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Σαράντα χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του

Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος: 1974 -

2014. “Μια ζωή”, τρεις γενιές. Η πρώτη, αυτοί που

έρχονταν από πριν, πριν τη μεταπολίτευση του

1974, o Λαμπράκης, το κοινωνικό κίνημα του 1965

και δώθε, οι “Δημοκρατικοί Σύνδεσμοι”, η Αντίσταση

στη διάρκεια της Χούντας, Μαγκάκης, Σάκης Καρά-

γιωργας, Κίνημα Ναυτικού, ΠΑΚ, Πολυτεχνείο...

Αυτοί που ήρθαν μετά, μετά το ‘74

και στα πρώτα χρόνια της άνδρωσης

του ΠΑΣΟΚ, και τέλος αυτούς που

έφερε το αντιμάμαλο1, αυτούς που

τους τράβηξε το “φως” της εξουσίας,

η μυρωδιά του “ψητού”, η “γλύκα του

μελιού”. 

Απ’ τα δύο τελευταία, κυρίως είδη,

είδα πολλούς στο Ζάππειο. Μέχρι

και το Λαλιώτη. 

Απουσίαζε δυστυχώς ο Ακης - μέγας παράγων από

την ίδρυση του “κινήματος” μέχρι και τον εκσυγ-

χρονισμό του Σημίτη! Αδυνατούσε να παρευρεθεί ο

παρ’ ολίγον αρχηγός και πρωθυπουργός, λόγω

ανειλημμένων υποχρεώσεων” στον... Κορυδαλλό.

Α’, “ανειλημμένες υποχρεώσεις”, όπως είπε ο Βενι-

ζέλος, είχε και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και

Πρωθυπουργός Γεώργιος Α. Παπανδρέου που πα-

ρακολούθησε ένα σεμινάριο της ...κάποιας Bank!!!...

Τον δικαιολόγησε όμως ο Βενιζέλος ειλικρινά!

“Είμαι βέβαιος ότι η ψυχή του είναι εδώ, μαζί μας”...

3η Σεπτέμβρη 2014: Η ύβρις και ο εμπαιγμός μιας

μεγάλης ιστορικής στιγμής ενός οράματος, της “Αλ-

λαγής” και της ελπίδας εκείνης της γενιάς της με-

ταπολίτευσης. 

Και η επονείδιστη χλεύη ήρθε απ’ τα... αντιμάμαλα,

τους “ποντικούς”, τους σαλταδόρους και τα “φύκη”.

Αφρόκαρφα, αρχιλόχεια2 βέλη απ’ τη μια, “πάρ-

θεια”3, απ’ την άλλη. 

Ισως είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω με τον

Πάγκαλο: “Το ΠΑΣΟΚ τελείωσε”... 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Τα Σαράντα
του ΠΑΣΟΚ

3η Σεπτέμβρη 1974 - 2014

Oρκωμοσίες στους ΟΤΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Βοθρολύματα σε ρέμα!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν θα επιζήσει ούτε μεταλλαγμένο, ούτε φτιασιδω-

μένο. Δεν χρειάζεται!.

Το 1974, η ιστορική στιγμή της Ελλάδος έλεγε

ΠΑΣΟΚ και Ανδρέας Παπανδρέου είχα πει· αν το

ισχυριζόμουν και σήμερα, θα ήταν εμπαιγμός, φάρσα!

Η ιστορία επαναλήφθηκε την πρώτη φορά με τον Ση-

μίτη, το 1996, και τον Γιώργο Α. Παπανδρέου, το

2009 και επαναλήφθηκε ως τραγωδία. Εάν επαναλη-

φθεί για δεύτερη φορά θα είναι ως φάρσα4.

ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, τέλος! Ο,τι είχε να δώσει, έδωσε.

Ο,τι είχαν να πάρουν, πήραν. Και πήραν πολλά...

Δεν τόλμησαν  όμως οι διοργανωτές να προβάλουν

μια φράση από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη (ευ-

τυχώς), κι έβαλαν μια ιστορική φράση του Ανδρέα

του 1993 («Το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται...») που νό-

μιζαν ότι τους βόλευε. Λέξη για την ιδρυτική διακή-

ρυξη, την επέτειο της οποίας τιμούσαν, υποτίθεται...

Θα τα θυμηθούμε εμείς και θα τ’ αντιγράψω από το

βιβλιαράκι, “ΠΑΣΟΚ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ”,

που ακόμα φυλάω στη βιβλιοθήκη μου...

Τί έλεγε η Διακήρυξη

«...Για να προστατέψουμε το έθνος, για να ανοίξουμε
το δρόμο, που οδηγεί στην αδέσμευτη λαϊκή κυριαρ-
χία και τη δημοκρατία. [...]
Σ’ αυτά τα πλαίσια πρέπει να ερμηνευτεί και η δικιά
μας απόφαση να προχωρήσουμε σήμερα σε μια πο-
λιτική πράξη, στη διακήρυξη των βασικών αρχών και
στόχων ενός νέου πολιτικού Κινήματος, του Πανελ-
λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Μόνο με την
ενεργό πολιτική παρουσία των πολιτών, απ’ άκρου εις
άκρο της Ελλάδας, θα εξασφαλιστούν τόσο η εθνική
μας ανεξαρτησία, όσο και η λαϊκή κυριαρχία. [...].
Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της
Πατρίδας μας» (σελ. 6-7).

«Μεταβλήθηκε η πατρίδα μας σε ξέφραγο αμπέλι, για
να διαβρωθεί η οικονομία μας από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις των Η.Π.Α. και της Δύσης, με τη συνερ-
γασία πάντα του ντόπιου μεταπρατικού κεφάλαιου.
Για να μαραθεί η ελληνική ύπαιθρος, για να μην απο-
δίδει ο ιδρώτας του αγρότη...» (σελ. 8-9)

«Η πορεία προς την υποτέλεια, την υπονόμευση των
εθνικών μας συμφερόντων, τη διάβρωση της λαϊκής
κυριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και την εκμε-
τάλλευση του Ελληνα εργαζόμενου πρέπει να ανα-
κοπεί» (σελ. 9).

«Η εθνική ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστα δεμένη με
τη λαϊκή κυριαρχία» (σελ. 10).

Κι ακόμα, τα “ακραία”, αλλά όμως αληθινά: «απαλ-
λαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου
μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφα-
λαίου...» (σελ. 11) και ακολουθεί το πλέον “ακραίο”:

«Και βέβαια, πρέπει η Ελλάδα να αποχωρήσει και
από το στρατιωτικό και από το πολιτικό ΝΑΤΟ (Να

θυμίσουμε ότι ο Κων/νος Καραμανλής είχε αποχωρή-

σει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και ακόμη

δεν είχαμε μπει στην ΕΟΚ (σημερινή Ε.Ε.) και συνε-

χίζει η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, του τότε

ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου: «Πίσω από το
ΝΑΤΟ, πίσω από τις αμερικάνικες βάσεις είναι οι μο-
νοπωλιακές πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα ντόπια
υποκατάστατά τους» (σελ. 11).

«Η κοινωνική απελευθέρωση, ο σοσιαλιστικός μετα-
σχηματισμός, αποτελεί το θεμέλιο λίθο του κινήμα-
τός μας. [...] Για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο...» (σελ. 12) 

«Η σημερινή μας διακήρυξη αποτελεί την πυξίδα που
θα καθοδηγεί την πορεία μας προς μια νέα, αναγεν-
νημένη, ανθρώπινη, σοσιαλιστική και δημοκρατική
Ελλάδα, μια Ελλάδα που να ανήκει στους Ελληνες»
(σελ. 15). Καλά... Τί να πεις τώρα; Τα λόγια της δια-

κήρυξης παραμένουν αναλοίωτα· το κόμμα σε προ-

χωρημένη σήψη.

Εγώ που πίστεψα σ’ αυτά τα λόγια τότε, γιατί να είμαι

ΠΑΣΟΚ, σήμερα;

Τόση... “αυτοεξυπηρέτηση”, δεν επιτρέπεται στην ηλι-

κία μου! Κι ύστερα δεν λησμονώ πως “ο λαός δεν

ξεχνά, τί σημαίνει δεξιά”! Μια “δεξιά” που συνεργά-

ζεται μια χαρά, με την “αριστερά” της σοσιαλ απάτης.

Μακριά!

――――――――

1. Αντιμάμαλο: Κυματοανάπαλση. Κύμα αναστροφής εντός λιμέ-

νων κυρίως, που αναδεύει το βυθό και παρασύρει ασταθή αντικεί-

μενα και ανύποπτους που απλά, τους παίρνει το κύμα.

2. Αρχιλόχειο βέλος: Χλευαστικό και οδυνηρό πείραγμα (από τον

ομώνυμο αρχαίο ποιητή).

3. Πάρθια βέλη: Αιφνιδιαστικά και ύπουλα χτυπήματα. Από την τα-

κτική των Πάρθων που ενώ υποχωρούσαν τρέχοντας, αλλά όχι

άτακτα, εστρέφοντο αιφνιδίως και έριχναν τα θανατηφόρα βέλη

τους προς τους διώκτες τους.

4. Γνωστή φράση του Μαρξ κατά τον οποίον η ιστορία επαναλαμ-

βάνεται, την πρώτη φορά ως τραγωδία και αν επαναληφθεί και

δεύτερη, ως φάρσα.

Tα Σαράντα του ΠΑΣΟΚ
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Σε χαρούμενο, ενωτικό και αισιόδοξο

κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή,

31 Αυγούστου, η τελετή ορκωμοσίας

της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου

Μαρκοπούλου, στην αίθουσα Δημοτι-

κών Συνεδριάσεων, του Δημαρχείου.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης

Μεθενίτης, δεσμεύτηκε πως θα συνε-

χίσει τόσο ο ίδιος, όσο και το σύνολο

των Δημοτικών Συμβούλων του και συ-

νεργατών του, να δουλεύουν το ίδιο

σκληρά, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο,

το καλό του τόπου και των πολιτών. 

Συμφώνησε με την προτροπή του Αντι-

περιφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου:

«Μπορεί μόνος σου να πας πολύ γρή-
γορα, αλλά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα πάτε πολύ
μακριά». 

Την ορκωμοσία ετέλεσε ο Αρχιμανδρί-

της πατέρας Ιερόθεος, Πρωτοσύγκελος

της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής, εκπροσωπώντας τον Μητρο-

πολίτη κ. Νικόλαο.

Την τελετή τίμησαν ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Αττικής  Πέτρος Φιλίππου, πολλοί

νυν και τέως, Περιφερειακοί Σύμβουλοι

και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Ο δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης, επανέ-

λαβε τη δήλωση που είχε κάνει και την

προηγούμενη τετραετία, όταν ανέλαβε

για πρώτη φορά το Δήμο, ότι δεν θα

είναι υποψήφιος για την επόμενη Δη-

μοτική Αρχή, “για να αποφεύγονται

φαινόμενα διαφθοράς”, δείχνοντας το

ύψος του ανδρός. Επίσης ζήτησε συ-

γνώμη από τους πολιτικούς του “αντι-

πάλους” για τις σκληρές προεκλογικές

αντιπαραθέσεις.

Μετά τον αγιασμό ακολούθησαν ομι-

λίες των εκπροσώπων των πέντε δημο-

τικών παρατάξεων, Κων/νου Αλλα-

γιάννη, Κων/νου Μεθενίτη, Γιώργου

Αδάμου, Λεωνίδα Μπέη και Θάλειας

Μπέη, και η εκδήλωση έκλεισε με ένα

καθιερωμένο κέρασμα.

Mε Σωτήρη Μεθενίτη και η νέα Δημοτική Θητεία στο Μαρκόπουλο

Δήμαρχος: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Γ.

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

πλειοψηφία:

ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γ. 

ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 

ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤ. 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντιπολίτευση:

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δ. 

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δ. 

ΓΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ 

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ – ΦΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δ.

ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η νέα σύνθεση της νέας Δημοτικής Αρχής

Με πάρα πολύ κόσμο έγινε η ορκωμοσία

και στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος με νέο

δήμαρχο τον Δημήτρη Μάρκου, την Κυ-

ριακή 31 Αυγούστου.

Η τελετή έγινε παρουσία του Μητροπολίτη

Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου.

Ο προηγούμενος δήμαρχος Χρήστος Μάρ-

κου δεν κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη

Δημοτική θητεία. Πιστεύουμε ότι έπαιξε

αποφασιστικό ρόλο η αποδοχή του να

γίνει το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

(ΚΕΛ) στο πλατύ χωράφι στα Σπάτα. Βέ-

βαια το έφερε προς συζήτηση και λήψη

απόφασης στο Δ.Σ. το οποίο το απέρριψε.

Και πιστεύουμε ότι είναι το μεγάλο πρό-

βλημα, που θα αντιμετωπίσει ο νέος δή- μαρχος Δημήτρης Μάρκου, αφού η Ε.Ε. έχει βάλει βέτο για την απουσία αποχέ-

τευσης στις πόλεις και

θα επιβάλλει βαρύ-

τατα πρόστιμα.

Η σύνδεση με την Ψιτ-

τάλεια που ζητάνε οι κάτοικοι δεν βλέ-

πουμε να είναι εφικτή.

Τα προβλήματα του Δήμου (Αρτέμιδα και

Σπάτα), είναι πολλά, μεγάλα και επείγοντα

και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Βέβαια ο νέος δήμαρχος δεσμεύθηκε  αλ-

λαγή: αλλαγή σε «ότι ξέραμε μέχρι τώρα
για το Δήμο». 

Ο Δημ. Μάρκου έχει θητεύσει στη Δημο-

τική Αρχή επί δημάρχου Αντώνη Τούντα.

Μια δημοτική αρχή που έχασε μεγάλες ευ-

καιρίες...

Ορκωμοσία στα Σπάτα - Αρτέμιδα με δήμαρχο τον Δημήτρη Μάρκου
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ΣΑΒΒΑΤΟ 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

“ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΛΙΤΖΑΧ”

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

θα προβληθεί η θεατρική

παράσταση «Χάσαμε τον

Ελιτζάχ» του Ryan Craig.  Η

θεματική της παράστασης

εστιάζει στις μαθητικές και

φοιτητικές διαδηλώσεις του

2011 στην Αγγλία και απο-

τελεί μια ιδιότυπη, χιουμορι-

στική ματιά στον τρόπο

ζωής των εφήβων της Αγ-

γλίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/9:  ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΛΥΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Ο δεύτερος κύκλος των εκ-

δηλώσεων Σφήττεια ολο-

κληρώνεται, την Κυριακή 7

Σεπτεμβρίου με τη λαϊκή

βραδιά στον Άγιο Δημήτριο

Αλυκού (με αφορμή τον

εορτασμό της γέννησης της

Παναγίας.

O Δήμος Κρωπίας σε συνερ-

γασία με τον πολιτιστικό

σύλλογο Αγίου Δημητρίου

διοργανώνουν κάθε χρόνο

εκδήλωση) στις 21:30 και

την Παρασκευή 12 Σεπτεμ-

βρίου με την χορευτική πα-

ράσταση των ομάδων

χορού παιδιών και ενηλίκων

του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός υπό

την δασκάλα χορού Ευαγ-

γελία Ιερωνυμάκη στο θέα-

τρο της Δεξαμενής, στις

21:00.

ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2014 στο Κορωπί: “Oι καλλιτέχνες της πόλης μας”
Δεύτερος κύκλος εκδηλώσεων έως 12/09/ 2014

Συνεχίζεται ο δεύτερος κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ Σφηττός με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ
2014» αφιερωμένες φέτος στους καλλιτέχνες του Δήμου Κρωπίας. 

Η είσοδος στις  εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό

«Aρώματα του κόσμου»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν στην

πρώτη φθινοπωρινή Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεν-

τρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, για μία «μυρωδιά» από

τα «αρώματα του κόσμου» της δημιουργού και soloist

Ζωής Τηγανούρια και να διασκεδάσετε σε έντεχνους και

ροκ ρυθμούς με το μουσικό συγκρότημα «4 OF A KIND»,

στις 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ.

Στη παράσταση αυτή ζωντανεύουν εικόνες, ήχοι και φι-

γούρες που φαντάζουν μαγικές. Ο Ástor Piazzolla, o Car-

los Gardel και ο Mariano Mores με το πάθος και τη φωτιά

του Tango, το αισθησιακό λίκνισμα του Latin, η Edith Piaf,

o Ennio Morricone, ο γλυκός αναστεναγμός του Ηπειρώ-

τικου Μοιρολογιού, το Παραδοσιακό Ελληνικό  γλέντι

της Θράκης, της Μακεδονίας, του Πόντου και των “Μπά-

λων” των νησιών μας, η διαχρονική  απλότητα των με-

λωδιών του Βασίλη Τσιτσάνη, η δεξιοτεχνία του Μανώλη

Χιώτη... Ο Goran Bregovic…

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ένα νέο τύπο ξεναγήσεων εγκαινιάζει από φέτος η

Εναλλακτική  Δράση σε μουσεία και άλλους αρχαιολογι-

κούς χώρους, αρχίζοντας από το μουσείο της Ακρόπο-

λης.  

Η ξενάγηση θα περιλαμβάνει:

α) Ενημέρωση για τις ιστορικές συνθήκε μέσα στις

οποίες δημιουργήθηκαν έργα όπως ο Παρθενώνας, το

Ερεχθείο, τα Προπύλαια κ.α  και 

β) Συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τους συμβολι-

σμούς των μυθικών παραστάσεων κ.α.

Η ξενάγηση είναι δωρεάν και θα γίνει από τον ιστορικό

Μάκη Σταύρου. 

Η συνάντηση θα είναι στην έξοδο του σταθμού Μετρό

Ακρόπολης στις 10.30 την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδω-

ρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948 

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική, διότι μέχρι

την Παρασκευή 12/9 το μεσημέρι (1 η ώρα) πρέπει να δη-

λώσουν στο Μουσείο τον ακριβή αριθμό ατόμων.

Σε μια γιορτή της μουσικής, της
τέχνης και του πολιτισμού, το Φε-

στιβάλ Αμαρουσίου είναι πολυσυλ-

λεκτικό και έχει θεάματα για

μικρούς και μεγάλους. Μέσα σε

αυτά, θεατρικές παραστάσεις, βρα-

διές κωμωδίας και τραγωδίας, συ-

ναυλίες και χορευτικές

παραστάσεις, κάποιες από τις

οποίες με ελεύθερη είσοδο και οι

περισσότερες με προνομιακό εισι-

τήριο για φοιτητές και ανέργους,

καθώς και κατόχους της κάρτας

Artemis Club. 

Το Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου γί-

νεται στο Αμαλίειο (Λεωφόρος Κη-

φισίας 219).

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 06/09 | Μιχάλης Τζουγανά-

κης (Συναυλία)

Κυριακή 07/09 | «Μαρούσι Hip Hop
Festival» με τους Razastarr, Αρτέ-

μης & Ρυθμοί Μεγάλοι, Ταφ Λάθος

& Dj Micro, WrongFace (Συναυλία)

Δευτέρα 08/09 | «Οι φόνισσες του
Παπαδιαμάντη» (Θέατρο)

Τρίτη 09/09 | Παραδοσιακό Νησιώ-
τικο Γλέντι (Συναυλία)

Τετάρτη 10/09 | «Ωχ Ηλέκτρα» (Θέ-

ατρο)

Πέμπτη 11/9 | «Σαν Παλιό Σινεμά»
(αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματο-

γράφο με την Άννα Φόνσου)

Παρασκευή 12/9 | «Τα τραγούδια
του πατέρα μου» Χάρης Βαρθακού-

ρης  - Γρηγόρης Μπιθικώτσης – Στέ-

λιος Διονυσίου (Συναυλία)

Σάββατο 13/09 | «Όλο  τον Κόσμο
Γύρισες» Γιάννης Κούτρας & Από-

στολος  Ρίζος (Συναυλία)

Πέμπτη 18/09 | «Bailando Espero»
με την σοπράνο Βιβιάννα Γιαννάκη-

Βραδιά τραγουδιών και χορού

Tango (Συναυλία & Χορός)

Παρασκευή 19/09 | «Το μεγάλο μας
τσίρκο» (Θέατρο)  

Σάββατο 20/09 | «Maroussi Jazz Fes-
tival» με τους Yiannis Kassetas

Group | Yiorgos Psihoyios Trio |

Nomad Tango by Marios Strofalis

Quintet |Depy & Melodies Project |

Alex Drakos Trio | Human Touch |

Crazy People Music. (Συναυλία)

Κυριακή 21 /09 | Νίκος Πορτοκάλο-

γλου & Γεωργία Νταγάκη (Συναυλία)

Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και

χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στο:

www.FestivalAmarousiou.gr

Προπώληση εισιτηρίων:
Στα καταστήματα Παπασωτηρίου, Public,

Seven Spots, IANOS, Reload Stores.

Στο περίπτερο της viva.gr στο The Mall

Athens.

Στο ΤΡΑΜάκι, Πλατεία Εθνικής Αντιστά-

σεως (Σταθμός ΗΣΑΠ) Μαρούσι.

Στα εκδοτήρια του Αμαλιείου (Λ. Κηφισίας

219) την ημέρα της εκδήλωσης βάσει δια-

θεσιμότητας.

http://www.viva.gr/ με έκπτωση έως 20% και

τηλεφωνικά στο 11876.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια oι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη

Γραμμή Δημότη 15321, στο τηλεφ.

κέντρο 213 2038000 του Δήμου.

Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου
Βραδιές γεμάτες με μουσική και ξεχωριστές θεατρικές ερμηνείες από τις 30
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Συνεχίζεται και εφέτος για 16η χρονιά η γιορτή Μελιού

στην Κερατέα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Η συμμετοχή μελισσοκόμων από τον Δήμο, αλλά και

από πολλές άλλες περιοχές πλαισιώνεται με παραγω-

γούς παραδοσιακών προϊόντων.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου συμμετέχει στην γιορτή ο

Γιάννης Μηλιώκας με την Αθηναϊκή Κομπανία και την

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το μουσικό σχήμα EN CARDIA

με ελληνόφωνα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας.

Η γιορτή ξεκινά στις 19.00 με την παρουσίαση των προ-

ϊόντων και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και

τις δύο ημέρες.

Γιορτή Μελιού στην

Κερατέα 
Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Η αυλαία του «Πολιτιστικού Σεπτέμ-

βρη Δήμου Παλλήνης» ανοίγει το

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και θα διαρ-

κέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις όλες είναι ελεύθερες

για το κοινό.

Και όπως σημειώνει ο δήμαρχος: Κόν-
τρα στη τάση της εποχής αναζητούμε
δημιουργικές διεξόδους που θα μας
εξασφαλίσουν πνευματική καλλιέρ-
γεια. Θέτουμε  ως  στόχο όχι την ευ-
καιριακή διασκέδαση αλλά την
αρμονία ψυχής και σώματος,  πράγμα
που μόνο η συμμετοχή σε έργα πολι-
τισμού μπορεί να  προσφέρει απλό-
χερα.       Ο Δήμος Παλλήνης, στην
αναζήτηση αυτή, ενώνει για ακόμα μια
χρονιά τις δυνάμεις του με τους συλ-
λόγους και τους φορείς της περιοχής,
προωθώντας την εθελοντική πολιτι-
στική προσφορά. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

― Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 21.30:

«ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΓΕΡΑΚΑ στο 2ΟΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ  

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 21.00:  ΣΥ-

ΝΑΥΛΙΑ αλληλεγγΥης – ENCARDIA

ME TON ΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

(ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕ-

ΡΑΚΑ)

*Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδή-

λωση θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό

Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αρι-

στείδου).

ΕΙΣΟΔΟΣ: προσφορά τροφίμων για

το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου

Παλλήνης      

― 17/9, 20.30 – Θεατρική Παράσταση

“Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ” του Μολιέ-

ρου

Τμήμα εφήβων – Θεατρικά Εργαστή-

ρια Δ.Ε. Γέρακα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ) 

― 19/9 - 20.30 : ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΑΝΤΟ, ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ.
«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ» 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΙ-

ΝΙΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ

ΧΟΡΟΣ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ – «KILESPΑ» , kilespa.word-

press.com

(ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»)

― Σάββατο 20/9 - 20.00: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙ-

ΚΟΥΔΙΑΣ 2014 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ

«Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕ-

ΡΑΚΑ  (ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

― ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9, 20.00 :  ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  κωμωδία «ΑΠΟΠΕΙΡΑ

ΛΗΣΤΕΙΑΣ» διασκευή του έργου του

Σάμυ Φαγιάντ  «Πως να ληστέψετε

μία τράπεζα» -  Θεατρική ομάδα «ΦΙ-

ΛΟΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ η ΚΑΝΤΖΑ                            

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ)

(Κλειτάρχου και Αριστείδου).

― ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9, 20.00:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ» του Αρ-

γύρη Χιόνη- Θεατρική Ομάδα «ΠΑΝ-

ΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝ-

ΘΟΥΣΑΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ)

Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Πλούσιο λαϊκό γλέντι 

στην Παλλήνη

Τα «ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2014» κλείνουν το εορταστικό

τους τριήμερο με λαϊκό γλέντι στην Πλατεία Αγίου Γε-

ωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω από την έδρα

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής).

Συγκεκριμένα: Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου λαϊκό γλέντι με

την ορχήστρα της ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ και το δεξιοτέχνη

στο βιολί ΝΙΚΟ ΕΥΒΟΙΩΤΗ, που καλούν να ταξιδέψουμε

μαζί τους σε ένα αρχιπέλαγος μελωδίας και κεφιού,

καθώς και παραδοσιακούς χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Στους χώρους του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν ο Σύλλο-

γος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – «Η Αγκαλιά» και

Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής

«Ανοιχτή Αγκαλιά» με σκοπό να ενημερώσουν τους θεα-

τές για τις δράσεις και τους στόχους τους.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ είναι ΔΩΡΕΑΝ! 

Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο και ψησταριά για

τους επισκέπτες της εκδήλωσης. 

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου

(Σ.ΕΚ.Β.), οργανώνει το 43ο Φεστιβάλ

βιβλίου στο Ζάππειο μέγαρο και ήδη

άνοιξε τις πύλες του από τις 5 Σε-

πτεμβρίου έως τις 21/9.

Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποι-

ηθεί πληθώρα εκδηλώσεων όπως, αφιε-

ρώματα, θεατρικά αναλόγια, θεατρικό

παιχνίδι για παιδιά, βιβλιοπαρουσιάσεις

κ.ά., το πλήρες πρόγραμμα των οποίων

θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το 43ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που συν-

διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Εκδοτών

Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και ο Οργανισμός

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

του Δήμου Αθηναίων  σε συνεργασία

με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της

UNICEF, είναι αφιερωμένο στο λογο-

τεχνικό και εικαστικό έργο του μεγά-

λου Eλληνα ποιητή Νάνου Βαλαω-

ρίτη. Παράλληλα θα λειτουργήσει έκ-

θεση εικαστικών έργων του ποιητή

και θα γίνει παρουσίαση του συγγρα-

φικού έργου του με ελεύθερη είσοδο

για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του

Φεστιβάλ.

Ωρες λειτουργίας 18.00 - 23.00

Κυριακή 10.30 - 23.00

www.sekb.gr

«ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ 
‘Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ’»

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής  του Δήμου 3Β, θα παρουσιάσει  μια σατιρική βραδιά ,

με τίτλο: «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ‘Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ’», το Σάββατo

6 Σεπτεμβρίου  και ώρα 21:00, στο Θέατρο  Βέμπο, στην

παραλία  της Βούλας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Οι σατιρικές κούκλες της «Μικρής Σκηνής» σε συνεργασία

με την ομάδα St.COMEDY θα σατιρίσουν και θα αποδομή-

σουν την ελληνική πραγματικότητα  Οικονομία, πολιτική,

αθλητισμός, πολιτισμός, επικαιρότητα. 

Πρόκειται για μια  σατιρική παράσταση,  με αυθεντικά στοι-

χεία, που επιμελείται ο γνωστός Κώστας Παπαγεωργίου,

μιμούμενος παράλληλα και τις φωνές των «γνωστών»,

ηρώων, που  θα εμφανίζονται στην κουκλο-σκηνή. Μaζί του

οι Θανάσης Παπαγεωργίου και ο Φίλιππος Φιλόγλου.

Η όλη παράσταση – διάρκειας 2ωρών διανθίζεται και με

αιχμηρά τραγούδια - ειδικά “συντεθειμένα” και προσαρμο-

σμένα στην τρέχουσα επικαιρότητα.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 

στο Πόρτο Ράφτη

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών Ερασιτε-

χνικών Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.) Πόρτο Ράφτη και ο

Δήμος Μαρκοπούλου, έχουν ετοιμάσει και φέτος,

ένα πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και

παραδοσιακούς χορούς, στα πλαίσια της ετήσιας

ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8.30 το

βράδυ, στο Άγαλμα του Αφανούς Ναύτη, στο λι-

μάνι του Πόρτο Ράφτη.

43ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΖΑΠΠΕΙΟ, 5-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 
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Διαψεύσεις Δημάρχου

Κορωπίου

Με αφορμή δημοσίευμα της δημοσιογραφικής  ιστοσελίδας

www.notioanatolika.gr για τις προθέσεις του Δημάρχου Κρω-

πίας Δημητρίου Κιούση σχετικά με τον ορισμό των νέων αν-

τιδημάρχων και αρμοδιοτήτων δημοτικών συμβούλων ο

Δήμαρχος Κρωπίας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη δημόσια ορκωμοσία της νέας

δημοτικής αρχής κάποιοι επιχειρούν να προεξοφλήσουν τις

αποφάσεις μου, να υπονομεύσουν το συλλογικό και ενωτικό

πνεύμα που διέπει τη  νέα  πλειοψηφία και να επηρεάσουν

την ομαλή λειτουργία της νέας διοίκησης για την επόμενη

περίοδο. Το δημοσίευμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγ-

ματικότητα και αποτελείται από εικασίες και σενάρια που

προσπαθούν να παρουσιάσουν τους δημοτικούς συμβού-

λους της πλειοψηφίας ως να ενδιαφέρονται μόνο για καρέ-

κλες και θέσεις μικροεξουσίας. Ας μη βιάζονται. Η νέα

διοίκηση θα έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αρμό-

ζουν σε μια σύγχρονη αιρετή διοίκηση. Όλοι οι εκλεγμένοι

δημοτικοί σύμβουλοι θα συμμετέχουν στο δημοτικό έργο και

στη διοίκηση του δήμου. Τα ΜΜΕ δεν μπορούν να καθορί-
ζουν τις τύχες, το μέλλον κάθε τόπου και να ασκούν πολι-
τικές πιέσεις».

"Φτιάχνω το δικό μου 
ανόθευτο κρασί χωρίς 

χημικά πρόσθετα"

Την  Πέμπτη 4/9 στις 19.00 ξεκίνησε  το σεμινάριο του "Φτιά-
χνω το δικό μου ανόθευτο κρασί χωρίς χημικά πρόσθετα"
Το σεμινάριο ξεκινάει στις 19.00 μμ ακριβώς γιατί όπως ση-

μειώνει ο “δάσκαλος” Μάρκος Βιδάλης (δεν υπάρχει «ακα-

δημαϊκό τέταρτο» για καθυστέρηση. 

Γιατί ναι μεν είμαστε “σχολή

ανωτάτης υποστάθμης και

παιδείας” και για να ακριβο-

λογούμε είμαστε το πανεπι-

στήμιο του “πεζοδρομίου”, το

πανεπιστήμιο της ζωής δη-

λαδή. Και η ζωή δεν χαρίζει

δέκατο του δευτερολέπτου

πόσο μάλλον τέταρτο της ώρας)!

Έτσι όσοι θέλουν να είναι και ενωρίτερα στο χώρο “Βλα-

στός” (Τριπόλεως 19, Αργυρούπολη) μπορούν να έρθουν

αλλά όσοι έρθουν μετά τις 19.00 θα χάσουν αυτά τα οποία

θα έχουμε πει.

Πληροφορίες: Κιν: 694 25 100 25 

στο Δήμο 

Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου

συνεδριάζει την Κυριακή,

7η Σεπτεμβρίου 2014 και

ώρα 10η π.μ. στην αί-

θουσα συνεδριάσεων

«Ιατρού Μαρίας Γιάννη –

Πίντζου» του Δημαρ-

χείου Μαρκοπούλου.

Tην πρόσκληση υπογρά-

φει η Πλειοψηφήσασα

Δημοτική Σύμβουλος

Μαρία Κιμπιζή.

στο Δήμο 
Σαρωνικού

Την Κυριακή 7 Σεπτεμ-

βρίου 2014 και ώρα

11:00 θα πραγματοποι-

ηθούν στο δημαρχιακό

μέγαρο Καλυβίων. 

Την πρόσκληση υπογρά-

φει ο πρώτος σε ψήφους

Δημοτικός Σύμβουλος

Σάββας Γκέραλης και

τέως πρόεδρος Αναβύσ-

σου.

στο Δήμο 
Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης,

καλεί σε ειδική συνε-

δρίαση, την Κυριακή

07.09.2014, και ώρα

10:30, για να διεξαχθεί η

προβλεπόμενη, από τα

άρθρα 64 και 74 του Ν.

3852/2010 εκλογή, όπως

παραπάνω.

στο Δήμο

Διονύσου
Το νέο Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Διονύσου

θα συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση, την Κυ-

ριακή 7 Σεπτεμβρίου και

ώρα 17:30, στο Πολιτι-

στικό Πνευµατικό Κέν-

τρο Αγίου Στεφάνου

(Ευαγγέλου Πεντζερί-

δου 03).

στο Δήμο
Λαυρεωτικής 
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαυρεωτικής καλεί, την

Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου

και ώρα 11:30.

Την πρόσκληση υπογρά-

φει η πρώτη σε σταυ-

ρούς δημ. σύμβουλος

Βελετάκου Ευαγγελία.

στο Δήμο ΒΒΒ
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης καλεί, την

Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου

και ώρα 10:00.

Την πρόσκληση υπογρά-

φει ο πρώτος σε σταυ-

ρούς δημ. σύμβουλος

Χρήστος Βαδάσης.

Στο Δήμο
Κρωπίας 

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

στις 10 το πρωί ολοκληρώ-

νονται οι διαδικασίες λει-

τουργίας του νέου

δημοτικού συμβουλίου.

Στο Δημοτικό Κατάστημα

Ραφήνας (Αραφηνίδων

Αλών  10-12), στη Ραφήνα,

συνεδριάζει το νέο Δ.Σ. την

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και

ώρα 11:00 π.μ., 

Την πρόσκληση υπογράφει

ο πλειοψηφών σε σταυρούς

σύμβουλος Ευάγγελος Αν.

Μπούρνος.

Δημαιρεσίες στους Δήμους
Συνεδριάζουν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου σε όλους τους Δήμους τα Δημοτικά Συμβούλια

προκειμένου να εκλέξουν προεδρείο και τις απαραίτητες, βάσει του  Ν. 3852/2010 άρθρα

64 και 74, Επιτροπές, που θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 05-

03-2017, όπως παρακάτω:

1) Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας)

2) Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικών και ανα-

πληρωματικών) 

3) Λήψη απόφασης για εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4) Λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής

Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ. Αττικής) για τη δημοτική περίοδο 2014 - 2019.

Οπως γράφουμε και στην παραπλεύρως σελίδα, σε

πολλούς Δήμους, ανά την επικράτεια, έχουν γίνει

ενστάσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου.

Σε κάθε Δήμο με διαφο-

ρετική αιτιολογία. Είτε

κατευθείαν από το Δή-

μαρχο είτε από δημοτι-

κούς συμβούλους. Είτε

για τη διαφορά ψήφων,

είτε για το μέγεθος του

ψηφοδελτίου, είτε γιατί

οι υποψήφιοι εμπίμπτουν

σε διατάξεις που δεν έπρεπε να συμμετέχουν λόγω

θεσμικής θέσης. 

Ετσι βρίσκονται πολοί σε αναμονή περιμένοντας να

εκδικαστούν προκειμένου να οριστικοποιηθεί το

αποτέλεσμα.

Ηδη στην Ανατολική Αττική έχουν προσφύγει από

τους Δήμους Ωρωπού, Σπάτων-Αρτέμιδος και 3Β.

Στο Δήμο 3Β μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στη

σελ. 7.

Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος έχει γίνει προσφυγή

για μη τήρηση της ποσόστωσης γυναικών στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο από την «Ελληνική Αυγή» του

Γρηγόρη Γερακόπουλου.

Στο Δήμο Ωρωπού έχει γίνει προσφυγή για μη τή-

ρηση της ποσόστωσης στα Τοπικά Συμβούλια από

τον συνδυασμό «Ενεργός Δήμος Ενεργοί Δημότες»

του Επαμεινώνδα Δημητρίου.

Ενστάσεις κατά του εκλογικού αποτελέσματος σε πολλούς Δήμους

;
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Εκδικάστηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη

2014, η ένσταση της “Ανεξάρτητης Κί-

νησης ΒΒΒ” του Σπύρου Πανά, κατά

της εκλογής του συνδυασμού “ΒΒΒ-

Πόλη για να Ζεις» Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλου και αντιστρόφως η αντέσταση,

αν και μία ημέρα πριν (Κυριακή 31/8)

ορκίστηκε δήμαρχος σε πανηγυρική τε-

λετή.

Η αίθουσα του  Διοικητικού Πρωτοδι-

κείου Πειραιά γέμισε από υποψηφίους

και όχι μόνο, δημοτικούς συμβούλους

κυρίως του Σπ. Πανά.

Οι συνήγοιροι και των δυο πλευρών κα-

τέθεσαν τις θέσεις τους με επιχειρή-

ματα και στοιχεία που εν πολλοίς είχαν

ιδιαίτερη σημασία.

Οι συνήγοροι του Σπ. Πανά αναφέρθη-

καν:

― σε δέκα ψηφοδέλτια του Γρ. Κων-

σταντέλλου, που δεν βρέθηκαν στο

σάκκο  και προέρχονται από το τμήμα

4585. Σημειώνουν γι’ αυτό οι συνήγο-

ροι του Σπ. Πανά στην ένστασή τους:

«Στο εκλογικό τμήμα 4585, τα υπ’ αριθ.
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
και 299 ψηφοδέλτια, σύνολον δέκα (10)
πρέπει να αφαιρεθούν από την εκλογική
δύναμη του Συνδυασμού των αντιδίκων
‘‘ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ –
ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ’’, διότι τα ψηφοδέλ-
τια αυτά δεν υφίστανται και δια τούτο άλ-
λωστε δεν ανευρέθησαν τα σώματά τους
στο σάκκο με το εκλογικό υλικό. Η Δικα-

στική Αντιπρόσωπος, εξάγοντας τα ψηφο-
δέλτια από την κάλπη δεν τα αρίθμησε
‘’ένα προς ένα’’ με τη σειρά που έβγαιναν,
όπως ρητώς ορίζεται στο νόμο (άρθρο 91
παρ. 1 εδ. α’ και β’ ΠΔ 26/2012, κατά πα-

ραπομπή από το άρθρο 29 Ν. 3852/2010),
αλλά τα ‘’στίβαξε’’ και τα κατέταξε σε τέσ-
σερεις ομάδες : Α) ψηφοδέλτια του δικού
μας συνδυασμού, Β) ψηφοδέλτια του συν-
δυασμού των αντιδίκων, Γ) λευκά και Δ)
άκυρα. Τούτο προκύπτει και εκ του γεγο-
νότος ότι η αρίθμηση όλων των ψηφοδελ-
τίων έγινε κατά παράβαση του νόμου
συνεχόμενα και τα μεν δικά μας ψηφοδέλ-
τια έλαβαν αρίθμηση από το 1 έως και 142,
του δε αντιδίκου συνδυασμού από 143 έως
και 300».

― Ακόμη, για 163 ψηφοδέλτια επίσης

του Κωνσταντέλλου (όσα δηλαδή πήρε

ο συνδυασμός σ’ αυτό το τμήμα, τo

4576) που είναι ατσαλάκωτα και αδί-

πλωτα, σαν να βγήκαν μόλις από το τυ-

πογραφείο: κανένα δίπλωμα, καμμία

πτυχή!!

Γράφουν οι συνήγοροι του Σπ. Πανά:

«Στο εκλογικό τμήμα 4576 τα έγκυρα ψη-

φοδέλτια ήσαν 291 και ο συνδυασμός μας
‘’Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης’’ έλαβε 128 ψήφους,
ενώ ο αντίδικος συνδυασμός
‘’Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη –
Πόλη για να ζεις’’ έλαβε 163 ψή-
φους, ήτοι υπήρχε εις βάρος μας
διαφορά 35 ψήφων.
Εντούτοις, κατά την επανακα-
ταμέτρηση με έκπληξη διαπι-
στώσαμε ότι όλα τα ψηφοδέλτια
του αντιπάλου συνδυασμού
που υπήρχαν στο σάκκο (συνο-
λικά 163) ήσαν ατσαλάκωτα,
χωρίς τσακίσεις (διπλώσεις) και ‘’σιδε-
ρωμένα’’. Επιπλέον, οι φάκελοι βρέθηκαν
στον εκλογικό σάκκο, ανοιγμένοι, αλλά

ατσαλάκωτοι».

― Αναφέρθηκαν επίσης στη δημοσκό-

πηση που εκυκλοφόρησε τις τελευ-

ταίες ημέρες σε τοπική εφημερίδα και

όπως διαβεβαίωσε και η εταιρεία που

φαίνεται ότι την έκανε “Kapa Research”

δεν είναι δική της είναι πλαστή, 

― σε μηνύματα μέσω κινητών που

εστάλησαν την ημέρα των εκλογών σε

ψηφοφόρους και έγραφαν: «ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ Ν' ΑΠΟΚΤΗ-
ΣΕΙ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. ΓΡΗ-
ΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ». Αυτό,

όπως αναφέρθηκαν οι συνήγοροι του

Σπ. Πανά επρόκειτο για συκοφαντικό

μήνυμα το οποίο είχε στόχο να υπονο-

μεύσει την παράταξη ΑΚΙΒΒΒ, να δημι-

ουργήσει ψευδείς εντυπώσεις στο

εκλογικό σώμα και προσπάθεια παρά-

νομου επηρεασμού.

― σε 796 άκυρα ψηφοδέλτια του συν-

δυασμού του Γρ. Κωνσταντέλλου, γιατί

πολλά φέρουν χαρακτηριστικά γνωρί-

σματα, όπως η παραπλεύρως εικόνα

(ζωγραφισμένοι κύκλοι, ζωγραφισμένα

τεράστια Χ με κουκίδες, σύμβολα πε-

ρίεργα) και αριθμούν σε πολλές δεκά-

δες.

― για 43 ψηφοδέλτια του συνδυασμού

του Σπ. Πανά τα οποία ακυρώθηκαν

ενώ δεν θα έπρεπε. 

― Επίσης ότι η Δικαστική Αντιπρόσω-

πος στο εκλογικό τμήμα 4576 Αικατε-

ρίνη Βερόνικα Αγαλιώτη ήταν εν

ενεργεία  δημοτική σύμβουλος του

συνδυασμού του Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλου και ο πατέρας της υποψήφιός

του στην παρούσα εκλογική διαδικασία.

Από την πλευρά του Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου, η  συνήγορός του, είπε ότι

αδίκως ακυρώθηκαν  ψηφοδέλτια της

παράταξης. Την απουσία των δέκα ψη-

φοδελτίων  του Γρ. Κωνσταντέλλου τα

ονόμασε λάθος της δικαστικής αντι-

προσώπου, λόγω όγκου εργασίας.

Οσο για τα ψηφοδέλτια που βρέθηκαν

ατσάκιστα δήλωσε ότι τα έκανε ρολό η

δικαστική αντιπρόσωπος και τα έδεσε

με λαστιχάκι για να μην τσαλακω-

θούν(!), κάτι που προκάλεσε το γέλιο

σε όλο το ακροατήριο.

Για τη δημοσκόπηση, μάλλον δεν είχε

τίποτα να πει καθώς και για τα SMS

αφού κατέθεσε  ότι ήταν γραμμένα αο-

ρίστως και όχι κατά του Πανά(!)

Για όποιον ενδιαφέρει η λεπτομέρεια,

μπορεί να δει όλη την ένσταση στο

www.ebdomi.com/ειδήσεις.

Μιχάλης Στεφανίδης

Αν βλέπατε τέτοια σημάδια πάνω σε 

ψηφοδέλτια πώς θα τα χαρακτηρίζατε;

Εκδικάστηκε η ένσταση του Σπ. Πανά κατά της εκλογής του Γρ. Κωνσταντέλλου

Ισχυρά “χαρτιά” κατέθεσε η πλευρά του Πανά



8 ΣΕΛΙΔΑ - 6  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗ

Στο περασμένο  άρθρο είχαμε τονίσει, πως ο

Παυσανίας, θεωρούσε τον ναό του Επικου-

ρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, σαν τον ωραι-

ότερο ναό μεταξύ των ναών της

Πελοποννήσου. 

Και αυτό, λόγω της  ομορφιάς  της πέτρας του

και της συμμετρίας  των αναλογιών του. 

Ο ναός αυτός, σε μια απότομη στροφή του

ανηφορικού μας δρόμου πρόβαλε  μοναχικός

καi  απομονωμένος ανάμεσα στα  ψηλά βουνά

της Δυτικής Αρκαδίας,. 

Κατά τα χριστιανικά χρόνια  είχε καταφέρει

να γλυτώσει χωρίς να καταστραφεί και να δια-

λυθεί από τη  μήνι των θρησκευτικών φανατι-

κών.

Αλλά όταν   ένας σεισμός τοπικός παρενέβη

και συμμάχησε με τον χρόνο, επήλθε η  με-

ρική έως μεγαλύτερη  κατάρρευση του. 

Πάλι όμως το δυσπρόσιτο και απόκρημνο της

περιοχής, απέτρεψε τους όποιους επιδόξους

στην ολοκληρωτική εξαφάνιση  του,   όσον

αφορά την μεταφορά των αρχαίων μαρμάρων

και ασβεστολιθικών ογκολίθων για οικοδομική

εκμετάλλευση. 

Το 1814, τυχοδιώκτες “φιλέλληνες’’  από τη

πολιτισμένη Δύση,  έσπευσαν να διαλύσουν

και να οικειοποιηθούν,  αυτό το όσο  μέχρι

εκείνη τη στιγμή, είχε  σεβαστεί η φύση.  

Κατά βάση  αυτοί ήσαν  αρχαιοκάπηλοι, ανέ-

λαβαν δε  την εκσκαφή, υπό   την μορφή  μιας

μικτής  κερδοσκοπικής υποτυπώδους εται-

ρείας, μεταξύ δε αυτών ευρέθησαν και  δεινοί

επιστήμονες,  όπως οι   Στάκελμπεργκ  και

Κόκκερελ, αλλά και αυτοί απεδείχθησαν βυθι-

σμένοι στον άκρατο τυχοδιωκτισμό. Τελικά

λεηλάτησαν εν γνώσει και με τη συνεργασία

του ντόπιου ελληνικού  πληθυσμού  τον αρ-

χαίο ναό. Τα κλαπέντα αρχαιολογικά ευρή-

ματα τα  πούλησαν σε πλειστηριασμό  στον

βασιλικό οίκο της Αγγλίας για να στολίσει

κατά το σύνηθες τα μουσεία του. Το εύλογο

δε  ερώτημα είναι ότι «ναί διηρπάγησαν, αλλά

μήπως και εν τη ουσία διασώθηκαν από την

ελληνική αδιαφορία,  τον ντόπιο γνωστό   κερ-

δοσκοπισμό την αμάθεια ή και τον θρησκευ-

τικό μας  αναχρονιστικό και θρησκευτικό

φονταμελισμό;

Η περαιτέρω συζήτηση είναι φυσικά οδυνηρή,

αλλά και εκφεύγει του παρόντος.  

Ο οδοιπόρος και νομικός  στο επάγγελμα,

Εμμανουήλ Λυκούδης ο οποίος  είχε επισκε-

φθεί στις Βάσσες  τον ναό μόλις  πρίν από το

1900, μας δίνει την γεωγραφική οριοθέτησή

του.  «Κείται σε  υψόμετρο 1.130 μέτρων.

Προς βορράν έχει σαν προστατευτικό τοί-

χωμα το  Κοτίλιο όρος, προς ανατολάς το

όρος Λυκαίον, από μακρυά αγναντεύεται λευ-

κοσκεπής ο Ταύγετος. Νότια και μεσημβρινά

οι πεδιάδες της Μεσσηνίας. Και πιο μακρυά  η

Μεσόγειος. Στα πόδια του και προς δυσμάς, η

κοιλάδα του  Κοτιλίου,  και τα οφιοειδή νερά

με τους καταρράκτες του ποταμού της Νέδας,

που κυλούν διαχωριστικά ανάμεσα σε Μεσ-

σηνία και Ηλεία στην προσπάθεια τους να χυ-

θούν  στο Ιόνιο πέλαγος».

Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα, αποτελεί

όπως προείπαμε   αριστούργημα της τέχνης

του Ικτίνου. Από δε το 1986, έχει χαρακτηρι-

σθεί  από την Ουνέσκο ως Μνημείο Παγκό-

σμιας Κληρονομιάς.

Το όλο αναστηλωμένο επίτευγμα του ναού,

προφυλάσσεται από μια ισχυροτάτη καλαί-

σθητη και  μηχανικά  εντυπωσιακή κατασκευή,

τύπου τέντας ανοιχτού σκεπάστρου.  Κάτω

από την τέντα, προβάλει  πανύψηλος  ο ναός,

επιβλητικά όρθιος και σχεδόν πλήρως     ανα-

στηλωμένος. Κατά την αναστήλωση,  χρησι-

μοποιήθηκαν με  σεβασμό  όλα  τα υπάρχοντα

αρχαία υπολείμματα των ασβεστολιθικών ογ-

κολίθων και μαρμάρων, με απόλυτη την ενδει-

κτική χρονολογική τους επισήμανση και

διάκριση. 

Ο ναός φαίνεται  να χτίστηκε γύρω στο 420

με 410  π.Χ. σαν δε γενική δομική ύλη έχει

τον τοπικό ασβεστόλιθο,  ο οποίος είναι ιδιαί-

τερα ευάλωτος  στις καιρικές μεταβολές και

στην αδυσώπητη  φθορά  εκ του χρόνου. 

Ο ναός παρουσιάζει χαρακτηριστικές αρχιτε-

κτονικές ιδιότητες.

Πρώτα πρώτα ο προσανατολισμός του.  Η εί-

σοδος δεν είναι οριοθετημένη όπως σε άλ-

λους ναούς προς την ανατολή,  αλλά προς

τον   βορρά,  με μικρή απόκλιση προς ανατο-

λάς.

Κατά τον θρύλο δε, αυτός ο ιδιάζων προσα-

νατολισμός οφείλεται στο να  τιμηθεί ο Απόλ-

λων, ο οποίος με τον βόρειο άνεμο που

χάρισε, κατέστειλε την επιδημία η οποία εμά-

στιζε  τη Φιγάλεια. Οι κάτοικοι σε ευγνωμο-

σύνη  έχτισαν και αφιέρωσαν σε αυτόν τον

ναό, αποκαλώντας τον θεό, Επικούριο,   με

άλλα λόγια  προστάτη και πολιούχο της πε-

ριοχής.

Ο ναός είναι περίπτερος και  εξωτερικά  δω-

ρικός, δηλαδή γύρω γύρω έχει κίονες δωρικού

ρυθμού. Μακρόστενος με  15 αντί τους συνή-

θεις  13 κίονες στην κάθε επιμήκη πλευρά του

και ανά πέντε στη βραχύτερη, όπου και η  με-

ταξύ τους απόσταση είναι μεγαλύτερη των

άλλων.  ΄Ολοι δε  οι κίονες αυτοί  έχουν ύψος

εξι μέτρων.  Η σε  μήκος περίπτερη δομή  κα-

ταγράφεται σε 39, 87  επί 16,13 μέτρα.  Αλλά

οι  μετώπες των εξάστηλων πλευρών δεν

είναι λαξευμένες.  

Ο ναός δεν είναι ευρύς σε χώρο,   γιατί σκο-

πός του ήταν   να στεγάσει μόνο  το λατρευ-

τικό άγαλμα του θεού και όχι  το εκκλησίασμα

ολόκληρο.

Μέσα  στον σηκό του ναού, υπάρχουν ημικίο-

νες, (κίονες κατά μήκος κομμένοι) οι οποίοι

καλύπτουν   πέντε δίκην γλώσσας τοιχικές

προεξοχές της ανατολικής και δυτικής πλευ-

ράς. Και αυτοί οι ημικίονες είναι ιωνικού ρυθ-

μού. Οι δύο εξ αυτών, που αντιστοίχως

έρχονται μπροστά στο άδυτο, στρέφουν σε

κλίση 45 μοιρών και σαν θύρες μερικώς τονί-

ζουν την είσοδο προς αυτό. Ανάμεσά τους

και λίγο πιο μπροστά από τη μέση  της εισό-

δου προς το άδυτο,  υπάρχει ένας πλήρης κίο-

νας κορινθιακού ρυθμού.  Τα επιστήλια των

κιονοκράνων του σηκού,  φέρουν ή μάλλον

εφεραν την κλαπείσα  ζωφόρο ή ζωοφόρο, η

οποία ως  ευρισκομένη  εσωτερικά  του ναού

συμπληρώνει την ιδιαιτερότητα  της αρχιτε-

κτονικής του. Στη  ζωοφόρο αναπαρίσταται η

μάχη Κενταύρων και Λαπίθων και η μάχη του

Θησέα με τις Αμαζόνες.   Το κιονόκρανο του

κορινθιακού κίονα, παρουσίαζε  εκτροπή από

τη  συνήθη κορινθιακή  τεχνική. Το κιονόκρανο

αυτό όμως άγνωστον πως, έχει απολεσθεί,

λέγεται κατά την μεταφορά του προς φυγά-

δευση, από Έλληνες ντόπιους, αλλά την ει-

κόνα του όπως και όλων των άλλων, την

πληροφορούμεθα από διασωθέν ιχνογράφημα

ζωγράφου αρχαιολόγου που συμμετείχε στην

εξόρυξη.   

Μέσα στο άδυτο και  κοντά στον  ελεύθερο

μοναχικό κορινθιακό κίονα, λέγεται ότι

υπήρχε το άγαλμα του Απόλλωνα, το οποίο

όμως κατά την παράδοση, είχε για λόγους

ασφαλείας φυγαδευτεί ήδη  από την αρχαία

ακόμη εποχή  στη   Φιγάλεια και έκτοτε εξα-

φανίστηκε. Το άδυτο κλείνει με  τοίχο από τον

οπισθόδομο χωρίς θύρα επικοινωνίας.

Τον ναό αυτόν, για πρώτη μου φορά, μόλις

τώρα τον επισκέφτηκα και ένοιωσα ντροπή γι’

αυτό. Τώρα όμως με το να τον περιγράψω

εξιλεώθηκα. 

Στο επόμενο θα μιλήσομε για το εργαστήρι

τού Φειδία στην Ολυμπία. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2) Εμ. Λυκούδης: “Οδοιπορικαί Εντυπώσεις’’ Εκδ Κολλάρος

1920 

3)Παυσανίας: “Περιηγήσεις. Αρκαδικά”, Εκδοτική Αθηνών.

4) O. M. von Stackelberg : ‘’Der  Apolotemp zu Bassae in

Arkadien’’ 1826 

5)  Catherina Phil. Bracken: “Antiquities acquired”, Εκδ.

David & Charles Ltd London  

Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:

Η επίσκεψη στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα

“Γεμίζουμε τις άδειες σχολικές

τσάντες” στο Δήμο Γλυφάδας

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας υπό την

αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας, με την έναρξη της νέας σχολικής

χρονιάς, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους μαθητές μας που

έχουν ανάγκη.

Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών (τετράδια, κόλες Α4, μο-

λύβια, στυλό κ.λ.π.) θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Σε-

πτεμβρίου στο Παλαιό Δημαρχείο της πόλης μας, από τις 10 το

πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Καλούμε τους φορείς, τους συλλόγους, τους επιχειρηματίες και

τους Δημότες μας όπως ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτο-

βουλία.

Τα είδη  που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν μέσω των Συλ-

λόγων Γονέων της πόλης μας στους μαθητές που τα έχουν

ανάγκη. 

Ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά οι Παιδικοί Σταθμοί σε

όλη την Ελλάδα, με προσπάθεια από τις δημοτικές αρχές

να συμπεριλάβουν, αν είναι δυνατόν όλα τα παιδιά.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου όπως μας ενημερώνει, ο πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» Σπυρίδων Σταμ. Δράκος ξε-

κινάει τις σταθμούς τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Οπως σημειώνει: «Μετά από μεγάλες προσπάθειες τόσο
του διοικητικού προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,
όσο και των υπευθύνων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
και της Δημοτικής Αρχής, επιτυγχάνοντας στο ακέραιο την
ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του εκπαιδευτικού
και βοηθητικού προσωπικού, έχοντας προμηθευτεί νέα παι-
χνίδια εξωτερικού και εσωτερικού χώρου (μετά από 7 ολό-
κληρα χρόνια!), σας ανακοινώνουμε ότι και οι δύο
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί (Μαρκοπούλου και Πόρτο
Ράφτη), ξεκινούν την λειτουργία τους για τη νέα σχολική
χρονιά, την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου!»

Ανανεωμένοι οι Παιδικοί Σταθμοί στο Δήμο Μαρκοπούλου
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Δουλάκια...
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η κατάληξη της φετινής παραγωγής ροδακίνων στις

χωματερές και η παράδοση ελληνικών θαλασσών στην

αποδοχή του χημικού θανάτου είναι δύο όψεις τής

ίδιας ακριβώς αλγεινής και προς το παρόν αναπόδρα-

στης αθλιότητάς μας. Κυβερνώμεθα από γραικύλους

εσχάτης υποστάθμης, που μόνον μία τουρκικής προ-

ελεύσεως λέξη δύναται να περιγράψει επακριβώς:

Τσουτσέκια.

Η με τις πρώτες εκτιμήσεις ζημιά των Ελλήνων ροδα-

κινοπαραγωγών και συνακόλουθα της ελληνικής οικο-

νομίας από το ρωσικό εμπάργκο ανέρχεται σε 240

εκατ. ευρώ. Όμως ούτε πρωτοετής φοιτητής οικονομι-

κής σχολής δεν θα κατέληγε σε μιά τόσο επιφανειακή

καταμέτρηση των ζημιών και των σε βάθος χρόνου

αλυσσιδωτών συνεπειών τους.

Η ζημιά είναι πολυεπίπεδη και εξελίξιμη. Ήδη οι φρου-

τοπαραγωγές χώρες της Λατινικής Αμερικής «είδαν

φως και μπήκαν», αφού άρχισαν να εξάγουν στη Ρωσία

τη φετινή παραγωγή τους. Οι τοπικές αγορές της βό-

ρειας Ελλάδας θα υποστούν βαρύ πλήγμα, χάνοντας

την αγοραστική δύναμη των ροδακινοπαραγωγών.

Πλήγμα επίσης θα δεχθούν και οι επαγγελματίες χερ-

σαίων μεταφορών, οι παραγωγοί λιπασμάτων και όλες

οι υποστηρικτικές του αγροτικού επαγγέλματος επι-

χειρήσεις. Τα «κανόνια του Ναβαρόνε» αναμένεται να

βροντήσουν εκκωφαντικά στη διάρκεια του χειμώνα,

σε τρεις τουλάχιστον νομούς της βόρειας Ελλάδας,

χωρίς ωστόσο να ταράξουν την κυβερνώσα παχυδερ-

μική νιρβάνα. Τα Κυκλαδονήσια δέχθηκαν και φέτος το

καλοκαίρι τα βαρειά σεκλέτια όλων των «ανφάν γκατέ»

που σώζουν την Ελλάδα.

Στον αντίποδα της σιχαμερής δουλικότητας των Μερ-

κελοειδών τρανσφόρμερς, μία αυξανόμενη σειρά ευ-

ρωπαϊκών κρατών λέει «νάϊν» στις οικονομικές

κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προτάσσοντας τα συμφέ-

ροντα των οικονομιών τους. Το ρούβλι έχει ήδη δια-

πομπεύσει την ανύπαρκτη ευρω-ενότητα και στο τέλος

μόνοι εναπομείναντες θλιβεροί εραστές της αυταρχι-

κής αφέντρας Μέρκελ θα δακτυλοδεικνύονται τα ελ-

λαδικά κνώδαλά της, ελέω της τρομοκράτειρας λίστας

Χριστοφοράκου και άλλων ενεχύρων.

Η ανυπαρξία κρατικής και κυβερνητικής οντότητας

στην Ελλάδα καταδείχθηκε και από την κτηνώδη αδια-

φορία στην πρόταση της Ένωσης Κονσερβοποιών Βό-

ρειας Ελλάδας να εργαστούν νυχθημερόν γιά να

κονσερβοποιήσουν και χυμοποιήσουν έγκαιρα το σύ-

νολο της παραγωγής ροδακίνων που αρνήθηκε να αγο-

ράσει η Ρωσία, εφόσον στο ρωσικό εμπάργκο δεν

συμπεριλαμβάνονται οι χυμοί και οι κονσέρβες. Την

ίδια στιγμή, αναμένεται να μοιραστούν και φέτος στα

ελληνικά σχολεία, ιταλικά φρούτα! Αθλιότης, αθλιοτή-

των, τα πάντα αθλιότης, περιφερόμενη και κορυβαντι-

ούσα με την κατάπτυστη συνέργεια των «μεγκάλων»

Μ.Μ.Ε.

Στην άλλη όψη του νομίσματος της κυβερνητικής πο-

ταπότητας, η ρίψη των χημικών όπλων της Συρίας στις

ελληνικές θάλασσες. Μέχρι και η Αλβανία λειτούργησε

ως κυρίαρχο κράτος και αρνήθηκε να δεχθεί τον χημικό

θάνατο στις θάλασσές της. Κανένα πρόβλημα. Εδώ τα

καλά και υπάκουα τσουτσέκια. Τα κάνουν όλα, τα δέ-

χονται όλα και συμφέρουν. Περάστε κόσμε! Διατυμπα-

νίζεται ο τουρισμός ως η βαρειά βιομηχανία μας και

ήδη η Τουρκία έχει αρχίσει να δυσφημεί τις νότιες ελ-

ληνικές θάλασσες με αφορμή τα χημικά του Άσαντ.

Αντίδραση στις τοπικές κοινωνίες και στην πανελλα-

δική κοινή γνώμη, από μηδαμινή έως ανύπαρκτη. Οι

εσωτερκές έριδες του ΠΑ.ΣΟ.Κ και το λάϊφ στάϊλ της

Μυκόνου συγκέντρωσαν περισσότερο ενδιαφέρον. Ο

εκμαυλισμός ενός λαού σε όλο το αποκρουστικό του

«μεγαλείο». Υπάρχουν ακόμα θλιβεροί φουκαράδες

που ασχολούνται με τις αναθυμιάσεις του οπιοποτείου

της Ιπποκράτους. «Μεσ’ στη βαρειά μαστούρα μου,
γιατί να σε γνωρίσω, κλαίω και λέω μυστικά γιά σέ-
νανε, γιατί να σ’ αγαπήσω».

Οι καταστροφικές συνέπειες του δηλητηριασμού των

ελληνικών θαλασσών δεν μπορούν να υπολογιστούν

στο εγγύς μέλλον. Όταν θ’ αρχίσουν να φαίνονται και

οι αγχόνες θα γυρεύουν λαιμούς, οι λαιμοί, ή μάλλον οι

καταβόθρες των υπαιτίων θα τέρπονται με δολλάρια

και ευρώ εις την αλλοδαπήν, εις υγείαν των κορόϊδων

που τώρα υλακίζουν «κάτω ο Βαγγέλης, ζήτω ο Γιωρ-

γάκης». Ακατανίκητη βλακεία! Πως και δεν περίσσεψε

μία θεότης εν Ελλάδι γιά σένα; ένας βωμός να θύουν

οι βλάκες και να χορεύουν κυκλικά γύρω του ως αφιο-

νισμένοι δερβίσηδες, αναμέλποντες αμανέδες στο

ΜΑ.ΣΟ.Κ  και στη Νέα Δουλοκρατία.

Πίσω πολύ, εκεί στον ιδρωμένο τενεκέ της σκαλωσιάς,

στα ροζιασμένα χέρια του αγρότη, εκεί στα λόγια τα

καλά του γονιού και του παπά, στις γειτονιές π’ ανέμι-

ζαν τα τριμμένα φουστανάκια και μάτωναν τα γόνατα

τ’ αγόρια στις αλάνες, εκεί ‘ναι η κολυμβήθρα του Σι-

λωάμ και η Ανάσταση εκεί. Εδώ μόνο βρωμιά και ξεπε-

σμός και άγος, τίποτ’ άλλο.  

Διαπιστευτήρια στο ...Παρίσι
Εφυγε η τρόικα, έφυγε η τρόικα, ακούμε όλο το Καλο-

καίρι και δεν πρόκειται να ξανάρθει.

Εφυγε όμως η τρόικα ή απλά άλλαξε πόστο; Πήγε στο

Παρίσι και πηγαίνει η ελληνική κυβέρνηση εκεί για να κα-

ταθέσει τα διαπιστευτήριά της. 

Και όχι μόνο οι Υπουργοί, αλλά μια σειρά από γραμματείς

και φαρισαίους, οι οποίοι θα παραμείνουν στην πόλη του

φωτός επί τριήμερον και ο ελληνικός λαός θα πληρώσει

τον φουσκωμένο λογαριασμό. Δεν ξέρω αν πληρώνουμε

και τα έξοδα των τροϊκανών!

Την πρώτη ημέρα ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας

Χαρδούβελης, ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊ-

κούρας, ο υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης μαζί με

τους συμβούλους του πρωθυπουργού Στ. Παπασταύρο

και Χρ. Λαζαρίδη καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του

ΥΠΟΙΚ  Αναστασάτος αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Δη-

μοσιονομικής Προσαρμογής  Μαματζάκης. Μαζί τους και

ο Χ. Πρωτόπαπας ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ! Σύνολο

οκτώ. Συν τις ...ουρές που ακολουθούν...

Από την μεριά της τρόικας άλλοι έξη τουλάχιστον, κάνε

τη σούμα.

Την επομένη ήταν άλλη ομάδα αποτελούμενη από τέσ-

σερις: Ο υπουργός Ανάπτυξης  Δένδιας, ο υπουργός Ερ-

γασίας Βρούτσης, Δικαιοσύνης Αθανασίου και της

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Μητσοτάκης. 

Δηλαδή καμμιά εικοσαριά νοματέοι, χωρίς να βάλω τους

πιθανούς συνοδούς τους. 

Σήκωσαν τα ντοσιέ και τα κομπιούτερ από τα Υπουργεία

και πήγαν στο Παρίσι να παρακαλέσουν να μας επιτρέ-

ψουν να μειώσουμε το πετρέλαιο για να ζεσταθούμε

εμείς οι φτωχοί το χειμώνα και να τροποποιήσουν το χα-

ράτσι για να μας ελαφρύνουν.

Ετέθη, λένε τα παπαγαλάκια της ενημέρωσης, από την

ελληνική πλευρά η ανάγκη έμπρακτης αναγνώρισης των

θυσιών του ελληνικού λαού και περιμένουν από τους

γραμματικούς του ...Αλή Πασά να τις αναγνωρίσουν.

Βέβαια ευτυχώς που μας ενημέρωσε ο Χαρδούβελης ότι

δεν πήγανε για διακοπές, αλλά για δουλειά!

Κακόμοιρη Ελλάδα, που είναι ο Καποδίστριας, που είναι

ο Πλαστήρας! 

Γεμίσαμε στουρνάρια, σαμάρια, πέταλα, αλογόσκουφα...

Ο ΕΝΦΙΑ και η ιστορία του Χότζα

Κυβέρνηση και παπαγάλοι της ενημέρωσης έχουν μάθει

πολύ καλά την ιστορία του Χότζα και από το πρωί ως το

βράδυ μας την επαναλαμβάνουν, με ολίγο βούτυρο, για

να καταπίνεται εύκολα.

Διαμαρτυρήθηκε ο κολίγος ότι το καλύβι του δεν χωράει

άλλον και ζήτησε μεγαλύτερο, μέσω του γραμματικού

του εφέντη Χότζα. Τότε ο Χότζας παρήγγειλε να του βά-

λουν μέσα και την κατσίκα. Ο κολίγος διαμαρτυρήθηκε:

«μα δεν χωράμε εμείς, βάλατε και την κατσίκα;» Ο γραμ-

ματικός το μετέφερε στο Χότζα κι εκείνος παρήγγειλε

να του βάλουν και το βόδι. 

Απελπισμένος ο κολίγος δεν ξαναμίλησε.

Πέρασε λίγος καιρός και ο Χότζας παρήγγειλε στο

γραμματικό να βγάλουν την κατσίκα από το καλύβι του

κολήγου. Κι εκείνος κατενθουσιασμένος που ανακουφί-

στηκε έστειλε τις ευχές του στον Χότζα για μακροημέ-

ρευση (του ‘μεινε βέβαια το βόδι).

Μήπως σας θυμίζει κάτι η ιστορία; Δεν “κουμπώνει” θαυ-

μάσια με την ιστορία του χαρατσιού και του ΕΝΦΙΑ;

― Μας έκαναν δόσεις για το χαράτσι! φωνάζουν τα πα-

παγαλάκια της ενημέρωσης από το πρωί ως το βράδυ.  

― Δεν θα το πληρώνουμε όλο μαζί! 

― Συζητάνε να μας το μειώσουν, ίσως, και στα ξενοί-

κιαστα!

Μας έβγαλαν την κατσίκα!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο “πλαστικός” τρόπος πληρωμής μπαίνει όλο και πε-

ρισσότερο στην καθημερινότητά μας. Τα μετρητά

σιγά σιγά παραγκωνίζονται και η “μαγική” καρτούλα

θα πάρει τη θέση τους. 

Πολλά τα πλεονεκτήματα, πολλά και τα μειονεκτή-

ματα. 

Βάσει στατιστικών περίπου 5.500.000.000 ευρώ ειναι οι

ετήσιες απώλειες απο το παρανομο κλεψιμο των προ-

σωπικων δεδομενων σε όλο τον κόσμο. Το λεγόμενο

«Skimming». Δηλαδή η παράνομη αντιγραφή των προ-

σωπικων δεδομένων από τη μαγνητική ταινια των τρα-

πεζικων κάρτων μέσω παράνομου σαρωτη.

Οι καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν ότι η κάρτα τους

αντιγράφεται κατά τη χρήση.

- 80% - 90% απο ολες οι τραπεζικες απάτες καρτών

ειναι απο το "Skimming".

Στην Αγγλία μονο για το 2012 οι ζημίες απο το "Skim-

ming" ειναι πανω από £ 38.000.000

Στη Γερμανία, οι απώλειες για το αντίστοιχο έτος

ήταν πάνω από 70.000.000 ευρώ. 

Στις ΗΠΑ, οι απώλειες μονο για το 2012 ήταν πάνω

από 1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως λοιπόν κλειδώνουμε τα σπίτια μας και τ’ αυτο-

κίνητά μας, έτσι θα πρέπει να “κλειδώνουμε” και τις

κάρτες μας. Το SkimProt ειναι ενα προστατευτικό αυ-

τοκόλλητο, που προστατεύει τις χρεωστικές και πι-

στωτικές κάρτες απο αντιγραφή προσωπικών

δεδομένων και κλοπή των χρημάτων.

Προσκολλάται επάνω στην μαγνητική ταινία της κάρ-

τας και κρύβει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευ-

μένες σ’ αυτήν. Όταν χρησιμοποιείτε ΑΤΜ το

αυτοκόλλητο «δίνει την εντολή» να χρησιμοποιείτε

το «chip» της καρτας, από το οποιο, ευτυχώς, οι κλέ-

φτες δεν μπορουν να κλέβουν τα προσωπικά δεδο-

μένα.

Θα χρειαστείτε:

― 200 χιλιοστά του λί-

τρου νερό

― 50 γραμμάρια καστανή

ζάχαρη

― 1 γραμμάριο ξηρή

μαγιά*

― 1 πλαστικό μπουκάλι

από νερό 

Κόβετε το μπουκάλι περί-

που 4 εκατοστά κάτω

από το στόμιο. 

Βάζετε μέσα το νερό και

την ζάχαρη και προσθέ-

τετε και την ξηρή μαγιά

χωρίς να την ανακατέ-

ψετε. 

Αναποδογυρίζετε το κομ-

μένο μέρος του μπουκα-

λιού και το στηρίζετε

καλά. Έτσι τα κουνούπια

θα μπαίνουν και θα εγ-

κλωβίζονται μέσα. 

Δοκιμάστε το. 

Όπως μεταδίδει ο Guardian,

ένα κατάστημα σούπερ μάρ-

κετ στη δυτική Αγγλία θα

απεξαρτηθεί από το κεν-

τρικό δίκτυο ενέργειας για

να τροφοδοτηθεί από την

ενέργεια που παράγει η

αναερόβια χώνευση υπο-

λειμμάτων τροφίμων.

Γνωστή αλυσίδα σούπερ-

μάρκετ στη Βρετανία, είναι

ο μεγαλύτερος χρήστης

ενέργειας από τρόφιμα και

αναερόβια χώνευση οργανι-

κών αποβλήτων στη χώρα:

συνολικά παράγει ενέργεια

ικανή να τροφοδοτήσει έως

2.500 νοικοκυριά κάθε

χρόνο.

Πλέον ένα από τα καταστή-

ματα της αλυσίδας θα βασι-

στεί εξ’ ολοκλήρου στα ορ-

γανικά απόβλητα από

τρόφιμα για να καλύψει τις

ενεργειακές του ανάγκες. 

Τα υπολείμματα τροφίμων

από το σούπερ-μάρκετ στο

Κάννοκ θα μεταφέρονται

στην κοντινή μονάδα της

Biffa όπου θα μετατρέπον-

ται σε αέριο βιομεθάνιο το

οποίο εν συνεχεία θα χρησι-

μοποιείται για την παρα-

γωγή ενέργειας που θα

επιστρέφει στο κατάστημα

μέσω ενός καλωδίου μή-

κους 1,5 χιλιομέτρων.

Προτεραιότητα βέβαια για

τα περισσεύματα τροφίμων

δίνεται σε Τράπεζες Τροφί-

μων και φιλανθρωπικές ορ-

γανώσεις. Ακολουθούν κτη-

νοτρόφοι που έχουν ανάγκη

για ζωοτροφή, ακόμα και οι

πίθηκοι ενός κοντινού ζωο-

λογικού κήπου τρέφονται

με μπανάνες από το σούπερ

μάρκετ.
πηγή econews

Αν σας “τρώνε” τα κουνούπια υπάρχει λύση
Φέτος το καλοκαίρι τα κουνούπια και οι σκνίπες

ήταν και συνεχίζει να είνα μεγάλο πρόβλημα.

Παρά τις ταμπλέτες, παρά τα spray, παρά τις

αλοιφές, αυτά επιμένουν.

Όσοι δεν είναι στην “ομάδα” προτίμησής τους

είναι τυχεροί. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούν με την

αμμωνία στο χέρι. 

Φαίνεται να υπάρχει λύση, ανέξοδη και χωρίς

χημικά. 

Έτσι θα μπορείτε να απολαύσετε το μπαλκόνι

σας και τον κήπο σας δίχως τους ανεπιθύμητους

επισκέπτες, που θέλουν να ρουφήξουν το αίμα

σας. Ενδείκνυται και για εσωτερικούς χώρους.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 830.096 οφειλέτες χρωστούν 1 δις στην εφορία και απει-

λούνται με κατασχέσεις. 1.500 μεγαλοφειλέτες χρωστούν 13

δις αλλά δεν τρέχει τίποτα...

4 Ένα έθνος που φορολογεί με την ελπίδα να ευημερήσει, μοι-

άζει μ’ εκείνον, που ενώ έχει τα πόδια μέσα σε έναν κουβά, προ-

σπαθεί να σηκωθεί τραβώντας το χερούλι. W. Churchil

4 Ήρθε πελάτης που τον έλεγαν Κουνελάκη. Θα τον ρωτούσα αν

το μικρό είναι αχ, αλλά δεν θα μπορούσα να κρατηθώ μετά...

4 - Πισω ρε μπάσταρδε και στην άναψα! - Μωρό μου, εγώ

είμαι, ξεβάφτηκα...

Ενέργεια από τα χαλασμένα τρόφιμα

Προστατέψτε 
τις κάρτες σας
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Αγαπητά μας παιδιά

Με την ανακοίνωση των αποτε-

λεσμάτων των Πανελληνίων

Εξετάσεων έκλεισε ένας ση-

μαντικός κύκλος της ζωής σας·

ο πιο σημαντικός μέχρι τώρα. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων, εκ-

φράζοντας τα συναισθήματα

όλων των γονέων των μαθητών

του Δήμου μας, απευθύνει σε

όλες και όλους εσάς που είδατε

τους κόπους σας να επιβρα-

βεύονται, θερμά συγχαρητήρια

και εύχεται η επιτυχία να είναι

πάντα το αποτέλεσμα κάθε σας

προσπάθειας.

Συγχαρητήρια και σε όσες και

όσους προσπαθήσατε αλλά δεν

είδατε τις προσδοκίες σας να

ευοδώνονται.  Τα φτερά σας

μόλις τώρα ανοίγουν και υπάρ-

χουν γύρω σας  πολλοί άνθρω-

ποι που πέτυχαν τους στόχους

τους, που όμως η πρώτη τους

προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής.

Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος και η

ζωή είναι με το μέρος σας.

Φίλοι εκπαιδευτικοί

Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο με-

ρίδιο της επιτυχίας των παιδιών

μας το χρωστάμε σε σας και

στις προσπάθειες που καταβά-

λετε.

Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό και

θεωρούμε κοινό τον αγώνα για

καλύτερη Παιδεία.

Αγαπητοί γονείς

Ευχόμαστε να βλέπουμε τα παι-

διά μας να προχωρούν πάντα με

επιτυχία. 

Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρ-

χουν πάντα οι προϋποθέσεις

που θα εξασφαλίσουν το επιθυ-

μητό αποτέλεσμα. 

Οι Σύλλογοι και η Ένωση Γο-

νέων προσπαθούν για τη δημι-

ουργία αυτών των

προϋποθέσεων.  

Σ’ αυτή την προσπάθεια χρει-

άζονται και προσδοκούν στη

συμβολή όλων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Η ερχόμενη αυτοδιοικητική περίοδος, που

θα έχει για πρώτη φορά πενταετή διάρκεια,

θα πρέπει να αποτελέσει για τους ΟΤΑ το

εφαλτήριο για δημιουργία, μεταρρυθμίσεις

και κυρίως να προσφέρει όραμα και προ-

οπτική στις τοπικές κοινωνίες, προβάλλον-

τας και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά

πλεονεκτήματα του κάθε δήμου. Η ορθή οι-

κονομική διαχείριση αποτελεί τη βάση για

την ομαλή λειτουργία ενός σύγχρονου αυ-

τοδιοικητικού οργανισμού, αφού εξαιτίας

της πολυπλοκότητας και της δομής, η δια-

φάνεια καθίσταται σημαντικότερη από

ποτέ.

Θα πρέπει να ξεπεραστεί το αυτοδιοικητικό

μοντέλο περασμένων ετών, που στήριζε την

χρηματοδότηση του δήμου ή της περιφέ-

ρειας, καθαρά από το κεντρικό κράτος. Από

τη μία η αισθητή μείωση της κρατικής χρη-

ματοδότησης και από την άλλη, οι προϋπο-

λογισμοί που βγαίνουν εκτός της αρχικής

τους κατάρτισης, δημιουργεί την ανάγκη να

περάσουν οι ΟΤΑ σε ακόμη μεγαλύτερη

διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκά κονδύ-

λια, όπως το ΕΣΠΑ,  για τη δημιουργία

έργων υποδομής σε κάθε πόλη και νησί,

χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα για μια

πλατεία ή μια ανάπλαση μιας γειτονιάς, να

δαπανώνται από τα χρήματα των δημοτών ή

από τα δημοτικά τέλη.

Το σωστό και έξυπνο management από τις

δημοτικές και περιφερειακές αρχές, αποτε-

λεί τον σημαντικότερο όρο για την επόμενη

πενταετία προκειμένου η αυτοδιοίκηση να

μην επηρεαστεί ακόμη περισσότερο από

την αδυναμία του κεντρικού κράτους να την

χρηματοδοτήσει.

Σε κάθε τοπική κοινωνία, η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση είναι αυτή που στέκεται αρωγός

δίπλα στον πολίτη, σε αντίθεση με το απρό-

σωπο κεντρικό κράτος, καταλαβαίνει τις

ανάγκες του και προσπαθεί να τις επιλύσει,

αφού ασχολείται με την καθημερινότητα. Η

παιδεία, ο πολιτισμός, η πρωτοβάθμια

υγεία, η ύδρευση και η αποχέτευση όπου

αυτή υπάρχει, οι μεταφορές, το οδικό δί-

κτυο, οι αστικές αναπλάσεις, το σχέδιο

πόλης, η καθαριότητα και πολλά άλλα, απο-

τελούν ενδεικτικά τους τομείς που η Τοπική

Αυτοδιοίκηση οφείλει να στέκεται δίπλα

στον πολίτη. Και επειδή ένας δήμος ή μια

Περιφέρεια αποτελεί έναν Οργανισμό με

έξοδα και ανάγκες, θα πρέπει να αναζητη-

θούν έσοδα για να μην είναι ζημιογόνος.

Νέες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και

στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

με κίνητρα, που θα φέρει μακροχρόνια,

έσοδα για το δήμο, αλλά και νέες θέσεις ερ-

γασίας για τους κατοίκους.

Σημαντικό σκέλος για την επομένη πενταε-

τία θα αποτελέσει και η άσκηση κοινωνικής

πολιτικής, με τα κοινωνικά παντοπωλεία, ια-

τρεία, φαρμακεία, τα ΚΕΠ υγείας, καθώς και

την μείωση ή ολική απαλλαγή των δημοτι-

κών τελών, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Για πόλεις προσβάσιμες στα ΑΜΕΑ και σε

μητέρες με καροτσάκια, με πεζοδρόμια και

πάρκα πρασίνου, με λιγότερο τσιμέντο και

περισσότερα δέντρα.

Αναβαθμισμένος θα είναι ο ρόλος της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης όταν θα διεκδικήσει

ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες από το

κεντρικό κράτος και θα τις συνδυάσει με

ταυτόχρονη εισροή επιπλέον πόρων από

αυτές. Νέες αρμοδιότητες και νέα έσοδα,

πρέπει να πάνε μαζί. Διεκδικητικός ο ρόλος

της, αλλά και αναπτυξιακός για την επό-

μενη ημέρα, μακριά από σκοπιμότητες συμ-

φερόντων. Η απαγκίστρωση από τα

κόμματα και ο απογαλακτισμός της θα απο-

τελέσει ένα μεγάλο βήμα για τις τοπικές

κοινωνίες, προκειμένου να περάσουν πιο

ενωτικά στο αύριο. Η κινητοποίηση των

νέων ανθρώπων και η αξιοποίησή τους σε

κάθε δήμο ή περιφέρεια, θα φέρει φρέσκες

και καινοτόμες ιδέες για πιο έξυπνες και

πράσινες πόλεις και θα μπορέσει να φέρει

την ελπίδα και την προοπτική στις τοπικές

κοινωνίες ότι κάτι καλύτερο γίνεται. 

Συνυπογράφουν 12 περιφερειακοί και δη-

μοτικοί σύμβουλοι από διαφορετικά μέρη

της Ελλάδας:

Νεκτάριος Καλαντζής, Οικονομολόγος-Κοι-

νωνιολόγος, δημοτικός σύμβουλος δήμου

Παλλήνης

Θεώνη Λειβαδάρου, Οικονομικά,  Έπαρχος

Σαντορίνης, περιφερειακή σύμβουλος Νο-

τίου Αιγαίου

Ανατολή Κωνσταντινίδου, Εκπαιδευτικός,

δημοτική σύμβουλος δήμου Πυλαίας-Χορ-

τιάτη

Σταυρούλα Αθανασάκου, Απόφοιτος

ΤΕΦΑΑ, δημοτική σύμβουλος δήμου Ανατο-

λικής Μάνης

Μανώλης Μάκαρης, Ιατρός-Καρδιολόγος,

δημοτικός σύμβουλος δήμου Καλαμάτας

Ειρήνη Λελέκη, Κοινωνιολόγος, δημοτική

σύμβουλος δήμου Καστελλορίζου-Μεγί-

στης

Βανέσσα Μαυροειδή, Φιλόλογος-Νομικός,

δημοτική σύμβουλος δήμου Μεγαρέων

Αναστασία Παππά, Δικηγόρος, δημοτική

σύμβουλος δήμου Μαραθώνα

Μαρία Καζαντζάκη, Δικηγόρος, δημοτική

σύμβουλος δήμου Σύρου

Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραμάνη, Οικονομολό-

γος, περιφερειακή σύμβουλος Ηπείρου

Ιορδάνης Μπάντης, Οικονομολόγος, δημο-

τικός σύμβουλος δήμου Αμυνταίου

Ευαγγελία Τσέλιου-Παναγοδήμου, Υπάλ-

ληλος ΤΕΙ, δημοτική σύμβουλος δήμου

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Δώδεκα αυτοδιοικητικοί συνυπογράφουν το παρακάτω κείμενο, 

που αφορά μία άλλη θεώρηση και μία άλλη πρόταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Για μια πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παραδίδουμε το Δήμο Γλυφάδας

με Οργανόγραμμα και υπόλοιπο ταμείου

O απερχόμενος δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας

Κόκκορης, παραδίδει, ευχαριστεί και εύχεται.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Εργαζόμενους στο Δήμο Γλυφά-

δας, για τη συμβολή τους στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία

του. Παραδίδουμε το Δήμο Γλυφάδας στη νέα Δημοτική Αρχή, με

υπόλοιπο ταμείου 14.258.059,82 ευρώ, σύμφωνα με το σημείωμα

της Οικονομικής υπηρεσίας (28.8.2014), και έχοντας:

• Δημιουργήσει νέο Οργανόγραμμα υπηρεσιών του Δήμου που αν-

ταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της σύγχρονης Διοίκησης .

• Εξασφαλίσει τα απαιτούμενα χρηματικά κονδύλια για την αποπε-

ράτωση των έργων:  

• Εκσυγχρονισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας που

ολοκληρώνεται σύντομα, 

• Αναμόρφωσης του 1ου Γυμναστηρίου Γλυφάδας σε ένα σύγχρονο

αθλητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών (1. 8 εκατ. ευρώ), 

• Ολοκλήρωσης του συλλεκτικού αγωγού όμβριων στην περιοχή

της Τερψιθέας (5.8 εκατ. ευρώ), που βρίσκεται σε εξέλιξη,

• Ανάπλασης της πλατείας Χαρίτων (1.7 εκατ. ευρώ), έργο πνοής

για την περιοχή, με υπογεγραμμένη σύμβαση.  

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στη νέα Δημοτική Αρχή. 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Θερμά Συγχαρητήρια
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Ο νέος Δήμαρχος Μαρα-

θώνα Ηλίας Ψινάκης, ορκί-

στηκε επίσης την

περασμένη Παρασκευή

30/8, με την παρουσία με-

γάλου πλήθους κατοίκων

και φίλων.

Αλλιώτικη από τις συνήθεις,

ήταν η ομιλία του, που συ-

ζητήθηκε από πολλούς·

πολλά θετικά στοιχεία, υπο-

δείξεις προς εργαζομένους,

αλλά και υποσχέσεις γι’

αυτά που θεωρεί απαραί-

τητα να γίνουν.

Ψήγματα από την ομιλία:

... Δεν έχω τίποτα με κανέναν

ό,τι και να ψήφισε, ό,τι και να

είναι. Με εργαζόμενους δεν

έχω ποτέ αντιπαλότητα.

«...τελείωνουν από σήμερα

οι... ληστείες στα οικονομικά

του Δήμου"!!

... Πρέπει να είμαστε ευγενι-

κοί. Και ο μουρλός να έρθει, και

μια παρανοϊκή που λέει πίπες

πρέπει να τους αντιμετωπί-

σουμε κανονικά και με σεβα-

σμό. Και όχι «άι φύγε από δω»,

τηλέφωνο, τσίχλα, κλπ. 

Σας ακούγεται λίγο υπερβο-

λικό και λίγο μαλακία αλλά

ξέρετε πόσο σημαντικό είναι;

... Δεν μπορεί να δουλεύουν

δύο και πέντε να είναι στο

καφενείο ...»

... Όσοι έχουν επαφή με

κόσμο εννοείται πως πρέπει

να είναι λουσμένοι, πλυμμέ-

νοι, να μη βρωμάνε. Από

μόνοι τους να έχουν μια ομοι-

ογένεια.

Επανήλθε στη Λαυρεωτική

ο Δημήτρης Λουκάς

Ορκίστηκε δήμαρχος για δεύτερη δημοτική θητεία, μετά

από ένα κενό τεσσάρων ετών, ο  Δημήτρης Λουκάς στη

Λαυρεωτική, την Κυριακή 31 Αυγούστου χοροστατούντος

του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κου Νικό-

λαου. Η εκδήλωση έγινε στο ΕΠΑΛ. Λαυρίου. 

Πολλοί οι επίσημοι: βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος

Φιλίππου, περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.

Μετά την ορκωμοσία και την υπογραφή του πρωτοκόλλου

ακολούθησαν μικρές ομιλίες από τους εκπροσώπους των

παρατάξεων. Τις ομιλίες έκλεισε ο δήμαρχος Δημήτρης

Λουκάς, ο οποίος έκανε κατηγορηματική δήλωση ότι είναι

ενάντια στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορ-

ριμμάτων (ΧΥΤΑ) και ότι  δεν πρόκειται ποτέ να προδώσει

τις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών που στηρίζουν

τη νέα Δημοτική Αρχή: «Από εδώ και από την επίσημη
πλέον θέση ως διοίκηση πια δηλώνουμε απερίφραστα ότι
δεν αναγνωρίζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της προ-
ηγούμενης Περιφερειακής Αρχής. Εφαρμόζουμε πολιτικές
και δράσεις που τονώνουν την απασχόληση, ενισχύουν την
παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, που αναβαθμίζουν
την θέση των πολιτών, που δίνουν την προτεραιότητα στη
νεολαία».

Ορκωμοσίες Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων

Στο Δημαρχείο Παλλήνης, ορκί-

στηκε η νέα Δημοτική Αρχή με επι-

κεφαλής τον νυν δήμαρχο Αθ.

Ζούτσο, στην Παλλήνη, στις 31

Αυγούστου.

Η τελετή της ορκωμοσίας έγινε

χοροστατούντος του Μητροπο-

λίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικόλαου.

Είναι η τρίτη θητεία του δημάρχου

και δεύτερη στον Καλλικρατικό

Δήμο Παλλήνης.

Μετά την ορκωμοσία ο Δήμαρχος

Παλλήνης μίλησε τονίζοντας με-

ταξύ άλλων: «δεν υπάρχει καιρός
για χάσιμο… οι ανάγκες της
πόλης είναι συγκεκριμένες και

αφορούν κυρίως τις υποδομές,
αλλά είναι και κοινωνικές και εκεί
θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία για
να ανακουφίσουμε τους πολίτες
που το έχουν ανάγκη». Τέλος ευ-

χήθηκε καλή και δημιουργική θη-

τεία σε όλους, ενώ κάλεσε την

αντιπολίτευση σε συνεργασία.

Την τελετή της ορκωμοσίας τίμη-

σαν με την παρουσία τους Βου-

λευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι

και δήμαρχοι από όμορους Δή-

μους.

Συνεχίζει ο δήμαρχος Παλλήνης και τη νέα 5ετία

Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014,

πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό

Κέντρο Αγ. Στεφάνου, η ορκωμοσία

της νέας Δημοτικής Αρχής με δή-

μαρχο τον Διονύση Ζαμάνη και των

εκλεγμένων Δημοτικών και Τοπικών

Συμβούλων που αναδείχθηκαν στις

δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

Την τελετή του αγιασμού και της  ορ-

κωμοσίας τέλεσε   ο Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης  Κηφισιάς, Αμαρουσίου

και Ωρωπού  Κύριλλος.

Πολιτικό όρκο έδωσαν οι δημοτικοί

σύμβουλοι, Σπύρος Σπηλιώτης, Γιάν-

νης Τσουδερός η  Ζωή Σώκου, και η

Αντιγόνη Χατζηαθανασίου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζα-

μάνης τόνισε στην ομιλία του: «Πριν
από λίγο ορκιστήκαμε και δεσμευτή-
καμε ότι θα εργαστούμε έντιμα και
σκληρά, με αρχές και ηθικές αξίες,
στα πλαίσια των Νόμων και του Συν-
τάγματος για το καλό της πόλης και
των κατοίκων της. Και αυτό θα πρά-
ξουμε».
Ο τ. Δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης

τόνισε ότι θα είναι δίπλα στους δημό-

τες και στη νέα διοίκηση για καθε δί-

καιο αίτημα.

Ο Παναγιώτης Μπιτάκος, επικεφαλής

της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο»

δήλωσε:  «Η Νέα Πνοή με τις ίδιες
αρχές και αξίες θα συνεχίσει τον
αγώνα της. Δίπλα σε οτιδήποτε ευ-
νοήσει την πόλη μας και απέναντι σε
οποιαδήποτε αντίθετη προσπάθεια».

Η Δημοτική Αρχή του Διονύσου με δήμαρχο τον Διονύση Ζαμάνη

Καινοτομίες υπόσχεται ο Ψινάκης στο Μαραθώνα
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σε Δήμους της Ανατολικής Αττικής

Στην αίθουσα “Ιωνία”, με πλήθος κόσμου

μέσα και έξω, την Κυριακή το βράδυ 31/8/14

ορκίστηκε δήμαρχος ο Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι

όλων των παρατάξεων και οι τοπικοί επίσης

του Καλλικρατού Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης.

Η ορκωμοσία ετελέσθη παρουσία του  Μη-

τροπολίτη κ. Παύλου.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό και το πάνελ

όλων των εκλεγμένων σε ευφορία. Τα χα-

μόγελα και οι ανταλλαγή συνομιλιών ήταν

έκδηλη από όλους τους επικεφαλής των

παρατάξεων (Σπύρο Πανα, Δημήτρη Δα-

βάκη, Θάνο Ματόπουλο, Δημοσθένη Δόγκα

και Κώστα Πασακυριάκο).

Θρησκευτικό όρκο έδωσε η μεγάλη πλει-

οψηφία των συμβούλων, ενώ οι παρατάξεις

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών με τους Θ.

Ματόπουλο Μαν. Βαρδαβά και Αννα Ματ-

θαίου (τοπικό Βάρης) καθώς και η Λαϊκή

Συσπείρωση με τον Κ. Πασακυριάκο αντί-

στοιχα  έδωσαν πολιτικό όρκο.

Ακολούθησαν μικρές ομιλίες από όλους

τους επικεφαλής τον παρατάξεων και του

Μητροπολίτη.

Ο Κ. Πασακυριάκος αναφέρθηκε στους Παι-

δικούς Σταθμούς που πρέπει να βρίσκονται

σε ετοιμότητα και να λειτουργήσουν

σωστά.

Ο Δημοσθένης Δόγκας αναφέρθηκε στο

συνδυασμό του που δεν είχε καμμία κομμα-

τική χροιά και τόνισε ότι υπάρχουν θέματα

που χρήζουν άμεσης λύσης.

Ο Θ. Ματόπουλος κάλεσε σε αγωνιστική

συστράτευση για να προστατευθούν τα κε-

κτημένα κοινωνικά θέματα. 

Ο Δημ. Δαβάκης, δήλωσε ότι θα ψηφί-

ζει ότι είναι νόμιμο, σωστό και εποικο-

δομητικό για το Δήμο.

Ο Σπ. Πανάς αναφέρθηκε  στα οικονομικά

του Δήμου που έχουν έρθει σε μία ισορρο-

πία· “καταφέραμε σε μια περίοδο πολύ δύ-
σκολη για τη χώρα μας να αφήσουμε ένα
Δήμο με νοικοκυρεμένα οικονομικά”  είπε

και τόνισε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών

για μας δεν έχει κριθεί και την επομένη 1η

Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στα δικαστήρια,

αφού έχει προσφύγει κατά της απόφασης.

Αυτό ξεσήκωσε αντιδράσεις από το ακροα-

τήριο και παρενέβη ο Γρ. Κωνσταντέλλος

ζητώντας να αφήσουν τον κ. Πανά να ολο-

κληρώσει την ομιλία του.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος τόνισε  με-

ταξύ άλλων: «ξεκινάμε σήμερα να κάνουμε
πράξη όσα σχεδιάσαμε. Να υλοποιήσουμε

το πρόγραμμά μας, το οποίο μας δεσμεύει.
Είναι συμβόλαιο και θα τηρηθεί κατά
γράμμα. Να κάνουμε την ομορφότερη πόλη
της Ελλάδας ακόμη πιο όμορφη. Να βελ-
τιώσουμε την καθημερινότητα». 

Μίλησε για Ανάπτυξη της πόλης: “Ο Δήμος
μας θα είναι πρωτοπόρος και ατμομηχανή
της ανάπτυξης της πόλης και όχι φρένο
της”, αλλά με κανόνες συμπλήρωσε.

Παρόντες οι Βουλευτές Γ. Μαρτίνου και

Αλέξης Μητρόπουλος (ο οποίος είχε θερμό

εναγκαλισμό με το δήμαρχο Γρ. Κωνσταν-

τέλλο), η περιφερειακή σύμβουλος Δ.

Αφεντούλη και ο τ. περιφ. σύμβουλος Θαν.

Αυγερινός καθώς και οι τέως δήμαρχοι Γ.

Κιούκης και Γ. Μάντεσης.  

Ορκίστηκε δήμαρχος στα 3Β

ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 

Στις 30 Αυγούστου ορκίστηκε ο νέος δήμαρχος Ωρωπού,

Θωμάς Ρούσσης, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά συμ-

βούλια, μια που είναι καλλικρατικός Δήμος. Πρωτοτύπησε

ο δήμαρχος και ετέλεσε την ορκωμοσία στον υπαίθριο

χώρο του Δημαρχείου με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών.

Αυτό δείχνει την ανάγκη του κόσμου για αλλαγή και για

υλοποίηση έργων, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος.

Ο Ωρωπός έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα και οι πολίτες του

έχουν φτάσει στα όριά τους. Διόδια, ρύπανση περιβάλλον-

τος.

«Ζήτησα την εμπιστοσύνη σας και μου τη δώσατε. Και μαζί
μου δώσατε μια μεγάλη ευθύνη και θέλω να γνωρίζετε ότι
έχω πλήρη συναίσθηση της ευθύνης αυτής.
[...]
Θα φτιάξουμε τον Ωρωπό που θέλουμε και μας αξίζει να
έχουμε», υποσχέθηκε ο νέος δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης.

Μίλησε για βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, για

ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Επεσήμανε ότι η  «αρχή της συνυπευθυνότητας», είναι

εκείνη που θα δώσει ώθηση στο Δήμο να πάει μπροστά. «Τα
πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να συνεργα-
στούμε», τόνισε με έμφαση.

“Πρώτα ο δημότης” ο τίτλος του συνδυασμού του, αλλά και

ο φάρος της πορείας του Δήμου Ωρωπού, όπως είπε.

Ορκωμοσία στον Ωρωπό με δήμαρχο τον Θωμά Ρούσση
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Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή θα ψηφιστεί

νομοσχέδιο σταθμός στη υποβάθμιση των

δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη. Αυτό το

νομοσχέδιο έκτρωμα, η κυβέρνηση Βενιζέ-

λου-Σαμαρά, προσπαθεί να το περάσει στα

μουλωχτά στο τρίτο θερινό τμήμα της Βου-

λής. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά,

γιατί το όλο εγχείρημα δεν είναι τίποτε λι-

γότερο από μια δια νόμου κατάργηση του

Συντάγματος. 

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ Αθανασίου,

υποστηρίζει ότι ο αντιρατσιστικός νόμος

είναι αναγκαίος για να αντιμετωπισθούν

διάφορα ρατσιστικά φαινόμενα βίας. Κα-

ταρχήν, είναι μια μεγάλη έκπληξη που ο κ.

Αθανασίου δείχνει ενδιαφέρον για την βία.

Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο υπουργός που

αυτό το καλοκαίρι, πάλι σε θερινό τμήμα

της Βουλής, πέρασε το νόμο 4274 που απο-

φυλακίζει πρόωρα μεγαλεμπόρους ναρκω-

τικών. Είναι ο ίδιος υπουργός όπου στην

διάρκεια της θητείας του το υπουργείο Δι-

καιοσύνης έδινε αλλεπάλληλες άδειες εξό-

δου σε δολοφόνους τρομοκρατικών

οργανώσεων.

Αλλά, προς χάριν του διαλόγου, ας υποθέ-

σουμε ότι ο κ. Αθανασίου λίαν προσφάτως

έγινε υπερευαισθητός στα θέματα εγκλη-

ματικότητας και βίας. Πως αποδεικνύει ότι η

ελευθερία του λόγου ευθύνεται για τα συγ-

κεκριμένα κρούσματα βίας; Στην Ελλάδα τα

τελευταία χρόνια όλα τα εγκλήματα, ανε-

ξαρτήτως κινήτρου, έχουν γνωρίσει αλμα-

τώδη άνοδο. Γιατί μόνο τα εγκλήματα με

ρατσιστικά κίνητρα ενδιαφέρουν την κυ-

βέρνηση; Γιατί η κυβέρνηση που αφήνει

ελεύθερους τους έμπορους ναρκωτικών,

τρομοκράτες, παιδεραστές και βιαστές,

ξαφνικά την ενδιαφέρει μόνο η βία με τα

συγκεκριμένα κίνητρα και μάλιστα βρίσκει

ένοχη γι’ αυτά την συνταγματική ελευθε-

ρία του Έλληνα πολίτη να σκέπτεται και να

εκφράζεται ελεύθερα; Γιατί οι αυστηρότε-

ρες ποινές για εγκληματικές πράξεις δεν

είναι η λύση στο πρόβλημα; 

Κανένα από αυτά τα ερωτήματα και πολλά

άλλα δεν θα τεθούν στην Βουλή, αλλά ούτε

και στα ΜΜΕ. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει

να δεχθούμε ότι ο δημόσιος διάλογος που

διεξάγεται στα ΜΜΕ γι’ αυτό το θέμα είναι

μεταξύ αυτών που συμφωνούν με το νόμο

και αυτών που συμφωνούν πολύ. Το μόνο

που μπορούμε να ακούσουμε για τους δια-

φωνούντες προέρχεται από τους συμφω-

νούντες και περιορίζεται στους

χαρακτηρισμούς ότι οι διαφωνούντες είναι

λυσσασμένοι, υστερικοί, ρατσιστές και φα-

σίστες. 

Λέγεται ως επιχείρημα ότι ο νόμος αυτός

είναι επίσης αναγκαίος γιατί η Ευρωπαϊκή

Ένωση διεκδικεί από τα κράτη μέλη να νο-

μοθετήσουν ακριβώς έτσι. Άλλο ένα ψέμα.

Η ΕΕ καλεί τα κράτη να πάρουν μέτρα κατά

της ρατσιστικής βίας χωρίς να έχει συγκε-

κριμένες συνταγές για το πως θα γίνει

αυτό. Ειδικά το θέμα της ελευθερίας του

λόγου, η ΕΕ το αφήνει αποκλειστικά στην

κρίση της κάθε κράτους. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτό το νο-

μοσχέδιο προϋποθέτει σημαντικές ποσότη-

τες ψεύδους και προπαγάνδας. Η φύση του

νομοσχεδίου επιβάλλει μια ρητορεία που

βασικό σκοπό έχει να αποφύγει και συσκο-

τίσει όλα τα ουσιώδη ζητήματα γύρω από

αυτό το θέμα. Έτσι καλούμαστε να αγνοή-

σουμε το γεγονός ότι με αυτό το νομοσχέ-

διο πολιτικοποιείται ο ρόλος του δικαστή,

αφού καλείται να αποφασίζει για το ποιες

πολιτικές απόψεις είναι επιτρεπτές σύμ-

φωνα με τους κυβερνώντες και ποιες όχι.

Καλείται ο δικαστής να αποφασίζει για το

ποιες είναι οι ορθές απόψεις για ιστορικά

γεγονότα που το άτομο δικαιούται να έχει

και ποιες όχι. Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι

μια κατάφωρη παραβίαση των κανόνων της

αστικής δημοκρατίας, τότε όλα επιτρέπον-

ται στους κυβερνώντες. 

Οι αρχές του διαφωτισμού που απελευθέ-

ρωσαν το άτομο από τα δεσμά των κρα-

τούντων, της δεισιδαιμονίας και της

αυθεντίας υποχωρούν μπροστά στην επί-

θεση των νεοσκοταδιστών της πολιτικής

ορθότητας. Ο πολίτης πλέον δεν κρίνεται

ικανός να ερευνά και να συνδιαλέγεται

ελεύθερα. Οι κρατούντες ξέρουν καλύτερα. 

Οφείλουμε πάντως να αναγνωρίσουμε στον

κ. Σαμαρά και τους βουλευτές της Νέας Δη-

μοκρατίας την πολιτική συνέπεια που τους

διακρίνει. Με τον ΕΝΦΙΑ και όλους τους άλ-

λους φόρους προχωρούν στην δήμευση της

ιδιωτικής περιουσίας στην Ελλάδα. Με τον

νόμο λογοκρισίας που θα ψηφίσουν προ-

χωρούν στην κρατικοποίηση του πολιτικού

διαλόγου. Η παράδοση της σοσιαλμανίας

είναι τελικά η μόνη παράδοση της Νέας Δη-

μοκρατίας. Κρίμα που κατηγορούν τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ επειδή σχεδιάζει για το μέλλον όλα

αυτά που οι ίδιοι εφαρμόζουν σήμερα. 

Αυτή την εβδομάδα με συνοπτικές διαδικα-

σίες και με περιορισμένο και ελεγχόμενο

διάλογο η κυβέρνηση Βενιζέλου-Σαμαρά θα

καταργήσει δια νόμου μια βασική συνταγ-

ματική ελευθερία των Ελλήνων πολιτών.

Μετά από την ψήφιση αυτού του νομοσχε-

δίου δεν θα υπάρξουν μαζικές συλλήψεις

και διώξεις. Τα πράγματα θα κινηθούν

στους συνήθεις ρυθμούς. Όμως πίσω από

αυτή την ψευδή αίσθηση της ομαλότητας

κάτι σημαντικό θα έχει αλλάξει. Για πρώτη

φορά μετά από την αποκατάσταση της δη-

μοκρατίας το κράτος ξαναμπαίνει στην δι-

εύθυνση του πολιτικού διαλόγου. Αυτό

είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα σε

αυτή την κατηφόρα. Ότι ακολουθήσει

πλέον θα είναι απλά οι συνέπειες. Φαίνεται,

πως τα 40 χρόνια είναι το χρονικό διάστημα

στο οποίο πολλά ξεχνιούνται. 

Ναπολέων Λιναρδάτος

<meticslexicon@gmail.com>

Γιατί ο λεγόμενος αντιρατσιστικός νόμος είναι το απόλυτο έκτρωμα

"Η νέα επικεφαλής της Αττικής, Ρένα
Δούρου, υιοθετεί έναν συγκεκριμένο
και μετριοπαθή λόγο" γράφει η αντα-

ποκρίτρια της γαλλικής εφημερίδας Le

Monde, που παρατηρεί ότι η νέα περι-

φερειάρχης Αττικής έχει γίνει "το σύμ-
βολο της ριζοσπαστικής Αριστεράς εν
δράσει, αντιμέτωπη με τη δοκιμασία
της εξουσίας". 
"Η Ρένα Δούρου επικεφαλής της Πε-
ριφέρειας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε φάση
διακυβέρνησης για πρώτη φορά στη
μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας",
γράφει η Αντεά Γκιγιό, ανταποκρίτρια

της εφημερίδας στην Αθήνα. 

"Η Ρένα Δούρου δημιούργησε την έκ-
πληξη, κερδίζοντας στις 25 Μαΐου με
50.8% τον απερχόμενο περιφερει-
άρχη, έναν σοσιαλιστή που είχε την
υποστήριξη της κυβέρνησης συνασπι-
σμού του Αντώνη Σαμαρά. 'Ο δύσκο-
λος δρόμος που ανοίγεται μπροστά
μας είναι αυτός της ευθύνης και όχι
της εξουσίας, και το καθήκον αυτού

του νέου περιφερειακού συμβουλίου
είναι να υπηρετήσει την ανάπτυξη' δή-
λωσε", γράφει η εφημερίδα.

"Ωστόσο, μπορεί η νέα περιφερειάρ-
χης να διεκδικεί χωρίς επιφυλάξεις
την κομματική της ένταξη στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ωστόσο ετοιμάζεται να διοικήσει
με πολύ σωφροσύνη", σημειώνει η δη-

μοσιογράφος. "Η 39χρονη υιοθετεί
έναν συγκεκριμένο λόγο, αναφέρεται
σε επενδύσεις - εφαλτήρια για την
τροφοδότηση μίας δυναμικής ανάπτυ-

ξης, 'δημιουργώντας πόλους δυνατο-
τήτων που θα συνδέουν πανεπιστήμια,
νέους επιχειρηματίες και εμπορικά
επιμελητήρια'. Θέλει να καταπολεμή-
σει τη γραφειοκρατία, δημιουργώντας
θέση αντιπεριφερειάρχη που θα ανα-
τρέψει τις διοικητικές διαδικασίες στο
Διαδίκτυο, σκοπεύει να προωθήσει τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
πολιτιστική δράση και να αναθεωρήσει
τη διαχείριση των απορριμμάτων".
Αναφερόμενη στο νέο ΕΣΠΑ, η δημο-

σιογράφος παρατηρεί: «στην περί-
πτωση που μέρος των κονδυλίων
αυτών έχει ήδη διατεθεί στη διάρκεια
των τριών μεταβατικών μηνών, μεταξύ
Μαΐου και Σεπτεμβρίου, η Ρένα Δού-
ρου πήρε ήδη πρωτοβουλία: 'Έστειλα
επιστολή στον Γιοχάνες Χαν, επιση-
μαίνοντάς του ότι επιφυλάσσομαι του
δικαιώματός μου να αναθεωρήσω την
κατανομή των κονδυλίων ανάλογα με
τις δικές μου προτεραιότητες', εξηγεί
η ίδια».

Με θετικό πρόσημα ανταπόκριση 

της γαλλικής Le Monde 

για τη νέα Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου

Στα γραφεία του Ειδικού

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 

η Ρένα Δούρου

Στα κεντρικά γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέ-

σμου Νομού Αττικής βρέθηκε στις 4/9  η Περιφερειάρχης

Αττικής και Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ρένα Δούρου.  

Σε ερώτησή που της ετέθη τόνισε ότι η ανάληψη των κα-

θηκόντων της σηματοδοτεί μια νέα αρχή τόσο σε ό,τι

αφορά στη λειτουργία του Συνδέσμου όσο και αναφο-

ρικά με την νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμ-

μάτων, που προωθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή. 

«Η παρουσία μου για πρώτη φορά στα γραφεία του Συν-
δέσμου σηματοδοτεί μια νέα ρότα. Είμαστε υπέρ της δια-
φάνειας και κατά της συστηματικής απαξίωσης του
ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών. Μια απαξίωση
που οδηγεί στον εκφυλισμό του ΕΔΣΝΑ σε μηχανισμό
ανάθεσης εργολαβιών και διανομής αντισταθμιστικών και
παράλληλα απειλεί το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρι-
σης απορριμμάτων. 
Η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύει και εμπιστεύεται τις
δυνατότητες προσφοράς και την αίσθηση ευθύνης των
εργαζομένων του Συνδέσμου στο πλαίσιο ενός νέου
προτύπου διακυβέρνησης, με τους πολίτες, από τους πο-
λίτες, για τους πολίτες, προς όφελος της κοινωνίας και
όχι των ολίγων και των συμφερόντων τους». 
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Παρά τις εξαγγελίες 

υπολειτουργεί το Κέντρο

Υγείας Ν. Μάκρης

Ο επικεφαλής  της ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Μαραθώνα,

Φώτης Δεληβοριάς επισκέφθηκε την 1η Σεπτέμβρη το

Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης για να ενημερωθεί για την λει-

τουργία του.

Οι διαπιστώσεις είναι αποκαλυπτικές:

Α. Ακόμη δεν έχουν καλυφθεί τα κενά σε Γενικούς Ιατρούς

– Παθολόγους που είναι απαραίτητοι για την 24ώρη λει-

τουργία του ΚΥΝΜ. Παρά τις βιαστικές δηλώσεις που έγι-

ναν  ότι θα καλύπτονταν από  τις αρχές Αυγούστου.

Κάποιοι ιατροί που ήρθαν (ορθοπεδικός παιδίατρος) είναι

ειδικοτήτων που δεν εφημερεύουν και δεν μπορούν να

συμβάλουν στην 24ωρη λειτουργία.

Β. Ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί το ακτινολογικό μηχάνημα,

παρά τις δεσμεύσεις του κ. Ζώτου της 1ης ΥΠΕ ότι θα είχε

λειτουργήσει από τον Μάρτιο. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει

ούτε το αναγκαίο προσωπικό (ακτινολόγος και τεχνικοί).

Γ. Το μικροβιολογικό αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα

καθώς ο βιοχημικός αναλυτής συχνά τίθεται εκτός λειτουρ-

γίας (απαιτείται αντικατάσταση του). Έτσι δεν διενεργούνται

σημαντικές εξετάσεις που μπορεί να είναι κρίσιμες για την

υγεία των ασθενών.

Η άσχημη κατάσταση λειτουργίας του ΚΥΝΜ που επιμένει

εδώ και χρόνια μας ανησυχεί όταν μάλιστα ακουστήκαν και

πάλι δηλώσεις  του Υπουργού Υγείας για δυο κέντρα 24ωρης

λειτουργίας στην Ανατολική Αττική.

Απαιτείται ΑΜΕΣΗ λήψη αναγκαίων μέτρων ιδιαίτερα μετά το

κλείσιμο και των ιατρείων του πρώην ΙΚΑ στη Ραφήνα. 

Nα δράσει άμεσα η Νέα Δημοτική Αρχή

Ακόμη επισκέφθηκε τις εργασίες για τον υπόγειο ηλεκτρικό

αγωγό στην οδό Αφροδίτης της 1ης ΠΕ Νέας Μάκρης.

Οι εργασίες είχαν διακοπεί από τον Ιούνιο μετά από κινη-

τοποίηση των κατοίκων και απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. Όμως η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ΑΚΥΡΩΣΕ

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Περιμένουμε από την Νέα Δημοτική Αρχή να δράσει

ΑΜΕΣΑ καθώς έχει ορίσει από τον Ιούνιο, δυο δικηγόρους

τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Παππά και τον κύριο Παραρά για

την νομική αντιμετώπιση του θέματος.

Aπό τη “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”,

πήραμε το παρακάτω δελτίο, στο οποίο

σημειώνουν σοβαρή ρύπανση στο ρέμα

που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο

Golden Coast. 

«Πλημμύρισε από ακάθαρτα νερά από

τον βιολογικό καθαρισμό του  ξενοδο-

χείου και ανέδιδε έντονη δυσοσμία επί

ημέρες», γράφουν και περιγράφουν τις

ενέργειές τους οι οποίες όπως μας λένε

απέδωσαν καρπούς.

Γράφουν συγκεκριμένα:

«Το λιμεναρχείο Ραφήνας το απόγευμα

της Δευτέρας 1/9/2014 ενημέρωσε τη

Διεύθυνση Υγιεινής για τη ρύπανση που

διαπίστωσε μετά από αυτοψία του. Ο δη-

μοτικός σύμβουλος Φώτης Δεληβοριάς

ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο

Ηλία Ψινάκη, ο οποίος ανέθεσε την υπό-

θεση στον Αντιδήμαρχο κ. Ζαγάρη. 

Μετά από κινητοποίηση μας το πρωί της

Τρίτης 2/9/2014 πετύχαμε τον άμεσο

έλεγχο της κατάστασης από τρεις ελέγ-

κτριες των Διευθύνσεων  Υγιεινής και

Περιβάλλοντος, που μεταφέραμε  με

δικό μας αυτοκίνητο, καθώς η περιφέ-

ρεια δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο.

Διαπιστώσαμε κατά την αυτοψία ότι χύ-

νονταν ανεπεξέργαστα βοθρολύματα

στο ρέμα από το βιολογικό καθαρισμό

του ξενοδοχείου και ελήφθησαν δείγ-

ματα προς παραπέρα έρευνα. 

Σε όλη την αυτοψία παραβρέθηκαν οι

δημοτικοί σύμβουλοι της ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟ-

ΛΙΤΩΝ Αλέξ. Αστρινάκης, Στ. Δρακο-

πούλου και ο τοπικός σύμβουλος

Μαραθώνα Ν. Κουρουνάκος και πολλά

μέλη της Δύναμης Πολιτών.

3/9 οι σύμβουλοι Στ. Δρακοπούλου και

Ν. Κουρουνάκος έλεγξαν την εγκατά-

σταση όπου διαπίστωσαν ότι η υπερχεί-

λιση είχε σταματήσει. Επικοινωνήσαμε

με το Διευθυντή Περιβάλλοντος κ. Ρέλια

που μας ζήτησε να βοηθήσουμε στην

αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χη-

μείο του Κράτους.  

Είναι αναγκαίο όλοι μαζί κάτοικοι και φο-

ρείς να προστατεύσουμε την περιοχή

μας από τέτοιες  ανεύθυνες ενέργειες

που εκθέτουν την πόλη μας. Παρακο-

λουθούμε την εξέλιξη και θα σας ενημε-

ρώνουμε σχετικά».

Βοθρολύματα σε ρέμα στο Μαραθώνα
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Mαθήματα ιστορίας
Για την καλλίτερη οργάνωση και παρουσίαση του νέου κύκλου των

σεμιναρίων εναλλακτικής θεώρησης της Ιστορίας, καθώς και των ξε-

ναγήσεων, θα λειτουργήσει ειδική ομάδα, η οποία μέχρι τον Οκτώ-

βριο, που θα αρχίσουν τα σεμινάρια, θα έχει μελετήσει και

συζητήσει τα ακόλουθα βιβλία:

- Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης του Γερμανού φιλόσοφου Γι-

ούργκεν Χάμπερμας

- Η καταγωγή της οικογένειας,  της ατομικής ιδιοκτησίας και

του κράτους του Άγγλου φιλόσοφου Φρίντριχ Έγκελς και

- Το εγχειρίδιο Η πολιτική οικονομία του καπιταλισμού από τις

Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα γίνει την Τετάρτη 17 Σε-

πτεμβρίου, 7.30 μμ  στον αυτoδιαχειριζόμενο χώρo   VOX, Θεμι-

στοκλέους και Αραχώβης στα Εξάρχεια όπου θα συζητηθεί το

βιβλίο Η καταγωγή της οικογένειας της ατομικής ιδιοκτησίας και

του κράτους. (Επιλέχτηκε σαν τόπος συνάντησης ένας χώρος

στο κέντρο διότι έχουν δηλωθεί συμμετοχές από διάφορα μέρη

της Αττικής). Η συμμετοχή στην ομάδα είναι ελεύθερη και μπο-

ρούν να δηλώσουν κι άλλοι.

Πληροφορίες στα τηλέφ. 2109886218 και 6974831170 με  την

Ευγενία Μαργέτη που συντονίζει  την ομάδα.

Η Γραμματεία της Εναλλακτικής Δράσης

Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας Παλλήνης 

Η φοίτηση είναι δυο χρόνια και δωρεάν

√ Απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν απολυ-

τήριο γυμνασίου

√ Παρέχει τίτλο σπουδών ισότιμο του απολυτηρίου

γυμνασίου

√ Η φοίτηση είναι δυο χρόνια και δωρεάν

√ Λειτουργεί απογευματινές ώρες  (4:30 - 8:30 μμ)

√ Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Το σχολείο βρίσκεται μόλις 200 μ. από το σταθμό

«Παλλήνη» για μετρό και προαστιακό. Οι εγγραφές

για τη νέα σχολική χρονιά 2014-15 έχουν αρχίσει

Πληροφορίες - Αιτήσεις εγγραφής

4:30 – 8:30 μμ Σ.Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΤΙΣΟΝ 3-5, ΠΑΛΛΗΝΗ (εντός 3ου Γυμνασίου)

Τηλ. 210-6669129    Fax: 210-6669144
e-mail: mail@sde-pallin.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://sdepallinis.sch.gr

O Δήμος Παλλήνης καλεί

καθηγητές εθελοντές

Οι ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες των δημοτών για

Κοινωνικές Παροχές και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός

των αιτούντων μαθητών για την παροχή δωρεάν φροντι-

στηριακών μαθημάτων, μεγαλώνουν αντίστοιχα και την

ανάγκη εθελοντικής προσφοράς από αλληλέγγυους κα-

θηγητές.

Ο Δήμος Παλλήνης, απευθύνει έκκληση σε καθηγητές Φι-

λολογικών μαθημάτων και Χημείας με κέφι και όραμα, να

αφιερώσουν εθελοντικά λίγο από το χρόνο τους για την

υλοποίηση του προγράμματος, διδάσκοντας σε μαθητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές, παρακαλούνται να επικοι-

νωνήσουν με το Κοινωνικό Φροντιστήριο (10:00 – 17:00),

στο 210 6032012 ή στο 210 6604658 και ηλεκτρονικά στο

email του Δήμου Παλλήνης:  press@palini.gr

Με πρωτοβουλία του Αντι-

περιφερειάρχη  Ανατ. Αττι-

κής Πέτρου Φιλίππου

πραγματοποιήθηκε συνάν-

τηση με τον Υπουργό Εσω-

τερικών Α. Ντινόπουλο και

τον αναπληρωτή Υπουργό

Εσωτερικών Θ. Λεονταρίδη

με θέμα  την  εκρηκτική κα-

τάσταση που έχει δημιουρ-

γηθεί με τη μεταφορά των

μαθητών για τη νέα σχολική

χρονιά.

Στη σύσκεψη που έγινε στο

Υπουργείο παρουσία και

των αρμοδίων υπηρεσιακών

παραγόντων έγινε ενημέ-

ρωση από τον Π. Φιλίππου

για το πρόβλημα που έχει

δημιουργηθεί:

α) με τους μέχρι σήμερα

διενεργηθέντες διαγωνι-

σμούς, περίπου στο 40%

των διαδρομών της Ανατ.

Αττικής, δεν έχει αναδειχ-

θεί  μειοδότης, με αποτέλε-

σμα να υπάρχει πρόβλημα

στη μεταφορά των μαθη-

τών. 

Ο αναπληρωτής Υπουργός

δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα

καταθέσει τροπολογία που

θα δίνει τη δυνατότητα στις

Περιφέρειες να προχωρή-

σουν σε αναθέσεις με απευ-

θείας διαπραγμάτευση,   

β) με την ισχύουσα Κοινή

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ

2401/2013) υπάρχει χιλιο-

μετρικός περιορισμός για

την μεταφορά των μαθητών

δηλ. για τους μαθητές των

Γυμνασίων και Λυκείων.

«Οι Περιφέρειες μεταφέ-

ρουν δωρεάν τους μαθητές

πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης δημό-

σιων σχολείων οι οποίοι

κατοικούν από τη σχολική

τους μονάδα σε απόσταση

μεγαλύτερη από την οριζό-

μενη ως εξής:

1) 3000 μέτρα για μαθητές

Γυμνασίων  και

2) 5000 μέτρα για μαθητές

Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Εξ αιτίας αυτών των περιο-

ρισμών σχεδόν όλα τα Γυ-

μνάσια – Λύκεια Ανατ.

Αττικής έχουν εξαιρεθεί

από τον διαγωνισμό μετα-

φοράς μαθητών.

Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε

να καταργηθεί ο χιλιομετρι-

κός περιορισμός για τις Πε-

ριφέρειες Αττικής και

Κεντρικής Μακεδονίας

(Θεσσαλονίκη) και να συ-

σταθεί 3μελής επιτροπή

αποτελούμενη από έναν εκ-

πρόσωπο Δήμου – Περιφέ-

ρειας – Δημόσιων Συγκοι-

νωνιών, η οποία άμεσα θα

καθορίσει και τα δρομολό-

για που απαιτούνται σε πε-

ριοχές όπου δεν υπάρχει

Δημόσια Συγκοινωνία. 

Ο Αναπληρωτής Υπουρ-

γός δεσμεύτηκε για άμεση

κατάθεση της τροπολογίας

προκειμένου να ξεκινήσουν

οι διαδικασίες διενέργειες

των διαγωνισμών για τα Γυ-

μνάσια – Λύκεια, όπου δεν

υπάρχουν Δημόσιες Συγκοι-

νωνίες.  

Δρομολογείται 

η τροπολογία

Δημοσιογραφικές πληροφο-

ρίες λένε ότι μέσα στην ερ-

χόμενη εβδομάδα θα

κατατεθεί η τροπολογία. Με

την Τροπολογία αυτή, κα-

ταργούνται οι χιλιομετρικές

αποστάσεις για την Ανατ.

Αττική, όπως ζήτησε ο Πέ-

τρος Φιλίππου και τα όποια

προβλήματα δημιουργήθη-

καν, εξαιτίας καθυστερή-

σεων, λόγω των

πρόσφατων Αυτοδιοικητι-

κών Εκλογών, αλλά και της

μακράς μεταβατικής περιό-

δου, μέχρι την ανάληψη

των καθηκόντων των νέων

Περιφερειαρχών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών,

δεν προτίθεται να δώσει

νέα παράταση, όπως έγινε

την περασμένη χρονιά,

κατά πληροφορίες.

Οπως γράψαμε σε προ-

ηγούμενη φύλλο, ήδη έχει

δοθεί νομοθετικά η δυνατό-

τητα ανάθεσης του μεταφο-

ρικού έργου στους

προσωρινούς μειοδότες για

το χρονικό διάστημα που θα

απαιτηθεί μέχρι την ολο-

κλήρωση όλων των διαγωνι-

στικών διαδικασιών και την

υπογραφή των συμβάσεων

και όχι πέραν της 28ης Φε-

βρουαρίου 2015. Αν οι δια-

γωνισμοί δεν έχουν

αναδείξει προσωρινούς μει-

οδότες, η Οικονομική Επι-

τροπή μπορεί να αναθέτει

την εκτέλεση των δρομολο-

γίων κατόπιν πρόχειρου

διαγωνισμού για το ίδιο μέ-

γιστο χρονικό διάστημα.

Πάντως το κόστος της με-

ταφοράς μαθητών για τη

νέα σχολική χρονιά - συνο-

λικά -  πρέπει να είναι κάτω

από τα 160 εκ. €, ενώ τα

προηγούμενα χρόνια ήταν

κατά πολύ μεγαλύτερη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 5/9/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 30903

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-
ΤΟΣ-ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ-
ΤΟΣ συνολικής προϋπολογισθεί-
σης  αξίας 67.967,34 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος
όροφος)  Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-

νισμού, την 15/9/2014 ημέρα Δευ-
τέρα  και από ώρα 10:30 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετο-
χής  για ποσό που θα καλύπτει το
5% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης ή της αναλογικά
προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά
ομάδα είδους, ήτοι 3.398,36 ευρώ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου
«www.spata-artemis.gr». και να ζη-
τήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία του Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτη-
ρίου Αναστασία, τηλ.213-2007397).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Πέτρου Φιλίππου 

στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις μεταφορές των μαθητών
Σχεδόν όλα τα Γυμνάσια – Λύκεια Ανατ. Αττικής έχουν

εξαιρεθεί από τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών
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Με ποιο πρωτόκολλο και κανόνα εθιμοτυπίας μεταβαίνετε 

σε ξένο κράτος για να σας ελέξουν κατώτεροί σας; 

Με κατάφωρες επιβαρύνσεις αμοιβών εκτός έδρας;

Ερώτηση του βουλευτή Στάθη Παναγούλη

Ερώτηση του βουλευτή Στάθη Πανα-

γούλη προς τους Υπουργούς Οικονομι-

κών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &

Πρόνοιας, για τη συνάντηση της τρόι-

κας στο Παρίσι, για τις αμοιβές που θα

λαμβάνουν εκτός έδρας και για την

απαξίωση της χώρας μας. Γράφει ο

βουλευτής συγκεκριμένα.

Μετά από  τετραετή εξευτελισμό των

υπουργών με τους  συνεχείς ελέγχους

προόδου και διαγωγής από επιθεωρη-

τές - υπαλλήλους του ΔΝΤ, της Κομι-

σιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας στα γραφεία των υπουργών,

η κυβέρνηση είχε τη φαεινή ιδέα να με-

ταφερθεί  όλο το υπό έλεγχο υπουρ-

γικό κλιμάκιο στο Παρίσι για να δώσει

εκεί τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Η επιλογή αυτή μεγαλώνει την μει-

ωτική για μια ανεξάρτητη χώρα  σχέση

πάτρωνα προς κηδεμονευόμενο και,

παράλληλα, επιβαρύνει τους αγρίως

φορολογούμενους πολίτες που κα-

λούνται τώρα να πληρώσουν  και έξοδα

ταξιδιών!

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι

κ.κ. υπουργοί:

1. Βάσει ποιού πρωτοκόλλου και κα-

νόνα εθιμοτυπίας διεξάγεται αυτή η συ-

νάντηση, αφού,  αντί να δεχθείτε τους

ιεραρχικώς κατωτέρους σας στα

υπουργεία σας, μεταβαίνετε σε ξένο

κράτος, και σε έδρα ξένου οργανισμού

για να σας ελέγξουν;

2. Ποιό είναι το νομικό καθεστώς πα-

ρουσίας των τριών επικεφαλής υπαλ-

λήλων στην Ελλάδα; 

3. Γιατί  οι υπάλληλοι αυτοί ενεργούν

ως οιωνοί υπερ-Πρωθυπουργοί, ασκών-

τας εν τοις πράγμασι αρμοδιότητα

ελέγχου της κυβέρνησης,  κάτι το

οποίο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιό-

τητα που παρέχει το Σύνταγμα στο

Πρωθυπουργό δια του άρθρου 82 πα-

ράγραφος 2   του Συντάγματος;

4. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των

συμβούλων, υπαλλήλων, διοικητικών,

γραμματέων, αστυνομικών και πάσης

φύσεως συνεργατών των υπουργών

που  σας συνοδεύουν; 

5. Σε ποιό ύψος ανέρχονται τα εν γένει

έξοδα όλων των παραπάνω συνοδών

σας καθ’ όλο το διάστημα της παραμο-

νής σας στο εξεταστικό κέντρο των

Παρισίων; 

Και καλούνται να καταθέσουν:

- Να κατατεθούν στη Βουλή τα ακριβή

ποσά κάθε υπουργικής αντιπροσωπείας

για αμοιβές εκτός έδρας, πληρωμή αε-

ροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων,

έξοδα παραστάσεως, έξοδα μετακινή-

σεων και λοιπά έξοδα που βαρύνουν

τον κρατικό προϋπολογισμό.       

Από 1η Σεπτέμβρη έκλεισαν κατ’ εφαρμογή του Ν.

4049/2012, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παλλή-

νης και πολλών άλλων Δήμων παρά τις έγκαιρες προειδο-

ποιήσεις πολλών δημοτικών αρχών. Ο λόγος είναι ότι πλέον

και ορθώς απαιτείται άδεια για να λειτουργήσει η όποια

αθλητική εγκατάσταση. 

Το πρόβλημα όμως έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται από

τις δημοτικές αρχές να εξασφαλίσουν άδειες λειτουργίας

που θα εμπεριέχουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για

αθλούμενους και θεατές, διαδικασία που απαιτεί οι Δήμοι

να έχουν στη διάθεσή τους τα σχέδια ανέγερσης των εγ-

καταστάσεων που ολοκληρώθηκαν υπό την αιγίδα είτε της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είτε του ΟΣΚ τα οποία

όμως δεν τους έχουν αποδοθεί ποτέ. Ταυτόχρονα αποκα-

λύπτεται και από τις καταγγελίες στο Δήμο Παλλήνης ότι

πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί αυ-

θαίρετες παρά το ότι ανεγέρθηκαν υπό την αιγίδα του ελ-

ληνικού δημοσίου! Παράλληλα έχει ζητηθεί από τους

Δήμους να προβούν σε σειρά μελετών επί όλων των αθλη-

τικών εγκαταστάσεων χωρίς όμως να τους διασφαλίζονται

οι αναγκαίοι πόροι. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η παράταση που δόθηκε

στους ΟΤΑ να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες

αδειοδότησης έως την 31η Αυγούστου παρά το γεγονός

ότι ο νομοθέτης γνώριζε ότι το Μάιο του 2014 θα διεξά-

γονταν εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών αρχών

και συμβουλίων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έγ-

κριση μελετών από το Μάιο μέχρι και την ανάληψη καθη-

κόντων από τις νέες δημοτικές αρχές. 

Τέλος δεν μπορούμε παρά να στηλιτεύσουμε το γεγονός

ότι ο νομοθέτης απαιτεί την εφαρμογή του Νόμου

4049/2012 σε προθεσμία μικρότερη των δύο ετών, ενώ

χρειάστηκαν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να νομοθε-

τήσει το ελληνικό κράτος τα αυτονόητα, να απαιτήσει δη-

λαδή την ύπαρξη άδειας λειτουργίας για κάθε είδους

αθλητική εγκατάσταση όπου θα προβλέπονται όλα τα

μέτρα ασφάλειας για αθλητές και θεατές! 

Συγκεκριμένα ήδη από το Μάιο του 2008 ζητούσαμε με

σειρά ερωτήσεων μας στη Βουλή (Αρ. Πρωτ.

12790/26.05.08, 12865/27.05.08 και 2883/31.07.08) την

υποχρέωση όλων των υπευθύνων να λειτουργήσουν οι

αθλητικές εγκαταστάσεις με το σύνολο των αδειών που

απαιτούνται και κυρίως με την εξασφάλιση κάθε δυνατού

μέτρου προστασίας αθλητών και θεατών. 

Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας ότι το γεγονός ότι κλεί-

νουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αποτέλεσμα πο-

λυετών παραλείψεων του ελληνικού δημοσίου και

προχειρότητας που προσιδιάζει σε υποανάπτυκτες χώρες

και είναι σαφές ότι κανείς Δήμαρχος δεν θα διακινδυνεύσει

να βρεθεί στη φυλακή για τις διαδοχικές παραλείψεις των

υπηρεσιών του κράτους που επέτρεπε την λειτουργία αυ-

θαίρετων και άνευ αδειών αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά

και δεν μπορεί να μείνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις κλει-

στές για τους πολίτες, ούτε βέβαια να λειτουργούν χωρίς

να τηρούνται στο σύνολό τους οι κανόνες ασφαλείας. 

Η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση παρέμβαση και απαιτεί

και την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για τους Δήμους

ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα πρόσθετα

έξοδα που συνεπάγεται η τακτοποίηση όλων των εκκρεμο-

τήτων.

σ.σ. To πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά πάρα πολ-
λούς Δήμους. Σχετική επιστολή έχει αποστείλει στον Πρω-
θυπουργό ο δήμαρχος Παλλήνης Αθαν. Ζούτσος και τη
δημοσιεύουμε στη σελ. 23.

Κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Παλλήνης
Ερώτηση του

βουλευτή 

Βασίλη 

Οικονόμου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320300 - FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                           
ΚΑΛΥΒΙΑ  2-09-2014 
Αρ. Πρωτ. 18509

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με δια-
δικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ANAΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΕΛΑ-
ΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙ-
ΣΚΟΙ, κ.λ.π.)» συνολικής προϋπολο-
γιζόμενης αξίας «28.499,10€ με
ΦΠΑ 23%.»
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95,  Β) το αρθ.
23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93

(ΕΚΠΟΤΑ),  Γ) του Ν.3463/06,  Δ)
την απόφαση του Υπ. Οικονομίας
Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 –
ΦΕΚ 1789/12.11.2010,  Ε) Την από-
φαση του Υπ. Ανάπτυξης περί
εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με
την οποία εξαιρούνται από το
Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότε-
ρου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α,
Στ) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», Ζ) τον υπό
εκτέλεση προϋπολογισμό του
Δήμου, η πίστωση σε βάρος του
Κ.Α.10-6613.002,  Η) Την υπ’ αριθ.
46/14 απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, με την οποία εγκρίνει την
διενέργεια της προμήθειας, Θ) την
236/14 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψή-
φιση πίστωσης,  Ι) τις Τεχνικές Προ-
διαγραφές (αρ. μελ. 6/14),  Κ) Την
ανάγκη του Δήμου για τη σχετική
προμήθεια. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευ-
τέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα

11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό για ποσό που αν-
τιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης με
τον ΦΠΑ 23%. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθεν-
ται ή να αποστέλλονται ταχυδρο-
μικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου – ΚΑΛΥ-
ΒΙΑ, ταχ. Κώδ.19010) μέχρι την πα-
ραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επι-
τροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ..]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την μίσθωση του κυλικείου
του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος)

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για τη μίσθωση του κυλι-
κείου του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-

φείο του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος, στις
26-09-2014 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 1:00’ μ.μ.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγω-
νισμού θα προβεί στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από την προ-
κήρυξη (Παρασκευή 26-09-2014 και
ώρα 1:00΄μ.μ.). Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά
την έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στους ενδιαφε-
ρόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντι-

προσφορές στον ανωτέρω διαγωνι-
σμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περί-
πτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο γραφείο του σχολείου
(τηλέφωνο 22940 - 85880) καθημε-
ρινά (Δευτέρα έως Παρασκευή), από
09:00 έως 13:00, από όπου μπορούν
να παραλάβουν αντίγραφο των όρων
του διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Επιτροπής
Σερέτης Χρήστος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7Ε3ΝΩΛΝ-ΛΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ)
Μαρκόπουλο 2.8.2014
Αρ. Πρωτ. 772

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια Μηχανής Προβολής”

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
72.570,00 € (Με ΦΠΑ 23%)

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δη-
μοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Αττικής, διακηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό με ενσφράγι-
στες προσφορές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη συμφερότερη

προσφορά για την «Προμήθεια μη-
χανής προβολής» προϋπολογισμού
δαπάνης 72.570,00 € με ΦΠΑ 23%
σύμφωνα με την υπ. αριθ. 18/2013
θεωρημένη μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 11389/
93, Ν. 2286/95, Ν. 2503/97, Ν.
3463/2006, Ν. 3852/2010 και τις λοιπές
ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 17η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10.30π.μ. - 11:00 π.μ.
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, ει-

σάγουν ή εμπορεύονται και τοπο-
θετούν τα ζητούμενα είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% (3.628,50
€) της συνολικής προϋπολογισθεί-
σης τιμής, της υπ’ αριθ. 18/2013 με-
λέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας που θα απευθύνεται
προς την Κοινωφελή Δημοτική Επι-
χείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμό-
διο γραφείο της ΚΔΕΜ και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:00 - 14:00 στο τηλ. 22990.20128.

Ο Πρόεδρος
Αγγελος Ρούσης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα: 02/09/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 27

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την μίσθωση του κυλικείου
του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος)

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για τη μίσθωση του κυλι-
κείου του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος, στις
26-09-2014 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 1:00’ μ.μ.
Η Επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισμού θα προβεί στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών κατά την ημερομηνία

και ώρα που ορίζεται από την προ-
κήρυξη (Παρασκευή 26-09-2014 και
ώρα 1:00΄μ.μ.). Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά
την έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στους ενδιαφε-
ρόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντι-
προσφορές στον ανωτέρω
διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο γραφείο του σχο-
λείου (τηλέφωνο 22940 - 85880)
καθημερινά (Δευτέρα έως Παρα-
σκευή), από 09:00 έως 13:00, από
όπου μπορούν να παραλάβουν αν-
τίγραφο των όρων του διαγωνι-
σμού. 

Ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής

Σερέτης Χρήστος

ΑΔΑ: 6Η1ΓΟΡ05-0Φ0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90,
115 25 Αθήνα
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
τηλ.: 213 214 8 371, 
Fax: 210 6749178
Αθήνα, 29-8-‘14
Α.Π. 5940

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδε-
σμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προ-
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 310
/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, για την ανάθεση του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού
4.220.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008 και των τευχών δημο-
πράτησης του εν θέματι έργου. 
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις, οι οποίες:  
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ή 2ου ΔΗ-
ΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 535.831,35 1η – 2η -3η,
1η – 2η -3η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 119.127,78 Α2– 1η,
Α2– 1η – 2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 2.006.898,86 3η – 4η,
3η – 4η – 5η
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 318.725,38 1η –
2η , 1η – 2η – 3η

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 309.298,81:
1η –2η , 1η – 2η – 3η 
είτε:  
β. προέρχονται από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει την συμφωνία για τις Δημό-
σιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει διμερείς συμφω-
νίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με
σχετική Απόφαση του αρμόδιου ορ-
γάνου της τελευταίας, και το κεί-
μενο των οποίων επιτρέπει ρητώς
το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνι-
σμών σε υποψηφίους που προέρ-
χονται από αυτές τις χώρες, στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποι-
οτική και ποσοτική άποψη.
- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα-
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του
άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινο-
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχεί-
ρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας και λοιπών περιπτώσεων,
ως αναφέρονται στο άρθρο 21 της
αναλυτικής διακήρυξης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς και το CD με τα συμβα-

τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ – Δ/νση ΔΑΑ –
Άντερσεν 6 & Μωραίτη 90, 11525
Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ:
+30 2106777238 μέχρι τις
29/10/2014 ημέρα  Τετάρτη. 
Πληροφορίες: κος Δ. Πανταζής ή
κος Ι. Φώτος τηλ.επικ.:213 2148371,
FAX: 210 6777238

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
04/11/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών:
10.00π.μ. και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.3669/08. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το με επί μέρους πο-
σοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
Ν. 3669/08. 5.Κριτήριο για την ανά-
θεση της σύμβασης είναι η χαμηλό-
τερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 26 του ν. 3669/08 Για την
έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό
κατατίθενται από τους διαγωνιζό-
μενους, εγγυητικές επιστολές συμ-
μετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-
σμού της υπηρεσίας, ποσού
65.797,64 ΕΥΡΩ.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών ανέρχεται σε 6 μήνες. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Ατ-
τική 2007-2013» MIS 383550.
8.  Προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελε-
στική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: 29/08/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΕΦΤΟΡ05-ΝΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90,
115 25 Αθήνα
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
τηλ.: 213 214 8 371 
Fax: 210 6749178
Αθήνα, 29-8/2014
Α.Π. 5938

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδε-
σμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προ-
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
309/2014 Απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής, για την ανάθεση
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογι-
σμού 5.400.000,00 Ευρώ (με αναθε-
ώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008 και των τευχών δημο-
πράτησης του εν θέματι έργου. 
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις, οι οποίες:  
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
- ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ,  2ου ΔΗ-
ΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:   682.757,81 1η – 2η –
3η ,1η – 2η – 3η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 183.292,59 Α2– 1η –
2η, Α2– 1η – 2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 2.669.316,68 3η – 4η,
3η – 4η – 5η
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:  333.177,43 1η –
2η, 1η – 2η – 3η

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 431.488,86
1η – 2η, 1η – 2η – 3η
είτε:  β. προέρχονται από κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει διμερείς συμφω-
νίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με
σχετική Απόφαση του αρμόδιου ορ-
γάνου της τελευταίας, και το κεί-
μενο των οποίων επιτρέπει ρητώς
το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνι-
σμών σε υποψηφίους που προέρ-
χονται από αυτές τις χώρες, στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποι-
οτική και ποσοτική άποψη.
- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατη-
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Ερ-
γοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγο-
ρίας και λοιπών περιπτώσεων, ως
αναφέρονται στο άρθρο 21 της
αναλυτικής διακήρυξης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς και το CD με τα συμβα-

τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ – Δ/νση ΔΑΑ –
Άντερσεν 6 & Μωραίτη 90, 11525
Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ:
+30 2106777238 μέχρι τις
29/10/2014 ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες: κος Δ. Πανταζής
τηλ.επικ.:213 2148371, FAX: 210
6777238
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
04/11/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών:
10.00π.μ. και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.3669/08. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το με επί μέρους πο-
σοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
Ν. 3669/08. 
5. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του ν. 3669/08 Για την έγ-
κυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό
κατατίθενται από τους διαγωνιζό-
μενους, εγγυητικές επιστολές συμ-
μετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-
σμού της υπηρεσίας, ποσού
86.000,67 ΕΥΡΩ.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών ανέρχεται σε 6 μήνες. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Ατ-
τική 2007-2013» MIS 383550.
8.  Προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελε-
στική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: 29/08/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε μας καθημερινά στο

www.ebdomi.com
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολό-

γυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση

πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για

το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες: 6931 543666.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει

κατ’ οίκον μαθηματικά Γυμνασίου – Λυκείου στις

περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρη.

Πολυετής πείρα, προετοιμασία για πανελλήνιες

εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία του ιδίου

για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδόσεις

Μεταίχμιο και επί πλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.

Τιμές ανά ώρα 20 – 30 ευρώ για Γυμνάσιο – Λύκειο

αντίστοιχα. Τηλ. 6984242123

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με πολυετή

φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα

επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας

και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστη-

μίου, παραδίδει μαθήματα κατ’

οίκον  με όλα τα σύγχρονα οπτι-

κοακουστικά μέσα σε προσιτές

τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και συστά-

σεις!  Tηλέφωνο 6947736136

Ίδρυση Συλλόγου Πολυτέκνων

Ανατολικής Αττικής

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Ομάδα οργάνωσης της Ίδρυσης Συλλόγου Πολυτέκνων

Ανατολικής Αττικής, σας προσκαλεί την Κυριακή 14 Σε-

πτέμβριου και ώρα 11:00 π.μ. στο Κινηματοθέατρο « Άρ-

τεμις» (οδό Γιαννάκη 2, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου

Αττικής), να παρευρεθείτε στην Ιδρυτική Συνέλευση του

Συλλόγου Πολυτέκνων Ανατολικής Αττικής με την Ιδιό-

τητα του Ιδρυτικού Μέλους, που πραγματοποιείται υπό

την αιγίδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρ-

κοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.).

Όπως γνωρίζετε, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες

που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι πολύτεκνες οικογέ-

νειες της Ανατολικής Αττικής, καθιστούν δύσκολη, έως

ακατόρθωτη πολλές φορές, την εξυπηρέτησή τους από

τους ήδη υπάρχοντες Συλλόγους Πολυτέκνων, που

εδρεύουν στο κέντρο της Αθήνας.

Με την Ίδρυση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ανατολικής Ατ-

τικής, οι πολύτεκνες οικογένειες της Αν. Αττικής θα έχουν

πλέον την δυνατότητα να πράττουν, να δρουν και να δρα-

στηριοποιούνται, σε θέματα που τις αφορούν, προασπί-

ζοντας τα συμφέροντά τους, κοντά στο σπίτι τους. 

Η παρουσία σας στην Ιδρυτική  Συνέλευση είναι προς όφε-

λος όλων των πολύτεκνων οικογενειών της Αν. Αττικής,

ώστε με βάση την διαδικασία, να Ιδρυθεί ο Σύλλογος.

Κατά την διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης, οι μικροί

φίλοι, θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν

Παιδική Ταινία.

Στο τέλος της Ιδρυτικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει

μικρή γιορτή για τα Πρωτάκια των Πολύτεκνων οικογε-

νειών, με τη διανομή σχολικής γραφικής ύλης και τις κα-

λύτερες ευχές για το ξεκίνημα τους στην 1η Δημοτικού!

Δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

• Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

. Πληροφορίες: 2299112133 & 6970078770

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στo ΚΙΤΣΙ, διόροφο κτίσμα

110 τ.μ. και 120 τ.μ. αντίστοιχα σε ένα στρέμμα οι-

κόπεδο. Με διαφορετικές εισόδους. Διαθέτει φως,

ηλιακό, αιρκοντίσιον, καλοριφέρ, τζάκι.

Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις, κατά προτίμηση

γιατροί.

Πληροφορίες 69322 18 255 κ. Παναγιώτη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζι-

κής Εστίασης, Αναυψκτήριο με παρασκευα-

στήριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην

περιοχή Γέρακα.

Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας 210 6030.655 - 210 8959.004 -6937153052 ― www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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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 Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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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Το αμύγδαλο φθάνει στην ωριμότητά του και καλό είναι να

γνωρίζουμε τις ευεργετικές και πολλαπλές ιδιότητές του, κάτι

που οι πρόγονοί μας γνώριζαν πολύ καλά και τις αξιοποιού-

σαν.

Το ρόφημα αμυγδάλου,  είναι ένα κρεμώδες ρόφημα με υπέ-

ροχη μοναδική γεύση, το οποίο καταναλώνεται εδώ και εκα-

τοντάδες χρόνια. Παρασκευάζεται αναμιγνύοντας αλεσμένα

αμύγδαλα με νερό και κάποιο γλυκαντικό. Ωστόσο, φαίνεται

να είναι γνωστό σε όσους αποφεύγουν να καταναλώνουν γα-

λακτοκομικά προϊόντα, λόγω αλλεργίας στην καζεΐνη (πρω-

τεΐνη γάλακτος αγελάδας) ή εξαιτίας δυσανεξίας στη λακτόζη

(υδατάνθρακας γάλακτος αγελάδας). Χρησιμοποιείται επίσης

από τους αυστηρά χορτοφάγους, ως υποκατάστατο των γα-

λακτοκομικών προϊόντων καθότι είναι μια φυτική τροφή.

Από την πληθώρα των θρεπτικών συστατικών που έχει το ρό-

φημα αμυγδάλου, χαρακτηριστικά αναφέρονται οι φυτικές

ίνες, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, το σίδηρο, το κάλιο, το

ασβέστιο, το φώσφορο, τα φλαβονοειδή και τις βιταμίνες Ε,

D, A. Καθώς τα αμύγδαλα είναι φυτικό τρόφιμο, το ρόφημα

αμυγδάλου είναι εκ φύσεως χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά,

αλλά περιέχει περισσότερο μονοακόρεστα λιπαρά που βοη-

θάνε την καρδιαγγειακή υγεία. Αξίζει να αναφέρουμε δε, ότι

το ρόφημα αμυγδάλου δεν περιέχει χοληστερόλη αλλά ούτε

και λακτόζη, και κατ’επέκταση συμβάλλει στη μείωση της δια-

τροφικής χοληστερόλης και αποτελεί ιδανική επιλογή για

όσους αντιμετωπίζουν δυσανεξία ή αλλεργία στο γάλα αγε-

λάδας. Όλα αυτά, αποδίδοντας μόλις 24 θερμίδες ανά 100ml,

πράγμα που το καθιστά σημαντικό σύμμαχο αν βρίσκεστε σε

προσπάθεια απώλειας ή διατήρησης ενός φυσιολογικού βά-

ρους.

Αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, τα μέχρι στιγμής ευρή-

ματα δείχνουν ότι το ρόφημα αμυγδάλου μπορεί να είναι ένα

αποτελεσματικό υποκατάστατο του αγελαδινού γάλακτος σε

βρέφη με αλλεργία ή δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα. Λόγω

της υψηλής του περιεκτικότητας σε βιταμίνη Ε, μπορεί να βοη-

θήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης, στην ενίσχυση του

ανοσοποιητικού συστήματος και να «χαρίσει» ένα υγιές – λαμ-

περό δέρμα. Επιπρόσθετα, λόγω των φλαβονοειδών που πε-

ριέχει, μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη (LDL).

Συγχρόνως, εξαιτίας των μονοακόρεστων λιπαρών καθίσταται

ως μια υγιεινή επιλογή έναντι ζωικών λιπαρών, ειδικά για

όσους αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα.

Τα περισσότερα ροφήματα αμυγδάλου είναι εμπλουτισμένα με

βιταμίνες Α (για καλύτερη όραση και δέρμα), D και B12, προσ-

δίδοντας ένα σημαντικό ποσοστό της ημερήσιας συνιστώμε-

νης πρόσληψης αυτών των θρεπτικών συστατικών. Οι

βιταμίνες A και D θεωρούνται σημαντικές για τη διατήρηση

ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος και η βιταμίνη B12

αποτελεί σημαντικό συστατικό, διότι συμβάλλει στην ομαλή

λειτουργία του νευρικού συστήματος, καθώς και στην παρα-

γωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων και του DNA. Το ίδιο ισχύει

και για το ασβέστιο, το οποίο είναι απαραίτητο δομικό συστα-

τικό των οστών και των δοντιών, μειώνοντας τον κίνδυνο για

οστεοπόρωση αλλά συμβάλλοντας και στη ρύθμιση της αρτη-

ριακής πίεσης.

Πολλοί που θα έχουν δοκιμάσει το ρόφημα αμυγδάλου, σχο-

λιάζουν ότι το νιώθουν «πιο ελαφρύ – πιο εύπεπτο». Πράγματι

είναι, εν μέρει λόγω των φυτικών ινών που περιέχει (1 γραμ-

μάριο ανά μερίδα). Βοηθά μακροπρόθεσμα στην αντιμετώπιση

της δυσκοιλιότητας, στην εύρυθμη λειτουργία του πεπτικού

συστήματος και στην ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο

αίμα. Παράλληλα, λόγω του χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου,

μπορεί να καταναλωθεί από διαβητικούς.

Διαβάστε τις ετικέτες των προϊόντων, για να επιλέξετε το ρό-

φημα που είναι καλύτερο για εσάς και ταιριάζει στις διατροφι-

κές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Μερικοί τρόποι για να

εντάξετε το ρόφημα αμυγδάλου στη διατροφή σας:

- Σε παγωτό (ανακατέψτε και καταψύξτε μπανάνες, μέλι και

ρόφημα αμυγδάλου)

- Σε smoothies (με φρούτα: μπανάνα ή φράουλες και τριμμένο

πάγο)

- Σε milkshake

- Σε συνδυασμό με δημητριακά ολικής άλεσης

- Σε γλυκές κρέμες, ρυζόγαλο

- Σε συνταγές που απαιτούν ψήσιμο: κέικ, ψωμί

- Σε λαχανικά ογκρατέν (μπρόκολο, κουνουπίδι)

- Σε μπεσαμέλ (με τυρί και σπανάκι)

- Αντί για κρέμα γάλακτος στη μακαρονάδα ή στο ριζότο με

άσπρη σάλτσα

- Σε κρεμώδεις σούπες.

πηγή: MedNutrition.gr

Ρόφημα από αμύγδαλο

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

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Παρά τις ξαναζεσταμένες πρόσφατες  εξαγγελίες  περί

σύστασης γραφείου υποστήριξης του πολίτη και επιτρο-

πής αξιολόγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το

Δίκτυο Υπεράσπισης Ανασφάλιστων συνεχίζει να δέχε-

ται καταγγελίες, με σκοπό την ενημέρωση των δικαιω-

μάτων για  κάθε ασθενή και τη συλλογική παρέμβαση

για τη διασφάλιση αυτών. 

Η πρόσφατη  τροποποιητική 48985/3-6-2014 εγκύκλιος,

διευρύνει τις κατηγορίες δικαιούχων και δηλώνει ότι

ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι που έχουν χάσει την

ασφαλιστική τους ικανότητα, δικαιούνται νοσοκομειακής

περίθαλψης μετά από την έγκριση των αρμόδιων συ-

σταθεισών επιτροπών και μετά από παραπομπή από για-

τρό του Π.Ε.Δ.Υ (παραμένει υποστελεχωμένο, χωρίς τις

αναγκαίες ειδικότητες), ή των Τακτικών Εξωτερικών Ια-

τρείων των Νοσοκομείων. Ανοίγεται πάλι ένας γραφει-

οκρατικός δρόμος εμποδίων προς τη διασφάλιση της

υγείας!

Στα παρακάτω τηλέφωνα του Δικτύου, «6982510424,

6978889545, 6979133855, 6982025680, 6972004219,

6974719511», μπορούν να γίνονται καταγγελίες για άρ-

νηση περίθαλψης και για συλλογικές άμεσες παρεμβά-

σεις.

Το Δίκτυο είναι αναγκαίο ως κομμάτι της συγκρότησης

μετώπου αγώνα για την Υγεία, για Δημόσια Δωρεάν

Υγεία για όλους, Έλληνες και Μετανάστες, αλλά και για

κάθε δημόσιο κοινωνικό αγαθό
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Παγκόσμιος πρωταθλητής 

ο Ηλίας Ηλιάδης
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Ηλίας Ηλιάδης κατα-

κτώντας  το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

του τζούντο στο Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας.

Eπικράτησε στον τελικό της κατηγορίας για αθλητές με σω-

ματικό βάρος λιγότερο από 90 του Ούγγρου Κρίστιαν Τοτ.

Αυτό είναι το έκτο παγκόσμιο μετάλλιο του Ηλία Ηλιάδη και

το τρίτο χρυσό, μετά το 2010 στο Τόκιο και το 2011 στο Παρίσι.

«Μπορεί η Πολιτεία να μη μου έχει δώσει το πριμ από το παγκόσμιο
μετάλλιο του 2011, όμως αυτό δεν πέρασε ούτε λεπτό από το
μυαλό μου στη διάρκεια των αγώνων. Γιατί η δουλειά μου ήταν να
έρθω στην Ρωσία για να κατακτήσω το χρυσό. Κι αυτό ακριβώς
έκανα. Ευχαριστώ όλους εκείνους που βρίσκονται διαρκώς δίπλα

μου», δήλωσε ο μεγάλος αθλητής.

Δύο μεγάλες επιτυχίες σημεί-

ωσε η ελληνική κωπηλασία στο

παγκόσμιο πρωτάθλημα του

Άμστερνταμ. 

Χρυσό μετάλλιο κατέκτη-

σαν, στο τετραπλό σκιφ

ελαφρών βαρών οι τέσσε-

ρις αθλητές: Λευτέρης και

Γιώργος Κόνσολας, Σπύ-

ρος Γιάνναρος και Πανα-

γιώτης Μαγδανής, με

χρόνο που αποτελεί νέο

παγκόσμιο ρεκόρ, 5:42.75!

«Τα πήγαμε πολύ καλά σε

αυτόν τον αγώνα. Είμαστε
ευτυχισμένοι γιατί καταφέ-

ραμε να πραγματοποι-
ήσουμε παγκόσμιο ρεκόρ»,
δήλωσε ο Σπ. Γιάνναρος

στην ιστοσελίδα της παγκό-

σμιας ομοσπονδίας.

«Ασημένια» στέφθηκε η

Κατερίνα Νικολαΐδου στο

σκιφ ελαφρών βαρών, χά-

νοντας στο νήμα την πρώτη

θέση.

«Ο αγώνας ήταν πολύ δύ-
σκολος, ήμουν πολύ αργή
στην εκκίνηση, αλλά κωπη-

λάτησα με δύναμη και πήρα
ένα μετάλλιο. Είμαι από-

λυτα ευτυχισμένη», τόνισε

η Κ. Νικολαΐδου.

Τέλος η τετράκωπος άνευ

πηδαλιούχου κατέκτησε

την 6η θέση. Το ελληνικό

πλήρωμα, το οποίο αποτε-

λούσαν οι Γιάννης Τσίλης,

Γιώργος Τζιάλλας, Γιάννης

Χρήστου και Διονύσης Αγ-

γελόπουλος, παρά την

απουσία της επί ένα χρόνο.  
«Είμαστε πολύ ευχαριστημέ-

νοι και για το διπλό σκιφ των

ελαφρών βαρών που αποτε-

λούσαν δύο πολύ νέα κορίτσια

η Πέργουλη και η Τσιάβου,

όπως και από τη δίκωπο των

Χρηστομάνου-Λαμπρίδη που

είναι ασφαλώς πολύ δύσκολο

να αντικαταστήσουν τους

αδελφούς Γκουντούλα. 

Είμαι πολύ αισιόδοξος και πι-

στεύω ότι έχοντας και την εμ-

πειρία κάποια πληρώματα

μπορούν να διεκδικήσουν την

πρόκριση στους Ολυμπιακούς

αγώνες του Ρίο, ενώ κάποια

άλλα σίγουρα έχουν βάλει τις

βάσεις για να φτάσουν στους

επόμενους Ολυμπιακούς του

Τόκιο», δήλωσε ο τεχνικός

σύμβουλος της κωπηλατικής

ομοσπονδίας, Τζιάνι Ποστι-

λιόνε.

Ο Γιάννης Σπανόπουλος αναδείχθηκε

πρωταθλητής Ελλάδος κατακτώντας

την πρωτιά στο Πανελλήνιο Όμνιουμ

της ποδηλασίας, το οποίο ολοκληρώ-

θηκε στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Πο-

δηλατοδρόμιο. Την απονομή έκανε ο

δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπα-

λος. Άλλη μια πρωτιά για το νεαρό πο-

δηλάτη του Πελοτόν ΠΟΗΑΤ, μετά

την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

στην ατομική χρονομέτρηση στην κα-

τηγορία Νέων στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Δρόμου λίγους μήνες πριν. 

Στην κατηγορία των γυναικών το Πρω-

τάθλημα κατέκτησε η Ελένη Τσαβαρή

(ΑΟ Μεσόγειος), στους εφήβους ο

Τάσος Αντωνόπουλος (Σπαρτιατικός

ΓΣ), στους παίδες ο Δημήτρης Χρι-

στάκος (Σπαρτιατικός ΓΣ) και στις Κο-

ρασίδες η Άννα Μπέντα (ΓΣ

Διαγόρας). Δεν έγιναν αγώνες Νεανί-

δων καθώς δεν συμπληρώθηκε ο απα-

ραίτητος αριθμός συμμετοχών.

Οι 3 πρώτοι, στις πέντε κατηγορίες: 

Άνδρες

1) Σπανόπουλος Γιάννης (ΠΟΗΑΤ)

2) Σηφάκης Παναγ. (Κρόνος Νίκαιας) 

3) Τσοπούρογλου Βασ. (ΠΓΣΛάρισας)

Έφηβοι

1) Αντωνόπουλος Τάσος (Σπαρτιατικός)

2) Μουστάκας Κων/νος (Άκρατος Βόλου) 

3) Γεωργιάδης Γιώργος (Ο Ποδηλάτης

Ελευθερίου Κορδελιού)

Παίδες

1) Χριστάκος Δημ. (Σπαρτιατικός ΓΣ)

2) Κωνσταντούρας Κων/νος (Διαγόρας) 

3) Δημητρόπουλος Βασ. (Σπαρτιατικός)

Γυναίκες

1) Τσαβαρή Ελένη (ΑΟ Μεσόγειος) 

2) Φασόη Βαρβάρα (ΑΟ Ολυμπιακός

Περιστερίου-Χαϊδαρίου)

3) Πλέγα-Γαβριλάκη Ι. (Κρόνος Νίκαιας)

Κορασίδες

1) Μπέντα Άννα (ΓΣ Διαγόρας) 

2) Βάσσου Άννα (ΑΣ Ο Ποδηλάτης

Ελευθερίου Κορδελιού) 

3) Σούλιου Ματίνα (ΠΟ Καρδίτσας)

Πρωταθλητής στο Πανελλήνιο Όμνιουμ  

ο Γιάννης Σπανόπουλος του Πελοτόν
Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση στο Ποδηλατοδρόμιο

Χρυσά νέα για την ελληνική κωπηλασία
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Κλείνουν οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις στο Δήμο Παλλήνης

Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητά ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης Αθ. Ζούτσος για την λειτουργία των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων, οι οποίες έκλεισαν σε εφαρμογή του Ν.4094,

γιατί δεν είχαν πιστοποίηση.

Η προθεσμία για τη λήψη των απαραίτητων αδειών εξέ-

πνευσε στις 31-8-2014, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατό

από τη μεγάλη πλειονότητα των Δήμων να ολοκληρώσουν

τις διαδικασίες (γραφειοκρατικές και επισκευαστικές), προ-

κειμένου να λάβουν την πιστοποίηση.

Μοιραία λοιπόν όσοι δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν

την πιστοποίηση, από 1ης Σεπτεμβρίου κλείνουν. Κάτι που θα

έχει σαν συνέπεια να μη λειτουργήσουν πολλές αθλητικές

δραστηριότητες, αφού οι ανάλογοι χώροι θα είναι κλειστοί.

Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Παλλήνης έχει αποστείλει

από τις 31 Ιουνίου 2014, την υπ’ αριθμ. πρωτ.28449/31-7-

2014, επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερι-

κών και Υφυπουργό Αθλητισμού στην οποία αναφέρονται

αναλυτικά τόσο τα προβλήματα, όσο και οι προτάσεις του

Δήμου Παλλήνης για το θέμα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται ο 1ος

Υπερμαραθώνιος με τίτλο «ΕΧΕΛΤΑΙΟΣ»

όπου  συμμετέχουν η ομάδα ΟΔΕΥΩ, η

ομάδα ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟ-

ΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Ενεργοί πολίτες, σύλ-

λογοι, σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι.

Ο Υπερμαραθώνιος θα ξεκινήσει από τον

τύμβο του Μαραθώνα, θα καταλήξει στον

αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και θα

έχει συνολικό μήκος 65 χλμ.. 

Η όλη εκδήλωση οργανώνεται εξ’ ολοκλή-

ρου από εθελοντές. 

Ο υπερμαραθώνιος δεν θα έχει ανταγωνι-

στικό χαρακτήρα, θα διεξαχθεί υπό μορφή

αγήματος, με σταθερό, αργό ρυθμό. Οι

δρομείς θα τρέχουν όλοι μαζί, σε διάταξη

με μέτωπο δύο έως τεσσάρων ατόμων

αναλόγως του αριθμού συμμετεχόντων.

Για την οδική τους ασφάλεια θα προπο-

ρεύεται μία μηχανή της Τροχαίας και συ-

νοδοί ασφαλείας. Θα υπάρχουν επίσης

οχήματα που θα ακολουθούν το άγημα και

όσοι κουραστούν θα μπορούν να επιβαί-

νουν σε αυτά για ξεκούραση και να συνε-

χίζουν. Κατά μήκος της διαδρομής μπο-

ρούν να προστίθενται δρομείς, - όπως θα

περνά το άγημα, καθώς και να αποχωρί-

ζονται απ’ αυτό, αυτοβούλως. 

Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρχουν οκτώ εν-

διάμεσες στάσεις και σημεία εφοδιασμού -

ανάπαυλας των συμμετεχόντων αθλητών. 

Θα υπάρχει ακόμα ένα κεντρικό σημείο

ανασυγκρότησης, που θα είναι η περιοχή

του Θησείου.

Στον τερματισμό θα πραγματοποιηθεί τε-

λετή λήξης, απονομή αναμνηστικών δι-

πλωμάτων, χαιρετισμός, μουσικά και

θεατρικά δρώμενα με επώνυμους καλλιτέ-

χνες. 
Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης συμπερι-

λαμβανομένου και της τελετής λήξης θα υπερ-

βεί τις 12 ώρες. 

07:30: Εκκίνηση των αθλητών από Τύμβο Μα-

ραθώνος  14:00: Άφιξη του αγήματος στο Θη-

σείο όπου θα γίνει στάση μιάμισης ώρας, για

ανεφοδιασμό και ξεκούραση,   15:30: Ξεκινούν

από Θησείο μέσω των οδών Ερμού, Πειραιώς,

Ιεράς Οδού έως την συμβολή της με την Λ. Αθη-

νών-Κορίνθου,   19:00: Άφιξη στην Ελευσίνα διά

μέσου της Ιεράς οδού.  19.30: Τελετή Λήξεως

του αγώνα & Απονομή αναμνηστικών, 

23:30: Μετά το πέρας των εκδηλώσεων τα λεω-

φορεία θα επιστρέψουν τους αθλητές στο Πο-

λεμικό Μουσείο, απέναντι από το Μετρό

«Ευαγγελισμός».

www.oramaellas.gr/ypermarathonios 

Τηλ. Επικοιν.: 6972 478 990, 6944 646 850,

6938 372 070, 6934 905 164, 6940 506 948

Το πρώτο της φιλικό

προετοιμασίας έδωσε η

γυναικεία ομάδα του

Πρωτέα Βούλας, το

Σάββατο (30/8) στο

Κλειστό της Βούλας με

αντίπαλο την ομάδα του

Π.Φαλήρου.

Στην αναμέτρηση δεν

κρατήθηκε σκορ, ενώ η

χρονική διάρκεια όπου

αγωνίστηκαν οι δύο

ομάδες ήταν τέσσερα

δεκάλεπτα, σε ένα παι-

χνίδι το οποίο ήταν ένα

καλό αγωνιστικό ξεμού-

διασμα μετά μετά από

δύο γεμάτες εβδομάδες

σκληρού προγράμματος

προετοιμασίας.

Καλή αθλητική χρονιά

και με υγεία στον προ-

πονητή της ομάδας

Αλέκο Δάγλα εύχεται η

διοίκηση του Πρωτέα.

Εκκίνηση για τις γυναίκες του Πρωτέα

1ος Υπερμαραθώνιος Εφέδρων “Εχέτλαιος” 

Η νέα αγωνιστική περίοδος

2014-2015 βρίσκει σε πλήρη

ετοιμότητα τις ομάδες του

πινγκ-πονγκ του Δήμου.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος

“Αρης Βούλας” θα αγωνι-

στεί στην Α1 Εθνική κατη-

γορία στους άντρες και

στην Β’ εθνική κατηγορία

στις γυναίκες.

Ο Α.Ο. Αρης 2006 θα αντι-

μετωπίσει τις άλλες ομάδες

στην Α2 Εθνική κατηγορία

Γυναικών και στην Β’ εθνική

κατηγορία στους άντρες.

Τέλος ο Α.Σ. Φιλονίκης φι-

λοδοξεί να διακριθεί στην Β’

εθνική κατηγορία στους άν-

τρες και επίσης στην Β’

εθνική κατηγορία στις γυ-

ναίκες.

Οι αγώνες της Α1 και Α2

εθνικής κατηγορίας θα

πραγματοποιούνται στο

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

ενώ οι αγώνες των λοιπών

κατηγοριών στις έδρες των

ομάδων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια

των Συλλόγων εύχονται

“καλή αθλητική χρονιά”.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδι-

κής Αγωγής του Δήμου 3B ανακοινώνει ότι ξεκι-

νούν οι αθλητικές του δραστηριότητες στις 8

Σεπτεμβρίου 2014. Τα προγράμματα απευθύνον-

ται σε ενήλικες (π.χ pilates, συνδυαστικό πρό-

γραμμα αερόβιας άσκησης & μυϊκής

ενδυνάμωσης, αντισφαίριση, άσκηση στη φύση,

παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί, άσκηση στην

τρίτη ηλικία, power yoga κλπ.) και σε παιδιά (αν-

τισφαίριση) και θα υλοποιούνται στις αθλητικές

εγκαταστάσεις του Ο.Α.Π.Π.Α στις περιοχές της

Βάρης, της Βούλας & της Βουλιαγμένης ανά-

λογα με τη ζήτηση, αλλά και τον αριθμό των συμ-

μετεχόντων.  

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο γραφείο

του Ο.Α.Π.Π.Α. Αφροδίτης 2 (πρώην Δημαρχείο

Βουλιαγμένης), 1ος όροφος, καθημερινά 10:00-

13:00 μέσω αιτήσεων συμμετοχής στο πρό-

γραμμα που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Επιπρόσθετα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απο-

στείλει την αίτηση συμμετοχής του μέσω φαξ

στο 213-2020779 ή μέσω e-mail στο

oappa@vvv.gov.gr.

Αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα του

Ο.Α.Π.Π.Α. παρέχονται από τα γραφεία του

Ο.Α.Π.Π.Α. ή μέσω της ιστοσελίδας του δήμου

www.vvv.gov.gr → Νομικά Πρόσωπα →
Ο.Α.Π.Π.Α και στην ιστοσελίδα www.oappa.eu 

Η κατάθεση των αιτήσεων στον Ο.Α.Π.Π.Α. ξεκί-

νησε την Δευτέρα 1η  Σεπτεμβρίου 2014. Για τη

συμμετοχή στα τμήματα θα τηρηθεί απόλυτη

σειρά προτεραιότητας για τους ήδη συμμετέ-

χοντες στα προγράμματα άθλησης (Φεβρουά-

ριος- Ιούνιος 2014),  ενώ για τους νέους

ενδιαφερόμενους θα τηρηθεί ανάλογα με την

ημερομηνία και ώρα υποβολής της αιτήσεως

τους.

Όσοι ενταχθούν στα τμήματα των αθλητικών

προγραμμάτων, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά

από τους εκπαιδευτές - γυμναστές και θα πρέπει

να παρουσιαστούν στα γραφεία του Ο.Α.Π.Π.Α.

προκειμένου να παραλάβουν την κάρτα “Αθλητι-

κών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”.  Για την

έκδοση της κάρτας, οι συμμετέχοντες υποχρε-

ούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολο-

γητικά:

1) φωτογραφία

2) οι κάτοικοι και μη δημότες προσκομίζουν οποι-

οδήποτε έγγραφο, που αποδεικνύει την κατοικία

τους στο δήμο (λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.).

Οι δημότες διαπιστώνονται από την υπηρεσία.

3) για τα αθλητικά τμήματα απαιτείται υποχρεω-

τικά ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθο-

λόγο ιατρό ότι μπορούν να αθλούνται.

Το κόστος συμμετοχής στα τμήματα δραστηριο-

τήτων διαμορφώνεται, ως εξής:

− Έκδοση Κάρτας “Αθλητικών & Πολιτιστικών

Δραστηριοτήτων”: 5€

− Μηνιαία Συμμετοχή ανά τμήμα: 15€

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τους δημότες/κα-

τοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. Για τους μη δημότες/κατοίκους, η τιμή του

προγράμματος  διαμορφώνεται στα 25€.

Τα προαναφερόμενα τμήματα θα λειτουργήσουν,

εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος  αριθμός συμ-

μετεχόντων (8).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 213

2020771- 775 -777.

Αθλητικά Προγράμματα του Δήμου 3Β

Πανέτοιμες οι ομάδες

Επιτραπέζιας αντισφαίρισης

του Δήμου 3Β



24 ΣΕΛΙΔΑ - 6  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 ΕΒΔΟΜΗ

Με “Νέο ξεκίνημα” το Κορωπί ανέδειξε για

δεύτερη φορά δήμαρχο τον Δημήτρη

Κιούση.

Ο επανεκλεγείς Δήμαρχος Κρωπίας και ο

ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός που

ηγήθηκε «Κορωπί- Νέο Ξεκίνημα» νικητές

από την πρώτη Κυριακή με ένα ιδιαίτερα μ

υψηλό ποσοστό, που του έδωσε τα 2/3 των

εδρών στο δημοτικό συμβούλιο, με 25 δη-

μοτικούς συμβούλους, ποσοστό 76% και

9.746 ψηφοδέλτια (έναντι 68% τον Νοέμ-

βριο του 2010). Οι υπόλοιποι συνδυασμοί

έλαβαν στις πρόσφατες εκλογές της 18ης

Μαΐου 2014: Πρωτοβουλία Πολιτών Κορω-

πίου, 17.79%  και 6 έδρες και η Λαϊκή Συ-

σπείρωση Κρωπίας 6,29% και δύο έδρες. 

Σε μια λιτή τελετή και με μαζική παρουσία

δημοτών, ορκίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή

(δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι όλων

των παρατάξεων), την Κυριακή 31 Αυγού-

στου 2014.

Τη θρησκευτική ορκωμοσία της Κυριακής,

τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής Νικόλαος ενώ πολιτικό

όρκο  έδωσαν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι

της αντιπολίτευσης (2 της ελάσσονος και 1

της μείζονος). Χαιρετισμό απηύθυναν, οι

επικεφαλής των παρατάξεων, Εύαγγελος

Ρεμπάπης (Λαϊκή Συσπείρωση Κρωπίας) και

μείζονος αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση

(Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου), ο Μη-

τροπολίτης κ. Νικόλαος, ο αντιπεριφερει-

άρχης Ανατ. Αττικής εκπροσωπώντας την

περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου Πέ-

τρος Φιλίππου, και την τελετή έκλεισε η ομι-

λία του δημάρχου Δημήτρη Κιούση.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας στην ομιλία του,  επι-

σήμανε με έμφαση την σημασία της δημό-

σιας ορκωμοσίας ενώπιον Θεού και Λαού:

«Ο όρκος δεν είναι τυπικός. Ορκιζόμαστε
να υπηρετούμε με άξιο τρόπο, τους πολί-

τες, τους δημότες μας. Ορκιζόμαστε δημό-
σια να υπηρετούμε το Σύνταγμα και τους
Νόμους, τα συμφέροντα της Πατρίδας και
του Λαού μας, των πολιτών και δημοτών
μας, με τη βοήθεια και την ευλογία του
Θεού. Όσοι δεν μπορούν να αντέξουν το
βάρος της ευθύνης αυτού του όρκου θα κρι-
θούν. Κανένας δεν ξεφεύγει από τον κα-
νόνα αυτό. Όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα! Και
όλοι πρέπει να υποβάλουμε στους εαυτούς
μας στη βάσανο της αυτοκριτικής και της
συνεχούς ρύθμισης της πολιτικής και κοι-
νωνικής μας συμπεριφοράς».
Στη συνέχεια προέτρεψε όλα τα μέλη του

δημοτικού συμβουλίου να αναλογιστούν  τι

εκπροσωπούν, ποια ιστορικά βάρη φέρουν,

στην ιστορική διαδρομή της Ελλάδας. «Δεν
ξεχνάμε όσους άμαχους, γυναίκες και παι-
διά, γιαγιάδες και παππούδες μας, έχασαν
τη ζωή τους στην μακρά και βασανιστική πο-
ρεία του λαού  και του έθνους μας...».

Δεν έχουμε την πολυτέλεια για γκρίνιες,
μικροπρέπειες και μικρότητες μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο. Είμαστε πολιτικό σώμα
εκπροσώπησης όλων των  δημοτών,  των
απόψεων και αντιλήψεών τους, για το τι
είναι καλό για τον τόπο, και  το συλλογικό
συμφέρον».
Ο κ. Κιούσης  τόνισε επίσης, ότι το εκλο-
γικό αποτέλεσμα της 18ης Μαΐου, «έχει χα-
ρακτηριστικά δημοψηφίσματος και αυτό
αυξάνει τις ευθύνες μας απέναντί σας. Στη
δεύτερη θητεία μας ενώνουμε ακόμα πε-
ρισσότερο τους δημότες στην προσπάθειά
μας. Δεν προσθέτει ούτε αλαζονεία, ούτε
ματαιοδοξία. Προσθέτει αγάπη και εποικο-
δομητική κριτική για να πετύχουμε!» 

Προσδιόρισε τους στρατηγικούς στόχους

της νέας θητείας για:

1ον ανασύνταξη του Κορωπίου. 

2ον: να ενώνουμε την κοινωνία που δοκιμά-

ζεται από τις συνέπειες της μεγάλης κρί-

σης. Να βοηθήσουμε στην αποσυμπίεση της

κοινωνικής αδικίας σε μεγάλες μερίδες της

κοινωνίας».

3ον: Να βάλουμε τα θεμέλια μιας τοπικής

και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Εξέφρασε την ελπίδα και την προσμονή

του, «για μια νέα φάση εθνικής και ευρω-
παϊκής διακυβέρνησης  για το καλό της
χώρας μας και των πολιτών της που υπο-
φέρουν. 
...Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί
να παίξει ένα ενεργό ενωτικό ρόλο και δη-
μιουργικό. Μπορεί να αναλάβει τον ρόλο
της αφύπνισης του Ελληνισμού». 
Επίσης, τίμησε και ευχαρίστησε ονομα-

στικά τους δημοτικούς συμβούλους του

συνδυασμού του, που δεν συμμετείχαν στις

πρόσφατες εκλογές, για την προσφορά

τους: Γεώργιο Σπέλλα, Αθανάσιο Πουλάκη,

Σπύρο Κόλλια, Κώστα Δήμου, Ιωάννη Σταύ-

ρου, Βασίλειο Γούλα και Σωτήριο Λάμπρου. 

Σημείωση έκδοσης: Απώλεια για το Δ.Σ.

είναι η μη συμμετοχή των παραπάνω συμ-

βούλων που πραγματικά ετίμησαν την ψήφο

των πολιτών και τον όρκο τους και είχαν

εξαιρετική παρουσία στο Δήμο.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν

επίσης βουλευτές, περιφερειακοί σύμβου-

λοι, δήμαρχοι νυν και πρώην δημοτικοί σύμ-

βουλοι και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Δεύτερη θητεία Δημάρχου στο Κορωπί
o Δημήτρης Κιούσης με υψηλό αίσθημα καθήκοντος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

Η δημοτική πλειοψηφία έχει 25

συμβούλους και τους αναφέ-

ρουμε με τη σειρά εκλογής.

ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ

ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΟΥΤΣΗ (ΓΩΓΩ)

ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΤΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ. Ν.

ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΑΓΚΗ ΣΥΖ. ΑΝ.

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ- ΝΤΟΥΝΗ (ΚΙΚΗ)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΓΕΤΤΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπολίτευση:

ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ (επικεφαλής)

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΑΡΗ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ

ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ.

ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επικ.)
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