
«Η Δημοκρατία δεν μας χαρίστηκε αλλά κατακτή-
θηκε» 

Κάρολος Παπούλιας 

Αυτό ειπώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

επ’ ευκαιρία της 21ης Απριλίου! Της

μαύρης αυτής επετείου. Η ουσία

όμως είναι όχι τόσο το “φίδι”, όσο

το ποιοί επώασαν “το αυγό του φι-

διού”!

Τι «δημοκρατία» είχαμε και τι

«δημοκρατία» έχουμε. 

Δεν θ’ απαντήσω εγώ στο ερώ-

τημα αυτό. Δεν θα πω και δεν θα

γράψω λόγια δικά μου (θα το κάνω

ίσως μιαν άλλη στιγμή). 

Αντιγράφω από το «τετράδιο σκέψεων» ενός πα-

λαιότερου*...

«Αν εξετάσουμε καλά καλά τι θα πει Δημοκρατία
στην Αμερική και εις τας Δυτικάς Δυνάμεις, βρί-
σκουμε ότι πρόκειται περί του Φιλελευθερισμού,
δηλαδή του κοινοβουλευτικού λιμπεραλισμού. [...] 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Η “Δημοκρατία

του Kαπιταλισμού”

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Η πρόταση για

τα απορρίμματα

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στους ΟΤΑ Σελίδα 7

B’ φάση αποχέτευσης στο Μαρκόπουλο Σελίδα 16

O Δημ. Κιούκης στον Σπύρο Πανά Σελίδα 7

Η Ηλ. Τσιριγώτη στον Κωνσταντέλλο Σελίδα 2

Λαμπριάτικα εγκαίνια στη Βάρη Σελίδα 24

Εκθεση λουλουδιών
στη Βάρκιζα

Σελίδα 5

Διεκδικήσεις
του Δήμου

Σελίδα 14

Μιχάλης Στεφανίδης
Σελίδα 9

Εργα 30 εκατομμυρίων στα 3Β
στα δύο χρόνια του Σπ. Πανά
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτή λοιπόν η Δημοκρατία – η Democracy – είναι το
παιδί του Καπιταλισμού. Είναι το όργανο με το οποίο
ο Καπιταλισμός κυριαρχεί επάνω στη λαϊκή μάζα.
Είναι το όργανο με το οποίο κατορθώνει ο Καπιταλι-
σμός να παριστάνει τη θέλησή του ως τη λαϊκή θέ-
ληση. 
Αυτό το είδος της Δημοκρατίας χρειάζεται εκλογές
καθολικής μυστικής ψηφοφορίας, άρα οργανωμένα
κόμματα, και συνεπώς μεγάλα κεφάλαια. Χρειάζεται
για τον ίδιο λόγο εφημερίδες, άρα μεγάλα κεφάλαια.
Χρειάζεται εκλογική οργάνωση κάθε φορά και εκλο-
γικούς αγώνες, άρα χρήματα. Και τόσα άλλα που
απαιτούν κεφάλαια. Επομένως μόνον οι κάτοχοι του
μεγάλου κεφαλαίου ή τα όργανά τους μπορούν να
κάμουν τέτοιους αγώνες.
Άνθρωποι ή και ομάδες ανθρώπων χωρίς κεφάλαια,
όσο μεγάλα και αν είναι τα ιδανικά που υπερασπί-
ζονται, είναι προορισμένοι να χάσουν. Όταν δε έχει
κανείς τις εφημερίδες, τότε διαμορφώνει και την
Κοινή Γνώμη όπως θέλει. Και αν ακόμη υπερασπίζε-
ται πράγματα που γυμνά θα τα απεστρέφετο ο λαός,
τα σκεπάζει με τέτοια δημοσιογραφικά ρούχα ώστε
να τα καταπίνει ο λαός. Ή και αν δεν τα καταπίνει,
βάζει τις εφημερίδες να γράφουν πως τα καταπίνει.
Και τότε ο καθένας πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι τα κα-
τάπιαν. Και υποτάσσεται και αυτός.

Λοιπόν, αυτή η Δημοκρατία είναι το μονογενές και
γνήσιον παιδί του Καπιταλισμού, και το όργανό του
που επιβάλλει τη θέλησή του, κάνοντάς την να φαί-
νεται ως η λαϊκή θέληση. 
Από την άλλη μεριά, ο Καπιταλισμός, για να συσσω-
ρεύσει τα κεφάλαια στα χέρια εκείνων που τον εκ-
προσωπούν και να κάνει όλο τον άλλο κόσμο
σκλάβους του – μα σκλάβους που να νομίζουν πως
είναι ελεύθεροι – έχει ανάγκη της ελευθέρας οικο-
νομίας και του περιορισμού του Κράτους από κάθε
επέμβασι εις την οικονομίαν της Κοινωνίας. Και αν
πάλι, που και πού χρειάζεται καμμιά επεμβασούλα,
πάλι πρέπει η μηχανή του Κράτους να είναι στα χέρια
του, ώστε η επέμβαση, πάντα όσο το δυνατόν μικρό-
τερη, να είναι πάντα προς όφελός του. 
Κράτη που επικρατεί η διευθυνομένη οικονομία, όσο
και αν είναι δημοκρατικά – και εννοούμε τέτοια που
αποσκοπούν το γενικό συμφέρον του λαού – δεν
συμφέρουν στον Καπιταλισμό. Γιατί μέσα σε τέτοια
Κράτη δεν είναι δυνατή η εκμετάλλευση του συνό-
λου του Λαού από τους εκπροσώπους του Καπιταλι-
σμού».

Οι φιλοσοφικές σκέψεις επί του προκειμένου, δικές

σας. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα...

Είναι, εξ’ άλλου αυτό, μια κεφαλαιώδης δημοκρατική

αρχή. Την πατρότητα των παραπάνω σκέψεων δεν

την αποκαλύψαμε εκ των προτέρων, για να σας απαλ-

λάξουμε από τυχόν προκατάληψη. Την αποκαλύ-

πτουμε στην υποσημείωση.

―――――――
* Ι. Μεταξάς: «ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» εκδ. ΙΚΑΡΟΣ, 1960

τομ. Δ’ σελ. 446-447

Και με την ευκαιρία, να ποια γνώμη προφητική εκφράζει ο ίδιος,

για την Ευρώπη του σήμερα: (σελ. 484)

«Αν υπερισχύσουν οι Γερμανοί, εμείς θα γίνομεν δούλοι τους. Αν
υπερισχύσουν οι Άγγλοι (Αγγλοσάξωνες), θα γίνουμε δούλοι αυ-
τωνών! Αν κανένας τους, η Ευρώπη θα καταρρεύσει. Πάντως όμως
θα καταρρεύσει».

(Οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Η “Δημοκρατία του Kαπιταλισμού”

Εγκαίνια Σπύρου Πανά στη
Βάρη Σελ. 5

Προσλήψεις στους ΟΤΑ, το
Σεπτέμβρη! Σελ. 6

Ταξική & θρησκευτική διαστρω-
μάτωση στην Ιουδαϊκή κοινωνία,
Β’ μέρος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Στα ...κάγκελα Σελ. 8

Σβησμένες όλες οι φωτιές...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Φιλανθρωπική ή κινηματική αλ-
ληλοϋποστήριξη Γ. Περακάκης  Σελ. 14

Πνιγμένος σκύλος έπλεε στη θά-
λασσα της Βάρκιζας! Σελ. 15

Καμμία προεκλογική εκδήλωσε σε

δημοτικά κτίρια Σελ. 16 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κου-

νουπιών Σελ. 16 

Πανελληνιονίκης ο Τέλης Αθανα-

σόπουλος (ΝΑΟΒ) Σελ. 22 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Την ώρα που κλείναμε την εφημερίδα,

ήρθε δελτίο Τύπου από το συνδυασμό

του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου «Βάρη

Βούλα Βουλιαγμένη - Πόλη για να

ζεις», όπου ανακοινώνεται η προσχώ-

ρηση της Ηλέκτρας Τσιριγώτη στο

συνδυασμό του.

Βέβαια, ουσιαστικά είχε προαναγγελ-

θεί και ήταν θέμα ημερών η επισημο-

ποίησή του.

Ετσι λοιπόν ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη –

Πόλη για να Ζεις» και η Ηλέκτρα Τσι-

ριγώτη «Όραμα», ενώνουν τις δυνά-

μεις τους και όπως σημειώνουν θα

παρουσιάσουν τις κοινές θέσεις τους

σε πρόγραμμα που θα λάβουν οι πολί-

τες στο σπίτι τους.

Αρχές τους όπως σημειώνουν:  

• Να χτίσουμε από την αρχή ένα σύγ-
χρονο, αποτελεσματικό, νοικοκυρε-
μένο και φιλικό προς τον δημότη του
Δήμο, με απόλυτη ισοτιμία μεταξύ των
τριών κοινοτήτων του.
• Να κατοχυρώσουμε το χαρακτήρα,

της πόλης μας ως ήσυχης «κηπούπο-
λης» αποκλειστικής κατοικίας, με
υψηλή ποιότητα ζωής, άφθονο πρά-
σινο, ελεύθερες παραλίες και ήπια εμ-
πορική ζωή.

• Να κοιτάξουμε ιδιαίτερα τους τομείς
πολιτισμού (παιδεία, πολιτιστική ζωή,
αθλητισμό). 
• Να στηρίξουμε αποφασιστικά τη νε-
ολαία μας και τις ασθενέστερες τάξεις
(δημοτικό γραφείο ευρέσεως εργα-

σίας κλπ.).

Και επειδή το όραμα κολλάει παντού,

το σύνθημά τους είναι: 

«Όραμά» μας είναι… η ιδανική «Πόλη
για να ζεις»!

Καταλήγοντας σημειώνουν ότι θα

συμμετέχουν ως υποψήφιοι, προερ-

χόμενοι από το «Όραμα» η Ηλέκτρα

Τσιριγώτη, ο Γιώργος Γκολφινόπου-

λος, η Βίκυ Σφήκα και η Αγγελική Σπα-

γάκου.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
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Η παραλία της Βάρκιζας στο κομμάτι που βρίσκεται

το κατάστημα “Πιάτσα Καλαμάκι” είχε “μαντρωθεί”!

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε αποκλείσει την

πρόσβαση στη θάλασσα, στο κομμάτι που του είχε

επιτραπεί να βάλει τραπεζοκαθίσματα, αφού το

έκλεισε με τζαμαρίες.

Πολλές φορές είχε τεθεί ερώτημα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο των 3Β για το θέμα, αλλά και κάτοικοι  της

Βάρκιζας και όχι μόνο,  είχαν εκδηλώσει την ενό-

χλησή τους, από την πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη να

περιφράξει παρανόμως δημόσιο χώρο.

Αποκαταστάθηκε η αυθαιρεσία στη Βάρκιζα
με παρέμβαση του Αντιδημάρχου Διονύση Κοντονή

Eδώ θα βρείτε:

το ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1875
του Γιάννη Πρόφη (από J. Kaupert)

καθώς και αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής του:

― Σε καμβά μεγάλου μεγέθους (100x70εκ.)

― Σε χαρτόνι  μικρού μεγέθους (Α4 και Α3)

και χαμηλές τιμές.
―――――――――――――――

Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί

Τηλ. 210 6020515

ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ
25 Απριλίου - 11 Μαΐου

Εγκαίνια

Σάββατο 26/4, 8.30μ.μ.

Χρειάστηκαν κάποιες

διαδικασίες για να του

επιβληθεί τελικά η αφαί-

ρεσή τους, με την προ-

σωπική παρέμβαση του

Αντιδημάρχου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης,

Διονύση Κοντονή.

Ο Διονύσης Κοντονής

συντονίζοντας τις υπηρε-

σίες του Δήμου και με

προσωπική παρέμβασή

του στον ιδιοκτήτη,

έβαλε τέλος στην αυθαι-

ρεσία και επέβλεψε την

συμμόρφωση του συγκε-

κριμένου καταστήματος

με τις υποδείξεις του

Δήμου. 

Ο Διονύσης Κοντονής

δήλωσε σχετικά: «Είμα-
στε προσηλωμένοι στην
αξία τη ελεύθερης πρό-
σβασης στους δημόσιους

χώρους και έχουμε ως
Δημοτική Αρχή θέσει σε
προτεραιότητα την απο-
μάκρυνση κάθε αυθαιρε-
σίας στο πανέμορφο
κομμάτι της παραλίας
στην πόλη μας. Το μή-
νυμα αυτό ας το λάβουν
όσοι πρέπει. 

Η κατάργηση της Δημοτι-
κής Αστυνομίας, μας
στέρησε ένα πολύτιμο
εργαλείο για την επιτή-
ρηση των δημόσιων
χώρων, αλλά είμαστε
πάντα σε εγρήγορση».

Συμπολίτισσα και Συμπολίτη,

Ενημερώσου, Σκέψου και Ψήφισε

ανθρώπους που έχουν αρχές, ιδανικά και 

θέλουν να εργασθούν με αίσθημα ευθύνης.

Ολοι μαζί να εργασθούμε με όρεξη 

για έναν ενιαίο Δήμο όμορφο, σύγχρονο, 

καθαρό.

Με ηγέτη τον Σπύρο Πανά
συλλογικά και υπεύθυνα μπροστά.

Κίμων Αγιάμπασης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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O Δήμος Παλλήνης και η

Κοινωφελής Επιχείρηση πα-

ρουσιάζουν το αποτέλεσμα

των πολιτιστικών προγραμ-

μάτων, με πολύμορφες εκ-

δηλώσεις που θα

διαρκέσουν μέχρι και τον

Ιούνιο και θα το παρουσιά-

ζουμε σταδιακά:

Τρίτη 29/04 – «Οινοποιείο
Πέτρου», 21.00 – Θεατρική
Παράσταση “Η ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑ 3014 μ.Χ.  1ο τμήμα
ενηλίκων – Θεατρικά Εργα-
στήρια Δ. Ε. Παλλήνης

Σάββατο 03/05 – «Οινοποι-
είο Πέτρου», 19.00 – Θεα-
τρική Παράσταση “ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΟΙ 4 ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ...”Ομάδα
“Εφηβική”– Θεατρικά Εργα-
στήρια Δ. Ε. Παλλήνης

Κυριακή 04/05 – Πολιτι-
στικό Κέντρο Γέρακα  
20.30 – Θεατρική Παρά-
σταση “ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ
ΤΣΙΡΚΟ” Ι. Καμπανέλλης
τμήμα ενηλίκων – Θεατρικά
Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

στην ΠΑΛΛΗΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

10o Εαρινό Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου 

Οι παραστάσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο Πνευματικού

Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7),

την ίδια ώρα 8.30μ.μ.

8η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-4, Πολιτιστικές Απόπειρες

Ν. Μάκρης, Έργο: «Η σημασία να είναι κανείς σοβαρός» του

Όσκαρ Ουάιλντ, Σκηνοθεσία : Στρατής Πανούριος, 

9η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-4, Θεατρικός Σύλλογος

Σπάτων ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’, Έργο: «Ο Ταχυδρόμος»
μεταφορά από την Κιν/φική ταινία “Il postino”, Σκηνοθε-

σία:  Η Ομάδα.

ΛΗΞΗ Φεστιβάλ Σάββατο 3-5 και απονομή αναμνηστικών.

Θα παίξει η Φιλαρμονική του “Ξενοφών”.

Μουσική εκδήλωση 

για τη μνήμη της Άλωσης 

της Κωνσταντινούπολης 

Ο Δήμος Παλλήνης, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου

Παλλήνης και το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελλη-

νικού Λαϊκού Πολιτισμού "Εθνογραφικά" οργανώνουν μου-

σική εκδήλωση στη μνήμη της Άλωσης της

Κωνσταντινούπολης με τις ομάδες εθνογραφικών και ορ-

χήστρα παραδοσιακών οργάνων, το Σάββατο 26 Απριλίου

και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. 

Η Κινηματογραφική Λέσχη

Παλλήνης, στα πλαίσια των

Σεμιναρίων του Μαΐου που

ξεκίνησε πέρσι, θα πραγμα-

τοποιήσει και φέτος σεμινά-

ριο με θέμα: "Γνωρίζοντας
το σινεμά", που θα απευθύ-

νεται στο κοινό που ενδιαφέ-

ρεται για την Έβδομη Τέχνη.

Στις 14 Μαΐου, ημέρα Τε-

τάρτη, ο διευθυντής Φωτο-

γραφίας Γιάννης Φώτου θα

μιλήσει για την Ιστορία και

την Τεχνική του Κινηματο-

γράφου.

Στις 21 Μαΐου, Τετάρτη, ο

σκηνοθέτης Αλέξης Τσάφας

θα παρουσιάσει τρόπους

"ανάγνωσης" μίας ταινίας.

Στην παρουσίαση συμπερι-

λαμβάνεται και προβολή

ταινίας.

Στις 28 Μαΐου, ημέρα Τε-

τάρτη, ο Γιάννης Φώτου και

ο Αλέξης Τσάφας θα συνο-

ψίσουν τα θέματα των προ-

ηγούμενων συναντήσεων

και θα απαντήσουν σε ερω-

τήσεις και απορίες των συμ-

μετεχόντων.

Τα σεμινάρια θα λάβουν

χώρα στο Οινοποιείο Πέ-

τρου (Λεωφ. Μαραθώνος

117, Παλλήνη). 

Ώρα έναρξης των σεμινα-

ρίων 20:00

Διάρκεια κάθε σεμιναρίου 3

ώρες. Είσοδος Ελεύθερη

"Γνωρίζοντας το σινεμά"

Εικαστική Έκθεση 

“Ωκεανίδα & Κύκλοι Ζωής”

Ο Δήμος Γλυφάδας εγκαι-

νιάζει την έκθεση ζωγρα-

φικής με τίτλο “Ωκεανίδα

& Κύκλοι Ζωής”, της Σο-

φίας – Ελβίρας Βλαντή,

στο Παλαιό Δημαρχείο

Γλυφάδας (Σ. Καρά-

γιωργα 2 & Λ. Ποσειδώ-

νος) στις 28 Απριλίου.

Διάρκεια έκθεσης: 28

Απριλίου  – 4 Μαΐου 2014,

καθημερινά από 6 έως

10.30μ.μ. Σαββατοκύριακο και 1η Μάη 11πμ. έως 13.30 &

6 έως 20.30μ.μ.  Είσοδος Ελεύθερη

Συνεστίαση με την Ενωση Κρητών
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας

Συνεστίαση οργανώνει η  Ενωση Κρητών Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας, το ΣΑΒΒΑΤΟ  10  ΜΑΪΟΥ,

ώρα 9 μ.μ,  στο ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΟΡΜΠΑΣ  Ιφιγέ-

νειας  3-5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (στο ύψος της Λεωφ. Συγγρού 230

τηλέφ. 2109568120  και 6972005586).

Υπόσχονται κρητικές γεύσεις και μουσική με τον  Διο-

νύση Κορνηλάκη και το συγκρότημά του. 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 -  Η Γκαλερί

Έρση σας προσκαλεί στα εγκαίνια της

ομαδικής έκθεσης “ΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝΩ-

ΝΕΙΝ” η οποία πραγματοποιείται υπό

την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, την

Δευτέρα 28 Απριλίου και ώρα 8 μ.μ.

Στο τέλος της έκθεσης τα έργα θα δη-

μοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατε-

θούν προς όφελος του MDA Hellas

(www.mdahellas.gr).

Σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την

ελληνική κοινωνία, η Τέχνη αποδει-

κνύει έμπρακτα ότι είναι μέρος άρρη-

κτα συνδεδεμένο με τη λειτουργία της

κοινωνίας. Οι Eλληνες καλλιτέχνες

ζουν, εμπνέονται και δημιουργούν ως

μέλη αυτής της κοινωνίας και δεν μπο-

ρούν να μένουν παθητικοί στα κελεύ-

σματα των καιρών.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι εικαστι-

κοί: Μ. Αρφαρά, Γ. Δέρπαπα, Ε. Δρο-

σάκη, Μ. Θεοφυλακτόπουλου, Γ.

Κόττη, Χ. Καρά, Γ. Λάππα, Θ. Μανω-

λίδη, Τ. Μαντζαβίνου, Κ. Μορταρά-

κου, Θ. Πανταλέων, Α. Παπακώστα, Β.

Παπανικολάου, Θ. Παπαγιάννη, Χ. Πα-

παποστόλου, Χ. Σαρακατσιάνου, Γ.

Σταθόπουλου, Σ. Σορόγκα, Β. Σπεράν-

τζα, Α. Φασιανού, Δ. Χιωτόπουλου, Κ.

Ξενάκη. 

Από Τετάρτη 28 Απριλίου έως την

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, στη Γκαλερί

Έρση.

Την Τρίτη 6 Μαΐου στις 8:30 μμ. θα

ακολουθήσει η Δημοπρασία των

έργων στο St. George Lycabettus

Hotel. Τα έσοδα θα διατεθούν για την

φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκες

Παθήσεις (www.mdahellas.gr)  

ΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ
Η τέχνη συναντά την κοινωνία σε μια ομαδική έκθεση και

μια δημοπρασία αλληλεγγύης

“DALLAS BUYERS CLUB”

Το  Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει τη βραβευμένη με 3 όσκαρ ταινία “DALLAS
BUYERS CLUB” («Πάλεψε για τη ζωή σου»), έως 30/4.

Προβολές: 19.00 και 21.15

Η ταινία βραβεύτηκε φέτος με 3 Όσκαρ: Καλύτερου Α΄ Αν-

δρικού Ρόλου (Matthew McConaughey), Καλύτερου Β΄ Αν-

δρικού Ρόλου (Jared Leto) και Καλύτερου Μακιγιάζ και

Hairstyling (Adruitha Lee, Robin Mathews).
Ο Matthew McConaughey (Magic Mike, Killer Joe) δίνει μια συγκλο-

νιστική ερμηνεία σε αυτή την ταινία, που είναι βασισμένη σε αλη-

θινά γεγονότα. 

Το 1986, ο Ron Woodrοοf, ένας ομοφοβικός καουμπόι από το Ντά-

λας διαγνώστηκε με AIDS. Ενώ οι γιατροί, του έδιναν μόνο τριάντα

μέρες ζωής, ο Woodroοf ήταν αποφασισμένος να παλέψει για τη

ζωή του. Έτσι, ίδρυσε το Dallas Buyers Club και νομιμοποίησε τη

διακίνηση εναλλακτικών θεραπειών από το εξωτερικό, εξασφαλί-

ζοντας τη χορήγησή τους σε όποιον τις είχε ανάγκη. Ο Woodroof

κατάφερε όχι μόνο να ζήσει πολύ περισσότερο από τις προβλέ-

ψεις των γιατρών - 6 χρόνια για την ακρίβεια - αλλά και να γίνει

ένας καλύτερος άνθρωπος.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»  Γιαννάκη 5,

Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

ΠΑΝΟΡΑΜΙΣΤΕΣ
Συζητάμε για την περιοχή μας

Συζητάμε για την περιοχή μας και ανταλλάσουμε απόψεις

για την καθημερινότητά μας.  Πιστεύουμε στο διάλογο ώστε

όλοι μαζί να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που δι-

καιούμαστε. Διοργανώνουμε μια δημόσια αντιμαχία (De-

bate), στις 4 Μαΐου (ώρα: 18.00 – 20.00), στην πλατεία

Άλσους στο Πανόραμα Βούλας με τους Υποψηφίους Δη-

μάρχους & Επικεφαλής των Δημοτικών Συνδυασμών του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Τα ερωτήματα θα

αφορούν α) το περιβάλλον, π.χ. καθαριότητα οδών, πυρα-

σφάλεια κ.α., β) την καθημερινότητά μας, π.χ. συγκοινωνία,

σήμανση, φωτισμός, πρόσβαση ΑΜΕΑ, παιδικές χαρές κλπ,

γ) τις υπηρεσίες του Δήμου, π.χ. εξυπηρέτηση πολιτών, ηλε-

κτρονική υποβολή αιτήσεων κ.λπ.
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Για τέταρτη χρονιά φέτος,

το θέατρο ELIART, διοργα-

νώνει Φεστιβάλ για νέους

δημιουργούς! Φεστιβάλ κω-

μωδίας - επιθεώρησης με

τίτλο  «Το γέλιο θα μας
σώσει»
Το 4ο Φεστιβάλ «Φτερά
στους νέους δημιουργούς»
θα πραγματοποιηθεί τον

Μάιο 2014 στο θέατρο

Eliart.

Το Φεστιβάλ προσκαλεί

νέους καλλιτέχνες - θεατρι-

κές ομάδες, σκηνοθέτες,

συγγραφείς, ηθοποιούς - να

δημιουργήσουν και να πα-

ρουσιάσουν με τον δικό

τους τρόπο στη σκηνή του

ELIARΤ, μία κωμωδία Ελλη-

νικού ή ξένου ρεπερτορίου

ή μία νέα επιθεώρηση που

να σατιρίζει την σύγχρονη

πραγματικότητα.

Η Κριτική Επιτροπή του Φε-

στιβάλ, που θα αποτελείται

από διακεκριμένους ανθρώ-

πους της τέχνης, θα ψηφί-

σει και θα βραβεύσει την

καλύτερη παράσταση. Η

βραβευμένη παράσταση θα

παιχτεί στο θέατρο Eliart το

Σεπτέμβρη του 2014, επι-

τυγχάνοντας με αυτό τον

τρόπο την καλύτερη προ-

βολή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να υποβάλλουν τις

προτάσεις τους μέχρι 30

Απριλίου  στο e-mail:

eliart@hotmail.gr

Για περισσότερες πληρο-

φορίες επικοινωνήστε στο

6946-519751

Φεστιβάλ Κωμωδίας 

«Το γέλιο θα μας σώσει»
«Ο κύκλος της Φύσης»

KΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ, 7 μ.μ.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

“Ο κύκλος της Φύσης”

Μαίρη Σκόρδια

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΣΤO ΛΟΦΟ

ΠΝΥΚΑΣ 

Παραμονές των δημοτικών

εκλογών η “Εναλλακτική

Δράση” οργανώνει περιή-

γηση  στον Λόφο της Πνύ-

κας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 27

ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 

Στη συνέχεια θα κατευθυν-

θούν στην Αρχαία Αγορά,

όπου θα γίνει ξενάγηση

στον δωρικό ναό του

Ηφαίστου, στο Βουλευτή-

ριο και στο τέλος θα επι-

σκεφθούν τη Στοά του

Αττάλου

Η συμμετοχή στην ξενά-

γηση είναι ελεύθερη.

Το ραντεβού μας είναι

10.30 το πρωί στο σταθμό

Μετρό Ακρόπολης. 

Για συμμετοχή Μιμίκα Θε-

οδωρίδου 6982209948
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί στα εγκαίναι του Δημοτι-

κού- Κοινωνικού Ιατρείου της πόλης του Κορωπίου,

που θα πραγματοποιηθούν, την Κυριακή 27 Απρι-

λίου, στις 11.30 το πρωί, στην Πλ. Ελευθερίας

(Στάση  Δημαρχείο Κρωπίας επί της Λεωφ. Β. Κων-

σταντίνου).

«Ημέρα της Γης» - μία παγκόσμια

ημέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο

από το 1970 και μετά.

Η έμπνευση του θεσμού αποδίδεται

στον ακτιβιστή Τζον ΜακΚόνελ, ο

οποίος σε ένα Συνέδριο της UN-

ESCO στο Σαν Φρανσίσκο, το 1969,

πρότεινε την καθιέρωση μίας παγ-

κόσμιας ημέρας προς τιμήν του

πλανήτη Γη και της ειρήνης.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας

Ημέρας για τη Μάνα Γη, λοιπόν,

όπως έχει ανακηρύξει, ο ΟΗΕ την

22η Απριλίου, η “Εναλλακτική

Δράση”, με τη στήριξη του Προξε-

νείου του της Δημοκρατίας του Ιση-

μερινού (Εκουαδόρ) οργανώνει

εκδήλωση με θέμα “Η γη δεν είναι
εμπόρευμα”
Στην εκδήλωση, που θα γίνει στην

αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου

της Αθήνας, Ακαδημίας 60, θα πα-

ρουσιαστεί το βιβλίο Vivir Bien του

Βολιβιανού φιλοσόφου Φερνάντο

Μαμάνι, που αναφέρεται στους

αγώνες των λαών της Λατινικής

Αμερικής, για δημοκρατία, ανεξαρ-

τησία και ποιότητα ζωής, εναντίον

της εκποίησης της γης τους και της

καταστροφής της φύσης. Το βιβλίο

μεταφράστηκε από τα ισπανικά στα

ελληνικά από ομάδα εθελοντών με-

ταφραστών με πρωτοβουλία της

Εναλλακτικής Δράσης.

Επίσης θα μιλήσουν η Σουσάνα Βά-

σκες Αλβεάρ, πρόξενος της Δημο-

κρατίας του Ισημερινού

(Εκουαδόρ), η Μάνια Βιδαλάκη,

ερευνήτρια των παραδοσιακών με-

θόδων ιατρικής στη Λατινική Αμε-

ρική, και ο Μάκης Σταύρου,

ιστορικός-περιβαλλοντολόγος  και

συντονιστής της ομάδας εθελοντών

μεταφραστών του Vivir Bien.

Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση

για την καταστροφική δράση της

γνωστής πολυεθνικής Texaco, στην

κοιλάδα του Αμαζονίου, με την πα-

ράνομη εναπόθεση εκατομμυρίων

τόνων χημικών και τοξικών πετρε-

λαϊκών αποβλήτων στις εύφορες

κοιλάδες που ζουν ιθαγενείς.  

Η εκδήλωση θα κλείσει με καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα.

Πρωτομαγιά στο Οβριόκαστρο

τιμώντας τους αγώνες των πολιτών

Σε δελτίο Τύπου που μας απέστειλε ο Δήμος Λαυρεωτικής

καλεί την Πρωτομαγιά στο Οβριόκαστρο τιμώντας τους αγώ-

νες των πολιτών για την αποτροπή ΧΥΤΑ στην περιοχή τους.

Γράφουν σχετικά: «Στις 18 Απριλίου 2011 απελευθερώθηκε το

Οβριόκαστρο χάρη στη παλλαϊκή συμμετοχή, τις διαδηλώσεις,

τις συγκρούσεις και την αυτοθυσία των πολιτών της Κερατέας

και ολόκληρης της Λαυρεωτικής.

Η ημέρα αυτή θα μείνει στη μνήμη μας για πάντα, όπως και η

11.12.2010 και κάθε μία από τις 128 ημέρες αντίστασης όλων

μας.

Η ημέρα αποχώρησης των «δυνάμεων κατοχής» φέτος συνέ-

πεσε με τη Μεγάλη Παρασκευή.

Επιλέξαμε λοιπόν, να την τιμήσουμε στο Οβριόκαστρο την

Πρωτομαγιά με μεγάλη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη και

στους κοινωνικούς αγώνες που έχουν ταυτιστεί με αυτή την

ημέρα.

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν

με τα θυρανοίξια του ιερού ναού που ανηγέρθη με τη συνει-

σφορά πολιτών στο Οβριόκαστρο».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

6.462 εποχικούς υπαλλήλους πρό-

κειται να προσλάβουν οι Δήμοι με

την εποπτεία του ΑΣΕΠ, μετά από

απόφαση τριμελούς επιτροπής

υπουργών. Οι θέσεις αφορούν

προσωπικό που προσλαμβάνεται

έναντι αντιτίμου από τους ωφε-

λουμένους καθώς και προσωπικού

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χα-

ρακτήρα όπως ύδρευση, ηλεκτρο-

φωτισμοί, καθαρισμοί κ.α.

Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να

γίνουν το φθινόπωρο μετά την

ανάληψη των καθηκόντων των

νέων αιρετών οργάνων, λόγω

αναστολής των προσλήψεων σε

δήμους.

Συγκεκριμένα,  εγκρίθηκαν συμβά-

σεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπη-

ρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

στους ΟΤΑ Α” βαθμού και συμβά-

σεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου για τη στελέχωση των

ΟΤΑ Α” βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών

της χώρας που παρέχουν υπηρε-

σίες έναντι αντιτίμου από τους

ωφελούμενους για χρονικό διά-

στημα έως οκτώ έως έντεκα

μήνες.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα

ζητηθούν είναι οδηγοί, εργάτες,

χειριστές μηχανημάτων, καθαρι-

στές, γυμναστές, τεχνίτες, οικο-

δόμοι, οδηγοί λεωφορείων,

καθηγητές χορού κ.α.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

θα είναι 10ήμερη και οι προσλή-

ψεις θα γίνουν υπό την εποπτεία

του ΑΣΕΠ.

Γεννάει ερωτηματικά βέβαια, η

ανακοίνωση προσλήψεων για το

Σεπτέμβρη. Είναι ένα “δόλωμα” για

υποσχέσεις υποψηφίων δημάρ-

χων, που το σιγοντάρει η “κατο-

χική” κυβέρνησ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για να

συγκρατήσει διαρροές;

Η κατανομή στους Δήμους της

Ανατ. Αττικής είναι:

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη 30

Κορωπί 25

Λαυρεωτική 29

Μαραθώνας 15

Μαρκόπουλο Μεσογαίας 49

Παιανία 26

Παλλήνη 30

Ωρωπός 30
πηγή: Ελεύθερος Τύπος

“Η γη δεν είναι εμπόρευμα”
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΓΗ

Προσλήψεις στους ΟΤΑ το Σεπτέμβρη!

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Την Δευτέρα 28/04 και ώρα 8 μμ σας καλούμε σε ανοιχτή εκδήλωση

παρουσίασης του ψηφοδελτίου της παράταξης μας στο Δημαρχείο

Κορωπίου. Θα ακολουθήσει παρουσίαση βασικών θέσεων της «Πρω-

τοβουλίας  Πολιτών Κορωπίου» από την υποψήφια Δήμαρχο Αθηνά

Κιούση για βασικά ζητήματα της πόλης μας. 

Με την ενεργή συμμετοχή σπάμε τα δεσμά της ανάθεσης.
http://www.protoboulia.gr/,

https://el-gr.facebook.com/protoboulia

protovouliapolitonkoropiou@gmail.com
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Mε νόμο που ψηφίστηκε

μόλις την περασμένη εβδο-

μάδα (Ν 4257/14.4.2014) οι

πολίτες που έχουν ληξιπρό-

θεσμες οφειλές στους Δή-

μους, μπορούν να τις ρυθμί-

σουν με ιδιαίτερα

ευνοϊκούς όρους.

Ανάλογα με τις προϋποθέ-

σεις που ορίζει ο Νόμος, δί-

νεται η δυνατότητα

μείωσης ή διαγραφής των

προσαυξήσεων και των

προστίμων μέχρι και 100%

και εξόφλησης του οφειλό-

μενου ποσού, σε δόσεις!

Η ένταξη στον Νόμο αυτό,

μπορεί να γίνει εντός τεσ-

σάρων (4) μηνών, από την

δημοσίευσή του, δηλαδή

μέχρι την 14η Αυγούστου

2014.

Αυτό είναι μία μεγάλη

ανακούφιση για τους δη-

μότες που χρωστάνε

στους Δήμους και που

είχαν αρχίσει να λαμβά-

νουν “ραβασάκια” από την

Εφορία, αφού οι οικονομι-

κές υπηρεσίες των Δήμων

ήταν υποχρεωμένες να

προωθήσουν ό,τι χρέη

έχουν οι δημότες προς

την Εφορία, εφόσον δεν

ετακτοποιούντο.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες, μπορείτε να απευ-

θύνεστε στο Τμήμα

Εσόδων του οικείου σας

Δήμου.

Για το Δήμο Μαρκοπού-

λου μπορείτε να απευθύ-

νεστε στο Τμήμα Εσόδων,

στα τηλ: 22990-20156

(Μαρία Ορφανού) και

22990-20143 (Μαμούρη

Ελένη).

O ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 

τη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

με ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

το ΘΑΝΟ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

Συνπολίτες και συνπολίτισσες,

Το διακύβευμα των φετινών δημοτικών εκλογών είναι η

διάσωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την επίθεση

που δέχεται, η αποτροπή της περαιτέρω συρρίκνωσης

των κοινωνικών δομών, αλλά και της εκποίησης του φυ-

σικού μας πλούτου, των παραλιών και των δασών μας.

Στο Δήμο μας, η επί δεκαετίες νομή της τοπικής εξου-

σίας από ομάδες συμφερόντων, οι προσωπικές φιλοδο-

ξίες των διαφόρων παραγόντων, η ιδιοτέλεια, η

υποκρισία, η τυφλή υποστήριξη και εφαρμογή μνημονια-

κών πολιτικών και ακραίων συντηρητικών αντιλήψεων,

θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για αλλαγή πορείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στηρίζει με

όλες του τις δυνάμεις τη Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

και τον υποψήφιο Δήμαρχο ΘΑΝΟ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟ για να

χαράξουμε επιτέλους όλοι μαζί ένα νέο δρόμο.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Δημήτρης Κιούκης

στο ψηφοδέλτιο  

του Δημάρχου 

Σπύρου Πανά 
Μια ακόμη σημαντική προσχώρηση, στο ήδη

ισχυρό ψηφοδέλτιο της ΑΚΙΒΒΒ, δημιουργεί με-

γάλη δυναμική λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ενι-

σχύοντας ιδιαίτερα το  συνδυασμό του Δημάρχου

Σπύρου Πανά. 

Ο Δημήτρης Κιούκης, ένας άνθρωπος με γνώσεις

και εμπειρία στα κοινά, με μια πορεία που αποδει-

κνύει ότι γνωρίζει την αξία της προσφοράς στον

τόπο, εντάσσεται στην ομάδα της Ανεξάρτητης Κί-

νησης Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς σε δήλωσή του σημει-

ώνει: «η συμμετοχή του κ. Κιούκη στο συνδυασμό
μας είναι πολύ σημαντική γιατί ενισχύει με εμπει-
ρία και κύρος το ψηφοδέλτιο μας. Η  σημαντική
προσφορά της οικογένειας Κιούκη στα τοπικά δρώ-
μενα, αλλά και η προσωπική πορεία του ίδιου στην
τοπική αυτοδιοίκηση, είναι γνωστές και αδιαμφι-
σβήτητες στην πόλη μας. 

Με τον Δημήτρη Κιούκη ενώνουμε τις δυνάμεις
μας, γινόμαστε πιο δυνατοί και διεκδικούμε μια
ακόμα πενταετία για να κάνουμε την πόλη μας την
ομορφότερη πόλη της Ελλάδας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας καλούμε να γνωριστούμε, την Τρίτη, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, στην πλατεία

της Βούλας στις 8.00 μ.μ και την Πέμπτη, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ, 

στην πλατεία της Βάρκιζας στις 7.30 μ.μ.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος

Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι

Ρυθμίσεις και διαγραφές 
ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ΟΤΑ

Δημοπρατείται 

η ανακατασκευή 

της γέφυρας 

στη Λεωφ. Σπάτων

Για το πολύπαθο γεφύρι στη Λεωφόρο Σπάτων

έχουμε ασχοληθεί επανειλλημένως. Κι αυτό γιατί

οι κάτοικοι που περνούν καθημερινά από την παρά-

καμψη ζουν έναν εφιάλτη... λόγω επικινδυνότητας

και καθυστερήσεων.

Με ανακούφιση είδαμε ότι δρομολογήθηκε η ανα-

κατασκευή του από την Περιφέρεια Αττικής, με δη-

μοπρασία που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου, και με

προϋπολογισμό 800.000,00€ με αναθεώρηση και

Φ.Π.Α. (λεπτομέρειες στη σελ. 19). 

Έως 2 Μαΐου οι αιτήσεις

για την "κινητικότητα"

στους Ο.Τ.Α.

Με σχετική Τροπολογία που κατατέθηκε στις 7

Απριλίου, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και άλλες διατάξεις»(!) δόθηκε παράταση

20 ημερών, σε όσους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. επι-

θυμούν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του Προ-

γράμματος «Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική
Κινητικότητα» τικότητας», προκειμένου να μετατα-

γούν στο φορέα προτίμησής τους. Η καταληκτική

ημερομηνία είναι  2 Μαΐου.
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Στα ...κάγκελα

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τα κάγκελα

που τοποθέτησαν στον Αγ. Νικόλαο Καβουρίου, απο-

κλείοντας την παραλία.

Γράφαμε ότι ο Δήμος αντέδρασε άμεσα και την επο-

μένη ημέρα, με συνεργεία ξήλωσε τα κάγκελα.

Εχουν ασχοληθεί πολλά ...ποντίκια στις ηλεκτρονι-

κές σελίδες γράφοντας ξανά και ξανά για το θέμα

σημειώνοντας πολλές ανακρίβειες αθέλητες ή

εσκεμμένες.

Το συγκεκριμένο τμήμα του Καβουρίου - δυστυχώς-

και το επαναλαμβάνω - δυστυχώς - διεκδικείται από

όμορο ιδιοκτήτη (όχι του όμορου κτίσματος) αλλά

του έναντι της οδού και η υπόθεση βρίσκεται στα δι-

καστήρια, σε αντιδικία με το Δήμο, τότε Βούλας και

σήμερα 3Β. Δεν γνωρίζω αν έχει τελεσιδικήσει η

υπόθεση για τα δικαστήρια.

Κι επειδή όπως έγραφα ο “λύκος στην αναμπουμ-

πούλα χαίρεται” και εν’ όψει του νέου νόμου που

φέρνουν για τις παραλίες, που θα αρπάξουν ότι έχει

απομείνει δημόσιο ή δημοτικό, ο “φερόμενος” ιδιο-

κτήτης σκέφτηκε να το ...διασφαλίσει φράζοντάς το.

Ο Δήμος απ’ την άλλη - ελπίζω και φαντάζομαι για

τους ίδιους λόγους - το φυτεύει και πολύ καλά κάνει.

Ηδη το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε επιστολή στο Δήμο Σαρωνι-

κού και του απαγορεύει να μισθώσει τις καντίνες

του(!) και του παραγγέλνει να ξηλώσει ότι υπάρχει

στην παραλία και στις αλυκές και έχει ξεσηκωθεί

όλος ο δήμος στο πόδι. Και όλοι οι συνδυασμοί μαζί!

Μη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος κάθε

φορά. Μη βάζουμε μπροστά στο κοινό συμφέρον του

Δήμου και της πόλης, τα προσωπικά οφέλη κάποιων

συνδυασμών, ίσως.

Ερχονται  δύσκολες ημέρες για το παραλιακό μας

μέτωπο και πρέπει να μας βρουν όλους μία γροθιά. 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Οι μοναδικές επίσημες πηγές που έχομε

σχετικές με την ιστορία της απαρχής του

χριστιανισμού είναι  τα Ευαγγέλια, οι Πρά-

ξεις  και οι Επιστολές των Αποστόλων. 

Πληροφορίες   όμως για την προχριστιανική

εποχή της Παλαιστίνης, αντλούμε  εν μέρει

από τον Ιώσηπο, αλλά και από τον ιστορικό

Φιλήμωνα, χωρίς πάλι και αυτοί να μας δί-

νουν την πλήρη  εικόνα. 

Η όποια όμως γνώση  των ανθρώπων και  της

κοινωνικής  κατάστασης  εκείνης της επο-

χής, θεωρείται απαραίτητη για να μπορέσει

κανείς να αντιληφθεί τις συνθήκες, κάτω από

τις οποίες  τα  τραγικά εκείνα γεγονότα  έλα-

βαν χώρα. 

Τώρα το «άν» στην  διεθνή βιβλιογραφία, όπως

πάντοτε ενυπάρχει και η σχετική αμφισβήτηση

για την ακρίβεια προσώπων και γεγονότων,  η

ιστορική  συνέχεια  με τις συνέπειες του μηνύ-

ματος των συμβάντων αυτών, έρχεται αρωγός

ώστε να επιβεβαιώσει  την εν τοίς πράγμασι

αλήθεια. Η αναδίφηση λοιπόν δευτερευόντων

λεπτομερειών, νομίζω ότι περιττεύει. 

Στο περασμένο άρθρο ασχοληθήκαμε  με

την τάξη των  Φαρισαίων και Γραμματέων.  Οι

Φαρισαίοι   αποτελούσαν μια ομάδα  προ-

οδευτική αλλά με ακραίες θέσεις.   Εκφρά-

ζονταν εχθρικά προς την ολιγαρχική

εξουσία, ενώ συγχρόνως έδειχναν φανερά

την περιφρόνησή τους προς  τον απλό και

αγράμματο λαό. Αυτή η διπροσωπία  ήταν

που τους είχε δώσει και τον τίτλο του “Υπο-

κριτή”.      

Απέναντι στη τάξη των Φαρισαίων  ήταν οι

Σαδδουκαίοι. Ιστορικά οι Σαδδουκαίοι  κά-

νουν την εμφάνισή τους γύρω στο 200 π.Χ.  

Παλιότερα ως Σαδδώκ  βρίσκομε  το όνομα

του αρχηγού μιάς ιερατικής οικογένειας  στο

ναό του Σολομώντος  και ίσως εξ’ αυτού  να

προέρχεται και   το Σαδδουκαίος. ΄Αρχαι-

ότεροι  όμως ιστορικοί,  όπως ο Επιιφάνιος

και ο  Ιερώνυμος,  ανάγουν  ετυμολογικά το

όνομα και στην εβραϊκή λέξη “τσαδίκ”,  που

θα πεί   “δίκαιος”, γι΄αυτό  και οι Σαδδουκαίοι

είχαν το προσωνύμιο ως “οι Δίκαιοι”.  (Βέλ-

λας)  

Οι Σαδδουκαίοι δεν χαρακτηριζότανε μο-

ναχά σαν δίκαιοι, αλλά και σαν αυστηροί στις

κρίσεις τους «οίπερ Σαδδδουκαίοι εισί περί

τας κρίσεις  ωμοί παρά πάντας τους Ιουδαί-

ους»  σημειώνει ο Ιώσηπος. (Ιουδ. Αρχ. ΧΧ,

9,1). Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αποτελού-

σαν μια στενή και κλειστή κοινότητα που δεν

επέτρεπε τις επιμιξίες:   «ά τε επιμιξίαι προς

ομοίους, απηνείς ως προς αλλοτρίους».

(Ιουδ. Πολ.  ΙΙ, 8, 14) 

Οι Σαδδουκαίοι πάντως   εθεωρούντο  ως οι

γνήσιοι Ιουδαίοι  και επίστευαν στη θρησκεία

του Ισραήλ, γράφει ο πανεπιστημιακός κα-

θηγητής, θεολόγος Βασιλ. Βέλλας. 

Από την Παλαιά Διαθήκη παραδέχοντο τον

“Νόμο” και τους “Προφήτες’, αλλά από την

ερμηνεία του εβραϊκού Νόμου, σε αντίθεση

προς τους Φαρισαίους απέρριπταν την διδα-

σκαλία και τις παραδόσεις των πρεσβυτέ-

ρων:  «τα εκ της παραδόσεως των πατέρων

μή τηρείν.» (Ιουδ. Αρχ. ΧΙΙΙ 10, 6)

Εδέχοντο την ύπαρξη του Θεού,  δεν πί-

στευαν όμως και απέρριπταν την ειμαρμένη,

δηλαδή τη “μοίρα”, που  να  ρυθμίζει τη ζωή

του ανθρώπου, «την ειμαρμένην αναιρούσιν

οι Σαδδουκαίοι» (Ιουδ. Αρχ. ΧΙΙΙ 5, 9.). Πί-

στευαν  ακόμη πως η ψυχή δεν είναι αθάνα-

τος, αλλά πεθαίνει με το σώμα: «τας ψυχάς

ο λόγος συνυφάζει  τοις σώμασιν». Ότι δεν

υπάρχει Άδης και τιμωρία μεταθανάτιος,

αλλά ούτε και ανάσταση νεκρών: «Ψυχής τε

την διαμονήν και τας Άδου τιμωρίας και

τιμάς αναιρούσι».

Για τον ξένο κατακτητή είχαν αντίθετη θέση

από  τους Φαρισαίους.  Πίστευαν  στην απο-

τίναξη του ξένου ζυγού,  μόνο με δυναμική

εξέγερση και όχι  με την παθητική βοήθεια

από την έλευση  ενός Μεσσία.

Η επιρροή τους στις λαϊκές μάζες ήταν

μικρή, αλλά στις ανώτερες τάξεις  μεγάλη.  

Στόχος τους ήταν η καλύτερη ζωή και ο

ελεύθερος άνθρωπος. 

Ο  Κορδάτος, τους ταυτίζει με τους υλιστές

εκείνης της εποχής, ενώ αντίθετα ο Βέλλας

απορρίπτει τον χαρακτηρισμό αυτόν. 

Οι Σαδδουκαίοι ποτέ δεν μπόρεσαν να κατα-

λάβουν τα μηνύματα των καιρών  τους  που

βγαίνανε από τους λόγους  του Ιησού. 

Το δε 70 μ.Χ. με την καταστροφή της Ιερου-

σαλήμ  έπαυσε να δηλώνεται η παρουσία

τους  στην κοινωνία των Ιουδαίων. 

Ανάμεσα τώρα στις τάξεις, τόσο των Φαρι-

σαίων, όσο και των Σαδδουκαίων, ζούσε μια

μάζα  όχλου, που δεν είχε στον ήλιο μοίρα

και  εκινείτο ρευστή και ιδεολογικά απροσ-

διόριστη: Η τάξη των  “άμ –χαάρετς”. 

Αυτή τη μάζα την αποτελούσε ένα φτωχό

αμόρφωτο πλήθος, από άστεγους προλετά-

ριους, χαμηλού κοινωνικού και άθλιου οικο-

νομικού  επιπέδου,  που ποτέ  δεν έπαιρναν

μέρος στη δημόσια ζωή. Αυτοί ήταν  συνηθι-

σμένη  εύκολη και πρόσφορη βορρά, για τις

ευτελείς δημαγωγικές ορέξεις της εκάστοτε

εξουσίας. Αυτοί είναι που συναντήσαμε την

ύστατη στιγμή  στο «Σταύρωσον, σταύρωσον

Αυτόν». Αυτοί αποτελούσαν  τον  ίδιο τον

όχλο, που λίγες μέρες μπροστά είχε υπο-

δεχθεί τον Ιησού με τα «Ωσανά» του,  σαν

πολιτικό ηγέτη.  Αυτοί  ήγοντο και εφέροντο

από τους εκάστοτε δημαγωγούς, σαν άβου-

λος  όγκος ενός  χυδαίου κόσμου  που αρ-

γότερα τον απέρριψε σαν θρησκευτικό και

κοινωνικό αναμορφωτή.  Ένας όχλος άθλιος

και δυστυχής,  παίγνιο όπως είπαμε και

άθυρμα των συμφερόντων  των εκάστοτε

ισχυρών, ο οποίος  δεν τηρούσε κανένα

γράμμα του  εβραϊκού Νόμου και δεν πί-

στευε πουθενά. Μόνο στη φτώχια και στη μι-

ζέρια του. Ένα μακρύ εκτελεστικό χέρι του

εποχιακού ρυθμιστού  της εξουσίας, χωρίς

στην πραγματικότητα να  κερδίζει  τίποτα.

Μοναχά την αλλαγή του αφέντη του. 

Οι Φαρισαίοι τους μισούσαν και οι Σαδδου-

καίοι τους αποστρέφονταν. Αλλά και τους

χρησιμοποιούσαν.

Και αυτοί  μοιραίοι  όπως πάντα,  περίμεναν

την αλλαγή που θα καλυτέρευε τη θέση τους

αλλά που ποτέ αυτή δεν ερχόταν. 

«Τα τυχαία πλήθη που συγκεντρώνονται

“σάν τον κόσμο που συνωστίζεται  κάτω από

ένα  υπόστεγο στη νεροποντή”, αποτελούν-

ται   από ανθρώπους, που δεν τους συνδέ-

ουν δεσμοί ευθύνης,  με άλλους ανθρώπους

ή και ομάδες  ανθρώπων, ή με μια συγκεκρι-

μένη οικονομική πραγματικότητα, που η κα-

τάρρευσή της έχει καταστροφικό αντίκτυπο

για τα άτομα. Τα άτομα αυτά  που κυριαρ-

χούνται  από άμεσα συμφέροντα, ή παρακι-

νούνται από το πάθος που γεννούν οι

εντυπώσεις της στιγμής, ενώνονται στη χει-

ρότερη απόφαση,  που ανταποκρίνεται στα

ταπεινότερα ζωώδη ένστικτα.» (Αντ.

Γκράμσι). 

Στο επόμενο άρθρο θα μιλήσομε για τους

“Εσσαίους”, και μετά θα προχωρήσομε  στο

μεγάλο ιδεολογικό κεφάλαιο των “Προφη-

τών”.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 
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2) Γ. Κορδάτου: “Η Παλαιά Διαθήκη  στο Φως της Κριτικής”,

Εκδ. Μπουκουμάνη

3) Γ . Κορδάτου: “Αρχαίες Θρησκείες και Χριστιανισμός”,

Εκδ. Μπουκουμάνη 

4) Αντ. Γκράμσι: “Ο άνθρωπος άτομο και ο άνθρωπος μάζα”,

(από το “Γκράμσι”,  Εκδ. Ελλάκτωρ, σελ. 210)  

5) Ιώσηπος: “Ιουδαϊκή Αρχαιολογία”, Εκδ. Κάκτος 

6) Ιώσηπος: “Ιουδαϊκοί Πόλεμοι”, Εκδ.  Κάκτος 

Ταξική και θρησκευτική  διαστρωμάτωση στην 

Ιουδαϊκή κοινωνία των προχριστιανικών χρόνων
Μέρος β’  Σαδδουκαίοι
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Από το Ε.Σ.Υ. του Γιώργου Γεννηματά στο Π.Ε.Δ.Υ. του

«μπουμπούκου» Γεωργιάδη. «Ανθ’ ημών ...Γουλιμής» όπως

είχε ανακράξει σαρκάζων τον ανακτορικό λακέ-αντικατα-

στάτη του ο Χαρίλαος Τρικούπης. Το «παιδί» του παλιόπαι-

δου. Κάτι σαν «το μωρό της Ρόζμαρυ», γιά όσους

θυμούνται την παλιά εκείνη ταινία φρίκης. Ίσως, κάλλιον

παντός πολιτικού αναλυτού, μόνον ο μπερντές του Καραγ-

κιόζη δύναται να διατραγωδήσει το έπος των σύγχρονων

Αθλίων, κυβερνώντων και κυβερνωμένων. Η δημόσια υγεία

στο έλεος του κάθε οικονομικού δολοφόνου Πολ Τόμσεν

και της στρατιάς των καλικαντζάρων του, που παριστάνουν

τους «Έλληνες υπουργούς». Κύριε Γεωργιάδη –το «κύριε»

χάριν αστεϊσμού- το ΔΝΤ του Τόμσεν διαθέτει πολλά εναλ-

λακτικά σχέδια ανασυγκρότησης της δημόσιας υγείας σε

μιά κατεχόμενη χώρα. Όπως στην Αργεντινή, όπου οι ελε-

ήμονες πράκτορες του ΔΝΤ μοίραζαν δωρεάν ναρκωτικά

στους ιθαγενείς, ούτως ώστε να μαστουρώνουν και να μην

εξεγείρονται. Διότι, ως γνωστόν, «όταν καπνίζει ο λουλάς
εσύ δεν πρέπει να μιλάς, κοίτα γύρω σου οι μάγκες, κάνουν
όλοι τουμπεκί».

«Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες», συνηθίζουμε

να λέμε. Η οικογένεια των Ελλήνων εκδοτών-βιβλιοπωλών,

στην οποία είχα την τιμή να ανήκω επί δεκαετίες, έβγαλε κι

έναν Άδωνι Γεωργιάδη, όπως ακριβώς η οικογένεια των δι-

καστικών «πρόσφερε» επί χούντας έναν Κόλλια. Σήμερα ο

εκδότης «μπουμπούκος», εκτός από έργα αρχαίων Ελλή-

νων, εκδίδει και την Ελλάδα στους κατακτητές μας, πολι-

τευόμενος ανασκολοπιστής των διδαχών που περιέχονται

στα βιβλία του. Δυστυχώς, εις την πλουσιοτέραν των γλωσ-

σών το «εκδίδω» ενέχει δύο εννοίας. Προς τα τέλη της θη-

τείας μου στο Π.Ν. ένας πλωτάρχης με παρουσίασε σ’ έναν

υποναύαρχο στο Γενικό Επιτελείο:

-Κύριε υποναύαρχε ο κελευστής Ρώντας είναι εκδότης και
επιμελητής εκδόσεων. Θα αναλάβει την επιμέλεια της εφη-
μερίδας μας «Εν Πλω».
-Εκδότης; Εκδίδεις καμμιά καλή να μου τη στείλεις;

Εάν θέλεις να προετοιμασθείς γιά το αύριο, επισκέψου το

χθες. Το επισκέπτομαι συχνά. Όχι μόνον γιά ν’ ανιχνεύσω

τα μελλούμενα, αλλά και γιά ν’ αντλήσω δυνάμεις. Η Ιστο-

ρία είναι Δάσκαλος. Γιά μένα είναι και έρωτας. Κι όπως

κάθε έρωτας, συγκλονίζει, μεθάει, αλλά και πονάει. Το χθες

κρατά όλες τις απαντήσεις γιά το αύριό μας. Ο Μέγας Ποι-

ητής Ουρανού και Γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, ευ-

λόγησε κάποιους θνητούς ποιητές να βλέπουν τα

μελλούμενα. Αν με την άδεια του αγίου Πέτρου μπορούσα

σήμερα να ζητήσω από τον Κωστή Παλαμά να περιγράψει

την κατάπτωσή μας, είμαι βέβαιος ότι θα με παρέπεμπε στη

«Φλογέρα του Βασιλιά» και στους προφητικούς εκείνους

στίχους που οραματίσθηκε στα 1910:

Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μεσ’ στη Χώρα.
Στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στ’ αργαστήρι
παντού, στο κάστρο, στην καρδιά, τ’ αποκαϊδια, οι στάχτες.

Πάει κι ο ψωμάς, πάει κι ο χαλκιάς, πάει κ’ η γυναίκα,
πάνε

τα παλικάρια, οι λειτουργοί, και του ρυθμού οι τεχνίτες,
του Λόγου και οι προφήτες.

Τα χέρια είναι παράλυτα, και τα σφυριά σπασμένα
και δεν σφυροκοπά κανείς τ’ άρματα και τ’ αλέτρια
κι η φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι αν κλείσει
δεν βρίσκει την πυρά ζεστή ψωμί γιά να το κάνει.

Κι’ από κατάκρυα χόβολη μεστή η γωνιά, κι ακόμα
κι απ’ τη γωνία του σπιτιού, πιο κρύα η καρδιά είναι.
Κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα... κρίμα!
Σκοτεινό ερείπιο κι’ η εκκλησιά και δίχως πολεμίστρες
το κάστρο, και χορτάριασε κι έγινε βοσκοτόπι.

Κι’ ο μέγας Έρωτας μακριά, και είν’ άβουλος ο άντρας
κι’ άπραχτος, και στο πλάϊ του χαμοσυρτή η γυναίκα,
κυρά τους έχουν την σκλαβιά και δούλο τους το ψέμα.
Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ στη Χώρα.

Καθρεφτάκια της τραγωδίας μας άπειρα γύρω μας και μέσα

μας, να κοιταχτούμε.

Της τραγωδίας ενός λαού που πούλησε στον εξαποδώ την

ψυχή του, τις αξίες του, το αίμα των προγόνων του, το

αύριο των παιδιών του. Ενός λαού που εκπορνεύτηκε με

χαρά και με καμάρι θυσίασε τοις κυσί τα όσια και τα ιερά

του, με αντάλλαγμα να είναι trendy και in. Και τώρα, φοβι-

σμένος ν’ αδράξει το σπαθί, να ματώσει και να ματωθεί, να

καθαρθεί, να λυτρωθεί, ελπίζει ότι κάποιο μελλοντικό υπο-

πόδιο υποποδίων που θα του καθίσει στο σβέρκο, θα είναι

λιγότερο βαρύ από το τωρινό του σαμάρι.

«Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ στη Χώρα»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Καθαριότητα, δρόμοι, πλατείες,

σχολεία, Καινοτομία, Πράσινο.

Κάθε δήμος θέλει να υλοποιήσει

σχετικά προγράμματα που να χα-

ρακτηρίζονται από τις λέξεις που

μόλις ανέφερα, αλλά το σημερινό

κλίμα των σφιχτών προϋπολογι-

σμών, επιβραδύνει την πρόοδο και

η άμεση μείωση του λειτουργικού

κόστους μπαίνει σε προτεραι-

ότητα. Παρά τις αντιξοότητες, η

Ελλάδα είναι ψηλά στην Ε.Ε στην

απορρόφηση στο κοινοτικών κον-

δυλίων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο, το ποσοστό απορρόφη-

σης είναι στο 70,64%, με μέσο

όρο 68,71% και στο Ταμείο Συνο-

χής η επίδοση της χώρας μας

είναι η τρίτη καλύτερη με 81,8%.

Σε συνέχεια του τελευταίου άρθρου

μου, "Ένας δήμος που δουλεύει για

τον πολίτη", προχωρώ στην ενημέ-

ρωση πώς o σύγχρονος δήμος που

λειτουργεί σύμφωνα με τον κεν-

τρικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης "Ευρώπη 2020", μπορεί να

απορροφήσει κονδύλια μέσα από

τον ευρωπαϊκό "κορβανά" συνολι-

κού ύψους 4,2 δις €.

Επανέρχομαι στο ίδιο θέμα γιατί

από την ανταλλαγή απόψεων που

επιδιώκω καθημερινά με τους δη-

μότες συνειδητοποιώ ότι τα πε-

ρισσότερα προβλήματα ναι μεν

θέλουν ενδιαφέρον και ευαισθη-

σία, από μεριάς του Δήμου, ώστε

να φθάσουν να εισακουστούν και

να καταγραφούν, αλλά για την

λύση του προβλήματος χρειάζε-

ται διάθεση, γνώση αλλά και

δράση και υλικοτεχνική υποδομή,

τα οποία απαιτούν κεφάλαια. Αντ-

λώντας τα απαραίτητα κεφάλαια

λοιπόν και επενδύοντάς τα στους

ανάλογους τομείς θα προάγουμε,

την καθαριότητα, την ασφάλεια,

την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία,

το καθαρό περιβάλλον, τον πολι-

τισμό. Οι κλάδοι τους οποίους

στηρίζει η Ε.Ε.  είναι ο τουρισμός,

η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέρ-

γεια, οι τεχνολογίες πληροφορι-

κής, οι επικοινωνίες και οι

δημιουργικές και πολιτιστικές βιο-

μηχανίες (χορός, κλωστοϋφαν-

τουργία, πήλινα, χειροτεχνία,

εκδόσεις βιβλίων, κινηματογρά-

φος κτλ).

Συγκεκριμένα στον Τουρισμό, ο

δήμος μας έχει το παραλιακό μέ-

τωπο. Μπορούμε με τις κοινοτικές

χρηματοδοτήσεις να φροντί-

σουμε τις παραλίες μας και το

βυθό, να τα εξωραΐσουμε. Μπο-

ρούμε  να δημιουργήσουμε υπο-

δομές για ναυταθλητισμό

(συνδυάζει θάλασσα - τουρισμό

και αθλητισμό)  και ναυτική παρά-

δοση (τουρισμός και πολιτισμός-

Ελληνική παράδοση), δύο

κατεξοχήν τομείς που μπορούν να

κάνουν το Δήμο πόλο έλξης για

επισκέπτες και γιατί όχι να τον

βάλουν στον παγκόσμιο χάρτη

(π.χ. μέσα από ένα ιστιοπλοϊκό

αγώνα παγκοσμίου επιπέδου, το

έχουν κάνει ήδη Δήμοι στο εξω-

τερικό).

Στο κομμάτι των οδικών υποδομών

μπορούμε να διεκδικήσουμε κονδύ-

λια για βελτίωση του οδικού δι-

κτύου, για πράσινα-οικολογικά

δημόσια μέσα μαζικών μεταφορών.

Επίσης πολύ σημαντικό θα είναι η

επέκταση των ποδηλατοδρόμων (με

το σωστό τρόπο). Ο υγιεινός τρό-

πος της μετακίνησης με το ποδή-

λατο έχει ενισχυθεί σημαντικά σε

όλη την Ευρώπη και έχει μόνο

οφέλη, στην βελτιστοποίηση της

υγείας μας, στην διατήρηση της

ησυχίας στην περιοχή μας, στην

αποσυμφόρηση των δρόμων, στην

μείωση των ρύπων κ.ά.

Στο Περιβάλλον, είναι πολλά αυτά

που ακόμα μπορούν να γίνουν.

Ξεκινάμε από την διαχείριση απο-

βλήτων και μάλιστα από τεχνολο-

γίες που παράγουν ενέργεια

εξαϋλώνοντας τα σκουπίδια,

οπότε προκύπτει διπλό όφελος·

εξαφανίζονται κυριολεκτικά οι

όγκοι των σκουπιδιών (εξοικονό-

μηση χώρων - εξοικονόμηση κον-

δυλίων για τη μεταφορά και

αποκομιδή) και παράγουμε δω-

ρεάν ενέργεια (εξοικονόμηση

εξόδων για ρεύμα) που μπορεί να

απορροφήσει ο Δήμος.  Επίσης η

δημιουργία και οργάνωση Περι-

βαλλοντικών πάρκων που στόχο

θα έχουν πρώτον να λειτουργούν

σαν πνεύμονες για τον δήμο μας

αλλά και να εμπλέκουν τους δη-

μότες σε περιβαλλοντικές δρά-

σεις, σε εγρήγορση, σε επαγρύ-

πνηση και ευαισθητοποίηση για

την φύση στην οποία εμείς είμα-

στε οι φιλοξενούμενοι.

Στην Υγεία: Τα κοινοτικά κονδύ-

λια θα διατεθούν για δημιουργία

και βελτίωση κοινωνικού ιατρείου

που θα εξυπηρετεί τους δημότες

ακόμα και αν έχουν χάσει το δι-

καίωμα της κοινωνικής ασφά-

λειας, ελλείψει εργασίας. 
Συνέχεια στη σελ. 11

Αποφάσεις Ζωής

Διεκδικήσεις του δήμου για βελτίωση των συνθηκών των δημοτών 

Μιχάλης Στεφανίδης
Οικονομολόγος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με τον Σπύρο Πανά
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Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η πρώτη πρόταση στα βιβλιαράκια των οδηγιών χρήσης θα

έπρεπε να είναι:

"Μπα; Τι έγινε; Τα κάναμε σκατά και τώρα κοιτάμε το βιβλια-

ράκι;"

4 Πιο γρήγορα εκκενώνεται εκκλησία μετά το “Χριστός Ανέ-

στη” παρά κτίριο σε περίπτωση σεισμού...

4 Θες να ξεπαρκάρεις και δεν βλέπεις; Μη σκας, όλο και κά-

ποιος υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος θα περάσει να σου

κάνει κουμάντο.

4 Κορίτσια το βράδυ, στην εκκλησία, προσοχή στο ντύσιμο

και στο βάψιμο, γιατί βλέπω τον παππά αντί για “Χριστός Ανέ-

στη” να λέει “δεν σου κάνω τον άγιο”!!

4 Στο σημείο αυτό έχω να πω ότι... Η ανάσταση είναι για τους

πεθαμένους. Για τους ζωντανούς είναι η επανάσταση. 

Λόγω και των ημερών η θρησκεία έχει την τιμητική της.

Νηστεία φαγητού και γενικά κάθε απόλαυσης ήταν το

κυρίαρχο θέμα των ημερών μέχρι και την Ανάσταση. Οι

“απαιτήσεις” της θρησκείας ή μάλλον της Εκκλησίας,

προς τους πιστούς όμως δεν τελειώνουν εκεί.

Για να περάσουμε λοιπόν το κατώφλι του παραδείσου

θα πρέπει, εκτός από τις γνωστές 10 εντολές, να μην

παραβαίνουμε τον παραπάνω κατάλογο αμαρτιών, σύμ-

φωνα με την Ορδόδοξη Εκκλησία.

Προβλέπω ουρά στην πύλη της κολάσεως! 

Άλλος για την κόλαση;;

Η αντίθεση, η αντίσταση και

η αγανάκτιση του κόσμου

για την κατρακύλα της

χώρας τα τελευταία τέσ-

σερα χρόνια, μεταφράστηκε

σε συνολικά 20.210 συγκεν-

τρώσεις - συναθροίσεις - κι-

νητοποιήσεις, από τις 8

Μαΐου 2010 έως και τις 28

Μαρτίου 2014. Από αυτές,

οι 6.266 έλαβαν χώρα στην

Αττική, σύμφωνα με τα στοι-

χεία για τις κινητοποιήσεις

που έγιναν στη χώρα από

την ψήφιση του πρώτου

Μνημονίου και μετά, τα

οποία διαβίβασε με έγ-

γραφό του στη Βουλή ο

υπουργός Δημόσιας Τάξης

και Προστασίας του Πολίτη

Νίκος Δένδιας. 

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν

μετά από ερώτηση που

είχαν απευθύνει στον Ν.

Δένδια, βουλευτές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και ζητούσαν επιπλέον

να ενημερωθούν για το

πόσες φορές υπήρξε πα-

ρέμβαση των ΜΑΤ, σε

πόσες περιπτώσεις δόθηκε

εντολή για χρήση χημικών,

ποια είναι η ακριβής ποσό-

τητα των χημικών που ανα-

λώθηκε αλλά και ποιες

ουσίες χρησιμοποιούνται.

Κόντρα σε όσους ειρηνι-

κούς διαδηλωτές έφαγαν

με τη σέσουλα τα χημικά, ο

Ν. Δένδιας είχε το θράσος

να δηλώσει πως «από τις

αστυνομικές δυνάμεις, έχει

προκριθεί η ορθολογική και

όχι η καταχρηστική χρήση

δακρυγόνων από εκπαιδευ-

μένους προς τούτο αστυνο-

μικούς» με σεβασμό στο

Σύνταγμα και στον Κώδικα

Δεοντολογίας του αστυνο-

μικού».

Και λέω ότι είχε το θράσος,

γιατί όσοι έχουν πάει έστω

και μια φορά στις διαδηλώ-

σεις, ξέρουν πολύ καλά πως

τα ΜΑΤ ψέκαζαν τους δια-

δηλωτές αδιακρίτως, γυναί-

κες, ηλικιωμένους παιδιά,

χωρίς βέβαια αυτοί να κου-

βαλάν μολότοφ και καδρό-

νια. 

Όσον αφορά βέβαια στα

στατιστικά στοιχεία για τις

παρεμβάσεις των ΜΑΤ και

των αριθμό των περιπτώ-

σεων που δόθηκε εντολή

για χρήση χημικών, η απάν-

τησή του ήταν απλά ότι

«επίσημα στατιστικά στοι-

χεία του αριθμού της χρή-

σης μέσων ελέγχου

πλήθους ή και του είδους

αυτών δεν υφίστανται στην

αρμόδια Διεύθυνση του Αρ-

χηγείου της Ελληνικής

Αστυνομίας»...

Στην ορεινή περιοχή Τσέβο, έξω από την πόλη Μπρέσια,

της βόρειας Ιταλίας, έχει τοποθετηθεί ένας σταυρός ύψους

30 μέτρων, αφιερωμένος στον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β',

ο οποίος αποκολλήθηκε από τους τεράστιους γάντζους

που τον συγκρατούσαν, χτυπώντας θανάσιμα έναν νέο 21

ετών. 

Ο νέος, ο οποίος ονομαζόταν Μάρκο Γκουσμίνι, βρισκόταν

στην βουνοπλαγιά με τον τεράστιο σταυρό, μαζί με φίλους

της ενορίας του. Πρόλαβαν όλοι να απομακρυνθούν εκτός

από τον Μάρκο, ο οποίος υπέφερε από ελαφρό κινητικό

πρόβλημα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι λίγο πριν σπάσει, ο σταυρός

άρχισε να τρίζει και για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι προ-

σκυνητές και τουρίστες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την

περιοχή.

20.000 διαδηλώσεις από την υπογραφή

του 1ου μνημονίου μέχρι σήμερα

Τον πλάκωσε ...η πίστη του

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
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Την Κυριακή των Βαϊων,

στην Πνευματική Εστία

του Δήμου Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης, η

οποία ήταν ασφυκτικά γε-

μάτη, έγινε η παρουσία

του βιβλίου της Στέλλας

Καγιάντα, δασκάλας του

Δημοτικού Σχολείου  Διλό-

φου, με τίτλο: ΦΡΑΝΤΖΕ-
ΣΚΟ: ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ. 

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε

με μουσικές και αφηγήσεις

των εκπαιδευτικών Γάννη

Ψειμάδα και Νίκης Κά-

παρη. 

Τραγούδησαν μαθητές και

η Στέλλα Καγιάντα αποδί-

δοντας εκπληκτικά παλιά

νοσταλγικά τραγούδια γέ-

μισε την ατμόσφαιρα με

θύμισες των παλιών

μπουάτ. 

Σε έντονο συγκινησιακό

κλίμα, μετά τη δήλωσή της

για  συνταξιοδότηση από

τον διδασκαλικό κλάδο,

την αποχαιρέτησαν μαθη-

τές της, γονείς και συνά-

δελφοι επαινώντας το

έργο της στην εκπαίδευση

και τον χαρακτήρα της. Ιδι-

αίτερη αίσθηση προκάλε-

σαν τα λεχθέντα από την

Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού

Σχολείου  Βούλας Κατε-

ρίνα Κουφοπούλου, η

οποία την είχε συνεργά-

τιδα επτά χρόνια στο σχο-

λείο της Βούλας.

Οι μόνοι απόντες οι “Άρ-

χοντες της πόλης μας”  με

μοναδική εξαίρεση την Δη-

μοτική Σύμβουλο  Ν. Καρα-

γιάν.

Εκπροσωπώντας τον Ορ-

γανισμό Αθλητισμού, Πο-

λιτισμού του Δήμου μας

αισθάνομαι την ανάγκη να

την ευχαριστήσω και Δη-

μόσια για τη μεγάλη της

προσφορά στα παιδιά του

Δήμου μας, να πω ότι εκ-

παιδευτικοί σαν την κ. Κα-

γιάντα τιμούν τον κλάδο

της εκπαίδευσης και να ευ-

χηθώ καλή συνέχεια και

επιτυχία στο συγγραφικό

της έργο, που όπως μας

δήλωσε θα συνεχίσει.

Ο Πρόεδρος OAΠΠΑ

Γιάννης Νιτερόπουλος

• Ως υποψήφιος κατά τις προηγούμενες Δη-

μοτικές Εκλογές με το Συνδυασμό Ανεξάρ-

τητη Κίνηση Β.Β.Β. του Γρηγόρη

Κασιδόκωστα κρίνω σκόπιμο, επίκαιρο και

πολλαπλώς ωφέλιμο να δημοσιεύσω τώρα το

γραπτό μήνυμα (SMS) που σου έστειλα αμέ-

σως  μετά την 2η Κυριακή των Δημοτικών

Εκλογών του 2010.

• Καθώς εγνώριζα άμεσα πρόσωπα, πράγ-

ματα και καταστάσεις και στους τρείς

πρώην Δήμους μας, όπου υπήρέτησα ως

Καθηγητής και Δ/ντής Γυμνασίων και Λυ-

κείων, ήξερα πολύ καλά ότι εσύ ήσουν το

δεξί χέρι του κ. Κασιδόκωστα όλα τα χρό-

νια της παντοδυναμίας του και ότι τον ίδιο

ρόλο θα σου ανέθετε και στον ενοποιημένο

πλέον Δήμο μας. Όπερ και εγένετο.

• Η μοίρα, που έπαιξε τόσο σκληρό το παι-

χνίδι της στον κ. Κασιδόκωστα, σε έφερε κ.

Πανά απροσδόκητα στον δημαρχιακό θώκο. 

• Τιμητικό το αξίωμα αλλά και μέγα το

βάρος των ευθυνών σου έναντι όλων ημών

των δημοτών, όπως και έναντι του ιδίου του

εαυτού σου.

• Εκτιμώ και αναγνωρίζω το έργο σου, το

οποίο η μικρότητα και το τυφλό αντιπολι-

τευτικό πάθος των αντιπάλων σου προσπά-

θησε και προσπαθεί να το αποσιωπήσει, να

το συκοφαντήσει, να το εκμηδενίσει.

• Όμως όποιος έχει μάτια βλέπει. Και εμείς

οι δημότες και μάτια  έχουμε και βλέπουμε

και κρίνουμε και αναγνωρίζουμε.

• Έκανες έργα πολλά κ. Πανά σε τόσο σύν-

τομο χρονικό διάστημα όσα επί δεκαετίες

δεν είχαν καταφέρει οι προγενέστεροί σου

Δήμαρχοι και στους τρείς πρώην Δήμους

και τώρα Δημοτικές Ενότητες. Και στη

Βάρη και στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη. 

• Δεν αναφέρομαι λεπτομερώς σε αυτά.

Δεν είμαι ούτε ο υμνητής σου ούτε ο απο-

λογητής σου. Δεν μου ταιριάζει αυτός ο

ρόλος ούτε και εσύ τον χρειάζεσαι. Θα τα

παρουσιάσεις όλα αυτά αναλυτικά ο ίδιος

μαζί με τα όσα ενδιαφέροντα και πρακτικώς

εφαρμόσιμα θα περιλαμβάνει το Πρό-

γραμμά σου για την επόμενη πενταετία. 

• Όμως είχες προβλήματα στην διαχείριση

του προσωπικού γενικώς και ιδιαίτερα με

τους Δημοτικούς Συμβούλους του Συνδυα-

σμού μας. Η ευθύνη ασφαλώς και σε πολ-

λές περιπτώσεις βαρύνει και τους ίδιους,

κυρίως τους ίδιους, αλλά η δική σου είναι

μεγαλύτερη, καθ΄όσον είσαι ηγέτης. 

• Πολλά βεβαίως τα αίτια: Ανομοιογένεια

Δ.Σ., μικροσυμφέροντα διάφορα, σκοπιμό-

τητες παντοειδείς, φιλοδοξίες άμετρες και

αμέτρητες. Ενώ ένας είναι και θα είναι Δή-

μαρχος. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η

μόνη και αδήριτη πραγματικότητα. 

• Για όλα αυτά σε είχα προειδοποιήσει έγ-

καιρα και έγκυρα. Δεν επιθυμώ να επε-

κταθώ αναφερόμενος σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις. Δεν μπόρεσες να τηρήσεις τις

λεπτές ισορροπίες έναντι όλων στον ενο-

ποιημένο Δήμο μας. Πάντως ακροβάτησες

σε τεντωμένο σχοινί και παρέμεινες όρθιος.

Η επιλογή επίσης κάποιων στενών συνερ-

γατών σου δεν ήταν η καλύτερη.

• Σκοπός και επιθυμία μου είναι όλα αυτά να

διορθωθούν. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα

διορθώσεις. Θα τα διορθώσουμε όλοι μαζί

οι συνεργάτες σου και θα παρουσιάσουμε

έργο. Για αυτό και αποφασίζω μετά λόγου

γνώσεως να συνταχθώ μαζί σου. 

• Ως άλλος Αρτεμίδωρος (Καβάφης, Μάρ-

τιαι Ειδοί), τηρουμένων ασφαλώς και με

δέος των αναλογιών, απλά λιτά και καθαρά,

έστω τώρα, την υστάτην ώραν, σου λέω:

«Διάβασε αμέσως τούτα, είναι μεγάλα

πράγματα που σ’ενδιαφέρουν.»… «μη λεί-

ψεις τους διαφόρους που χαιρετούν και

προσκυνούν να τους παραμερίσεις (τους

βλέπεις πιο αργά)»…

• Αν τα αγνοήσεις, αν αγνοήσεις τη φωνή

της Λογικής, της Ηθικής και της Αισθητικής,

την ουσιαστική φιλοσοφία ζωής όπως κα-

θρεφτίζεται στην ζώσα πραγματικότητα,

στην καθημερινότητά μας, τότε το πρό-

βλημα και η ευθύνη είναι, θα είναι δική σου

και μόνον δική σου. Είμαι βέβαιος όμως ότι

δεν θα τα αγνοήσεις. Αντίθετα θα είναι η

πυξίδα της μελλοντικής πορείας σου, της

μελλοντικής πορείας μας. 

• Ιδού τώρα η προφητική εκείνη επιστολή

(SMS) χωρίς κανένα επί πλέον σχόλιο, γιατί

διατηρεί κατά την γνώμη μου την επικαιρό-

τητά της:

• «Θεωρώ υποχρέωσή μου έγκαιρα και γρα-

πτώς να θέσω υπ΄όψιν του Συνδυασμού

μας δύο-τρείς θέσεις, απόψεις μου:

― Διαχείριση νίκης.

― Σεβασμός στους ηττημένους.

― Δίκαιη, ευγενής, ευπρεπής, αλλά και με

αποφασιστικότητα διαχείριση προσωπικού. 

― Ακολούθως, με πολύ προσεκτικές και

ορθές κινήσεις 1) Απογραφή και 2) Νόμιμη,

ορθή και λελογισμένη εκ βάθρων αντιμετώ-

πιση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ορ-

γανισμών (Κόστος και Έργον).

― Ιδιαίτερα, ίσως δεν γνωρίζετε τα θέματα

και τις λεπτές ισορροπίες εδώ στην Βούλα.

Το μέλλον και η προοπτική της Παρατάξεώς

μας θα κριθεί από το αν, ναι ή όχι, θα κερδί-

σουμε ουσιαστικά και όχι ευκαιριακά όπως

τώρα (το 2010) την Βούλα.

― Ταύτα και μένω (= περιμένω)»

Γεώργιος Δ. Χρήστου

Σημείωση: Ο σοφιστής Αρτεμίδωρος μάταια

προσπάθησε να προειδοποιήσει για την συ-

νωμοσία του Κάσσιου και Βρούτου εναντίον

του Καίσαρος και να αποτρέψει την δολο-

φονία του την ημέρα των Μαρτίων Ειδών,

15 Μαρτίου 44 π.Χ.    

Ανοικτή επιστολή
Προς  κο Σπύρο Πανά  Δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

γράφει ο Γεώργιος Δ. Χρήστου  

O Αποχαιρετισμός της δασκάλας!
Συνέχεια από τη σελ. 9

Επίσης λόγω εκπληκτικού

κλίματος και χαμηλής υγρα-

σίας μπορούμε να αναπτύ-

ξουμε υποδομές για ιατρικό

τουρισμό. Ακόμη μπορούν

να  διατεθούν  κονδύλια

στην άθληση των δημοτών

που συσχετίζεται με την

υγεία και στη δημιουργία

ανοιχτών-δημοτικών γυμνα-

στηρίων με όργανα που

χρησιμοποιούν το βάρος

του αθλούμενου, σε πλα-

τείες (γίνεται ήδη και σε γει-

τονικούς δήμους)

Ενέργεια: Η ενεργειακή

αναβάθμιση των δημοτικών

κτιρίων και η στήριξη των

ΑΠΕ περιλαμβάνονται στο

εν λόγω πρόγραμμα "Ευ-

ρώπη 2020". Τα οφέλη τα

έχω αναλύσει σε προηγού-

μενα άρθρα μου,  αλλά η

μείωση των εξόδων από την

κατανάλωση ρεύματος των

δημοτικών κτηρίων και η

απελευθέρωση των πόρων

αυτών για άλλες χρησιμότη-

τες είναι προφανείς. Επίσης

η μείωση των ρύπων και η

βελτίωση του εισπνεόμενου

αέρα είναι δύο πλεονεκτή-

ματα που δεν μπορούμε να

προσπεράσουμε.

Τεχνολογίες πληροφορικής

και επικοινωνιών: Καλώς ή

κακώς η τεχνολογία όχι

μόνο έχει μπει στις ζωές

μας αλλά είναι πολύ σημαν-

τικό εργαλείο για την βελ-

τίωση της ζωής μας μέσω

κατακόρυφης αύξησης της

ενημέρωσης, της επικοινω-

νίας, της ταχύτητας αλλά

και της αποτελεσματικότη-

τας. Ο δήμος μπορεί και

πρέπει να διαθέσει κεφά-

λαια για να εκπαιδεύει τους

ενδιαφερόμενους δημότες

στις νέες τεχνολογίες, να

δημιουργήσει υποδομές για

να προσφέρει πρόσβαση

στο διαδίκτυο και να κρα-

τάει τους δημότες ενημερω-

μένους για τις τελευταίες

εξελίξεις που μπορούν να

αλλάξουν την ζωή μας. Θα

δώσω ένα παράδειγμα'

υπάρχει τρόπος μέσα από

το διαδίκτυο, σε συγκεκρι-

μένες σελίδες (crowd-fund-

ing) όπου αναλύετε μια

οποιαδήποτε ιδέα σας και

άνθρωποι επενδύουν πάνω

σε αυτή, καταθέτοντας σας

χρήματα για να την υλοποι-

ήσετε;

Βλέπουμε με απτά παρα-

δείγματα ότι η απορρόφηση

των κονδυλίων και η χρήση

τους για την υλοποίηση

έργων, σε συνδυασμό με

την γνώση, την όρεξη και

τον ενθουσιασμό του συνό-

λου του δημοτικών συμβού-

λων μπορούν να φέρουν

μεγάλες αλλαγές στον

δήμο και  να βελτιώσουν

άμεσα και αποφασιστικά την

ζωή των δημοτών

Αποφάσεις Ζωής

Διεκδικήσεις του δήμου για βελτίωση των συνθηκών των δημοτών 
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Στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές η

λεγόμενη κοινωνική πολιτική θα κατέχει πε-

ρίοπτη θέση στα προγράμματα όλων των συν-

δυασμών.  Η άσχημη κατάσταση στην οποία

έχει περιέλθει η πλειοψηφία του ελληνικού

λαού αποτελεί πεδίον δόξης λαμπρό για τους

υποψήφιους δημοτικούς άρχοντες, ώστε να

δείξουν το  “κοινωνικό” τους πρόσωπο. Όλοι

θα υποσχεθούν προγράμματα αλληλεγγύης

και στήριξης των πληττόμενων δημοτών, αλλά

και  των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως οι

ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα

παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι άνεργοι ή

ακόμα και όσοι κάνουν χρήση εξαρτησιογό-

νων ουσιών. 

Είναι προφανής η χρησιμότητα των κοινωνι-

κών προγραμμάτων για την στήριξη των ευ-

παθών ομάδων. Από μόνα τους όμως είναι

ανεπαρκή για να εξαντλήσουν τις δυνατότη-

τες κοινωνικής παρέμβασης των δημοτικών

αρχών. Πόσο μάλλον που η συντριπτική πλει-

οψηφία των Δήμων  υλοποιεί  μόνο ένα μικρό

τους μέρος. Το ίδιο συμβαίνει,  άλλωστε,  και

στον δικό μας Δήμο, όπου η “ευαισθησία” της

δημοτικής αρχής αφήνει απλήρωτους εργα-

ζόμενους σε τομείς κοινωνικής πολιτικής για

πολλούς μήνες.

Συχνά,  επίσης,  οι κοινωνικές υπηρεσίες προς

τον πολίτη δίνουν την εντύπωση της φιλαν-

θρωπίας. Η κοινωνική, όμως, πρόνοια και η

κοινωνική πολιτική δεν αποτελούν φιλανθρω-

πικές δράσεις. Οφείλουν να εξελιχθούν  με

βάση κινηματικές αρχές σε αλληλοβοήθεια,

αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη και να

δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες  που θα

φέρουν σε συνεργασία όσο γίνεται μεγαλύ-

τερο μέρος του πληθυσμού. Η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση καθίσταται ο τοπικός σύνδεσμος όλων

των φορέων με κεντρικό όραμα μια κοινωνία

συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση

Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πως βλέ-

πουμε τον Δήμο. Σαν μια επιχείρηση με πρω-

ταρχικό και απαραβίαστο στόχο τον

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή ένα ζωντανό

οργανισμό ενταγμένο στο κοινωνικό γίγνε-

σθαι;  Ερώτημα που καθίσταται ιδιαίτερα ση-

μαντικό στις σημερινές οικονομικές και

κοινωνικές συνθήκες, που η  καπιταλιστική

κρίση,  ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας,

έχει δείξει το πιο αποτρόπαιο πρόσωπό της.

Οι καταστάσεις που ζούμε και που θα επιδει-

νωθούν ραγδαία δεν επιτρέπουν αδιαφορία

για τις δραματικές συνθήκες που αντιμετωπί-

ζουν πολλοί συμπολίτες μας (και θα αντιμε-

τωπίσουν σύντομα πολλοί περισσότεροι) με

το επιχείρημα ότι τα θέματα αυτά δεν άπτον-

ται των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοί-

κησης.  

Κανείς δεν απειλείται με κατάσχεση της κα-

τοικίας του, επειδή θέλει να επενδύσει τα

λεφτά του αλλού, ούτε μένει χωρίς ρεύμα ή

χωρίς ασφάλιση γιατί δεν θέλει να εργασθεί

(σε δουλειές που δεν υπάρχουν). Για τα φάρ-

μακα που δεν μπορούν να αγορασθούν ή τα

σχολεία που σε λίγο θα υπολειτουργούν είναι

προφανές ότι ευθύνεται το ξεχαρβάλωμα

κάθε έννοιας κρατικής πρόνοιας. Η   δημοτική

αρχή οφείλει να υποστηρίξει την ενεργό συμ-

μετοχή των δημοτών ερχόμενη σε σύγκρουση

με την νοοτροπία των ατομικών λύσεων που

θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση μέσω των

ΜΜΕ και που οδηγεί όλο και περισσότερους

στην αδράνεια και στην απελπισία. Πρέπει να

ζωντανέψουν οι γειτονιές, να αναλάβουν

ρόλο οι συλλογικότητες. 

Η πραγματική κοινωνική πολι-

τική με συμμετοχή του πολίτη

Ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές στο Δήμο.

Υποστηρίζουμε τα προγράμματα για βοήθεια

στο σπίτι και κατ' οίκον φροντίδας συνταξιού-

χων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμέ-

νων (ΚΗΦΗ), κέντρα δημιουργικής

απασχόλησης  Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αναπτύσσουμε τις δράσεις για κοινωνικά ια-

τρεία – φαρμακεία – φροντιστήρια – παντο-

πωλεία.

Δέσμευσή μας είναι οι δαπάνες για την κοι-

νωνική πολιτική να αποτελέσουν ένα 8% -

10% του συνολικού προυπολογισμού του

Δήμου.

Προασπίζουμε την κατοικία 

ενάντια στις κατασχέσεις

Εδώ δεν αρκούν οι ανέξοδες για τον Δήμο και

ανώδυνες για το σύστημα παροχές συμβου-

λών νομικής υποστήριξης.  Χρειάζεται πρώτα

από όλα πολιτική βούληση αντίστασης. 

Η νέα δημοτική αρχή πρέπει να συμβάλει στη

λαϊκή αυτοοργάνωση, στη δημιουργία επιτρο-

πών κατοίκων και λαϊκών συνελεύσεων ενάν-

τια στους πλειστηριασμούς. Πρέπει να

συγκροτήσει την αναγκαία κοινωνική συμμα-

χία που θα επιτρέψει στην κοινωνική δυναμική

να βρει το δρόμο της πραγματικής λαϊκής αυ-

τοάμυνας και αλληλεγγύης.

Με ανάλογο τρόπο, ο Δήμος δεν μπορεί να

μένει απαθής για τους συμπολίτες μας που

μένουν χωρίς ρεύμα, προβάλλοντας το επι-

χείρημα της αναρμοδιότητας.

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σύ-

στημα υγείας και τον αγώνα για

την επιβίωση μεγάλου μέρους

των συμπολιτών μας.
Σήμερα ο ρόλος των κοινωνικών ιατρείων και

φαρμακείων (όπου υπάρχουν) είναι σημαντι-

κός αλλά δεν επαρκεί. Η αδιαφορία των δη-

μοτικών αρχών για δημότες που στερούνται

το αγαθό της περίθαλψης ισοδυναμεί με έγ-

κλημα. Όταν το κράτος είναι ανάλγητο, ο

Δήμος είναι αυτός που θα αναλάβει την ευ-

θύνη σε συνεργασία με το Ασκληπιείο και

άλλα δημόσια νοσοκομεία  να εξασφαλίσει

την δωρεάν νοσηλεία. Το δικαίωμα στην περί-

θαλψη και την αξιοπρέπεια είναι αναφαίρετο

και αδιαπραγμάτευτο. 

Το κύριο δίλημμα που τίθεται λοιπόν είναι αν

ο νέος Δήμος θα προχωρήσει στην οικοδό-

μηση ενός νέου κοινωνικού μοντέλου αξιόπι-

στου, ικανού να αντιπαραταχθεί στη

νεοφιλελεύθερη πρόταση για την κοινωνία ή

αν θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται ένα

κοινωνικό κράτος με παρωχημένες και ανε-

παρκείς δομές, με κίνδυνο να το παραδώσει

πλήρως στην κυριαρχία της αγοράς. Είμαστε

σίγουροι ότι στο ερώτημα αυτό μόνο η Ριζο-

σπαστική Κίνηση Πολιτών έχει ξεκάθαρες

απαντήσεις.

Γιάννης Περακάκης 

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Φιλανθρωπία ή κινηματική αλληλοϋποστήριξη;
Η αντίληψη της ΡΙ.ΚΙ.Π. για την κοινωνική πολιτική

Τις μέρες αυτές συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την

αποχώρηση των ΜΑΤ που επί τέσσερις μήνες είχαν «εγ-

κατασταθεί» στον χώρο της Κερατέας στηρίζοντας την

ειλημμένη από την κυβέρνηση απόφαση για δημιουργία

χωματερής στην περιοχή του Οβριόκαστρου.

Η όλη τους προσπάθεια ήταν ενταγμένη και προσανα-

τολισμένη στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδια-

σμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική

που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξυπηρέτηση των με-

γάλων εργολαβικών συμφερόντων αλλά και επιταγών

των μνημονιακών πολιτικών για τη διαχείριση των απορ-

ριμμάτων.

Ο μεγαλειώδης αγώνας των κατοίκων της Κερατέας

αλλά και των γύρω περιοχών που για 4 μήνες κινητο-

ποιήθηκαν και παρέμειναν στα μπλόκα, απέτρεψε την

εφαρμογή των ολέθριων πολιτικών που είχαν αποφασί-

σει για την περιοχή μας.

Ο αγώνας αυτός δεν ήταν απλά ένας αγώνας για την απο-

τροπή της δημιουργίας μιας ακόμα χωματερής στην Κερα-

τέα, αλλά ήταν κυρίως μια νίκη κατά των μνημονιακών

πολιτικών που ήθελαν να εφαρμόσουν. Ήταν ένας αγώνας

ορόσημο και δείχνει ότι όταν ο λαός αγωνίζεται και πι-

στεύει ότι έχει το δίκιο με το μέρος του μπορεί να ανα-

στρέψει ακόμα και τα πιο επαχθή μέτρα που οι μνημονιακές

κυβερνήσεις αποφασίζουν σε βάρος του.

Το πρόβλημα όμως, ανεξάρτητα από τη μεγάλη νίκη των

κατοίκων της Κερατέας, εξακολουθεί να παραμένει γιατί

ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ουδέποτε άλλαξε και προ-

σπαθούν με κάθε τρόπο – για ευνόητους λόγους – να

τον εφαρμόσουν.

Ο συνδυασμός μας “Δύναμη Ζωής” με επικεφαλής τη Ρένα

Δούρου, έχει ήδη εκπονήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα

για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο πρόσφατα

παρουσίασε σε ημερίδα στην Αθήνα.

Οι βασικοί άξονες τους προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

α). Ζητάμε την αλλαγή και πλήρη αναθεώρηση του Πε-

ριφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος σήμερα το μόνο που

εξυπηρετεί είναι τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα.

β). Επανασχεδιασμός του Περιφερειακού Σχεδιασμού στη

λογική της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης

που θα βάλει τέλος στα σύμμεικτα απορρίμματα και

γ). το μοντέλο διαχείρισης που προτείνουμε διαθέτει

παραγωγικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικολογικό χα-

ρακτήρα και κυρίως βασίζεται στις τοπικές παραγωγικές

δυνάμεις και τους πόρους κάθε περιοχής.

Βασικότερο δε είναι ότι το όποιο πρόγραμμα θα γίνει

μετά από συζήτηση, διαβούλευση και συμφωνία με τις

τοπικές κοινωνίες.

Με βασικό λοιπόν μέλημα την αλλαγή της νοοτροπίας

αλλά και της πολιτικής του απερχόμενου Περιφερει-

άρχη, η πολιτική του οποίου θα πρέπει να ηττηθεί, θα

συζητήσουμε μαζί σας προκειμένου να βρούμε τις βέλ-

τιστες λύσεις.

Ο αγώνας της Κερατέας συνεχίζεται!

Πέτρος Φιλίππου

Ο αγώνας της Κερατέας τρία χρόνια μετά 
Η πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων
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Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας! Επι-

σκέφθηκαν το ΚΑΑΠΑΑ Βούλας, όπου είχαν την ευκαιρία να περάσουν ένα

πρωινό με συνομίληκα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί. Σε συνεννόηση με τους

εθελοντές της ΜΚΟ Tandem, όλοι μαζί μαγείρεψαν λιχουδιές που απόλαυσαν

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του

σχολείου με τίτλο «Φέτα – Roquefort, άσπρο-μπλε τυρί: είμαι ό,τι τρώω», το

οποίο υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς Μποκώρου Ε. και Μπουκλή Ν. 

Στόχος της δράσης ήταν μέσα από τη μαγειρική οι μαθητές να μάθουν να ζουν

με το διαφορετικό, και όπως οι ίδιοι είπαν η επικοινωνία και η συνεργασία με τα

παιδιά του ΚΑΑΠΑΑ ήταν μια μοναδική εμπειρία που θα ήθελαν να ξαναζήσουν!

Στις 21/4 καθώς οδηγούσα στην παραλιακή

με κατεύθυνση από Βουλιαγμένη προς

Βάρκιζα και ώρα 13:00 στο δεξιό ρεύμα

έχοντας χαμηλή ταχύτητα και λόγω χαμη-

λής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μπο-

ρούσα, για κλάσματα δευτερολέπτου να

κοιτάζω την υπέροχη θέα της θάλασσας,

όπου κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι κάτι

επιπλέει και αμέσως κατευθύνθηκα προς

εκείνο το σημείο, και με το που διαπίστωσα

τι ήταν αυτό που επιπλέει στο νερό με

έπιασε κρύος ιδρώτας!!!

Ηταν το σώμα ενός σκύλου!

Αμέσως κάλεσα το Λιμεναρχείο στη Βου-

λιαγμένη και τους ενημέρωσα για το τρα-

γικό συμβάν και έστειλαν ένα λιμενικό με

αυτοκίνητο. Ο λιμενικός υπάλληλος δεν κα-

τάφερε να κάνει κάτι επειδή ο σκύλος ήταν

σε απόσταση τέτοια που δεν μπορούσε να

πλησιάσει και έφυγε.

Εμεινα εκεί, προσπαθώντας να σκεφθώ

πως θα μπορούσα να βγάλω το άψυχο

σώμα του σκύλου, όταν είδα ότι το κύμα το

φέρνει σιγά σιγά προς τα έξω. Ετσι έμεινα

περιμένοντας και με ένα ξύλινο κοντάρι,

όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, κατά-

φερα να το τραβήξω στο στεριά. Ετσι είδα

ότι επρόκειται για μια θηλυκιά σκυλίτσα!

Το άψυχο ζώο το τοποθέτησα σε μια πλα-

στική σακούλα του Δήμου, που βρήκα εκεί

γύρω και αναζητώντας στο ίντερνετ, βρήκα

μια φιλοζωική εταιρεία και μίλησα με την κα

Wynne Helen, η οποία ανταποκρίθηκε να

αναλάβει την περισυλλογή του άψυχου

ζώου. 

Και τέλος θα πρέπει να αναρωτηθούμε σε τί

κόσμο ζούμε σε έναν αληθινό ή σε έναν

ψεύτικο γεμάτο υποκρισία; Πού είναι η Ελ-

λάδα που κάποτε είχε αξίες, σεβασμό και

προσέφερε βοήθεια απλόχερα, ακόμα και

από το υστέρημά του στους συνανθρώ-

πους. Οπως επίσης και στα ζώα που υπήρ-

χαν στα σπίτια.  Τώρα βρισκόμαστε στο

έλεος του Θεού!!

Θεόδωρος Σαλλιαρέλης

Βουλιαγμένη

σ.σ. Ολοι γνωρίζουμε ότι όταν ένα σκυλί
μπει μέσα στο νερό κολυμπάει. Για να βρε-
θεί πνιγμένη μέσα στη θάλασσα η σκυλί-
τσα, κάτι βίαιο έγινε που δεν θέλουμε ούτε
να το σκεφτούμε...

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας 

κοντά στα παιδιά του ΚΑΑΠΑΑ Βούλας

Πνιγμένος σκύλος στη θάλασσα!
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Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής Χρυ-

σάνθη Κισκήρα, με δελτίο Τύπου, ανα-

κοινώνει τις περιοχές που θα

ψεκαστούν για την καταπολέμηση των

κουνουπιών καθώς και τις ημερομηνίες

που θα γίνου οι ψεκασμοί.

Είναι γεγονός ότι εφέτος, τα κουνού-

πια - θα έλεγα - ότι δεν εξαφανίστηκαν

ούτε το καταχείμωνο, με έντονη πα-

ρουσία σε ορισμένες περιοχές.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τί θα

συμβεί όσο καλοκαιριάζει.

Ετσι η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγ-

χου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και η

Τεχνική Επιτροπή Παραλαβής & Παρα-

κολούθησης του έργου, μετά την επι-

τυχή εκτέλεση της 1ης επίγειας

εφαρμογής και τις δειγματοληψίες

προνυμφών στις περιοχές υψηλού κιν-

δύνου, αποφάσισαν:

• το Σάββατο 26.04.2014, την 1η Αερο-

εφαρμογή στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά

του Μαραθώνα, βάσει της άδειας Αε-

ροψεκασμών με αριθ. πρωτ. Υ1/

Γ.Π.5008/ 31.03.2014, ΑΔΑ: ΒΙΞΞΘ-ΒΞΙ.

Στον παραπλεύρως πίνακα σημειώνον-

ται οι ημερομηνίες και οι περιοχές που

θα γίνουν οι ψεκασμοί.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ανά περιοχή

Σύσκεψη στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου πραγματοποι-

ήθηκε με το Δήμαρχο και υποψήφιο Μαρκοπούλου Δή-

μαρχο Σωτήρη Μεθενίτη και τον Περιφερειάρχη και

υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής  Γιάννη Σγουρό, το

μεσημέρι της Πέμπτης 24 Απριλίου,  με αφορμή την

έναρξη των εργασιών κατασκευής της Β’ Φάσης του Δι-

κτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Δήμο Μαρκο-

πούλου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα καταργηθούν χιλιάδες

βόθροι στην περιοχή, αφού θα εξυπηρετούνται 9.500 από

τους 11.500 κατοίκους του Μαρκοπούλου, δημιουργώντας

τις προϋποθέσεις για τη μη επιβολή των Ευρωπαϊκών προ-

στίμων στη χώρα μας, τα οποία φτάνουν στα 47.500 € ημε-

ρησίως. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα

χρόνο.

Εκτός του σημαντικότατου αυτού έργου, η Περιφέρεια

Αττικής έχει δρομολογήσει σειρά έργων στον Δήμο

Μαρκοπούλου, όπως είναι η κατασκευή Βρεφονηπιακού

Σταθμού και η τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Γήπεδο της

Μαρκό με ιδίους πόρους.

Ο Γ. Σγουρός στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε, με-

ταξύ άλλων: «Έχουμε και θέληση και όραμα και ολοκλη-

ρωμένο σχέδιο. Δεν φοβόμαστε ενώπιόν σας σήμερα, να

αναλάβουμε τη δέσμευση, ότι μέχρι το τέλος της επόμε-

νης Προγραμματικής Περιόδου, δεν θα υπάρχει κανένας

βόθρος σε μεγάλο οικισμό της Αν. Αττικής».
Προσφωνώντας τον Υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, ο

Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, αφού αναφέρθηκε στο

συγκεκριμένο έργο, τονίζοντας ότι αποτελεί όνειρο 50

ετών για τους κατοίκους της περιοχής, δεσμεύτηκε ότι θα

έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο και υπενθύμισε τη

δέσμευση του εργολάβου Μ. Κοκοσαλάκη και του Τεχνι-

κού Διευθυντή της Αναδόχου Α.Ε.  Β. Τράκα, για αξιοποί-

ηση ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματιών

Φορτηγών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων δημοτών Μαρ-

κοπούλου, ώστε να συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας

και της απασχόλησης που υπάρχει στην περιοχή.

Θρησκευτική Πανήγυρις

Ιεράς Μονής Αγ. Μάρκου 

Την Τετάρτη 7 Μαΐου μέγας εσπερινός στον Αγιο Μάρκο Ατ-

τικής.

Την Πέμπτη το πρωί (7π.μ.) θα γίνει αρχιερατική θεία λει-

τουργία. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθή-

σει λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Ευδόξου

Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου.

Μετά την περιφορά θα ακολουθήσει μνημόσυνο για τον κτή-

τορα της Μονής του ιδρυτού και κτήτορος αυτής, πρώην Μη-

τροπολίτου Γ.Ο.Σ. Χίου Κυρού Στεφάνου.

Τηλ. 210 6620.074, 6945 337061

28 χλμ. Λ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου και Αγ. Μάρκου.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη θρησκευτική μας πα-
νήγυρι.

Εναρξη εργασιών κατασκευής Β’ Φάσης του Δικτύου Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων στον Δήμο Μαρκοπούλου

Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος 3Β, υπάρχει απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του

Δήμου να δίδονται για πολιτικές συγκεντρώσεις, μόνο

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με αυτή την απαγορευτική εγκύκλιο για τις εκλογές, ο δή-

μαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς, εξέδωσε ανακοίνωση στην

οποία επισημαίνει ότι: «Ο σεβασμός της νομοθεσίας είναι
υποχρέωση όλων μας, κι όποιος επιχειρήσει να την παρα-
βεί στα όρια της πόλης μας, είτε πρόκειται για υποψήφιο,
είτε πρόκειται για δημοτική παράταξη, θα βρει απέναντι
του τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου και θα υποστεί τις κυ-
ρώσεις που προβλέπονται από την εκλογική νομοθεσία.
Με αφορμή την εξαγγελία πραγματοποίησης εκδήλωσης

την επόμενη εβδομάδα, προεκλογικού χαρακτήρα,  σε κοι-
νωνική δομή του Δήμου από δημοτική παράταξη που κα-
τέρχεται στις προσεχείς εκλογές, η Δημοτική Αρχή
ενημερώνει τους δημότες της Βάρης, ότι  δεν  πρόκειται
να επιτρέψει την πραγματοποίησή της. Όπως δεν πρόκει-
ται να επιτρέψει να πραγματοποιηθεί καμία εκδήλωση είτε
από πολιτικό κόμμα, είτε από δημοτική παράταξη   στα
κτήρια που φιλοξενούνται δομές και υπηρεσίες του
Δήμου. 
Επισημαίνει δε ιδιαίτερα,  ότι κατά τη διάρκεια της προ-

εκλογικής περιόδου θα εφαρμοσθούν κατά γράμμα  οι δια-

τάξεις της κείμενης νομοθεσίας  και οι σχετικές εγκύκλιοι

του Υπουργείου Εσωτερικών για  τις εκλογές.  

Καμμία προεκλογική εκδήλωση σε κτιριακές  εγκαταστάσεις 

τoυ Δήμου Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης
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H Χαρούλα στους εφτά ουρανούς
Ελένης Σαραντίτη

Ένα βιβλίο για το δώρο της φιλίας, για τη φιλοξενία, την

ελπίδα και το σεβασμό. Κι επιπλέον ένας ύμνος στον

κόσμο που μας περιβάλλει: τη «Γη-Πατρίδα».

Η Χαρούλα είναι ακριβώς όπως το όνομά της. Χαρούμενη, χαρι-
τωμένη και καλόκαρδη. Μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, Θεσσαλονι-
κιά, βρίσκεται ξάφνου στη Λακωνία, φιλοξενούμενη μιας φιλικής
οικογένειας. Ο ναυτικός πατέρας της, η μητέρα της κι ο μικρός
αδελφός της είναι όμηροι Σομαλών πειρατών, μαζί με το εικοσι-
πενταμελές πλήρωμα του πλοίου που ταξίδευαν. Σκοπός των
πειρατών είναι τα λύτρα. 
Έτσι η Χαρούλα αναγκάζε-
ται να μετακομίσει στο σπίτι
του αδελφικού φίλου του
πατέρα της, του πλοιάρχου
και πατέρα της συνομήλικής
της Ειρήνης. Εκεί στη μικρή
ήσυχη πόλη, κοντά στη συμ-
παραστάτρια οικογένεια, η
Χαρούλα ξαναβρήκε το χα-
μόγελο που  είχε στερηθεί
και η ελπίδα άρχισε να ζωη-
ρεύει μέσα της. Μαζί μ’ αυτή
και η ανησυχία. Στήριγμά
της η οικογένεια του καπε-
τάνιου και συντροφιά της η
Ειρήνη. Αν υπάρχει κάτι θείο
και ευεργετικό στη φιλία, αυτά τα δυο κορίτσια το έζησαν. Και αν
υφίσταται ακόμη στον τόπο μας η φιλοξενία με την ιερή, αρχαία
έννοια, η Χαρούλα την απόλαυσε. Το άξιζε, άλλωστε. 

Η ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ γεννήθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας, κατοικεί

όμως στην Αθήνα. Έμαθε βιβλιοθηκονομία στην Εθνική Βιβλιοθήκη

και αγγλικά στο Λονδίνο. Εδώ και 26 χρόνια είναι συνεργάτιδα της

Ελευθεροτυπίας στη σελίδα του βιβλίου. Δίδαξε παιδική λογοτεχνία

στη Λεόντειο σχολή.

Για την προσφορά της στο παιδικό βιβλίο ο Κύκλος του Ελληνικού

Παιδικού Βιβλίου την τίμησε με το Μεγάλο Βραβείο 2011.

Εκδόσεις Πατάκη - www.esarantiti.gr  •  info@esarantiti.gr

Αλλη μία παρουσίαση του λογοτεχνικού βιβλίου “Ο Κη-

πουρός” παρουσίασαν οι εκδόσεις Σκαραβαίος με τη συγ-

γραφέα του βιβλίου Ιφιγένεια Αμοργιανού στο Vive Mare,

9 Απριλίου.

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ο Κώστας Βενετσάνος, ξεδί-

πλωσε το ταλέντο της Ιφιγένειας Αμοργιανού και προλό-

γισε η πρόεδρος του Συλλόγου “Απολλωνεία” Μαριάννα

Μαυραγάνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η συγ-

γραφέας Αθηνά Μπίνιου. Τη μουσική επένδυση είχε η

Ρουμπίνη Πρωτοψάλτη, που μάγεψε με το φλάουτο.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία της Βούλας και σε

επιλεγμένα βιβλιοπωλεία των Αθηνών.

Εκδόσεις Σκαραβαίος τηλ. 210 8959.004

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

1. Αι Γυναίκες εις τας Πυθαγορείους Κοινω-
νίας, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1972

2.  Η Υπατία, Η Αλεξανδρινή Φιλόσοφος,

Αθήνα 1975

3. Ιάμβλιχος, Πυθαγόρειος Βίος, (Εισαγ. Με-

ταφρ. Σχόλια), Εκδοτικός οίκος Πύρινος Κό-

σμος, Αθήνα 1979, 1982, 1992, 1995, 1999.

4. Πορφύριος, Βίος Πυθαγόρου, (Εισαγ. Με-

ταφρ. Σχόλια), Εκδοτικός οίκος Πύρινος Κό-

σμος. Αθήνα 1980-1982, 1993.

5. Morrison, Πυθαγόρας ο Σάμιος (Εισαγ.

Μεταφρ. Σχόλια,) Αθήνα 1984.

6. Η Εγκυμοσύνη και η Γέννηση στην Τέχνη,

Αθήνα 1984.

7. Αντιφεμινιστικά και Φεμινιστικά, Αθήνα

1983.

8.  Λέων Τρότσκυ,  Γυναίκες και Οικογέ-
νεια, (μετάφραση), Αθήνα 1985, 1986.

9. Θέσφατα, Ποιητική Συλλογή, Αθήνα 1965

10. Η Δωρεά, Μυθιστόρημα, Αθήνα 1981.

11. Φιλοσοφία των Φύλων, Α’ τόμος, Αθήνα

1984, 1989, 1993.

12. Φιλοσοφία των Φύλων, Β’ τόμος, «Γυναι-
κείοι Χοροί στην Αρχαία Ελλάδα και η φιλο-

σοφία τους», «Η Μαγεία στην Αρχαιότητα και
οι Γυναίκες», Αθήνα 1986.

13. Το Δίκαιο του Εμβρύου και του Νεογεννή-
του στην Αρχαία Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκ-

δόσεις, Αθήνα 1990.

14. Wolgast, Ισότητα και τα Δίκαια των Γυ-
ναικών (μετάφραση), Αθήνα 1992.

15. Γυναίκες στο Έργο του Παπαδιαμάντη,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1992.

16. Το Βιβλίο των Αντιφεμινιστών, Εκδοτικός

οίκος Ερμείας-Γαλαξίας 1994.

17. Φιλοσοφία των Φύλων, Γ’ τόμος, Αθήνα

1993.

18. Η Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη στην Νε-
ώτερη Φιλοσοφία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις,

Αθήνα 1994.

19. Χορός και Αρμονία, Πανεπιστημιακές Εκ-

δόσεις. Αθήνα 1996, 1999.

20. Ανθολογία Ιταλών Ποιητών και άλλα Με-
λετήματα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 1997.

21. Η Σύγχρονη Ελληνόφωνη Ποίηση στην
Κάτω Ιταλία (Στην Ιταλική και Ελληνική

γλώσσα), Παν/μιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,

Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, 1997.

22. Ποίηση και Πολιτισμός, Πανεπιστημιακές

εκδόσεις, Αθήνα 1998.

23. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
και άλλα Μελετήματα, Πανεπιστημιακές εκδό-

σεις, Αθήνα 1999.

24. Greece-Georgia, Cultural Heritage, Αθήνα

2000

25. Ο Νους δεν έχει Φύλο, εκδόσεις, Δ.Ν. Πα-

παδήμα, Αθήνα 2005.

26. Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο, εκδό-

σεις Δ.Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 2006.

27. Η Φιλοσοφία των Λουλουδιών, Ποιητική

Συλλογή, εκδόσεις, Δ.Ν. Παπαδήμα, Αθήνα

2006.

28. Τα Ανθη στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2009.

29. Η «Οικολογία» Στο Έργο του Παπαδια-
μάντη, Δήμος Σκιάθου, Σκιάθος 2009.

30. Ο Θεόφιλος Καϊρης Και Το Έργο Του, υπό

έκδοση, 2010.

Από το 1984 εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό

“Η ΥΠΑΤΙΑ”.

To 2012 εκδόθηκε προς τιμήν της Τιμητικός

Τόμος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο

«Μοίρα και Μύρα».

Την Τετάρτη 19/03/2014 η Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη-

νών, Βούλα Λαμπροπούλου,  τιμήθηκε για το έργο της από

τρεις Συλλόγους και έγινε η παρουσίαση των 2 εκ των 30

βιβλίων της επ’ ευκαιρία της 3ης επανέκδοσής τους με τίτ-

λους: Γυναικείοι Χοροί στην Αρχαία Ελλάδα και η Φιλοσο-
φία τους και Χορός και Αρμονία. 

Ομιλητές ήταν ο Μητροπολίτης Γλυφάδας-Βούλας κ. Παύ-

λος, η βουλευτής Αττικής Γεωργία Μαρτίνου, ο Δήμαρχος

Σπύρος Πανάς και οι Καθηγητές του Παν/μιου Αθηνών

Ιωάννης Πολέμης (Βυζαντινολόγος) και η Ειρήνη Πέππα

(Αρχαιολόγος). 

Η γεμάτη πολιτισμό και αρμονία βραδιά έκλεισε με το εξαί-

ρετο χορευτικό της Φυλής με 12 νυφιάτικες ενδυμασίες και

2 νυφιάτικες πίτες, αριστουργήματα της Στέλλας Βερούτη.

Η Βούλα Λαμπροπούλου είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας

της Βούλας και έχει πρωταγωνιστήσει στην αξιοποίηση πα-

ρακείμενης μονοκατοικίας πετρόχτιστης να γίνει βιβλιο-

θήκη. Είναι μια πρόταση που θα κοσμήσει ιδιαίτερα την

πόλη περιβαλλοντικά και πνευματικά.

Ενας ολόκληρος θησαυρός η συγγραφική της δημιουργία,

αφού οι εκδόσεις της αριθμούν τις 30, τις οποίες παρου-

σιάζουμε παρακάτω:

“Ο Κηπουρός”, της Ιφιγένειας Αμοργιανού

Ο συγγραφικός πλούτος της Βούλας Λαμπροπούλου

Ευχαριστήρια Επιστολή 

της Βούλας Λαμπροπούλου 

προς τον υποψήφιο Δήμαρχο  

Δημοσθένη Δόγκα 

“Επ’ ευκαιρία των εορτών του Πάσχα ο υποψήφιος Δή-
μαρχος Β.Β.Β. κ. Δ. Δόγκας του συνδυασμού “ΔΗΜΟΤΙΚΗ
BOYΛΗΣΗ” έστειλε βιβλία σ’ όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια
του Νομού Τρικάλων, από όπου κατάγεται η μητέρα του κ.
Ελένη (Έλμα) Δόγκα και στις βιβλιοθήκες της πρωτεύου-
σας του Νομού. Επίσης δώρισε βιβλία μαζί με γλυκύ-
σματα σε Βουλιώτες φοιτητές και μαθητές.
Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σπάνιες, πρωτόγνωρες και
άξιες συγχαρητηρίων. Ο κ. Δόγκας διαθέτει από τους
προγόνους του συλλογές νομικών, διοικητικών, εγκυκλο-
παιδειών και ποικίλων λογοτεχνικών, τις οποίες πρόκει-
ται να δωρίσει σε μελλοντικώς ιδρυθείσες βιβλιοθήκες
της Βούλας. Ας του το ευχηθούμε.
Ας ευχηθούμε επίσης να ιδρυθεί και το ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ αναγκαίο πολύ για την πόλη μας”.

Βούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών

σ.σ. Ο Δημοσθένης Δόγκας διανέμει βιβλία που επέλεξε μαζί

με την καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών Βούλα Λαμπρο-

πούλου, σε βιβλιοθήκες, σχολεία και φοιτητές Βουλιώτες.
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

ZHTEITAI κατοικία μέχρι 50 τ.μ. σε πολυ-

κατοικία ή ανεξάρτητο, προς ενοικίαση

Τηλ. 6932 260205

Δυναμική και αποτελεσματική καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυ-

σήσει με την επανάληψη, το πάθος για τη μάθηση,

δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη δια

μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών αρχών της

Aγγλικής γλώσσας.

Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαί-

τερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων

Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μα-

θητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ. 6906996694

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. & FAX. 2109631041

Email. stathatos@fitandgo.gr

ΕΛΑΣΤΙΚΑ:  CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝ-

ΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ

- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ -                            ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ -

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ                        

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :   ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩ-

ΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!

ΩΡΑΡΙΟ :  08:00 ΕΩΣ 19:00  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙ-

ΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 18 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε: Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  - Διαγωνισμούς Δημοσίου

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

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριος με εμπειρία σε εστιατόρια ζητάει οποιαδή-

ποτε εργασία. Τηλ. 210 8992.642, 6983482726

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

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

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

1. Τρεις μεγάλου σχήματος ζωγραφικοί πίνακες (μου-

σαμάς) θαλασσογραφία - τοπείο.

2. Το εξάτομο Παγκόσμιο Λεξικό των Εργων, με τους

δημιουργούς και τις δημιουργίες των έργων τους (Λο-

γοτεχνία, Μουσική, Ευρεσιτεχνία κλπ. με ευρύτατες

περιλήψεις και ευρετήρια).

3. Περί τα εκατό καινουργή τομίδια των αρχαίων κλα-

σικών (Αισχύλος, Θουκυδίδης, /Ευριπίδης κλπλ με το

αρχαίο κείμενο και την ερμηνεία του σε κάθε τόμο).

4. Το 12τομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, 1η έκδοση 1935

σε “μεταξωτό χαρτί (φθαρμένο μερικώς) Ελευθερου-

δάκης.

5. Το 9τομο Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (Δη-

μητράκου) φθαρμένο μερικώς.

Πληροφορίες κ. Τάσος 21 8954.996 ώρες 8 - 10 π.μ.

Aριστούχος, απόφοιτος  πανεπιστημίου  Derby Αγγλιας
και   σχολής Βακαλό,  αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις, Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :   24960
Χαλάνδρι    22 / 4/ 2014
Αριθ.  Πρωτ:  10046    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό  διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «Επισκευές – κα-
τασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο
Χαλανδρίου» Α.Μ. 8/2014, με προ-
ϋπολογισμό  300.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην κατηγο-
ρία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογι-
σμό 243.902.44€ (συμπεριλαμ-
βάνονται  δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα-
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-
γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
Αγ. Γεωργίου 34 και Φ. Λίτσα, μέχρι
την  Πέμπτη  15/5/2014.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτη-
σης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή  ποσού
δύο (2,00) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να  αναλάβουν
την αναπαραγωγή των τευχών  με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία κος  Θ. Γκόγκος και κος
Π.Ζωγράφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
20/05/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα
10.00  π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με επί μέ-
ρους ποσοστά  έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ  που
καλύπτουν την κατηγορία και τάξη
του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και Α1 τάξη και άνω για έργα κατη-
γορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.   
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους  4.782,40 €. και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε  ΕΝΝΈΑ (9)
μήνες  και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  τα
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.   
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,  117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ» του
άρθρου 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για
την ανάθεση του έργου «Ανακατα-
σκευή γέφυρας Λ. Σπάτων», με
προϋπολογισμό 800.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
20 / 05 / 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-

ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν
στην 1η, 2η και 3η (υπό τις προϋπο-
θέσεις του Νόμου) τάξη για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την
τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής,
με ΚΑΕ: 9775.05.006.01. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 12.926,00€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνε-

ται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κα-
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 476.271,18€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%
84.300,00€, αναθεώρηση 4.107,00
€ και Φ.Π.Α. 149.593,00€. 
9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε τέσσερεις (4)
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη (2ος
όροφος) πληροφορίες στα  τηλέ-
φωνα 213 2005330, FAX επικοινω-
νίας 210 6032993, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κ Ε. Αρ-
βανίτη όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να πα-
ραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτη-
σης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφο-
ράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη 15-05-2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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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. . . γ ια την υγειά μας

Φώς σε δυο γυναίκες, που αντιμετώπιζαν σοβαρότατο πρό-

βλημα όρασης, χάρισε με το θάνατο 46χρονη, η οικογένεια

της οποίας πρόσφερε τους κερατοειδείς  για μεταμό-

σχευση!

Η διπλή μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8

Απριλίου, από τον χειρουργό οφθαλμίατρο  Δρ Γιάννη Μάλ-

λια στο Κέντρο Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς του Mediter-

raneo Hospital στη Γλυφάδα και στέφθηκε με απόλυτη

επιτυχία!

«Η προσφορά των κερατοειδών, εκ μέρους της οικογέ-
νειας, ήταν ύψιστης σημασίας και ανθρωπιάς, ενώ αποτέ-
λεσε θεϊκό δώρο για τις λήπτριες που αντιμετώπιζαν
σοβαρότατο πρόβλημα όρασης» τόνισε ο Δρ Μάλλιας, που

έχει μεγάλη εμπειρία στην μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Τον ένα κερατοειδή έλαβε 62χρονη γυναίκα από την

Αθήνα, η οποία ήταν σχεδόν τυφλή, αφού εδώ και πολλά

χρόνια έπασχε από θόλωση κερατοειδούς και στα δυο

μάτια! 

«Η ζωή της γυναίκας αυτής άλλαξε αμέσως μετά την με-
ταμόσχευση καθώς πλέον βλέπει από το ένα μάτι και τώρα
θα περιμένει να κάνει μεταμόσχευση και στο δεύτερο» συμ-

πλήρωσε ο Γ. Μάλλιας.

Ο δεύτερος κερατοειδής μεταμοσχεύθηκε σε 55χρονη μη-

τέρα από νησί του Αιγαίου, η οποία  αντιμετώπιζε χρόνιο

οίδημα κερατοειδούς. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής

επέμβασης ο γιατρός διόρθωσε και τον καταρράκτη. Οι δυο

γυναίκες  λίγες ώρες μετά την μεταμόσχευση επέστρεψαν

στα σπίτια τους!

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ    ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Σύμφωνα με τους χειρουργούς οφθαλμίατρους η μεταμό-

σχευση του κερατοειδούς  πραγματοποιείται όταν  έχει

προκληθεί σημαντική μείωση της όρασης, η οποία δεν είναι

δυνατόν να διορθωθεί με φάρμακα ή άλλα συντηρητικά

μέσα.  Στην Ελλάδα κάθε χρόνο 1000 άνθρωποι έχουν

ανάγκη μεταμόσχευσης κερατοειδούς. Απ αυτούς περίπου

400 μεταμοσχεύονται. Μετά την πρόσφατη απόφαση της

Πολιτείας να δοθούν άδειες λειτουργίας Κέντρων Μεταμό-

σχευσης Κερατοειδούς και στον ιδιωτικό τομέα αναμένε-

ται να αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό ο αριθμός των

μεταμοσχεύσεων σε ετήσια βάση.

Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 40.000

μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς. 

Οι συνηθέστερες αιτίες που οδηγούν σε μεταμόσχευση του

κερατοειδούς είναι:

➢ Μετεγχειρητικό οίδημα κερατοειδούς (από παλαιότερη

επέμβαση καταρράκτη ή άλλες επεμβάσεις

➢ Εκτασίες του κερατοειδούς με πιο συχνή από αυτές τον

κερατόκωνο.  

➢ Δυστροφίες του κερατοειδούς: Πρόκειται για νοσήματα

που κληρονομούνται και συνήθως προσβάλλονται περισ-

σότερα από ένα άτομα της ίδιας οικογένειας. 

➢ Χημικά εγκαύματα του κερατοειδούς: Στις περιπτώσεις

αυτές μπορεί να χρειαστεί να προηγηθεί μεταμόσχευση

στελεχιαίων κυττάρων (stem cells) ή και τοποθέτηση αμνια-

κής μεμβράνης.

➢ Μετά από μολυσματικές κερατίτιδες, κυρίως από την

χρήση των φακών επαφής.

➢ Μετά από τραύματα του κερατοειδούς τα οποία προκα-

λούν κεντρική και ανεπανόρθωτη θόλωση αυτού.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

 Ο ασθενής μπορεί να:

➢ Επιστρέψει στην εργασία τους με την προϋπόθεση ότι

αυτή δεν απαιτεί έντονη δραστηριότητα ή άρση βαρών.

➢ Οδηγήσει αυτοκίνητο εφόσον η όραση στο μη χειρουρ-

γημένο μάτι είναι  20/40 ή καλύτερη με διόρθωση.

➢ Πλυθεί χωρίς να μην μπει σαπουνάδα στο μάτι .

➢ Κάνει ελαφρές δουλειές στο σπίτι.

➢ Διαβάσει, να δει τηλεόραση μέχρι να κουραστούν τα

μάτια του

Δεν μπορεί να:

➢ συμμετέχει σε αθλήματα για κάποιο διάστημα

➢ σηκώσει βάρη

➢ σκύψει με το κεφάλι του απότομα. 

«Η μεταμόσχευση του κερατοειδούς είναι μία επέμβαση η

οποία αποκαθιστά την όραση σε εκατοντάδες χιλιάδες

ασθενείς κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα. Το ποσοστό

της επιτυχίας της είναι πάρα πολύ υψηλό, αρκεί να προ-

ηγείται  καλός προεγχειρητικός έλεγχος και να επιλέγονται

προσεκτικά οι ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν.

Επίσης καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επέμβασης

αυτής παίζουν η καλή ποιότητα του μοσχεύματος (ηλικία

δότου, αριθμός ενδοθηλιακών κυττάρων, χρόνος που με-

σολαβεί από τον θάνατο του δότου μέχρι την λήψη του μο-

σχεύματος και την ημέρα της επεμβάσεως), η επαρκής

εξειδίκευση του χειρουργού και τέλος η τακτική και σωστή

μετεγχειρητική παρακολούθηση» καταλήγει ο Δρ Μάλλιας.

www.malliaseye.gr.  210-9320215.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL: ngara@otenet.gr.    www. cosmosep. gr

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

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

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί στα εγκαίναι του Δημοτι-

κού- Κοινωνικού Ιατρείου της πόλης του Κορωπίου,

που θα πραγματοποιηθούν, την Κυριακή 27 Απρι-

λίου, στις 11.30 το πρωί, στην Πλ. Ελευθερίας

(Στάση  Δημαρχείο Κρωπίας επί της Λεωφ. Β. Κων-

σταντίνου).
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H αρχή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist έγινε

στο Πόρτο Ράφτη ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια, το Σάβ-

βατο 12 έως 16 Απριλίου 2014.

Οι αθλητές που προκρίθηκαν από όλη την Ελλάδα στα πε-

ριφερειακά πρωταθλήματα, βρέθηκαν μαζί με τους  προπο-

νητές και τους συνοδούς τους. Έγινε η καταγραφή, το

σφράγισμα των πανιών και δόθηκε η ...εκκίνηση.

Tην τέταρτη ημέρα, η πρώτη εκκίνηση δόθηκε για το χρυσό

στόλο στις 15:30 με Νοτιά γύρω στους 18 κόμβους και έν-

τονο κυματισμό, ενώ η μέρα έκλεισε με τον τελευταίο τερ-

ματισμό του χρυσού στόλου στις 19:20 με την ταχύτητα

του αέρα να έχει υποχωρήσει στους 5-6 κόμβους.

Συνολικά τελέστηκαν τέσσερις ιστιοδρομίες από το χρυσό

στόλο, τρεις από τον αργυρό και δύο κούρσες από το χάλ-

κινο στόλο, δίνοντας μία σχετική άνεση σε σχέση με τις

απαιτήσεις της τελευταίας ημέρας.

Με την εκκίνηση της Μ. Τετάρτης, την τελετή λήξης και τις

απονομές επάθλων έκλεισε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, με

πρωταθλητές, αρκετά  παιδιά της Ανατ. Αττικής.

Την 1η θέση με χρυσό μετάλλιο κατέλαβε ο αθλητής του

Ν.Α.Ο.Β. Τέλης Αθανασόπουλος. 

Συνολικά η ομάδα του Ν.Α.Ο.Β. πραγματοποίησε πολύ καλή

εμφάνιση με τους 11 αθλητές που έλαβαν μέρος, σε ένα

από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. 

Η πολύ σκληρή δουλειά αλλά και προετοιμασία της ομάδας

από τον προπονητή Ζαννέτο Μαλατέστα, είχε το ευχάρι-

στο αυτό αποτέλεσμα.

Ο Τέλης Αθανασόπουλος ως μέλος της εθνικής ομάδας, θα

εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στο San Isidro στην Αργεν-

τινή. 

Επίσης πρώτευσε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από το Ν.Ο.

Βουλιαγμένης.

Αργυρός είναι ο Νικόλαος Πανταζής του ΙΟΠΟΡ  και χάλ-

κινη η Δήμητρα Βαρθολομαίου του ΝΟΚΒ 

Πανελληνιονίκης ο  Τέλης Αθανασόπουλος

αθλητής του ΝΑΟΒ στα optimist

Ολοκληρώθηκε και η τελική φάση του Πανελληνίου

Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων στην επιτραπέζια

αντισφαίριση. Για μία ακόμη χρονιά, το Πινγκ-Πονγκ του

Δήμου 3Β, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

παραγόντων, θεατών, αθλητών, αθλητριών.

Ο αθλητής του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ Νίκος Σκουτέρης (ο

οποίος παραχωρήθηκε για τη χρονιά 2013-2014 στην

ομάδα Α.Σ."ΠΡΟΟΔΟΣ" ΒΟΥΤΖΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ) μαζί με

τους αθλητές της ομάδας ΠΡΟΟΔΟΥ Αγγελάκη Κων-

σταντίνο, Αντωνιάδη Νικόλαο κατακτήσανε το πρωτά-

θλημα και το χρυσό κύπελλο.

Η  αθλήτρια  του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 Ιφιγένεια Ισαμπάλο-

γλου κατέκτησε την τρίτη  θέση στο ατομικό Νεανίδων

πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση, κερδίζοντας

μάλιστα στον ημιτελικό το 2ο φαβορί των αγώνων και

χάνοντας στην συνέχεια από το 1ο φαβορί.

Τέλος η ομάδα των Νεανίδων του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006  δεν

κατάφερε να πλασαριστεί στα μετάλλια, αφού σε δύο

αγώνες, με τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και με την ΚΑ-

ΒΑΛΑ, έφτασε πολύ κοντά στην νίκη αλλά χωρίς απο-

τέλεσμα. 

Με χρυσά και χάλκινα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης Εφήβων - Νεανίδων 



ΕΒΔΟΜΗ 26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8
190 09 – ΡΑΦΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2294075555
e-mail:p_child@otenet.gr
Ραφήνα  23 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 402

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτι-
κής μειοδοτικής  δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου από το
νομικό πρόσωπο για την στέγαση
του ΚΑΠΗ Ραφήνας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπόψη :
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-
81) 
β) το άρθρο 194 του Δ.Κ.Κ
(Ν.3463/06) 
γ) το Ν.3852/2010 
δ) την υπ’ αριθ. 25/2014  Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
μίσθωση ακινήτου 
ε) την υπ’ αριθ.  28/2014 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της δη-
μοπρασίας. 
στ) την με αριθμ. πρωτ. 267/27-3-14
διακήρυξη.
ζ) την από 17-4-2014 έκθεση της
επιτροπής εκτίμησης ακινήτου του
άρθρου 7 του Π.Δ 270/81.
στ) το από 17-04-2014 πρακτικό της
Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.
270/81. 
η) την υπ’ αριθμ.  42/2014 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε  το προαναφερό-

μενο πρακτικό της Επιτροπής και η
επανάληψη της δημοπρασίας. 
θ) το άρθρο 6, ΠΔ 270/81. 

Προκηρύσσει
Επαναληπτική δημοπρασία μειοδο-
τική, φανερή και προφορική  για τη
μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμο-
ποιηθεί για τη στέγαση του ΚΑΠΗ
Ραφήνας. Το ακίνητο πρέπει να
είναι τουλάχιστον 120 έως 180 τ.μ.
και να βρίσκεται εντός των διοικητι-
κών ορίων της Δημοτικής Ενότητας
Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πι-
κερμίου και κατά προτίμηση σε κεν-
τρικό σημείο της πόλης.
1. Η μειοδοτική δημοπρασία θα διε-
ξαχθεί σε δύο φάσεις :
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον με έγγραφη προσφορά υπο-
βάλλοντας τα απαιτούμενα εκ της
διακηρύξεως δικαιολογητικά, σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της δια-
κήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέ-
ροντος αποστέλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση
που αναφέρεται παρακάτω, και πα-
ραδίδονται στη συνέχεια στην αρ-
μόδια επιτροπή του άρθρου 7 του
ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλό-
τητας των προσφερομένων ακινή-
των και περί του αν ταύτα πληρούν
τους όρους της οικείας διακηρύ-
ξεως, συντασσομένης σχετικής εκ-
θέσεως, εντός δέκα (10) ημερών
από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου
τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. 
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει
προφορική και φανερή μειοδοσία
ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής

Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που
θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ, μετά τη λήψη της εκθέσεως
καταλληλότητας των προσφερόμε-
νων ακινήτων από την αρμόδια επι-
τροπή εκτίμησης καταλληλότητας,
στην έδρα του νομικού προσώπου
σε δημόσια συνεδρίαση και ανά-
μεσα σε εκείνους που έλαβαν
μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και των οποίων τα
κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την
επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ
270/81 και έλαβαν σχετική πρό-
σκληση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων κτι-
ρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λά-
βουν γνώση των όρων της
διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΚ96-2Δ7)
παραλαμβάνοντας το σχετικό αντί-
γραφο αυτής από την Διεύθυνση
του N.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου, και να υπο-
βάλλουν έγγραφες προσφορές εν-
διαφέροντος συνοδευόμενες από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  σε
διάστημα  πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την τελευταία δημοσί-
ευση της παρούσας, κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 8,
Ραφήνα -19009 
Τηλέφωνο: 2294075555,  FAX.:
2294079726
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατα-

σκευής του Αθλητικού Χώρου που βρί-

σκεται στην πλατεία Εθνικής

Αντιστάσεως, στη Βούλα.

Η ανακατασκευή περιελάμβανε μια

σειρά από εργασίες που αφορούσαν

την εκτέλεση διάφορων οικοδομικών

και ασφαλτικών εργασιών, την αναβάθ-

μιση του αθλητικού τάπητα, τη συντή-

ρηση των αθλητικών οργάνων καθώς

και την περίφραξη του χώρου.

Η ανακατασκευή του Αθλητικού Χώρου

που βρίσκεται επί της Πλατείας Εθνικής

Αντίστασης όσο και η ανακατασκευή

του Γηπέδου Πλατείας Άλσους στο Πα-

νόραμα Βούλας, εντάσσονται σε μια

εργολαβία, με προϋπολογισμό 73.800

ευρώ.

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς, μαζί με υπηρε-

σιακούς παράγοντες του Δήμου, προ-

χώρησε σε επιτόπια αυτοψία του έργου

και με αφορμή την ολοκλήρωσή του

επισήμανε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί πα-
ραδίδουμε στη νέα γενιά, έναν ακόμη
αθλητικό χώρο που ανακατασκευά-
στηκε πλήρως και με προδιαγραφές
που εγγυούνται ασφάλεια. Βασικός
μας στόχος παραμένει όχι μόνο η ανα-
βάθμιση όλων  των υπαρχόντων αθλη-
τικών υποδομών της πόλης μας, αλλά
και η κατασκευή νέων που θα καλύ-
πτουν τις ανάγκες άθλησης των πολι-
τών μας».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής των γηπέδων μπάσκετ  

στο πάρκο Εθνικής Αντίστασης στη Βούλα
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Με έναν ξεχωριστό τρόπο διάλεξε να

εγκαινιάσει το εκλογικό του κέντρο στη

Βάρη (οδός Εστίας), ο συνδυασμός του

Δημοσθένη Δόγκα “Δημοτική Βού-

ληση”.

Αρνιά στη σούβλα, μουσική και παρα-

δοσιακοί χοροί γέμισαν την ατμό-

σφαιρα και έδωσαν ένα λαμπριάτικο

κλίμα, λόγω και των ημερών.

Από τις 12 το πρωί ο κόσμος “ανανεω-

νόταν” συνεχώς μέχρι αργά το από-

γευμα, δείχνοντας την εκτίμησή τους

στο πρόσωπο του Δημοσθένη Δόγκα,

που μέρα με τη μέρα αποκτάει δυνα-

μική.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, άρξα-

σθε με το “Χριστός Ανέστη”, ο υποψή-

φιος δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας,

δεν έβγαλε πολιτικό λόγο, αλλά λόγω

της ημέρας (του Αγίου Γεωργίου) ανα-

φέρθηκε στον άγιο, προστάτη του

Στρατού Ξηράς και των Προσκόπων. 

Όπως είπε ο επικεφαλής της “Δημοτι-

κής Βούλησης”, ο Άγιος Γεώργιος λύ-

τρωσε ένα χωριό από τον δράκοντα

που σφετεριζόμενος τους φυσικούς

πόρους της περιοχής, το νερό, απαι-

τούσε ανθρωποθυσίες. “Η Δημοτική

Βούληση ”θα είναι το δόρυ που θα έχει
κάθε δημότης με την ψήφο του ώστε
να αλλάξει η δημοτική αρχή και να προ-
στατευθούν οι φυσικοί πόροι”, είπε με

νόημα, ευχαριστώντας τους παριστά-

μενους για τη στήριξη στον αγώνα που

δίνει ο συνδυασμός. 

Τους καλεσμένους δεξιώθηκαν με το

γεύμα των ημερών, τον οβελία, να κυ-

ριαρχεί στα τραπέζια εντός του εκλογι-

κού κέντρου, αλλά και στην ευρύχωρη

πίσω αυλή. 

Παραδοσιακό χορευτικό γυναικείο συγ-

κρότημα, άνοιξε το χορό με τραγούδια

από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ

στη συνέχεια μπήκαν δυναμικά στο

χορό και οι θαμώνες.

Στα εγκαίνια παρέστησαν μεταξύ

άλλων, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Βούλας και δημοτικός

σύμβουλος, Ανδρέας Κάσδαγλης, ο εμ-

πειρογνώμων του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης σε θέματα

αρχαιολογίας και ιστορίας, Χρήστος

Διονυσόπουλος, η τέως αντιδήμαρχος

Βάρης, Δήμητρα Σουτόγλου, οι υποψή-

φιοι δ.σ. Βούλα Λαμπροπούλου και

Γιώργος Χρήστου, ο πρόεδρος του

συλλόγου καταστηματαρχών Βασίλης

Σιαμέτης και σύσσωμος ο τοπικός

Τύπος.

Σε λαμπριάτικο κλίμα εγκαινιάστηκε 

το εκλογικό Κέντρο της Βάρης 

του υποψηφίου Δημάρχου Δημοσθένη Δόγκα

O υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας δέχεται ευχές από τους παρισταμένους.


