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Εκ προοιμίου να καταθέσω την κατάληξη των συλλογι-

σμών μου, για να σας προϊδεάσω: Θεωρώ ως προϋπό-

θεση του διεθνισμού τον εθνισμό!

Αναμενόμενη η αντίδραση των μαρξιστών, αλλά και των

νεοφιλελευθέρων παγκοσμιοποιητών(!)· παράδοξη, στ’

αλήθεια, ταυτογνωμία. 

Για όσους δεν έχουν εντρυφήσει και τελούν υπό την επή-

ρεια των τρεχουσών αντιλήψεων, προχειρολογιών και

προκαταλήψεων, οι όροι «εθνικισμός» και «διεθνισμός»

είναι ιδεολογικά αντίθετοι. Συγκρουσιακοί!

Οι «εθνιστές» εκ διαμέτρου αντίθετοι με

τους «διεθνιστές». Όλως παραδόξως

όμως οι πλείστοι των λεγομένων «εθνι-

κιστών» - ένα συνονθύλευμα ακροδε-

ξιών, αντιδραστικών συντηρητικών αλλά

και γνήσιων πατριωτών «δεξιών», κλπ –

αφού μετεξελίχθηκαν ως δια μαγείας σε

ένθερμους ευρωπαϊστές, δηλαδή πε-

ριορισμένου εύρους δι-εθνιστές, τις τε-

λευταίες δύο δεκαετίες μεταλλάχθηκαν

αφού διασπάστηκαν, σε φασίζοντες

εθνικιστές απ’ τη μια, και σε οπαδούς της παγκοσμιο-

ποίησης απ’ την άλλη, συμπλέοντες με παγκοσμιοποι-

ημένους... αριστερούς διεθνιστές!!!

Πλήρης δηλαδή σύγχυσις εν κρανίω. Ακατανόητο ιδεο-

λογικό αλαλούμ. 

Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο, σύμφωνα με τη νουθεσία του

Αριστοτέλη, να «επισκεφθούμε» πρωτίστως, τις λέξεις.

Να δούμε τις ορολογίες των λέξεων. Να τις ορίσουμε.

Τί είναι Έθνος;

«Έθνος (F έθνος): Παν ομού συνειθισμένον και συμβιούν

πλήθος» «λαών»1 κλπ. Χαρακτηρισμένο ήδη από τα Ομη-

ρικά έπη. 

Ας το αποδώσουμε εμείς σήμερα, με την διαμορφωμένη

πραγματικότητα: «Έθνος είναι ένας συγκεκριμένος ομοει-
δής λαός, εν δυνάμει. Δηλαδή διατοπικά και διαχρονικά».

Ένα συγκεκριμένο και ομοειδές πλήθος ανθρώπων, που

τους συνδέουν ορισμένα διακριτά χαρακτηρηστικά,

γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού, κοινής ιστορικής πατρί-

δας, και οπωσδήποτε, κοινής συνείδησης. Επικουρικά

δε, θρησκείας και καταγωγής. Κι όλα αυτά τα κύρια χα-

ρακτηριστικά σε διατοπική και διαχρονική ισχύ. 
Συνέχεια στη σελ. 2
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Βενετσάνου
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Ενα όνειρο είκοσι χρόνων.              Σελίδες 12 -

του Δημήτρη Κιούκη
Υποψήφιου Δημάρχου

στα 3Β
Σελίδα 11
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Όταν λέμε «διατοπικά», για παράδειγμα το ελληνικό Έθνος

είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα –

στον ιστορικό χώρο καταγωγής τους – αλλά και οι Έλληνες

της διασποράς – του Καναδά, της Αμερικής, της Αυστραλίας,

της Γερμανίας, κλπ. Και «διαχρονικά», αυτοί που είναι, αυτοί

που ήσαν, ανά τους αιώνες – οι  πρόγονοί μας – κι αυτοί που

θα ‘ρθουν – οι απόγονοί μας.

Πρωτεύον συνδετικό χαρακτηριστικό στοιχείο, αυτού του

λαού, είναι η κοινή εθνική συνείδηση καταγωγής, ιστορίας και

αγάπης προς την πατροφωνική γη – την πατρίδα. Κοινά, αλλά

όχι πλέον αναπόσπαστα στοιχεία, είναι η γλώσσα – αρκετά

ισχυρό, πάντως – και ο πολιτισμός. 

Για όλους τους λαούς σχεδόν παραμένει ακόμη, ισχυρός κοι-

νός δεσμός και η θρησκεία, κυρίως ως στοιχείο αντιδιαστολής

προς άλλα θρησκεύματα. 

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσω γιατί εγώ, εισαγωγικά, χρησιμοποί-

ησα αδιακρίτως τους όρους «εθνισμός» και «εθνικισμός». 

Χρησιμοποίησα τον όρο «εθν-ισμός» κατ’ αρχήν, ως αντιδια-

στολή και αντιστοιχία προς τον «δι-εθν-ισμό». Ο εθνισμός ανα-

φέρεται στο έθνος και στην ιδέα του έθνους, ενώ ο εθνικισμός

αναφέρεται σ’ ότι είναι εθνικό και ανάγεται ή ανήκει στο

έθνος: «Εθνική γλώσσα», «εθνική γη» κλπ. Ο εθνισμός – εθνι-

στής έχει ρίζα το έθν-ος και ανφέρεται σ’ αυτό.

Ο εθνικ-ισμός – εθνικ-ιστής έχει ρίζα το εθνικ-ό και αναφέρε-

ται στην προσήλωσή του και την αγάπη του για ότι είναι

εθνικό. Δεν αναφερόμαστε στην εκδοχή του ρατσισμού – να-

ζισμού που θεωρεί ότι το δικό του έθνος – φυλή, είναι ανώ-

τερο από τα άλλα και επιδιώκει την καθυπόταξή τους. Η

αξιολόγηση και χαρκτηρολογία των Εθνών, σε καμμία περί-

πτωση, δεν θίγει την ισότητα των λαών και των ανθρώπων ως

ενιαίο είδος, ασχέτως βαθμού και ροπής εξελίξεως. 

Επειδή πιστεύω και δέχομαι την διακριτή ύπαρξη των διαφό-

ρων, αλλά ισοτίμων εθνών, είμαι εθνιστής.

Αλλά όταν αναφέρομαι στα «εθνικά ιδεώδη», στους «εθνικούς

αγώνες», στους «εθνικούς σκοπούς», ονομάζομαι εθνικιστής.

Οι όροι λοιπόν είναι περίπου ταυτόσημοι. 

Όμως οι όροι «εθνικισμός» - «εθνικιστής» έχουν και αρνητική

φόρτιση, επειδή χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά και κατά

κόρον, μέχρι και του βαθμού της καπηλείας, κυρίως μεταπο-

λεμικά και από επιστημονική γλωσσική και ιστορική άποψη κα-

ταχρηστικά και α-δέξια, από την «δεξιά» και τη χούντα της

επταετίας. 

Κάτι τέτοια φαινόμενα της παραχάραξης των όρων και των εν-

νοιών συνέβαιναν και στην αρχαιότητα δυστυχώς, που «ακόμη

και την σημασία των λέξεων άλλαζαν για να δικαιολογούν τις

πράξεις τους», όπως λέει ο Θουκυδίδης2. 

Αυτό, πιστεύω πως είναι μια αντεθνική εκτροπή της «δεξιάς»

- ένα τμήμα της οποίας, μάλιστα, κάλυψε, με τον τρόπο αυτό,

την αντεθνική της στάση και δράση. 

Δεν είναι εθνικό έθος – συνήθεια, η υποταγή και η συνεργασία

με τον εχθρό, για να συμβιβαστείς ή να καλύψεις την ταξική

σου αντίθεση με τους κομμουνιστές. Έτσι, εξ’ άλλου, υποτά-

σεις το γενικό – το έθνος – στο μερικό – την τάξη και το ιδιο-

τελές σου συμφέρον. 

Εθνικά ιδεώδη, παράδοση και αξίες, είναι η ελευθερία, η δη-

μοκρατία, η δικαιοσύνη, η εθνική ομοψυχία και αλληλεγγύη.

Και δεν γίνεται να υπάρχει εθνική ομοψυχία, αν δεν υπάρχει

αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και σχετική ισότητα.

Αυτός που δεν πιστεύει στις κοινές εθνικές αξίες, της σμιλευ-

μένες στη διαδρομή χιλιετιών, δεν δύναται να αυτοαποκαλεί-

ται εθνικιστής.

Από τους πραγματικούς εθνικιστές πρέπει να καλλιεργείται η

εθνική ενότητα – αλλά και οι προϋποθέσεις της ως ύψιστο

αγαθό και καθήκον.

Από την άλλη είναι και ανιστόρητο λάθος των αριστερών εκεί-

νων που ταυτίζουν την ιδέα του έθνους και τα εθνικά σύμβολα,

όπως την «ιερά φλόγα», τον «φοίνικα», τη σημαία ακόμη, μ’

αυτούς που τα καπηλεύτηκαν. Για να δικαιολογήσω δε τη σύγ-

χυση και τις διαφοροποιήσεις – αποκλείσεις που υπάρχουν

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για το έθνος και τον εθνικισμό,

θ’ αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές διατυπωμένες απόψεις. 

«Έθνος: [...] λαός ομόγλωσσος, ομότροπος και υπό κοινών ιδα-

νικών συνδεόμενος: «Ελληνικό Έθνος», σύμπαντες οι Έλλη-

νες οπουδήποτε γης ευρισκόμενοι και κοινήν πατρίδα την

Ελλάδα ομολογούντες» [...]

«Η φυλή, η γλώσσα και η θρησκεία τα οποία άλλωτε ήτο δυ-

νατόν ν’ απετέλουν το ασφαλέστερον χαρακτηριστικόν ενός

έθνους, έπαυσαν ήδη να είναι τοιαύτα. [...] Είναι δυνατόν βε-

βαίως να συνυπάρχουν ακόμη τα στοιχεία ταύτα, αλλά δεν

είναι πλέον ικανά προς χαρακτηρισμόν του έθνους...»3

Εθνικισμός «Η αποκλειστική προσήλωσις εις τα εθνικά ιδεώδη.

Το γνώρισμα του υπέρ επικρατήσεως των εθνικών ιδεωδών

αγώνος» [...] Εθνική συνείδησις υφίσταται παντού, όπου σύ-

νολον ανθρώπων διέπεται υπό ορισμένης κατά το μάλλον ή

ήττον μονίμου αλληλεγγύης [...] η εθνική συνείδησις δεν ταυ-

τίζεται κατ’ ανάγκην προς την πολιτικήν συνείδησιν. [...] Εάν

δεν αναφέρωμεν την κοινότητα οικονομικών συμφερόντων ως

παράγοντα εθνικής συνειδήσεως, τούτο οφείλεται εις το ότι η

κοινότης αυτή των οικονομικών συμφερόντων [...] δημιουργεί-

ται συνήθως καθ’ υπέρβασιν της εθνικής αλληλεγγύης...»4

«Ο εθνικισμός γεννάται αφ’ ής στιγμής η εθνική συνείδησις

παύει αρκουμένη εις την απλήν καλλιέργειαν των εφ’ ων βα-

σίζεται αυτή αγαθών και ζητεί να επιβάλλει τας συνιστώσας

τα αγαθά ταύτα αξίας και έξω των ορίων της»4 (σ.σ. αναφέρε-

ται προφανώς στον επιθετικό εθνικισμό ή το σωβινισμό)5.

Η κρατούσα τάξη προπαγανδίζει συνήθως τον εθνικισμόν: «Η

ενέργεια, αυτή της κρατούσης τάξεως οφείλεται εις συμφέ-

ροντα, των οποίων η ικανοποίηση συνδέεται με την προβολή

της εθνικής συνειδήσεως [...] τα συμφέροντα ταύτα είναι συμ-

φέροντα ή πολιτικού πρεστίζ ή πνευματικά ή, τέλος, οικονο-

μικά. [...] Ενώ όπως είπαμε παραπάνω τα οικονομικά

συμφέροντα δεν δύνανται να αποτελέσουν στοιχείον δημι-

ουργίας εθνικής συνειδήσεως, χρησιμεύει πολλάκις εφ’ όσον

φορέας των οικονομικών συμφερόντων είναι η κρατούσα

τάξις...»4. «...Ως εκ τούτου πρέπει θεμελιωδώς να διακρίνομεν

τον εθνικισμό από τον εθνισμό [...]. Ο εθνικισμός είναι η εκμε-

τάλευση της ιδεολογικής πίστεως της εθνικής συνειδήσεως,

εκ μέρους τάξεως διασπώσης των φυσικήν ομογένειαν του

έθνους, θέτουσα ταύτην εις την υπηρεσίαν πολιτικών και οι-

κονομικών υπολογισμών»6. Αυτά δεν τα γράφει κανένας “αρι-

στερός... εθνομηδενιστής”, αλλά ένας ακραιφνής δεξιός

“εθνικόφρων”, καθηγητής, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της ΕΡΕ

και τελευταίος προ χούντας Πρωθυπουργός. Ο αείμνηστος

Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

Στον αντίποδα, τι λέει ο Ιωσήφ Βησσαρίονοβιτς Τζουκασβίλι

(Στάλιν) για το Έθνος; “Έθνος είναι η ιστορικά διαμορφωμένη

σταθερή κοινότητα ανθρώπων, η οποία εμφανίστηκε πάνω

στην βάση της κοινότητας στη γλώσσα, στο έδαφος, στην οι-

κονομική ζωή και στην ψυχοσύνθεση που εκδηλώνεται στην

κοινότητα της κουλτούρας”7.

Ας κλείσουμε, γιατί το θέμα είναι ανεξάντλητο, μ’ έναν δικό

μας. Τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, πρ. Πρωθυπουργό, επο-

νομασθένα “πατέρα της Δημοκρατίας”. Γράφει για τον εθνικι-

σμό ότι είναι “η προσπάθεια ενός έθνους, προς επιβολήν του

(της κυριαρχίας του), εντός των ορίων του, δι’ αποκρούσεως

αλλοεθνούς επιβολής ή δια συγχωνεύσεως εις εν όλον των

χωρισμένων μερών του αυτού έθνους” […] Εθνικισμός είναι

μια μορφή εκδηλώσεως του Εθνικού αισθήματος”8.

Εξηγήσαμε με το παραπάνω, όσο γίνεται στην έκταση ενός

άρθρου, τους όρους «έθνος», εθνιστής, εθνικιστής, πατρίδα.

Μένει να δούμε τι είναι διεθνισμός και τι παγκοσμιοποίηση, για

να εξηγήσω γιατί θεωρώ τον εθνισμό ως προϋπόθεση του διε-

θνισμού. 

―――――
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Χριστουγεννιάτικα Σελ. 4-5

Κάρτα γονέα στο 3ο Δημοτικό
Βούλας Σελ. 6

Η “μόδα” του ανθελληνισμού
Βούλα Λαμπροπούλου Σελ. 8

Η πολιορκία του κάστρου της Κο-
ρώνης γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Chemtrails Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Πρωτοποριακές τεχνολογίες από
μαθητές Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ερωτήσεις βουλευτών Σελ. 17

Το Κόρμπι θα περιμένει για την
πράξη εφαρμογής! Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ - ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί

στην 47η συνεδρίαση, την 2α Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα

και ώρα 19:00, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Στέγαση μαθητών 6ου Νηπιαγωγείου 

2. Επιχορηγήσεις συλλόγων και φορέων του Δήμου μας.

3. Νήσος “Υδρούσα”. Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή
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Μονόδρομος το “Πλατύ χωράφι” για τα Σπάτα;
Βήματα ενημέρωσης από τη Δημοτική Αρχή Σπάτων - Αρτέμιδος για την επίλυση του αποχετευτικού

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει

μετα βοθρολύματα στους δρό-

μους», είπε ο δήμαρχος. Και

είναι γεγονός ότι τρέχουν τα

βοθρολύματα στους δρόμους,

αλλά επίσης η κοινωνία είναι

“καχύποπτη” και δεν τρέφει

καμμία εμπιστοσύνη στην κεν-

τρική Διοίκηση για όσα προτεί-

νει.  Και εν πολλοίς δεν έχει

άδικο γιατί βλέπουν καθημε-

ρινά τις παλινωδίες, τις κόκκι-

νες γραμμές που γίνονται

αόρατες και τόσα άλλα.

Παράλληλα και τα τοπικά συμ-

βούλια έχουν αρνητικές ομό-

φωνες αποφάσεις και αυτό

δυσκολεύει ακόμη περισσό-

τερο την κατάσταση. 

Ο Δήμαρχος είπε ότι η λύση

για ψυττάλεια  είναι τεχνικοοι-

κονομικά ανέφικτη  και έχει

γραπτή αρνητική απάντηση

από την ΕΥΔΑΠ. Οι “αρνητές”

αυτου του σχεδιασμού ισχυρί-

ζονται ότι έχουν γραπτή θε-

τική απάντηση από την ΕΥΔΑΠ

για Ψυττάλεια. Τα “χαρτιά”

τους όμως δεν τα άνοιξε κα-

νένας. Θα έπρεπε ο Δήμαρχος

αν κρατάει τέτοιο χαρτί να το

βάλει μπροστά στους φακούς

των εκπροσώπων των ΜΜΕ να

το φωτογραφίσουν και να το

προβάλουν.

Ο Δήμαρχος στην ενημέρωσή

του είπε μεταξύ άλλων: 

Με την ανάληψη των καθηκόν-

των μας ως νέα Δημοτική

Αρχή τον Γενάρη του 2011

βρεθήκαμε μπροστά στον σχε-

διασμό της ΕΥΔΑΠ, που προ-

έβλεπε την κατασκευή στο

ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ, ενός μεγά-

λου βιολογικού που θα εξυπη-

ρετούσε 11 πόλεις  της

Ανατολικής Αττικής, με απαρ-

χαιωμένη τεχνολογία (δευτε-

ροβάθμιας επεξεργασίας) με

διάχυση των αποβλήτων στην

θάλασσα χωρίς καμμία μνεία

για τα εσωτερικά δίκτυα των

πόλεων μας.

Μεθοδικά και συστηματικά

αποτρέψαμε αυτό το έργο της

“καταστροφής”.

Καταλήξαμε μετά από αλλε-

πάλληλες συσκέψεις με τους

εμπλεκόμενους φορείς

(ΥΠΕΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΕΥΔΑΠ) στην βέλτιστη άμεσα

υλοποιήσιμη λύση.

Έγινε εν τέλει αποδεκτό το

σχέδιο εγκατάστασης που

προτείναμε:

*Μικρός βιολογικός, σύγχρο-

νης τεχνολογίας που θα εξυ-

πηρετεί τις πόλεις και τους

οικισμούς των ΣΠΑΤΩΝ και

της ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ. Με βαθμό

επεξεργασίας λυμάτων ΤΡΙ-
ΤΟΒΑΘΜΙΟ. Με υπογειοποί-
ηση των εγκαταστάσεων. Με

επαναχρησιμοποίηση του κα-
θαρού νερού μετά την επεξερ-

γασία για άρδευση των

γεωργικών εκτάσεων, για δα-

σοπυρόσβευση, για ενδυνά-

μωση του πράσινου των

ορεινών όγκων, με δίκτυο πα-
ροχέτευσης που θα κατα-

σκευάζεται ταυτόχρονα με τις

υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Με
ταυτόχρονη κατασκευή των
εσωτερικών δικτύων αποχέ-

τευσης, στα Σπάτα και στην

Αρτέμιδα, από απόλυτα δια-

σφαλισμένες πιστώσεις της

Ε.Ε.

Ένα βήμα πριν την έναρξη

υλοποίησής του, φέραμε προς

ψήφιση στο Δημοτικό Συμβού-

λιο το ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ με το ΥΠΕΚΑ, την ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την ΕΥΔΑΠ

και τον ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡ-

ΤΕΜΙΔΟΣ, σύμφωνο που κατο-

χύρωνε τα προαναφερόμενα

και ταυτόχρονα έβαζε τον

Δήμο ισότιμο «συνέταιρο»

στην  αναπτυξιακή αυτή επέν-

δυση με δικαίωμα «ΒΕΤΟ» σ’

όλα τα στάδια της μελέτης,

κατασκευής και λειτουργίας

του έργου. 

[...]

Το «σύμφωνο συνεργασίας

για την επίλυση του αποχε-

τευτικού», απερρίφθη στη συ-

νεδρίαση του Δ.Σ. της 30ης

Σεπτεμβρίου 2013 με κύρια

πρόφαση «εμμονής στην λύση

της Ψυττάλειας». Η απορρι-

πτική απόφαση ελήφθη με ψή-

φους 15 ΟΧΙ στο «σύμφωνο»

14 ΝΑΙ.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή,

που δεν κάνει πολιτικά παιχνί-

δια προεκλογικού χαρακτήρα

εμμένει στις ξεκάθαρες θέσεις

της. 

Τόνισε δε καταλήγοντας ο Δή-

μαρχος Χρ. Α. Μάρκου:

• Σεβόμαστε τις αποφάσεις

του Δ.Σ.

• Έχουμε κάθε δικαίωμα όμως

να επανέλθουμε και θα το κά-

νουμε όταν θα έρθει η ώρα

έστω και αν αυτή έρθει τον

Μάη του 2014.

• Δεν φοβόμαστε ούτε τα πρό-

στιμα ούτε τις απειλές

• Φοβόμαστε το χάσιμο του

τραίνου της πιο διασφαλισμέ-

νης χρηματοδότησης έργου

που θα δώσει αναπνοή στο πε-

ριβάλλον, στην τοπική οικονο-

μία στις ανθρώπινες συνθήκες

διαβίωσης στην ανάπτυξη.

Γι’ αυτό επανερχόμαστε , για

να εμποδίσουμε τους ανεύθυ-

νους του πολιτικαντισμού να

ξαναβγούν τον Μάη στα προ-

εκλογικά μπαλκόνια να υπο-

σχεθούν  γι΄ άλλη μια φορά

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

της πόλης μας.

Μετά από τη ενημέρωση του

δημάρχου δέχθηκαν ερωτή-

σεις και απάντησαν ο δήμαρ-

χος και οι αρμόδιοι

αντιδήμαρχοι Χρ. Μάρκου και

Γ. Γκινοσάτης. 
Αννα Μπουζιάνη

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, Χρήστος Α.

Μάρκου, σε έναν νέο κύκλο ενημέρωσης και πληροφόρησης για την επίλυση  του

αποχετευτικού ζητήματος, την Πέμπτη 28/11/2013 στο Δημαρχείο Σπάτων.

Η αποτυχημένη προσπάθεια της  Δημοτικής Αρχής για λήψη θετικής απόφασης

στο Δημοτικό Συμβούλιο (30/9/13), για το σύμφωνο που κατοχύρωνε το έργο της

αποχέτευσης, έφερε σε δύσκολη θέση και τη Δημοτική Αρχή και την πόλη. Θέση

που δεν φαίνεται να αλλάζει εύκολα, αφού η μεν Δημοτική Αρχή επανέρχεται με

την ίδια πρόταση και οι “αρνητές” εμμένουν στην παροχέτευση στην Ψυττάλεια.

Αλλη πρόταση δεν έχει πέσει στο “τραπέζι”.

Στο μεταξύ  εξαγγέλθηκαν βαρύτατα πρόστιμα, που θα επιβληθούν σε Δήμους

που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο.

O Δήμαρχος ανάμεσα στους Aθ. Μαργέτη και το Χρ. Γ. Μάρκου
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Παραδοσιακοί Χοροί με την

“Ευρυάλη” (Κάτω Βούλα)

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”

Βούλας, συνεχίζει την επί 20 συνεχή χρόνια δραστη-

ριότητά του στην εκμάθηση παραδοσιακών χορών. Οι

χοροί θα γίνονται κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 έως 9μ.μ.

στην αίθουσα του Παιδικού Σταθμού της οδού Οδυσ-

σέως στη Βούλα. Πληροφορίες, Εφη Γαβριλάκη τηλ.

210 8951632 - 6937730962

«Captain Phillips» στο Σινέ Μαρκόπουλο

Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα, η προβολή της βασι-

σμένης σε πραγματικά γεγονότα περιπέτειας

«Captain Phillips», στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου «Άρτεμις», έως 4 Δεκεμβρίου.

Προβολές: 19.00 και 21.15

«XAΪΝΤΙ, Το Κορίτσι των Βουνών»

Η «XAΪΝΤΙ», το κλασσικό και διεθνώς αναγνωρισμένο μυθι-

στόρημα της Γιαχάνας Σπίρι «XAΪΝΤΙ, Το Κορίτσι των Βου-
νών», θα προβληθούν σε δύο μοναδικές παραστάσεις,

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου και ώρες 5 και 7 μ.μ.,  

Το έργο, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από μικρά και… με-

γάλα παιδιά, προσεγγίζει  σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήματα.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

Έκθεση Ζωγραφι-

κής – Γλυπτικής

Ο Δήμος Γλυφάδας ορ-

γανώνει  εγκαίνια με έκ-

θεσης Ζωγραφικής –

Γλυπτικής του Βασ. Κοκ-

κώνη το Σάββατο 7 Δε-

κεμβρίου, στις 6μ.μ. στο

Παλαιό Δημαρχείο Γλυ-

φάδας, Λ. Ποσειδώνος.

Διάρκεια έκθεσης: 7 –

15 Δεκεμβρίου 

Ωράριο Έκθεσης: Καθη-

μερινές 18.00 – 22.00,

Σαββατοκύριακο 11.00

– 22.00 

Είσοδος Ελεύθερη

“Εχουμε Πάπα”

Την Παρασκευή 6  Δεκεμβρίου στις 7.30μ.μ. θα

προβληθεί  στο π. κάμπινγκ η ιταλική ταινία

«Έχουμε Πάπα!» σε σκηνοθεσία Νάνι Μορέτι

με τους:  Μισέλ Πικολί, Νάνι Μορέτι, Γιέρζι Στουρ

Ο Νάνι Μορέτι υπογράφει μια καυστική όσο και

βαθιά ανθρώπινη ταινία για τα πάθη και τις αδυνα-

μίες των ατόμων που βρίσκονται σε οριακή υπαρ-

ξιακή κατάσταση.
Ο νεοεκλεγείς πάπας παθαίνει κρίση πανικού και αρνεί-

ται να βγει στο μπαλκόνι του Άγιου Πέτρου για να χαι-

ρετήσει τους πιστούς. Έντρομοι, οι άνθρωποι του

Βατικανού απευθύνονται σε έναν ψυχολόγο, ο οποίος

είναι άθεος, για να τον μεταπείσει.

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα

στην είσοδο των πεζών.

Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας

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

Από  15 έως 27 Δεκεμβρίου,

η Ιερά Μητρόπολη Γλυφά-

δας, Ελληνικού, Βούλας,

Βουλιαγμένης και Βάρης,

διοργανώνει όπως κάθε

χρόνο τον καθιερωμένο

«Έρανο Αγάπης» ενόψει

των Εορτών των Χριστου-

γέννων και της Πρωτοχρο-

νιάς. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Φιλό-

πτωχο Ταμείο του Ι.Ν. Αγίου

Νεκταρίου Βούλας, αποφά-

σισε να διοργανώσει και

φέτος «Χριστουγεννιάτικη

Αγορά» στο Πνευματικό Κέν-

τρο του Ιερού Ναού από την

Κυριακή 1 έως 8 Δεκεμ-

βρίου.

Οι ημέρες και ώρες λειτουρ-

γίας της Χριστουγεννιάτικης

Ενοριακής Αγοράς θα είναι:

Κυριακή 1/12 από τις 10.30

π.μ. έως 12.00.

Δευτέρα 2/12 έως Παρα-

σκευή 6/12 το απόγευμα 5.30

μ.μ. με 7.00 μ.μ.

Σάββατο 7/12 από τις 9.30

π.μ. έως 1.00 μ.μ.

Kαι τη Κυριακή 8/12 τελευ-

ταία μέρα της Αγοράς, μετά

τη Θ. Λειτουργία,  από τις

10.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ. θα

παρατεθεί, τσάι, καφές, νη-

στίσιμα βουτήματα και γλυκί-

σματα, και επίκαιρη ομιλία

και πολιτιστικό πρόγραμμα,

με συμβολική είσοδο 5 € .    

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Γ

Oι περιπέτειες των Χμ για μικρά παιδιά
στο Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ στο Κορωπί

O Οργανισμός Παιδείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος του

Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών” συνεχίζει τα “Ποι-

ητικά Αναλόγια” - Κύκλος Γ,  την παρουσίαση μεγάλων ποι-

ητών (αναλύσεις, απαγγελίες) από 4 Νοεμβρίου μέχρι τον

Ιανουάριο 2014.

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ.

Πέτσα (κοντά στην έξοδο 16 της Αττικής Οδού), τηλ. 210

6037.933 στις 7.30μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι επόμενες συναντήσεις:

 Δευτέρα 2 -12  - Νίκος Εγγονόπουλος
Ανάλυση: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου   Απαγγελία: Στεφα-

νία Γουλιώτη

 Δευτέρα 9 -12 - Μανόλης Αναγνωστάκης
Ανάλυση: Άντεια Φραντζή                                   

Απαγγελία: Όλια Λαζαρίδου, Βάλια Φιλιάγκου Χριστουγεννιάτικη αγορά στον Αγ. Νεκτάριο

Πνευματικές

βραδιές με

τον Αττικό

Πνευματικό

Ομιλο

Ο Αττικός Πνευματικός

Ομιλος Γλυφάδας, την

Πέμπτη  5 Δεκεμβρίου

στις 6.30μ.μ. στο ξενοδο-

χείο Congo Παλλάς,

Βασ. Γεωργίου 75 και

Δούσμανη, Γλυφάδα,

έχει αφιέρωμα στον Κα-

βάφη, για τα 150 χρόνια

από τη γέννησή του, με

απαγγελίες ποιημάτων,

τραγούδια από Ελένη

Κοταδάκι και Δημ. Κλειδά

και στο Πιάνο ο Γ. Μαρι-

νάκης. 

«Ἡ λαμπρὴ
παρουσία  τῶν
Ἀρκάδων στὸν
ἀρχαῖο  κόσμο
καὶ τὸ Ἀρκα-

δικὸ Ἰδεῶδες»

Το ΚΕΝΤΡΟΝ   ΕΛΕΥΣΙ-

ΝΙΑΚΩΝ   ΜΕΛΕΤΩΝ,

"Ἡ Δάειρα", οργανώνει

εκδήλωση τήν Τετάρτη

11 Δεκεμβρίου καὶ
ὥρα 20:00 μὲ θέμα: «Ἡ
λαμπρὴ παρουσία
τῶν  Ἀρκάδων στὸν
ἀρχαῖο  κόσμο  καὶ τὸ
Ἀρκαδικὸ Ἰδεῶδες»
Ὁμιλεῖ ἡ Μαρία Βλασ-

σοπούλου – Καρύδη,

διδάκτωρ  Ἀρχαιολο-

γίας.

Αφιέρωμα στον 

Αλέξανδρο Παπαναστασίου

Ο Δήμος Γλυφάδας & ο Σύλλογος Αρκάδων Γλυφάδας

«Ο ΑΡΚΑΣ» οργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στον

Αρκάδα Πολιτικό, Επιστήμονα & Άνθρωπο Αλέξανδρο

Παπαναστασίου, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 6.30

μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Γ. Γεν-

νηματά & Αν. Ρωμυλίας 123, Άνω Γλυφάδα.

Βραδιά με ζωντανή έντεχνη μουσική

Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει βραδιά φίλων και

καλεί στην παρέα, για ευχάριστες ώρες  ακούγον-

τας ζωντανή έντεχνη μουσική, από μπουζουκάκι

και κιθάρα χωρίς ηχητικά, τρώγοντας γευστικούς

μεζέδες και πίνοντας  τσιπουράκι,  κρασάκι, μπυρί-

τσα και...

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ στο

φιλόξενο χώρο του “Παρά Πέντε“, στην κεντρική

πλατεία Γλυφάδας, οδός Κονδύλη 5 - κάθετος στην

οδό Λαζαράκη.

Πληροφορίες, Ελισάβετ Δεμίρη στο 6977690957.
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Mπουάτ 

Απανεμιά 

Ο κος Κ. στην Πλάκα

στην ιστορική μπουάτ

«Απανεμιά», την Τε-

τάρτη 4 Δεκέμβρη, με

μία κιθάρα, χαλαρή διά-

θεση και με τα πιο νέα

τραγούδια του επ’ ώμου.

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα 22:00,

Μπουάτ "Απανεμιά",

Θόλου 4, Πλάκα

www.kosk.gr

Αφιέρωμα για τον Καβάφη
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου “Δρυάδες” και η

Ενωση Κωνσταντινουπολιτών “Αγία Σοφια” οργανώνουν

την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. μουσικό αφιέρωμα

στον Κ. Καβάφη για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του,

στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (Λ. Κρυονερίου 3).

Eίσοδος ελεύθερη

ΚΙΝΗΜΑΤΟ-

ΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Οινοποιείο Πέτρου
(Λεωφ. Μαραθώνος
117 Παλλήνη, δίπλα
ΟΑΕΔ). Ωρα προβο-
λής 9 μ.μ.

Ο Καρυοθραύστης 
έφερε  τα Χριστούγεννα

στη Λυρική!

ΜΠΑΛΕΤΟ σε δύο πράξεις του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι 

Σε μια μαγική, εορταστική ατμόσφαιρα έκανε πρεμιέρα ο

Καρυοθραύστης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Σάββατο

23 Νοεμβρίου 2013.  

Η ομορφότερη ιστορία των Χριστουγέννων, ο Καρυο-

θραύστης του Τσαϊκόφσκι μας ταξίδεψε στον κόσμο του

παραμυθιού. Η ονειρική χορογραφία, τα μαγευτικά σκη-

νικά και κοστούμια που ήρθαν από την Κρατική Όπερα της

Βιέννης και η διάσημη μουσική του Τσαϊκόφσκι καθήλω-

σαν το κοινό.

Η παράσταση συνεχίζεται στις 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24,

28, 29, 31 Δεκεμβρίου 2013 & 3, 4, 5 Ιανουαρίου 2014 

Ωρα έναρξης 8μ.μ.

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Βράνος – Στέφανος Τσιαλής

Χορογραφία: Ρενάτο Τζανέλλα 

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Μάτα Κατσούλη

O Καρυοθραύστης του Τσαϊκόφσκι - ένα από τα πιο διάσημα μπα-

λέτα όλων των εποχών- σε χορογραφία Ρενάτο Τζανέλλα επι-

στρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή από τις 23 Νοεμβρίου και για

15 παραστάσεις έως τις 5 Ιανουαρίου. Η παράσταση που «έσπασε

τα ταμεία» πέρυσι τον Νοέμβριο και έγινε θέμα συζήτησης, αλλά

και θετική είδηση ακόμα και στις ειδήσεις του Βρετανικού Δικτύου

BBC, θα παρουσιαστεί στο θέατρο Ολύμπια με το Μπαλέτο και

την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό την διεύθυνση

των Γιώργου Βράνου και Στέφανου Τσιαλή.

Πρόκειται για μια λαμπερή παραγωγή με θεαματικά σκηνικά και

πλούσια κοστούμια που μεταφέρει το κοινό στον κόσμο του πα-

ραμυθιού. Η συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας της ΕΛΣ, είναι

ένα από τα πιο συγκινητικά στοιχεία της παράστασης. Στον Κα-

ρυοθραύστη αναδεικνύονται οι σπουδαίες δυνατότητες των δια-

πρεπών χορευτών του Μπαλέτου της ΕΛΣ, ενώ χάρη στις

τέσσερις διαφορετικές διανομές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να

ανακαλύψει και να απολαύσει τους καταξιωμένους αλλά και νε-

ότερους χορευτές του συνόλου.  

Ο Καρυοθραύστης δικαίως θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα

μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συναισθηματική δύναμη και η

θεατρικότητα της μουσικής του Τσαϊκόφσκι μαγεύουν το κοινό. 

Τιμές εισιτηρίων: €20, €25, €30, €40, €45, €50   

Τιμή παιδικού & φοιτητικού εισιτηρίου: €15

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: €7, €12, €15, €25 

ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλ. πωλήσεις 210 36 62 100

Ηλεκτρονική προπώληση: www.nationalopera.gr

Στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοι-

νωφελής Επιχείρηση του

Δήμου, οργανώνουν Χρι-

στουγεννιάτικες Εκδηλώσεις,

από 7 Δεκεμβρίου έως και

την παραμονή των Χριστου-

γέννων, 24 Δεκεμβρίου.

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου:

-Άναμμα Χριστουγεννιάτι-
κων Δέντρων

17:00 Πλατεία Αγίου Τρύ-

φωνα - Παλλήνη

-Παιχνίδια και λιχουδιές
19:00 Πλατεία Ηρώων - Αν-

θούσα

- Παιχνίδια και λιχουδιές
20:30 Πλατεία Μακεδονίας

- Γέρακας

-Χριστουγεννιάτικο χωρίο
με κατακόκκινα χιονισμένα
σπιτάκια...
-Παιχνίδια και λιχουδιές

Το Σώμα Ελλήνων

Προσκόπων Βούλας
Παιχνιδοχριστούγεννα με εκ-

πλήξεις και Βazaar, υπόσχε-

ται το Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού, τοπικό τμήμα

Βούλας, το Σάββατο 7 και την

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στην

Πνευματική Εστία Βούλας

(Ζεφύρου 2).Ωρες λειτουρ-

γίας Σάββατο 18.00 έως

21.00 και Κυριακή 11.00 -

15.00 & 17.00 - 20.00

40 XΡΟΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο ΚΟΡΩΠΙ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας  Δημήτριος Κιούσης, η πρό-

εδρος Αντωνία Ιωακειμίδου και τα μέλη του Δ.Σ του

Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου σε κοινή πρόσκλησή

τους καλούν τους δημότες να τιμήσουν με την συμ-

μετοχή τους την εκδήλωση εορτασμού των 40 χρό-

νων από την ίδρυση του Λυκείου Ελληνίδων

Παράρτημα Κορωπίου,  που θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6 μ.μ. στο αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κων-

σταντίνου 47)

“Oσο πιο γρήγορα”
θέατρο κούκλας

Ο Παιδικός Σταθμός  Playland σε συνεργασία με τον

ΟΑΠΠΑ, οργανώνει ένα ξεχωριστό απόγευμα Χρι-

στουγέννων, όπου θα παρουσιάσει την βραβευμένη

παράσταση “Οσο πιο γρήγορα” από το θέατρο κού-

κλας “Τα φτερά του μύθου”, το Σάββατο 7 Δεκεμ-

βρίου στις 17.00 στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το

Δημαρχείο Βούλας.

Το εισιτήριο θα είναι είναι μία κούτα από καρδιάς

που θα φέρετε μαζί σας με τρόφιμα.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
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Καινοτόμες κινήσεις από το Σύλλογο

Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Βούλας

Κάρτα Γονέα

Από τον Ιανουάριο του 2013 ο Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας έχει δημιουρ-

γήσει για τα μέλη του την «Κάρτα Γονέα». Με τη

συγκεκριμένη κάρτα εκατόν πενήντα περίπου οικογένειες

έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις ή ειδικές τιμές, στην πα-

ρούσα φάση σε πάνω από 30 επιχειρήσεις, σε όλο το

φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας (εστιατόρια, έν-

δυση, ξενοδοχεία, έπιπλα, γυμναστήριο, διαγνωστικό

κέντρο, μαθήματα ξένων γλωσσών  κλπ), ο κατάλογος

των οποίων είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Συλ-

λόγου www.3ds.edu.gr και συνεχώς ανανεώνεται. 

Οσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετά-

σχουν, χωρίς κανένα κόστος, στο εγχείρημα καθώς απευ-

θύνονται σε ένα σημαντικό αριθμό καταναλωτών ο

οποίος διαρκώς αυξάνεται.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ντίνα Σαρπάκη και ο Γραμμα-

τέας Ιωάννης Μάρκου καλούν  τους Συλλόγους Γονέων

και Κηδεμόνων των υπολοίπων Σχολείων του Δήμου να

συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, η αποκτά ιδιαίτερη

σημασία στην παρούσα κοινωνικοοικονομική περίοδο που

διανύουμε. Οπως σημειώνουν: «Πιστεύουμε ότι η δημι-
ουργία ενός ακόμη ισχυρότερου συνόλου θα αποβεί τόσο
προς όφελος των οικογενειών ως καταναλωτές όσο και
προς όφελος την τοπικής επιχειρηματικότητας». 
Υπεύθυνος του εγχειρήματος είναι ο Γραμματέας του ΔΣ

Ιωάννης Μάρκου (6983501081 ioannismarkou@yahoo.com)

όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για πληροφορίες. 

Διανομή Προϊόντων 

«Χωρίς Μεσάζοντες» 

στο Δήμο Παλλήνης 

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ο Δήμος Παλλή-

νης κατάφερε να δημιουργήσει και να εδραιώσει ως θεσμό

που «Προσφέρει - Νοιάζεται - Στηρίζει», για 9η φορά, διορ-

γανώνει τη Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», εμ-

μένοντας στην έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης.

Eως και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, μπορείτε να κάνετε

τις παραγγελίες των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν:

• Ηλεκτρονικά χωρίς κόπο και ταλαιπωρία, στη σελίδα:

www.marketpallinis.gr, ή

• Στα Δημοτικά Καταστήματα και των τριών Δημοτικών Ενο-

τήτων του Δήμου Παλλήνης

Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», θα γίνει το

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, επί της οδού Ιθάκης μπροστά από

το Δημαρχείο Παλλήνης. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράδοση των προϊόντων θα

γίνει το επόμενο Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013.

Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά 

με τους προσκόπους

Το ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας υποστηρίζει τη

Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά που διοργανώνει το

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Ομάδα Συνεργασίας

Κορωπίου, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα

του ΚΑΠΗ Κορωπίου (Ν.Ντούνη 4), από τις 09:30 έως

18:30.

Στις διαδρομές των Λιγνιτωρύχων

και Μεταλλωρύχων της Ελλάδας

H Περιφερειακή ενότητα Ανατ. Αττικής, ο Δήμος Λαυρεω-

τικής και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, ορ-

γανώνουν ημερίδα με θέμα: Στις διαδρομές των
Λιγνιτορύχων και Μεταλλωρύχων της Ελλάδας.
Η ημερίδα θα γίνει στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου, την

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου από 10.30 το πρωί έως 9 το βράδυ.

Παράλληλα θα λειτουργούν εκθέσεις, προβολές, μουσική,

χορός και τραγούδι από όλη την Ελλάδα.

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου ώρα 10.30

το πρωί δεχθήκαμε τηλεφώνημα

αγωνίας. Στη Λίμνη Βουλιαγμένης

gcb και φορτηγά κόβουν σκίνα και

σκάβουν.

Πήγαμε άμεσα στη Λίμνη και εί-

δαμε ιδίοις όμμασι τα φορτηγά και

ένα μικρό gcb που φόρτωνε κομ-

μένα σκίνα.

Η Λίμνη έχει χαρακτηριστεί από-

λυτης προστασίας και είναι στο

πρόγραμμα Natura.

Ειδοποιήσαμε με τη σειρά μας το

Δήμο 3Β. Ο Δήμαρχος όταν τον

ζητήσαμε, παρ’ ότι ήταν σε σύ-

σκεψη, λόγω του επείγοντος, ήρθε

και ενημερώθηκε σχετικά.

Αμεσα τηλεφώνησε στον διευ-

θυντή περιβάλλοντος και στον

προϊστάμενο της Πολεοδομίας να

πάνε να κάνουν αυτοψία.

Ο υπεύθυνος της Πολεοδομίας κ.

Δημητρίου μάς ενημέρωσε αργό-

τερα τηλεφωνικώς, ότι πήγαν στη

Λίμνη και βρήκαν πράγματι τα μη-

χανήματα να δουλεύουν.

Οι ενοικιαστές της Λίμνης του

απάντησαν ότι έχουν συμβατική

υποχρεώση από τα ΕΤΑ (σήμερα

ΤΑΙΠΕΔ) να ανοίξουν τα λασπό-

λουτρα!!

Οι υπηρεσίες του Δήμου 3Β στα-

μάτησαν κάθε εργασία, γιατί η

Λίμνη τελεί υπό ειδικό καθεστώς,

και για να γίνει οποιαδήποτε εργα-

σία,  είτε διαμόρφωσης χώρου είτε

οικοδομική πρέπει να εξασφαλί-

σουν τις απαραίτητες άδειες.

Οπως γράφαμε προ ημερών,

το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου 3Β,  εξέδωσε ψήφι-

σμα, στο οποίο σημειώνεται

ότι ο Δήμος είναι αντίθετος

στην τσιμεντοποίηση της

έκτασης του Αστέρα Βου-

λιαγμένης και σε κάθε σχέ-

διο που αλλάζει χρήσεις και

μετατρέπει το ξενοδοχείο

σε κατοικίες.

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου,

ανάμεσα στα θέματα του

Περιφερειακού Συμβουλίου,

ήταν και ο Αστέρας Βου-

λιαγμένης «Γνωμοδότηση

επί της Στρατηγικής Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α για τον Αστέρα
Βουλιαγμένης».

Πολλοί κάτοικοι και φορείς

των 3Β, μαζί και ο δήμαρχος

Σπ. Πανάς παραβρέθηκαν

στη συνεδρίαση. 

Κατά τη διάρκεια της Συνε-

δρίασης μοιράστηκε το ψή-

φισμα του Δημοτικού

Συμβουλίου Βάρης - Βούλας

- Βουλιαγμένης για το ζή-

τημα της αξιοποίησης της

έκτασης του Αστέρα, στα

μέλη του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής.

Ο Δήμαρχος με την παρέμ-

βασή του έκανε σαφές ότι ο

Δήμος είναι κατηγορημα-

τικά αντίθετος  στην τσι-

μεντοποίηση της έκτασης

του Αστέρα Βουλιαγμένης

και σε κάθε σχέδιο που αλ-

λάζει χρήσεις και μετατρέ-

πει το ξενοδοχείο σε

κατοικίες. 

Μετά την τοποθέτηση των

Περιφερειακών Συμβούλων,

οι οποίοι στην πλειοψηφία

τους τάχθηκαν υπέρ της

αναβολής του θέματος και

της περαιτέρω συλλογής

και συζήτησης επιπλέον

στοιχείων, αποφασίστηκε

ομόφωνα η αναβολή του

θέματος. 

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης Σπύρος

Πανάς καλεί σε Συνέντευξη

Τύπου,  την Τετάρτη 4 Δε-

κεμβρίου, ώρα 12.00, στην

αίθουσα της ΕΣΗΕΑ  (Ακα-

δημίας 20 (3οε ορ.) Αθήνα,

για «Ενημέρωση για την επί-
σημη  θέση του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-
νης ενάντια στο σχέδιο τσι-
μεντοποίησης του Αστέρα
Βουλιαγμένης που προωθεί-
ται μέσω της πώλησής του
από την Εθνική Τράπεζα».

Κοινωνική αλληλεγγύη με τον

“Πράσινο Λόφο Αρτέμιδος”

Το Δ. Σ. του Συλλόγου “Πολιτιστικός, Εξωραϊστιός Σύλλο-

γος Πράσινου Λόφου Αρτέμιδος”, κατανοώντας τα οικο-

νομικά και κοινωνικά προβλήματα εξ αιτίας της κρίσης και

λόγω της οικονομικής ανέχειας συμπολιτών μας, αποφά-

σισε ομόφωνα να συγκεντρώσει τρόφιμα που θα δοθούν

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Συγκέντρωση τροφίμων Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00-

13.00 π.μ. στο  γραφείο του Συλλόγου, οδός Αλκιβιάδη.

Ζητάμε: Τρόφιμα (ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, λάδι κλπ.), Είδη

καθαριότητος  (σαπούνια, σαμπουάν, απορρυπαντικά κλπ)

Αν γνωρίζετε ανθρώπους που θέλουν στήριξη επικοινωνή-

στε με το Δ.Σ.  

Λόγω της κοινωνικής ευαισθησίας που οφείλουμε όλοι να

δείξουμε, θα υπάρξει απόλυτη ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ.

Αναβλήθηκε η απόφαση για τον Αστέρα
από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αγρια επέμβαση στη Λίμνη Βουλιαγμένης
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Ψηφίστηκε ο δημοτικός προϋπολογι-

σμός του 2014 από τους δημοτικούς

συμβούλους της συμπολίτευσης (Νέο

Ξεκίνημα) στην 26η συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Κρωπίας (αρ. από-

φασης 341). Καταψήφισαν οι σύμβουλοι

της μείζονος και ελάσσονος αντιπολί-

τευσης που παρευρίσκοντο· Αθηνά Ψι-

λάκη-Σοφρώνη και Πέτρος Σουρλαντζής

(Αναγέννηση) και Ευάγγελος Ρεμπάπης

(Λαϊκή Συσπείρωση).

Πάνω απ’ όλα η επιβίωση
των δημοτών μας

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν.

Κιούσης και ο αντιδήμαρχος Οικονομι-

κών Αθανάσιος Πουλάκης εισηγήθηκαν

το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το

2014 περιγράφοντας και αναλύοντας

τόσο το γενικό και τοπικό πολιτικό πλαί-

σιο όσο και τις ασφυκτικές δεσμεύσεις

και περιορισμούς του νομοθετικού πλαι-

σίου κατάρτισής του. Παρευρέθηκαν από

την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Κρω-

πίας ο Διευθυντής της Ε.Παπαγεωργά-

κης και η προϊσταμένη Λογιστηρίου

Ισιδώρα Μπόρτζη.

Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης στις

τοποθετήσεις του περιέγραψε τις οδυ-

νηρές συνέπειες της εφαρμογής των

μνημονιακών μέτρων στην Τ.Α. και στην

κοινωνία με πολλά παραδείγματα.  Χα-

ρακτηριστική ήταν η διαπίστωσή του ότι

από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση του

δήμου (3 χρόνια) και επενδύσεις δεν γί-

νονται σε τοπικό επίπεδο και η ανεργία

έχει χτυπήσει την πόλη. Η μόνη επίσημη

πρόσκληση για εργασία που καταγρά-

φηκε αφορούσε άτομο που έπρεπε να

πληροί την υποχρέωση γνώσης 6 ξένων

γλωσσών(!).

Σημείωσε ότι δεν πρόκειται να αυξή-

σουν τα δημοτικά τέλη, παρά το ότι είναι

από τα χαμηλότερα στη χώρα, γιατί ο

κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Απόδειξη

τούτου είναι ότι σύμφωνα με έγγραφο

της ΔΕΗ (κατάσταση εκκαθάρισης

τελών) υπάρχουν ανείσπρακτα τέλη

ύψους 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ

που δεν αποδίδονται στον Δήμο Κρω-

πίας!

Επέκρινε  την ανάθεση στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση της ευθύνης συλλογής των

νέων φόρων ακινήτων, που συζητάει η

κεντρική διοίκηση τονίζοντας: «Σε καμ-

μία περίπτωση αυτή η πρόθεση της κυ-

βέρνησης δεν μπορεί να αποτελεί

στρατηγική για την μεταρρύθμιση στα

Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης».

Απηύθυνε μήνυμα προς την ΚΕΔΕ, όπως

είπε, να αντιδράσουν σ’ αυτό το ενδεχό-

μενο και υπενθύμισε  την συνταγματική

οικονομική αυτοτέλεια της Τ.Α  

«Τώρα, δεν γίνεται μόνο έλεγχος νομι-

μότητας όπως προβλέπει το Σύνταγμα

αλλά και σκοπιμότητας για τις δαπάνες

και τα έσοδα. [...] Αν δεν υπήρχε ο Α΄ και

Β΄ βαθμός αυτοδιοίκησης θα είχε διαλυ-

θεί το κράτος. Διευθυντές και προσω-

πικό αδυνατούν να ανταποκριθούν,

βρίσκονται σε κατάρρευση και δεν υπάρ-

χει πολιτική και διοικητική έμπνευση»,

κατέληξε.

Πραγματικός, αλλά ο χαμηλότερος

προϋπολογισμός μετά το 2000

Ο αντιδήμαρχος Αθανάσιος Πουλάκης

περιέγραψε αναλυτικά τόσο  τις οδηγίες

του Οικονομικού Παρατηρητηρίου (να

μην υπάρχει απόκλιση 10% των εσόδων)

όσο και του Υπ.Οικονομικών βλ. Ν. 3942)

που σε γενικές γραμμές προβλέπει,  μη

υπερεκτίμηση εσόδων,  περιορισμούς

δαπανών, μέσω περιορισμού των υπερω-

ριών, εξόδων μετακίνησης, τηλεφωνικών

κλήσεων, επιχορηγήσεων σε νομικά

πρόσωπα και συλλόγους ακόμα και σε

χρηματικά βοηθήματα σε απόρους. Ο Αθ.

Πουλάκης δήλωσε ότι ο φετινός προ-

ϋπολογισμός είναι πραγματικός, αλλά

είναι και ο χαμηλότερος μετά το 2000.

Περιέγραψε με «μελανά χρώματα» τις

συνεχείς δραματικές μειώσεις των ΚΑΠ

(ΣΑΤΑ, ΠΔΕ κα.) σε σχέση ακόμα και με

το 2013! Συνέπεια αυτής της κατάστα-

σης είναι να φαίνεται μίζερος ο Π.Υ., και

να μη δίνει δυνατότητες για την κοινω-

νική πρόνοια, τον αθλητισμό και τον πο-

λιτισμό.  

Ιδιαίτερα επικριτικός για τις συνέπειες

των περιοριστικών πολιτικών ήταν και ο

πρώην πρόεδρος του Δ.Σ και δημοτικός

σύμβουλος Γεώργιος Σπέλλας.  

Επέκρινε την κεντρική διοίκηση ότι εν

όψει των επερχόμενων εκλογών θα

τάξει στην Τ.Α  «λαγούς και πετραχή-

λια» τα οποία θα “ξεχάσει” μετά τις εκλό-

γές.

Ο προϋπολογισμός, είπε, είναι πράγματι

κοντά στην πραγματικότητα και αντι-

στοιχεί στην πάγια θέση του “Νέου Ξε-

κινήματος” από την περίοδο που ήταν

αντιπολίτευση: “να μην καταρτίζουμε

πλασματικούς προϋπολογισμούς που

δεν αντιστοιχούν στην πραγματική υλο-

ποίηση”.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολί-

τευσης Ευάγγελος Ρεμπάπης συμφώ-

νησε με το πλαίσιο κριτικής που

ασκήθηκε από τον Δήμαρχο Κρωπίας,

αλλά επέμεινε ότι πρέπει να ονομά-

σουμε τον ένοχο αυτής της κρίσης δηλ.

τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που

βρίσκει πολιτικά καθεστώτα όλων των

ειδών για να επιβάλλει τους νόμους του

εναντίον των εργαζομένων και του

λαού. Θεωρεί το πρόγραμμα «Καλλικρά-

της» όπως από το 2010 είχε η παράταξή

του υποστηρίξει  ως πρόγραμμα υποτα-

γής των δήμων στην κυβέρνηση και

εκτελεστικό βραχίονας των μνημονια-

κών μέτρων ενάντια στην λαϊκή οικογέ-

νεια. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Π.Σουρλαντζής

εκπροσωπώντας τη μείζονα αντιπολί-

τευση συμφώνησε με τη δριμεία κριτική

που είχε ήδη ασκηθεί από την δημοτική

αρχή και τη Λαϊκή Συσπείρωση για το

πλαίσιο κατάρτισης των προϋπολογι-

σμών των Ο.Τ.Α. Ζήτησε διευκρινήσεις

σε μια σειρά κωδικών δαπανών που κατά

την γνώμη του θα μπορούσαν να τροφο-

δοτήσουν την ανάπτυξη άλλων πολιτι-

κών και υπηρεσιών και στο τέλος από

θέση αρχής καταψήφισε τον προϋπολο-

γισμό. Τέλος, πρότεινε στον Δήμαρχο να

κάνει αγώνα για να αλλάξουν τα πράγ-

ματα…

Να σημειωθεί ότι το προς ψήφιση σχέδιο

Π.Υ στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τη

σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Παρα-

τηρητηρίου βάσει και του 37670/13 εγ-

γράφου του Υπ.Εσωτερικών.

Πραγματικός, αλλά ο χαμηλότερος προϋπολογισμός

στο Δήμο Κρωπίας, μετά το 2000
Δριμύ κατηγορώ των μνημονιακών  δεσμεύσεων από το Δήμαρχο και τους συμβούλους 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στις 17.30 το από-

γευμα, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας,

θα παρουσιαστoύν, σε δημόσια συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, ο απολογισμός πεπραγμένων

του Δήμου Κρωπίας για το 2012 καθώς και τα ση-

μαντικότερα έργα, αποφάσεις και πολιτικές του

2013. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο προσκαλούν τους πολίτες να

προσέλθετε στη δημόσια παρουσίαση του απολογι-

σμού της δημοτικής αρχής.

«Σεισμός & Μέτρα
Προστασίας»

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ο Δήμος

Λαυρεωτικής και  η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου συν-

διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Σεισμός &

Μέτρα Προστασίας» στις 4 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και

ώρα 17:30 στην αίθουσα του Παλαιού Μηχανουργείου του

Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Γενι-

κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Οργανι-

σμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Ομόφωνα ψηφίστηκε 

ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ

“Σφηττός” του Δήμου Κρωπίας

Ομόφωνα ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ

«Σφηττός» (αρ. απόφασης 342) από όλους τους δημοτι-

κούς συμβούλους που παρευρέθηκαν.  Μετά το πέρας της

συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σφηττός Νι-

κόλαος Γιαννάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Θα
ήθελα να ευχαριστήσω το
προσωπικό, τα αιρετά και μη
μέλη του Δ.Σ του Νομικού
Προσώπου για την δουλειά
που έκαναν προκειμένου να
παρουσιάσουμε θετικό αποτέ-
λεσμα, αύξηση στα έσοδα το
2013, με 76.548 ευρώ σε
σχέση με το 2012. Το αποτέ-
λεσμα  με το πλεόνασμα αυτό,
εγγράφηκε στον προϋπολογι-
σμό αυξάνοντας τα ποσά με

τα οποία θα υλοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Με αφορμή
το παράδειγμα του Κορωπίου θέλω να εκφράσω την απο-
δοκιμασία  μου για τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπ.
Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκου που πρότεινε την άμεση δια-
κοπή και κλείσιμο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου των Ο.Τ.Α που προσφέρουν κρίσιμες κοινωνικές
υπηρεσίες στους πολίτες σε αυτή την περίοδο».
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«Η ραγδαία επιτυχία των Ελλήνων κατά τας
πρώτας εβδομάδας της Επαναστάσεως,
ενέβαλεν την διαχείρισιν  πολλών πολιτι-
κών και οικονομικών υποθέσεων εις χείρας
τών εν ενεργεία προεστών και δημογερόν-
των,  οι οποίοι  είχαν καταστεί δυσμενείς
προς την ίδρυσιν κεντρικής κυβερνήσεως»   

Β. Κρεμμυδάς *      

Στις δυτικές ακτές του Μεσσηνιακού κόλ-

που, και συγκεκριμένα στο νότιο μέρος   σε

ένα βράχο, είκοσι  μέτρα επάνω από τη θά-

λασσα,  και σε απόσταση πενήντα  χιλιόμε-

τρα σε απόσταση από την Καλαμάτα,

βρίσκεται χτισμένο το  Κάστρο της Κορώ-

νης. Η ιστορία του δε του Κάστρου έχει σε

μικρογραφία  να μας μιλήσει  για τη δύ-

σμοιρη   πορεία της Ελλάδος,  σε  αγωνι-

στικό κλέος αλλά και σε   εμφύλιο διχασμό. 

Σε αυτό το βράχο  λοιπόν, τον 8ο π.Χ.

αιώνα,  πρωτοέλληνες Δρύωπες, εξόριστοι

κάτοικοι της αρχαίας Αργολικής Ασίνης ,

διωγμένοι από  Δωρικές φυλές,  προσέφυ-

γαν και  ίδρυσαν  μια καινούργια πόλη, την

νέα Ασίνη. Όπως  δε φαίνεται, αυτοί είναι

εκείνοι που πρώτοι έχτισαν  το ομώνυμο

Κάστρο της.

Σε συνέχεια, την  ιστορική πορεία της   Κο-

ρώνης και μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, ακο-

λουθεί ένα  σκοτεινό και άγνωστο

χρονολογικό  κενό.  Στα βυζαντινά χρόνια

βρίσκομε την Ασίνη  της Κορώνης να είναι

μια μικρή ασήμαντη πόλη, μόλις δεύτερης

κατηγορίας, που  από τον 4ο μ.Χ. αιώνα

αναφέρεται να έχει και δική της ορθόδοξη

επισκοπή.  Κατά τα χρόνια 535- 537  η πα-

πική εκκλησία με την κυριαρχία του ιταλικού

ναυτικού εμπορίου έχει καταφέρει θρη-

σκευτικά και όχι μόνο, να κυριαρχήσει.  Το

1205  οι Φράγκοι σταυροφόροι  την κατα-

λαμβάνουν και ο ο Γουλιέλμος ο Σομπλίτης

την παραχωρεί στον Γοδεφρείδο Βιλλαρ-

δουϊνο.   Οι Βενετοί όμως εποφθαλμιούν το

Κάστρο και την πόλη . Διώχνουν τους Φράγ-

κους και βάζουν δικό τους βάϊλο – διοικητή.

Η Κορώνη αναδιοργανώνεται σε αξιόλογο

εμπορικό και ναυτικό κέντρο με διεθνή ακτι-

νοβολία και με τους Βενετούς κατακτητές

περνά σε μέρες ένδοξες μέρες. Στην προ-

σπάθεια να επιζήσουν οι  ορθόδοξες εκκλη-

σίες από τη λατινική θρησκευτική

προπαγάνδα,   ο βυζαντινός αυτοκράτορας

Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος  με χρυσό-

βουλο τις εντάσσει  στη δικαιοδοσία της μη-

τρόπολης της Μονεμβασιάς.

Στις 16 Αυγούστου του 1505 ο σαντζάκμ-

πεης της Πελοποννήσου  Αλή Πασά   διώ-

χνει τους Βενετούς, καταλαμβάνει την

Κορώνη, ο δε Σουλτάνος Βογιατζίτ μετα-

τρέπει  την καθολική μητρόπολη της Κο-

ρώνης  σε τζαμί, και αφιερώνει την πόλη

στη Μέκκα. 

Το 1532 ο Γενουάτης ναύαρχος  Αντρέα Ντό-

ρια, εν ονόματι του βασιλιά της Ισπανίας  Κα-

ρόλου,  αναγκάζει τους  Τούρκους να την

εγκαταλείψουν. Δυό χρόνια όμως μετά, οι

Τούρκοι την ξαναπαίρνουν πίσω.  Αλλά το

1687 ο Βενετός Μοροζίνι  την πολιορκεί, την

κυριεύει και την εντάσσει στη γαληνοτάτη

δημοκρατία της Βενετίας. Σε συνέχεια το

1715  οι  Τούρκοι την παίρνουν  πίσω. Τώρα

με την Κορώνη στα χέρια των Τούρκων, η ορ-

θοδοξία με σουλτανικό φερμάνι ανασταίνε-

ται  και ελεύθεροι πια οι ορθόδοξοι ιερείς

υπηρετούν τη χριστιανική τους λατρεία, υπα-

γόμενοι διοικητικά στο Πατριαρχείο της Κων-

σταντινούπολης. Παρέχεται δε το δικαίωμα

στους Γάλλους να έχουν δικό τους προξε-

νείο και στους Ιταλούς, υποπρόξενο.  Στις

αρχές του Μαρτίου του  1770, ο  Θεόδωρος

Ορλώφ πολιορκεί το φρούριο, αλλά το όλο

αυτό πολεμικό εγχείρημα  καταλήγει  σε

αποτυχία.  Το 1821 βρίσκει το Κάστρο  να

είναι  στα χέρια των Τούρκων. 

Σε αυτό το χρόνο, οι Έλληνες της Κορώνης,

παρασυρμένοι  από τον επαναστατικό πυ-

ρετό της ελευθερίας, που φλέγει ολόκληρη

την Ελλάδα  αποφασίζουν να δράσουν και

πολιορκούν   το Κάστρο. Ταυτόχρονα ζη-

τούν   από την Κεντρική  Διοίκηση   την έγ-

κριση να πολιορκήσουν και να επιτεθούν.

Έχουν δώσει τα δικά τους χρήματα  για το

τοπικό αυτό πολεμικό επιχείρημα και αιτούν

από την Κεντρική Διοίκηση να  πάρουν αυτά

πίσω, αλλά να τους δοθούν επιπροσθέτως

και άλλα, για να προχωρήσουν στην υλο-

ποίηση του σχεδίου. Η Κεντρική Διοίκηση

έχει όμως άλλες προτεραιότητες και αρνεί-

ται  με το αιτιολογικό ότι δεν έχει χρήματα.

Γι΄αυτό  και δεν επιτρέπει την πολεμική

αυτή δράση. Η πολιορκία όμως που έχει ήδη

αρχίσει, έχει  φθοροποιά χρονίσει καθώς οι

Τούρκοι έχοντας ανοιχτή την δυνατότητα

σε από θαλάσσης ανεφοδιασμό, διατη-

ρούνται και γίνονται  όλο και ισχυρότεροι.

Προκλητικά δε αρχίζουν να προβαίνουν σε

ωμότητες εναντίον αιχμαλωτισμένων ομή-

ρων και μάλιστα με τον σφαγιασμό του Δε-

σπότη.  Οι προεστοί της Κορώνης, μπροστά

στις νέες εξελίξεις  αποφασίζουν την  δι΄

εφόδου άλωση του Κάστρου. Πάλιν όμως

ζητούν οικονομική ενίσχυση από την Κεν-

τρική Διοίκηση, αλλά εισπράττουν την

σιωπή της. 

Και τότε οι  Προύχοντες ιερείς και λαϊκοί

αυτόβουλα κάνουν επαναστατικό κάλεσμα

εθελοντών  και μισθοφόρων για την έφοδο. 

Αλλά τό τί κωμικοτραγικό έγινε κατ’ αυτήν

και ποιά ήταν ή έκβαση της θα αναφερθεί

στο  δεύτερο μέρος του άρθρου.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Σημ. Η βιβλιογραφία στο δεύτερο μέρος.

Η πολιορκία του κάστρου της Κορώνης
Μέρος πρώτον: Ιστορική ανασκόπηση 

Είναι του συρμού κάποιοι άσχετοι και

ανόητοι ή καλύτερα κάποια ύποπτα πρό-

σωπα που το παίζουν “προοδευτικοί” και

που εξυπηρετούν εχθρούς της πατρίδας

μας να γράφουν ή να διακινούν ιδέες με

μοναδικό σκοπό να αφελληνίσουν – το

λένε “να ξυπνήσουν” – όλους εμάς που

αγαπάμε την πατρίδα μας.

Αρπάζουν λοιπόν ένα μολύβι βρίσκουν και

καμμιά εφημεριδούλα, που διευθύνει ένας

μόνος άνθρωπος (που προβάλλει όποιον

θέλει και πάντοτε τους ίδιους) και τον θαυ-

μασμό και το δέος, που πρέπει να κατέχει

κάθε γνήσιο Έλληνα, προσπαθούν να τον

μεταβάλλουν σε ταπείνωση και άγνοια, αμ-

φισβήτηση και άρνηση.

Είναι να απορείς ότι τολμούν με θράσος

και βέβηλο στόμα να αποκαλούν την δόξα

των προγόνων μας, αλλά και την σημερινή

Ελληνική υπερηφάνεια προϊόντα ΕΘΝΙΚΙ-

ΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, που ανίκανοι να

ακούσουν το μυστικό τραγούδι της Ελλη-

νικής γλώσσας νομίζουν ότι γνωρίζουν

κάθε αλήθεια, τρομάρα τους!

Όλοι αυτοί οι ζηλωτές του Kissinger, της

Ρεπούση και της Δραγώνα και που νομί-

ζουν ότι τα ξέρουν όλα “αδειάζουν”, μηδε-

νίζουν και γελοιοποιούν τα κατορθώματα

της φυλής μας. Βλέπεις κάποιους πχ. από

τους χρηματοπιστωτικούς κύκλους, που

δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει Γλωσσολογία

να μιλούν για την σχεδόν… πτωχεία της

Ελληνικής γλώσσας, η οποία, λέει, έχει

μόνον όσες λέξεις γράφει το Λεξικό των

Liddell – Scott – μόνον αυτό ξέρουν οι φου-

καράδες!!! 

Αγνοούν ότι αν καθίσουν μια μέρα μόνον

μ’ έναν Κρητικό ή έναν Πόντιο μπορούν να

αποθησαυρίσουν χιλιάδα λέξεων όχι κλί-

σεων, που δεν τα έχει το L.S. λεξικό. Δεν

γνωρίζουν τους πέντε τόμους του Λεξικού

των Ελληνοφώνων Κάτω Ιταλίας, τους δύο

τελευταίους της Απουλίας· δεν γνωρίζουν

τα Βυζαντινά Λεξικά, τα Κυπριακά, τα Πον-

τιακά Λεξικά. Αγανακτείς όταν άσχετος

περί τις λέξεις και τα παράγωγα, την φιλο-

σοφία, την προέλευση, την ετυμολογία,

ονομάζει τον Ενικό και τον Πληθυντικό

“λεκτικούς τύπους”.

Ένας άγνωστος σ’ εμένα, αλλά και σε πολ-

λούς εθνοφονιάς και άσχετος περί την επι-

στήμη της Γλωσσολογίας που υβρίζει επι-

πολαίως τους καθηγητές του

Πανεπιστημίου, μου έκανε μάθημα περί

των λέξεων και των κλίσεων του Ενικού

και του Πληθυντικού, που εγώ από πλάνη,

λέει, θεωρώ λέξεις. 

Καλό είναι να αρκεστεί στις αφαιρεσούλες

και στην προπαίδεια πχ. 3x0 =0 που σπού-

δασε. Για να γίνει ένας φιλόλογος και μετά

αρχαιολόγος σπουδάζει 5 χρόνια γλωσσο-

λογία πρώτα και μετά 2. 

Επί 7 χρόνια, αρίστευσα σ’ αυτό το μά-

θημα, (δεν χρειάζεται πλέον η σεμνότητα)

και κάτι που πρέπει να θυμάται. Οι σχέσεις

μου με τους φοιτητές μου και την διδα-

σκαλία μου είναι ιερές και όποιος τολμά

και τις αμφισβητεί θα μετανιώσει πικρά.

Τώρα αυτός κόπτεται να μας ταπεινώσει

εθνικά. Λοιπόν γιατί κόπτεστε να μας τα-

πεινώσετε εθνικά; τι σημασία έχει, αν

έγινε ψηφοφορία ή όχι στις ΗΠΑ, αφού

έγινε συζήτηση για πολλές γλώσσες και

εμείς χάσαμε την ευκαιρία να πείσουμε. Το

ξέρετε ότι ο Σλήμαν ήθελε να χαρίσει τους

θησαυρούς της Τροίας στην Ελλάδα και

κάποιοι προδότες και Ανθέλληνες της επο-

χής δεν τους δέχτηκαν;

Αρκεστείτε στα δικά σας, τι θέλετε τώρα

να μας κάνετε μαθήματα γλώσσας και

ιστορίας αφού δεν έχετε ιδέα τι θα πει με-

γαλείο Ελληνικής γλωσσοπλάστρας και

μιας και επικαλείστε τον Διονύσιο Σολωμό,

μάθετε:

“Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα
και θα αισθανθείς μέσα σου να
λαχταρίζει κάθε είδους μεγαλείο”

Ο εθνικός, εθνικότατος ποιητής μας 

Και κάτι ακόμη η μεγαλύτερη σήμερα Ελ-

ληνίστρια, που διευθύνει και που χρηματο-

δοτεί το T.L.G τον θησαυρό της Ελληνικής

Γλώσσας ή κ. Marlen Mc Donald, που δεν

βρήκε καμμία ανταπόκριση για τις έρευ-

νες της στην Ελλάδα, εξέδωσε μια σειρά

CD με 6.000.000 και πλέον λήμματα και

συνεχίζει να εμπλουτίζει, αυτήν έπρεπε να

τιμούμε και όχι κάποια άλλη κυρία που

προβάλλει εαυτόν παντού και επί παντός

επιστητού και τίποτε ουσιαστικό δεν έχει

προσφέρει στην Ελλάδα. 

Βούλα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών

Η “ΜΟΔΑ” ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
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Λίγες μέρες πριν ενσκύψει στην χώρα μας η επέλαση των

τελευταίων αλλεπάλληλων κι έντονων βροχοπτώσεων, σ’

ένα γνωστό αποβλακωτήριο της τηλεοπτικής μας μαστού-

ρας, ο χαχανούλης και η χαχανούλα σχολίαζαν μεσ’ στην

καλή χαρά τα κατ’ αυτούς συγκλονιστικά γεγονότα της

παγκόσμιας ειδησεογραφίας. Ο φακός της δημοσιο-γραφι-

κής Ντίσνεϋλαντ ταξίδεψε στο Λονδίνο, να οι ονειρεμένες

βιτρίνες του Burberry’s και του Harrods, να και οι σύγχρονοι

απόγονοι των πρυτάνεων της πάλαι ποτέ σοβαρής ελληνι-

κής δημοσιογραφίας, Βλάσση Γαβριηλίδη και Παύλου Πα-

λαιολόγου, να σχολιάζουν εκστατικοί ότι οι καλύτεροι

πελάτες των πολυτελών καταστημάτων του Λονδίνου εξα-

κολουθούν, εν καιρώ εθνικού μας μπατιρήματος, να είναι οι

Έλληνες. Λες και είχαμε ανάγκη τον χαζοβιόλη κουνιστό

δημοσιογραφίσκο και την χαζοβιόλα δημοσιογραφίσκη γιά

να πληροφορηθούμε ποιάς εθνικής υποστάθμης «Έλληνες»

δεν έχουν πληγεί από την λεγόμενη κρίση και μυσταγω-

γούν τακτικά το high society κατιναριό τους στο Λονδίνο,

το Παρίσι και την Νέα Υόρκη.

Ωστόσο η δημοσιογραφική είδηση, ασφυκτιούσα κάτω από

το σειόμενο ρίμελ της χαχανούλας και τα τσαχπίνικα βλε-

φαριάσματα του χαχανούλη, βρήκε τρόπο να αποδράσει

στο video wall. Πίσω από τις πλάτες της τρισευτυχισμένης

glamourιάς, αυτό το πράμα που οι Λονδρέζοι αποκαλούν

ουρανό τους ήταν αυλακωμένο οριζοντίως και καθέτως με

τα γνωστά χημικά ίχνη –chemtrails- λες κι ο πιλότος ήταν

σταυρολεξο-μανής. Το πρόγραμμα των αδιευκρίνιστης σκο-

πιμότητας αεροψεκασμών εφαρμόζεται ανελλιπώς και

αδιακρίτως σε όλες τις χώρες του λεγόμενου δυτικού κό-

σμου τα τελευταία 15 –τουλάχιστον- χρόνια, επιβεβαι-

ώνοντας ότι εκπορεύεται από υπερκρατικό παγκόσμιο

κέντρο αποφάσεων, όπως η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, η Τρι-
μερής και άλλα ευαγή ιδρύματα της θεοποιημένης ύβρεως

που το παιντί ο Γιωργάκης αποκαλεί Παγκόσμια Διακυβέρ-
νηση και κολλάει το στόμα του απ’ τη γλύκα.

Γιά να ισχυριστεί κάποιος ότι τα chemtrails είναι ίχνη καυ-

σαερίων αεροσκαφών, πρέπει να είναι εξόχως βλαξ, ή

στρατευμένος ανασκολοπιστής της εξώφθαλμης αλήθειας,

τύπου Πορτοσάλτε, που και αυτός ακόμα μετά από αλλε-

πάλληλα γιουχαϊσματα ακροατών του, τα γύρισε εσχάτως

ισχυριζόμενος ότι τα τελευταία –προ βροχοπτώσεων- πη-

γαινέλα των ψεκαστικών ήταν ασκήσεις προετοιμασίας

ακροβατικών αεροσκαφών εν όψει σχετικής εκδηλώσεως!!! 

Ο τραγουδιστής του καθημερινώς εκπεμπόμενου ύμνου

«μνημόνιο uber alles» ξεπέρασε σε πρωτοτυπία και αυτόν

ακόμα τον προ Μέρκελ Γερμανό καγκελάριο Σρέντερ, που

σε σχετική ερώτηση ομοεθνούς του δημοσιογράφου είχε

απαντήσει με το έξοχο: «πρόκειται γιά ασκήσεις στα πλαί-
σια καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας». Οπότε η

ανερυθρίαστη απάντηση του επί Γιωργάκη υπουργού Εθνι-

κής Άμυνας, Βαγγέλη Βενιζέλου, σε ερώτηση Έλληνα δη-

μοσιογράφου γιά τα ψεκαστικά αεροπλανάκια «δεν ξέρω,
δεν είναι δικά μας» ορρωδεί προ της εκδοχής του σύγχρο-

νου Γερμανού βαρώνου Μυνγχάουζεν κι εκείνης του φέ-

ροντος Αδόλφειον υποψίαν μύστακος, Πρωτοψάλτε.

Με υπαρκτές και αναπάντητες τις αθρόες καταγγελίες

πλειάδας διεθνών και ελληνικών περιβαλλοντικών οργα-

νώσεων ότι τα  chemtrails εμπεριέχουν οξείδια μετάλλων

κατ’ εξοχήν επιβλαβών γιά τον ανθρώπινο οργανισμό –ως

και το έντονα ραδιενεργό και καρκινογόνο στρόντιο- και με

την ιδιότητα του γονέως παιδιών που δεν έχουν εκχωρή-

σει σε κανένα κερατά κυβερνο-κλόουν το δικαίωμα να τα

δηλητηριάζει, θεωρώ υποχρέωση δική μου και κάθε Έλληνα

πολίτη –ειδικά αν φέρει και την ιδιότητα του γονέως- την

υποβολή κάποιων απλών και αμείλικτων ερωτημάτων, όχι

βεβαίως στους εγνωσμένης «ελληνικότητος» και υπό επι-

τροπείαν κυβερνώντες μας, αλλά -κατά κοινοποίηση- στο

σύνολο του συγχειμαζόμενου και συναγωνιούντος ιατρι-

κού μας κόσμου, στην «Ωραία Κοιμωμένη» Ακαδημία Αθη-

νών, στους πιλότους της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στους

ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας και με κύριο αποδέκτη

τα κατά δήλωσίν τους αντιμνημονιακά εντός κοινοβουλίου

κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητους Έλληνες, «Χρυσή Αυγή»

(χάϊλ βρε!) και ΚΚΕ:

- Θεωρείτε ανάξια και υποδεέστερη της εν γένει ισχνής κοι-

νοβουλευτικής σας παρουσίας την ενασχόληση με τα

chemtrails, στα πλαίσια του επιβαλλόμενου κοινοβουλευτι-

κού σας ελέγχου;

- Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Λαού και του Έθνους απο-

δέχεστε ελαφρά τη συνειδήσει τον ανεξέλεγκτο δηλητη-

ριασμό εδάφους, υπεδάφους, υδάτινων κοιτασμάτων και

τροφικής αλυσσίδος;

- Γνωστού όντος ότι τα συνήθη επιβατικά αεροσκάφη δεν

«γράφουν» σταυρόλεξα στον ουρανό και αφήνουν καυσα-

έρια που εξαφανίζονται πάραυτα, μήπως συντάσσεσθε κι

εσείς με τον εξόχως γελοίο ισχυρισμό ότι τα chemtrails
οφείλονται σε ίχνη καυσαερίων επιβατικών αεροσκαφών;

- Όντες κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ενός κράτους υπό

κατοχή, την οποία κατοχή και διά ψήφου εκχώρηση της

εθνικής κυριαρχίας, τύποις τουλάχιστον καταγγέλλετε, σας

έχει άραγε προβληματίσει η ύπαρξη και δράση ενός κρα-

τικά ανεξέλεγκτου μηχανισμού και η απρόσκοπτη, κατά

βούληση, δυνατότητά του στην διασπορά οιασδήποτε φύ-

σεως ουσιών, όπως κατασταλτικών, καρκινογόνων ή στει-

ρογόνων;

- Έχει άραγε ενοχλήσει την κοινοβουλευτική σας «νιρ-
βάνα» η παράξενη σύμπτωση της βροχόπτωσης –συνήθως

έντονης- μετά την παρέλευση ολίγων ημερών από τις ψε-

καστικές επιδρομές, καθώς και τα παράλληλα, αθρόα πα-

ράπονα συμπολιτών σας, κυρίως παιδιών και ηλικιωμένων,

γιά ζαλάδες, πονοκεφάλους, τάσεις προς έμετο, διάρροιες

και ατονίες κατά τις επίμαχες ημέρες;

- Μήπως γενικώς έχετε ξεχάσει να κοιτάζετε ψηλά;

Ταύτα και εμμένω και απάντησιν ουκ αναμένω, πανευτυχής

ων της επιγνώσεως ότι μη υμέτερος ειμί. Η Ιστορία θα σας

εξεμέσει απαξάπαντες ως επιβλαβή chemtrails.

“Chemtrails” 
Η σιωπή των αμνών και των αχαμνών

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις παρα-

κολουθώντας τα Δημοτικά Συμβούλια

στα 3Β γράφεις ολόκληρο βιβλίο.

Οχι, δεν θέλω να γράψω κανέναν βι-

βλίο· εξάλλου δεν είναι και εύκολο.

Απλά θέλω να περιγράψω μερικές ει-

κόνες από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Εικόνα 1η: πολλές αδικαιολόγητες

απουσίες σε κάθε Δημοτικό Συμβού-

λιο. Γιατί άραγε; 

Δεν ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να

μας πείσουν ότι ήταν οι καλύτεροι και

ότι θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα

του Δήμου;

Αραγε με ποιόν τρόπο; με την απουσία

τους;

Εικόνα 2η: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν

είναι το κυρίαρχο όργανο που παίρ-

νονται όλες οι αποφάσεις; Στο Δημο-

τικό Συμβούλιο δεν γίνεται η ανταλ-

λαγή και η σύνθεση των απόψεων; Η

μη συμμετοχή στις συζητήσεις, η

σιωπή προάγει το συμφέρον του

Δήμου;

Εικόνα 3η: Ο Διευθύνων το Δημοτικό

Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δ.Σ.,

μήπως θα πρέπέι να επιβάλλει με την

καλή έννοια του όρου, την τήρηση κά-

ποιων κανόνων για να υπάρχει η

καλώς νοούμενη τάξη στις συνεδριά-

σεις;

Εικόνα 4η: Διερωτηθήκατε γιατί

έχουμε ατέρμονες συζητήσεις που

δεν καταλήγουν πολλές φορές που-

θενά;

Γνωρίζετε ότι την ευθύνη έχει η διοί-

κηση που φέρνει για συζήτηση θέματα

που δεν είναι ξεκάθαρα και έχουν πολ-

λαπλή ανάγνωση; 

Εδώ θέλω να υποβάλω ένα απλοϊκό

ερώτημα· αν οι προτάσεις της διοίκη-

σης είναι ολοκληρωμένες, διαφανείς

και με στοιχεία, ποιος θα έχει αντίρ-

ρηση να ψηφισθούν; Και αν κάποιος το

κάνει δεν θα εκτεθεί ο ίδιος;

Εικόνα 5η: οι καταγγελίες που γίνον-

ται σχεδόν σε κάθε δημοτικό συμβού-

λιο και είναι σοβαρότατες, γιατί δεν

υπάρχει ποτέ απάντηση;

Μήπως αν δημοσιευθούν θα έχουμε

απαντήσεις;

Αυτή η ζοφερή εικόνα δεν  προβλημα-

τίζει αυτούς που διευθύνουν πολιτικά

το Δήμο;

Τελικά η πραγματικότητα αγαπητοί

συντοπίτες δεν είναι καθόλου εικονική

και δεν χρειάζονται ειδικά “γυαλιά” για

να τη δεις...

Σωτήρης Ελευθερίου
τέως δημοτικός σύμβουλος

Διαδήλωση πιλότων στις ΗΠΑ για τους ψεκασμούς...

Μερικές “εικόνες” από τα 3Β

O Arnaud Montebοurg, Υπουργός Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης της Γαλλίας, χτενίζει με το επιτελείο

του την επικράτεια για την υποστήριξη των μικρομε-

σαίων βιομηχανιών και επιχειρήσεων που κινδυ-

νεύουν από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, λέει η

είδηση.

Εμείς; εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τους

αφανίσουμε. Επιβάλουν φόρους ώς οι άλλοτε κο-

τσαμπάσηδες, σε κάθε κλάδο μικρής επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας, τέτοιους που είναι αδύνατον

να ανταποκριθούν.

Η σημερινή φοροεισπρακτική επίθεση θυμίζει άλλες

εποχές, που οι Ελληνες ήταν σκλάβοι και πλήρωναν

κεφαλικούς φόρους και δεκάτη τα δέντρα!!! 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Φήμες λένε ότι το ΙΚΑ θα μετονομαστεί σε ΙΚΕΑ με σλογ-

καν το "Θεραπεύσου μόνος σου"...

4 Έβαλα στο google, Happy new year και μου έβγαλε, "not

available in your country"...

4 Παίρνεις δάνεις, δεν έχεις να πληρώσεις, σου παίρνει η

τράπεζα το σπίτι. Παίρνει η τράπεζα δάνειο, δεν έχει να πλη-

ρώσει σου παίρνει το σπίτι. Τί δεν καταλαβαίνεις;

4 Εδώ υπάρχει Υπουργός Ανάπτυξης στην Ελλάδα και δεν θα

υπάρχει Αη-Βασίλης;

Η κατασκευή ενός υβρι-

δικού αυτοκινήτου πόλης

που θα χρησιμοποιεί ως

αποκλειστικό καύσιμο το

υδρογόνο, βρίσκεται στα

σπάργανα από μαθητές

του 6ου ΕΠΑΛ Ηρα-

κλείου. 

Η μελέτη και η υλοποί-

ησή του γίνεται μέσα στα

πλαίσια του αναλυτικού

προγράμματος σπουδών

των μαθητών των ΕΠΑΛ

Ηρακλείου για το σχο-

λικό έτος 2013-2014.

Ο διευθυντής του 6ου

ΕΠΑΛ, Κων/νος Αρχον-

τάκης και ο καθηγητής

Μανώλης Καγιαμπάκης

ζήτησαν από τον Δή-

μαρχο της πόλης ένα

μικρό ηλεκτροκίνητο αυ-

τοκίνητο ώστε να γίνουν

οι μετατροπές.

Ο Δήμαρχος δήλωσε

πως ο Δήμος Ηρακλείου

“προωθεί προγράμματα
νέων τεχνολογιών σε
συνεργασία και με το μα-
θητικό δυναμικό των
επαγγελματικών λυκείων
με στόχο την ανάδειξη

καινοτόμων δράσεων
που θα έχουν ως γνώ-
μονα και την εξοικονό-
μηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλ-
λοντος” και θα είναι

δίπλα τους σε ότι χρει-

αστούν. 

Στο αυτοκίνητο αυτό με-

λετάται να τοποθετηθεί

μια κυψέλη καυσίμου

(Fuel cell) με την αντί-

στοιχη συστοιχία φιαλι-

δίων υβριδίων μετάλλων

κατάλληλης χωρητικότη-

τας, ώστε να τροφοδοτεί

με ηλεκτρική ενέργεια

απ’ ευθείας τον κινητήρα

του, καθώς επίσης θα

φορτίζει και τις μπατα-

ρίες. 

Προσδόκιμο αποτέλεσμα

είναι το όχημα να διαθέτει

πλήρη αυτονομία κινητι-

κότητας, προσεγγίζοντας

δεκαπλάσια χιλιομετρική

απόσταση από την εργο-

στασιακή.

Έως το τέλος της φετι-

νής σχολικής χρονιάς

υπολογίζεται να είναι

έτοιμο το υβριδικό αυτο-

κίνητο και, όπως ενημέ-

ρωσαν τον δήμαρχο, θα

το παραχωρήσουν στον

δήμο για τις υπηρεσιακές

ανάγκες του.
Πηγή: AMΠE

Πρωτοποριακές τεχνολογίες από μαθητές

του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Στην υγεία μας...

Επιγραμματικά αναφέρω μερικά μόνο από τα καινούργια

μέτρα περί της υγείας, που αρκούν για να κάνουν τον Ιπ-

ποκκράτη να “χτυπιέται”...

9 Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων αυξήθηκε

από το 9% στο 24% το 2013, με περαιτέρω τάση ανόδου.

9 η κυβέρνηση υπονόμευσε τη συμβολή της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία, η οποία ενισχύει

κατά 3.420 ευρώ το ΑΕΠ για κάθε 1.000 ευρώ που δαπα-

νώνται σε φάρμακα παραγόμενα στην Ελλάδα.

9 περικόπτεται κατά 29,9% η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ

και άρα ο Οργανισμός θα πρέπει να μειώσει σε ποσοστό

30% τις δαπάνες του· δηλαδή τις παροχές προς τους

ασφαλισμένους. Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει αυτή τη στιγμή σχεδόν

3 δις ευρώ και θα επιχορηγηθεί με 774 εκατομμύρια ευρώ!

O Nelson Mandela, ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρα-

τικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Φυλα-

κίστηκε για 27 χρόνια από το καθεστώς των λευκών.

Τον Φεβρουάριο του 1990, αποφυλακίστηκε αφού ο

πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ αναγνώρισε το Αφρι-

κανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις.

Κατέκτησε το Νόμπελ Ειρήνης που το μοιράστηκε με

τον Φρεντερίκ Ντε Κλερκ*.

Εις μνήμην του και με αφορμή τα 50 χρόνια που έκλεισε

το 2012 από την σύλληψη και φυλάκισή του τον Αύ-

γουστο του 1962, κατασκεύασαν ένα πρωτότυπο μνη-

μείο, το οποίο αποτελείται από 50 μεταλλικές ράβδους

κομμένες με ακρίβεια με Laser υψηλής ενέργειας, το-

ποθετημένες έτσι στο τοπίο, ώστε να αναπαριστούν το

πρόσωπό του.

Όταν βρίσκεται κανείς σε ένα συγκεκριμένο μέρος, οι

μεταλλικές πλάκες (οι κολώνες του μνημείου) ταιριά-

ζουν έτσι, που μπορεί να διακρίνει την εικόνα του Nel-

son Mandela, μέσα στο κελί!! 

Γλύπτης και δημιουργός αυτού του πρωτοποριακού

μνημίου είναι ο Marco Cianfanelli.

* Ο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ είναι ιδιαίτερα γνωστός ως η προσωπι-

κότητα που έθεσε τέλος στο καθεστώς ρατσιστικών διακρίσεων

της Νότιας Αφρικής, γνωστό με τον όρο Απαρτχάιντ, και ως υπο-

στηρικτής δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που οδήγησαν στην

ισότητα των πολιτών του κράτους ανεξαρτήτως χρώματος.

Στη μνήμη του Nelson Mandela
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Ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, Γιάννης

Νιτερόπουλος, μας απέστειλε επι-

στολή απάντηση σε σχόλια που

γράφτηκαν και που κι εμείς γρά-

ψαμε, για τις παράλληλες εκδηλώ-

σεις του Δήμου. Την ίδια ημέρα και

ώρα.

“Η εκδήλωση – ενημέρωση με
την ΜΕΕΚΒ και η παράλληλη
εκδήλωση του ΟΑΠΠΑ”.
Σας παραθέτω απλά τα γεγονότα

και τα συμπεράσματα δικά σας και

των αναγνωστών σας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

5/11/2013 του Οργανισμού αποφα-

σίστηκε η πραγματοποίηση της εκ-

δήλωσης “Βράβευση
προσωπικοτήτων και αθλητικών
συλλόγων του Δήμου μας για δια-
κρίσεις της αθλητικής περιόδου
2012-2013”.
Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε

συνάντηση με τον κ. Αθ. Μαρτίνο

στα γραφεία της εταιρίας κατά την

οποία ενημερώθηκε για την από-

φασή μας να βραβεύσουμε τον ίδιο

και τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια

της εκδήλωσης για την προσφορά

τους προς την πατρίδα και το Δήμο

μας.

Αποδέχθηκε την πρόταση και την

ημερομηνία.

Στις 8 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή

στις 18:15 το απόγευμα εστάλη E-

mail στον Οργανισμό από το Γρα-

φείο επικοινωνίας και Δημοσίων

Σχέσεων του Δήμου πρόσκληση

απευθυνόμενη στους Δημοτικούς

Συμβούλους για να παρευρεθούν σε

ενημερωτική εκδήλωση.

Ενημερώθηκα όπως ήταν λογικό τη

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και η υπεύ-

θυνη Πολιτισμού κα Αργυροπούλου

ενημέρωσε το γραφείο Δημάρχου

(κα Γ. Κουτρή) ότι ήδη έχουμε προ-

γραμματισμένη εκδήλωση και να

ενημερωθεί σχετικά ο κ. Δήμαρχος.

Επειδή δεν λάβαμε απάντηση

εστάλη και σχετικό έγγραφο ΕΞΑΙΡ.

ΕΠΕΙΓΟΝ 15/11/2013 με αριθμ.

πρωτ. 3728 και με ηλεκτρονικό τα-

χυδρομείο.

Ως προς την ποιότητα της εκδήλω-

σης προσπαθούμε πάντοτε με τα

πτωχά μέσα που διαθέτουμε να επι-

τύχουμε το δυνατό καλλίτερο και

ζητάμε τη κατανόησή σας.

Είναι πάντως η πρώτη φορά που

πραγματοποιήθηκε μια τέτοια εκδή-

λωση και αυτό προκάλεσε ευνοϊκό-

τατα σχόλια από αθλητές και

παράγοντες και όπως διαπιστώθηκε

το πλήθος των διακρίσεων υπερέβη

κάθε προσδοκία.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλή-

θειας και στη διάθεσή σας τα σχε-

τικά έγγραφα και E-mail. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περί ομοιοπαθητικών “φαρμάκων”

Γεια σας,  παίρνοντας την συνταγή από τον γιατρό της ομοιοπα-
θητικής καταλήγω σε ένα φαρμακείο με ομοιοπαθητικά από όπου
παραλαμβάνω την φαρμακευτική αγωγή (χάπια). Τα ομοιοπαθη-
τικά χάπια βρίσκονται σε ένα πλαστικό μπουκαλάκι με ένα κα-
πάκι, όπου επάνω του υπάρχει ένα λευκό αυτοκόλλητο και με ένα
στυλό αναγράφει ο φαρμακοποιός το όνομα του χαπιού. Οι απο-
ρίες μου είναι οι εξής:
1) πώς μπορεί κάποιος ασθενής να ξέρει ότι τα χάπια αυτά, είναι
τα πραγματικά χάπια, που έχει η συνταγή του γιατρού και δεν
είναι κάποια άλλα χάπια που επιθυμεί ο φαρμακοποιός να ξε-
φορτωθεί;
2) πώς μπορεί κάποιος ασθενής να ξέρει αν τα χάπια που παίρνει
από ένα ομοιοπαθητικό φαρμακείο δεν είναι ληγμένα; Μιας που
τα χάπια είναι χύμα χωρίς ημερομηνία λήξης.
3) πώς μπορεί κάποιος ασθενής να διαχωρίσει ότι τα χάπια που
πρόκειται να παραλάβει είναι φτιαγμένα από κάποια φαρμακευ-
τική εταιρία ή από το εργαστήριο του φαρμακοποιού; Όταν και
τα 2 είδη χαπιού έχουν ίδιο σχήμα και δίνονται και τα 2 είδη σε
ένα απλό πανομοιότυπο πλαστικό μπουκαλάκι;                                           

K.A.

σ.σ. Τα ερωτήματα που θέτετε, αν τα είχατε θέσει στον ομοι-

οπαθητικό γιατρό σας θα σας τα είχε εξηγήσει.

1) Ο φαρμακοποιός δεν έχει έτοιμα φάρμακα ομοιοπαθητικά στο

ράφι του. Τα φάρμακα φτιάχνονται βάσει της συνταγής γιατρού

από τον φαρμακοποιό, για κάθε ασθενή ξεχωριστά και δεν έρ-

χονται συσκευασμένα από κάποια φαρμακευτική εταιρεία. Επο-

μένως δεν μπορεί να είναι ληγμένα. Και δεν είναι φάρμακα, είναι

ιάματα. Δεν περιέχουν δηλαδή σύνθετες χημικές ουσίες, αλλά

στοιχεία της φύσης.

Περισσότερα στον ...ομοιοπαθητικό σας.

Η κοινωνία σήμερα βιώνει δυστυχώς μια

όχι απλά δύσκολη περίοδο, αλλά μιά κα-

τάσταση που συνεχώς επιδεινώνεται και

αγγίζει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η κεντρική εξουσία αδυνατεί να αντα-

ποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες  ενός

συνεχώς διογκούμενου τμήματος της κοι-

νωνίας που δεν μπορεί να τα τα βγάλει

πέρα με την καθημερινότητά του και μι-

λάμε για συμπολίτες μας που πρίν την

κρίση, είχαν την εργασία τους, την κατοι-

κία τους ,την αξιοπρέπειά τους. Σήμερα

βρίσκονται υπό την πίεση των κατασχέ-

σεων της ανεργίας, της ανέχειας και το

χειρότερο έχουν ανάγκη πρόσβασης σε

υπηρεσίες σίτισης, στέγασης, υγείας και

κοινωνικής πρόνοιας. 

Μπροστά σε αυτή τη ζoφερή κατάσταση

η αυτοδιοίκηση, παρά τις περικοπές στην

χρηματοδότηση των Δήμων κατά 60% και

την σημαντική μείωση των εσόδων της συ-

νεπεία της κρίσης, οφείλει και πρέπει να

πάρει πρωτοβουλίες.

Oφείλει κατ' αρχήν να ενεργοποιήσει

τους εθελοντές, τις μη κυβερνητικές ορ-

γανώσεις, την Εκκλησία, τους φορείς του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διαθέ-

τουν τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιο-

ποίησης Εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Στο Δήμο μας ευτυχώς το ποσοστό των

συμπολιτών μας που βρίσκονται κάτω από

το όριο της φτώχειας παραμένει μικρό,

ωστόσο όμως αρκετοί και στις τρείς Δη-

μοτικές Ενότητες έχουν ανάγκη στήριξης

από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Παράλληλα στον Δήμο μας υπάρχουν ση-

μαντικές επιχειρήσεις που μπορούν να

προσφέρουν, αλλά και ιδιώτες με σημαν-

τική οικονομική επιφάνεια και φιλανθρω-

πικό έργο. Με την στήριξή τους θα πρέπει

να λειτουργήσουν κοινωνικές δομές,

όπως το Κοινωνικό παντοπωλείο, τα συσ-

σίτια, το κοινωνικό φαρμακείο και Δημο-

τικά Ιατρεία για τους συμπολίτες μας,

αλλά και τους μετανάστες που δεν έχουν

δυνατότητα πρόσβασης σε πρωτοβάθμιες

υπηρεσίες υγείας.

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας

πρέπει να ενισχυθεί με την στέγασή της

σε κατάλληλο χώρο, με τη στελέχωσή

της, με τη λειτουργία τηλεφωνικού κέν-

τρου που θα καταγράφει τις ανάγκες και

τα αιτήματα, αλλά και τις προσφορές. Το

κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών θα

πρέπει να προβλέπεται στον Δημοτικό

προϋπολογισμό, αλλά θα μπορεί και να

χρηματοδοτηθεί με πολλούς τρόπους που

δεν θα επιβαρύνουν τους δημότες, όπως

π.χ. η επιβολή μικρού τέλους ανά ημέρα

παραμονής τουριστών  στα ξενοδοχεία

που λειτουργούν στον Δήμο μας.

Η οικογένεια και η εργαζόμενη μητέρα

πρέπει να στηριχθούν με τη λειτουργία

κένρων δημιουργικής απασχόλησης παι-

διών (ΚΔΑΠ) που να εξυπηρετούν το σύ-

νολο των οικογενειών που τα έχουν

ανάγκη. Η λειτουργία βρεφονηπιακών

σταθμών σε όλες τις δημοτικές Ενότητες

με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-

σιών και διευρυμένο ωράριο, με παροχή

δωρεάν φροντίδας και σίτισης σε όλα τα

βρέφη και νήπια είναι σήμερα μια ανα-

γκαία κοινωνική προσφορά στους νέους

γονείς,  που πέρα από τις μειώσεις στους

μισθούς έχουν να αντιμετωπίσουν την κα-

τάργηση των φορολογικών απαλλαγών

και την φορολογική αφαίμαξη.

Τα προγράμματα φροντίδας της τρί-

της ηλικίας που σήμερα εξαντλούνται με

τη λειτουργία του Ξενώνα της Βουλιαγμέ-

νης, θα πρέπει να συμπληρωθούν με την

επέκταση του προγράμματος Βοήθεια στο

Σπίτι και την λειτουργία Κέντρου Ημερή-

σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων με την αξιο-

ποίηση των κληροδοτημάτων στην οδό

Πανός στην Βούλα.

Ενα σοβαρό επίσης κοινωνικό πρό-

βλημα  είναι αυτό της ανεργίας. Με το πο-

σοστό της ανεργίας των νέων να

πλησιάζει το 60% και μεγάλο αριθμό νέων

ανθρώπων να αναγκάζονται να μετανα-

στεύσουν για την εύρεση εργασίας είναι

αναγκαίο η αυτοδιοίκηση να αναλάβει

δράσεις. Βέβαια η αντιμετώπιση της ανερ-

γίας είναι αρμοδιότητα κρατική και κοινο-

τική και όχι αυτοδιοικητική, ωστόσο σε

τοπικό επίπεδο είναι αναγκαίο να εφαρ-

μοστεί ένα επιθετικό πρόγραμμα αντιμε-

τώπισης της ανεργίας. Στις δράσεις αυτές

πρέπει να περιλαμβάνεται η Δημιουργία

Δημοτικού γραφείου αντιμετώπισης ανερ-

γίας, η αξιοποίηση κοινοτικών προγραμ-

μάτων (ΕΣΠΑ, Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης

κλπ), προγραμμάτων κοινωφελούς εργα-

σίας.

Όσο η κοινωνία θα βρίσκεται σε κρίση

η Τοπική  Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ανα-

λαμβάνει αποτελεσματική κοινωνική

δράση για να εξασφαλίσει την κοινωνική

συνοχή. Οφείλει και πρέπει να βρίσκεται

δίπλα στους Δημότες και τα προβλήματά

τους, με νέα αντίληψη κοινωνικής ευθύ-

νης και αλληλεγγύης. Οι δράσεις αυτές

είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να είναι

σημαντικές και κρίσιμες και στη μεταμνη-

μονιακή περίοδο.                           

ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

email:  kioukis@otenet.gr

Σχετικά με την παράλληλη εκδήλωση στα 3Β



12 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ΕΒΔΟΜΗ

Εγκαινιάστηκε το μεγάλο έργο της
Λαμπρή γιορτή την Κυριακή για το Κορωπί και την

Παιανία, αφού μετά από είκοσι ετών εμπόδια, το

όνειρο αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.

Εγκαινιάστηκε το μεγάλο έργο της αποχέτευσης στη

θέση Πάτημα στο Κορωπί, λίγα μέτρα μετά τη γέφυρα

του Μετρο.

Αρκετός ο κόσμος, πολλοί βουλευτές παλιοί και νέοι,

περιφερειακοί και τέως νομαρχιακοί σύμβουλοι.

Οι Δήμαρχοι Κορωπίου, Παιανίας, Μαρκοπούλου και

Σπάτων παρόντες, αλλά και οι πρώτην δήμαρχοι Κρω-

πίας Γκίκας και Παπαγιαννόπουλος.

Στην τελετή των εγκαινιών πρωτοστάτησε ο Μητρο-

πολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.

Για τις προσπάθειες, τον αγώνα δρόμου και το τελικό

ευχάριστο αποτέλεσμα μίλησαν κατά σειράν όλοι οι

ομιλητές. Ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός, ο Δήμαρ-

χος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο Δήμαρχος Παι-

ανίας Δημ. Δάβαρης, ο Γεν. Γραμμ. του Υπουργείου,

ο εκπρόσωπος Περιβάλλοντος στην Ε.Ε. Κρεμλής,

ένας εκ των αναδόχων του έργου Ρούτσης, ο οποίος

δήλωσε «πρώτα ο Θεός, αύριο ξεκινάμε».

Το γεγονός χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Μεθενίτης και οι παρόντες βουλευτές Γ.

Βλάχος, Θαν. Μπούρας, Μάκης Βορίδης, Ν. Καντε-

ρές.
Το μυστρί έπιασε ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος

Κρωπίας και το σφυρί άνοιξε την πρώτη τρύπα.

Σε 3 χρόνια θα καταργηθούν

οι βόθροι στην περιοχή

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Μπροστά στην αναμνηστική πλάκα, που αγιάζεται από τον Μητροπολίτη
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο.
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Γιόγκα στη Βάρη Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται 

στην οδό Ζαλόγγου 19 & 

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό 

και σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά 

και απογευματινά για ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

αποχέτευσης Κορωπίου - Παιανίας
Είναι γεγονός όπως είπαν όλοι οι ομιλήσαντες, ότι

βρήκαν πολλά εμπόδια στη διαδρομή όλων των συ-

ναρμόδιων αρχών, ενστάσεων, δικαστηρίων, αλλά ως

καλοί “άθλητες”, ο ένας έπαιρνε τη σκυτάλη από τον

άλλον και το έτρεχε. Ετσι είχαν το ευτυχές αποτέ-

λεσμα να θεμελιώνεται το έργο Κυριακή 24 Νοεμ-

βρίου 2013.

“Είναι ένα, αυτονόητα, μεγάλο έργο υποδομής. Δια-
σφαλίζει το φυσικό περιβάλλον. Διασφαλίζει τη Με-
σογείτικη γη. Διασφαλίζει και θωρακίζει τη δημόσια
υγεία. Ταυτόχρονα είναι έργο αναπτυξιακό! Η σημε-
ρινή τελετή είναι ουσιαστική! Γι’ αυτό και είμαστε
εδώ, για να κηρύξουμε μαζί με την κοινοπραξία, την
επίσημη έναρξη του έργου. 

Το έργο ανήκει στους πολίτες. Είναι συλλογικό
έργο”, τόνισε ο δήμαρχος Κρωπίας και επεσήμανε με

έμφαση: «Ο τόπος που βρισκόμαστε έχει μεγάλη
ιστορική και συμβολική σημασία για εμάς. Το «”Πά-
τημα” είναι μέρος της πιο παραγωγικής γης της Ανα-
τολικής Αττικής και πιθανόν της χώρας μας. Είναι
σύμβολο ελπίδας και προοπτικής, παρότι μέρος του,
κατέχει το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος και είναι δεσμευμένη γη. Από ‘δω μπορούν οι πο-
λιτικές ηγεσίες της χώρας να καταλάβουν καλύτερα
τις ευθύνες τους απέναντι στις γενιές που έρχονται.
Από εδώ μπορούν να αναρωτηθούν: Τί γη τελικά θα
παραδώσουμε στη νέα γενιά. Μια γη εύφορη, με υπο-
δομές και ανάπτυξη ή άγονη χωρίς στοιχειώδεις υπο-
δομές με συνεχή ύφεση και αέναο δημόσιο χρέος ;».

Και είναι αλήθεια, όπως άπλωσα το μάτι μου, γύρω

είδα έναν ασύνορο κάμπο· έναν κάμπο όμως παρα-

τημένο με έντονα τα στοιχεία της εγκατάλειψης.

Μήπως πρέπει να αρχίσουν να σκαλίζουν και να κλα-

δεύουν τ’ αμπέλια τους οι Κορωπιώτες, τώρα που θα

καθαρίσει με τα χρόνια ο υδροφόρος ορίζοντας που

μολυνόταν από τους βόθρους;

Το έργο περιλαμβάνει:

― ΚΕΛ Παιανίας - Κορωπίου έκτασης 50 στρέμματα 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός σε πρώτη φάση 135.000 και

200.000 σε β’ φάση.

― Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρ-

των στις περιοχές Κορωπίου και Παιανίας. Εχει γεωγρα-

φική κάλυψη 150.000

στρέμματα και θα έχει πλη-

θυσμιακή κάλυψη 30.000 από Κορωπί.

Συγκεκριμένα θα έχει 82χλμ. εσωτερικό δίκτυο και συλλε-

κτήριους αγωγούς ακαθάρτων στο Κορωπί, 5, 8χλμ. και

άλλα 1,4χλμ. στον Καρελά. Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Παιανίας - Κορωπίου 11,4χλμ. ― Αγωγό διάθεσης ΚΕΛ Παι-

ανίας - Κορωπίου 6,1χλμ και κοινός αγωγός διάθεσης ΚΕΛ

Παιανίας - Κορωπίου με ΚΕΛ Μερέντας Μαρκοπούλου,

χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα 4,8χλμ.

― Και 2ος κοινός αγωγός διάθεσης ΚΕΛ Παιανίας Κορω-

πίου και ΚΕΛ Μερέντας Μαρκοπούλου (υποθαλάσσιο

τμήμα 1χλμ, που καταλήγει σε βάθος 50 μ.).

― Επίσης συλλεκτήριους αγωγούς στην Παιανία 4 χλμ. και

πληθυσμιακή κάλυψη Παιανία και Γλυκά Νερά 25.000. 

― Αγωγός διάθεσης Μερέντας Μαρκοπούλου 9,3χλμ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 124.900.000

€ και το χρονοδιάγραμμα είναι για 2,5 χρόνια.

Αννα Μπουζιάνη

O Αντιδήμαρχος Θοδωρής Γρίβας, ο Αριστείδης Γκίκας και ο Κων/νος
Δήμου.

H χαρά των δημάρχων  είναι καταφανής. Δημ. Κιούσης και Δημ. Δάβαρης

Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός κάνεις δηλώσεις.

Στιγμή ομοψυχίας. Ολα τα χέρια ενωμένα. Ετσι προχωρούν τα έργα.

H αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Χρ. Κισκήρα, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης , ο Περιφερειάρχης Γ. Σγου-
ρός, ο δήμαρχος Παιανίας Δημ. Δάβαρης και ο αντιδήμαρχος Κρωπίας Μ. Γρινιεζάκης, επί το έργον...
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Αλλη μια χαμένη συνεδρίαση στα 3Β, την περασμένη Τε-

τάρτη, όπου στο πρώτο τέταρτο της προγραμματισμένης

ώρα 7μ.μ., ο πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε παρουσίες και κατα-

μετρήθηκε ο αριθμός 16. Χρειαζόταν άλλος ένας σύμβου-

λος για να υπάρξει απαρτία και να προχωρήσει η

συνεδρίαση. Η δημ. σύμβουλος Aικ. Αγαλιώτη, που προ-

σήλθε εκείνη τη στιγμή και δήλωσε παρούσα, ενημέρωσε

το προεδρείο ότι ο Γρ. Κωνσταντέλλος και η Ν. Καραγιάν

είναι στη σκάλα, αλλά το προεδρείο δεν το έλαβε υπόψιν

του και προχώρησε στο κλείσιμο της συνεδρίασης, κάτω

από έντονες διαμαρτυρίες και συμβούλων αλλά και ενός

μεγάλου πλήθους γονέων από το 6ο Νηπιαγωγείο, που τα

παιδιά τους βρίσκονται άστεγα μέχρι σήμερα.

Με τόσα άκυρα δημοτικά συμβούλια πλέον, στο Δήμο έχει

συσσωρευθεί ένας όγκος εκκρεμοτήτων που δύσκολα θα

ξεπεραστεί.

Ο Πρόεδρος δέχθηκε επίθεση από το Γιάννη Νιτερόπουλο

για τη διαδικασία και απευθυνόμενος προς τους γονείς,

πρότεινε να καθίσουν να συζητήσουν το θέμα της στέγης

του 6ου Νηπιαγωγείου και να ενημερωθούν όπως και έγινε.

Να πούμε εδώ ότι 70 παιδιά που θα έπρεπε να στεγάζονται

στο 6ο Νηπιαγωγείο βρίσκονται στο ...δρόμο, αφού στεγά-

ζονται στην τραπεζαρία του 2ου Νηπιαγωγείου σε πολύ δύ-

σκολες συνθήκες, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα

τακτοποίηση του θέματος, αφού ούτε το δικό τους κτήριο

ετοιμάζεται, ούτε το μισθωμένο κτήριο της οδού Παπάγου

(που πληρώνει ο ΟΑΠΠΑ τα μισθώματα) δεν έχει τακτοποι-

ηθεί στα τυπικά για να μπουν τα παιδιά μέσα.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, από τον

αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημ. Μπελετσιώτη μέχρι το δήμαρχο

που το ανέλαβε και προσωπικά πριν από ένα περίπου μήνα.

Εμφανίστηκε λοιπόν μία άτυπη, αλλιώτικη συνεδρίαση. Κά-

θισαν πολλοί σύμβουλοι στις θέσεις τους, ενώ στη θέση του

προέδρου  κάθισε ο Μ. Δασκαλάκης· δίπλα του ο αντιδή-

μαρχος Διον. Κοντονής.

Τη στάση του προέδρου καυτηρίασαν ο Γρ. Κωνσταντέλ-

λος και ο Παν. Καπετανέας και πρότειναν, σε διαφορετικό

χρόνο, και οι δύο να φέρουν το θέμα προς συζήτηση με τη

συλλογή 11 υπογραφών την προσεχή Δευτέρα, κάτι που

όπως είδαμε βρίσκεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης

τη Δευτέρα 2/12 ως πρώτο θέμα.

Αννα Μπουζιάνη

Βεβιασμένη έλλειψη απαρτίας για συνεδρίαση στα 3Β

Κέντρο Σατυανάντα γιόγκα

Παιανίας

Ανοιχτή Ημέρα

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στο χώρο του Κέντρου Σατυα-

νάντα Γιόγκα Παιανίας,  θα έχετε την ευκαιρία να συμμε-

τάσχετε σε μια ποικιλία εργαστηρίων, από τα οποία

μπορείτε να επιλέξετε και μεμονωμένα ανάλογα με το

χρόνο και τα ενδιαφέροντά σας.

• Χαιρετισμός στον Ήλιο – Σούρυα Ναμασκάρα
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 10:00 – 12:00

Μια δυναμική πρακτική για να ξεκινήσετε τη μέρα σας δυ-

ναμικά και με αυξημένη ενέργεια.

Μέσα  από τη συνεχόμενη ροή και επανάληψη των 12 στά-

σεων σε συνδυασμό με τα μάντρα, το σώμα αποκτά ευελι-

ξία και σταθερότητα, η ζωτική ενέργεια κυλά ελεύθερα, ο

νους ηρεμεί και εστιάζεται και όλες οι ζωτικές λειτουργίες

δραστηριοποιούνται.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε όσους έχουν εξασκηθεί έστω

και λίγο, σε μια οποιαδήποτε μορφή της σειράς αυτής.

ΕΙΣΦΟΡΑ: 15,00€

• Ανοιχτή μέρα,  Κυριακή 8 Δεκεμβρίου,   13.00-18.30

Στη συνέχεια και στα πλαίσια της Ανοιχτής μέρας, ο χώρος

μας θα είναι ανοιχτός  σε όλους όσους ενδιαφέρονται να

γνωρίσουν την πανάρχαια επιστήμη  της γιόγκα, μέσα από

μια σύγχρονη ματιά και προσέγγιση.

Πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σημερινού

ανθρώπου, όπως ακριβώς τις δίδαξε ο δάσκαλος, Σουάμι

Σατυανάντα. Είσοδος ελεύθερη

Απευθύνονται σε όλους, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 

Για τη συμμετοχή σας, σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω,

είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Τηλ: 210-6641545 / 6956482415

E –mail: sycp@satyanandayoga.gr

www.satyanandayoga.gr Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία

Αναλυτικά το πρόγραμμα press@ebdomi.com/προσεχή γε-

γονότα

Η πρόσφατη απόφαση της

Περιφέρειας Αττικής, με την

οποία ακυρώθηκε η πράξη

αναλογισμού  του 2009, για

την περιβόλητη “πλατεία Πη-

γαδακίων” που έχουμε κατα-

ναλώσει πολύ μελάνι και

πολλές σελίδες χαρτιού.  

Η υπόθεση πέραν της τραγι-

κής κατάστασης στην οποία

είχε φέρει δύο ιδιοκτήτες με

όμορα κτίσματα, που έφτα-

σαν να τους κατάσχουν τα

σπίτια επειδή έβλεπαν την

πλατεία και έπρεπε να αποζη-

μιώσουν τους ιδιοκτήτες, είχε

όμως πληρώσει για τον ίδιο

σκοπό ο Δήμος Βούλας, εκα-

τομμύρια ευρώ, και πλατεία

δεν υπήρχε περίπτωση να

δουν οι Πηγαδακιώτες.

Ετσι η ακύρωση της πράξης

αναλογισμού, θεωρείται επι-

τυχία του νυν δημάρχου Σπ.

Πανά, ο οποίος ασχολήθηκε

τελευταία με το θέμα και δή-

λωσε σχετικά:
Στόχος μας πλέον είναι να

προχωρήσουν άμεσα όλες οι

νόμιμες διαδικασίες και να πα-

ραδοθεί επιτέλους μετά από

τρεις και πλέον δεκαετίες ο

μοναδικός αυτός πνεύμονας

πρασίνου στους κατοίκους της

Βούλας,  με διαφάνεια και,

χωρίς χρονοτριβές αποζημιώ-

νοντας τους ιδιοκτήτες στην

πραγματική – εμπορική αξία

των ακινήτων τους,  σεβόμενοι

κατ’ αυτόν τον τρόπο τα χρή-

ματα των δημοτών μας, που

μας εμπιστεύτηκαν για να πα-

ράγουμε πραγματικό έργο.

Είναι λυπηρό, αλλά απολύτως

αληθές, ότι στην  περίπτωση

της Πλατείας Πηγαδακίων ο

(πρώην) Δήμος Βούλας κατέ-

βαλε εκατομμύρια ευρώ δανει-

ζόμενος και επιβαρύνοντας

τον προϋπολογισμό του

Δήμου,   χωρίς  όμως να κα-

τορθώσει  να καταλάβει και να

αξιοποιήσει ούτε έναν τετρα-

γωνικό πόντο  από τα δύο ολό-

κληρα οικοδομικά τετράγωνα

της πλατείας!!! 

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημέ-

νος γιατί δικαιώνεται μια

ακόμη πρωτοβουλία της Διοί-

κησης μας, στην προσπάθεια

μας να ανατρέψουμε τετελε-

σμένα που κάποιοι επιχείρη-

σαν τα προηγούμενα χρόνια

να δημιουργήσουν, σε βάρος

των συμφερόντων και της ποι-

ότητας ζωής των συμπολιτών

μας.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια

προκειμένου να δημιουργή-

σουμε τελικά ένα μεγάλο-ΕΝΙ-

ΑΙΟ- πάρκο, που τόσο έχουν

ανάγκη οι κάτοικοι της περιο-

χής «Πηγαδάκια» με  λογικό

όμως κόστος. Για μας, αποτε-

λεί προτεραιότητα να διασφα-

λίσουμε στους συμπολίτες

μας  ότι θα ζουν σε μια πόλη

πιο πράσινη, πιο φιλόξενη, πιο

ανθρώπινη».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46882

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 12-14
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ   

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια τρί-
του επαναληπτικού πρόχειρου μει-
οδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 12-14 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ προϋπο-
λογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ
2.017,20€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
6/12/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spata-
artemis.gr». και να  ζητήσουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ     
Αθήνα,   29-11-13                    
Aρ. Πρωτ.: 236074                                        
Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης 
Τηλ. : 213 2063534, -551
Φαξ: 213 2063533                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του
Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοι-
νώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Αττικής περιήλθε το υπ’ αρ.
πρωτ. Φ2634/5327/ΠΕΡΙΒ-9/2013
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που αφορά Διαβίβαση
φακέλου για την τροποποίηση της
υπ’ αριθ. πρωτ. Φ2634/2733/ΠΕΡΙΒ-
9/08-07-2011 Απόφασης Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί-συμ-
πληρωθεί με την υπ αρ. πρωτ.
Φ2634/ οικ.5120/ ΠΕΡΙΒ-9/ 15-11-13

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων για τη δραστηριότητα δια-
λογής, προσωρινής αποθήκευσης
και επεξεργασίας αποβλήτων από
εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατα-
σκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και προ-
σωρινής αποθήκευσης μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
και μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρι-
κού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
της εταιρείας «ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Κου-
τάλα- Βαρκαρέζα» του Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
Ο φάκελος της τροποποίησης βρί-
σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφε-
ρόμενου στο Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέ-
ρειας Αττικής (Συγγρού 15-17,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει
και να ενημερωθεί γι’ αυτόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακυρη η πράξη αναλογισμού του 2009 

για την πλατεία Πηγαδακίων
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Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ

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

Εδώ τα καλά χαλιά!!!

Πέμπτη 21 Νοέμβρη,

οδός Παπάγου. Ημέρα

λαϊκής για τη Βούλα. 

Το αυτοκίνητο είναι της

εφημερίδας μας. 

Ο ΡΟΜ (αθίγγανος), το

βρήκε εύκαιρο, κρέμασε

πάνω του τα χαλιά και τα

κιλίμια και το έκανε ...βι-

τρίνα.

Η προεκλογική περίοδος έχει ήδη αρχίσει με τα θετικά και

τα αρνητικά επακόλουθα στους Δήμους, αφού έχουμε

μπροστά μας πέντε μήνες· πέντε μήνες που σε πολλούς

Δήμους έχει βαρέσει ...διάλυση λόγω προεκλογικών σκο-

πιμοτήτων.

Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, πρώτος ξεκίνησε,

με έντονη δράση, την προεκλογική του δράση, ο νυν δή-

μαρχος Σπύρος Πανάς. Δήμαρ-

χος που εξελέγη μέσα από το

Δημοτικό Συμβούλιο, μετά το

ατύχημα του δημάρχου Γρ. Κα-

σιδόκωστα.

Τώρα παλεύει να αποκτήσει την

“αίγλη” του “μέντορά του”,

όπως ονομάζει τον Γρ. Κασιδό-

κωστα. Εχει κυκλοφορήσει

πολλά έντυπα και συμμετέχει

σε πολλές δραστηριότητες

του Δήμου.

Ετερος δηλωμένος υποψή-

φιος, που κι αυτός κινείται

προεκλογικά, αλλά “ανεπί-

σημα” ακόμη, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, που όπως διαφαίνεται έχει

πάρει με το μέρος του αρκετούς συμβούλους της νυν πλει-

οψηφίας. Κάποια δημοσιεύματα τον φέρνουν με χρίσμα,

κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά. Θα “παίξει” με το σύν-

θημα “Βουλιώτης δήμαρχος”, κάτι που “τσιμπάει” αυτή την

περίοδο.

Τρίτος δηλωμένος πλέον υποψήφιος είναι ο επί σειρά ετών

δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο

Βούλας, Δημήτρης Κιούκης, αυ-

τοδιοικητικός και στο προσκήνιο

των δρώμενων στα 3Β. 

Τέταρτη υποψηφιότητα δηλω-

μένη ο άγνωστος Χ, της νέας

δημοτικής κίνησης με το όνομα

“Ριζοσπαστική Κίνηση Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης”, που

εκυκλοφόρησε Ιδρυτική Ανα-

κοίνωση, αλλά δεν έχει δηλω-

θεί επικεφαλής. Οσονούπω...

Ο τ. Δήμαρχος Βάρης και νυν επικεφαλής παράταξης στην

αντιπολίτευση Παν. Καπετανέας, δεν έχει ανοίξει ακόμη τα

χαρτιά του, αλλά πιστεύω ότι βρίσκεται σε διεργασίες.

Οσο για κάποια άλλα ονόματα λαϊκών ασμάτων και δικη-

γορούντων στα ποινικά, δεν θα ασχοληθώ γιατί μόνο ως

ανέκδοτο μπορώ να τα εκλάβω...

Αννα Μπουζιάνη

Σπατάλη νερού στα 3Β

Το νερό χύνεται άφθονο και οι δημότες πληρώνουν υπερ-

βολικά ποσά, μέσα από τα τέλη βεβαίως.

Καλά φωνάζει συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος  Δημ. Δα-

βάκης, στις συνεδριάσεις του Δήμου, ότι γίνεται μεγάλη

σπατάλη νερού  από το Δήμο. 

Ο Βουλιαγμενιώτης Θεόδωρος Σαλιαρέλης, μας έστειλε

φωτογραφίες που τράβηξε στην πόλη με το νερό να έχει

ξεχειλίσει τους δρόμους μέχρι πεζοδρόμιο...

Οπως μας σημειώνει δε στο μήνυμά του: 

Ημερομηνία 01/10/2013 - Ώρα 06:30
Βουλιαγμένη
«Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια.  Σπατάλη νερού την ώρα
που τα φρεάτια είναι βουλωμένα και πλημμυρίζουν οι δρό-
μοι τόσο ώστε να καλύπτουν τα πεζοδρόμια».

Δηλωμένες υποψηφιότητες στα 3Β
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Εμείς οι Πολίτες Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Παλαιάς Φώ-

καιας, Καλυβίων και Κουβαρά, αποφασίσαμε και προχω-

ρούμε στην πολιτική πράξη της ίδρυσης της Δημοτικής

Κίνησης Σαρωνικού, η οποία με συμμετοχικές διαδικασίες

και απόλυτη ισοτιμία όλων των μελών που θα τη στελεχώ-

σουν θα ανοίξει δρόμους και για νέα πρόσωπα που θα νοι-

άζονται για τους πολίτες και την κοινωνία.

Τα προβλήματα των πολιτών του Δήμου μας τοπικά και κοι-

νωνικά (βίαιη υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας), σε

συσχέτιση με τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πο-

λιτική βαρβαρότητα των Μνημονίων, απαιτούν μια άλλου

τύπου Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.), όχι μόνον διαχειριστι-

κής αποτελεσματικότητας, αλλά κυρίως ριζοσπαστικής,

αγωνιστικής στάσης, που θα θέσει όλες της τις δυνάμεις,

με αταλάντευτη πολιτική βούληση, στην υπηρεσία των πο-

λιτών. Οι έκτακτες συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε

απαιτούν έναν Δήμο εκτάκτου ανάγκης, που θα τεθεί επι-

κεφαλής του λαού και μαζί του θα αγωνισθεί για τη λύση

των προβλημάτων. 

Οι θέσεις μας, τις οποίες θέτουμε στην κρίση για προβλη-

ματισμό όλων των πολιτών του Σαρωνικού, είναι οι παρα-

κάτω:

1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) αποτελεί έκφραση της κοι-

νωνίας των πολιτών, είναι ο πρωτογενής θεσμός της δη-

μοκρατίας, όπου οι αρχές του ελέγχου, της διαφάνειας και

της κοινωνικής συμμετοχής είναι όροι της ύπαρξής του με

στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής. Είμαστε υπέρ της δια-

φύλαξης του δημόσιου χαρακτήρα αγαθών, υπηρεσιών και

φυσικών πόρων (παραλιακό μέτωπο, αλυκές, δάση,

ύδρευση, κλπ)

2. Η δημιουργία των «καλλικρατικών» δήμων ήταν το προ-

οίμιο της εφαρμογής της πολιτικής των Μνημονίων στην

Τ.Α. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη συγκεντρωτική

δομή του «Καλλικράτη», που αντιστρατεύεται την ιστορική

αυτοδιοίκηση των ελληνικών τοπικών κοινωνιών, με συνέ-

πεια τη δυσλειτουργία των Δήμων και τη μη αποτελεσμα-

τική λύση των προβλημάτων τους.

3. Η Τ.Α. οφείλει να επιδιώκει κάθε φορά τη μεγαλύτερη

δυνατή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους στη

λήψη των αποφάσεων της και τον δημοκρατικό προγραμ-

ματισμό της τοπικής κοινωνίας. Με βάση την αρχή ότι είναι

μία εξουσία κοντά στο λαό, πρέπει να τον υπηρετεί σε όλα

τα πεδία των αναγκών του· απ’ αυτά πηγάζει ο συμμετοχι-

κός, διεκδικητικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας της Αυ-

τοδιοίκησης, που φυσικά όχι μόνο δεν αναιρεί, αλλά

ενισχύει τον θεσμικό της ρόλο.

4. Η Αυτοδιοίκηση υπήρξε το πρώτο από τα μεγάλα θύματα

των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και των αλλε-

πάλληλων Μνημονίων. Τα τελευταία χρόνια εφαρμογής

της μνημονιακής πολιτικής, η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση

έχει υποστεί μείωση πάνω από 60% των θεσμοθετημένων

πόρων της. Έχει οδηγηθεί σε πραγματική οικονομική

ασφυξία. Σε συνδυασμό δε με τη μεταφορά επιπλέον αρ-

μοδιοτήτων χωρίς τη θεσμοθέτηση των αναγκαίων πόρων,

οι περικοπές οδηγούν σε κατάρρευση την Τ.Α. Παράλληλα

σε συνδυασμό με το καθεστώς επιτροπείας, προετοιμά-

ζουν το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών

υπηρεσιών και τον εκμηδενισμό των ελάχιστων κοινωνι-

κών παροχών, που οδηγούν σε νέες οικονομικές επιβα-

ρύνσεις για τους πολίτες.

Απέναντι στην κατάρρευση της Τ.Α. το όραμα μας για ένα

άλλο τρόπο διοίκησης του Δήμου είναι:

1. Η συνετή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, η δια-

φάνεια, ο έλεγχος και η νομιμότητα των δαπανών είναι αυ-

τονόητο και πρωταρχικό μέλημα της πολιτικής μας. 2. Ο

Δήμος θα αποτελεί τον βασικό μοχλό οργάνωσης της αλ-

ληλεγγύης με τη συγκρότηση ενός δικτύου κοινωνικών

υπηρεσιών, που να απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών

και ιδιαίτερα στους φτωχούς, τους ανέργους και τους οι-

κονομικά ασθενέστερους. Ο αγώνας που δίνουμε είναι

πρώτα από όλα αγώνας της Αυτοδιοίκησης που θα υπηρε-

τεί τον λαό. Η λύση είναι η συλλογική αντίδραση της Αυ-

τοδιοίκησης μαζί με το λαό και τους εργαζόμενους

απέναντι στην εξαθλίωση.

3. Η Τ.Α. θα λειτουργήσει ως πρωταγωνιστής και συμμέ-

τοχος σε παραγωγικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με

σεβασμό στο περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη και με

γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Με τον

τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν τα στρατηγικά, συγκριτικά

πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του Σαρωνικού, ώστε

να χτυπηθεί η μάστιγα της ανεργίας, να δημιουργηθούν

θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους. Έτσι θα έχει

μέλλον η περιοχή μας και θα έχουν προοπτική οι νέοι μας.

4. Καθιέρωση της απλής αναλογικής και στις δημοτικές

εκλογές. Η επιχειρούμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου

για την ανάδειξη των τοπικών αρχών θα δημιουργήσει

πλήρη αδυναμία Λειτουργίας των Δήμων.

Έχοντας ως βάση τις παραπάνω θέσεις η Δημοτική Κίνηση

Σαρωνικού καλεί όλους τους πολίτες του Σαρωνικού να

την πλαισιώσουν ώστε μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές

διαδικασίες και αγωνιστικότητα να διεκδικήσουμε ένα κα-

λύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

Τα Ιδρυτικά μέλη της Κίνησης

Αναστασόπουλος Γιάννης, Απειρανθίτης Νικόλαος, Γιαν-

νουλάκης Ευστράτιος,  Γιανούλη Κλαίρη,  Δαδιώτης Εμ-

μανουήλ, Δαλάκογλου Δημήτρης,  Διαμαντή Κων/να

Διαμαντής Στέφανος, Ζουλάμογλου Αναστάσιος,  Καλο-

γεράς Ηλίας, Καπερώνη Νικολέττα, Κατσούλης Δημήτρης,

Κόλια Μπέσυ, Κόλιας Γιώργος, Κοτσιρέας Χρήστος, Κυ-

ριακάκης Σταμάτης, Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Λιάπης

Γιώργος, Μανουσαρίδης Οδυσσέας, Μαρής Γιώργος, Μα-

ρινάκης Σωτήριος, Μαρινάκης Μανώλης, Νιφόρος Νικό-

λαος, Ξυγκάκης Αγαμέμνων, Πάστρας Νικόλαος, Πρασσά

Βασιλική, Πρασσάς, Κώστας, Ράπτη Αγγελική, Σεφεριάδη

Ελισάβετ, Σκλάβος Πολύκαρπος, Σκλάβου Μαρτίν, Χασά-

πης Ντίνος.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι Οργανώσεις Μελών ΣΥΡΙΖΑ Ωρωπού και Καπανδριτίου

στηρίζουν ενεργητικά και δυναμικά τη νέα ελπιδοφόρα και

συμμετοχική δημοτική κίνηση "Συνεργασία Πολιτών για

Δημοκρατική Μαχητική Αυτοδιοίκηση" στο Δήμο Ωρωπού. 

Η απόφαση στήριξης του εγχειρήματος αυτού πάρθηκε με

σχεδόν απόλυτες πλειοψηφίες, κατά το προηγούμενο διά-

στημα-όταν ξεκινούσε η προσπάθεια αυτή, από τις συνε-

λεύσεις μελών των Οργανώσεων Ωρωπού και

Καπανδριτίου.

Οι Οργανώσεις Μελών Σύριζα Ωρωπού και Καπανδριτίου

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΞΩΡ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΥΚΙΩΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλυκιωτών Αρτέμιδος, μετά τη

Γενική Συνέλευση της 13/10/13 και τις αρχαιρεσίες ανέ-

δειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε

σε σώμα ως εξής: Σπύρος Χελμπάκος πρόεδρος, Προκό-

πης Μπαξεβάνης Αντιπρόεδρος,  Μαργαρίτα Μουμούρη

Γραμματέας, Θεμιστοκλής Σακελλαρίου Ταμίας και μέλη

οι εξής: Λουκάς Πυργιανός, Ιωάννης Νέζης, Βασίλης Θε-

οχάρης, Claire Blanc, Χρήστος Τσακλάνος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 27/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46555

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:  Την διενέργεια
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑ-
ΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ προϋπολογιζό-
μενης αξίας με ΦΠΑ 98.995,94€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
23/12/2013 ημέρα Δευτέρα  και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα

λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης  συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
4.949,80€ ή της αναλογικά προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης για την
ποσότητα που θα προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46883

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑ-
ΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Τρίτο Επαναληπτικό
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
αξίας  15.925,47 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βαs. Παύλου
108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-

γειας Διαγωνισμού, την 10/12/2013
ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:30
π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της Δα-
πάνης ήτοι 796,28 € ή της  δαπά-
νης για την ποσότητα που θα
προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα…29/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46881

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡ-
ΤΕΜΙΔΟΣ 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:  Την διενέργεια  πρό-
χειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ
71.856,60€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-

λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής Διε-
νέργειας Διαγωνισμού, την
6/12/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spata-
artemis.gr». και να ζητήσουν περισ-
σότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύ-
θυνη:Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.210-6632200).
σία, τηλ.210-6632200). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
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Στις 25 Μαΐου, το Τουρκικό

Υπουργείο Εξωτερικών, υπέ-

δειξε στην Ελλάδα να μη

συμπεριλάβει τη γενοκτονία

των Ποντίων – γνωστή και

ως Ολοκαύτωμα του Ποντια-

κού Ελληνισμού - στις δια-

τάξεις του νέου

αντιρατσιστικού νόμου. Πα-

ράλληλα, καλεί τη Βουλή

των Ελλήνων, να απορρίψει

τους συνοδευόμενους χα-

ρακτηρισμούς, επειδή «δη-
λητηριάζουν την Ελληνο-
τουρκική φιλία».

Σύμφωνα, με το νέο αντιρα-

τσιστικό νόμο, προβλέπονται

ποινές «για όποιον δημόσια

εγκωμιάζει, αρνείται κακό-

βουλα ή εκμηδενίζει τη σημα-

σία εγκλημάτων γενοκτονίας,

εγκλημάτων κατά της ανθρω-

πότητας και εγκλημάτων πο-

λέμου, όπως αυτά ορίζονται

από το Καταστατικό του Διε-

θνούς Ποινικού Δικαστηρίου

και του Διεθνούς Στρατοδι-

κείου».

Η Γενοκτονία των Ποντίων

σαφέστατα ανήκει στην πα-

ραπάνω κατηγορία και θα

έπρεπε να συμπεριλαμβά-

νεται στις διατάξεις του

νέου αντιρατσιστικού

νόμου. Με τον τρόπο αυτό,

θα προάσπιζε και προ-

ωθούσε ταυτόχρονα, η Ελ-

ληνική Κυβέρνηση το

διαρκή αγώνα σύσσωμου

του Ποντιακού Ελληνισμού

γα την αποκατάσταση της

ιστορικής μνήμης.   

Παρ όλα αυτά, στο όνομα

της «ελληνοτουρκικής φι-

λίας», η ελληνική κυβέρ-

νηση άλλη μια φορά υιοθε-

τεί πολιτική ενδοτισμού και

οπισθοχώρησης, πειθαρ-

χώντας στις παράλογες εν-

τολές  και στις αδιάλλακτες

εθνικές θέσεις της Άγκυ-

ρας. Η οποία, χαρακτηρίζει

με προκλητικότατο τρόπο

ως «εχθρικές και ρατσιστι-
κές πρωτοβουλίες», τις εκ-

δηλώσεις για την Ημέρα

μνήμης της Ποντιακής Γε-

νοκτονίας. 

Όμως μέχρι σήμερα, η  Γε-

νοκτονία των Ποντίων έχει

αναγνωριστεί από:

•  7 πολιτείες των ΗΠΑ

(Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσει,

Κολούμπια, Ν.Καρολίνα, Γε-

ωργία, Πενσυλβάνια, Κλίβε-

λαντ, Ρόουντ Άιλαντ)

• Την Κυπριακή Βουλή

• Τη Διεθνή Ένωση Επιστη-

μόνων Μελέτης της Γενο-

κτονίας (IAGS, International

Association of Genocide

Scholars)

• Την τοπική βουλή της Νό-

τιας Αυστραλίας

• Το Σουηδικό Κοινοβούλιο

• Τη Γερουσία της πολιτείας

της  Νέας Νότιας Ουαλίας

στην Αυστραλία

Και φυσικά η ίδια η ολομέ-

λεια της Ελληνικής Βουλής

όρισε την 19η Μαΐου ως

ημέρα μνήμης της Γενο-

κτονίας των Ελλήνων του

Πόντου (24 Φεβρουαρίου

1994).

Και ερωτούν οι βουλευτές:

- Γιατί, η κυβέρνηση «κλεί-

νει τα μάτια» στο αυτο-

νόητο; 

H κυβέρνηση  διαγράφει το «Ολοκαύτωμα»

του Ποντιακού Ελληνισμού
Eρώτηση των βουλευτών Γιάννη Δημαρά & Γαβριήλ Αβραμίδη

Ενώ συνεχίζεται το «πα-

ζάρι» μεταξύ ελληνικής κυ-

βέρνησης και τρόικας για τα

«κενά του προγράμματος»,

ο ευρωβουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, με

ερωτήσεις του προς την Κο-

μισιόν, το Συμβούλιο και τον

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

αναδεικνύει το θέμα της μη

επιστροφής των κερδών

από τα ελληνικά ομόλογα

που κατέχουν οι δανειστές,

το οποίο ο Έλληνας ευρω-

βουλετής χαρακτηρίζει ως

«κραυγαλέα υπαναχώ-
ρηση».
Όπως είναι γνωστό τα

κράτη μέλη της Ευρωζώνης,

με δύο αποφάσεις τους στις

21 Φεβρουαρίου και στις 27

Νοεμβρίου του 2012, δε-

σμεύτηκαν να επιστρέψουν

στην Ελλάδα τα κέρδη που

προκύπτουν από την κα-

τοχή ελληνικών ομολόγων,

που αγοράστηκαν σε εξευ-

τελιστικές τιμές από τις

Εθνικές Κεντρικές Τράπε-

ζες και την ΕΚΤ, και τα

οποία μάλιστα απαλλάχτη-

καν από τη διαδικασία «κου-

ρέματος» του PSI. 

Παρά τη δέσμευση που κα-

ταγράφηκε στις αποφάσεις

του Eurogroup ορισμένες

Εθνικές Κεντρικές Τράπε-

ζες αρνούνται να επιστρέ-

ψουν τα παραπάνω κέρδη,

με το επιχείρημα ότι μια τέ-

τοια ενέργεια παραβιάζει

τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες

και τα Καταστατικά τους.

Οταν το υπόσχονταν και το

αποφάσιζαν δεν το εγνώρι-

ζαν; Μας εμπαίζουν κανονι-

κότατα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

Π. Κουρουμπλής στον 

Πταισματοδίκη για την υπόθεση 

τεχνητής έλλειψης φαρμάκων

Έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών

Ναυπλίου, ο οποίος είχε ενημερωθεί σχετικά με την υπ΄

αριθμόν  4710/4.12.2012 κοινοβουλευτική ερώτηση του Π.

Κουρουμπλή προς τον Υπουργό Υγείας για την υπόθεση

της τεχνητής έλλειψης φαρμάκων στην ελληνική αγορά, ο

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κουρουμ-

πλής κατέθεσε 28/11 στο Πταισματοδικείο Αθηνών για το

εν λόγω καίριας σημασίας  ζήτημα.

Ο Π. Κουρουμπλής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παρα-

βίαση των νόμων εκ μέρους των πολυεθνικών φαρμακευ-

τικών εταιρειών για έγκαιρη διάθεση φαρμάκων  στα

κανάλια διανομής, στην παραβίαση του υγιούς ανταγωνι-

σμού λόγω των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την εισα-

γωγή παράλληλου φαρμάκου καθώς και στην προκλητική

και εκρηκτική φοροαποφυγή των ως άνω εταιρειών.

Τέλος  επεσήμανε ότι οι τεχνητές ελλείψεις φαρμάκων

στην αγορά, εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και

δη των καρκινοπαθών γεγονός το οποίο και διώκεται σύμ-

φωνα με τα άρθρα 306 και 307 του Ποινικού Κώδικα. 

Στα ψιλά  θέλησε η Κυβέρ-

νηση να περάσει τροπολο-

γία, η οποία εντάχθηκε στο

νομοσχέδιο για την κύ-

ρωση της «Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου
σχετικά με τον Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσό-
δων», βάσει της οποίας η

Εκκλησία εξαιρείται στο

σύνολό της από διαχειρι-

στικούς ελέγχους των αρ-

μόδιων υπηρεσιών (λ.χ.

ΣΔΟΕ), που στο εξής θα

πραγματοποιούνται μόνο

μετά από κοινή απόφαση

του υπουργού Οικονομι-

κών και Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων. Ταυτόχρονα,

σε αντίθεση με τους υπό-

λοιπους εργαζόμενους του

Δημοσίου, οι ιερωμένοι

εξαιρούνται από το πρό-

γραμμα κινητικότητας και

διατηρείται το καθεστώς

των ειδικών περιπτώσεων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι

υποστηρίζουμε ότι η Κοινή

Υπουργική Απόφαση που

τίθεται ως προϋπόθεση για

τη διενέργεια διαχειριστι-

κού ελέγχου, προβλέπεται

να μειώσει δραστικά τους

ελέγχους που θα διενερ-

γούνται εφεξής και κυρίως

να τους θέσει υπό την πο-

λιτική σκέπη των αρμό-

διων Υπουργών. 

Το γεγονός αυτό, σε συν-

δυασμό με την εξαίρεση

των ιερέων από το σύ-

στημα αξιολόγησης, συνι-

στούν κατάφωρη

παραβίαση της αρχής της

ίσης μεταχείρισης, η οποία

δεν είναι σε καμία περί-

πτωση ανεκτή στο πλαίσιο

της «Νόμω κρατούσης Πο-

λιτείας». Ως εκ τούτου ζη-

τούμε την άμεση

απόσυρσή της και την απο-

τροπή κάθε ανάλογης πρω-

τοβουλίας που προκαλεί το

κοινό αίσθημα στο μέλλον.

Η Θεματική Ομάδα των Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων

Ο Βουλευτής Αττικής του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος Πάντζας

κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση

στον Υπουργό Περιβάλλον-

τος, σχετικά με το έργο της

Ολοκληρωμένης Εγκατά-

στασης Διαχείρισης Απο-

βλήτων (ΟΕΔΑ)

Βορειοανατολικής Αττικής

στη θέση «Μαύρο Βουνό»

Γραμματικού. 

Στην επίκαιρη ερώτηση επι-

σημαίνεται ότι στις

18/1/2012 εκδόθηκε από την

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη-

τών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

του ΥΠΕΚΑ η «Έκθεση μερι-

κού Ελέγχου» για το συγκε-

κριμένο έργο. Στην έκθεση

αποτυπώθηκαν τα τεράστια

σφάλματα, οι κραυγαλέες

παραλείψεις και οι αυθαιρε-

σίες στο στάδιο σχεδιασμού

και αδειοδότησης του

έργου, που διαπιστώθηκαν

μετά από έρευνες της

ΕΥΕΠ. 

Ωστόσο, 22 μήνες μετά και

ενώ τα έργα συνεχίζονται, η

ΕΥΕΠ δεν έχει ακόμα προ-

χωρήσει στην έκδοση της

τελικής «πράξης βεβαίωσης

παράβασης», όπως αυτό

προβλέπεται, σύμφωνα με

τις διαδικασίες. Το γεγονός

αυτό ενισχύει τη διάχυτη

υποψία των τοπικών κοινω-

νιών, αλλά και της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας του

ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι διαπιστωμέ-

νες παραλείψεις και τα πρό-

δηλα σφάλματα του έργου

τείνουν να συγκαλυφτούν.

Ο Βουλευτής ζητά από τον

Υπουργό να έρθει στη

Βουλή και να τον ενημερώ-

σει γιατί δεν έχει εκδοθεί ως

τώρα η «πράξη βεβαίωσης

παράβασης» και πότε αυτή

πρόκειται να εκδοθεί.

H Εκκλησία στο απυρόβλητο:
Όταν η αρχή της ίσης μεταχείρισης

κάνει «ιερές» εξαιρέσεις
Κραυγαλέα υπαναχώρηση 

για επιστροφή των ελληνικών 

ομολόγων από ΕΚΤ

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή 

Πρόδηλα σφάλματα του ΧΥΤΑ

Γραμματικού τείνουν 

να συγκαλυφθούν

Ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Πάντζα
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Αση-
μακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:   27-11-2013
Aρ. Πρωτ.:  63919

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  της με α/α
44/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-
κής Υπηρεσίας  και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή  στο
σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της ανωτέρω μελέτης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡ-
ΓΕΙΩΝ», προϋπολογισμού 20.000,00
€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
συγκεκριμένα 47 διαφορετικά είδη
χρωμάτων.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης” (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτι-
κός και Κοινοτικός Κώδικας), την
Τεχνική Μελέτη με α/α  44/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 62713/20-11-2013
σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 16 Ιανουα-
ρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) με κόστος 5€ καθη-
μερινά  από  Δευτέρα 2-12-2013
έως  Τετάρτη 15-1-2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Αση-
μακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  27-11-2013
Aρ. Πρωτ.:  63913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙ-
ΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  της με α/α
52/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-
κής Υπηρεσίας  και με κριτήριο κα-
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της ανωτέρω μελέ-
της για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙ-
ΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισμού
70.000,00 €  (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 11 δια-
φορετικά είδη Υλικών.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  52/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 62714/20-11-2013
σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 12 Δεκεμ-
βρίου 2013 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
3.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) με κόστος 5€ καθη-
μερινά  από  Δευτέρα 2-12-2013
έως Τετάρτη 11-12-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  27-11-2013
Aρ. Πρωτ.:   63896

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ-
ΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  της με α/α
54/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-
κής Υπηρεσίας  και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή  στο
σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της ανωτέρω μελέτης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑ-
ΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ», προϋπο-
λογισμού 30.000,00 €  (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα

12 διαφορετικά είδη υλικών οδικής
κυκλοφορίας.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  54/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 62715-20-11-2013
σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 16 Δεκεμ-
βρίου 2013 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ.Ασημα-
κόπουλος) με κόστος 5€ καθημε-
ρινά  από  Δευτέρα 2-12-2013 έως
Παρασκευή 13-12-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 39468

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοιχτού διαγωνισμού για τις
ασφάλειες των μεταφορικών
μέσων (απορριμματοφόρων - αυτο-
κινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδη-
λάτων) του Δήμου Παλλήνης για
ένα έτος και συγκεκριμένα από
01/02/2014 – 31/01/2015.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει
ότι: Για την ανωτέρω παροχή των
ασφαλειών  εκτίθεται σε ανοιχτό
διαγωνισμό με  σφραγισμένες προ-
σφορές συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χι-
λιάδες εννιακόσια ευρώ
(76.900,00 €)  
Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα
τα  οχήματα (απορριμματοφόρα -
αυτοκίνητα – μηχανήματα – μοτο-
ποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
τιμή  σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο δια-
γωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στους όρους δια-
κήρυξης.
β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή Τράπεζας 5%
επί του δημοπρατούμενου ποσού
,δηλαδή «3.845,00» ευρώ.
γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή
ότι έλαβε γνώση των όρων της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας και ότι
δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η
του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα
Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής Διαγωνισμού  στο Δημοτικό
Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας)
με ώρα ενάρξεως την 10:00΄π.μ.
και ώρα λήξης αποδοχής προσφο-
ρών την 11:00’ π.μ. Περισσότε-
ρες πληροφορίες θα δίνονται στο
Γραφείο Κίνησης  του Δήμου τις ερ-
γάσιμες μέρες από 08 π.μ. έως 2
μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-
66.62.143 & 210-66.62.150
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βα-
ρύνει τον ανάδοχο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα  27/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46540

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ-
ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια ανοι-
κτού  μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή, για τη ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,  συνολι-
κής προϋπολογιζόμενης αξίας με
ΦΠΑ 146.872,72€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την

20/12/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγω-

νισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι  2.937,46€ όπως ορίζε-
ται στη διακήρυξη.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. 
Λ. Βασ. Κων/νου 25,  166 72
Πληροφ.   : Ζωή Δράμη
Τηλ.    : 2132030488 
Fax.      : 2132030439
E-mail   : zdrami@vvv.gov.gr
Ημερομηνία  : 22-11-2013
Αριθ. Πρωτ.  63181           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για
την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό
100.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) ή από
το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTO-
COPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούν-
τος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918, εκτός αν αναλάβουν την

αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έν-
τυπο οικονομικής προσφοράς, που
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνι-
ζόμενους διατίθενται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης οδός Βασ.Κων/νου 25. 
Πληροφορίες   στα τηλέφωνα
Τηλ.: 213-2030488-431 Ζωή Δράμη
-   FAX επικοινωνίας 213 20 30 439
και μέχρι την Πέμπτη 2-1-2014 και
ώρα 9.00 πμ- 13.00 μ.μ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
7-1-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη και το
σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα  με το άρθρο 4 παρ.α του
Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).  
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην A1, Α2 , και 1η τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους αυ-
τούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη
και
δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη A1, Α2, και 1η τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  με  τις  προϋποθέσεις
της  παρ.  10  του  άρθρου  16 του Ν.
3669/08  (ΚΔΕ)  (αναβάθμιση ορίου

λόγω κοινοπραξίας)..
5. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του
Ν.3669/2008. 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 1.630 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον 6 (εξι) μηνών
& τριάντα ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 6 (εξι) μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε 6 μήνες από
την υπογραφή της  σύμβασης. 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-

σμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail
και τηλεομοιοτυπία (fax).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Σπυράγγελος Πανάς

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:   27-11-2013
Aρ. Πρωτ.:  63923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ “5 ,
6 , 8 , 12”» 
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει επαναλη-
πτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χα-
μηλότερη τιμή ως προς το κόστος
εργατοώρας και με ποσοστό έκ-
πτωσης επί της % στις  τιμές του
επίσημου τιμοκαταλόγου των αν-
ταλλακτικών  ανά κατηγορία οχή-
ματος (ομάδες 5, 6, 8, 12) του
ενδεικτικού προϋπολογισμού  της
με α/α  43/2013 μελέτης της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για
την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥ-
ΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» (συνολικός
προϋπολογισμός  26.000,00 € συμ-

περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και πιο
συγκεκριμένα 4 Ομάδες Οχημάτων.

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις τουΠ.Δ. 28/1980, του
Ν.2286/95 και του Ν. 3463/06, το
άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης),την υπ.
αρ. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-
2007), την με αρ. Πρωτ. 47866/4-9-
2013 σχετική Διακήρυξη και την
Τεχνική Μελέτη με α/α  43/2013.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, Βουλιαγμένη, την Δευ-
τέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα
έναρξης από 10.00 π.μ. μέχρι 10.30
π.μ. κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό
1.300,00 € όταν η προσφορά καλύ-
πτει το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών. Αν η προσφορά δεν κα-
λύπτει το σύνολο των υπηρεσιών η
εγγυητική επιστολή ορίζεται το 5%
επί του  προϋπολογισμού της δα-
πάνης της συγκεκριμένης ομάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης καθημερινά από Δευτέρα 2-12-
2013  έως Παρασκευή 13-12-2012
και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

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

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με

αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό

ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.

Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154. 

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών  κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι

μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προ-

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

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

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

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. 

Τηλ. 210 6030.655, 8959.004

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,

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

σόψεις  20 μ  σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα

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

τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε

φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται

σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο

Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου

Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγ-

χρονες προδιαγραφές.  Τηλ. 210 6624.757

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστη-

ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρι-

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

τική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη
Φιλόλογος
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 

του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

Τιμές Προσιτές

ΖΗΤAΕΙ: εργασία,  κυρία 50 ετών, από Ρουμανία, που

γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί ως εσωτερική οι-

κιακή βοηθός. Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 27/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46548

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
(ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 8-25 ΤΗΣ 21/2013
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια επα-
ναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη προσφορά
που θα προκύπτει επί του συνόλου
των προσφερομένων εργασιών
(συμπεριλαμβάνονται τιμή εργα-
σίας και αξία των απαιτούμενων
ανταλλακτικών) και  για δε τις ερ-
γασίες και ανταλλακτικά που  δεν
έχουν προβλεφθεί και μπορεί να
προκύψουν με έκπτωση επί τοις
εκατό επί της αξίας των ανταλλα-
κτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα
εργασίας, για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΡΩΝ(ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 8-25 ΤΗΣ
21/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ,  προϋπολογιζόμενης αξίας με
ΦΠΑ 100.600,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ.
Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα
Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
20/12/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγω-

νισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ανά άρθρο ή άρθρα που
αφορά η προσφορά  (άρθρα από 8-
25 ).
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 27/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46545

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια  ανοι-
κτού μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά που θα προκύπτει
επί του συνόλου των προσφερομέ-
νων εργασιών (συμπεριλαμβάνον-
ται τιμή εργασίας και αξία των
απαιτούμενων ανταλλακτικών) και
για δε τις εργασίες και ανταλλα-
κτικά που  δεν έχουν προβλεφθεί
και μπορεί να προκύψουν με έκ-
πτωση επί τοις εκατό επί της αξίας
των ανταλλακτικών καθώς και η
τιμή ανά ώρα εργασίας, για τη
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ προϋπολογιζόμενης αξίας με
ΦΠΑ 127.955,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
20/12/2013 ημέρα Παρασκευή  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης  συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά ομάδα
ή ομάδες που αφορά η προσφορά.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 27/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.46551

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια  ανοι-
κτού μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφε-
ρότερη προσφορά, για την ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ
99.886,70€ .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-
κής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την

23/12/2013 ημέρα Δευτέρα  και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης  συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
4.994,34€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr»  και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστα-
σία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

. . .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)

Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Νέα δεδομένα στην πλαστική πρόσωπου δημιουργεί η

εφαρμογή της νέας τεχνικής «face  lift SMAS 3 σημείων»

που  παρουσίασε  διαπρεπής Έλληνας πλαστικός χειρουρ-

γός στο  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής  Επανορ-

θωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, το οποίο

πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου.

«Η νέα τεχνική face lift «ανάρτησης  SMAS 3 σημείων» βα-
σίζεται στην αποκόλληση, ανάρτηση  και σταθεροποίηση
των ιστών του προσώπου, δίνοντας ένα πιο σταθερό, αρ-
μονικό και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, σε σύγκριση με
παλαιότερες τεχνικές, όπως είναι οι αναρτήσεις με ράμ-
ματα που δίνουν πολύ βραχύτερο αποτέλεσμα», ανέφερε

κατά την παρουσίαση ο  πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθα-

νάσιος Αθανασίου.

Στόχος της πλαστικής χειρουργικής, σύμφωνα με τους επι-

στήμονες, είναι να βάλει «φρένο» στη  γήρανση, που  ορί-

ζεται  με τη σταδιακή βαρυντική πτώση των μαλακών

μορίων του προσώπου, την απώλεια κολλαγόνου και ελα-

στίνης των ιστών, την χαλάρωση των μυοδερματικών συν-

δέσμων και την απώλεια όγκου ή συρρίκνωση των οστών

του προσώπου.

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της γήρανσης του

προσώπου, όπως έχουν καταγραφεί από προσωπομετρικές

αναλύσεις, είναι η χαλάρωση και ο σχηματισμός ρυτίδων

στο μέτωπο, η αλλαγή τόξου (πτώση) των φρυδιών, σχη-

ματισμός περίσσειας δέρματος στα άνω βλέφαρα,  μαύροι

κύκλοι και «σακούλες» κάτω από τα μάτια. 

Οι ρινοπαρειακές αύλακες βαθαίνουν, ενώ απώλεια όγκου

παρατηρείται σε όλο το πρόσωπο και στα χείλη. Το οβάλ

(γωνίες) επηρεάζεται, ενώ ο λαιμός αρχίζει να «σπάει».

Συμπερασματικά, το πρόσωπο «βαραίνει», δείχνει κουρα-

σμένο και ηλικιακά μεγαλύτερο. 

Η  ΝΕΑ FACE LIFT SMAS ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

«Με τη νέα τεχνική SMAS 3 σημείων», όπως ανέφερε ο

πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανασίου, «διορθώνουμε τη
χαλάρωση του προσώπου και του λαιμού επαναφέροντας
τους ιστούς που βρίσκονται κάτω από το δέρμα του προ-
σώπου, χωρίς να αρκείται στην αφαίρεση μόνο του χαλα-
ρού δέρματος».
Η απόσταση του κάτω βλεφάρου με την παρειακή χώρα μι-

κραίνει. Ανορθώνονται οι ρινοπαρειακές πτυχές. Γίνεται

αναδιανομή ή/και αύξηση όγκου στο πρόσωπο με προσθήκη

λίπους. Ανυψώνεται ελαφρώς η γωνία του στόματος και γε-

νικότερα αναστρέφεται όλη η εικόνα του πτωτικού προσώ-

που.

Όπως τόνισε ο  Δρ. Αθανασίου που εξειδικεύεται στην τε-

χνική ανάρτησης SMAS 3 σημείων:  «H νέα μέθοδος, που
έχει πολύ μικρές τομές που κρύβονται στις πτυχώσεις του
προσώπου  , δίνει στο άτομο μια αρκετά πιο νεανική όψη,
με πολύ πιο φυσικό και μεγαλύτερης διάρκειας αποτέλε-

σμα. Εφαρμόζεται δε τόσο σε μεγαλύτερες όσο και σε νε-
αρότερες ηλικίες ανάλογα με το βαθμό πτώσης».
Με τις σύγχρονες ατραυματικές τεχνικές, το χειρουργείο

γίνεται με μέθη ή γενική αναισθησία  και ο ασθενής μπορεί

να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς

ιδιαίτερες εμφανείς εκχυμώσεις και οιδήματα. Η παραμονή

του ασθενούς  στο νοσοκομείο για 24 ώρες συνίσταται

τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τον καλύτερο

έλεγχο της μετεγχειρητικής πορείας του.

Μετά από μία τέτοια επέμβαση οι ιστοί στο δέρμα του προ-

σώπου επαναφέρονται στο στάδιο που βρίσκονταν πριν

από αρκετά χρόνια. 

Ωστόσο, λόγω των περιβαλλοντικών παραγόντων, της βα-

ρύτητας και της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, πι-

θανόν να χρειαστεί επανάληψη μετά από 10-15 χρόνια.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με ομιλίες και παρουσιάσεις

διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι πλαστικοί χειρουργοί, ο

Δρ. Αθανασίου απέσπασε έπαινο και τιμήθηκε  για την κα-

λύτερη παρουσίαση, η οποία εστίασε στην “Τεχνική Ανάρ-
τησης SMAS 3 σημείων κατά τη ρυτιδοπλαστική”.
www.athens-beverlyhills.com, www.abh-medicalgroup.com 

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Εξετάσεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή

Στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Γλυφάδας πραγματο-

ποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή οι ακόλουθες

εξετάσεις: 

Ειδικότητες - Εξετάσεις Ώρες

κάθε Τετάρτη -Παθολόγος

Πρίφτης Αν. 9.30-10.30

Οικονομίδης Νικ. 13.00-14.00

κάθε Παρασκευή - Παιδίατρος

Γιαννοπούλου Αιμ. 11.00 -13.00

Μέτρηση Κινδύνου Καρδιοαγγειακών Παθήσεων 

Μέτρηση Heart Score 11.00-13.00

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν

μέτρηση Heart Score θα πρέπει να έχουν μαζί τους: γε-

νική εξέταση αίματος και χοληστερίνης καθώς και τη

φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν. Το πρόγραμμα

απευθύνεται σε ηλικίες άνω των 40 ετών (άνδρες και γυ-

ναίκες) και θα διαρκέσει ως τις 30/1/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210.9602054- 213.2025382.

Σεμινάριο βασικής 

καρδιοαναπνευστικής 

αναζωογόνησης 
από το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

Βάρης-Βουλας-Βουλιαγμένης διοργανώνει σεμινάριο βα-

σικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήση

αυτόματου εξωτερικού επιδινωτή ή επινιδιστή.  

Το σεμινάριο 4 ωρών που περιλαμβάνει πρακτική εξά-

σκηση θα πραγματοποιηθεί στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουρ-

γικό Κέντρο στις 6 Δεκεμβρίου από τις 9.00 έως τη 13.00

ή στις 13 Δεκεμβρίου από τις 9.00 έως τη 13.00.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εργαζόμενους που δρα-

στηριοποιούνται σε μαζικούς χώρους, όπως Καθηγητές,

επαγγελματίες Υγείας, Προπονητές, Αθλητές κλπ. Δη-

λώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κοι-

νωνικής Πολιτικής,  (Βασιλείου Κυριακή τηλ. 2132019914)

Η νέα τεχνική στην πλαστική προσώπου (face lift)

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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Την Κυριακή 24/11, στα πλαίσια

του πρωταθλήματος Παίδων

της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, για την έβδομη

αγωνιστική πραγματοποιήθηκε

ο αγώνας μεταξύ του Αρη Βού-

λας και του Κεραυνού Κερα-

τέας με νικητή τον Αρη Βούλας

και σκορ 3-1.

Τα γκολ πέτυχαν για τον Αρη

Βούλας οι:  ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ (8'),

ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ (16') ΚΑΙ ΤΖΑ-

ΝΙΜΗΣ (31'). ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ-

ΜΕΝΟΙ ΜΕΙΩΣΑΝ ΜΕ

ΠΕΝΑΛΤΥ ΣΤΟ (59').

Ο Αρης αγωνίστηκε με τους:

ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Χ.

(62' ΡΑΠΑΙ), ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ,

ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥ-

ΛΩΝΑΣ, ΤΖΑΝΙΜΗΣ, ΣΑΝΣΑ-

ΡΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΤΕΣΙ-

ΔΗΣ (75' ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ).

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11έγιναν οι

αγώνες:

― 10η αγωνιστική για το πρω-

τάθλημα Ανδρών Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

της Α' κατηγορίας: Παλληνια-

κός - Αρης Βούλας 0-1 ΚΑΙ

― 8η  αγωνιστική για το πρω-

τάθλημα νέων Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Αρης Βούλας - Βουλιαγμένης

3-1.

Αήττητη η ομάδα νέων του ΑΡΗ Βούλας

Στην  φωτογραφία βλέπουμε ενα γκολ (8') από την εκτέλεση του φάουλ
στον αγώνα των παίδων Άρης Βούλας - Κεραυνός Κερατέας.

Το νομικό τμήμα του Δήμου 3Β, ο ΟΑΠΠΑ (Οργανισμός

Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδικής Αγωγής), βράβευσε, σε

εκδήλωση που έγινε στις 20 Νοεμβρίου στο “Ιωνία”, τους

αθλητές και τους φορείς του αθλητισμού που διακρίθηκαν

την περυσινή “αθλητική” χρονιά.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Νιτερόπουλος, στο

χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στο γεγονός του κακού συν-

τονισμού, με αποτέλεσμα να υπάρξει παράλληλη εκδήλωση

του Δημάρχου στην αίθουσα του Δημαρχείου δικαιολο-

γώντας την απουσία του.

Χαιρέτησε το σοβαρό έργο που επιτελούν οι άνθρωποι του

Αθλητισμού, οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στις υποδομές

που καλλιεργούν με υπευθυνότητα, αποτέλεσμα δε αυτής

της φιλοσοφίας τους είναι οι πολλές και μεγάλες διακρί-

σεις.

Δέχθηκε ότι είναι δίκαια τα παράπονα που εκδηλώνουν οι

φορείς, ότι δεν είναι ανάλογη της προσφοράς τους η βοή-

θεια από το Δήμο και τον Οργανισμό και υποσχέθηκε ότι θα

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια βελτίωσης της κατά-

στασης.

Συνεχάρη όλους τους αθλητές για τις προσπάθειες που κα-

ταβάλουν και για τις διακρίσεις που πέτυχαν και ζήτησε την

κατανόηση όλων για τις τυχόν παραλείψεις και ατέλειες

της εκδήλωσης που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις σο-

βαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα βράβευσαν τον Αθανάσιο Μαρτίνο, και ο πρό-

εδρος έκανε μνεία της προσφοράς όλης της Οικογένειας

Αθ. Μαρτίνου για το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο  τους  γε-

νικότερα και ειδικά στο Δήμο 3Β.

Την όλη ευθύνη της προετοιμασίας είχε η σύμβουλος του

Οργανισμού Έννυ Φαρμακίδη, με την βοήθεια των υπαλ-

λήλων του Οργανισμού.

Οι φορείς που βραβεύθηκαν είναι:

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΉΡ με την ομάδα ποδοσφαίρου, για την

άνοδό της στην 3η Εθνική κατηγορία.

Α.Ο. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ με τις κορασίδες στο Μπάσκετ (Βαρβα-

ρέσου Εβελίνα, Γιανκουδάκη Δήμητρα, Γιακουμογιαννάκη

Έλενα, Καλύβα Χαρά, Κοτσή Ελευθερία, Καραμέτου Χρι-

στίνα, Καρυδάκη Νίκη, Καπάη Χρύσα, Παπαδημητρίου

Θάνια, Φειδά Άνθια), οι Παίδες κλειστού στίβου πανελλήνιο

πρωτάθλημα (Κων/νος Καρακαξίδης 3ος.

Η Βασιλική Σιδέρη ανέβηκε στο ν.3 της Πανελλήνιας κατά-

ταξης στο τέννις συμμετέχοντας στην εθνική ομάδα.

ΑΘΛΗΤΙΚOΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒAΡΗΣ-ΒAΡΚΙΖΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Ν.Α.Ο.Ο.Β.Β.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Απενεμήθη κύπελλο για τις μεγάλες επιτυχίες του στο

άθλημα της  επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  / ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ: Δασκαλοπούλου Βάσω, Κύρου Κωνσταντίνα, Μαγα-

λιού Τούλα, Μπαρμπερίδου Δήμητρα, Παυλοπούλου Πηνελόπη,

Μανώλη Μαρία, Κίτσιου Χριστίνα, Νικολοπούλου Αγγελική, Στυ-

λιαρά Ειρήνη, Μελά Γεωργία, Βλάχου Έφη, Τετενέ Μαρία, Σιδη-

ροπούλου Ελένη, Φασούλα Μαριέλλα, 1η Μπάσκετ στην Α2

κατηγορία (ανέβηκε στην Α1 κατηγορία)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ)

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Aναλυτικά τα ονόματα των αθλητών και το άθλημα στο

press@ebdomi.com/αθλητικά

Μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στα 3Β

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ του Δήμου 3Β

O Αθλητικός Όμιλος Άρης 2006 σε Συνεργασία με τον

Δήμο 3Β Διοργανώνει ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝ-

ΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δημοτικά: Σάββατο 30 Νοεμβρίου, από 9 το πρωί, στην

αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βούλας (Ποσει-

δώνος & Λευκάδος 1, Βούλα) Τηλ.: 6932627835

ΓΥΜΝΑΣΙΑ : 1 Δεκεμβρίου, από 9π.μ.  στον ίδιο χώρο

Λεπτομέρειες: press@ebdomi.com
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Με την Παρτιζάν της Σερβίας

να πετυχαίνει το 4 στα 4 και

να κερδίζει την πρώτη θέση

της βαθμολογίας ολοκληρώ-

θηκε το μεσημέρι της Κυρια-

κής το διεθνές τουρνουά

υδατοσφαίρισης Μίνι Παίδων

που διοργάνωσε ο ΑΝΟΓ

στις εγκαταστάσεις του.

Στο μονίμως γεμάτο από

κόσμο κολυμβητήριο της

Γλυφάδας, παρά τις αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες

πραγματοποιήθηκαν δέκα

πολύ ενδιαφέρουσες ανα-

μετρήσεις και δόθηκε η ευ-

καιρία στους προπονητές

και των πέντε ομάδων που

μετείχαν να δοκιμάσουν το

έμψυχο υλικό που έχουν

στις τάξεις τους σε πολύ

δυνατά παιχνίδια.

Η ομάδα της Σερβίας απέ-

δειξε για ακόμη μια φορά

ότι βρίσκεται ένα επίπεδο

παραπάνω από όλες τις ελ-

ληνικές και πήρε δίκαια την

πρώτη θέση, ενώ Π.Φάληρο

και Βουλιαγμένη επιβεβαί-

ωσαν με τις εμφανίσεις

τους την περσινή πορεία

που έκαναν στο πρωτά-

θλημα για να φτάσουν φινα-

λιστ στον τελικό.

Κοντά τους πλέον και η

Γλυφάδα του Κώστα Κανα-

βού που εκτός απο καλή οι-

κοδέσποινα αποδείχθηκε

και δύσκολος αντίπαλος. 

Η παρουσία της Τουρκικής

Έστι από την Σμύρνη, έχον-

τας στο τιμόνι  Έλληνα τε-

χνικό, πρώην παίκτη της

Γλυφάδας και προπονητή

του Ολυμπιακού Βαγγέλη

Πάτερο, έδειξε πολύ καλά

στοιχεία και διάθεση να

αποτελέσει στο κοντινό

μέλλον άξιο πρεσβευτή του

τουρκικού πόλο στο ευρω-

παικό στεραίωμα.

Ο ΑΝΟΓ ευχαρίστησε

όλους όσους πήραν μέρος

και συμμετείχαν στο τουρ-

νουά και έδωσε ραντεβού

για την επόμενη χρονιά.

Η βαθμολογία:

1. Παρτιζάν (Σερβία) 12

2. Π.Φάληρο 6

3. ΝΟ Βουλιαγμένη 6

4. ΑΝΟ Γλυφάδας 6

5. Έστι (Τουρκία) 0

ΣΦΗΤΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2013

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ 

ΚΑΙ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ - ΒΑΔΗΝ

Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΕΙΝΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΓΙΑ   ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ   

Ο Δήμος Κρωπίας για τρίτη χρονιά διοργανώνει εκδήλωση

για την ανάδειξη της Σφηττίας οδού και του Αρχαίου

Δήμου Σφηττού. 

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου διοργανώνεται ο «Σφήττιος Δρό-

μος 2012», στο αθλητικό κέντρο SAN SIRO. Ο  αγώνας δρό-

μου (αγωνιστικός δρόμος και διαδρομή ελεύθερου

τρεξίματος /βάδην)  παίδων, νέων και ενηλίκων ξεκινάει στις

11.30, ενώ όσοι δημότες το επιθυμούν μπορούν να συμμε-

τέχουν με πεζοπορία. Η συμμετοχή στον αγώνα δρόμου

είναι ελεύθερη, αλλά  απαιτείται δήλωση συμμετοχής έως

την ημέρα διεξαγωγής, Κυριακή 8  Δεκεμβρίου στις 11:15

Η διαδρομή είναι κυκλική μήκους 4 χλμ (περικλείει τις θέ-

σεις Φουφάγια, Κάστρο Χριστού, Φιλιάτι) με αφετηρία και

τερματισμό το αθλητικό κέντρο SAN SIRO στην οδό Σφητ-

τού ( λίγο πιο πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ). Μετά τον τερ-

ματισμό θα γίνει η απονομή αναμνηστικών δελτίων

συμμετοχής. 

Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει ο Δήμος Κρωπίας, ο «Σφητ-

τός» και τα εθελοντικά τμήματά του, η Εθελοντική Ομάδα

Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας, ο Σύλλογος Ραδι-

οερασιτεχνών Ελλάδος (Σ.Ρ.Ε), και το αθλητικό κέντρο

SAN SIRO, που παραχωρεί δωρεάν τις εγκαταστάσεις του. 

Η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης αποτελείται:  Νίκο

Γιαννάκο (πρόεδρο του ΔΣ του ΝΠΔΔ Σφηττός), τους αν-

τιδημάρχους, Αθανάσιο Πουλάκη, Ανδρέα Ντούνη και Θο-

δωρή Γρίβα και τον π.πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,

δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Σπέλλα.

Το πλήρες πρόγραμμα στο press@ebdomi.com/αθλητικά

Πρώτη η Σερβία στο Διεθνές τουρνουά 

υδατοσφαίρισης Μίνι Παίδων στον ΑΝΟΓ

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους παίκτες της Εστι μαζί με αθλητές του ΑΝΟΓ στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η φετεινή

εκδήλωση του Πανελλήνιου Ομίλου

Φίλων Επιτραπε΄ζιας Αντισφαίρισης

(Π.ΟΦ.ΕΠ.Α), που πραγματοποιήθηκε

το Σάββατο 23.11 στην ταβέρνα “Κα-

πετάνιος”. Η ετήσια αυτή εκδήλωση,

που είναι καθιερωμένη πλέον, πραγ-

ματοποιείται για να απονεμηθούν τα

έπαθλα στις νικήτριες ομάδες Α, Β & Γ

κατηγορίαςε για την περίοδο 2012-

2013 της Αττικής & Νοτίου Ελλάδας.

Η εκδήλωση αυτή ήταν ιδιαίτερη διότι

ο ΠΟΦΕΠΑ τίμησε την εθνική μας

ομάδα & τον προπονητή της, Κ. Βα-

τσακλή,  που κατακτήσανε τη δεύτερη

θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα της Αυστρίας.

Φωτογραφία επάνω:
Τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ με
τους αθλητές Kριάνγκα Καλίνικο,
Γκιόνη Παν., Παπαγεωργίου Κώστ, Ρα-
νιότη Αναστ. με τον προπονητή της
εθνικής ομάδας Κώστα Βατσακλή. 

Φωτο κάτω: Οι αντιδήμαρχοι του
Δήμου 3Β βραβεύουν την ομάδα Βε-
τεράνων της Βούλας, οι οποίοι κατα-
κτήσανε το χάλκινο μετάλλιο στο
πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας το
2012-2013.

Αθλητικός Ομιλος Βάρης “Ο Αναγυρούς”

Ομάδες Εφήβων Μπάσκετ
Για τη 10η αγωνιστική της Β’ Εφήβων η ομάδα της Βάρης,

παίρνοντας από την αρχή τα ηνία του αγώνα, δεν έδωσε σε

καμμία στιγμή το δικαίωμα στον ΙΚΑΡΟ να διεκδικήσει τη

νίκη, έτσι το τελικό σφύριγμα βρήκε την ομάδα της Βάρης

νικήτρια με 72-60.

Δεκάλεπτα: 11-8, 35-24, 50-40, 72-60

Εφηβικό Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”: (Κωτσάκη) Μέρμηγ-

κας 145(1), Γκουγκούσης 13, Βατίστας 6, Τόλης, Παπαθέος

6, Λεμπέσης, Γκέκας, Φειδάς, Γκιοβάσο 17, Ιορδανίδης 10,

Βαρβαρίγος 6..

Ομάδα Ανδρικού Μπάσκετ
Τη νίκη απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του Αστέρα Αγ. Δη-

μητρίου με 74-66 πήρε η ομάδα των αντρών του ομίλου μας

για την 8η αγωνιστική. Δεκάλεπτα: 16-18, 39-34, 55-50, 74-

66.

Ανδρικό Α.Ο. Βάρης: (Γολέμης, Κωστάκη), Καρατζάς 7,

Ανεμοδουράς, Παπαζιάν 6, Σταχίκας, Παπαγεωργίου, Πα-

γώνης 21(2), Φουντούλης 11, Χαλκιάς 13, Κατσιούλης 5(1),

Κατσάκος 2, Αγαλιώτης 9(1).

3 Ο Πρωτέας Βούλας, θα αντιμετωπίσει

εντός έδρας τον Παναθηναϊκό (Κυριακή

1/12, 12:00), για την 7η αγωνιστική του

πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ των γυ-

ναικών.

Oι Βετεράνοι του Πινγκ-Πονγκ γιορτάζουν
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Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Συλλό-

γου Βάρης “Κόρμπι” πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή 24 Νοεμβρίου στην αίθουσα του θεά-

τρου Βάρης.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η δημοτική

Αρχή των 3Β ήταν παρούσα - πλειοψηφία και

μειοψηφίες, αλλά και ενδιαφερόμενοι περί τα

δημοτικά πολίτες και βέβαια κάτοικοι του

Κόρμπι.

Τα θέματα ήταν αρκετά: Ηχορύπανση (αερο-

πλάνα), Αντλιοστάσιο αποχέτευσης, Ρέμα

Κόρμπι, Σκουπίδα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Δαμανά-

κης συντόνιζε στην συζήτηση και μάλιστα

πολύ καλά· χωρίς να ξεφύγει από τους καθο-

ρισμένους χρόνους.

Η ηχορύπανση καλά κρατεί

Το Κόρμπι βιώνει το θόρυβο των αεροπλάνων

(τι ειρωνεία! έφυγε από τη Βούλα και πήγε

στη Βάρη). Για την ηχορύπανση από τα αερο-

πλάνα μίλησε ο Στεφ. Βασιλικός (χειριστής

αεροσκάφους). 

Δεν υπάρχει σημείο καταγραφής θορύβου

στην περιοχή και αυτό δημιουργεί πρόβλημα

γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Για το θέμα είχαν ασχοληθεί και παλιότερα

κάτοικοι του Κόρμπι, αλλά δεν φαίνεται να γί-

νεται κάτι, παρά τις κάποιες υποσχέσεις.

Οπως ελέχθη διαδικασίες για περιορισμό της

ηχορύπανσης από τα αεροπλάνα υπάρχουν

αλλά δεν εφαρμόζονται. 

Ο πιλότος αεοσκαφών Γρ. Κωνσταντέλλος,

αναφέρθηκε στις διαδικασίες χρήσης διαδρό-

μου για ηχορύπανση και στον πτητικό διά-

δρομο που ενοχλεί το Κόρμπι κυρίως. Τα

αεροσκάφη ζητούν και παίρνουν κατεύθυνση

όπου θέλουν, στην Ελλάδα, ενώ δεν γίνεται

πουθενά στον κόσμο αυτό. Σε όλες τις χώρες

κόβονται τσουχτερά πρόστιμα θορύβου όταν

υπερβούν τα αεροσκάφη τους ορισμένους

βαθμούς θορύβου.

Οπως αναφέρθηκε είχε συνάντηση με το Δι-

οικητή της Πολιτικής Υπηρεσίας μαζί με κα-

τοίκους του Κόρμπι, όπου εζήτησαν να μη

χρησιμοποιείται ο ανατολικός διάδρομος καθ’

όλη τη διάρκεια των πτήσεων και όχι 3-5 το

μεσημέρι που έχει γίνει.

Μάλιστα έβγαλε και είδηση. Οπως είπε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος με την ανάληψη της προ-

εδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα θα εφαρμο-

στεί το σχέδιο για μόνιμη εγκατάσταση

μηχανημάτων ελέγχου. Υπάρχει ήδη έτοιμη

μελέτη.

Αντίθετοι στο Αντλιοστάσιο στην

Τριπτολέμου & Αιγαίου

Η σύνδεση της παραλιακής ζώνης του Δήμου

Σαρωνικού φαίνεται ότι δημιουργεί προβλή-

ματα στο Δήμο 3Β και συγκεκριμένα στην πε-

ριοχή του Κόρμπι.

Για το θέμα μίλησε ο γραμματέας του Συλλό-

γου Βασ. Γρεβενίτης, ο οποίος έδωσε και την

πληροφορία,  ότι θα γίνει αντλιοστάσιο επί

των οδών Αιγαίου και Τριπτολέμου.

Οι κάτοικοι δεν θα ήθελαν σε καμμία περί-

πτωση σε ένα τόσο κεντρικό σημείο να μπει

αντλιοστάσιο.

Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς που μίλησε επί όλων

των θεμάτων, για το αντλιοστάσιο δήλωσε ότι

και η Δημοτική Αρχή είναι αντίθετη και έχει

κάνει ερώτημα στην ΕΥΔΑΠ.

Πρόταση για λύση έδωσε ο τ. δήμαρχος

Βάρης και νυν δημοτικός σύμβουλος στα 3Β,

Παν. Καπετανέας, ο οποίος τόνισε ότι το αντ-

λιοστάσιο πρέπει να γίνει έξω από την πόλη,

στο νταμάρι για παράδειγμα. Επεσήμανε δε

ότι αν γίνει στην Αιγαίου σε περίπτωση βλά-

βης ή υπερχείλισης τα λύματα θα πέσουν

στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας.

Σε αναθεώρηση το σχέδιο 

Δυστυχώς οι κάτοικοι του Κόρμπι θα περιμέ-

νουν πολλά χρόνια ακόμη έως ότου γίνει

πράξη εφαρμογής.

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, μίλησε έξω απ’ τα

δόντια και εξήγησε ότι το σχέδιο ως έχει δεν

μπορεί να προχωρήσει σε πράξη εφαρμογής

και βέβαια δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο

υποδομής στο Κόρμπι. Και εξήγησε:

Το 1989 δόθηκε οικοδομησιμότητα για Β’ κα-

τοικία στο Κόρμπι, επί δημαρχίας Δημ. Ανα-

στασίου. Δεν είχε όμως ολοκληρωθεί η

κύρωση πράξη εφαρμογής. Ετσι σήμερα δια-

πιστώθηκε ότι οι οικοδομησιμότητες είναι δια-

φορετικές από το σχέδιο πόλης. Ενώ το

σχέδιο είχε τετράγωνα με οριζόντιους και κά-

θετους δρόμους, σήμερα βλέπουμε τρίγωνα,

τραπεζοειδή, πολλές φορές ο δρόμος περνάει

μέσα από τις ...κρεβατοκάμαρες.

Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει τροποποίηση,

αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Κι αυτό

όπως όλοι ξέρουμε είναι χρονοβόρο (αναρτή-

σεις κλπ.).

Ούτε το ρέμα προχωράει

Το Ρέμα έχει οριοθετηθεί και έτσι έχουν

πλήρη εικόνα της περιοχής, τόνισε ο δήμαρ-

χος και ολοκληρωμένη μελέτη για το ρέμα

έτοιμη να χρηματοδοτηθεί.

Ομως όσοι βρίσκονται στη γραμμή πλημμύρας

που ορίζει το ρέμα δεν μπορούν να οικοδομή-

σουν κι ας έχουν εκδόσει άδειες.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος πέραν της άρτιας ενη-

μέρωσης για την ηχορύπανση, αναφέρθηκε

στο αντλιοστάσιο και τόνισε ότι το φωνάζει η

παράταξή του ένα χρόνο. «Αντλιοστάσια και

δεξαμενές λυμάτων στην περιοχή μας. Αυτό

σημαίνει επιτυχία του Δήμου Σαρωνικού και

ήττα δική μας» τόνισε.

Οσον αφορά την τροποποίηση του ΓΠΣ για το

Κόρμπι, επεσήμανε ότι «ο δήμαρχος είπε την

πραγματικότητα. Το έβαλε στη σωστή του

βάση γιατί σε προηγούμενη συνάντηση είχε

πει ότι σε 7 μήνες θα έχει τελειώσει η υπό-

θεση και όταν εγώ αντέδρασα δέχθηκα την

πίεση των κατοίκων»...

Και ο Παν. Καπετανέας επεσήμανε ότι η εισή-

γηση του Σπ. Πανά για το Κόρμπι ήταν θετική.

«Ηταν ένα σχέδιο που είχαμε καταθέσει επί

δημαρχίας μου. Ο Αναστασίου ξεκίνησε το

2005 την πράξη εφαρμογής. Μέχρι τότε ήταν

μπάχαλο. Οταν ανέλαβα βρήκα το μελετητή

Παναγιώτου σε δικαστική διαμάχη με τον επό-

μενο. Ξεκίνησε η μελέτη το 2007 χωρίς να

γνωρίζουμε τις αλλαγές που έκαναν στις οι-

κοδομησιμότητες. Πειράχτηκαν οι οικοδομη-
σιμότητες από τους μηχανικούς· να τα λέμε
αυτά» τόνισε ο Π. Καπετανέας που δεν χαρί-

ζεται σε κανέναν.

σ.σ. πληρώνουν οι κάτοικοι την απληστία

τους, γιατί έχτισαν αδιαφορώντας εν πολλοίς

για το σχεδιασμό της συνοικίας και σήμερα

πληρώνουν τα σπασμένα. Γιατί κι αυτοί που

“προλαβαν” και έχτισαν θα υποστούν μειώσεις

και εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής και υποι-

βάθμιση της περιοχής. Και αυτό το συναντάω

τριάντα χρόνια που παρακολουθώ τα δρώμενα

στα δημοτικά συμβούλια. Να έρχεται ένας

πολύ ωραιός σχεδιασμός και από τα κόψε

ράψε να βγαίνει ...Πέραμα.

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τους κα-

τοίκους και έδωσε απαντήσεις, όπου τον αφο-

ρούσαν ο δήμαρχος Σπ. Πανάς.

Ανησυχίες και ερωτήματα 

πολιτών
Η εκκλησία έχει προβλεφθεί να μην ενοχλεί;

Είναι 600 τ.μ., έχει χώρο στάθμευσης;

― Η πλατεία του Κόρμπι είναι αλήθεια ότι

έγινε μέσα στο ρέμα;

― Ο μελετητής δεν έβλεπε ότι το σχέδιο του

ΓΠΣ δεν πάει καλά; Θα υποστεί καμμία συνέ-

πεια;

― Η πρόσβαση εισόδου στο Κόρμπι και στη

Μηλαδέζα είναι σε άθλια κατάσταση.

― Δηλαδή αρχίζουμε από μηδενική βάση.

Εχει επίπτωση η Α’ ανάρτηση, αφού οι μελε-

τητές έχουν αποδειχθεί αμελέτητοι;

― Δεν μπορούν να γίνουν έργα υποδομής,

αλλά μια στοιχειώδης παρέμβαση στους χω-

μάτινους δρόμους μπορεί να γίνει.

Αννα Μπουζιάνη

Τα προβλήματα του Κόρμπι στο “τραπέζι”

Σε αναθεώρηση και πάλι το Σχέδιο πόλης


