
Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

Ξύπνησε ένα μεσημέρι ο Σταύρος Θεοδωράκης,

είδε την «Ελιά» ξεραμένη και «σκέφθηκε», να

φτιάξει ένα «ποτάμι» να την ποτίσει!...

«Σκέφθηκε» ότι δεν μπορεί ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να σώσει

την Ελλάδα και αποφάσισε να την σώσει αυτός!!!

«ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα,

παρά μονάχα ΕΣΥ, ο απλός Έλ-

ληνας, όταν αποφασίσεις να ση-

κωθείς απ’ τον καναπέ σου και

γίνεις ΠΟΛΙΤΗΣ»!

Λέω εγώ, ο απλός Έλληνας πο-

λίτης, με 70 ετών πολιτική

πείρα. 

«Κάθε χωριό και στάδιο...»
«Φτιάξε κι εσύ ένα κόμμα, μπο-
ρείς», μου ‘πε κάποιος, που δεν

είναι χρηματοδότης, αλλά απλός αναγνώστης. 

- Εγώ δεν θα ‘φτιαχνα «ποτάμι», αλλά «ΧΕΙ-

ΜΑΡΡΟ».                                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Το ...ποτάμι Οι απόκριες στους Δήμους

Δημοσθένης Δόγκας:“Εθελοντισμός και

προσφορά στο Δήμο, με αυθεντικό όραμα” 
Σελίδα 13

Ανένδοτο αγώνα κήρυξε ο Δήμος Ωρωπού

για τα διόδια Σελίδα 15

“Hμέρα Δημότη” στη Βάρη 
«Πρώτο Βήμα για την Αττική» 
O Βασίλης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

υποψήφιος 

Περιφερειάρχης

Σελίδα 7

Οι βασικοί πυλώνες του συνδυασμού, Σελ. 24

Σελίδα 15

Σελίδα 12
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Να τους πάρει και να τους πετάξει,  ό σ ο υ ς επιζή-

μιους και αχρείους, κατά τη Θουκιδίδια έκφραση, δη-

λαδή άχρηστους. Άχρηστους και επιζήμιους!

Όταν ο Μεγάλος Θεοδωράκης – ο Μίκης – άναψε

τις Σπίθες, σ’ όλη την Ελλάδα – τη Σπίθα που ανάβει

κάθε υπεύθυνος πολίτης – έσπευσαν και πολλοί αρ-

χολίπαροι και αρχοθήρες, γιατί είδαν την ευκαιρία,

είδαν την «ατμομηχανή» που θα τους μετέφερε εύ-

κολα στο δικό τους στόχο· στην εξουσία!

Όταν το αντελήφθη αυτό ο Μίκης, αλλά και τις δε-

δομένες συγκυρίες, δεν προχώρησε στην ίδρυση

κόμματος. Έμεινε να δίνει τον δικό του ανιδιοτελή

αγώνα. Δε θέλησε ν’ ανοίξει το δικό του «μαγαζάκι»

διασπώντας το κίνημα που επέλεγε το πλήθος του

λαού· τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Καλώς ή κακώς, αυτόν επέλεγε

το πλήθος του λαού. Ακολουθώντας το ρεύμα, το

ίδιο έκανε κι ο άλλος μεγάλος: ο Μανώλης Γλέζος. 

Αυτά κάνουν οι «μεγάλοι»· οι ηγέτες! 

Οι ταγοί και υπηρέτες των λαϊκών συμφερόντων.

Πολιτικοί made in media

Τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικού Επηρεασμού) τα τηλεο-

πτικά ιδιαίτερα, με την δύναμη της εικόνας, με την

λάιφ στάιλ (life style) διείσδυση στο σαλόνι, στην

τραπεζαρία, στην κρεβατοκάμαρα, κατασκευάζουν

ότι θέλουν! Συγγραφείς, ηθοποιούς, τραγουδιστές,

πολιτικούς. Έχετε αμφιβολία;

Αυτά τα κατασκευάσματα – όχι εκ του μηδενός –

είναι οι «mediaνθρωποι».

Λοιπόν, «καλή επιτυχία σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή
που θέλει να μετασχηματιστεί σε πολιτικό κόμμα»,

όπως σχολίασε σκωπτικά ο Ευαγγ. Βενιζέλος.

Βέβαια, όπως έδειξαν οι δημοσκοπήσεις, που έσπευ-

σαν να ενισχύσουν το «ποτάμι», τη μεγαλύτερη

ζημιά, μετά τη ΔΗΜ.ΑΡ., υφίσταται το εναπομείναν

κόμμα του πληθωρικού σε λόγια Ε.Β. Ο ανατέλλων

ήλιος, κάποτε, του ΠΑΣΟΚ, απεικονίζει πλέον τη

δύση του!...

Ωραιότερος ίσως, είναι ο ήλιος όταν δύει...

Και τούτη «η νύχτα των τραπεζών», «της λευτεριάς
ξημερωμα θα φέρει», κατά πως θα ‘λεγε ο ποιητής.

Δεν διερωτηθήκατε, στ’ αλήθεια, γιατί τόση τηλεο-

πτική προβολή στον Στ. Θεοδωράκη; Μέρες τώρα,

ασχολούνται μαζί του επί ώρες, χωρίς να έχει πει ΤΙ-

ΠΟΤΑ! Το μόνο που είπε, είναι ότι αποκλείει την συμ-

μετοχή στο κόμμα του, όσων έχουν θητεύσει σε

άλλα κόμματα. Θέλει παρθένους και παρθένες και

αυτοπροσδιορίστηκε ως «αριστερός»! Αλλά στην

Ευρωβουλή, αν εκλέξει βουλευτή, «θα δει σε ποιό
κόμμα θα ενταχθεί». 
Τόσο σαφείς πολιτικές απόψεις! Βλέποντας και κά-

νοντας!...

Εν τέλει, διερωτηθήκατε γιατί τόση προβολή για

έναν δευτεροκλασάτο – καλό – δημοσιογράφο;

Από συναδελφική αλληλεγγύη; Δεν το πιστεύω.

Δεν κάνουν, εξ’ άλλου, ότι θέλουν, οι δημοσιογρά-

φοι;

Έχουν ελευθερία κινήσεων εντός συγκεκριμένου

πλαισίου, που ορίζει ο Καναλάρχης.

Και οι καναλάρχες, πώς το είδαν; «Πουλάει το

θέμα»; Δεν νομίζω, τόσο.

Περισσότερο μου μοιάζει για «μιντιοκατασκευή» επί

παραγγελία. Γιατί δεν έγινε η ίδια προβολή στο

κόμμα που ίδρυσε ο Βύρων Πολύδωρας, ο Νικολό-

πουλος, στο ΕΠΑΜ του Καζάκη;

Όταν θες να χτυπήσεις τον επικίνδυνο αντίπαλο,

δεν τον χτυπάς μόνο κατά πρόσωπο. Τον ΣΥΡΙΖΑ,

ας πούμε δεν προσπαθείς μόνο να τον ταυτίσεις με

την τρομοκρατία! Του ζητάς πιστοποιητικά νομιμό-

τητας κ.λπ., κάνεις πως δεν γνωρίζεις το πρόγραμμά

του, «που θα βρείτε τα λεφτά» και άλλα τέτοια. 

Κι όταν τα ντιρέκτ χτυπήματα δεν επαρκούν, υπάρ-

χουν και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Απλά και

συγκεκριμένα: Εκτός απ’ την «γκρόσο» προβολή

άστοχων, λανθασμένων ή παρεξηγημένων δηλώ-

σεων διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του πετάει

και έναν τουλάχιστον αυτοπροσδιοριζόμενο «αρι-

στερό» και υπολογίζεις πως αν του κόψεις, έστω 2%

και η αρχική διαφορά που ήταν πάνω από 5%, όταν

θα μείνει «μόνο» 3%, θα μπορείς να ισχυριστείς ότι

δεν είναι αρκετή, για να κλονίσει την κυβερνητική

«νομιμότητα». Ο λαός εκτονώθηκε, αλλά δεν θέλει

κυβερνητική αλλαγή. Έχει εμπιστοσύνη στην Κυ-

βέρνηση!

Ο λαός εμπιστεύεται τον εκτελεστή του! Δεν αντι-

λέγω. Είναι η μοιρολατρεία και η σιωπή των αμνών

και των εριφίων. 

“Nυχτερίδα” του Γιόχαν Στράους

στη Λυρική Σκηνή Σελ. 5

Δεμένα τα χέρια του Δήμου 3Β
με την Πολιτική Προστασία Σελ. 6

Οι δήμαρχοι στηρίζουν τον
Γιάννη Σγουρό Σελ. 7

Διωγμοί κατά “Εθνικών” - αυτοκρατορικά

διατάγματα,  γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Turri frutti Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Eπιστολές - σχόλια Σελ. 11

Γιατί επέλεξα να στηρίξω τον
Σπύρο Πανά Τίνα Κουτρουβίδη Σελ. 17

Αγώνες ποδηλασίας και τρέξιμο
στο Πανόραμα Βούλας Σελ. 22

1η Σκακιστική συνάντηση Μαρκο-

πούλου - Πόρτο Ράφτη Σελ. 22

Mini τουρνουά μπάσκετ γυναικών

με προσωπικότητας του αθλητι-

σμού, στη Βούλα Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γ’ ανάρτηση, Σπηλιαζέζας, Αγιασμότι Κερα-

τέας. Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας   
Σελ. 18

To ...ποτάμι

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί

στην 49η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 10 Mαρτίου, ώρα 7μ.μ.,

με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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“Τραγουδώντας στην βροχή” 
προβολή στην Παλλήνη

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα παρουσιάσει την

Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 21:00 την ταινία: “Τραγου-
δώντας στην βροχή” - Singin' in the rain, (είσοδος 3€)

Μιούζικαλ από τις ΗΠΑ του 1952 που διαρκεί 103 λεπτά.

Ένα μιούζικαλ με εθιστικές μελωδίες και αριστοτεχνικά χορευ-
τικά νούμερα. Η ταινία αποτελεί μια εξαιρετικά αστεία και βαθιά
σατιρική ματιά στην πρώιμη ιστορία του Χόλιγουντ.

H Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης μαζί με το Cafe Mosaique

διοργανώνουν διαγωνισμό με δώρο μία διπλή πρόσκληση για την

επόμενη προβολή.

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου

- Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

“H Κλέφτρα των βιβλίων”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει  έως 12/3, τη συγκινητική δραματική

ταινία: “Η Κλέφτρα των βιβλίων” (THE BOOK THIEF).

“Θάρρος που ξεπερνά τις λέξεις”.
Προβολές: 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Περσίβαλ

Πρωταγωνιστούν: Τζέφρι Ρας, Έμιλι Γουότσον, Σόφι Νελίς

Η ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία

της μικρής Λίζελ, ενός ξεχωριστού

κοριτσιού με απίστευτο κουράγιο,

που δίνεται για υιοθεσία σε ανάδοχη

οικογένεια, στη Γερμανία του Β΄ Παγ-

κοσμίου Πολέμου. Με την υποστήριξη

της νέας της οικογένειας και του

Μαξ, ενός νεαρού Εβραίου πρό-

σφυγα που η οικογένειά κρύβει στο

σπίτι της, η Λιζέλ μαθαίνει σιγά-σιγά

να διαβάζει. Για την Λίζελ και τον

Μαξ, η δύναμη των λέξεων και της

φαντασίας είναι ο μοναδικός τρόπος διαφυγής από την ταραχώδη

κατάσταση που επικρατεί.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

ΤΑΞΙΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, παρουσιάζει

το έργο “ΤΑΞΙΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ”,

του Κώστα Βάκκα (ΕΛΛΑΔΑ, 2013, έγχρωμη, 64΄),

την Κυριακή 9 Μαρτίου στις 8μ.μ. στην αίθουσα του

Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Μαρίνου Αν-

τύπα 86 Ηλιούπολη).

Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Κώστα

Βάκκα (σκηνοθέτη της ταινίας), Στέλιο Κυμιωνή (ιστο-

ρικό κινηματογράφου) και Θανάση Τσακίρη  (Διδά-

κτορα Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

3ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στον Κώστα Βάκκα και

Βραβείο Μοντάζ στον Νώντα Σκαρπέλη .

Η Είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Πω πω κάτι
μάτια!

To ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΜΑΡ-

ΤΊΟΥ στις 12 το μεση-

μέρι στο

Βιβλιοχαρτοπωλείο

“Πρόφη” στο Κορωπί,

η Χριστίνα Παπαδάκη,

θα παρουσιάσει το παι-

δικό παραμύθι “Πω πω
κάτι μάτια”, από τις εκ-

δόσεις “Θυμάρι”.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου

128, Κορωπί, Τηλ.

2106020515

«Γλυφάδα: Τρόπος και
Τόπος να Ζεις!»

Ο Δήμος Γλυφάδας και το Δημοτικό Ωδείο  οργα-

νώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Γλυφάδα: Τρόπος και
Τόπος να Ζεις!» το Σάββατο 8 Μαρτίου – ώρα 19.00

στο Κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη (Αν. Ρωμυ-

λίας 127 Τερψιθέα).

Μετά από τρία χρόνια ξενα-

γήσεων για ενήλικες και

σχολεία η “Εναλλακτική

Δράση” ξεκινάει  ειδικό πρό-

γραμμα ξεναγήσεων για παι-

διά. Οι ξεναγήσεις θα

γίνονται από επιστήμονες,

μέλη της Εναλλακτικής Δρά-

σης και συνεργάτες στα σε-

μινάρια εναλλακτικής

θεώρησης της ιστορίας.

Η πρώτη ξενάγηση, όπως

έχουν ήδη ανακοινώσει, θα

πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 9 Μαρτίου στα εκθέ-

ματα της αρχαϊκής

περιόδου στο μουσείο της

Ακρόπολης και θα απευθύ-

νεται αποκλειστικά σε μαθη-

τές γυμνασίου.  Το

ραντεβού είναι στις 11 το

πρωί μπροστά στο Μουσείο

της Ακρόπολης.

Πληροφορίες και δηλώσεις

συμμετοχής Μ. Θεοδωρίδου

6982209948

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

“Γυναικείοι χοροί στην
Αρχαία Ελλάδα”  

“Χορός και Αρμονία”

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σε συνεργα-

σία με τους Συλλόγους Παγκόσμια Αμφικτυονία Από-

δημων και Ελληνοφώνων “GerhardRolfs” και

“Καλλιτεχνόραμα Γλυφάδας”, οργανώνει εκδήλωση

με τιμητική παρουσίαση του έργου της Βούλας Λαμ-

προπούλου, καθηγήτριας Παν/μίου Αθηνών και ιδιαι-

τέρως, των βιβλίων της: α) Γυναικείοι χοροί στην
Αρχαία Ελλάδα” και Β) “Χορός και Αρμονία”, επ’ ευ-

καιρία της 3ης έκδοσής τους, στην αίθουσα Ιωνία, Λ.

Καραμανλή 18 (δίπλα  από το Δημαρχείο στη Βούλα),

την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 7.30μ.μ.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρ. πρόεδρος της Βουλής

Β. Πολύδωρας, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού και

3Β κ. Παύλος, η βουλευτής Γ. Μαρτίνου και ο δήμαρχος των

3Β Σπύρος Πανάς.

Για το έργο και τα βιβλία της Β. Λαμπροπούλου θα μιλήσουν

ο Ι. Πολέμης (καθηγητής Βυζαντινής φιλολογίας), η Ειρήνη

Πέππα - Παπαϊωάννου (καθηγήτρια Αρχαιολογίας) και η

Μαρία Φετοκάκη (καθηγήτρια).

Η εκδήλωση θα κλείσει με το χορευτικό των γκριζοφόρων

του Συλλόγου Γυναικών Φυλής “Φυλασία”, της Δημοτικής

Κοινότητας Φυλής.

«Ταξίδι στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

ανακοινώνει την ανανέωση του προγράμματος έως τον Σε-

πτέμβριο του 2014 και την επέκτασή του σε 13 επιπλέον

Δήμους.

Ειδικότερα, τους επόμενους μήνες το «Ταξίδι προς το

ΚΠΙΣΝ» θα επισκεφτεί τους Δήμους Αλίμου, Αμαρουσίου,

Κορωπίου, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Μεταμόρφω-

σης, Νίκαιας-Ρέντη, Πειραιά, Πεντέλης, Περιστερίου, Λυ-

κόβρυσης-Πεύκης, Σαρωνικού και Σπάτων-Αρτέμιδος.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Ταξίδι προς το

ΚΠΙΣΝ» περιλαμβάνει τις εξής ανανεωμένες δράσεις:

Παραστάσεις της «Όπερας της Βαλίτσας» από την Εθνική

Λυρική Σκηνή με το έργο «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ.

Κινηματογραφικό εργαστήριο για τη δημιουργία ερασιτε-

χνικών ταινιών.

· Οργανωμένες ξεναγήσεις των δημοτών στο Κέντρο Επι-

σκεπτών και το εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ.

· Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τον

τίτλο «Από τον Δήμο μου στο ΚΠΙΣΝ»

Οι νέες εκδηλώσεις του προγράμματος ξεκινούν σήμερα, 6

Μαρτίου, από τον Δήμο Περιστερίου, όπου το έργο «Ντον
Τζοβάννι» του Μότσαρτ θα παρουσιαστεί στο κοινό, με τη

μορφή της «Όπερας της Βαλίτσας», από την ΕΛΣ.
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«Η έννοια του Προτύπου
στους Αρχαίους Έλληνες»

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας οργανώνει εκδή-

λωση-ομιλία με θέμα: «Η έννοια του Προτύπου στους Αρ-
χαίους Έλληνες», Όμηρος - Παρμενίδης – Πλάτων, την

Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 6.30μ.μ. στο στο Κέντρο Εικα-

στικών Τεχνών και Πολιτισμού, (Γυάλινο Κτίριο Παρα-

λίας Βάρκιζας). Ομιλητής είναι ο Φαίδων Φιορέντζης

Είσοδος Ελεύθερη 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

του Δήμου 3Β 

• Την Παρασκευή  και το Σάββατο 7 & 8 Μαρτίου επί-

σκεψη στη μουσικοθεατρική παράσταση «Ένα ή Κα-
νένα» στο θέατρο Διογένης.

• Την Κυριακή 9 Μαρτίου στις 18.00 συναυλία: “Έρω-
τας και Γυναίκα” στην Αίθουσα Παρνασσός στην Πλα-

τεία Καρύτση

• Την Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 20.30 επίσκεψη στη θε-

ατρική  παράσταση «CATS» στο Θέατρο BADMINTON.

• Την Παρασκευή 21 Μαρτίου παρακολούθηση των

Χαιρετισμών στον Άγιο Νεκτάριο Καμάριζας.

• Το  Σάββατο 29 έως την Κυριακή 30 Μαρτίου διή-

μερη εκδρομή στην Ναύπακτο.

Πληροφορίες τηλέφωνο 213-2020045

e-mail: press@vvv.gov.gr   - www.vvv.gov.gr

“Νυχτερίδα”
Θέατρο “Ολύμπια”

Η Νυχτερίδα, η δημοφιλέστατη οπερέτα του Γιόχαν

Στράους του νεότερου. Έργο ανάλαφρο, γεμάτο χι-

ούμορ και ανατροπές, πλημμυρίζει από τη γοητευ-

τική μουσική της αυτοκρατορικής Βιέννης σε

μουσική διεύθυνση Μιχάλη Οικονόμου, Ζωής Τσόκα-

νου και Ανδρέα Πυλαρινού. Ο Αλέξανδρος Ευκλεί-

δης, με μερικές από τις πιο επιτυχημένες

ανανεωτικές παραστάσεις οπερέτας στο ενεργητικό

του, μεταφέρει τη δράση του έργου στην αθηναϊκή

μπουρζουαζία της δεκαετίας του ’60. 

Στο πρωτότυπο έργο όλα ξεκινούν από φάρσα: μετά

από αποκριάτικο χορό ο Δρ. Φάλκε βρέθηκε να τρι-

γυρνά στους δρόμους, μέρα μεσημέρι, μασκαρεμέ-

νος με κοστούμι νυχτερίδας. 

Η Νυχτερίδα είναι το πρώτο έργο με το οποίο ξεκί-

νησε τις δραστηριότητες της η Εθνική Λυρική Σκηνή,

στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, στις 5 Μαρτίου

1940. Το έργο είχε δοθεί στα ελληνικά. Από τότε

έως και σήμερα η Νυχτερίδα παρουσιάζεται πάντα

στην ελληνική γλώσσα σε όλες τις παραστάσεις της

στην ΕΛΣ. Η μετάφραση της νέας παραγωγής είναι

του Δημήτρη Δημόπουλου. 

Στην νέα παραγωγή της Νυχτερίδας η δράση του

έργου έχει μεταφερθεί στην Αθήνα της δεκαετίας

του ’60. Το πάρτι του Σοβιετικού πρέσβη  Ορλόφσκι

λαμβάνει χώρα το βράδυ της 20ης Απριλίου 1967 πα-

ραμονή του στρατιωτικού πραξικοπήματος, ενώ το

ξημέρωμα της επομένης βρίσκει τους ήρωες μας στα

κρατητήρια. Στην παράσταση του Αλέξανδρου Ευ-

κλείδη οι συνταγματάρχες της Δικτατορίας συναν-

τούν τους σοβιετικούς κοσμοναύτες, τα αντίπαλα

στρατόπεδα του Ψυχρού Πολέμου θερμαίνουν τις

σχέσεις τους υπό την επήρεια της σαμπάνιας, ενώ

τα μπαλέτα Κίροφ κονταροχτυπιούνται με εκείνα της

Όπερας του Παρισιού.

Oι παραστάσεις ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου στο

θέατρο “Ολύμπια” (Ακαδημίας 59 Αθήνα),   Ώρα

έναρξης 20.00

Επόμενες παραστάσεις: 8, 9 Μαρτίου 2014

23, 24, 25 Απριλίου 2014 / 4, 7, 14 Μαΐου 2014

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ταμεία ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

Τρίτη – Κυριακή: 09.00–21.00 & Δευτέρα: 09.00-16.00

Τηλ. πωλήσεις 210 36 62 100 / Ομαδικά εισιτήρια: 210 37

11 342

www.nationalopera.gr

Με αφορμή την Ευρω-

παϊκή ημέρα Λογοθερα-

πείας (6 Μαρτίου), γονείς,

δάσκαλοι και παιδαγωγοί,

ελάτε να συζητήσουμε για

θέματα που μπορεί να σας

προβληματίζουν και για το-

μείς που μπορεί να σας δη-

μιουργούν άγχος και

ανασφάλεια, σε ένα φιλικό

περιβάλλον με σεβασμό

στη διαφορετικότητα κάθε

παιδιού!

Την Κυριακή 9 Μαρτίου

και ώρα 11:00 στο Νότιο

Χώρο Τέχνης & Δράσης

– Βασ. Παύλου 108,

Βούλα.
Θα αναπτυχθεί το θέμα:

«Η ανάπτυξη του λόγου
και άλλων βασικών δεξιο-
τήτων στα παιδιά προσχο-
λικής/πρώτο-σχολικής
ηλικίας».

Ομιλήτρια: Φανή Βαγγελά-

του BSc-MA, Λογοθερα-

πεύτρια, Σύμβουλος

Ειδικής Αγωγής, Αναλύ-

τρια Συμπεριφοράς.

Πάρτε και τα παιδιά σας

και η  δασκάλα θεατρικού

παιχνιδιού Χρύσα Πριόβο-

λου και η δασκάλα αρ-

χαίων και μυθολογίας

Κατερίνα Μανούκα, θα τα

απασχολήσουν δημιουρ-

γικά όση ώρα συμμετέχετε

στην ενημέρωση.

«Η ανάπτυξη του λόγου και άλλων
δεξιοτήτων στα παιδιά προσχολι-

κής/πρώτο-σχολικής ηλικίας»

11 Μαρτίου 1941.....Το «Fairey Bat-

tle» με διακριτικό νηολογίου κλήσεως

Β - 274 και με πλήρωμα τους Επισμη-

ναγό (ΙΓΥ) Δημήτριο Σταθάκο και τον

Σμηναγό (ΙΓΥ) Δημήτριο Πιτσίκα,

μέσα στον μουντό και συννεφιασμένο

ουρανό, έδινε την τελευταία του

μάχη, με άνισους όμως όρους….

Τα Ιταλικά καταδιωκτικά σαν μύγες το

είχαν περικυκλώσει και το πολυβο-

λούσαν με μανία, παρά τις απεγνω-

σμένες προσπάθειες των Ελλήνων

Αεροπόρων που προσπαθούσαν να

απεγκλωβιστούν ανταποδίδοντας τα

πυρά με σκοπό να ανοίξουν δίοδο δια-

φυγής.  Οι Ιταλοί σε μιά τελευταία

προσπάθεια το κτυπούν καίρια και το

αεροπλάνο με δύο από τους καλύτε-

ρους Αεροπόρους της Ε.Β.Α, άρχισε

να χάνει ύψος και .... η 33η Μ.Ε.Β της

Αεροπορίας μας έχανε τον Μανιάτη

Υποδιοικητή της Δημήτριο Σταθάκο

και τον Δημήτριο Πιτσίκα,  δυο από

όλες τις πλευρές, άξιους και ικανούς

αξιωματικούς της.  Ο Στρατός μας

έδωσε σκληρή μάχη για να μην πε-

ριέλθουν τα άψυχα σώματα τους

στους Ιταλούς εισβολείς, εκεί βόρεια

της Τρεμπεσίνας.  Εκεί και ετάφησαν

και τόσα έτη θεωρούνται ακόμη επί-

σημα αγνοούμενοι. 

Ενώ μια μάχη λοιπόν τότε τελείωσε

Νικηφόρα μια άλλη μάχη άρχισε αμέ-

σως μετά με αντίπαλο τις γραφει-

οκρατικές και όποιες άλλες

αγκυλώσεις και σκοπιμότητες και συ-

νεχίζεται έως τώρα.

82 έτη ακριβώς μετά, ένα σημαδιακό

γεγονός θα έλθει να φωτίσει, με την

λόγχη της πένας, αυτή την φορά, και

την ανθρώπινη οξυδέρκεια, υπομονή

και επιμονή, τα γεγονότα της δράσης,

τις επιτυχίες, αλλά και τις πικρές στιγ-

μές μιάς λίαν αξιόμαχης Ελληνικής

Μοίρας Βομβαρδισμού κατά το 1940-

41, της 33ης.

Την Τρίτη 11η Μαρτίου 2014, στον

χώρο του Αμφιθεάτρου του Πολεμι-

κού Μουσείου Αθηνών θα γίνει η επί-

σημη παρουσίαση 

To βιβλίο γράφει ο Γεώργιος Μέρμηγ-

κας και έχει τίτλο: “Oι Πειρατές και το
ελαφρύ βομβαρδιστικό Fairey Battley
194-41”.

Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις

«ΑΩ», την Ε.Ε.Ε.Σ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ»

Α.Μ.Κ.Ε (6932363515) το βιβλιοπω-

λείο «ΧΑΡΤΟΠΟΛΙΣ» τηλ.: 210

5693975 και κεντρικά βιβλιοπωλεία.

«ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ της 33ης  Μ.Ε.Β / Ε.Β.Α. 

“Συναυλία για δύο πιάνα” 

O δημοτικός συνδυασμός “Βάρη, Βούλα, Βουλιαγ-
μένη - Πόλη για να Ζεις”, τιμώντας την παγκόσμια

ημέρα της γυναίκας, διοργανώνει “Συναυλία για
δύο πιάνα” με τους Πάνο Αδαμόπουλο και Κοχάρ

Κάραγιαν, το Σάββατο 8 Μαρτίου στις 7.30μ.μ. στην

αίθουσα “Ιωνία” Λεωφ. Καραμανλή 18 δίπλα από το

Δημαρχείο στη Βούλα.

Παράλληλα, θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς διαρ-

κείας που θα διατεθούν στο Παιδικό Χωριό SOS. Βάρης.
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"Οι απαρχές της Αριστερής
θεωρίας: Η κριτική 
πολιτική οικονομία 

απέναντι στον φιλελευθερισμό"

Το πολιτιστικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης "Πολιτισμός και Δημοκρατία" και το Ιν-

στιτούτο Ν. Πουλαντζάς Οργανώνουν εκδήλωση με

θέμα:  "Οι απαρχές της Αριστερής θεωρίας: Η κρι-
τική πολιτική οικονομία απέναντι στον φιλελευθερι-
σμό", την Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 7:30μμ, στην

Πνευματική Εστία της Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο

Εθνικής Αντίστασης.

Ομιλητής: Νίκος Θεοχαράκης, Καθηγητής Πολιτικής

Οικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Παραγωγική ανασυγκρότηση:

Συστημική προσέγγιση 

ή κοινωνική ανατροπή»

Ο «Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας»

(ΜΑΧΩΜΕ) και ο Ρ/Σ «105,5 στο Κόκκινο» οργανώ-

νουν διήμερη εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση: Συστημική προσέγγιση
ή κοινωνική ανατροπή»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12

και Πέμπτη 13 Μαρτίου,  στις 6.30 μ.μ, στο «Ίδρυμα

Μιχάλης Κακογιάννης» (Πειραιώς 206, Ταύρος)

Πρώτη Ημέρα. Τετάρτη 12 Μαρτίου

«Παραγωγική ανασυγκρότηση: Απασχόληση, Φο-
ρείς, Κλάδοι, Εργασιακές σχέσεις»
Δεύτερη Ημέρα: Πέμπτη 13 Μαρτίου 

«Οικονομικοί πόροι ανασυγκρότησης, ΟΝΕ, Διε-
θνείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Δαβάκης
καλεί σε συγκέντρωση

O Δημήτρης Δαβάκης, υποψήφιος δήμαρχος στο

Δήμο 3B, προσκαλεί φίλους και πολίτες στην

πρώτη εκδήλωση του συνδυασμού του,“ΚΥΜΑ

ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ” Η εκδήλωση θα γίνει την

Κυριακή 16 Μαρτίου στις 11.30π.μ. στο Varkiza Re-

sort (πρώην Do it) στην παραλία της Βάρκιζας.

Απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου

και σχέδιο δράσης για την νέα πε-

ρίοδο συζήτησαν ο Δήμος 3Β με τις

εθελοντικές ομάδες πολιτικής προ-

στασίας και φορείς, στις 28 Φεβρουα-

ρίου, μετά από πρόσκληση του Δήμου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ήταν α) ο απολογισμός της αντιπυρι-

κής περιόδου 2013, β) η αναθεώρηση

– επικαιροποίηση Επιχ. Σχεδίου 3Β και

γ) Προγραμματισμός δράσης για την

αντιπυρική περίοδο από 1/5 –

31/10/2014.

Όλοι επεσήμαναν την σημαντικότητα

της πρόληψης. Μέρος αυτής είναι και

ο καθαρισμός των ξερών χόρτων, η

αποψίλωση των οικοπέδων. Ο αρμό-

διος Αντιδήμαρχος Δ. Κοντονής,

όπως ενημέρωσε, έχει ήδη στείλει επι-

στολές προς τους ιδιοκτήτες των οι-

κοπέδων για να μεριμνήσουν να

καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Πέρα από κάποιες βλάβες σε οχήματα

του δήμου που θα επισκευαστούν

άμεσα, όπως αποφασίστηκε στην συ-

ζήτηση, το θέμα που φάνηκε να

«καίει» είναι το κατά πόσον οι εθε-

λοντές θα μπορούν να οδηγούν νό-

μιμα φέτος τα πυροσβεστικά οχήματα

του δήμου. 

Το πρόβλημα αυτό προέκυψε μετά

από καταγγελία αγνώστου, που έγινε

κατά του Παν. Σωτηρόπουλου δημοτι-

κού συμβούλου και εθελοντή με υπερ-

βάλλοντα ζήλο θα λέγαμε και γι’ αυτό

έχει δημιουργήσει τριβές και παρά-

πονα που έχουν φθάσει πολλές φορές

και στην εφημερίδα μας.

Η καταγγελία έφθασε στο Σώμα Ελεγ-

κτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο

έβγαλε πόρισμα και τον παρέπεμψε

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για

πειθαρχικές ευθύνες.

Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιήθηκε

στον Δήμαρχο Σπύρο Πανά,  η οποία

απαγορεύει οι  εθελοντές να οδηγούν

τα πυροσβεστικά οχήματα, κάτι που

δημιουργεί τεράστια προβλήματα

στην αντιπυρική προστασία του

Δήμου. 

Ανάλογο πρόβλημα, όπως είπαν οι

εθελοντές, και απ’ όσο γνωρίζουμε κι

εμείς, δεν έχει προκύψει σε άλλο

δήμο. Οι εθελοντές οδηγούν κανονικά

τα πυροσβεστικά οχήματα.  Εδώ όμως

έχει ληφθεί μία απόφαση και όποιος

την παραβιάσει, μπορεί να υποστεί κυ-

ρώσεις...

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος, έχει ζητή-

σει από το νομικό πρόσωπο του Δήμου

να βρει λύση στο πρόβλημα, γιατί έρ-

χεται η καλοκαιρινή περίοδος και

φέτος δεν θα μπορέσουν να πάρουν

ούτε δημηνιαίο extra προσωπικό. «Άρα
την ευθύνη της περιοχής μας θα την
έχουμε εμείς οι ίδιοι, κι εσείς οι εθε-
λοντές και οι πολίτες αυτού του
Δήμου» συμπλήρωσε.

Οι εθελοντές ανέφεραν ότι η υπεύ-

θυνη του Σώματος Ελεγκτών Δημ. Δι-

οίκησης τους είπε ότι θα πρέπει να

παίρνουν άδεια χρήσης των οχημάτων

ανά συμβάν (δηλαδή σε κάθε φωτιά!!).

Κάτι τέτοιο είναι φυσικά ανέφικτο,

αφού η φωτιά δεν ρωτάει πότε θ’ ανά-

ψει, και όταν ανάψει αν δεν αντιμετω-

πιστεί άμεσα και ψάχνουμε να πά-

ρουμε υπογραφές και σφραγίδες, θα

καούμε ζωντανοί...

Το πρόβλημα είναι πρωτίστως γραφει-

οκρατικό γιατί  τα πυροσβεστικά οχή-

ματα του Δήμου έχουν χαρακτηριστεί

ως Μηχανήματα Έρχου (Μ.Ε.) και σύμ-

φωνα με το νόμο χρειάζεται ειδική

άδεια χειριστή μηχανημάτων για να τα

χρησιμοποιήσει κάποιος. Βέβαια ο

νόμος λέει, ότι χρειάζεται ειδική άδεια

για την χρήση του μηχανήματος

έργου και όχι για την κυκλοφορία του

στους οδικούς άξονες. Τα πυροσβε-

στικά οχήματα δεν είναι μηχανήματα

έργου, λειτουργούν όπως ένα κανο-

νικό αυτοκίνητο. Ο λόγος που χαρα-

κτηρίστηκαν Μ.Ε. είναι ότι έτσι έχουν

απεριόριστα καύσιμα και μπορούν να

λειτουργούν αργίες και γενικά μέρες

και ώρες που ο δήμος είναι κλειστός,

πλεονεκτήματα που ένα πυροσβε-

στικό όχημα είναι αναγκαίο να έχει. 

Ο Δήμαρχος ανέλαβε 

την πολιτική ευθύνη

Το νομικό πρόσωπο του Δήμου δεν

βρήκε λύση στο ...σταυρόλεξο κι έτσι,

ο Δήμαρχος δήλωσε: «Αναλαμβάνω
την πολιτική ευθύνη με κίνδυνο να
χάσω και την θέση μου, να υπογράψω
όποια απόφαση πάρουμε για να μπο-
ρέσουν οι εθελοντές να κάνουν την
δουλειά τους, σε περίπτωση που δεν
βρεθεί άλλη λύση». 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Δεμένα τα χέρια του Δήμου 3Β 

με τους εθελοντές πολιτικής προστασίας 
Ο δήμαρχος δίνει λύση αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη

Xάθηκε φωτογραφική 

μηχανή με πολύτιμο αρχείο

Χάθηκε το πρωί της Παρασκευής, 28/2/2014 στη Βούλα και συγκεκριμένα από

το πεζοδρόμιο  της  οδού  Νηρέως 24, φωτογραφική μηχανή SONY με τη θήκη

της (μαύρη). Περιέχει σημαντικά αρχεία για μένα, που δεν έχω αποθηκεύσει

αλλού. Όποιος τη βρήκε, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την εφημερίδα (210

6030655, 6937153052), γιατί οι φωτογραφίες που περιέχει  μου είναι  απαραί-

τητες για μια επιστημονική εργασία. Άσπα Αρώνη- Κότσαλη
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O Βασίλης Οικονόμου
υποψήφιος

περιφερειάρχης Αττικής

Επίσημα υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής, ο

βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. Βασίλης Οικονόμου.

Ο τίτλος του συνδυασμού που θα διεκδικήσει την

Περιφέρεια Αττικής με επικεφαλής τον Βασίλη Οι-

κονόμου, είναι:  «Πρώτο Βήμα για την Αττική».
Ο Βασίλης Οικονόμου στηρίζεται από την ΔΗΜ.ΑΡ.,

αλλά και σε ευρύτερες δυνάμεις, ιδιαίτερα της Ανα-

τολικής Αττικής, που έχει θητεύσει επί σειρά ετών

ως βουλευτής.

Στην ανακοίνωσή του ο Βασίλης Οικονόμου σημει-

ώνει μεταξύ άλλων: 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πυξίδα για την πορεία

εξόδου της χώρας από την κρίση.

Με προτεραιότητα αυτές τις κοινωνικές ανάγκες

αναλάβαμε την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας πλα-

τιάς κοινωνικής συμμαχίας πολιτών σε ένα προ-

οδευτικό, ενωτικό και πολυτασικό ψηφοδέλτιο.

...Διεκδικούμε την υποστήριξη της προσπάθειάς

μας από όλους όσους βλέπουν ότι μέσα από μια

Προοδευτική, Δημοκρατική και Οικολογική Συμμα-

χία για την Αττική, μέσα από τη διάθεση προσφο-

ράς στην Αττική Κοινωνία, χωρίς κομματικές

παρωπίδες, μπορούν να υπάρξουν πρακτικές λύσεις

στα προβλήματα της καθημερινότητας.  

Η Αττική μπορεί και πρέπει να γίνει ένας τόπος

όπου αξίζει να ζούμε. Σήμερα είναι σε μιζέρια και

παρακμή. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω τα πρό-

σωπα και τις πολιτικές του χθες. Ήρθε η ώρα να κά-

νουμε το ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ για την Αττική μας! 

Αιμοδοσία στο Μαρκόπουλο

Εθελοντική Αιμοδοσία οργανώνει ο Δήμος Μαρκο-

πούλου, μέσω του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδο-

τών Μαρκοπούλου, που θα πραγματοποιηθεί, την

Κυριακή 30 Μαρτίου, στο Κέντρο Υγείας Μαρκο-

πούλου και ώρες 9:00-13:00.

Η Αιμοδοσία είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και πράξη

υπέρτατης αγάπης και προσφοράς για τους συναν-

θρώπους μας, αλλά και μια “τράπεζα” για τον εαυτό

μας, σε περίπτωση ανάγκης...

Υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Ατ-

τικής Γιάννη Σγουρό, παρουσία έξι Δημάρ-

χων, οι συμβάσεις για επτά σημαντικά

έργα σε Δήμους του λεκανοπεδίου. Ο συ-

νολικός Προϋπολογισμός των έργων ανέρ-

χεται περίπου στα 40 εκ. ευρώ και

καλύπτονται από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων και από ιδίους πό-

ρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος

Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, ο Δή-

μαρχος Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος, ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο

Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Δημήτρης

Φωκιανός, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέ-

τος και o Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος

Κασιμάτης.

Οι Δήμαρχοι στο πλευρό του

Γιάννη Σγουρού

Όλοι οι Δήμαρχοι ευχαρίστησαν τον Περι-

φερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό για τη

συμβολή του στην υλοποίηση πολύ σημαν-

τικών έργων στους Δήμους τους, ενώ πα-

ράλληλα ευχήθηκαν και του χρόνου να

είναι πάλι μαζί να υπογράφουν συμβάσεις.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουί-

ζος είπε για τον Γ. Σγουρό:

«Το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι

ότι υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε οποιοδή-

ποτε εύλογο και δίκαιο αίτημά μας».

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφα-

τέλης:

«Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια

και τον Περιφερειάρχη, για πρόσφεραν

στο έργο βελτίωσης της οδοποιίας. Είναι

ένα έργο που βελτιώνει σημαντικά την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων».

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης:

«Ο Γιάννης Σγουρός ήξερα ότι ήταν Νο-

μάρχης στην Αθήνα αλλά ως Περιφερειάρ-

χης, όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας το

2011, έχει κάνει τα πάντα για να στηρίξει

τις υποδομές της περιοχής μας. Όχι μόνο

της Κρωπίας, αλλά και όλης της Ανατολι-

κής Αττικής. Το έργο που υπογράψαμε σή-

μερα ήταν η αποχέτευση ομβρίων και η

διευθέτηση του ρέματος Ξερέα Αγίας Μα-

ρίνας και ξεκινάει άμεσα. Τον ευχαρι-

στούμε πολύ και ευχόμαστε να έχουμε μια

καλή συνεργασία και τα επόμενα χρόνια

που θα έρθουν».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγου-

ρός, σε δηλώσεις του τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι της Ατ-

τικής συνεργάζονται εξαιρετικά.

Σχεδιάσαμε τα έργα, έγιναν μελέτες και

εμείς τα υποστηρίξαμε και τα προχωρή-

σαμε. Κρατήσαμε το λόγο μας και σήμερα

υπογράψαμε από κοινού σημαντικά έργα

υποδομής, αντιπλημμυρικά, έργα οδοποι-

ίας και κοινωνικής πρόνοιας που είναι ανα-

γκαία για τις τοπικές κοινωνίες.

Τα έργα αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση

της ζωής των 5 εκ. πολιτών της Αττικής. Οι

πολίτες βλέπουν τα έργα στις γειτονιές

τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους

Δημάρχους για την άριστη συνεργασία την

οποία έχουμε και να τους ευχηθώ καλή

επιτυχία».

Οι συμβάσεις κατασκευής αφορούν στα

παρακάτω έργα:

1. Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού

άξονα Κηφισιά - Άνοιξη - Άγιος Στέφανος

- Καλέτζι - Μαραθώνας», προϋπολογισμού

1.000.000 €, με χρηματοδότηση από το

Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημο-

σίων Επενδύσεων:  είναι χαρακτηρισμένος

ως «Εθνική Οδός», αποτελεί επέκταση της

Λ. Κηφισίας και δέχεται σημαντική κυκλο-

φοριακή επιβάρυνση.  

2. Κατασκευή Έργων αντιπλημμυρικής

προστασίας τμήματος του Ρέματος "ΞΕ-

ΡΕΑΣ" Δήμου Κρωπίας Αττικής, προϋπο-

λογισμού 6.100.000 € με χρηματοδότηση

από κοινοτικούς πόρους μέσω του ΕΠΠΕ-

ΡΑΑ (ΕΣΠΑ): με το συγκεκριμένο έργο η

περιοχή της Αγ. Μαρίνας του Δήμου Κρω-

πίας Αττικής, πρόκειται να αποκτήσει σύγ-

χρονο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα

διαχείρισης ομβρίων υδάτων δεδομένου

ότι το ρέμα “Ξερέα” συχνά υπερχειλίζει με

κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές και γε-

ωργικές εκτάσεις στην παράλια ζώνη. 

Σημαντικά έργα σε Διόνυσο, Μαραθώνα, Κορωπί, 

Λυκόβρυση, ανακοινώθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής 

Οι Δήμαρχοι στηρίζουν τον Γιάννη Σγουρό

Η Περιφέρεια Αττικής

έχει εξασφαλίσει  122

εκ. ευρώ για την ανέ-

γερση 65 παιδικών σταθ-

μών σε 50 Δήμους της

Αττικής.

Από αυτούς οι 23 έχουν

ήδη ολοκληρωθεί, οι 24

εκτελούνται, οι 9 έχουν

δημοπρατηθεί και ανα-

μένεται η άμεση έναρξη

των εργασιών ανέγερ-

σής τους, ενώ άλλοι 9

έχουν ενταχθεί στο πρό-

γραμμα έργων της Περι-

φέρειας, προκειμένου

να ξεκινήσουν οι διαδι-

κασίες κατασκευής

τους, με εξασφαλισμέ-

νες πιστώσεις.

Ο συνολικός αριθμός

βρεφών και νηπίων που

θα μπορούν να φιλοξε-

νούνται στους σταθ-

μούς, μέσα σε άριστες

συνθήκες διαβίωσης, ξε-

περνά τα 2.900 παιδιά.

Ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής Γιάννης Σγουρός

δήλωσε μεταξύ άλλων

για το πρόγραμμα:
«Η κατασκευή 65 βρεφο-
νηπιακών και παιδικών
σταθμών, μέσα σε 4 μόλις
χρόνια, έχει πολλαπλά
οφέλη για τους πολίτες
της Αττικής.
Οφέλη πρώτα απ’ όλα για
χιλιάδες οικογένειες που
αποκτούν τη δυνατότητα
να στέλνουν τα παιδιά
τους σε υψηλών προδια-
γραφών σταθμούς, απαλ-
λασσόμενοι από ένα
δυσβάσταχτο μηνιαίο κό-
στος που θα κατέβαλαν

εάν δεν υπήρχαν οι σταθ-
μοί.
Οφέλη για την οικονομία,
καθώς δημιουργούνται
εκατοντάδες θέσεις εργα-
σίας, με την απασχόληση
ανέργων οικοδόμων και
επαγγελματιών άλλων
επαγγελμάτων που συν-
δέονται με την οικοδομική
δραστηριότητα και τον
εξοπλισμό των σταθμών.
Οφέλη για τα ασφαλι-
στικά ταμεία αλλά και για
το κράτος που εισπράττει
ΦΠΑ από τη χρηματοδό-
τηση έργων.
Οφέλη για τους Δήμους,
που μπορούν πλέον να
ικανοποιήσουν τα αιτή-
ματα των πολύ περισσό-
τερων γονέων, οι οποίοι
αδυνατούν λόγω της κρί-
σης να πληρώνουν ιδιωτι-
κούς σταθμούς».

65 Νέοι Παιδικοί Σταθμοί σε 50 Δήμους 

στα 4 χρόνια της Περιφέρειας Αττικής
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Η ταύτιση   του ρωμαϊκού κράτους με τον χρι-

στιανισμό σαν επίσημη θρησκεία του κράτους,

αναγκαστικά προκάλεσε  κοινής ωφελείας νό-

μους και αυτοκρατορικά διατάγματα, τα οποία

με  μια απάνθρωπη τακτική, στρέφονταν κατά

του παλαιού  λατρευτικού καθεστώτος. Σε ειδικά

κεφάλαια και άρθρα στον Codex Thedosianus, ή

άλλως Θεοδοσιανού  Κώδικα  Νομοθεσίας,  γί-

νεται αναφορά σχετική για  την καταπολέμηση

των θρησκευτικών αιρέσεων και  των παγανιστι-

κών λατρειών.  Ας προχωρήσομε όμως στην επι-

λεκτική ανάλυση μερικών εκ των

αντιπαγανιστικών αυτοκρατορικών διαταγμάτων.  

Σε κάθε εν είδει επιστολής  διάταγμα, μαζί με

την ημερομηνία έκδοσης   αναγράφεται ο αύξων

αριθμός του εγγράφου , ο αποστολέας  και δια-

τάσσων αυτοκράτορας, το όνομα του αποδέκτη

και του παραλήπτη.  

Το κείμενο,  είναι  εξ ολοκλήρου γραμμένο στα

λατινικά, επιμελώς ταξινομημένο, φέρει δε αύ-

ξοντα  τον αριθμόν  του εγγράφου, με ημερομη-

νία, αποστολέα, αποδέκτη και παραλήπτη. Το

περιεχόμενο  είναι σαφές, εύληπτο και λακω-

νικό.   

Στις αναγραφές  αυτών που  γίνονται στο παρόν

άρθρο, για την οικονομία του χώρου,  τα ονό-

ματα παραλείπονται.

16. 10.1  (Δεκ 320)   «Αν το αυτοκρατορικό πα-

λάτι  ή άλλο δημόσιο κτίριο υποστεί καταστρο-

φικές ζημιές από άγνωστη αιτία ή έστω ακόμη

και μετά από σεισμική δόνηση,  πρέπει να γίνει

περαιτέρω έρευνα με τη βοήθεια σπλαχνοσκό-

πων, οι οποίοι θα αποφανθούν  για τα πραγμα-

τικά αίτια  και όχι αυτά που φαίνονται.» Με το

διάταγμα αυτό καταφαίνεται ότι οι καταστροφές

είχαν αρχίσει να γίνονται ομαδικές,  ανεξέλεγ-

κτες  και στρεφόμενες κατά παντός  κρατικού

περιουσιακού  κρατικού στοιχείου, αλλά και

ήσαν και  ύποπτες από την άποψη ενόχων και

σκοπιμότητας.

16. 10. 2   (341) «Να καταργηθούν οι θυσίες,   Οι

παραβάτες να τιμωρούνται με την ποινή του θα-

νάτου».   Εδώ πάλι βλέπομε πως η ποινή του θα-

νάτου, που είχε καθιερωθεί παλαιότερα στους

διωγμούς κατά των χριστιανών, επανέρχεται με

ανεστραμμένους τους όρους του διωκτικού κλά-

σματος. 

16. 10.3 (  Νοε.342) «Οι ναοί που βρίσκονται έξω

από τα τείχη της  πόλης, να παραμείνουν ακέ-

ραιοι και αλώβητοι. Γιατί καθώς κάποια  αθλητικά

παιχνίδια και θεάματα, που είναι συνδεδεμένα

και έλκουν την καταγωγή τους από αυτούς τους

ναούς, διασκεδάζουν τον λαό της Ρώμης» (=

πανηγύρια).

Συν τώ χρόνω  όμως, τα πράγματα γίνονται όλο

και πιο αυστηρά,  γιατί προφανώς παρατηρήθηκε

ολιγωρία και απείθεια στην εφαρμογή των δια-

ταγμάτων.  

16. 10 .4 (Δεκ 346) «Να κλείσουν όλοι οι ειδω-

λολατρικοί ναοί και να απαγορευθεί (ακόμα) και

η είσοδος  σε αυτούς.  Ο παραβάτης να τιμωρεί-

ται με αποκεφαλισμό   και η περιουσία του να πε-

ριέρχεται στο αυτοκρατορικό ταμείο. Στους

διοικητές, που καλύπτουν αυτούς τους παραβά-

τες, θα επιβάλλεται η ιδία τιμωρία (! )» 

Οι θυσίες έχουν απαγορευθεί, αλλά κρυφά και

κατά την νύχτα οι ειδωλολάτρες επιμένουν, εξ

ού και το επόμενο διάταγμα.

16. 10.5 (Νοε. 353): «Οι νυκτερινές θυσίες που

είχαν επιτραπεί από τον Μαγνέντιο (= τον σφε-

τεριστή του θρόνου και ηττηθέντα) θα σταματή-

σουν και η παράνομη άδεια θα ανακληθεί.»

Το επόμενο απαγορευτικό διάταγμα συνυπογρά-

φει  μαζί με τον  αυτοκράτορα  και ο Ιουλιανός,

ακόμη ως Καίσαρ, ο οποίος ήταν γιος του αδελ-

φού του Μ. Κωνσταντίνου, του Κωστάντιου, και

προτού ακόμη επισήμως δηλωθεί σαν λάτρης

της μονοθεϊστικής θρησκείας του Ηλίου.        

16.10. 6 (21 Δεκ. 381)  «Επιβάλλεται η ποινή του

θανάτου  σε όσους τελούν  θυσίες ή λατρεύουν

αγάλματα» 

Σε άλλα όμως διατάγματα διαβάζομε:

16.10, 8 ( Νοε. 382)

Προς Παλλάδιο, δούκα (συνοριακό διοικητή) της

Οσροήνης στη Β. Δ. Μεσοποταμία: «Εντέλλεσθε

να παραμένει ο ναός  ανοικτός, όπου προηγου-

μένως συνέρρεαν πλήθη. Η αξία των αγαλμάτων

που βρίσκονται μέσα στο ναό, θα πρέπει  να υπο-

λογίζεται  με βάση την αισθητική τους  και όχι

τον  ιερό τους χαρακτήρα.  Να μην διευκολύνε-

ται (όμως) η πραγματοποίηση απαγορευμένων

θυσιών».  

16. 10.10 (Φεβρ 391) «Κανείς (να μην τρώγει) και

μολύνεται από τα  σφάγια  (των θυσιών). Κανείς

δεν θα σφάξει,  κανείς δεν θα πλησιάσει τα ιερά,

κανείς δεν θα διασχίσει ναούς, ούτε θα τιμήσει

εικόνες φτιαγμένες από ανθρώπινο χέρι. (= εί-

δωλα).  Υπεύθυνοι για την  παραβατική πράξη θε-

ωρούνται και οι δικαστές ( που δεν ελέγχουν)

και αν κάποιος από  αυτούς εμπλακεί σε ειδω-

λολατρικές τελετές, θα υποχρεωθεί να πληρώ-

σει αμέσως  15 λίβρες χρυσού.» Με το

παραπάνω διάταγμα μαθαίνομε, ότι τα ζώα που

είχαν θυσιαστεί για λατρεία  η σπλαχνοσκοπία,

μετά δίνονταν στους φτωχούς που είχαν μαζευ-

τεί γύρω  πεινασμένοι  (εξ ού και η λέξη ευ-

σπλαχνία). Η βρώση  όμως αυτών έλεγαν,

μπορούσε θρησκευτικά να μολύνει τους πιστούς. 

16,10 12    (Νοε.  392) «Κανένας δεν θα θυσιάσει

ζώο σε άψυχα αγάλματα,  σε οποιανδήποτε τάξη

κοινωνικής η ιεραρχικής βαθμίδας  και αν ανήκει.

Οι ποινές θα είναι η κατάσχεση περιουσίας,  πρό-

στιμο 25 λίβρες χρυσάφι  και όλα αυτά να πη-

γαίνουν  στο αυτοκρατορικό ταμείο. Για τους

βουλευτές και δικαστές που ανέχονται τέτοιες

πράξεις, αποδίδεται  η κατηγορία του συνεργού,

και το πρόστιμο σε χρυσάφι ανέρχεται σε 30 λί-

βρες». 

Ακόμα  στο διάταγμα : 

16. 10. 13  (Αυγ.  395): «οι ποινές για τους δικα-

στές που συγκαλύπτουν και ανέχονται τέτοιες

θυσίες,  είναι ο θάνατος»  

Με το διάταγμα: 

16.10 .17 (Αυγ 399): «Οι γιορταστικές εκδηλώ-

σεις των ναών να μην καταργηθούν, αλλά να τε-

λούνται ελεύθερα, χωρίς θυσίες και λατρείες»

16. 10 .18  20 (Αυγ 399): «τα είδωλα θα αφαιρε-

θούν εκ θεμελίων από τους ναούς»,   «Τα κτίρια

αυτών των ναών θα παραχωρηθούν σε κοινή

χρήση,  ενώ  οι βωμοί θα καταστραφούν»,  «Επι-

θυμία μας είναι όμως όλη η περιουσία των ειδω-

λολατρών να περιέλθει στην χριστιανική

Εκκλησία, αν αυτή τη  διεκδικήσει».  «Οι ‘’Εθνι-

κοί’’ δεν θα γίνονται δεκτοί σε δημόσια αξιώ-

ματα». Και πάλι:  «Οσοι είναι πραγματικοί

χριστιανοί, δεν θα πρέπει να κάνουν κατάχρηση

της εξουσίας τους και να ασκούν βία εναντίων

των  Εβραίων  και ‘’Εθνικών’.  Αν ασκήσουν  όμως

βία ή κλέψουν ή λεηλατήσουν τα αγαθά των

Εθνικών που ζουν  με ηρεμία και ασφάλεια,  θα

υποχρεωθούν να τα επιστρέψουν εις διπλούν

την αξία τους, η οποία θα κατατεθεί στο αυτο-

κρατορικό ταμείο»( !)

Ο χώρος, ο περιορισμένος του άρθρου, τον

οποίο ήδη αρκετά παραβίασα,  δεν μου επιτρέ-

πει  να προβώ σε σχόλια, τα συμπεράσματα

όμως των οποίων είναι σαφή. Η εκρίζωση και ο

διωγμός κατά των “Έθνικών”,  πόρρω απείχε από

το να είναι θρησκευτικός και τότε λοιπόν,  προς

τι το μίσος  κατά των Ελλήνων, αφού οι ΄Ελλη-

νες ποτέ δεν είχαν καταδιώξει  κανένα  Χρι-

στιανό; Ο διωγμός κατά των “Εθνικών” σαφώς

και είχε πολιτικό υπόβαθρο, που καθ’  ολοκλη-

ρίαν  αφορούσε την διατήρηση της συνοχής  του

ρωμαϊκού κράτους και τούτο ευθύς εξ αρχής διε-

φάνη. Αλλά τότε πάλι προς τι η συμμετοχή,

στον διωγμό αυτόν, από την χριστιανική Εκκλη-

σία; ΄Η αυτή δεν είχε ακούσει «ότι απέσβετο το

λάλον ύδωρ»;   Γιατί δεν ακούστηκε ο λόγος των

σοφών Πατέρων, όταν υποστήριζαν ότι   οι θρη-

σκείες  ποτέ δεν καταμάχονται με τα όπλα αλλά

με τις  έμπρακτες  πράξεις της αρετής και της

συγγνώμης;

γιάννης κορναράκης του μανθου  

Βοηθήματα 

1) “Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της  Ύστερης Ρωμαϊκής Αυ-

τοκρατορίας”,  μετ.  Αφρ Καμάρα Εκδ. Κατάρτι

2) Βασίλιεφ: “Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας’’,  Εκδ. Πά-

πυρος

3) Λιβανίου “Προς Θεοδόσιον  τον βασιλέα”,  «Υπέρ των

Ιερών», Εκδ . Κατάρτι   

Διωγμοί κατά “Εθνικών” 

Αυτοκρατορικά διατάγματα και Επιστολές

ΚΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Τυχαίνει να είμαι η πρώτη Ελληνίδα (ίσως και η μόνη) με δίπλωμα

Women’s’ Studies (1981) από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο χάρη στην υπο-

τροφία Fulbright σε εποχές που κανένας δεν ήξερε τι ήταν οι Γυναικείες

Σπουδές και με ρωτούσαν αν ήμουν… Γυναικολόγος. Είναι μία επιστήμη

αρκετά δύσκολη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα και ελκυστική, που διαρκεί

3 χρόνια ή 5 ή 8, εξαρτάται από τα Μεταπτυχιακά και το Διδακτορικό.

Σήμερα έχουν γίνει Gender Studies ή Men’s Studies σε όλα σχεδόν να

Πανεπιστήμια της γης.

Επίσης, σήμερα σπουδάζουν σε αυτά τα Τμήματα και πολλοί άντρες.

Εδώ στην Ελλάδα νομίζουν ότι αν είσαι γυναίκα μπορείς να μιλάς για τη

Γυναίκα, ή τα Γυναικεία Θέματα. Πολύ μεγάλο λάθος, ακόμη χειρότερο

όταν είσαι κομματόσκυλο, ή κομματόσκυλα συγγνώμη, και να σου δί-

νουν θέση ανάλογη σε Προγράμματα, Γραμματείες ή Ειδικότητες. 

Θλίψη! Δεν έχουν καμία επίγνωση οι περισσότερες και κάποτε χωρίς

καμία αληθινή παιδεία επί του θέματος. 

Θα συνοψίσω τις παρατηρήσεις μου σε γενικές γραμμές, ρίχνοντας σή-

μερα μια προσεκτική ματιά γύρω μου. Δεν θα σταθώ καθόλου στο «από

πού ξεκινήσαμε και που φτάσαμε» ή «τι είχαμε και τι χάσαμε». Το συμ-

πέρασμα είναι μάλλον οδυνηρό: 

Οι μεγαλύτερες γυναίκες αγωνίζονται και αγχώνονται να φαίνονται

νέες πάση θυσία. Οι άντρες που έχουν τα χάλια τους με κοιλιές, φαλά-

κρες και πλαδαρότητες μαζί με τη μόδα, χωρίς έλεος τις οδηγούν με

μαθηματική ακρίβεια στην εξουθένωση και στην εκμηδένιση κάθε άλλης

αξίας. Εκείνες καταναλώνονται στο κυνήγι να τους έχουν, αν και ποτέ

δεν τους έχουν! 

Το αδυσώπητο και ανελέητο κυνήγι του κέρδους των αγορών, γύρω από

τα καλλυντικά, τις κρέμες, τις δίαιτες, τις γυμναστικές και τα ινστιτούτα

και τις πλαστικές επεμβάσεις, τις έκανε άδειες, ανικανοποίητες, ανα-

σφαλείς. Η διαφήμιση, ο θρίαμβος της φωτογραφίας και το μοντάζ, η

προβολή των μοντέλων των Περιοδικών και της Τηλεόρασης προσπα-

θώντας να τους μοιάσουν τις έκανε πολύ άσχημες με πλισσέ πρόσωπο,

ανέκφραστο και στόμα που φτάνει από το ένα αυτί έως το άλλο από τις

συνεχείς πλαστικές. Αν τις δεις από κοντά σου κόβεται η αναπνοή από

την αλλαγή. Σοκ και….δέος σου προκαλεί η όψη κάποιων γυναικών επώ-

νυμων του κινηματογράφου, του πενταγράμμου και των κοσμικών σα-

λονιών. 

Γιατί δεν αφήνουν τον χρόνο που κάνει όμορφη τη μορφή και τη γυναι-

κεία φιγούρα, ελκυστική στη θωριά, σεβαστική με την γλυκύτατη ευγέ-

νεια ενός ανθρώπου ικανοποιημένου, τελειοποιημένου, ενημερωμένου,

που χρησιμοποιεί τον χρόνο να δίνει αγάπη πολλή στα παιδιά της, στους

γέροντες γονείς της, στους συνανθρώπους της. Αλλά και στον εαυτόν

της με το να μορφώνεται πνευματικά και να γεμίζει τις ώρες της δημι-

ουργικά.

Οι μικρούλες πάλι που αγαπούν τις μόδες τυφλά και τις επώνυμες φίρ-

μες , ξεκουμπώνουν τις μπλούζες τους μέχρι τον αφαλό και σκοπεύουν

στο πορτοφόλι των μεγάλων και πλούσιων κυρίων που εγκαταλείπουν

τη σύντροφο της ζωής τους που τους ανέδειξε, τους βοήθησε, όταν δεν

ήταν τίποτε και παντρεύονται ένα θηλυκό με μπούτια και στήθη σε δη-

μόσια θέα. Extension μαλλί μέχρι τα γόνατα, ξανθό. Και η φοιτητριούλα

σκέφτεται την Παλλάδα ή την Κύπρη; Την Κύπρη, την Κύπρη βεβαίως.

Τι θα κάνω αν σπουδάσω; 

Και τα παλλικαράκια τρομοκρατημένα από τη θρασύτητα, την προστυχιά

και τη γύμνια το ρίχνουν στην ομοφυλοφιλία, εκεί δεν φοβούνται τον

φίλο τους, τον γνωρίζουν. Τι κρίμα που χάνουν τον δρόμο τους! Πολύ…

αποφράδα η Μέρα της Γυναίκας! Τι νομίζει ότι κέρδισε; Μήπως έχασε

τον γυιό, την κόρη, τον σύζυγο και εγκατέλειψε τους γέροντες γονείς

στο γηροκομείο και το κυριότερο, μήπως δεν βρήκε την πληρότητα και

την ισορροπία της;

Επειδή η ευτυχία είναι κάτι το προσωπικό, το υποκειμενικό, κάποτε το

άπιαστο, τουλάχιστον ας ισορροπήσει. Και εάν θέλει να σωθεί, ας ακο-

λουθήσει το δρόμο της παιδείας, της μόρφωσης και της τελειοποίησής

της, που δεν αποκλείει την καλή εμφάνιση και την υψηλή αισθητική.

Βούλα Λαμπροπούλου 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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Εκείνο το λαμόγιο ο Ιωάννης, που παρίστανε τον βασι-

λέα της Αγγλίας ενόσω το μεγάλο του αδερφάκι Ριχάρ-

δος ο Λεοντόκαρδος τσακωνόταν με τον Κούρδο

Σαλαντίν στους Αγίους Τόπους, είχε έναν δεινό φοροει-

σπράκτορα, τον σερίφη του Νότιγχαμ, που κατά πως φαί-

νεται τον ξέρασε η Κόλαση στην Ελλάδα των ημερών

μας. Σαφέστατα επηρρεασμένος ο γράφων από ένα

παλιό κλέφτικο άσμα «πιάνουν και γράφουν μιά γραφή,
χ..ουν τα γένια του κατή», αποφάσισα κι εγώ να στείλω

μιά γραφή μπερεκετλίδικη: 

Κύριον (τύποις)

Χάρη Χαρατσάρη
Γενικό Μπεζαχτάρη
του ντοβλετιού :

Πασά μου,
Άκουσα πως έβγαλες φιρμάνι, να σου στείλουμε ούλοι οι
Γραικοί το e-mail μας. Σου στέλνω κι εγώ το δικό μου, γιά
να το βάλει η αφεντιά σου εκεί που ξέρεις και με το συμ-
πάθειο δηλαδής, αλλά είναι λιγουλάκι μακρύ. Γράφεις
ντερβίση μου; Γράφε.
s’ehogrammenoekeipouxereis@voithiasou.com

Έγραφαν οι παλιοί, γνήσιοι αναρχικοί σ’ έναν τοίχο στα

Εξάρχεια, εκεί κοντά στα τέλη της δεκαετίας του ’70: «Ο
Φλωράκης (Θεός σχωρέστον) είναι ο πατέρας του Μαρ-
ξισμού, γιατί του γ...σε τη μάνα». Ενας υιός –και ιός να

τον γράψετε, το ίδιο είναι- του νεο-ΠΑΣΟΚοειδούς «σο-

σιαλισμού», ονόματι Βαγγέλης Βενιζέλος, αρριβάρισε τις

προάλλες στο Κίεβο, τάχα μου γιά να δείξει το ενδιαφέ-

ρον της Σαμαρο-κυβέρνησης γιά τους Έλληνες της Ου-

κρανίας, αλλά και γιά να «βοηθήσει» στην αναζήτηση

μιάς ειρηνικής διεξόδου από τον επαπειλούμενο εμφύ-

λιο. Στην πραγματικότητα, κατ’ εντολήν Αμερικανών και

λοιπών πατρώνων, αναγνώρισε εκ μέρους της ελληνικής

κυβέρνησης –στην οποία αντιπροεδρεύει- και της Ε.Ε. -

στην οποία η Ελλάδα θεσμικά και διακοσμητικά προ-

εδρεύει- την αυθαίρετη, αυτοχρισμένη ψευδοκυβέρνηση

των Ουκρανών νεοναζί. Μέγας «σοσιαλιστής» ο Ευάγγε-

λος. Κατά τ’ άλλα φρίττει με τους νεοναζί της «Χρυσής

Αυγής».

Δράττομαι εδώ της ευκαιρίας να του εκφράσω ένα παρά-

πονο απωθημένο μου. Πάντοτε ήλπιζα ότι θα έρθει η

στιγμή να τον απολαύσουμε οι Πανέλληνες σε μιά επική

μονομαχία σούμο με τον Πάγκαλο. «Γαργαντούας εναν-

τίον Λεβιάθαν».

Η τελευταία άποψη του υπουργείου ανθελληνικής Παι-

δείας γιά το μάθημα της Εκθέσεως Ιδεών είναι αγλάϊσμα

του πιό μαύρου φασισμού. Ο «εκπαιδευτικός» θα δίνει

στους μαθητές ένα θέμα προς «ανάπτυξη» και θα τους

καλεί με την όλη δομή και τα επιχειρήματα της εκθέσεώς

τους να καταλήξουν σε συμπεράσματα προκαθορισμένα

από το υπουργείο και τη γιάφκα ανθελλήνων υπαλληλί-

σκων του Σόρος που αυτοαποκαλείται «Παιδαγωγικό Ιν-

στιτούτο». Αν ο μαθητής εκφράσει και υποστηρίξει

αντίθετη άποψη από την διατασσόμενη θα μαυρίζεται

βαθμολογικά ως «κουμπούρας». Αν, δηλαδή, σε μιά έκ-

θεση με ζητούμενο προς ανάπτυξη και τεκμηρίωση θέμα:

«Μνημόνιο-Μιά αναγκαιότητα», ο μαθητής καταλήξει στο

συμπέρασμα ότι τα Μνημόνια είναι επακόλουθα καραμπι-

νάτης προδοσίας «Ελλήνων» πολιτικών, τότε θα κρίνεται

ως ανεπίδεκτος μαθήσεως και μετεξεταστέος, μέχρι να

μάθει ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο του 4ου Ράϊχ.

Το ζητούμενο είναι πόσοι εκπαιδευτικοί θα σκύψουν ωχ-

αδερφίστικα και ραγιαδίστικα τον τράχηλο γιά να εφαρ-

μόσουν τούτο το φιρμάνι και να προετοιμάσουν «εξ

απαλών ονύχων» αυριανές γενιές δούλων.

Η ιστορία με τα νέα χαράτσια των «εθνικών εργολάβων»

στα διόδια, επαναφέρει στο προσκήνιο την χιλιοπαιγμένη

τα τελευταία τέσσερα χρόνια παράσταση του Καραγ-

κιόζη: «Είναι Νόμος, υπακούσατε». Νόμοι, προεδρικά δια-

τάγματα του Μεγάλου Θλιβερού, καταδρομικές «πράξεις

νομοθετικού περιεχομένου», ένα μάτσο κωλόχαρτα από

αυτούς που κατάντησαν το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Και

καλείται τώρα η Ελληνική(;) Αστυνομία να περιφρουρή-

σει τα χαράτσια των εργολάβων. Αυτό είναι διασυρμός

και ταπείνωση γιά τους υποτιθέμενους φρουρούς του πο-

λίτη. Στις μαύρες περιόδους της Ιστορίας κάθε λαού,

όπως υπήρξε η Κατοχή γιά τον ελληνικό λαό, ξεχώριζαν

οι Άνθρωποι από τα ανθρωπάκια, οι Γυναίκες από τα γυ-

ναικάκια και τα γύναια, οι Άντρες από τα αντράκια και τ’

ανδρείκελα. Και επί Κατοχής, που «Νόμος» ήταν ο νόμος

των κατακτητών, υπήρξαν ΕΛΛΗΝΕΣ αστυνομικοί που

εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς επειδή συμμετείχαν

σε αντιστασιακές οργανώσεις.

Θα ήθελα πάρα πολύ ν’ ακούσω τους συνδικαλιστές

αστυνομικούς να καταγγέλουν τη νέα ηθική υποβάθμιση

των αστυνομικών σε προστάτες της αισχροκέρδειας των

εργολαβο-καναλαρχών στα διόδια. Κυρίες και κύριοι της

ΕΛ.ΑΣ, η εκ μέρους των πολιτών αναγνώριση της όποιας

προσφοράς σας και ο σεβασμός σε όσους από εσάς αν-

τιλαμβάνεστε το επάγγελμά σας ως λειτούργημα, είναι

έπαθλο καθημερινώς διεκδικούμενο. Εάν περιμένετε να

σας το απονείμουν οι κατευθυντήριες του υπουργείου

ΔΕΛΤΑ-ΜΑΤ σωθήκαμε κι εμείς κι εσείς.  

Tutti frutti

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μας πήρε το ποτάμι...

Αυτές τις ημέρες βομβαρδιζόμαστε από τα ηλεκτρο-

νικά ΜΜΕ, για το “ποτάμι”, το πολιτικό μη κόμμα

(κατά πως λένε) που θα διεκδικήσει την ψήφο μας

στις ευρωεκλογές. Πατήρ του μη κόμματος ο Στ. Θε-

οδωράκης. Οχι βέβαια ο ηρωικός Μίκης, ο δημοσιο-

γράφος Στ. Θεοδωράκης για να μη μπερδευόμαστε.

- Ποιος είναι αυτός βρε παιδια; 

- Eίναι αυτός ο δημοσιογράφος, που κάνει την εκ-

πομπή  “Πρωταγωνιστές”.

Προφανώς θέλει να πρωταγωνιστήσει και στην εκ-

πομπή εκλογές!

Προσοχή στην κατευθυνόμενη ψήφο. Ψυλιαστείτε...

Οσφυοκαμψία και δουλικότητα

Στα μέσα Φλεβάρη εγκαινιάστηκε στα Καλύβια άλλο

ένα LidL, στα εγκαίνια του οποίου πρωτοστάτησε ο

Υπουργός Ανάπτυξης. Τόνισε μάλιστα ότι «δίκτυο
της Lidl αριθμεί σήμερα στην Ελλάδα 222 καταστή-

ματα, απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους και
το μερίδιό της εκτιμάται σε 10%».
Παράλληλα ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης

Σαμαράς συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον

Πρόεδρο της Διοίκησης της Lidl  Ελλάς Georg Kroell,

τον οποίον ευχαρίστησε «για την εμπιστοσύνη που

δείχνει η εταιρεία στην Ελληνική οικονομία»
Αναρωτήθηκε κανείς πόσα καταστήματα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος ελληνικά έκλεισαν, όταν άνοι-

ξαν τα Lidl; Και είναι δυνατόν όταν ολόκληρες

ενώσεις, ομάδες εργαζομένων βρίσκουν κλειστή την

πόρτα του Πρωθυπουργού, να ανοίγει διάπλατα στο

Lidl. Πόση οσφυοκαμψία πιά!

Εχεις e-mail;

E, μωρέ Κρινιώ, έχεις μέϊλ;

Μέλι;

Οχι μωρέ, μέιλ, που θέλει εκείνος ο στουρνάρας να μας

στέλνει γράμματα. Δεν θέλει τον ταχυδρόμο, λέει. Θα το

στέλνει με τα κύματα!

Μα Γκόλφω’ μ, εμείς δεν έχουμε θάλασσα!

Κάπως έτσι θα γίνονται οι συζητήσεις στην Ανω Ραχούλα,

από την ώρα που ο Υπ. Οικονομικών αποφάσισε ότι όλοι οι

πολίτες πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

για να τους στέλνει τα χαράτσια, τα κατασχετήρια και τους

πλειστηριασμούς, γιατί δεν πρέπει να χρεώνεται το κρά-

τος!

Οτι θα ήταν τόσο στουρνάρια δεν μπορούσα ποτέ να το

φανταστώ. Ή πρέπει να φανταστώ ότι δεν είναι καθόλου

στουρνάρια, αλλά έχουν σχέδιο...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ολίγος Εβανζέλ ακόμα: Στην κάτωθι φωτογραφία απενε-

μήθη το Α΄ Βραβείο του διαγωνισμού «Διάλεξε μιά φωτο-
γραφία-Περίγραψέ τη μ’ έξη λέξεις». Βενιζέλος-Μπίστης:

Ο σοσιαλισμός θέλει καλοπέραση.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η μάνα μου όταν θέλει να μας πει κάτι, μας κλείνει το ρούτερ! Έτσι μαζευόμαστε όλοι

πανικόβλητοι στο σαλόνι!!

4 Με ρώτησε, ποιός κάνει κουμάντο εδώ στη Θεσσαλονίκη; - Ο πρόεδρος, τον είπα. - Ο

πρόεδρος των ΗΠΑ;;;

4 Υποψιάζομαι ότι ορισμένα ΑΤΜ έχουν και κρυφό μενού με tetris. Δεν εξηγείται αλλιώς

ο χρόνος που περνάνε μερικοί μπροστά τους...

4 Με πήραν από την Hellas Online. Τους είπα: “ευχαριστώ, κλέβω Conn-x απ’ τον γείτονα,

δεν αλλάζω εταιρεία”...

Μεταξύ του

2009 και

του 2013 χά-

θηκαν 904,2

χιλιάδες θέσεις εργα-

σίας, με αποτέλεσμα το

ποσοστό απασχόλησης

του πληθυσμού ηλικίας

20-64 ετών να μειωθεί

στο 53,3% το εννιάμηνο

του 2013, από 64,4% το

εννεάμηνο του 2010! 

Σε μια χώρα, όπου κάθε σπιθαμή θα μπορούσε να έχει

αξιοποιηθεί για την ανάδειξη της αρχαίας ιστορίας

της, το μόνο που κάνουμε για την τουριστική προ-

βολή της είναι μερικά banneraκια σε ιστοσελίδες και

σλόγκαν του τύπου live your myth in Greece. 

Αντ’ αυτού,  ξένες ιστοσελίδες παρουσιάζουν την Ελ-

λάδα με έναν ξεχωριστό τρόπο που σίγουρα θα προ-

καλέσει να την επισκεφθούν. 

Η ιστοσελίδα airpano δημιούργησε πανοραμικές ει-

κόνες του Παρθενώνα αλλά και άλλων κεντρικών

ιστορικών σημείων στην Αθήνα, που επέλεξαν μιας

και είναι από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου,

λίκνο του πολιτισμού, γενέτειρα της δημοκρατίας,

των πολιτικών επιστημών, της λογοτεχνίας και του

Θεάτρου.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά υπέροχο και μπορεί

να μεταφέρει στον υπόλοιπο κόσμο ένα μέρος της

ατμόσφαιρας της πόλης των Θεών. Μπορείτε να το

δείτε πληκτρολογώντας τον σύνδεσμο: http://www.air-

pano.ru/files/Acropolis-Athens-Greece/2-2.

Μέσα στα 20 δημοφιλέστερα μέρη απ’ όλο τον κόσμο

που έχουν ψηφιστεί για να φωτογραφηθούν από το

airpano είναι και η Σαντορίνη.  

Ειδική μνεία κάνουν οι δημιουργοί του project, στην

ελληνική φιλοξενία, αφού όπως χαρακτηριστικά γρά-

φουν, «ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο δεν έχουμε
ξανατύχει ποτέ σε τόσο γεναιόδωρη φιλοξενία». 

Την τιμητική της φαίνεται να έχει η Αθήνα, αφού oι

πρωτότυπες παρουσιάσεις δεν σταματούν εδώ. 

Η ομάδα τρισδιάστατων γραφικών Whiskytree δημι-

ούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο που παρουσιάζει

την αρχαία Αθήνα με επίκεντρο τον ιερό βράχο της

Ακρόπολης.

Το βίντεο παρουσιάστηκε στο συνέδριο νέων τεχνο-

λογιών Siggraph 2013. Η εταιρεία έχει σαν σκοπό την

γραφική αναπαράσταση αρχαίων χώρων και χρησι-

μοποίησε την αρχαία Αθήνα σαν παράδειγμα των δυ-

νατοτήτων της.

Τουριστικό διαμάντι “ανεκμετάλλευτο”

Μιας και σήμερα, Σάββατο 8 Μαρτίου, είναι η παγκό-

σμια ημέρα της γυναίκας, είπαμε να την γιορτάσουμε

παρουσιάζοντας τον γηραιότερο άνθρωπο πάνω στη

γη, που είναι γυναίκα και είναι η Γιαπωνέζα Μισάο

Οκάουα. 

Η γυναίκα που έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 116α

γενέθλιά της μένει σε γηροκομείο και δέχτηκε την επί-

σκεψη του δημάρχου φορώντας ένα ροζ κιμονό και

έχοντας στολίσει τα μαλλιά της με ένα κόκκινο λου-

λούδι.

Όταν η Μισάο ρωτήθηκε τί σημαίνουν γι' αυτήν τα

116γενέθλιά της, εκείνη απάντησε: «μια μακρά χρονική
περίοδο».
Η ίδια δηλώνει πως το μυστικό της μακροζωίας της

είναι η καλή διατροφή, με πολύ σούσι, και οι οκτώ ώρες

ύπνου ημερησίως.

Πέρυσι είχε λάβει πιστοποιητικό από τα Παγκόσμια

Ρεκόρ Γκίνες, που βεβαίωνε ότι είναι η γηραιότερη γυ-

ναίκα στον πλανήτη.

Η Μισάο Οκάουα γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1898,

παντρεύτηκε το 1919 και απέκτησε τρία παιδιά, έναν

γιό και δύο κόρες. Έχει τέσσερα εγγόνια και έξι δισέγ-

γονα. Ο σύζυγός της πέθανε στις 20 Ιουνίου του 1931.

«Ηταν η πιο θλιβερή στιγμή της ζωής μου», δηλώνει η

ίδια ύστερα από 83 χρόνια.
Πηγές: ΑΜΠΕ, Γαλλ. Πρακτορείο

Το βιβλίο Γκίνες ξεκίνησε να καταγράφει τους μακροβιό-

τερους ανθρώπους πάνω στη γη μόλις το 2000. 

Από τότε, το μακροβιότερο άτομο που έχει ποτέ αναφερ-

θεί και καταγραφεί επίσημα είναι η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν

(1875-1997), η οποία πέθανε σε ηλικία 122 ετών και 164

ημερών. Ενώ ο αναμφισβήτητα μακροβιότερος άνδρας

ήταν ο Ιάπωνας Γιροεμόν Κιμούρα (1897–2013), ο οποίος

αποβίωσε σε ηλικία 116 ετών και 54 ημερών.

Η
ημέρα της γυναίκας καθιερώθηκε για να εξιλεώνον-

ται για τις κατάφορες παραβιάσεις της ισονομίας

μεταξύ πολιτών. Δεν εξηγείται διαφορετικά· αφού

έχουμε φτάσει στο 2014 και η γυναίκα πάντα αντιμετωπί-

ζεται υποδεέστερα, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας.

Γυναίκα, ο γηραιότερος

άνθρωπος στον κόσμο
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Ας επωφεληθούμε της συγκυρίας των

καιρών της προεκλογικής περιόδου.

Μια επίκαιρη και όμορφη πρόκληση θα

ήταν να θέσουμε σε όλους τους υποψη-

φίους Δημάρχους του… μεγαλειώδους

Δήμου μας την ερώτηση: Τι πρόκειται να

κάνετε σχετικά με το ΣΠΙΤΙ ιδιοκτησίας

της Ακαδημίας Αθηνών που βρίσκεται

στη συμβολή των οδών Βασιλέως Παύ-

λου και Αισώπου με την ωραιότατη τοι-

χοδομία τοπικής κόκκινης πέτρας, που

περιβάλλεται με θαυμάσιο κήπο και δέν-

τρα; 

Θα μπορούσε να γίνει ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΜΟΥ, κάτι σαν Οικία Μουσών, σπίτι

καθαρώς ορισμένο μέσα στα πλαίσια

της νομιμότητας. Πρέπει όλοι να δε-

σμευτούν. 

Καταρχήν θα δούμε πως διάκεινται,

εννοώ οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, απέναντι

στις πνευματικές ανησυχίες και επιθυ-

μίες, όπως και στα προβλήματα της το-

πικής κοινωνίας και που θα τα βάλουν

να… κατοικήσουν, να στεγαστούν! Στη

συνέχεια θα δούμε τις ιδέες και την αι-

σθητική που διαθέτουν. Ποια η αγάπη

τους για τα ακατοίκητα σπίτια και τα κτί-

ρια του Δήμου και αν μπορούν να αξιο-

ποιηθούν καταλλήλως και να κατοικη-

θούν.

Το ενοίκιο που θα δίδεται γι’ αυτό από

τον Δήμο να διατίθεται σε Βουλιώτη ή

Βουλιώτισσα φοιτήτρια Ανωτάτου Ιδρύ-

ματος για τις σπουδές τους με κριτήριο

τη βαθμολογία τους. Το προτείνω αυτό

γιατί, όπως με πληροφόρησαν οι υπεύ-

θυνοι της Ακαδημίας Αθηνών, οι δωρη-

τές του κτιρίου έθεσαν όρο στη διαθήκη

τους τα χρήματα από την αξιοποίησή

του να δίδονται σε υποτροφίες φοιτη-

τών. 

Αφού δεν έχουμε ποτάμια, γεφύρια,

ασφάλτους, νερόμυλους και μουσεία, να

φτιάξουν ή να αξιοποιήσουν οι μέλλον-

τες Δήμαρχοι, ούτε ένα ΣΠΙΤΙ δεν μπο-

ρούν να διαθέσουν στην πόλη τους;

Με ειλικρίνεια,

Βούλα Λαμπροπούλου

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αναφορικά με τις ψευδείς καταγγε-

λίες του κυρίου Διονυσόπουλου, στο

περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, ως

προς το πρόσωπο του αδελφού μου,

θα ήθελα να καταθέσω δημόσια, ότι ο

Γρηγόρης Κασιδόκωστας, ουδέποτε

σχεδίασε τη δημιουργία μοντέλου

αξιοποίησης για ελλιμένιση με ιπτά-

μενα δελφίνια, στη περιοχή του Με-

γάλου Καβουρίου και πως οι εν λόγω

καταγγελίες δεν είναι παρά μονάχα

προϊόντα μυθοπλασίας που μοναδικό

σκοπό έχουν να καλλιεργήσουν τις εν-

τυπώσεις καθώς και να σπιλώσουν το

όνομα του αδερφού μου.

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο κύριος

Διονυσόπουλος έχει πολλές φορές

επιχειρήσει να οικειοποιηθεί το έργο

του Γρηγόρη Κασιδόκωστα,  σε μια

απέλπιδα προσπάθεια να τραβήξει

πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά το γεγονός πως εκτιμώ βαθύ-

τατα το έργο του και πως μέχρι και

πριν από λίγο καιρό τον θεωρούσα

φίλο μου, ο κύριος Διονυσόπουλος απ

ότι φαίνεται παρασύρθηκε από τις

προεκλογικές υποσχέσεις και τα

αβυσσαλέα ψέματα του Δημαρχεύον-

τος κύριου Πανά, που για ακόμα μια

φορά προσπαθεί αποτυχημένα να σπι-

λώσει τόσο το όνομα όσο και την οι-

κογένεια μου. Ο κύριος Πανάς, από

τότε που, προσωρινά τουλάχιστον,

ανέλαβε τα καθήκοντα του Δημαρχια-

κού θώκου, δεν έχει σταματήσει ούτε

λεπτό να παριστάνει τον συνεχιστή

του Γρηγόρη Κασιδόκωστα ενώ ταυτό-

χρονα προσπαθεί, με δόλιους τρό-

πους, να υπονομεύσει το έργο και την

ιστορία του.

Πως αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κα-

νείς το γεγονός πως ο κύριος Πανάς

σχεδιάζει να κατεβάσει υποψήφιο με

το συνδυασμό του έναν άνθρωπο ο

οποίος αποκαλεί τον Γρηγόρη Κασιδό-

κωστα, «ανάξιο ηρωοποίησης» και τον

καταγγέλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο

ότι προσπάθησε το 1996 να  τσιμεντο-

ποιήσει τη παραλία του Μεγάλου Κα-

βουρίου. Επειδή επανειλημμένα ο κ.

Διονυσόπουλος έχει αναφέρει στο

Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτός έσωσε

την περιοχή της Φασκομηλιάς, τη

Λίμνη και τον θερινό κινηματογράφο

ΑΚΤΗ υπενθυμίζω ότι αυτό έγινε μόνο

από τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα κατό-

πιν συνάντησης του με τον τότε Πρω-

θυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και

τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Απ ότι φαίνεται όμως ο κύριος Πανάς,

προσπαθεί να πάρει τα εύσημα μόνος

του ή απλώς με λίγα λόγια να βγάλει

την ουρά του απ έξω όσον αφορά τη

σκανδαλώδη υπόθεση των περιβόη-

των καντινών του Μεγάλου Καβου-

ρίου.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπεν-

θυμίσω στον κύριο Πανά, ότι συνεχι-

στής του Γρηγόρη Κασιδόκωστα δεν

είναι αυτός που τον διαδέχτηκε απλώς

στην ηγεσία του συνδυασμού αλλά ο

Δήμαρχος που μέσα από την αξιοπρέ-

πεια και τις επιτυχίες του θα καταφέ-

ρει να συνεχίσει το μεγάλο έργο του.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Oι εν λόγω καταγγελίες δεν είναι 

παρά μονάχα προϊόντα μυθοπλασίας
Καταγγέλει ο Παντελής Κασιδόκωστας

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος των 3Β, Παντελής Κασιδόκωστας, διαμαρτύρεται για όσα ακούστη-

καν στην ενημέρωση που έγινε στη δημοτική συνεδρίαση 24/3, όσον αφορά την ανάπλαση του Καβουρίου και

συγκεκριμένα όσα είπε ο Χρ. Διονυσόπουλος. 

Πάντως για ότι αφορά τα «δελφίνια» στο Καβούρι, ο Χρ. Διονυσόπουλος είπε ότι ο Γρ. Κασιδόκωστας είχε

ζητήσει να πάνε στον κόλπο της Βουλιαγμένης, όσο δε αφορά την υποψηφιότητα του Χρ. Διονυσόπουλου,

ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους δημότες 

του Δήμου Βάρης, Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης

Tί θέλω για να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσιεύουμε επιστολή αναγνώστη μας, ο οποίος
επιθυμεί - ως ψηφοφόρος, όπως γράφει, να κρατή-
σει την μυστικότητα της ψήφου και ζητάει να μην
αναγράψουμε το όνομά οτυ. Το σεβόμαστε και τη
δημοσιεύουμε, όχι μόνο για λόγους δεοντολογίας,
αλλά γιατί πιστεύουμε πως εκφράζει πολλούς “υπο-
ψήφιους” ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο).

“Ακολουθεί η Ακρόπολη;” Και μετά τί;

Παίρνοντας αφορμή από δημοσίευμά σας της 1ης Μαρ-

τίου 2014, στην ηλεκτρονική σας έκδοση, με τίτλο: “19
ακίνητα γύρω από την Ακρόπολη πωλούνται για το χρέος”
και υπότιτλο, “ακολουθεί η Ακρόπολη;”, μ’ εκείνη τη θαυ-

μάσια φωτογραφία γενίκης άποψής της Ακρόπολης των

Αθηνών και της υφηλίου, καταθέτω κάποιες σκέψεις μου·

σκέψεις ενός πολίτη-ψηφοφόρου.

Βιώνοντας την οικτρή κατάσταση που έχει οδηγήσει την

πατρίδα μας το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, και

βλέποντας την επιμονή του να θέλει να μας “σώσει”, ξε-

πουλώντας τη δημόσια - κοινή, ιδιοκτησία και την ιδιωτική,

τα σπίτια μας δηλαδή και τα χωράφια μας αντί “πινακίου

φακής” έχω σχεδόν αποφασίσει να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ

αντί των άλλων αντιμνημονιακών κομμάτων.

Στη σκέψη αυτή έχω οδηγηθεί όχι τόσο λόγω ιδεολογι-

κής συγγένειας, (διαφωνώ σε πολλά) όσο γιατί είναι το

κόμμα εκείνο που παρέχει τα πιο χειροπιαστά εχέγγυα

ρεαλιστικών επιδιώξεων και εκλογιμότητας.

Περιμένω όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ πιο ξεκάθαρες θέσεις και

δράσεις.  Γιατί και τις “δράσεις” και τς αντιδράσεις μπορεί

να τις κάνει και ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Σε κάθε αντεθνικό και αντιλαϊκό - αντικοινωνικό μέτρο

που παίρνει αυτή η ...... κυβέρνηση και ψηφίζει αυτή η κυ-

βερνητική πλειοψηφία των ..... (όπου αποσιωπητικά δια-

γράφουμε λέξη), η αντιπολίτευση να το καταγγέλει και

να δηλώνει απερίφραστα ότι δεν το αναγνωρίζει και πως

όταν εκλεγεί θα το καταργήσει και θα ακυρώσει τις όποιες

μεταβολές ή συνέπειες προκύψουν, από τις κυβερνητικές

ενέργειες.

Για παράδειγμα: πουλήθηκε ο ΟΠΑΠ, ο Αστέρας Βου-

λιαγμένης, στη διαδικασία πώλησης και το Ελληνικό... Ο

ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει ότι θα ακυρώσει τις πωλήσεις αυτές,

το δε τίμημα που έχει καταβληθεί, θα επιστραφεί στον

αγοραστή ατόκως, με 20ετή ομόλογα του δημοσίου, αφαι-

ρουμένων των όποιων δαπανών για την αγοραπωλησία,

την ακύρωση και την επανόρθωση στην προτέρα κατά-

σταση.

Σ’ αυτή την οικονομική ένδεια, εξάρτηση και υποδούλωση

που μας έχουν οδηγήσει οι εταίροι μας σε αγαστή συ-

νεργασία με την πέραν του Ατλαντικού εταίρα φίλη και

πατρώνα, οδηγούμαστε σε εθνική τραγωδία απεχθέστερη

προγενεστέρων. Η Κύπρος, το Αιγαίο, η Δ. Θράκη, η

Π.Γ.Δ.Μ. των Σκοπίων είναι τα προβαλόμενα επιφαινό-

μενα πιθανά της πλήρους απώλειας της εθνικής μας κυ-

ριαρχίας και της κρατικής υπόστασης.

Πρέπει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να συνδυάσει διαλεκτικά τα κοι-

νωνικά θέματα με τα εθνικά. Ο αγώνας είναι πρωτίστως

εθνικο-απελευθερωτικός και συγχρόνως κοινωνικός.

Αυτά τα βασικά θέλω από τον ΣΥΡΖΑ για να τον ψηφίσω

με καθαρή τη συνείδησή μου.
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Ήταν μια σατυρική αποκριάτικη παρέλαση,

με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις,

που αποκάλυψε τη διάθεση των τοπικών φο-

ρέων (Δήμος Κρωπίας, ΝΠΔΔ Σφηττός, Σύλ-

λογοι και ιδιωτικοί φορείς) να καθιερώσουν

μορφές αυθόρμητης λαϊκής συμμετοχής και

έμπρακτης παρουσίας στα δημοτικά δρώ-

μενα. Η μεγάλη κρίση που βιώνει η χώρα μας

και κάθε τοπική κοινωνία εδώ και τέσσερα  και

πλέον χρόνια έχει τεράστιες κοινωνικές επι-

πτώσεις. Όμως η τοπική κοινωνία του Κορω-

πίου μέσω των οργανωμένων τοπικών

φορέων της έχει αντιστάσεις, μάχεται να

κρατηθεί σε συνοχή και να αντιμετωπίσει δη-

μιουργικά τις επιπτώσεις. 

Η οργανωτική επιτροπή του ΝΠΔΔ Σφηττός

με επικεφαλής την πρόεδρό του Αδαμαντία

Μάλλιου κατάφερε να διοργανώσει μια με-

γάλη εκδήλωση με μηδενικό κόστος, με

δεκάδες εθελοντές και δημοτικούς υπαλ-

λήλους και να προσφέρει «χώρο» για την

ανάπτυξη της αυτενέργειας των πολιτών

και των φορέων που συμμετείχαν.

Οι θεματικές των δύο αρμάτων του Δήμου

Κρωπίας και του Σφηττός («Ρας-Τάφαρης»
και Αφροδίτη η Μανδραγορίτις από τη Μαν-
τραγούρα) πέτυχαν τους στόχους τους.

Το πρώτο άρμα -με άρωμα αναβίωσης πα-

λαιότερης αποκριάτικης εκδήλωσης του με-

σοπολέμου – σατύριζε,  την τάση των

κυβερνώντων να  υπογράφουν «μνημό-

νια»(!) καθώς και τις προσεχείς δημοτικές

εκλογές με την προβολή του μελλοντικού

δημάρχου, ενός 5χρονου παιδιού! 

Το δεύτερο άρμα συμβόλιζε την περιβαλ-

λοντική ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας

με την προβολή του άγνωστου φυτού

«Μανδραγόρας» που φύεται στο Κορωπί

και απειλείται με εξαφάνιση. Τα μέλη του

Πνευματικού Κέντρου επιμελήθηκαν τις φε-

τινές θεματικές της αποκριάτικης παρέλα-

σης, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνονται,

οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Αγγελική

Τσεβά και Γιάννης Πρόφης, που έχουν ερ-

γαστεί πολλά χρόνια για να φέρουν στην

επιφάνεια παλαιά ήθη και έθιμα.  

Στην αποκριάτικη παρέλαση συμμετείχαν

16 πληρώματα  εκτός των δύο αρμάτων

του Δήμου:  ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, ΚΑΠΗ

ΚΙΤΣΙ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΦΗΤΤΟΣ, ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, Α και Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ-

ΜΟΣ, ΚΑΠΗ ΚΟΡΩΠΙ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, 1ο, 2ο, 3ο,

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Δημοτικό ΚΙΤΣΙΟΥ &

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, 1ο & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ, Σώμα Ελλη-

νικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο), ΧΟΡΟΡΑΜΑ

Για πρώτη φορά  πραγματοποιήθηκε δια-

γωνισμός για το καλύτερο πλήρωμα στην

πλατεία Αγάλματος και τα βραβεία κέρδι-

σαν τρία πληρώματα: Πρώτο το 4ο ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ, 2ο το ΚΑΠΗ και τρίτο το 1ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιού-

σης «Ήταν μια αυθόρμητη εκδήλωση σάτυ-
ρας για πολλά στραβά που συμβαίνουν
στην ελληνική πολιτεία που έχουν και το-
πικό αντίκτυπο. Συγχαίρω τα πληρώματα
όλων των φορέων που συμμετείχαν  και
τους δεκάδες και εκατοντάδες εθελοντές
του Δήμου και του Νομικού Προσώπου
Σφηττός που διέθεσαν τον χρόνο τους για
να διοργανώσουμε για δεύτερη χρονιά απο-
κριάτικη παρέλαση. Πριν έρθουμε εδώ ήμα-
σταν στην κινητοποίηση των αγροτών…η
κοινωνία αντιστέκεται με τους οργανωμέ-
νους φορείς και διεκδικεί με θαρρετό
τρόπο. Η παρέλαση είναι και αυτή συνδε-
δεμένη με αυτή την αντίληψή μας,  για συμ-
μετοχή και δράση».

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός Αδαμαντία

Μάλλιου δήλωσε μετά το πέρας της παρέ-

λασης: «Είμαι για άλλη μια χρονιά ενθου-

σιασμένη από την ευρηματικότητα των πλη-
ρωμάτων και το κέφι κόντρα στην διάχυτη
απογοήτευση και απαισιοδοξία. Το παρόν
και το μέλλον μας εξαρτάται από τη διά-
θεσή μας να οργανωθούμε  σε νησίδες δη-
μιουργίας σε κάθε χώρο και τόπο. Το
Κορωπί είναι ο τόπος μας και ο Δήμος, οι
ομάδες του Σφηττός και οι σύλλογοι είναι
οι χώροι δημιουργίας. Την  αποκριάτικη πα-
ρέλαση δεν την εμπνευστήκαμε ως μια εκ-
δήλωση «ανέμελου» κεφιού…Ήταν μια
εκδήλωση της ψυχής μας για να αντιδρά-
σουμε,  πάντα δημιουργικά!».

Αποκριές και κούλουμα στους Δήμους

Σάτυρα και πολιτικά μηνύματα επικράτησαν  

στην αποκριάτικη παρέλαση του Δήμου Κρωπίας

Ο ...φέρελπις δήμαρχος υπογράφει μνημόνια...

Μανδραγόρας, το δεύτερο άρμα, που είναι και φυτό της περιοχής. Ο Μανδραγόρας είναι γνωστός από την αρχαι-
ότητα. Τον χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης ως αναισθητικό και ο Διοσκουρίδης  για πολυάριθμες χρήσεις. Του δίνουν
αφροδισιακές και μαγικές ιδιότητές. Η ρίζα του έχει ανθρωπόμορφη όψη...

Αποκράτικο πάρτυ

και Κούλουμα στο

Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Την Κυριακή 2 Μαρτίου  στο χώρο της παι-

δικής χαράς  (Μέδουσα στην Αρτέμιδα) ο

Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περι-

βάλλοντος «Ο Ξενοφών» Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος, διοργάνωσε  Αποκριάτικο Πάρτι

μασκέ για μικρούς και μεγάλους.

Ηταν μια νότα ξεγνοιασιάς και απόδρασης

από την καθημερινότητα. Μαζί τους εκ-

πρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, αλλά και

νέοι υποψήφιοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι φο-

ρέων και άλλοι.

Την Καθαρή Δευτέρα 3 Μαρτίου από τις

11.00 το πρωί στη θέση «Φαγιά», η μου-

σική, με τον Γιώργο Τσαρνά στο τραγούδι

και και τον Ερμή Ζεκίρι στα πλήκτρα και τα

σαρακοστιανά “ζέσταναν” τον κόσμο, που

το χρειαζόταν λόγω του κακού καιρού.

Καθαρή Δευτέρα στην Παλλήνη 

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η Δημοτική Αρχή Παλλήνης, τοπικοί σύλλογοι και

εθελοντές την Καθαρή Δευτέρα, προσέφεραν σαρακοστιανά εδέσματα και άφθονο

κρασί, υπό τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής μουσικής και χορών από το εφηβικό

τμήμα του Δήμου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε χώρο του πρώην εκθεσιακού κέν-

τρου EXPO ATHENS στην Ανθούσα με τον  κόσμο να συρρέει από νωρίς το πρωί αψη-

φώντας την “κακή διάθεση” του καιρού.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακή φασολάδα και κοχλιούς

από τον σύλλογο Κρητών Γέρακα, παραδοσιακό χαλβά από το σύλλογο γυναικών «Η Ερ-

γάνη», ενώ ενεργά συμμετείχε και ο σύλλογος Αιτωλοακαρνανών Γέρακα προσφέρον-

τας  πλούσια σαρακοστιανά πιάτα και κρασί.

Σημαντική ήταν επίσης  η προσφορά των αρτοποιείων του Δήμου, οι οποίοι προμήθευσαν

εκατοντάδες λαγάνες στο κοινό και του Δήμου ο οποίος  παρείχε 3.000 ατομικές μερί-

δες με τα καθιερωμένα νηστίσιμα.
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«Η αγάπη για την πόλη μας και η εθελοντική

προσφορά στο Δήμο μας, είναι τα βασικά κίνη-

τρα που μας οδήγησαν στην απόφαση να διεκδι-

κήσουμε στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου την

ανάληψη της δημοτικής αρχής, με την παράταξη

“Δημοτική Βούληση Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-

μένης”», σημείωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Δη-

μοσθένης Δ. Δόγκας.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση επεσήμανε

ότι “προκειμένου να μπορέσεις να δραστηριο-

ποιήσεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα από όλα να

είναι αυθεντικό το όραμα σε αυτό που θέλεις να

κάνεις, ώστε ο καθένας να μπορεί να είναι κοι-

νωνός, φορέας της όλης προσπάθειας”. 

Τα κύρια σημεία της συζήτησης με τους δημο-

σιογράφους έχουν ως εξής: 

Ερ.: Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος Δήμαρχος;

Απ.: Ασχολούμαι επί χρόνια με τον εθελοντισμό

τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου. Μέσα από αυτή

τη δραστηριότητα, μέσα από τους Προσκόπους

και τις οικογενειακές προσφορές σε όλη την Ατ-

τική, είδα ότι σε άλλους Δήμους αναγνωρίζον-

ται οι προσφορές και δωρεές με τον τρόπο που

πρέπει. Η πρώτη σκέψη μου λοιπόν ήταν να συγ-

κροτήσουμε μια συνολική προσπάθεια, ώστε να

μπορέσουμε αυτό το πνεύμα να το προωθή-

σουμε. Να μη βρίσκει κανείς πόρτες κλειστές

όταν εθελοντικά προσφέρονται δράσεις. Πρέπει

μια Δημοτική Αρχή να δίνει ευκαιρίες σε οποιον-

δήποτε βοηθάει ενεργά.

Με τι ασχολείστε επαγγελματικά; 

Ασχολούμαι επαγγελματικά με τα χρηματοοικο-

νομικά. Με την ομάδα μου κάναμε διάφορες κα-

τασκευαστικές ανακαινίσεις, όχι ως

επαγγελματίες, αλλά ως μέλη μιας ομάδας που

παρείχε αφιλοκερδώς γνώσεις και τον συντονι-

σμό διαφόρων συνεργείων κατασκευών. Σε προ-

σωπικό επίπεδο, όσες φορές εργάστηκα,

αντιμετώπισα ένα πολύ άσχημο κλίμα, που είναι

γενικευμένο για τους νέους και πολύ αποθαρ-

ρυντικό. Αποφάσισα λοιπόν μέσα από τον εθε-

λοντισμό και την παροχή επαγγελματικών

υπηρεσιών και δημιουργίας σε όλους τους φο-

ρείς να παρέχω τον χρόνο μου. 

Σε περίπτωση που εκλεγείτε Δήμαρχος, θα

αφιερωθείτε αποκλειστικά στον Δήμο;

Υπάρχει ασυμβίβαστο για τη θέση του Δημάρ-

χου, με το οποίο συμφωνώ. Θα ασχοληθώ απο-

κλειστικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις

του δημάρχου. 

Είναι η πρώτη σας επαφή με την τοπική αυτο-

διοίκηση;

Προσωπική επαφή είναι η πρώτη, αλλά έχω με-

γαλώσει μέσα στο αρχείο του πατέρα μου, ο

οποίος ήταν αποκλειστικός Νομικός Σύμβουλος

του Δήμου της Βούλας και παλαιότερα της Κοι-

νότητας Βούλας. Ο παππούς μου ήταν ο πρώ-

τος κοινοτάρχης και ιδρυτής της Κοινότητας

Βούλας, ο οποίος πραγματοποίησε την από-

σχιση της πόλης από τη Γλυφάδα. Ο λόγος για

τον οποίο δεν είχα ασχοληθεί τόσο καιρό με τα

δημοτικά ήταν ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος της

δημοτικής διαχείρισης. Προτιμούσα να δραστη-

ριοποιούμαι ως εθελοντής. Ξεκίνησα από τη

Γλυφάδα στο σύστημα των Ναυτοπροσκόπων,

στη Βούλα έκανα την επανίδρυση του σώματος

και βοηθάω όπως μπορώ κάθε προσπάθεια του

Δήμου, όχι μόνο εδώ αλλά και παντού. 

Ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το συνδυασμό

σας;

Μαγιά της παράταξης μπορούμε να θεωρήσουμε

ότι είναι η ομάδα που φτιάξαμε το πάρκο “Γεωρ-

γίου Δόγκα”, πρόσωπα που είναι κατά το πλεί-

στον δημότες της περιοχής, επιστήμονες και

επαγγελματίες του τόπου. Θα διεκδικήσουμε την

πρωτιά ώστε να είμαστε η επόμενη Δημοτική

Αρχή, προκειμένου να δώσουμε ένα πρόγραμμα

το οποίο να είναι αξιόπιστο, ανταποδοτικό και

βιώσιμο για το Δήμο και για όλους τους δημό-

τες.

Τι πολιτικό χρώμα έχει το ψηφοδέλτιό σας;

Θα είναι ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Είναι

“άχρωμο” από τα άτομα που είναι μέχρι τώρα

στην ομάδα και οι μελλοντικές επιλογές μας θα

κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουμε να

κάνουμε κάτι πραγματικά καινούργιο. Όλοι βέ-

βαια έχουν τα “πιστεύω” τους και η περιοχή γε-

νικότερα θα μπορούσαμε να πούμε

ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία.

Θα είμαστε μαζί με όποιον συμφωνεί

στο πλαίσιο της Διακήρυξης των

Αρχών μας.

Είστε έτοιμος για συνεργασίες πριν

και μετά τις εκλογές; 

Οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να

ξεκινάει με την υπογραφή της Διακή-

ρυξης της “Δημοτικής Βούλησης”, ει-

δικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι

οποίοι ήδη έχουν παίξει ρόλο στα Δη-

μοτικά και των τριών πρώην Δήμων,

αλλά και του ενιαίου “Καλλικρατικού”

Δήμου. Εμείς κατά προτεραιότητα θα

κοιτάξουμε να συνεργαστούμε με

πρόσωπα που είναι νέα στην πολιτική

σκηνή και θα αφήσουμε επίσης χώρο

μόνο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν

αποδείξει ότι είναι τίμιοι, ηθικοί και

έχουν προσφέρει στον τόπο.

Να προσθέσω ακόμη ότι αν κάποιος έχει δικα-

στική εμπλοκή για υποθέσεις οικονομικής ατα-

σθαλίας ή κατάχρησης εξουσίας, προφανώς και

δεν έχει θέση στην παράταξή μας. 

Πώς θα ενδυναμώσετε την επιχειρηματικότητα;

Θέλουμε να βοηθήσουμε την ιδιωτική επιχειρη-

ματικότητα μέσα από τις ίδιες τις δομές του

Δήμου, που ως φορέας μπορεί να προβάλει επι-

κοινωνιακά τα μηνύματα των τοπικών και όχι

μόνο επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο ακροατή-

ριο, γιατί όχι και πανελλήνια ή ακόμη και πανευ-

ρωπαϊκά. Στόχος μας είναι να τονώσουμε την

ιδιωτική επιχειρηματικότητα και να είμαστε

δίπλα στον οποιονδήποτε παράγει προϊόντα,

είτε προσφέρει υπηρεσίες. Nα τον στηρίξουμε,

να μη φύγει από τη χώρα και να πάει να δώσει

αυτές τις ιδέες στο εξωτερικό, όπως γίνεται

κατά κόρον στις μέρες μας, αλλά να λειτουργή-

σουμε προωθητικά και ενημερωτικά. Το σκεπτικό

είναι ότι βοηθώντας την ιδιωτική επιχειρηματι-

κότητα, ο Δήμος θα είναι εύρωστος, επομένως

και οι δημότες θα έχουν λιγότερα βάρη. 

Πώς θα προστατεύσετε την πρώτη κατοικία,

όπως αναφέρεται στη Διακήρυξή σας;

Το κίνημα “δεν πληρώνω” είναι μια λύση, αλλά

είναι λύση βραχυπρόθεσμη για όσους ίσως

έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Το δικό μας σκεπτικό

είναι να υποστηρίξουμε πραγματικά τον κάθε άν-

θρωπο, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί αντι-

μέτωπος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η

πρώτη κατοικία είναι, σύμφωνα με τις αρχές μας

βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε αν-

θρώπου, όπως είναι η παιδεία και το νερό. Θα

κινητοποιηθούμε λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις

ακριβώς όπως κινητοποιούμαστε για τη Β’ πλαζ

της Βούλας ή το Ασκληπιείο.  Να προσθέσω

ακόμη ότι το λεγόμενο “χαράτσι” είναι κάτι για

το οποίο η γενιά των 30ρηδων και 40ρηδων πλη-

ρώνει αλλά δεν ευθύνεται άμεσα. Είναι κάτι που

πρέπει να αντιμετωπίσει όλη η κοινωνία μας. Η

πρώτη κατοικία λοιπόν θα προασπιστεί με οποι-

ονδήποτε τρόπο. Ακόμη και με την παρουσία χι-

λίων ανθρώπων στο κάθε σπίτι που πρόκειται να

βγει σε πλειστηριασμό. 

Θα δώσετε προτεραιότητα στις κοινωνικές

δομές;

Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ως εθελοντής

έχω μάθει ότι προκειμένου να μπορέσεις  να

δραστηριοποιήσεις τον κόσμο πρέπει πρώτα

από όλα το όραμα σου να είναι αυθεντικό, ώστε

ο καθένας να μπορεί να είναι κοινωνός, φορέας

της όλης προσπάθειας. Έπειτα, χρειάζεται να

επιβραβεύεις την προσπάθεια, έστω με μια πα-

ρουσίαση, κάτι που ποτέ δεν γινόταν στον Δήμο

μας.

Δημοσθένης Δόγκας:
Εθελοντισμός και προσφορά στο Δήμο, με αυθεντικό όραμα

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας για το νέο Δημοσθένη Δόγκα, που διεκ-

δικεί το δημαρχιακό θώκο στα 3Β και αναφερθήκαμε στη συνέντευξη Τύπου που

παραχώρησε στα τοπικά μαζικά μέσα επικοινωνίας, όπου παρουσιάσε τις βασικές

αρχές της δημοτικής του παράταξης , “Δημοτική Βούληση Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης”.

Ο Δημοσθένης Δόγκας ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και απάντησε αυ-

θόρμητα σε όλες τις ερωτήσεις που του ετέθησαν και που παρουσιάζουν ενδια-

φέρον. Τις καταγράφουμε:
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O Δήμος Μαρκοπούλου παρέδωσε

βοήθεια στην Κεφαλονιά

Την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η μετα-

φορά και η παράδοση των συλλεχθέντων ειδών πρώτης

ανάγκης από τον Δήμο Μαρκοπούλου, στην Κεφαλονιά,

στο Μουσείο Ληξουρίου, όπου γίνεται η συγκέντρωση και

διάθεσή τους.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρό-

νοιας, Μαρία Κιμπιζή, συνόδευσε με το φορτηγό και πα-

ρέδωσε τα είδη που συγκεντρώθηκαν.

Οι Μαρκοπουλιώτες έδειξαν ιδαίτερη ευαισθησία στο κά-

λεσμα του Δημάρχου και ανταποκρίθηκαν αυθόρμητα.

Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν 19 παλέτες, γεμάτες με

είδη πρώτης ανάγκης, όπως εμφιαλωμένο νερό, γάλα εβα-

πορέ, τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα, για την ενίσχυση των

πληγέντων της Κεφαλονιάς.   

Ο Δήμος απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους

όσους συνεισέφεραν στην προσπάθεια. Επίσης ευχαριστεί

τον ιδιοκτήτη και οδηγό του φορτηγού, Φάνη Φράγκο, που

πραγματοποίησε την μεταφορά των συγκεντρωθέντων

ειδών, καθώς και την εταιρεία “Ionian Ferries”, που προ-

σέφερε έκπτωση 50% στις τιμές των εισιτηρίων.

Mια φωλιά πετρόχτιστη στον κάμπο της

Παιανίας, εκεί ανάμεσα στα αμπέλια και

στην παραδεισένια φύση που πλαισιώνει

όλο το τοπίο, βρέθηκα καλεσμένη από

τον Ευάγγελο και την Αμαλία, για ένα

κρασί την Καθαρή Δευτέρα.

Ο Ευάγγελος είναι ο ποιητής και πρό-

εδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης

(Ευάγγελος Ανδρέου) και η Αμαλία είναι

η διακεκριμένη ζωγράφος (Αμαλία Παρα-

σκευοπούλου),  που θεωρώ μεγάλη μου

τιμή που τους έχω φίλους.

Η πολλή βροχή που έπεφτε δεν ήθελα να

μου γίνει εμπόδιο στην επίσκεψή μου

εκεί. Ομολογώ ότι με δυσκολία βρήκα τον

δρόμο. Όμως ουδέν κακό αμιγές καλού.

Ψάχνοντας να βρω τη σωστή κατεύ-

θυνση ανακάλυψα χωράφια κατακόκκινα,

φρεσκοοργωμένα που η φυτρωμένη βλά-

στηση σ’αυτά ήταν τόσο τροφαντή που

σάστισα. Και τι χόρτα δεν υπήρχαν…

μέχρι βρούβες βλασταρωμένες.

Κι όμως έφτασα στον προορισμό μου κά-

ποια στιγμή με την βοήθεια ενός φίλου.

Γύρω στον χώρο υπήρχαν μερικά αυτοκί-

νητα παρκαρισμένα.

Έκανα μια σκέψη τώρα, μέσ’ τη λάσπη

πού θα πάω να παρκάρω. Πριν τελειώσω

την σκέψη μου, ο φίλος μας που με οδή-

γησε εκεί, μου είπε να παρκάρω ακριβώς

μπροστά στην εξώπορτα. Το θεώρησα ιδι-

αίτερη περιποίηση στο άτομό μου.

Έτσι κι έγινε. Ακούστηκε ένα γαύγισμα.

Ο συνοδός μου με καθυσήχασε όμως για

την παρουσία του σκυλιού. Πήρα από τ’

αυτοκίνητο αυτά που θα προσέφερα για

τα χρόνια πολλά, τα πράγματά μου, την

ομπρέλα μου. Περνώντας το κατώφλι της

εξώπορτας ακούω ξαφνικά μια διπλή του-

φεκιά (ντουμπλέ). Στα πόδια μου έτρεξαν

5-6 κότες φοβισμενες και κάποια πουλιά

πεταρίσανε μακριά. 

Φωνάζω, ρε παιδιά, εγώ είμαι. Και όπως

έμαθα μετά ο Ευάγγελος Ανδρέου, αυτός

ο άνθρωπος ο χαρισματικός, που ξέρει να

μοιράζει αγάπη γύρω του, το έκανε αυτό

τιμητικά σε όποιον έφτανε. Μπήκα,

έφτασα στην πόρτα της φωλιάς, κατέ-

βηκα ένα σκαλοπάτι και αντικρύζω ένα

τραπέζι μονοκόματο γεμάτο λιχουδιές

της Σαρακοστής και όχι μόνο και καμμιά

δεκαριά φίλοι γύρω να πίνουν τα κρασά-

κια τους. Στο βάθος, σε μια γωνιά του

χώρου, το τζάκι άναβε.

Χαρούμενο παιχνίδισμα της φωτιάς σού

έδινε μια ζεστασιά ψυχής. Τι ωραία

παρέα, τι ζεστός χώρος-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ. 

Ξέρετε, αυτό το περιβάλλον με έκανε να

σκεφτώ πολλά πράγματα. Εμείς οι άν-

θρωποι γενικά δεν βρίσκουμε την ευτυχία

και την γαλήνη μέσα μας γιατί ζητάμε

πολλά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι

οι μεγάλες αξίες και η ευτυχία είναι στα

λίγα, διότι η στέρηση μάς κάνει να βγαίνει

από μέσα μας η δύναμη που κρύβουμε

όλοι μας. Χτίζουμε παλάτια, αγοράζουμε

ακριβά αυτοκίνητα, σε οτιδήποτε στη ζωή

μας υπερβάλουμε, νομίζουμε ότι εκεί

υπάρχει κρυμένο το Νιρβάνα. 

Ίσως ο αρρωστημένος εγωισμός μας ζη-

τάει να επιβεβαιωθούμε στα μάτια των

άλλων με τέτοιου είδους ενέργειες.

Κάθησα μακριά απ΄το τζάκι πιό πολύ για

να τους βλέπω όλους. Στην παρέα μας εί-

χαμε ποιητές, δικηγόρους, δημοσιογρά-

φους, εικαστικούς και μουσικούς.

Φιλοσοφήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις.

Και τα ποτήρια γέμιζαν με το θεσπέσιο

κρασί του Ευάγγελου που είναι δικής του

παραγωγής. Πίσω από μένα 5-6 μεγάλα

βαρέλια κρασί. Τι εικόνα κι αυτή. Μου θύ-

μισε τα παιδικά μου χρόνια, όταν στου

μπαρμπά Μήτσου του Κολλιαγιώργα το

σπίτι, τέτοια βαρέλια με κρασί ήταν στην

πρώτη ζήτηση. Πόσες μνήμες αυτός ο μι-

κρός χώρος μου ξύπνησε, που άρχισαν

να χορεύουν στο μυαλό μου που έκαναν

την ηλικία μου να κατεβαίνει, να κατεβαί-

νει μέχρι τότε που ήμουν 3 χρόνων παιδί

και που ο μπαρμπα-Μήτσος μου έδινε και

έπινα 1 ποτήρι κρασί για να του τραγου-

δήσω το «Μές της Πεντέλης τα βουνά».

Κι εγώ το ‘κανα καθισμένη πάνω στο

σοφρά που ήτανε τοποθετημένος στο

στόμα του τζακιού που πλαϊ του ένας

σωρός από τσόφλια αυγών σχημάτιζαν

ένα μοντέρνο γλυπτό.

Φίλοι μου, αν συνεχίσω τις εικόνες και τις

μνήμες, δεν θα τελειώσω ποτέ το γρά-

ψιμο.  Ομως η παρέα συνέχισε τραγούδια

και ανέκδοτα,   με το λεξιλόγιο που απαι-

τούσε η ημέρα.

Ευάγγελε και Αμαλία, σας ευχαριστώ,

μου δώσατε πολλή χαρά και ξυπνήσατε

μέσα μου πράγματα που δεν πρέπει να

ξεχάσω. Σας αγαπώ! Ο Θεός μαζί σας!

Αγγελική Τσεβά

Εικαστικός

Μια καθαρή Δευτέρα σαν τον παλιό καλό καιρό...

Συνάντηση με εκπροσώπους των Εξωραϊ-

στικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της

πόλης πραγματοποίησης την Τετάρτη 5

Μαρτίου στη αίθουσα Ιωνία ο υποψήφιος

Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εγ-

καινιάζοντας - όπως είπε - το διάλογο με

τους δημότες προκειμένου να πραγματο-

ποιήσει το προεκλογικό πρόγραμμα του

συνδυασμού του «Βάρη Βούλα Βουλιαγ-

μένη – Πόλη για να Ζεις».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι

των συλλόγων της πόλης και απ’ όλες τις

δημοτικές ενότητες, και μέσα από τη συζή-

τηση τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύ-

ξουν τους προβληματισμούς, τα αιτήματα

και τα κύρια θέματα που τους απασχολούν.

Ο διάλογος ήταν γόνιμος και εποικοδομητι-

κός.

Ευχή όλων ήταν να θεσμοθετηθεί από την

επόμενη Δημοτική Αρχή μια ανάλογη διαδι-

κασία, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα

θα μπορούν όλοι οι σύλλογοι να συναντών-

ται μεταξύ τους, αλλά και με εκπροσώπους

της Δημοτικής Αρχής.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε την ικανο-

ποίηση του από το επίπεδο της συζήτησης,

δεσμεύτηκε να είναι στο πλευρό τους ως

Δήμαρχος, και να μπορεί μέσα από διάφο-

ρες προτάσεις να ενισχύσει το έργο τους

ξεκινώντας από τη θεσμοθέτηση συναντή-

σεων συνεργασίας με τους συλλόγους σε

τριμηνιαία βάση καθώς και τη δημιουργία αί-

θουσας συλλόγων στην οποία θα μπορούν

να πραγματοποιούν σε μόνιμη βάση τις συ-

ναντήσεις τους. 

Εξήγησε ότι το πρόγραμμα που μοιραζόταν

ανήκει στην προηγούμενη προεκλογική του

εκστρατεία και ευτυχώς πρόλαβε κάποιους

που είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται, αφού

έχει φτιάξει το πρόγραμμά του, γιατί μας

κάλεσε να ακούσει τα προβλήματά μας.

Μέσα στο Μάρτιο, όπως τόνισε, θα κάνει

διαδοχικές συναντήσεις με φορείς της

πόλης, κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 19.00

στην αίθουσα Ιωνία, όπως παρακάτω: 

Τετάρτη 12 Μαρτίου – Εκπρόσωποι Αθλη-

τικών Συλλόγων

Τετάρτη 19 Μαρτίου – με την εκπαιδευτική

κοινότητα

Τετάρτη  26 Μαρτίου – με εκπροσώπους

των επαγγελματιών της πόλης.

“Η πόλη για να ζεις” συνομιλεί με τους φορείς της
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...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

Τηλέφωνα: 210 8955.515, 210 9653.888, 
210 8952.919, 210 3465.899

Η «Ημέρα του Δημότη» που καθιερώθηκε από τον δήμαρχο
των 3Β Σπύρο Πανά, απεδείχθη ένας πολύ πετυχημένος
θεσμός. 

Ετσι, προκειμένου οι κάτοικοι της κάθε ενότητας να εξυ-
πηρετούνται καλύτερα, ο Δήμαρχος όρισε ξεχωριστή
«ημέρα Δημότη» για τους κατοίκους της Βάρης, η οποία
θα εφαρμοστεί από τις 11  Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης, Σπύρος Πανάς, από τις 11 Μαρτίου 2014 και
κάθε Τρίτη θα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Βάρης (Βασ.
Κωνσταντίνου 25), όπου θα δέχεται τους πολίτες από τις
09:00 έως τις 14:00
Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά διπλασιάζονται οι ημέρες
κατά τη διάρκεια των οποίων ο Δήμαρχος έρχεται σε
επαφή με τους κατοίκους του Δήμου με σκοπό την άμεση
επίλυση των προβλημάτων τους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται
η δυνατότητα στους συμπολίτες που κατοικούν στη Βάρη,
να μη μετακινούνται από την περιοχή τους, αλλά να συζη-
τούν τα ζητήματα που τους απασχολούν  με το Δήμαρχο
στην περιοχή τους.
Όσοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού, μπορούν να επι-
κοινωνούν με τη Γραμματεία του Δημάρχου, καθημερινά
από 08:00- 14:00, στο τηλέφωνο 2132020150 και
2132020151.

«Ημέρα Δημότη» για τους
κατοίκους της Βάρης 
στο Δημαρχείο Βάρης 

Με αδιαφορία και χωρίς ιδιαίτερη

διάθεση να δει κατάματα το τερά-

στιο πρόβλημα των διοδίων για τον

Δήμο Ωρωπού υποδέχτηκε ο Υπουρ-

γός Μεταφορών Μιχ. Χρυσοχοϊδης

τον Δήμαρχο Ωρωπού Γιάννη Οικο-

νομάκο και την επιτροπή που σχη-

μάτισαν αιρετοί και εκπρόσωποι

συλλόγων του Δήμου στη   συνάν-

τηση (6/3) στο Υπουργείο. Δεκάδες

δημότες του Ωρωπού, σύλλογοι και

εκπρόσωποι φορέων ανταποκρίθη-

καν στο κάλεσμα του Δήμου και δια-

μαρτυρήθηκαν ειρηνικά έξω από το

κτήριο που βρίσκεται το γραφείο

του Υπουργού Μεταφορών στην

οδό Χαρ. Τρικούπη 182, όπου με

υψωμένα πανό και συνθήματα έδω-

σαν τον αγωνιστικό παλμό για την

κατάφωρη αδικία που υφίσταται ο

τόπος από τα διόδια.

Με το πέρας της συνάντησης ο

Δήααρχος Γιάννης Οικονομάκος

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δυστυ-
χώς η συνάντηση με τον Υπουργό
Μεταφορών ήταν η χειρότερη
που έχει υπάρξει ποτέ. Το υπουρ-
γείο δεν έδειξε καμμία πρόθεση
για επίλυση του ζητήματος. Κοι-
νώς η συνάντηση ήταν άκαρπη.
Εμείς, παρ’ όλα αυτά, εκπροσω-
πούμε τα συμφέροντα των δημο-

τών μας και θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας, γιατί το άδικο συνεχί-
ζει να πνίγει  τον Δήμο Ωρωπού».

Ο Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε

από καρδίας τους δημότες του

Ωρωπού που έδωσαν το δυναμικό

παρών για άλλη μια φορά, παράλ-

ληλα τόνισε πως «με ενότητα και
συλλογικότητα θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε και  στο τέλος θα
τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε το
δίκαιο με το μέρος μας».

Απαράδεκτη αδιαφορία και αδυναμία 

του Υπουργείου για τα διόδια
καταγγέλει ο δήμαρχος Ωρωπού  

O δήμαρχος Ωρωπού Γ. Οικονομάκος, κα-
ταγράφεται από τον Αστυνομικό...
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Υποχρεωτική είναι από

την 1η Απριλίου 2014 η

ένταξη των δήμων στο

Ηλεκτρονικό Σύστημα

Κοινοποίησης των Δημο-

σίων Συμβάσεων προμη-

θειών, όπως

ανακοινώθηκε από τη Γε-

νική Γραμματεία Εμπο-

ρίου.

Σύμφωνα με το

ν.4155/2013 έχει τεθεί σε

εφαρμογή η σταδιακή

υποχρεωτική χρήση του

Συστήματος Ηλεκτρονι-

κών Δημοσίων Συμβά-

σεων, μέσω του οποίου

πραγματοποιούνται  με

ηλεκτρονικό τρόπο οι

διαγωνιστικές διαδικα-

σίες όλων των δημοσίων

συμβάσεων Προμηθειών

και Υπηρεσιών από

όλους τους φορείς του

Δημοσίου, μεταξύ των

οποίων και των δήμων

της χώρας.

Για την εφαρμογή του

συστήματος παρέχονται

οδηγίες από τη Γενική

Γραμματεία Εμπορίου, οι

οποίες αφορούν στην εκ-

παίδευση και ετοιμότητα

του προσωπικού των φο-

ρέων για τη διενέργεια

των διαγωνιστικών διαδι-

κασιών.

Προκειμένου να είναι

έτοιμοι οι δήμοι να εν-

ταχθούν χωρίς προβλή-

ματα στο σύστημα θα

πρέπει να προχωρήσουν

άμεσα στον ορισμό στε-

λεχών που θα είναι υπεύ-

θυνα για τη χρήση και τη

γνωστοποίηση στοι-

χείων. Τα συγκεκριμένα

υπαλληλικά στελέχη θα

πρέπει να λάβουν κωδι-

κούς χρήσης και να τε-

θούν στη διάθεσή τους

ηλεκτρονικές υπογρα-

φές.  

Σχετικά με εμβολιασμό HPV

(κατά του καρκίνου του τρα-

χήλου της μήτρας) η  Διεύ-

θυνση Κοινωνικής

Πολιτικής, Τμήμα Προστα-

σίας και Προαγωγής της Δη-

μόσιας Υγείας του  Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, ενημερώνει ότι σύμ-

φωνα με το υπ αριθ πρωτ.

1429/20-2-2014 έγγραφο

της   Γενικής Δ/σης Δημό-

σιας  Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας  πού αφορά στη

διάθεση  εμβολίων HPV

(κατά του καρκίνου του τρα-

χήλου της μήτρας) για

άπορα και ανασφάλιστα κο-

ρίτσια ηλικίας από 11 έως

26 ετών, ο εμβολιασμός θα

διενεργείται κατόπιν συνεν-

νόησης από τους  ενδιαφε-

ρόμενους με:

•   το Κέντρο Υγείας Βάρης 

•  το Γενικό Νοσοκομείο

Ασκληπιείο Βούλας

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να απευθυν-

θείτε στο Τμήμα

Προστασίας και Προαγωγής

της Δημόσιας Υγείας του

Δήμου  (Κυριακή Βασιλείου

2132019914)

Εμβολιασμοί κατά του τραχήλου

της μήτρας (ΗΡV)

Η διαδικασία της ιδιωτικο-

ποίησης του Ελληνικού από

το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε

εξέλιξη και πρόσφατα ολο-

κληρώθηκε η κατάθεση των

επενδυτικών προσφορών,

με εκδήλωση ενδιαφέρον-

τος από ένα μόνο γνωστό

εγχώριο επιχειρηματικό

όμιλο. 

Οι Δήμοι Αλίμου, Γλυφά-

δας και Ελληνικού-Αργυ-

ρούπολης συνεχίζουμε τον

αγώνα απέναντι στα κερδο-

σκοπικά συμφέροντα και

διεκδικούμε τη δημιουργία

δημόσιου και κοινόχρηστου

Μητροπολιτικού Πάρκου

στο Ελληνικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συ-

νεργασία με φορείς και

συλλογικότητες διοργανώ-

νουμε στο χώρο του πρώην

αεροδρομίου Ελληνικού

την Κυριακή 16 και τη Δευ-

τέρα 17 Μαρτίου 2014 πρό-

γραμμα δράσεων με γενικό

τίτλο «Ελληνικό: η τύχη

του στα χέρια μας» και σας

καλούμε να συμμετάσχετε

καταθέτοντας τη δική σας

εμπειρία από αγώνες και

διεκδικήσεις.

Επίσης σας καλούμε να

παρουσιάσετε τη δράση

σας σε εκθεσιακό χώρο

που θα υπάρχει στο χώρο

των δράσεων και παρακα-

λούμε να επιβεβαιώσετε το

ενδιαφέρον σας για αυτό

έως την Τρίτη 11 Μαρτίου

2014 στέλνοντας e-mail

στο koinidrasi3@gmail.com.

Το διήμερο εκδηλώσεων θα

πραγματοποιηθεί στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφα-

σκίας, στο πρώην αεροδρό-

μιο Ελληνικού (είσοδος

από Λ.Ποσειδώνος).

Πληροφορίες

koinidrasi3@gmail.com

Ελληνικό: Η τύχη του στα χέρια μας
Διήμερο δράσεων 16 - 17 Μαρτίου 2014

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων σε Δήμους

Παρατείνεται η αποπληρωμή 

λογαριασμών ύδρευσης 

στο Δήμο Παλλήνης
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατείνεται  έως τη Δευτέρα 31

Μαρτίου 2014 η αποπληρωμή όλων των λογαριασμών ύδρευσης που έληξαν

στις 31 Ιανουαρίου 2014, και 28 Φεβρουαρίου 2014.

Να σημειωθεί ότι είχε ήδη δοθεί μία παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2014 για

τους από 31 Ιανουαρίου 2014 λήξαντες λογαριασμούς, ωστόσο, οι ανάγκες

οδήγησαν σε περαιτέρω διεύρυνση της παράτασης.

Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στις ταμειακές υπηρεσίες και των τριών

δημοτικών ενοτήτων  Ανθούσας-Γέρακα-Παλλήνης  και αφορά στους λογα-

ριασμούς ύδρευσης που αναγράφουν τις παραπάνω ημερομηνίες λήξης.

Ηλεκτρονική Gigagora

αποκτούν παραγωγοί και

καταναλωτές

Απευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

μπορούν να κάνουν πλέον παραγωγοί, ομάδες παραγω-

γών, συνεταιρισμοί, τυποποιείς και μεταποιητές, δημιουρ-

γώντας δωρεάν ηλεκτρονικά καταστήματα στο ίντερνετ.

Πρόκειται για τον πλέον σύγχρονο τρόπο προώθησης των

τοπικών προϊόντων, που επιτρέπει την απευθείας πώληση

σε καταναλωτές, κοινωνικές ομάδες, επιχειρήσεις, super

market, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τοπικές αγορές, κατα-

στήματα τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gigagora.gr και www.gi-

gagora.com τίθεται στην υπηρεσία του παραγωγικού δυ-

ναμικού της κάθε περιοχής παρέχοντας ένα χρήσιμο

εργαλείο στον κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τρό-

φιμα, ο οποίος μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να αποκτήσει ηλε-
κτρονική παρουσία με τις δυνατότητες που παρέχουν
πανάκριβα ηλεκτρονικά καταστήματα.
Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές μέσα από την Gigagora μπο-
ρούν:
α) Να προβάλλουν, να προωθούν τα προϊόντα τους ή την επιχεί-

ρησή τους και να δέχονται παραγγελίες μέσω ίντερνετ από την

ίδια περιοχή, από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό 

β) Να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους και τον τζίρο

τους με μοναδικό και ελκυστικό τρόπο και να προσελκύσουν

νέους πελάτες

γ) Να κερδίσουν επιπλέον προβολή μέσω της συνεχούς προώθη-

σης της Gigagora.gr σε στοχευμένους πελάτες και κοινωνικά δί-

κτυα

Οι καταναλωτές μέσα από την Gigagora μπορούν:
α) Να ψωνίζουν προϊόντα για το σπίτι ή για την επιχείρησή τους

από την οθόνη του υπολογιστή, συγκρίνοντας γρήγορα και απο-

τελεσματικά τιμές και ποιότητα

β) Να επιλέγουν αξιόπιστο προμηθευτή και να ενημερώνονται

άμεσα για τις προσφορές

γ) Να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα που δεν υπάρχουν στην το-

πική αγορά, με βάση τον τόπο παραγωγής

Η Gigagora δεν πουλάει, ούτε αγοράζει προϊόντα. Διευκολύνει

την επαφή μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού ή επιχειρήσεων

τροφίμων, μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, σε ένα

απλό, λιτό και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης. Η Gigagora σκο-

πεύει να βοηθήσει στις πωλήσεις των παραγωγών και των επι-

χειρήσεων τροφίμων και όχι να τους ανταγωνιστεί.

Η “Εξοχή” 

αρωγός στην

Κεφαλονιά

Ο Σύλλογος ΕΞΟΧΗ

Βούλας διοργάνωσε

στις 12.02.2014 εκδή-

λωση – τσάι με ζων-

τανή  μουσική στο

κέντρο VIVEMAR, στη

Βούλα. Τα έσοδα από

την εκδήλωση διατέθη-

καν στο Γηροκομείο

Ληξουρίου οι ένοικοι

του οποίου φιλοξε-

νούνται στο Κλειστό

Γυμναστήριο.
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Οι λόγοι που επέλεξα τον Σπύρο Πανά

ως επικεφαλής, είναι επειδή αναγνώ-

ρισα στο πρόσωπό του ότι έχει όλες τις

εκείνες τις αξίες που χαρακτηρίζουν

έναν «αγαθό» άνδρα. Είναι δυναμικός,

εργατικός, ακούραστος, ηθικός, δί-

καιος, βαθύς γνώστης των αυτοδιοικη-

τικών θεμάτων, έμπειρος, αφού κατείχε

πρωτεύοντα ρόλο επί  25 έτη εντός της

διοίκησης ενός, κατά γενικής ομολο-

γίας, επιτυχημένου Δήμου. Ενδιαφέρε-

ται πραγματικά για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής της πόλης μας, μάχε-

ται για την καταπολέμηση της αδικίας

και των ίδιων συμφερόντων που αντι-

μάχονται το κοινό καλό και απέδειξε

στην πράξη τις ικανότητές του, αφού

κατόρθωσε να επιτύχει την ολοκλή-

ρωση  πολλών και σημαντικών έργων

κατά τη διάρκεια της βραχείας θητείας

του ως Δήμαρχος. Συγκεκριμένα :   

- Έχει συμβάλλει σημαντικά στον

τομέα της καθαριότητας με την τοπο-

θέτηση κάδων απορριμμάτων και ανα-

κύκλωσης σε όλες τις Δημοτικές

Ενότητες. 

- Κατόρθωσε να εξαιρέσει την περιοχή

του Χερώματος Βάρης από τη Β’  ζώνη

προστασίας Υμηττού, προκειμένου να

ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης, ένα θέμα

που βασάνιζε τους κατοίκους επί πολλές

δεκαετίες αλλά κανείς δεν είχε καταφέ-

ρει να το επιλύσει.

- Συνεχίζει τις εργασίες για την Ανά-

πλαση του Μεγάλου Καβουρίου, ανακη-

ρύσσοντάς, με την πολύτιμη συνδρομή

του αρχαιολόγου-ιστορικού και συμπο-

λίτη μας Χρήστου Διονυσόπουλου, την

περιοχή ως αρχαιολογικό χώρο προστα-

τευόμενο από πάσης είδους ανοικοδό-

μηση, με σκοπό την κατασκευή

πρότυπου οικολογικού και αρχαιολογι-

κού πάρκου. Το έργο αυτό θεωρείται ένα

από τα σπουδαιότερα περιβαντολογικά

έργα διεθνώς. 

- Παρεμβαίνει προκειμένου να διαφυ-

λάξει το χαρακτήρα της Δημοτικής

Ενότητας Βούλας, ως περιοχής απο-

κλειστικής κατοικίας.

- Έχει αναβαθμίσει σημαντικά τους

κοινόχρηστους χώρους με τα έργα

ανάπλασης του παραλιακού μετώπου

της Βούλας, την κατασκευή ποδηλατο-

δρόμων στη Βούλα, τη δημιουργία οι-

κολογικού πάρκου στην οδό Ζακύνθου

στη Βούλα, τη σταδιακή αναβάθμιση

όλων των παιδικών χαρών του Δήμου,

τη διαμόρφωση πάρκων, ενίσχυση πρα-

σίνου και των δενδροφυτεύσεων σε

όλο το Δήμο, την ανακατασκευή της

πλατείας Εθνικής Αντίστασης – Πηγάδι

στο Κόρμπι κλπ.

- Έχει ήδη παραδώσει δύο νέα Σχολεία

σύγχρονων κτιριακών υποδομών στον

Ασύρματο Βάρης και στη Βουλιαγμένη.

- Έχει υλοποιήσει έργα οδοποιίας σε

όλες τις Δημοτικές Ενότητες (πχ.

Οδική ασφάλεια Πανοράματος Βούλας,

28 χλμ οδοστρώματος στην Μηλαδέζα,

συντηρήσεις και διαγραμμίσεις οδών,

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω της ενί-

σχυσης της οδικής σήμανσης κλπ).

- Έχει ενισχύσει την κοινωνική μέριμνα

του Δήμου αφού κατήργησε τα τρο-

φεία στους παιδικούς σταθμούς, ολο-

κλήρωσε το νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό

στη Μηλαδέζα, αναβάθμισε τη λει-

τουργία των δύο ΚΑΠΗ και δημιούρ-

γησε και νέο στη Βουλιαγμένη,

αναβάθμισε τη λειτουργεία του Κοινω-

νικού Ξενώνα στη Βουλιαγμένη, τη λει-

τουργία Προγράμματος Βοήθεια στο

Σπίτι και πλέον όλοι οι Δημότες απο-

λαμβάνουν πολλά προνόμια όπως εκ-

πτώσεις σε εμπορικά καταστήματα, σε

ιατρικά κέντρα, σε πλαζ, μέσω της Κάρ-

τας του Δημότη, η οποία χορηγείται σε

όλους δωρεάν.

- Λειτουργεί πλέον στο Δήμο μας Κοι-

νωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο στελε-

χωμένο από 12 Ιατρούς διαφόρων

ειδικοτήτων, 3 Φαρμακοποιούς και 19

λειτουργούς υγείας διαφόρων ειδικο-

τήτων, οι οποίοι προσφέρουν εθελον-

τικά τις υπηρεσίες τους.

- Τέλος έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα, κατά

τη διάρκεια της Δημαρχιακής θητείας

του Σπύρου Πανά, ο πολιτισμός και ο

αθλητισμός μέσω της δημιουργίας του

Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α), αφού

έχει εκπονηθεί και λειτουργεί ένα αρ-

τιότατο πρόγραμμα αθλητικών προ-

γραμμάτων και πολιτιστικών εκδη-

λώσεων για όλους τους κατοίκους του

Δήμου.

- Θεωρώ ότι, εφ’όσον ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ, πέτυχε μέσα σε ένα

έτος διακυβέρνησης ενός τόσο μεγά-

λου Καλλικρατικού Δήμου με σύνθετα,

ετερόκλητα, πολυποίκιλα και πολυμέ-

τωπα θέματα, να υλοποιήσει ένα τόσο

σημαντικό έργο (το οποίο δεν αναφέρ-

θηκε στο παρόν καθ’ ολοκληρίαν), είναι

ένας πολύ άξιος άνθρωπος ο οποίος

μέσα στα  πέντε έτη της επόμενης θη-

τείας του, θα δημιουργήσει τον πιο

όμορφο και λειτουργικό Δήμο της Ελ-

λάδας και όχι μόνο !!!

Τίνα Κουτρουβίδη
Δικηγόρος 

Γιατί επέλεξα να στηρίξω τον  Σπύρο Πανά

για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Λ Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ν. Μπουτσικάκη
Τηλ: 2295320340
Φαξ: 2295320323
Ωρωπός:  6-03-2014
Αρ. Πρωτ.:6200 
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού για την παροχή υπη-
ρεσιών ταχυδρομικών αποστολών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
για την παροχή υπηρεσιών ταχυ-
δρομικών αποστολών για την απο-
στολή της αλληλογραφίας του
Δήμου στο εσωτερικό συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας
60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Ωρωπού που βρίσκεται στη Λ. Χαλ-

κουτσίου 50, Ωρωπός, ΤΚ19015 την
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014. Ώρα
έναρξης του διαγωνισμού: 11.30.
Ώρα και ημερομηνία λήξης αποδο-
χής προσφορών: 20 Μαρτίου 2014,
ώρα 11.20
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λά-
βουν μέρος Φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις
(που υποβάλλουν κοινή Προσφορά)
που: 
(α) λειτουργούν νόμιμα στην Ελ-
λάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 ή διμερείς σχετικές συμ-
φωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σαν
κύρια επιχειρηματική ή επαγγελμα-
τική δραστηριότητα (όπως αυτό
αποδεικνύεται από τους καταστατι-
κούς τους σκοπούς και τον επίσημο
κύκλο εργασιών τους), κατά τα τε-
λευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον,
την παροχή ταχυδρομικών υπηρε-
σιών και διαθέτουν προς απόδειξη

τούτου, ειδική άδεια από την
Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και
Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.). 
(β) πληρούν τις διατάξεις του Ν.
4053/2012 για την άσκηση ταχυ-
δρομικών δραστηριοτήτων. 
(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της
πανελλαδικής κάλυψης και δύναν-
ται να παρέχουν ταχυδρομικό έργο
χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής
περιοχής, με συγκεκριμένη συχνό-
τητα. 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κα-
τατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που
ανέρχεται στο πόσο 3.000,00 ευρώ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών
είναι 12 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού της.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται τις ημέρες Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή και ώρες 9.00π.μ – 2.00μμ,
έως τις 19-03-2014, από το γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού,
Τηλέφωνο: 2295320340

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καλύβια    06  /  03  /  2014
Αριθ.   Πρωτ   74    
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφ.:  Ελευθερίου Σταμάτης
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337
Email : info@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώ-
που  ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ, προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδι-
κασίας Πρόχειρου διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές με συμ-
πλήρωση τιμολογίου και κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας "Οργάνωση εκδρομών
μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτι-
στικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα
έτους 2014", ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 25.200,00€ πλέον ΦΠΑ
13%.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80,
του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, την
36/2014 απόφαση του Δ.Σ. και την
ανάγκη του Νομικού Προσώπου
Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική

υπηρεσία
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος
Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 15-
6413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού στις
17/03/2014 και ώρα ώρα10:00 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό ορίζεται ύψους(5% )επί
του προϋπολογισμού σε 1.425,00€,
κατατίθεται από τους διαγωνιζόμε-
νους και πρέπει να απευθύνεται
προς το Νομικό Πρόσωπο “Αριστό-
δικος Δήμου Σαρωνικού” και να βε-
βαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της εκτέλεσης  της υπη-
ρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει
προ η κατά την υπογραφή της σύμ-
βασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης
,για το ποσό 5% της αξίας της με-
λέτης με ΦΠΑ, μη υπολογιζόμενης

της επιτευχθείσας εκπτώσεως.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά καθώς και η εγ-
γύηση συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει να υπογρά-
φονται από τους ίδιους τους δια-
γωνιζόμενους η τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζε-
ται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως 
Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει
από την υπογραφή της σύμβασης
έως και στις 31/12/2014.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα
γίνει σε όποιον προσφέρει οικονο-
μικότερη προσφορά εφόσον κριθεί
από την επιτροπή αξιολόγησης ότι
η προσφορά του πληροί τους
όρους  της συνημμένης μελέτης ,
με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ή του Προέδρου αυτού.
Περίληψη της παρούσας δημοσι-
εύεται στον τύπο και να αναρτηθεί
στο πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου
Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
χορηγούνται στους ενδιαφερόμε-
νους μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού. 

Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών

Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
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:  28-2-2014
Aρ. Πρωτ.:  11325

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο
Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγω-
νισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥ-
ΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2014» που αφορά τις ανάγ-
κες για καύσιμο κίνησης, πετρέλαιο
θέρμανσης, πρόσθετου καυσίμου
και λιπαντικών του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης, του Οργα-
νισμού Αθλητισμού Πολιτισμού &
Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ),
του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων
Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επι-
τροπής Α'θμια Εκπαίδευσης και της
Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαί-
δευσης με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης:

i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πε-
τρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυ-
βδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο
θέρμανσης), το μεγαλύτερο επί τοις
εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης  επί
της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής
του οικείου Υπουργείου.

ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα
3) και τα λιπαντικά  (Ομάδα 4)  τη
χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού της με α/α
1/2014 μελέτης της Δ/νσης Καθα-
ριότητας και Συντήρησης Οχημά-
των.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  για
την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:

Ομάδα 1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 256.191,00 ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ : 30.000,00 ΛΙΤΡΑ

Ομάδα 2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝ.: 118.284,36 ΛΙΤΡΑ

Ομάδα 3
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: 4.977,60 ΛΙΤΡΑ

Ομάδα 4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 6.886,00 ΛΙΤΡΑ
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας ανέρχεται σε
615.000,00 €,(μετά στρογγυλοποί-
ησης), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
394.999,74,(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%), για τα καύσιμα Ομάδα 1 
(Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη
Βενζίνη).
149.999,99€, (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%), για το Πετρέλαιο
Θέρμανσης Ομάδα 2. 
14.999,99€, (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%), για το Πρόσθετο
Καύσιμο Ομάδα 3.
54.999,45€, (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%), για τα Λιπαντικά
Ομάδα 4
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θε-
μάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),
του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης),την Τεχνική Μελέτη με
α/α  1/2014 και την με αρ. Πρωτ.
10833/26-2-2014 σχετική Διακή-
ρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 7-4-2014
και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα καταθέσουν προσφορά υποχρε-
ωτικά για όλες  τις  βασικές ομάδες
της μελέτης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
30.750,00 € 
Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-

λεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση
και υπολογίζεται στο  10% της συ-
νολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσί-
ευση στην  εφημερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων στις 26-2-2014
και δημοσιεύθηκε στις 28-2-2014
(με αρ. 2014/S 042-069577).
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr.
Πληροφορίες για τα τεύχη του δια-
γωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-
15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης
Δημήτριος , 2132019955 Ασημακό-
πουλος Άγγελος.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  
Σπάτα : 5-3-2014
Αριθμ. πρωτ.: 7101

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ  “ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος δια-
κηρύττει: Δημοπρασία μειοδοτική,
φανερή και προφορική για την αγορά
οικοπέδου από τον Δήμο Σπάτων
Αρτέμιδος  για την ανέγερση σχολι-
κού κτηρίου (1ου Νηπιαγωγείου) ΔΕ
Αρτέμιδος,  στην  περιοχή Γαλήνη –
Αλυκή Π.Ε.3 ή Π.Ε.2  της τοπικής κοι-
νότητας Αρτέμιδος  του Δήμου Σπά-
των Αρτέμιδος  και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον  σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση της περί-

ληψης διακήρυξης, ήτοι μέχρι 28
Μαρτίου 2014.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα
αναγράφονται επακριβώς τα στοι-
χεία του ακινήτου, χωρίς την αξία
του. Οι προσφορές θα πρέπει να
περιέχουν:

i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα
αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τη-
λέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εμ-
βαδό.
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα εις δι-
πλούν.
iii. Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν.
iv. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη.
v. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου
για την πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή και στοιχεία – έγγραφα απ’
όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο
κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθή-
κης προσημείωσης, κατάσχεσης
συντηρητικής ή αναγκαστικής, προ-
ικώου και κληρονομικού δικαίου,

δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκη-
σης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών,
φόρων και τελών δημοσίων και δη-
μοτικών οποιωνδήποτε, απαλλο-
τρίωσης, αποζημίωσης από
οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύ-
θερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή
έριδας με όλα τα συμπαρομαρ-
τούντα δικαιώματα των προσωπικών
και πραγματικών και των συναφών
με αυτά αγωγών. Επίσης πρέπει να
προσκομίσουν βεβαίωση δασαρ-
χείου ότι δεν είναι δασική έκταση    
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση των όρων της διακήρυ-
ξης και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος
:  Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ  213-
2007300 - 341).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  
Σπάτα : 5-3-2014
Αριθμ. πρωτ.: 7103

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ  “ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος
διακηρύττει: Δημοπρασία μειοδο-
τική, φανερή και προφορική για την
αγορά οικοπέδου από τον Δήμο
Σπάτων Αρτέμιδος  για την ανέ-
γερση σχολικού κτηρίου (δωδεκα-
θέσιου 7ου Δημοτικού Σχολείου)
ΔΕ Αρτέμιδος στην  περιοχή Γα-
λήνη – Αλυκή Π.Ε.3 ή Π.Ε.2  της το-
πικής κοινότητας Αρτέμιδος  του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος  και κα-
λούμε τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από τη δη-

μοσίευση της περίληψης διακήρυ-
ξης, ήτοι μέχρι 28 Μαρτίου 2014.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα
αναγράφονται επακριβώς τα στοι-
χεία του ακινήτου, χωρίς την αξία
του. 
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέ-
χουν:
i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα

αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τη-
λέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εμ-
βαδό.
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα εις δι-
πλούν.
iii. Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν.
iv. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη.
v. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου
για την πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή και στοιχεία – έγγραφα απ’
όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο
κάθε βάρους γενικά, χρέους, υπο-
θήκης προσημείωσης, κατάσχεσης
συντηρητικής ή αναγκαστικής, προ-
ικώου και κληρονομικού δικαίου,

δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκη-
σης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών,
φόρων και τελών δημοσίων και δη-
μοτικών οποιωνδήποτε, απαλλο-
τρίωσης, αποζημίωσης από
οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύ-
θερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή
έριδας με όλα τα συμπαρομαρ-
τούντα δικαιώματα των προσωπι-
κών και πραγματικών και των
συναφών με αυτά αγωγών. Επίσης
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση
δασαρχείου ότι δεν είναι δασική
έκταση.    
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση των όρων της διακήρυ-
ξης και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος:
Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ  213-
2007300 - 341).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Α.Ε.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου κλειστού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την τριετή παρα-
χώρηση δικαιώματος απλής χρήσης
χώρου ενός κυλικείου στον Επιβα-
τικό Προβλήτα λιμένα Λαυρίου, αρ-
μοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. (Αρ.
Διακήρυξης 2/2014).
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λι-
μένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση για πρόσθετες πληρο-
φορίες – Παραλαβή Εγγράφων –
Αποστολή
Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος
Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή Α.
Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύ-

ριο, ΤΚ 19500, τηλ. 22920 27711
Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμ-
βασης: Παραχώρηση δικαιώματος
απλής χρήσης χώρου για την εκμε-
τάλλευση ενός κυλικείου στον Επι-
βατικό Προβλήτα λιμένα Λαυρίου,
αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε..
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμέ-
νας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: Τρία έτη
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας
του διαγωνισμού: 14 Μαρτίου
2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανι-
σμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο,
Ακτή Α. Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφο-
ρών: Την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, από 09:00 π.μ. έως
12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Ορ-

γανισμού Λιμένος Λαυρίου.
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
υποχρεούνται να καταθέσουν εγ-
γύηση συμμετοχής ποσού των
2.000,00€ (δυο χιλιάδων ευρώ), ο
δε πλειοδότης υποχρεούται να κα-
ταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
ποσού ίσου με το άθροισμα πέντε
(5) μηνιαίων ανταλλαγμάτων.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού δια-
τίθεται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία του Οργανι-
σμού και έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα www.oll.gr

Για τον Οργανισμό Λιμένος 
Λαυρίου Α.Ε.

Αριστείδης Ε. Βίτσιος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚΥΓ-Ν7Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΚΡΩΠΙΑΣ                                       
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
Πληροφορίες: Δ. Περιβολάρη
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963 
Κορωπί,06/03/2014 
Αριθμ.   Πρωτ. : 413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ 
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την εργασία «Ερ-
γασίες Υποστήριξης Μηχανημά-
των Ήχου για Εκδηλώσεις, Αμοιβή
Δασκάλας Χορού, Έξοδα Πολιτι-
στικών Δραστηριοτήτων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Οι εργασίες θα εκτελεστούν προ-
κειμένου για την εκτέλεση εργα-
σιών που είναι απαραίτητες για την
υποστήριξη μηχανημάτων ήχου για
εκδηλώσεις του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ»

του Δ. Κρωπίας, την παροχή υπη-
ρεσίας δασκάλας χορού, για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και Δημιουργικής
απασχόλησης και σε πολιτιστικά
προγράμματα που υλοποιούνται
από μεμονωμένους καλλιτέχνες
της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο, είτε για κάθε ένα
από τα τμήματα 1έως 7. Εναλλα-
κτικές προσφορές δεν γίνονται δε-
κτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται
δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 18 Μαρτίου 2013 ώρα
λήξης 10:00π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσω-
ποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα

γίνει την 18 Μαρτίου 2013 ώρα
λήξης 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 2%, μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 10 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1:
12.195.12€ πλέον ΦΠΑ
23%,ΤΜΗΜΑ 2: 7.964,60€ πλέον
ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 3: 7.256,64€
πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 4:
9.026,11€ πλέον ΦΠΑ 13%,
ΤΜΗΜΑ 5: 4.535,40€ πλέον ΦΠΑ
13%, ΤΜΗΜΑ 6: 4.535,40€ πλέον
ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 7: 5.619,47€
πλέον ΦΠΑ 13%.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από ίδιους πόρους.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους  Διακήρυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 17 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε: Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 06/03/2014
Α.Π. 4749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτη-
σίας και παρατηρήσεων επί των κτη-
ματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Κτηματογρα-
φική αποτύπωση  - Μελέτη Γεωλογι-
κής καταλληλότητας  -  Υδραυλική
μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική
μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδό-
μηση των περιοχών παραθεριστικής
κατοικίας ‘Σπηλιά Ζέζα’ και ‘Αγια-
σμόθι’ της Δ.Ε.Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής». 
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑ-

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

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

Η αναπληρώτρια
Διευθύντρια Τ.Υ.

Αναστασία Μαγγενάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ-Γ
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EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου 

Derby Αγγλιας και  σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς

Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία

Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

Δυναμική και αποτελεσματική καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυ-

σήσει με την επανάληψη, το πάθος για τη μάθηση,

δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη δια

μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών αρχών της

Aγγλικής γλώσσας.

Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαί-

τερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων

Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μα-

θητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ. 6906996694

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πι-
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. & FAX. 2109631041

Email. stathatos@fitandgo.gr

ΕΛΑΣΤΙΚΑ:  CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝ-

ΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ

- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ -                            ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ -

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ                        

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :   ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩ-

ΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!

ΩΡΑΡΙΟ :  08:00 ΕΩΣ 19:00  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙ-

ΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ν. Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:           22953 20323
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑ-
ΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδό-
σεως του ενιαίου κανονισμού προ-
μηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτι-

κού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) 
• Την υπ. αρίθμ. Π1/3306/
03.11.2010/ ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
• Των λοιπών διατάξεων και εγκύ-
κλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. 
• Την 67/2014 απόφαση της οικονο-
μικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν
οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:

6199/06-03-2014)
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ-
ΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑ-
ΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονο-
μικότερη προσφορά (χαμηλότερη
τιμή) ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης ανάμεσα στις προσφορές

που πληρούν τις τεχνικές προδια-
γραφές και τους όρους της διακή-
ρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
17/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφο-
ρών και αρχίζει η διαδικασία της
αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του
Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγου-
μένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγι-
σης των προσφορών και έως τις 14:00
μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκ-
προσώπου την ημέρα και έως την ώρα
αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια ποσού 43.269,60€
πλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή συνολική
δαπάνη 48.894,65€ κατανέμεται ως
εξής:

ΟΜΑΔΑ Περιγραφή Σύν. με ΦΠΑ 13% Κωδ. Αρ. Προϋ/σμού
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το 
ΟΜΑΔΑ Α εργατοτεχνικό προσωπικό 47.253,89€ 10.6063.0002, 15.6063.0002,

του Δήμου Ωρωπού 20.6063.0002, 25.6063.0002,
30.6063.0002, 35.6063.0002,

45.6063.0003
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το
ΟΜΑΔΑ Β εργατοτεχνικό προσωπικό του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 1.640,76€ 10.6063.0002

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-

χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής

στο διαγωνισμό, αξίας ίσης με το

5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ

για την ομάδα για την οποία γίνεται

η προσφορά, δηλαδή σε περίπτωση

που υποβάλλεται προσφορά για την

Ομάδα Α  ποσού  2.362,70€, σε πε-

ρίπτωση που υποβάλλεται προ-

σφορά για την Ομάδα Β ποσού

82,04 € και σε περίπτωση που υπο-

βάλλεται προσφορά και για τις δύο

ομάδες Α και Β ποσού 2.444,74€.

Οι εγγυητικές θα απευθύνονται στο

Δήμο Ωρωπού ανεξάρτητα από το

για ποιες ομάδες υποβάλλονται

προσφορές. Οι εγγυητικές επιστο-

λές θα πρέπει να ισχύουν έως και

την 18η Οκτωβρίου 2014.

Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους προμηθευτές έως τις

18-09-2014, καθώς και για τον χρόνο

που αποδέχθηκαν να παρατείνουν

την προσφορά τους. Προσφορά που

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του

προβλεπόμενου από την διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα τεύχη δημοπράτησης και πληρο-

φορίες μπορούν να ζητηθούν από

τα γραφεία του Δήμου  Ωρωπού,

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00πμ έως 1:30 μμ) μέχρι και τις

14/03/2014. κατόπιν έγγραφου αι-

τήματος. Για την παραλαβή των

τευχών θα καταβάλλεται το ποσό

των 10,00€, εκτός και αν ο ενδια-

φερόμενος αναλάβει την αναπαρα-

γωγή των τευχών με δική του

δαπάνη. Επικοινωνία: αρμόδιος

υπάλληλος Μπουτσικάκη Νίκη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ν.Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:           22953 20323
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΛ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδό-
σεως του ενιαίου κανονισμού προ-
μηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί

Κυρώσεως Δημοτ. και Κοινοτ. Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) 
• Την υπ. αρίθμ. Π1/3306/ 03.11.2010/
ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
• Των λοιπών διατάξεων και εγκύ-
κλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. 
• Την 67/2014 απόφαση της οικονο-
μικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν
οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :

6198/06-03-2014)
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ-
ΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΛ» με κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανά-
μεσα στις προσφορές που πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους

όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
19/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφο-
ρών και αρχίζει η διαδικασία της
αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προ-
ηγουμένη εργάσιμη ημέρα της απο-
σφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτο-
προσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την
ημέρα και έως την ώρα αποσφράγι-
σης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια ποσού 59.603,64€
πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολική
δαπάνη 73.312,48 κατανέμεται ως
εξής:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνολο με ΦΠΑ 23% Κωδ. Αριθ. Προϋ/σμού Τίτλος Προϋ/σμού
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ Α Χαρτί εκτύπωσης 10.811,70
――――――――――――――――――――――――― 10.6612.0001 Προμήθεια Γραφικής Ύλης

ΟΜΑΔΑ Β Γραφική Ύλη 9.298,43
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ Γ Αναλώσιμα Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, 
εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων

φωτοτυπικών κτλ 53.202,35 10.6613.0003 και φωτοτυπικών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ: 73.312,48

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
ομάδα για την οποία υποβάλλεται
προσφορά, δηλαδή: ποσού 540,59€
για την ομάδα Α, ποσού 464,92€
για την ομάδα Β και ποσού 2.660,12
€ για την ομάδα Γ. Σε περίπτωση
που υποβάλλεται προσφορά για πε-
ρισσότερες από μία ομάδες το
ποσό της εγγυητικής επιστολής θα
πρέπει να υπολογιστεί ως άθροισμα

των εγγυητικών των αντίστοιχων
ομάδων. Χρόνος ισχύος της εγγυη-
τικής επιστολής έως τις 20-10-
2014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τους προμηθευτές έως τις
20-09-2014, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρα-
τείνουν την προσφορά τους. Προ-
σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης και πληρο-

φορίες μπορούν να ζητηθούν από
τα γραφεία του Δήμου  Ωρωπού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00πμ έως 1:30 μμ) μέχρι και τις
18/03/2014. κατόπιν έγγραφου αι-
τήματος. Για την παραλαβή των
τευχών θα καταβάλλεται το ποσό
των 10,00€, εκτός και αν ο ενδια-
φερόμενος αναλάβει την αναπαρα-
γωγή των τευχών με δική του
δαπάνη. Επικοινωνία: αρμόδιος
υπάλληλος Μπουτσικάκη Νίκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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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

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

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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

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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Ερωτήσεις - απαντήσεις, σχετικά με τις παρεχόμενες υπη-

ρεσίες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κατά τη μεταβατική περίοδο και

μέχρι τη λειτουργία του νέου Φορέα Πρωτοβάθμιας Φρον-

τίδας Υγείας - Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

(Π.Ε.Δ.Υ.) -, εξέδωσε ο Οργανισμός, για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των ασφαλισμένων.

1. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;

Στη μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη παρέχεται:

-  Από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, στους

οποίους δόθηκε δικαίωμα 400 επισκέψεων ασθενών ανά μήνα.

-  Από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών Νοσοκομείων, τακτικά

και επείγοντα, από Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά ιατρεία.

2. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜ-

ΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ;

- Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στο

www.eopyy.gov.gr.

-  Από το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης ασφαλισμένων

ΕΟΠΥΥ, στο τηλέφωνο 210 3803470 και ώρες 08.00 π.μ.

έως 15.00 μ.μ., με αστική χρέωση.

-  Από τα Δημαρχεία, στα οποία έχουν αναρτηθεί λίστες

των συμβεβλημένων ιατρών.

-  Από τα ΚΕΠ όλης της Ελλάδας. 

3. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ;

Ελεγκτές γιατροί υπάρχουν:

- Στα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

- Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, Μα-

ρούσι.

- Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ της

Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Οι Ελεγκτές Ιατροί θα βρίσκονται στις παραπάνω ΠΕ.ΔΙ.

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για όσο χρονικό

διάστημα χρειασθεί.

Επιπρόσθετα, το έργο των ελεγκτών είναι η έγκριση ή μη

παροχών (οπτικά, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή, κ.λπ.)

όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΚΠΥ.

4. ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ (AYE) ΚΑΙ ΔΕΥ-

ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ (BYE) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ;
Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες

(BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

(ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής.

Η Επιτροπή ΑΘΗΝΑΣ εδρεύει επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μα-

ρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ).

Η έναρξη λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών έχει ξεκινή-

σει από τις 4/3/2014.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των

Επιτροπών, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις

d7.t4@eopyy.gov.gr ή d3@eopyy.gov.gr. 

6. Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ), εδρεύει στην Απο-

στόλου Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), συνεδριάζει

καθημερινά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8110690. Για όλες τις χο-

ρηγούμενες άδειες, ανεξαρτήτως ημερών, απαιτείται πα-

ραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

15. Οι μονάδες θα ανοίξουν στις 19/3/2014.

σ.σ. Και ο θεός να βάλει το χέρι του σ’ όποιον χρειαστεί την
ανάγκη τους, με το λαβύρινθο που έχουν φτιάξει...

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πού μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μέχρι τη λειτουργία του Π.Ε.Δ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ουρολόγος-Ανδρολόγος 
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών

Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)

Τηλ. 22990 46446,  6944 690344

e-mail: proubesis@hotmail.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ.: +30 210 6604645
Email : press@palini.gr
Αριθμός Μελέτης : 48/20 1 0
Πρωτόκολλο Περίληψης Διακήρυ-
ξης: 9086 / 2014
Γέρακας, 7/3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει
διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση της «Προμήθεια και εγκα-
τάσταση τηλεμετρικού συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου διαρροών
στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου
Παλλήνης», με προϋπολογισμό
2.642.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται για τους όρους της
προκήρυξης, να παίρνουν πληρο-
φορίες και να παραλαμβάνουν τα
τεύχη του διαγωνισμού από τα γρα-
φεία του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης
12 – Γέρακα ΤΚ 15344. Αρμόδιος
υπάλληλος προς τούτο είναι Οικο-
νόμου Σοφία στο τηλ: 210.6604649
- 47 και Fax :210.6604646, όλες τις
εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την
δημοσίευση της προκήρυξης του
διαγωνισμού και όπως προβλέπεται
στους όρους της Διακήρυξης.
3. Το αντικείμενο της σύμβασης
είναι η «Προμήθεια και εγκατά-
σταση τηλεμετρικού συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου διαρροών
στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου
Παλλήνης».
Στόχος του συστήματος είναι η συ-
νεχής παρακολούθηση και επί-
βλεψη σημαντικών παραμέτρων της
λειτουργίας του συστήματος
ύδρευσης (παροχή, πίεση, ηλε-
κτρική κατανάλωση κ.λ.π.), η συλ-
λογή και αποθήκευση των σχετικών
ιστορικών δεδομένων και η εκτέ-
λεση χειρισμών για τον έλεγχο των
ενεργών στοιχείων του συστήμα-
τος ύδρευσης. Το αντικείμενο της
Σύμβασης το οποίο περιγράφεται
αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών
Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβα-
τικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι
εργασίες 
- Λεπτομερή Σχεδιασμό του προ-
σφερόμενου ολοκληρωμένου συ-

στήματος.
- Προμήθεια και εγκατάσταση του
ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client,
Εκτυπωτές, Οθόνες προβολής,
κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού
Ελέγχου (ΚΣΕ).
- Προμήθεια και εγκατάσταση των 13
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμε-
νών – Αντλιοστασίων, των 13 Τοπι-
κών Σταθμών Ελέγχου Μειωτών, των
26 Τοπικών Σταθμών Συλλογής Δε-
δομένων και ελέγχου των ηλεκτρο-
κίνητων δικλείδων απομόνωσης των
Παροχών της ΕΥΔΑΠ και των 25 Το-
πικών Σταθμών Συλλογής Δεδομέ-
νων μέσα στους οικισμούς της
Ανθούσας του Γέρακα και της Παλ-
λήνης, καθώς και του απαιτούμενου
εξοπλισμού αυτών.
- Προμήθεια και εγκατάσταση όλου
του λογισμικού που απαιτείται για
την λειτουργία του Συστήματος.
- Προμήθεια και εγκατάσταση όλου
του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμ-
περιλαμβανομένων των όποιων
αναμεταδοτών απαιτηθούν για την
απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λει-
τουργία του Συστήματος, καθώς και
την υποβολή των αιτήσεων για την
ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς
απαιτούνται.
- Προμήθεια και εγκατάσταση όσων
οργάνων αναφέρονται στη μελέτη
(μετρητές στάθμης, παροχής, πίε-
σης, ηλεκτρικών μεγεθών κ.λ.π.)
- Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής
και δοκιμές αποδοχής επί τόπου
του έργου (επιτόπια τεστ).
- Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργα-
σιών και παράδοσης του Συστήμα-
τος.
- Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων
λειτουργίας και συντήρησης (τεκ-
μηρίωση).
- Εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την
υποστήριξη και τη συντήρηση του
Συστήματος.
- Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση
καλής λειτουργίας για το διάστημα
μετά την Οριστική Ποσοτική και
Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας
(Συστήματος), το οποίο αναφέρεται
στην Τεχνική Προσφορά και αξιο-
λογείται.
4. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτι-
κών προσφορών

5. Η προσφορά θα αφορά στο σύ-
νολο της προμήθειας όπως αυτή
περιγράφεται στα τεύχη.
6. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η
του μηνός Μαϊου του έτους 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης πα-
ραλαβής των προσφορών 10:30
π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.
Τόπος υποβολής των προσφορών
και διεξαγωγής του διαγωνισμού
είναι τα γραφεία Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης
12 – Γέρακας ΤΚ 15344, Ν. Αττικής,
Ελλάδα.
Το άνοιγμα των οικονομικών προ-
σφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο, σε
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί
με σχετική πρόσκληση της Επιτρο-
πής Διενέργειας Διαγωνισμού του
Δήμου Παλλήνης.
7. Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμ-
φερότερη από οικονομικής άποψης
προσφορά
8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό
είναι ανοικτή επί ίσους όρους, σε
όσους πληρούν τις νομικές, οικονο-
μικές και τεχνικές προϋποθέσεις
από την Προκήρυξη και διαθέτουν
την απαιτούμενη επαγγελματική
επάρκεια. Στον διαγωνισμό μπο-
ρούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/
και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες
ή ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της
ΕΕ και έχουν την καταστατική τους
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την
κύρια εγκατάσταση τους στο εσω-
τερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ
και στο εσωτερικό των χωρών που
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμ-
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
ΠΟΕ και ασκούν επάγγελμα σχε-
τικό με το δημοπρατούμενο αντικεί-
μενο, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οι-
κείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική
Ένωση. Για την περίπτωση κοινο-
πραξιών προμηθευτών ή ένωσης
προμηθευτών, τα μέλη της Κοινο-
πραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέ-
ναντι στο Δήμο αλληλεγγύως και
εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση
που απορρέει από την σύμβαση ή
από το νόμο.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμ-
μετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο δια-

γωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες της μίας προσφοράς.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλεί-
ονται από την διαδικασία όλα τα
διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύν-
θεση των οποίων συμμετέχει το
πρόσωπο.
9. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζό-
μενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπρα-
ξία, εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο ή Επαγγελματική
Ένωση που καλύπτουν α) τη σύμ-
πραξη με οίκο κατασκευής ή αντι-
προσώπευσης εξοπλισμού
Προγραμματιζόμενων Λογικών
Ελεγκτών (P.L.C.) και συστημάτων
τηλελέγχου & τηλεχειρισμού
SCADA διαχείρισης ύδρευσης β)
σύμπραξη με οίκο ανάπτυξης λογι-
σμικού εφαρμογών και λογισμικού
επικοινωνιών, τους απαιτούμενους
όρους Χρηματοοικονομικής και Τε-
χνικής – Επαγγελματικής ικανότη-
τας καθώς και όλους τους όρους
που αναφέρονται στα τεύχη της
διακήρυξης.
10. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της
προμήθειας είναι 12 μήνες
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολήςύψους 162.483,00
Ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 180 ημέρες.
12. Οι προσφορές υποβάλλονται,
επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελλη-
νική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενες από επί-
σημη μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβά-
σεων καθώς και όλη η σχετική αλ-
ληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας, συντάσσονται στην ελλη-
νική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, τα
εργοστασιακά εγχειρίδια (prospec-
tus) των μηχανημάτων, οργάνων και
συσκευών μπορεί να είναι στην ελ-
ληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
13. Το έργο χρηματοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΕΣΠΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙ-
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου
Παλλήνης.
15. Η προκήρυξη απεστάλη στην
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στις 7/3/2014

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η

Κυριακή 2 Μαρτίου, μας επεφύλαξε ένα

ηλιόλουστο “άνοιγμα” στον καιρό και οι

αγώνες ορεινής ποδηλασίας (mountain bike)

και ορεινού τρεξίματος (Trail Run) στο Πα-

νόραμα της Βούλας, ολοκληρώθηκαν με

επιτυχία, κάτω από την αγωνιστική εμπειρία

της διοργανώτριας  XTERRA.

Οι αγώνες είχαν την υποστήριξη του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και

συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές και

απλοί πολίτες, που απόλαυσαν μια πανέ-

μορφη διαδρομή στη νότια πλευρά του

Υμηττού. 

Η ημέρα περιελάμβανε 2 ξεχωριστούς αγώ-

νες, ένα αγώνα XTERRA Trail Run (ορεινού

τρεξίματος) 6,5 & 15 χιλιομέτρων και έναv

αγώνα XTERRA mtb (ορεινής ποδηλασίας)

15 & 30 χιλιομέτρων. 

Την διοργάνωση τίμησαν με την συμμετοχή

τους κορυφαία ονόματα όπως ο Δημήτρης

Θεοδωρακάκος, ο Δημοσθένης Μαγγίνας, ό

Βασίλης Κρομμύδας, η Ντενίζ Δημάκη ο

Γρηγόρης Σουβατζόγλου και άλλοι.

Στα 6,5 χιλιόμετρα, ο πρωταθλητής τριά-

θλου Γρηγόρης Σουβατζόγλου κινήθηκε σε

γρήγορο ρυθμό από την αρχή και πήρε εύ-

κολα τη νίκη με τον Μονογυιό και τον Μα-

καντάνη στη δεύτερη και τρίτη θέση.

Στις γυναίκες στην μικρή απόσταση, η Αγ-

γελική Κεραμιδά πέρασε πρώτη τη γραμμή

τερματισμού με δεύτερη την Τβιςς και τρίτη

την Καπόμπαση.

Στη μεγάλη απόσταση των 15 χιλιομέτρων

ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος από την αρχή

πήρε προβάδισμα και έφτασε άνετα πρώτος

στον τερματισμό σε χρόνο κάτω από 57

λεπτά, με τον Δημοσθένη Μαγγίνα να ακο-

λουθεί 3 λεπτά αργότερα και τον Θανάση

Μακρυγιάννη να κλείνει την πρώτη τριάδα.

Στις γυναίκες η πρώτη θέση κρίθηκε στο

νήμα, με την πρωταθλήτρια τριάθλου Ντε-

νίζ Δημάκη να κερδίζει την Βικυ Κολοβού

με διαφορά 4 δευτερολέπτων!  Στην τρίτη

θέση τερμάτισε η Ελίνα Ασκάρογλου.

Η αγωνιστική ημέρα συνεχίστηκε με τον

αγώνα mountain bike που ξεκίνησε βάση

προγράμματος στις 13:30  με 75 και πλέον

συμμετέχοντες να παίρνουν εκκίνηση.

Στη μικρή απόσταση των 15 χιλιομέτρων

την πρώτη θέση κέρδισε ο Vicente Gacutan

με τον Σπύρο Χρυσικόπουλο και τον Δημή-

τρη Τσιμούρα στην δεύτερη και τρίτη θέση

αντίστοιχα

Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Σαμπρίνα

Τβιςς με δεύτερη την Σοφία Στεργίου και

τρίτη την Ελένη Γεώργα.

Τον αγώνα των 30 χιλιομέτρων κέρδισε ο

Γρηγόρης Σουβατζόγλου, (νικητής και του

αγώνα των 6,5 χιλιομέτρων στο τρέξιμο).

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Φα-

τούρος και ο Μιχάλης Παπασάββας στην

τρίτη θέση.

Στις γυναίκες η Ειρήνη Μούκα ήταν η νική-

τρια του αγώνα με την Ειρήνη Τερζή δεύ-

τερη και τρίτη την Ελένη Σούλα.

Ο Δήμαρχος των 3Β, Σπύρος Πανάς σε μή-

νυμά του σημείωσε: «Μια σημαντική και δια-
φορετική αθλητική διοργάνωση
φιλοξενήθηκε με επιτυχία σε μια από τις
ομορφότερες περιοχές της πόλης μας. Θέλω
να συγχαρώ τους διοργανωτές, αλλά και
τους συμμετέχοντες στον αγώνα γιατί μέσα
από αυτή την αθλητική διοργάνωση αναδεί-
χτηκε για μια ακόμα φορά η αξία του ευ αγω-
νίζεσθαι και η μοναδική φυσιογνωμία του
τόπου μας. Ζούμε σε μια πόλη που όπως απο-
δεικνύεται μπορεί και προσφέρει ξεχωριστές
δυνατότητες ενασχόλησης με τον αθλητι-
σμό. Ο Δήμος μας θα εξακολουθεί να στηρί-
ζει τέτοιες δράσεις που προβάλλουν τον
τόπο μας αλλά και τις αξίες του αθλητισμού». 

Το Πανόραμα Βούλας φιλοξένησε τους αγώνες τρεξίματος 

και ποδηλάτου με μεγάλη συμμετοχή αθλητών

Είκοσι έξι παιδιά των Τμη-

μάτων Σκάκι του Ν.Π.Δ.Δ.

“ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” συμμετεί-

χαν, μετά από κλήρωση,

στην  1η Σκακιστική Συνάν-

τηση Μαρκοπούλου –

Πόρτο Ράφτη, που διοργα-

νώθηκε το Σάββατο 22 Φε-

βρουαρίου, στο χώρο του

ΚΑΠΗ Π. Ράφτη.

Η Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμ-

πιζή και ο Πρόεδρος του

“Βραυρώνιος” Σπύρος Δρά-

κος, εκπροσωπώντας τον

Δήμο Μαρκοπούλου, βρά-

βευσαν τους καλύτερους

του τουρνουά: τρεις από την

ομάδα του Μαρκοπούλου και

τρεις αντίστοιχα από την

ομάδα του Πόρτο Ράφτη.

Στη συνέχεια, απένειμαν τι-

μητικές πλακέτες στους

υπεύθυνους των τμημάτων

Σκάκι του Προγράμματος

“Αθλητισμός και Πολιτισμός
Για Όλους”, Δημήτρη Ρουμε-

λιώτη και Αντώνη Αλιβιζάτο,

ευχαριστώντας τους, για τα

εθελοντικά δωρεάν μαθή-

ματα σκάκι, που προσφέ-

ρουν, εδώ και δυο  περίπου

χρόνια, στους δημότες.

Είναι πολύ σημαντικό και ευ-

χάριστο, ότι τα σκακιστικά

τμήματα στο Δήμο Μαρκο-

πούλου έχουν τόσα παιδιά,

γιατί το σκάκι είναι ένα

άθλημα που αναπτύσσει ιδι-

αίτερα τη σκέψη και την τα-

κτική.

Στα πλαίσια του Προγράμμα-

τος “Αθλητισμός και Πολιτι-

σμός για Όλους”,

συνεχίζονται τα δωρεάν μα-

θήματα Σκάκι, κάθε Κυριακή

6 - 8 μ. μ. στην αίθουσα Πα-

πουλάκου στο Μαρκόπουλο

και κάθε Τετάρτη 6 - 10 μ. μ.

στο ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη.

Για πληροφορίες και εγγρα-

φές, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται

στα γραφεία του “Βραυρω-

νίου” (2ος όροφος Δημαρ-

χείου Μαρκοπούλου) ή

τηλεφωνικά στο: 22990-

20124.

1η Σκακιστική Συνάντηση Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη
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Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας και ο Μη Κερδοσκοπικός Οργα-

νισμός W.I.N. HELLAS* ενώνουν τις δυνάμεις τους  την Κυ-

ριακή 16 Μαρτίου και ώρα 12:00 στο Κλειστό

«Γ.Γενηματάς» της Βούλας (οδός Σωκράτους), με στόχο

την ενίσχυση του αγώνα πρόληψης και αντιμετώπισης των

φαινομένων βίας και κακοποίησης των γυναικών, αλλά και

την ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ένα μίνι τουρνουά

μπάσκετ γυναικών με τη συμμετοχή των καλαθοσφαιρι-

στριών του Πρωτέα Βούλας και προσωπικοτήτων από το

χώρο του αθλητισμού και της showbiz.

Για το λόγο αυτό  πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου,

την περασμένη Τρίτη 4/3, όπου παρουσιάστηκαν οι  χορη-

γοί της εκδήλωσης (16 Μαρτίου), το πρόγραμμα, και οι κα-

λεσμένες που προσκλήθηκαν για το αθλητικό γεγονός.

Η Αντιπρόεδρος της W.I.N. HELLAS, Ντόλυ Φατσέα, στο

πλαίσιο της συνέντευξης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Εκ μέρους τις WIN Hellas, το ΔΣ, την project manager του
Οργανισμού Σαμάνθα Αποστολοπούλου και την Πρόεδρο
μας την κα. Μάντα Παπαδάκου θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά τον ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ, όπως και την BARILLA, την
SWAROVSKI και την COLLAGEN POWER που μας υπο-
στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια.

Η διοργάνωση  σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή,
στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και δύναμης, ένα
μήνυμα που ο αθλητισμός, με τον δικό του μοναδικό
τρόπο, μπορεί να περάσει και να εμπνεύσει στους ανθρώ-
πους.
[...] Σκοπός της  W.I.N. HELLAS είναι να προσφέρει κάθε
είδους βοήθεια για την προστασία και ενδυνάμωση γυναι-
κών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βία».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Ορθούλα Παπαδάκου, μέλος

του ΔΣ της W.I.N. HELLAS και πρώην παίκτρια της ομάδας

του Πρωτέα Βούλας: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα, καθώς
στον Πρωτέα Βούλας ήμουν αρκετά χρόνια και είχαμε ξε-
κινήσει από χαμηλά. Μαζί με τον Πρωτέα έχω μεγαλώσει,
έχω ωριμάσει και έχουμε φτάσει μέχρι Α2 κατηγορία. Είναι
για μένα οικογένεια μου και ως μέλος του ΔΣ της W.I.N.
είναι μεγάλη μου χαρά που διοργανώνουμε αυτό το event.
Σας περιμένουμε όλους εκεί στις 16 Μαρτίου.»

Τέλος αναφορά στην γιορτή έκανε η Βάσω Πετρίδου,

μέλος του ΔΣ του Πρωτέα Βούλας: «Ο Πρωτέας Βούλας
είναι ένας σύλλογος που δραστηριοποιείται στον χώρο του
Μπάσκετ. Έχουμε πάνω από 500 παιδιά στις Ακαδημίες μας
και το πιστεύω του συλλόγου μας είναι ότι είμαστε όλοι μια
ομάδα, μια οικογένεια και μέσα από αυτό το πιστεύω, τόσο
ο Πρόεδρος (κος Χρήστος Βασιλειάδης), όσο και τα μέλη
του Δ.Σ. πιστεύουμε πως ο αθλητισμός πέρα από την κα-
θαρή έννοια του αθλητισμού, έχει χαρακτήρα παιδαγωγικό
και κοινωνικό. 
...Είμαστε ενάντια στην βία τόσο στα γήπεδα, όσο και σε οποι-
ονδήποτε χώρο αυτή μπορεί να εκφραστεί. Το Γυναικείο

τμήμα λοιπόν του συλλόγου μας που είναι και το πιο γνωστό

καθώς αγωνίζεται στην Α1, αγκάλιασε όπως και ολόκληρος ο

σύλλογος την W.I.N. και προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε με

μεγάλη χαρά αυτόν τον μεγάλο Οργανισμό».

Εκπτωτική Κάρτα μέλους

Στο πλαίσιο μιας μόνιμης σχέσης της W.I.N. HELLAS με τον

Πρωτέα Βούλας, ο συνδετικός κρίκος  είναι η κάρτα Club

Proteas, η οποία είναι μια ονομαστική κάρτα μέλους, που

χρησιμεύει σαν εκπτωτική κάρτα, μέσα από συνεργασίες

με τοπικές αλλά κι άλλες επιχειρήσεις που έχει συνάψει ο

σύλλογος (πληροφορίες στο proteasvoulas.gr). 

Μέσω της κάρτας μέλους, σε κάθε εγγραφή ένα ποσό θα απο-

δίδεται προς την W.I.N. HELLAS, με αποτέλεσμα την μόνιμη

συνεργασία των δύο πλευρών.

Πρόγραμμα εκδήλωσης 12:00-15:00

12:00-12:10 Καλωσόρισμα – Έναρξη  

12:15 Πρώτη αναμέτρηση μικτού χρόνου 20λ.  

12:35 Τέλος αναμέτρησης 

12:40 Αγώνες επίδειξης μικρών ηλικιακών τμημάτων

13:00 Ζέσταμα για την 2η αναμέτρηση

13:05 Δεύτερη αναμέτρηση μικτού χρόνου 20λ  

13:25 Τέλος Αναμέτρησης

13:30 Διαγωνισμός Τριπόντων – Βολών

13:55 Χορηγία της Swarovski προς την W.I.N. Hellas

13:55 Κληρώσεις Δώρων – Βραβεύσεις

14:10 Μουσικό διάλλειμα

14:30 Είσοδος ομάδων – παρουσίαση – ζέσταμα

14:35 Έναρξη Τελικού

14:55 Τέλος Αναμέτρησης

Αποφώνηση – Ευχαριστίες – Παρουσίαση όλων όσων προ-

σέφεραν και συμμετείχαν στο event.

Η είσοδος στο Κλειστό Γ. Γενηματάς έχει καθοριστεί στα

5 ευρώ ανά ενήλικα, ενώ τα παιδιά ως 18 ετών και οι Ακα-

δημίες του Πρωτέα μπαίνουν δωρεάν.

Στο μέσο της γιορτής θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις

δώρων προς τους κατόχους εισιτηρίου, βραβεύσεις προς

τους Θοδωρή Παπαλουκά, Ορθούλα Παπαδάκου, Βασίλη

Κικίλια, Παναγιώτη Φασούλα, Φραγκίσκου Αλβέρτη Γιώρ-

γου Καλαιτζή, ενώ θα ακολουθήσουν και διαγωνισμοί τρι-

πόντων και βολών.

Ευχαρίστησαν την Barilla, την Swarovski και την Collagen

Power για την χορηγική προσφορά τους στην εκδήλωση.

Χορηγοί επικοινωνίας θα είναι ο NovasportFm 94,6 και το

sportshero.gr

* H W.I.N. HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης

και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Σκοπός της είναι να

προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και

ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κα-

κοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους πε-

ριβάλλον.

Παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική, μέσω εξει-

δικευμένων ψυχο - εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πανελ-

λαδικής γραμμής υποστήριξης γυναικών - θυμάτων βίας  210-

8996636.

Παράλληλα, η W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που χρειάζον-

ται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις

σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.

Συμβολικό Mίνι τουρνουά Μπάσκετ Γυναικών κατά της βίας
Με τις γυναίκες του Πρωτέα και προσωπικότητες του Αθλητισμού

Αιμοδοσία με τον ΝΟΚΒ

Ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης διορ-

γανώνει εθελοντική αιμοδοσία των μελών του και

των αθλητών του υπερ του Ασκληπιείου Βούλας.

Πληροφορίες

Τηλ. 2109671142   email: nokb@otenet.gr 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, βρίσκεται,

στην Τελική Φάση (Final 4) του Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων Πε-

τοσφαίρισης, που θα διεξαχθεί το

Σάββατο και την Κυριακή, 8 και 9 Μαρ-

τίου, στο Κλειστό Γήπεδο Μαρκοπού-

λου, αφού είναι ο διοργανωτής σε

συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο

Μαρκοπούλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Final 4:

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014.

17.00: Ελπίδα Αμπελοκήπων – Γ.Σ.

Ηλιούπολης.

19.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου – Φιλαθλη-

τικός Λάρισας.

Κυριακή, 9 Μαρτίου.

15.00: Αγώνας για θέσεις 3-4.

17.00: Τελικός.

Περιμένουν όλους στη μεγάλη αυτή

γιορτή του Αθλητισμού, να στηρίξουν

τις διαγωνιζόμενες ομάδες και να ζή-

σουν από κοντά τον παλμό των αγώ-

νων!

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Στην είσοδο, θα πραγματοποιηθεί συλ-

λογή συσκευασμένων τροφίμων, για

την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Final 4 Πετοσφαίρισης Νεανίδων στο Μαρκόπουλο




