/οικ.6.7365/14-10-2013
1η Τροποποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014 στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με
κωδικό ΜΙS 447893 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού».
9. Την υπ΄αριθμ. 1360/19-06-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης
και
Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές &
ωφελούμενες μητέρες.
10. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων

δομών ανά Δήμο, κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 1360/19-06-2013 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη Δράση
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 20132014, για το Δήμο Δομής: Δήμος
Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Φορέας:
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Νομού Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και τους
οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών (αλφαβητικά) ανά δομή.
11. Την υπ' αριθμ. 8/19-03-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκoπούλου
Μεσογαίας «Βραυρώνιος», με θέμα
«Λήψη απόφασης για προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για το έτος 2013».
12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17201/
14629/29-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το
οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθ. 8/2013
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του
Δήμου Μαρκoπούλου Μεσογαίας,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
13. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/
138/27442/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
14. Το υπ΄αριθμ. 45748/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
Δήμου
Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Ν. Αττικής.
15. Την υπ΄αριθμ. 65/3-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκoπούλου
Μεσογαίας «Βραυρώνιος», με θέμα
«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
του αριθμού και των ειδικοτήτων για
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση

εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους
2013».
16. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1703/τ.Β’/01-082011, περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων: A) Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου
Μεσογαίας (ΚΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και Ε)
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
17. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 685/τ.Β’/21-052010, περί τροποποίησης συστατικής
πράξης Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαρκοπούλου».
18. Την υπ΄αριθμ. 1018/13-12-2013 βεβαίωση (ορθή επανάληψη), του Προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων «Βραυρώνιος», σύμφωνα με την οποία: α) οι
αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ 4/2013
αφορούν νέες προσλήψεις, για την
υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής
ζωής» και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του ιδίου ή άλλου
προγράμματος και β) έχουν τηρηθεί
όλες οι σχετικές διαδικασίες που ορίζονται στη δράση«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»,
προκειμένου να υπογραφή η σχετική
σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, η
οποία δεν έχει υπογραφεί ακόμη.
19. Την υπ΄αριθμ. 1020/13-12-201 βεβαίωση, του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
«Βραυρώνιος», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της
παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α, παρακάτω), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β, αριστερά):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
171,172
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισό
τιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
173,174
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
175,176
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.
177

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση
του ν. 1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων
εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «2709-2013» επισημαίνονται, μεταξύ
άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την απόδειξη των κριτηρίων της
ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν
προγράμματα
του
ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και
μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη
δήλωση για την πρόσληψη άλλου
μέλους της ίδιας οικογένειας), της
μονογονεικής ιδιότητας (σε περί-

πτωση διάστασης γονέων) και της
μερικής απασχόλησης.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και
όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ.
8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),
να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδί-

δεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει
στην εφημερίδα αυτή δύο (2)
φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013»], να
γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής και
στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττι-

κής, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία
μας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε
στο fax: 210 6467728 ή 213
1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κω-

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων.
Τηλ. 210 9932687 - κιν. 6987880112

ITAΛΙΚΑ Παραδίδονται μαθήματα από απόφοιτη
Πανεπιστημίου Perugia.
Bούλα, 6946.889 533, 210 8954.974

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών. Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ
«ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούμε τα μέλη μας σε ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11παρ. 2 και 3 του καταστατικού μας
και στην καθιερωμένη κοπή πίττας,
την Κυριακή 19/1/2014 στις 10:30 πμ στη Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού (πρώην Προτάσωφ).
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/1/2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι.
• Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων 2013
• Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2013
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• Έγκριση πεπραγμένων 2013
• Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2013 Έγκριση προϋπολογισμού για τo 2014

δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας
στην
ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου,
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την υπόψη κας Κιμπεζή Κατερίνας, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ.
επικοινωνίας: 22990-20124).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και

αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων
του
δημοτικού
καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών
Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους
διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρό-

μαγνητόφωνο του 1950 με πομπίνες, πικάπ αντίκα, μηχανή slides και παλιοί δίσκοι.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8963.531

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.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.
ZHTAEI εργασία σε
σπίτι για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων σε
περιοχές
Γλυφάδα,
Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη. Μπορεί να εργαστεί μαζί με το σύζυγό
της ως εσωτερικοί και
οι δύο.
τηλ. 6937 933393, 6947
386661
Επίσης ζητάει εργασία
ηλεκτροκολλητής
τηλ. 6937 933393, 6947
386661

σβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού
(ΣΟΧ).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27/09/2013», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό
με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συμμετοχή τους
στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων →
Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΜ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια 190 10
Πληρφορίες Νάνου Ευαγγελία
Τηλ.: 2299320320
Φαξ: 22990 48653
Ημερομηνία: 02/01/2014
Αρ. Πρωτ.: 11

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2014
Ο Δήμαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
΄Εχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθ.86 του Ν
3463/06
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και
49 του Ν.3584/2007 σύμφωνα με
τις οποίες η καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση
του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου, με τους όρους, περιορισμούς και την διαδικασία των
γενικών διατάξεων που ισχύουν
κάθε φορά για τους δημοτικούς
υπαλλήλους
3. Τις διατάξεις του άρθρου20 του
Ν. 4024/2011
4. Τις διατάξεις του Ν.3274/04(ΦΕΚ
195/Α/2004)
5. Το γεγονός ότι δεν επιχορη-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΥΡΙΟ
ΤΗΛ: 22920-27711,
ΦΑΞ: 22920-22779
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημόσιου κλειστού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την παραχώρηση
χρήσης χώρου για την εκμετάλλευση ενός καταστήματος ψιλικών
στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου
έναντι Δημαρχείου Λαυρεωτικής.
(Αρ. Διακήρυξης 1/2014)
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες - Παραλαβή Εγγράφων Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη
Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λι-

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών

κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι
μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

γούνται πλέον οι Δήμοι όπως παλαιότερα, δεν είναι δυνατή η προκήρυξη έκτακτου προσωπικού για
τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης. Έτσι λόγω
της δεδομένης μεγάλης έκτασης
του Δήμου Σαρωνικού το ήδη υπάρχων προσωπικό αναγκάζεται να εργάζεται υπερωριακά για την
συντήρηση του δικτύου ύδρευσης
της περιοχής μας.
6. Την βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας που αναφέρει ότι στον
υπό κατάρτιση προϋπολογισμό
έτους 2014 του Δήμου Σαρωνικού
έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες
πιστώσεις για κάλυψη δαπανών
υπερωριακής απασχόλησης και για
τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

μετά από εντολή Δημάρχου Αντιδήμαρχο, με αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις
για τους
υπαλλήλους του Δήμου μας όπως
παρατίθενται παρακάτω:

Αποφασίζουμε
Την έγκριση συνολικά 4.752 ωρών
υπερωριακής απασχόληση από
1/1/14 έως 31/12/14 μονίμου προσωπικού και 864 ώρες για το προσωπικό Ιδ. Δικαίου από 1/1/2014
έως 31/12/2014 σε περίπτωση
ύπαρξης εκτάκτων – απρόβλεπτων
ή κατεπειγουσών αναγκών, οι
οποίες θα διαπιστώνονται και θα βεβαιώνονται από τον Δήμαρχο του
Δήμου Σαρωνικού ή τον αρμόδιο

Α) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Για δύο (2) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης 480 ώρες

μάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ 19500,
τηλ. 22920 27711.
Περιγραφή - Αντικείμενο της σύμβασης:
Παραχώρηση
χρήσης
χώρου για την εκμετάλλευση ενός
καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία
Ζώνη Λιμένα Λαυρίου έναντι Δημαρχείου Λαυρεωτικής.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμένας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: Τρία έτη
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας
του διαγωνισμού: 31 Ιανουαρίου
2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο,
Ακτή Α. Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, από 09:00 π.μ. έως
12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Ορ-

γανισμού Λιμένος Λαυρίου.
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Οσοι
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής ποσού των 3.000,00 €
(τριών χιλιάδων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού
ίσου με το άθροισμα πέντε (5) μηνιαίων ανταλλαγμάτων.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oll.gr

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Α) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Για έντεκα (11) υπαλλήλους υπηρεσίας ύδρευσης 2.640 ώρες
Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για έντεκα (11) υπαλλήλους της
υπηρεσίας ύδρευσης 2.112 ώρες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης 384 ώρες
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Για τον Οργανισμό
Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Αριστείδης Ε. Βίτσιος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

•
•
•

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής 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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Η κακή διατροφή οδηγεί σε οφθαλμολογικές παθήσεις
Η κακή διατροφή σε συνδυασμό με την έλλειψη βιταμινών, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οδηγεί σε σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις με οδυνηρά
αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα η ανεπαρκής πρόσληψη ορισμένων συστατικών, η έλλειψη βιταμινών και η συχνή κατανάλωση
κορεσμένων λιπαρών, έχουν σαν αποτέλεσμα την αρτηριοσκλήρυνση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα! Γι’ αυτό οι οφθαλμίατροι συνιστούν να δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή.
«Η κακή διατροφή και δη η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, είναι γνωστό ότι προκαλεί αρτηριοσκλήρυνση
των μικρών αγγείων της καρδιάς, των νεφρών και όχι
μόνο» τονίζει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος,
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Μάλλιας και επισημαίνει: «Η αρτηριοσκλήρυνση, πλήττει
επίσης και τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα,
προκαλώντας σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις. Για
το λόγο αυτό η μεσογειακή διατροφή μπορεί να προφυλάξει τον οργανισμό μας από πολλές ασθένειες».

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ
Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους επιστημονικές έρευνες
έχουν δείξει ότι δίαιτα πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες,
όπως η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και η μεσοζεαξανθίνη
ασκούν προστατευτική δράση από την εμφάνιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Οι συγκεκριμένες ουσίες βρίσκονται σε αφθονία στο σπανάκι, το μπρόκολο, τις
κίτρινες πιπεριές και το καλαμπόκι.

Προστατευτικό ρόλο παίζει επίσης η πρόσληψη Ω-3 λιπαρών οξέων, με κυριότερη τη δράση του δικοσαεξάνοικου
οξέους. Τα ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε Ω3 λιπαρά
οξέα, όπως ο τόνος, ο σολομός, η σαρδέλα, το σκουμπρί
και ο κολιός προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή χιτώνα
και μειώνουν την πιθανότητα εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Η εβδομαδιαία λοιπόν κατανάλωση ψαριών όπως ορίζει η
μεσογειακή διατροφή κρίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της όρασης. Σημαντική επίσης είναι η κατανάλωση οσπρίων, φρούτων και λαχανικών.
Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με επιστημονική έρευνα
τα αντιοξειδωτικά και άλλες θρεπτικές ουσίες μπορεί να
μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη και εκφύλισης της ωχράς κηλίδας!
«Για να έχουμε καλή όραση για μια ζωή σκόπιμο είναι να
ακολουθούμε τα μυστικά της διατροφής. Αρχής γενομένης όμως από τη μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει: ελαιόλαδο, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, λογική
κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά,
τυροκομικά με χαμηλά λιπαρά , όσπρια και πλούσια σε φυτικές ίνες δημητριακά» προσθέτει ο I. Μάλλιας και καταλήγει: «Είναι απαραίτητο λοιπόν η ένταξη όλων των ομάδων
διατροφής στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Η διατήρηση
ενός υγιούς σωματικού βάρους μας προφυλάσσει από
πολλά προβλήματα υγείας, αφού η παχυσαρκία συνδέεται
άμεσα αλλά και έμμεσα με οφθαλμολογικές παθήσεις».

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά 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 τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Οι έμμεσες επιδράσεις της παχυσαρκίας στην όραση
σχετίζονται με εκφυλιστικές νόσους όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριοσκλήρυνση και η υπέρταση.
Συχνά οι παραπάνω παθήσεις σχετίζονται με σοβαρά
οφθαλμολογικά προβλήματα όπως: η ξηροφθαλμία, η
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα αλλά και εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς όπως η
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Το κυριότερο θρεπτικό συστατικό, σύμφωνα με τους
οφθαλμιάτρους, για να έχουμε καλή όραση είναι η
επαρκής πρόσληψη φυσικών πηγών βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α δεν συντίθεται από τον ανθρώπινο οργανισμό
και χρειάζεται να την προσλαμβάνουμε εξωγενώς μέσω
της διατροφής. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α ενδεικτικά είναι το ψάρι , το συκώτι, το γάλα, ο κρόκος αυγού,
τα ιχθυέλαια, τα πράσινα λαχανικά όπως το μπρόκολο
και το σπανάκι, τα φρούτα όπως το βερίκοκο, το μάγκο
και τα μανταρίνια αλλά και το καρότο.
Η έλλειψη βιταμίνης Α για μεγάλα χρονικά διαστήματα
μπορεί να οδηγήσει σε ξηροφθαλμία ακόμη και σε μη
αναστρέψιμη τύφλωση, τονίζουν οι οφθαλμίατροι.
www.malliaseye.gr
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Βασιλόπιτα στο ΝΑΟΒ
Ο αγιασμός των υδάτων στις εγκαταστάσεις του
Ναυτικού Ομίλου Βούλας έχουν ξεχωριστό χρώμα
και εθιμικά γίνεται πλέον κάθε χρόνο.
Πολύς ο κόσμος, αναμονή των ιερεών και αθλητές
μικροί και μεγάλοι πέφτουν στο νερό για τον σταυρό,
τον οποίο έπιασε ο Γ. Καραγιάννης.

Βασιλόπιτα με βραβεύσεις στον ΑΝΟΓ
Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ανήμερα των Θεοφανείων στις
εγκαταστάσεις του ΑΝΟΓ η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας και η βράβευση των κορυφαίων ομάδων αθλητών και μαθητών του Ομίλου για το
2013, ανάμεσα σε πλήθος κόσμου,
του Δημάρχου Γλυφάδας Κ. Κόκκορη,
του Υπουργού Πολιτισμού - Αθλητισμού και άλλων θεσμικών φορέων.

Ο υπουργός Πολιτισμού παραδίδει το
βραβείο στην πρωταθλήτρια κολύμβησης
του ΑΝΟΓ Ιωάννα Σαχά

Ακολούθησε η βασιλόπιττα και ανταλλαγές ευχών με
γλυκά και αναψυκτικά από τον ΝΑΟΒ.

Με μεγάλη ικανοποίηση αθλητές, προπονητές γονείς, αλλά και η διοίκηση
του ΑΝΟΓ άκουσαν τον υπουργό Πολιτισμού Πάνο Παναγιωτόπουλο, να
δίνει διέξοδο στο πρόβλημα που έχει
προκύψει με την κλειστή πισίνα του

Ομίλου αναγγέλοντας την δυνατότητα χρήσης για προπονήσεις στους
800 και πλέον αθλητές του Ομίλου
αρχικά στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ
Αγίου Κοσμά κι απο τις 20 Ιανουαρίου
του ενός από τα τρια κολυμβητήρια
50μ. του ίδιου αθλητικού Κέντρου.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΑΝΟΓ Κωνσταντίνος Μιτζάλης μεταξύ άλλων τόνισε:
“Ας ελπίσουμε το 2014 να είναι καλύτερο απο το 2013. Η περσινή ήταν μια
πολύ περίεργη χρονιά για τον ΑΝΟΓ.
Για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε να
κλείσουμε την πισίνα μας. Το λειτουργικό κόστος της πισίνας και των εγκαταστάσεων είναι τεράστιο και δεν μας
επιτρέπει να τις λειτουργούμε όλο το
χειμώνα. Αυτό όμως δεν μας πτόησε.
Χάρη στη σκληρή δουλειά των αθλητών, των γονέων, των προπονητών και
των εφόρων καταφέραμε να έχουμε
πολλές επιτυχίες. Οι ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών κέρδισαν το πρωτάθλημα στην Α2 και επέστρεψαν
στην Α1, η ομάδα των κορασίδων αναδέχθηκε 2η πανελληνιονίκης και των
νεανίδων 3η
και το κολυμβητικό
τμήμα μετά από πολλά χρονια ανα-

δείχθηκε πρωταθλητής κατηγοριών.
Το μέλλον του ΑΝΟΓ είναι λαμπρό
αλλά καθόλου εύκολο. Κάθε χρόνο

O πρόεδρος του ΑΝΟΓ Κώστας Μιτζάλης
(αριστερά) με τον υπουργό Πολιτισμού και
τον Γεν.Διευθυντή του Ομίλου Τάσο Παπαναστασίου

βελτιωνόμαστε αγωνιστικά και προσπαθούμε να βελτιώνουμε με τα λίγα
που διαθέτουμε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Φέτος είναι μια χρονιά
εκλογών για τον ΑΝΟΓ και για τον
Δήμο. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι στη
θέση αυτή και του χρόνου. Θέλω όμως
να παρακαλέσω και τον κύριο
Υπουργό και τον κύριο Δήμαρχο να
βοηθήσουν τον ΑΝΟΓ για να συνεχίσει να επιτελεί το τόσο σημαντικό
έργο που έχει ξεκινήσει” .

Σχολικός Αθλητικός Προσανατολισμός από το Σύλλογο
Ολυμπιονικών και Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
της Ιωνιδείου Σχολής* Πειραιά σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών πραγματοποίησαν
στην Ιωνίδειο Σχολή διήμερο «Σχολικού Αθλητικού
Προσανατολισμού».
Την ευθύνη της οργάνωσης
και το γενικό πρόσταγμα
από την πλευρά του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου
είχε η Ολυμπιονίκης και Αντιπρόεδρος του ΔΣ Βιργινία
Κραβαριώτη (αποφ. ‘02).
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλά
Ολυμπιακά αθλήματα και οι
Ολυμπιονίκες πέραν της
επίδειξης των αθλημάτων
τους πρόβαλλαν βίντεο με
διάφορα θέματα όπως της
ασφαλής κολύμβησης και
συνομίλησαν με τους μαθητές. Παράλληλα έδωσαν
συμβουλές για ένα υγιεινό
τρόπο ζωής στους μαθητές,
τους είπαν τα μυστικά της
σωστής διατροφής και τους
μίλησαν για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
Την εκδήλωση υποστήριξαν

ενεργά οι γυμναστές των
σχολείων και οι διευθυντές
του Γυμνασίου και Λυκείου
της Ιωνιδείου.
Οι Ολυμπιονίκες και τα
Ολυμπιακά Αθλήματα που
συμμετείχαν στον "Σχολικό
Αθλητικό Προσανατολισμό"
ήταν:
· Ευη Μωραϊτίδου, Αργυρή
Ολυμπιονίκης της Υδατοσφαίρισης και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου
Ολυμπιονικών.
· Βασίλης Πολυμερος, Αργυρός και Χαλκινος Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας

και Α’ Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Ολυμπιονικών.
· Βούλα Κοζομπόλη, Αργυρή Ολυμπιονίκης της
Υδατοσφαίρισης και Β’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ολυμπιονικών.
· Νίκος Συρανιδης, Χρυσός
Ολυμπιονίκης στις Καταδύσεις.
· Γεωργία Ελληνακη, Αργυρή Ολυμπιονίκης της
Υδατοσφαίρισης.
· Βιργινία Κραβαριώτη, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Αποφοίτων της Ιωνιδείου
και Σοφία Παπαδοπούλου,

Χάλκινοι
Ολυμπιονίκες
στην Ιστιοπλοΐα.
· Μαρια Βρυονη, Ολυμπιονίκης της Πάλης.
· Βούλα Ζυγούρη, Ολυμπιονίκης της Πάλης.
· Τατιαννα Καββαδια, Ολυμπιονίκης του Μπάσκετ.
· Μαρία Καραγιαννοπουλου, Ολυμπιονίκης του
Τζούντο.
· Δήμητρα Μαγκανουδακη,
Ολυμπιονίκης της Ξιφασκίας.
· Χρύσα Μπισκιτζη, Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας.
· Γιάννης Δημοπουλος, Διακεκριμένος Αθλητής του
Βeachtennis, ένα νέο δημοφιλές άθλημα.
* Η Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά
είναι δημόσιο σχολείο. Το
Γυμνάσιο και Λύκειο της Ιωνιδείου είναι πειραματικά
σχολεία και οι μαθητές τους
εισάγονται μετά από γραπτές εξετάσεις.
Οι απόφοιτοι των σχολείων
κρατούν επαφή και διοργανώνουν δράσεις (πολιτιστικές και επιστημονικές) στον
χώρο του σχολείου.
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TA NEA THΣ ΕΠΣΑΝΑ

Πρωτάθλημα τάβλι στη Γλυφάδα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ Έ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΑΝΑ (09/01/2014)

από 13 Ιανουαρίου ως 24 Ιανουαρίου 2014

Λόγω διεξαγωγής αγώνων
Μικτών ομάδων και τεστ
των διαιτητών την Τετάρτη

15/01/2014, οι αγώνες της
Έ Φάση Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ
μεταφέρoνται και θα διε-

ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ «ΕΠΑΟΒΑ»

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

ξαχθούν
την
Τετάρτη
22/01/2014 και ώρα 14.30.
Η κλήρωση της ημιτελικής
φάσης Κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 28/01/2014 και ώρα
18.00.

Αγώνες Κυπέλλου
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
Περιόδου 2013 - 2014

Καλούνται τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βάρκιζας «ΕΠΑΟΒΑ» στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα
γίνει στο café – εστιατόριο «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ», στη Βάρκιζα, την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:15π.μ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Απολογισμός και προγραμματισμός Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός και Προϋπολογισμός
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση των παραπάνω από την Γενική Συνέλευση
5. Συζήτηση επί της δραστηριότητας του Ε.Π.ΑΟ.ΒΑ. και προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων
Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του συλλόγου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΕ- ΛΕ- ΕΒ
Ταχ. Δι/νση: 17ο Λεωφ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας: 153 51 – Παλλήνη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Περιφέρεια Αττικής «Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής» δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή Παρόχου της Παροχής
Υπηρεσιών του έργου «Καθαρισμός
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ13», προϋπολογισμού 813.008,13€ και ΦΠΑ
186.991,87€, για την οποία έχουν
εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις:
α. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών",
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος
VIII
της
οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
και με τον Κανονισμό 2083/2005
της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την
τροποποίηση
των
οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη
διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1564/2005 της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005 για την
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων
προς δημοσίευση προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων.
γ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
842/2011 της Επιτροπής της 19ης
Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως
τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνω-

στοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1564/2005.
δ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1251/2011 της Επιτροπής της 30ης
Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ,
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
ε.
Ο
Ν.3886/2010
(ΦΕΚ
Α΄173/30.09.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989/(L 395) και την
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
στ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
ζ. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005.
η. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.
θ. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95)
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»
ι. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.

Kρυονερίου: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Γέρακα: ΓΕΡΑΚΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ
Μαραθώνα: ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
Σπάτων: ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.

Το αντικείμενο της σύμβασης
αφορά στον καθαρισμό ρεμάτων
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση
από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι
αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλικιών, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών,
κορμών δέντρων, καθώς και κοπής
εκριζωμένων δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν
κρίσιμα σημεία των ρεμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
σύμβασης
ανέρχεται
σε
813.008,13€ και ΦΠΑ 186.991,87€.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που ανήκουν
σε φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) ή σε νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα
συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και
που κατ’ ελάχιστον στο αντικείμενο
της δραστηριότητας τους
περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα ο
καθαρισμός ρεμάτων.
Αναλυτικότερα, στον διαγωνισμό
καλούνται οι παρακάτω:
1. Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να
είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό
Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε., Τ.Ε.Ε.), είτε
σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό
μητρώο στο οποίο ανήκουν Επιχειρήσεις παροχής εργασίας σε δημόσιες συμβάσεις, όπως στο Μ.Ε.ΕΠ.
της
ΓΓΔΕ
του
Υπουργείου
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από
κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τα οποία τηρούν επίσημα
Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα
του Παραρτήματος IX Γ «Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα
εγγεγραμμένες σ' αυτά, με αναγνωρισμένη την ενασχόληση τους
στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ρεμάτων (κατηγορία υπηρε-

Oι λάτρεις του τάβλι θα
έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στο αγαπημένο
τους παιχνίδι στο Πρωτάθλημα Τάβλι που διοργανώνουν ο Δήμος Γλυφάδας, το
Κ.Α.Π.Π.Α
(Κοινωνική,

Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας), του Δήμου Γλυφάδας
και τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρείς φάσεις:
 Προκριματική φάση θα

Νικητές οι έφηβοι Bάρης
μετά από 2 παρατάσεις
Το εφηβικό του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς” ξεκίνησε με
το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις εντός έδρας για
το 2014, κατορθώνοντας να κάμψει την αντίσταση του
Α.Σ. Πέρα με 96-91 στην 2η παράταση (κ.α 7373, α’ παρ.
85-85, 9691).
Αναγυρούς (Κωτσάκη): Μερμηγκας 17(1), Βατίστας 16(1), Τόλης
5(1), Βαρβαρίγος 3(1), Γκουγκούσης 7, Παπαθέος, Γκέκας 8, Γιοβάσο 25, Αποστόλου 15(1).

σιών 1, τμήμα με κωδικό CPV
90721800).
3. Επιχειρήσεις προερχόμενες από
κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή
από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες
Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα οποία δεν
τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως
εκείνα της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενες όμως Επιχειρήσεις
διαθέτουν
τα
απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. 1. και
είναι εγγεγραμμένες σε γενικότερων κατηγοριών Επαγγελματικά /
Εμπορικά Μητρώα για δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών.
4. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών των περιπτώσεων
που αναφέρονται στις παραπάνω
παραγρ,1 έως 3 σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον
όρο ότι κάθε κοινοπρακτούσα Επιχείρηση αφενός θα συμμετέχει στο
διαγωνιζόμενο σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% και αφετέρου θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, καλύπτουσα τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα, θα
πρέπει να διαθέτει και την τεχνική
ικανότητα που αναφέρεται αναλυτικότερα στο άρθρο 22 παραγρ. 6 της
Διακήρυξης αθροιστικά για το σύνολο των μελών.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από
την έδρα της υπηρεσίας από την
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 2ος όροφ.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους το βραδύτερο μέχρι εξ (6) ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 18-02-2014
ημέρα Τρίτη. Εφόσον τα παραπάνω
τεύχη ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται ή αποστέλλονται στους εν-

διαφερόμενους εντός της παραπάνω προθεσμίας (άρθρο 10, παραγρ. 1.β του ΠΔ 118/07), από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Για την παραλαβή των τευχών και
για οποιαδήποτε πληροφορία για
την παραλαβή του σφραγισμένου
εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Δ.Τ.Ε. – Περιφ. Ενότητας Ανατολ. Αττικής Λ17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος, τηλ. 213
2005333.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
26-02-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο
χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος πληροφορίες τηλ. 213 2005333
και 2132005330, FAX επικοινωνίας
210 6032993.
2. Για την έγκυρη συμμετοχή στο
διαγωνισμό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους, με εφαρμογή των
όρων του άρθρου 25 παραγρ.4 του
ΠΔ118/07, εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
50.000,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε
στο Φορέα αποδοχής των υπηρεσιών είτε στην Αναθέτουσα Αρχή
(όπως τούτες αναφέρονται στις παραγρ. 1.1, έως 1.4 της Διακήρυξης)
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν
χρόνο ισχύος μικρότερο των εννέα
(9) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη
της δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
την 27 – 12 - 2014. Οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου.
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

διεξαχθεί ξεχωριστά στο
κάθε ένα από τα πέντε
Κ.Α.Π.Η
Δευτέρα 13.01.2014 - Τετάρτη 22.01.2014 - 09:30 ως
τις 12:00 πμ.
 Ημιτελικοί αγώνες Κ.Α.Π.Η Αγίου Τρύφωνα
Πέμπτη 23.01.2014 στις
10:00 πμ.

Μεγάλος Τελικός Κ.Α.Π.Η του Αγίου Τρύφωνα
Παρασκευή 24.01.2014
στις 10:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος
μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο
2109626493.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολλά δώρα.

διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο της
σύμβασης για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της
διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί
καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) το πολύ
εργάσιμες ημέρες από τη σχετική
ειδοποίηση. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής, εφόσον συντρέχει
νόμιμη περίπτωση.
3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 1 του Π.Δ. 118/07).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες) και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.
4. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας – ενημέρωσης των
υποψηφίων, με e-mail και fax.
6. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της
δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης
Πληροφορικής Περιφέρειας Αττικής
(με περίληψη): www.patt.gov.gr στην
ενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων (Διαδρομή: Αρχική → Ενημέρωση → Διαγωνισμοί → Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από τη
ΣΑΕΠ 085, Κωδ. Έργου: 2012
ΕΠ08500121 του Π.Δ.Ε.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας
αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την
16 - 12 – 2013.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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