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Θα κάνω μιαν ουσιαστική, πιστεύω, αναφορά στις

προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και

κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ - σε σχέση μ’ αυτές - ως ανερ-

χόμενη δύναμη και εν δυνάμει προσεχή κυβέρνηση.

Αυτές οι τοπικές εκλογές δεν είναι στενά αυτοδιοι-

κητικές, όπως είχα πει και σε πρόσφατο άρθρο μου.

Και δεν μπορεί να είναι στενά αυτοδιοικητικές, όχι

τόσο λόγω της επίπτωσης που αυτές θα έχουν πάνω

στην υπόσταση και βιωσιμότητα της κυβέρνησης -

αν δεν γίνουν ταυτόχρονα και βουλευτικές εκλογές

- καθώς και στη δυναμική που θ’ αναπτύξουν πάνω

στη διαμόρφωση των συσχετισμών του εκλογικού

σώματος, όσο στον ίδιο το χαρακτήρα της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.), ως τέτοιας, σε σχέση με τη

συνταγματική επιταγή και το εννοιολογικό της πε-

ριεχόμενο.

Η Τ.Α. βρίσκεται σε ασφυκτικό νομοθετικό και οικο-

νομικό κλοιό, ώστε ν’ αδυνατεί εν τοις πράγμασι ν’

ασκήσει οποιαδήποτε παραγωγική και αναπτυξιακή

πολιτική και κυρίως την κοινωνική πολιτική, αλλά και

την πολιτιστική σε τοπικό επίπεδο.

Απλά - απλά, δεν καλούμαστε να επιλέξουμε τον

συνδυασμό με τα πιο προσφιλή ή και ελκυστικά πο-

λύχρωμα και φανταχτερά, ανέφικτα συχνά, προ-

γράμματα.

Δεν καλούμαστε να υπερψηφίσουμε το Δήμαρχο και

τους Συμβούλους που εκτιμούμε, στην καλύτερη πε-

ρίπτωση, που είναι “καλό παιδί” ή φίλος μας ή μας

υπόσχεται “κάτι”. Δεν καλούμαστε καν να εκφρά-

σουμε την αντίδραση ή τη δυσαρέκειά μας προς τους

απερχόμενους και την προσδοκία μας και ελπίδα

μας, για μια αλλαγή “πολιτικού προσωπικού ή σκηνι-

κού” σε τοπικό επίπεδο.

Καλούμαστε να εκφράσουμε ενεργά την αντίδρασή

μας στην ουσιαστική υποβάθμιση και κατάργηση της

Τ.Α. ως βασικού πυλώνα της Δημοκρατίας!

Καλούμαστε να ψηφίσουμε ενάντια στους μνημονια-

κούς νόμους, που εξουδετερώνουν την Τ.Α., τη σιδε-

ροδένουν και τη μεταβάλλουν σε αποκεντρωμένο

όργανο της κεντρικής διοίκησης. Συνέχεια στη σελ. 2

Ανοιγμα ή

περιχαράκωση;

του Μιχ. Στεφανίδη 

Σελίδα 14

Ιστορική απόφαση στο Δήμο Μαρκοπούλου

Oμόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 
υπέρ των εργαζομένων 

παρά τις εντολές του Υπουργείου

Βασιλόπιτα με

“άρωμα” εκλογών

έκοψε ο δήμαρχος

των 3Β 

Σπύρος Πανάς και

η παράταξή του,

με την παρουσία

και τη στήριξη

πολλών γνωστών

ονομάτων και από

τις τρεις πόλεις.

Σελίδα 3

Η βασιλόπιτας της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης του Σπύρου Πανά είχε εκπλήξεις.

Σελίδα 7
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτής μάλιστα, της κεντρικής κυβέρνησης και λει-

τουργιών, που δέχθηκε να νομοθετεί και να λειτουργεί

σύμφωνα με τις επιταγές ”επιτρόπων” - εκπροσώπων

τοκογλύφων αρπακτικών και εκβιαστών δανειστών.

Βαρύνουσα ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ 

και λοιπών Αντιστασιακών δυνάμεων

Εδώ επεισέρχεται ο αποφασιστικός ρόλος και η ευθύνη

όλων των Αντιστασιακών - αντιμνημονιακών δυνάμεων,

με πρώτον τον ΣΥΡΙΖΑ ως ανερχόμενη πολιτική δύ-

ναμη και εν δυνάμει προσεχή κυβέρνηση.

Ο καθοδηγητικός και δεσμευτικός του(ς) ρόλος είναι

καθοριστικός.

Δεν πρέπει να προσδοκούν από τις εκλογές αυτές,

απλώς τα επίσημα “δημοσκοπικά” - ψηφομετρικά - επω-

φελή αποτελέσματα και την “άλωση” κάποιων αξιωμά-

των από “δικούς τους” ανθρώπους, κομματικά μέλη

κλπ. Δεν αρκεί· και σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως, βλά-

πτει.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές

είναι πρόκριμα για το πώς και με ποια νοοτροπία θ’

ασκήσει κυβερνητική εξουσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι πριν λίγα χρόνια, προ μνημονίων

δηλαδή, μετρούσε 4-5% του εκλογικού σώματος και

εκτινάχτηκε πρόπερσι στο 27% και που επιδιώκει και

προσδοκά βάσιμα να φτάσει στο 35%, δεν είναι δυνα-

τόν να θεωρεί αυτό το επιπλέον 30% ως ποίμνιο, ως

“νεροκουβαλητές”, ως ικέτες ή επικροτητές και χειρο-

κροτητές.

Είναι τιμητικός και θαυμαστός ο ρόλος, η επιμονή και οι

αγωνιστικές προσπάθειες των σκαπανέων, των πρω-

τεργατών αυτού του αριστερού κόμματος.

Ομως ο όγκος των νεοεισερχόμενων που αποδέχεται

τις διακηρυγμένες ιδεολογικές αρχές και το πρό-

γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εισέρχονται και πλαισιώνουν τις

τάξεις του ως ίσοι!

Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά και να το ενστερ-

νιστούν αυτοί που συγκροτούν τον πυρήνα. Ο λαός, τα

στελέχη και οι μπροστάρηδες στους λαϊκούς αγώνες

της αντίστασης δεν αποτελούν όχημα ανάδειξης του

πυρήνα.

Ο πυρήνας και οι οπαδοί του 4-5% ΔΕΝ είναι τίποτα

και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, χωρίς το 30% που προ-

σέρχεται στις τάξεις του αποδεχόμενο σε αδρές γραμ-

μές, τις θέσεις, τις διακηρύξεις, τις εξαγγελίες και την

“εικόνα” της ηγεσίας, της ηγετικής ομάδας και τον

τρόπο λειτουργίας αυτής της αριστερής συμπαράτα-

ξης.

Τα επισημαίνω όλα αυτά παίρνοντας αφορμή από τα

τελευταία γεγονότα που προέκυψαν με τον Βουδούρη

και τον Καρυπίδη, αλλά και από τις κατά τόπους διαδι-

κασίες εκλογής - επιλογής υποψηφίων Συμβούλων και

υποψηφίων Δημάρχων με “ανοιχτές και δημοκρατικές

διαδικασίες”. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη κανενός·

ούτε των αντιπάλων - που καραδοκούν να εκμεταλ-

λευθούν αδυναμίες - και το έκαναν ήδη - ούτε, πολύ

περισσότερο, των “νεοσύλλεκτων” ηγετών, φίλων και

οπαδών.

Υπάρχουν ορισμένοι κατεχόμενοι από το “πασοκικό

σύνδρομο” της εξουσιοθηρίας και θεσηθηρίας, που

αδημονούν να γίνουν “Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη”
με μοναδικό, πολλές φορές, προσόν την “αρχαιότητα”

στο κόμμα και κάποιες αγωνιστικές περγαμηνές, ενίοτε

για το θεαθήναι και γι’ αυτό αναποτελεσματικές.

Κι επειδή ίσως παρεξηγηθώ από ορισμένους, ότι υπε-

ραμύνομαι των δύο υποψηφίων Περιφερειαρχών (Βου-

δούρη και Καρυπίδη), να ξεκαθαρίσω αυτό που

υπογράμμισα παραπάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι “αχταρ-

μάς”: “Οσοι αρχολίπαροι και σπουδαρχίδες1 προσέλ-

θετε”. Ούτε όμως και αναδιφυτικό εργαστήριο

“φακέλων” (φακελοδίφες). “Τί είπες τότε, τί έκανες σε

‘κείνο”. Ομως, για το Βουδούρη συγκεκριμένα, από τις

δηλώσεις του, δείχνει ξεκάθαρα ότι υπεραμύνεται και

τώρα του “μεσοπρόθεσμου” και του πρώτου μνημονίου

με το οποίο συνυπέγραψε την παραίτηση της χώρας

από κάθε προστασία, λόγω εθνικής κυριαρχίας κ.λπ.

Λάθη γίνονται, οι επανορθώσεις είναι καλοδεχούμενες.

Δεν το έκανε, όμως. Αντίθεται επιμένει. 

Ευτυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρχηγικός. Αυτό εξασφα-

λίζει εγγυήσεις. 

Ανοιγμα λοιπόν ναι, χωρίς περιχαρακώσεις, αλλά με

συνεπή τήρηση των αρχών και θέσεων.

――――――

1. Αρχολίπαρος: Αυτός που παρακαλάει - εκλιπαρεί για κάποια

“αρχή” ή θέση. Σπουδαρχίδης: Εκείνος που επιδιώκει με κάθε μέσο

και τρόπο, με σπουδή, την “αρχή”, την εξουσία.

128 Kερατέα: μια πραγματική
ιστορία Σελ. 5

Διαμαρτυρία για τη Χερσόνη του
Αστέρα Σελ. 6

Eνεργειακά δημοτικά κτίρια στην
Παλλήνη Σελ. 6

Αναδασώσεις σε Γλυφάδα και
Παιανία Σελ. 7

Αρχαιοελληνικές & Χριστιανικές
Κηδεία και ταφικά έθιμα
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Mαζική δολοφονία με την άδεια του
Ελληνικού κράτους Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ο θάνατος του ΕΟΠΠΥ Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

“Η παιδεία σήμερα” ημερίδα της Μη-

τρόπολης Γλυφάδας, Ελ. & 3Β Σελ. 13

Τέλος στην αναπηρία δακτύλων
με μικροχειρουργική Σελ. 21

...Ράλυ ιστορικών αυτοκινήτων Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ανοιγμα ή περιχαράκωση;

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 10 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. με 38 θέματα στην

ημερήσια διάταξη.

Ολα τα θέματα στο: 

www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Να σημειώσουμε εδώ ότι η προγραμματισμένη συνε-
δρίαση της προηγούμενης Δευτέρας δεν έγινε λόγω
έλλειψης απαρτίας.
Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα γίνει...

Εξοργισμένοι οι οδηγοί από

τις απίστευτες, τεράστιες

αυξήσεις διοδίων. Απαγο-

ρευτικές οι διαδρομές για

πολλούς οδηγούς ιδιαίτερα

στις Αφίδνες και τον Ωρωπό.

Οι οδηγοί ΙΧ θα πληρώνουν

κατά 60% ακριβότερα διόδια

στις Αφίδνες, καθώς το αντί-

τιμο από 2,10 ευρώ αυξή-

θηκε στα 3,35 ευρώ. 

Κατά 55 λεπτά αυξάνεται η

τιμή στα πλευρικά διόδια της

Μαλακάσας, στα οποία πλέον

οι οδηγοί ΙΧ θα πρέπει να κα-

ταβάλλουν 1,45 ευρώ από 90

λεπτά που πληρώνουν τώρα,

ενώ κατά 25 λεπτά αυξάνεται

το αντίτιμο στα πλευρικά διό-

δια Οινοφύτων.

Οργισμένος ο δήμαρχος

Ωρωπού, γιατί τον “γέλα-

σαν”. «Το Υπουργείο και ο

ίδιος ο Υπουργός είναι ανα-

κόλουθοι με τα όσα είχαν δε-

σμευτεί», γράφει σε

ανακοίνωσή του και επίσης

«Τώρα προσπαθούν να “χρυ-

σώσουν το χάπι” με εκπτώ-

σεις. Λες και το πρόβλημά

μας είναι αν κάνουμε 10 ή 20

ή 100 διελεύσεις και μας χα-

ρίζουν και έκπτωση για να

πάμε στο σπίτι, στη δουλειά

και στο σχολείο τα παιδιά

μας» σημειώνει.

Πάντως ετοιμάζονται άγριες

κινητοποιήσεις... ιδιαίτερα

με τις τιμωρητικές άγριες τι-

μωρίες...

ΠΟΛΕΜΟΣ για τα ΔΙΟΔΙΑ

60% οι αυξήσεις!!!
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Ολη την εβδομάδα www.ebdomi.com

Δεκάδες φίλοι και προσωπικότητες του

Δήμου 3Β, πλαισίωσαν το Δήμαρχο

Σπύρο Πανά, στην εκδήλωση για την

κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπι-

τας,  που πραγματοποίησε την περα-

σμένη Τετάρτη 5/2.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης (Α.ΚΙ.Β.Β.Β.), από την

οποία προέρχεται ο Σπύρος Πανάς και

τη συνεχίζει μετά το ατύχημα του

ιδρυτή της Γρηγόρη Κασιδόκωστα, δεί-

χνει να έχει δημιουργήσει πλέον ρίζες

στον τρίδημο Δήμο, αφού ηχηρά ονό-

ματα της Βούλας και της Βάρης πλαι-

σίωσαν την εκδήλωση και δήλωσαν και

από μικροφώνου την στήριξή τους στο

πρόσωπο του Σπύρου Πανά, όπως ο

πρώην Δήμαρχος Βούλας Άγγελος

Αποστολάτος, ο επικεφαλής της παρά-

ταξης “Νέα Πορεία” και επί επί σειρά

ετών πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βούλας, Ανδρέας Κάσδαγλης,

η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και

προσωπική φίλη του Δημάρχου Γεωρ-

γία Μαρτίνου, ο εφοπλιστής και Πρό-

εδρος του Αθλητικού Ομίλου

Βουλιαγμένης Γιώργος Προκοπίου. 

Στόχος του Δημάρχου, όπως είπε, είναι

να ενεργοποιήσει και να συνενώσει

όλες τις υγιείς δυνάμεις της πόλης,

πάνω από παρατάξεις και κόμματα. 

Ο Αγγελος Αποστολάτος μάλιστα χαι-

ρέτισε την εκδήλωση και τόνισε ότι η

υποψηφιότητα του κ. Πανά είναι η κα-
λύτερη επιλογή για την πόλη. Εξήρε

μάλιστα  το έργο του στο Δήμο «σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη  περίοδο», όπως είπε. 

«Μαζί με τους Αντιδημάρχους, τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμ-
βούλους, τα μέλη της παράταξής μας
και τους παλαιούς και τους νέους φί-
λους μας, αποτελούμε μια νέα, ισχυρή
και αντιπροσωπευτική ομάδα που θα
παραμείνει στο τιμόνι αυτής της πόλης
για πολλά χρόνια ακόμα», σημείωσε

στην ομιλία του ο Δήμαρχος Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρος

Πανάς. 

Ο Δήμαρχος, εκτός από όλα τα μέλη

της παράταξης, αναφέρθηκε ονομα-

στικά σε πολίτες που στηρίζουν την

υποψηφιότητά του, όπως:

Μαρία Φουρναράκη (Υποδιοικήτρια στο

Έλενας Βενιζέλου και τέως Περιφερειακή

Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής)

Βασίλης Παπαδόπουλος (Δημοτικός Σύμ-

βουλος της Παράταξης Δάδα με Όραμα)

Γιώργος Ρουμπέσης (πρ. Αντιδήμαρχος Βούλας)

Δήμητρα Σουτόγλου (πρ. Αντιδήμαρχος

Βάρης)

Τάσος Χατζηδαβητίδης (πρ. Αντιδήμαρχος

Βάρης)

Τζούλια Γερακίου (πρώην Δημοτική Σύμ-

βουλος Βούλας)

Γιάννης Κουρεμέτης (πρώην Δημοτικός

Σύμβουλος στη Βούλα)

Βασίλης Κάββαλος (Πρώην Δημοτικός Σύμ-

βουλος στη Βάρη)

Ιάσονας Κυριακόπουλος (πρώην Δημοτικός

Σύμβουλος Βουλιαγμένης)

Ρουσσάκης Ευθύμιος (πρώην Δημοτικός

Σύμβουλος Βούλας)

Δημήτρης Βασιλείου (Επιχειρηματίας)

Νίκος Κασιδόκωστας (Διευθυντικό Στέλεχος)

Στράτος Σωπήλης (Διευθύνων Σύμβουλος

της ΠΑΕ Παναθηναϊκός)

Ανδρέας Αγγελιδάκης (Πρόεδρος Συλλό-

γου Πανοράματος)

Γιάννης Δαμανάκης (Πρόεδρος Συλλόγου

Κόρμπι)

Γιώργος Δρίτσας (Πρόεδρος Ομίλου Νέοι

Ορίζοντες Φιλίας)

Φώτης Κούτρας (Πρόεδρος Συλλόγου Νυμ-

φόληπτος)

Γιάννης Μαρκουλάκος (Πρόεδρος του Ναυ-

τικού Ομίλου Βάρκιζας)

Νίνος Δημητρακόπουλος (Πρόεδρος του

Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης)

Κάλια Τσαντάνη (Πρόεδρος του Συλλόγου

Εξοχή)

Χρήστος Ριφιώτης (Πρόεδρος Επιμορφωτι-

κού Συλλόγου Βάρης)

Γιάννης Κασελάκης (Πρόεδρος Ναυτικού

Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων)

Παρασκευάς Δρόσος, Δημήτρης Μπαγλα-

τζής, Παναγιώτης Μπλατσούκας, Δημή-

τρης Πάπιος, Νίκος Γκορίτσας, Θανάσης

Σκουρλής από τον Κυανό Αστέρα Βάρης, 

Χάρης Μπαμπάκος (Επιχειρηματίας)

Γιώργος Σύρος (Πιλότος)

Τίνα Κουτρουβίδου (Δικηγόρος)

Βασίλης Φαρμάκης (Μεσίτης)

Νίκος Νανούρης (Διευθυντικό Στέλεχος

ΕΥΔΑΠ)

Ιωάννα Ρόθου (Μεσίτρια) 

Αργύρης Στριγγάρης (Αρχιτέκτονας)

Βασίλης Λαζαρίδης (Επιχειρηματίας)

Μιχάλης Καμπίτσης (Επιχειρηματίας)

Ρουσσάκης Μανώλης (Ελεύθερος Επαγ-

γελματίας)

Δούμας Παναγιώτης  (Ασφαλιστικός Σύμ-

βουλος)

Παρόντες στην εκδήλωση, στηρίζοντας το

Δήμαρχο, ήταν οι δύο αδελφοί του Δημάρ-

χου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, Γιώργος και

Γιάννης Κασιδόκωστας, ο γιός του Αλέ-

ξανδρος, ο Νίκος Κασιδόκωστας γιός του

Μιχάλη Κασιδόκωστα και άλλα μέλη της οι-

κογένειας, ενώ ο Πάρης Κασιδόκωστας

έστειλε χαιρετισμό γιατί απουσίαζε λόγω

ασθενείας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και

πολλοί άλλοι εκπρόσωποι φορέων και

συλλόγων.

Ισχυρό μήνυμα στήριξης  του Δημάρχου Σπύρου Πανά 
στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της 

Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
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“O Συνήγορος”
The Counselor 

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» εξασφάλισε και παρουσιάζει την εβδομάδα 6 –

12/2, τη συνεύρεση επί της μεγάλης οθόνης, πέντε

κορυφαίων κινηματογραφικών σταρ, στη δραματική

ταινία μυστηρίου “Ο Συνήγορος” (The Counselor).

Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ 

Σενάριο: ΦΡΑΝ ΓΟΥΟΛΣ, ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΠΟΓΙΕΝΣ 

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάικλ Φασμπέντερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέ-

λοπε Κρουζ, Κάμερον Ντίαζ, Μπραντ Πιτ.

Ενα παθιασμένο κινηματογραφικό θρίλερ γεμάτο έν-

ταση και αλλόκοτα εφιαλτικό χιούμορ.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7

ευρώ) και καθημερινά έκπτωση 50% για ανήλικους,

μαθητές, φοιτητές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και

ΑμΕΑ (3,5 ευρώ)!
Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

“O Tζόνι πήρε τ’ όπλο του”
Johnny Got His Gu

Την αντιπολεμική δραματική ταινία του Ντάλτον

Τράμπο παραγωγής 1971 θα προβάλουν οι Εθελοντές

του κάμπινγκ Βούλας, με τίτλο “Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο

του”, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στις 7.30μ.μ. 
Την τελευταία μέρα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τζο

τραυματίζεται πολύ σοβαρά από μια νάρκη.  Έχοντας χάσει

τα άκρα, την ακοή και την όρασή του, ο νεαρός Τζο, βυθί-

ζεται σε ένα κόσμο ονείρων και αναμνήσεων, ενώ οι γιατροί

πιστεύουν ότι έχει χάσει τη δυνατότητα της σκέψης και συ-

ναίσθησης και τον μελετούν σαν να επρόκειτο για πειραμα-

τόζωο. 

Ο σκηνοθέτης μακριά από τα πεδία των μαχών, σκιαγραφεί

τη μεγαλύτερη παράνοια του πολιτισμού μας σαν ένα ερ-

γοστάσιο παραγωγής κουφαριών. 

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην εί-

σοδο των πεζών.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας

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

«Πώς να πιάσεις ένα
αστέρι»

To ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 Φεβρουαρίου και ώρα

12 το μεσημέρι, η  εμψυχώτρια Μαρία

Ζουράρη παρουσιάζει δυο υπέροχες

ιστορίες και πραγματοποιεί δράσεις με

τα παιδιά βασισμένες στις παιδικές κυ-

κλοφορίες των Εκδόσεων Ίκαρος:

Oliver Jeffers, «Πώς να πιάσεις ένα
αστέρι», σε μετάφραση Φίλιππου Μαν-

δηλαρά

«Τρυφεράκανθος»

To ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 Φεβρουαρίου και ώρα

12 το μεσημέρι, η Ελένη Πριοβόλου

παρουσιάζει το βιβλίο «Τρυφεράκαν-

θος». Μια φορά κι έναν καιρό ήταν

ένας τρυφεράκανθος. Είχε τρυφερή

ψυχή μα δεν είχε φίλους, γιατί τ’ άλλα

ζωάκια τον περιγελούσαν επειδή ήταν

διαφορετικός... 

Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη

Λεωφ. Βασ. Κων/νου 128 • Κορωπί,

Τηλ./fax. 210 60 20 515

e-mail: kalomoiraprofi@gmail.com 

«Τριγωνοψαρούλης»

Ο πιο διάσημος Έλληνας ήρωας

της παιδικής λογοτεχνίας, ο «Τρι-

γωνοψαρούλης», έρχεται στο Κο-

ρωπί μαζί με τον συγγραφέα και

δημιουργό  του Βαγγέλη Ηλιό-

πουλο. Μαζί θα συναντήσουν τους

μικρούς τους φίλους στην Δημο-

τική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, την

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 11

το πρωί και θα παρουσιάσουν την

νέα περιπέτεια «Τριγωνοψαρούλη,
μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ…αχινό!»
(Εκδόσεις Πατάκη)

Η εκδήλωση θα γίνει στον Πεζό-

δρομο της κεντρικής πλατείας Κο-

ρωπίου ( Παπασιδέρη 13,, Τηλ. 210

6626295).
Οι Εκδόσεις Πατάκη έχουν καθιερώσει

για τον αγαπημένο ήρωα των παιδιών

την Ημέρα Τριγωνοψαρούλη, που

φέτος θα γιορταστεί για τέταρτη χρο-

νιά με μια ιδιαίτερη δράση. Αποτυπώ-

νοντας τον Τριγωνοψαρούλη στον

χάρτη της Ελλάδας με το μήνυμα «κά-
νουμε καινούριους φίλους, αποδεχόμα-
στε το διαφορετικό, αντιστεκόμαστε
στον ρατσισμό». Στο πλαίσιο αυτής της

δράσης ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος επι-

σκέπτεται 8 σημεία πόλεις, μέσα σε

αυτές και το Κορωπί, μιας που κατοι-

κεί στη γείτονα πόλη Παιανία και ερ-

γάζεται στην Πρωτοβάθμια

εκπαίδευση στην Ανατολική Αττική.

Παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιδιά στο Βιβλιοπωλείο “Πρόφης”

Οι Κρήτες Λαυρίου χορεύουν 

Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου “Η Μεγαλόνησος” οργανώνει  αποκριάτικο χορό  το

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Νόστιμο γαμοπίλαφο και διασκέδαση με ζωντανή Κρητική μουσική, με το συγ-

κρότημα του Γιώργου Στριλιγκά & του Μιχάλη Σταυρουλάκη.

Κρατήσεις: 2292024770 /6937319316 / 6947409033

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

από το Δήμο Γλυφάδας

«Στο σταυροδρόμι
των πειρασμών» 
Την παρουσίαση του βι-

βλίου: «Στο σταυροδρόμι
των πειρασμών» της

Μπέλλας Σέρρα - Βλασο-

πούλου, οργανώνει ο

Δήμος Γλυφάδας, τη Δευ-

τέρα 10 Φεβρουαρίου –

ώρα 19.00 στο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο, Άλσους 15,

(Αίθουσα συνεδριάσεων)

«Άρατε Πύλας» 
Την παρουσίαση του βι-

βλίου: «Άρατε Πύλας» -
Μνήμες από την Κύπρο του

΄74,  της Φελξινόης Φιλιπ-

πίδου, την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2014 – ώρα

19.00, στην  αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Γλυφάδας 

Συναυλία

παραδοσιακής μουσικής
To Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 οι τρεις πο-

λιτιστικοί σύλλογοι της Κερατέας ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’, ‘’ΛΥΚΕΙΟ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ’’ & ‘’ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ’’ οργανώνουν συ-

ναυλία με το γυναικείο συγκρότημα παραδοσιακής μου-

σικής “SMYRNA”. με ερμηνεύτριες τη Μυρτώ Δράκου

(βιολί, τραγούδι), την Ελευθερία Κουρλιά (κιθάρα, τρα-

γούδι), τη Γεωργία Λώλη (κανονάκι , τραγούδι), την Πένυ

Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο, τραγούδι) και την

Μικαέλλα Τσούμπου (κλαρίνο, τραγούδι). H εκδήλωση

θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας και η είσοδος

είναι 5 €. Για προσκλήσεις 6984614675).

Oι εθελοντές Βάρης κόβoυν πίτα

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρα-

σφάλειας Βάρης, καλεί τα μέλη και τους φίλους της,

στην ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, που

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα δεξιώσεων του

Café Bar “VARKIZA RESORT”.

Τηλ. Επικοινωνίας : Σαμαράς Ανδρέας  697 6353 820

Γραμματικός Γεώργιος  693 2387 286.
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Προσκυνηματική εκδρομή 

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει την

6η του Εκδρομή για το Εκκλησιαστικό Έτος 2013-2014,

στις  27 Φεβρουαρίου, με προορισμό την Ι.Μ. Σωτήρος,

στο Μήλεσι Ορωπού, το Μοναστήρι το οποίο ίδρυσε και

μόνασε ο  νέος και σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας,

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.  Θα αναχωρήσουν

στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό, στην Ιερά Μονή θα επι-

τελέσουν Παράκληση και Εσπερινό και θα επιστρέψουν

γύρω στις 7 το βράδυ!

“Τρεις Μέρες Ευτυχίας”
προβολή στην Παλλήνη

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης την Τετάρτη

12 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00 θα προβάλει την ται-

νία “Τρεις Μέρες Ευτυχίας”, στο Οινοποιείο Πέ-

τρου (Λεωφ. Μαραθώνος 117). (Είσοδος Ελεύθερη)

Ελληνική ταινία του 2011 που διαρκεί 90 λεπτά. 

Στην προβολή θα παρευρεθούν ο σκηνοθέτης της ταινίας,

Δημήτρης Αθανίτης, και ο διευθυντής φωτογραφίας της

ταινίας, Γιάννης Φώτου.

Η ταινία απέσπασε 11 υπο-

ψηφιότητες στα αμερικά-

νικα Maverick Movie Awards

2013, κερδίζοντας τρία από

αυτά. 

Σε μία πόλη σε αποσύνθεση,

τρεις νέες γυναίκες ψάχνουν

διέξοδο. Η Ρίνα ετοιμάζεται να

φύγει στον Καναδά για να ξε-

φύγει από την οικογένεια της

που την εκδίδει. Η Άννα παν-

τρεύεται για να διώξει το φάν-

τασμα της διαλυμένης της οικογένειας. Η Βέρα, στο ξεκίνημα

της καινούργιας της ζωής, έρχεται αντιμέτωπη με την κρυφή

πραγματικότητα της οικογένειάς της. Μέσα σε τρεις μέρες οι

πορείες τους διασταυρώνονται αναπάντεχα, και τις οδηγούν σε

μια βίαιη ενηλικίωση.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου, καλεί στον αποκριάτικο χορό του, το Σάββατο 22

Φεβρουαρίου στις 9μ.μ. στο κέντρο “Καστελόριζο” (Λεωφ.

Ποσειδώνος), τηλ. 210 9655022.

Πλούσιο φαγητό - ζωντανή μουσική (τα Κρασιά και τα τσί-

πουρα είναι δωρεάν) Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ το άτομο.

H N.Δ. Σαρωνικού κόβει πίτα 

Η Δημοτική Τοπική  Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας

Δήμου Σαρωνικού θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της

την Κυριακή 9η Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. στον Πο-

λιτιστικό Σύλλογο Λαγονησίου (Λεωφ. Καλυβίων αρ.61,

Λαγοννήσι).

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συνδράμουν από το υστέρημά

τους στην προσπάθεια να βοηθήσουν άπορες οικογένειες

του Δήμου Σαρωνικού με κάποιο προϊόν τροφίμου μεγάλης

διάρκειας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το Πράσινο Ινστιτούτο και η Περιφερειακή Γραμμ. Αττικής

των Οικολόγων Πράσινων διοργανώνουν  συζήτηση με θέμα:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥ-
ΡΩΠΗ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, 18:00-

21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα", (Ηρακλειδών 66 και

Θεσσαλονίκης, Θησείο, 1ο όροφος).

Πανελλήνιο Συμπόσιο 

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Μια πρόταση για την 

αντιμετώπιση της κρίσης αξιών

Το Τέταρτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσο-

φίας θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

(Κλειτάρχου & Αριστείδου στο Γέρακα), το Σάββατο 15

και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για το

κοινό.

Αξιόλογες ομιλίες και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις ανα-

μένεται να προσελκύσουν και φέτος εκατοντάδες φίλων

της Επικούρειας Φιλοσοφίας απ' όλη την Ελλάδα, οι

οποίοι τιμούν τον μεγάλο διαφωτιστή και ανθρωπιστή φι-

λόσοφο Επίκουρο και ταυτόχρονα, βασιζόμενοι στην φι-

λοσοφία του, προβάλλουν μια διαχρονική πρόταση

πνευματικής θωράκισης απέναντι στα σημερινά κοινω-

νικά, οικονομικά και ηθικά αδιέξοδα.

Φίλοι της Επικούρειας  Φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών"

Πληροφορίες: www.epicuros.gr

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα   τηλ. 210-6619337

Το Σάββατο 22 Φεβρουα-

ρίου, στις 7 το απόγευμα,

θα πραγματοποιηθεί η

πρώτη κινηματογραφική

προβολή του ντοκιμαντέρ

«128¨ Κερατέα: Μια πραγ-
ματική ιστορία», που δημι-

ούργησαν δύο Κερατιώτες,

ο Βάιος  Σύρρος και ο Γρη-

γόρης Οικονομίδης. 

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί

στην υπερσύγχρονη σάλα

του νέου Κλειστού Γυμνα-

στηρίου Κερατέας, που βρί-

σκεται στο κτιριακό

συγκρότημα του 4ου Δημοτι-

κού σχολείου της πόλης. 

Το ντοκιμαντέρ  «128¨ Κε-

ρατέα: Μια πραγματική

ιστορία»,  καταγράφει την

τιτάνια προσπάθεια των κα-

τοίκων της Κερατέας και

της Λαυρεωτικής, να ανα-

τρέψουν την παράλογη όσο

και αυταρχική πολιτική από-

φαση της τότε κυβέρνησης,

που ήθελε να επιβάλει με τα

ΜΑΤ την δημιουργία τερά-

στιας χωματερής μέσα στον

αρχαιολογικό χώρο του

Οβριοκάστρου, ενεργοποι-

ώντας τον Περιφερειακό

Σχεδιασμό. 

«128¨ Κερατέα: Μια πραγματική ιστορία»

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” (Κάτω Βούλα),

οργανώνει διήμερη εκδρομή στην ορεινή Ναυπακτία,

22 & 23 Φεβρουαρίου. Θα μείνουν στο ξενοδοχείο

Crystal με ημιδιατροφή και θα έχουν αποκριάτικο ξε-

φάντωμα το βράδυ.

Τιμή όλα μαζί 70 ευρώ. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017108

«Ποιές δυνάμεις κατευθύνουν τον
άνθρωπο προς το Δημιουργικό

Καλλιτεχνικό πεδίο;»

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας θα πραγματοποιήσει διά-

λεξη με τον Συνθέτη, Καθηγητή και Μαέστρο Γιώργο

Μηνά με θέμα: «Ποιές δυνάμεις κατευθύνουν τον άν-
θρωπο προς το Δημιουργικό- Καλλιτεχνικό πεδίο;»
H εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου -

Ώρα 20:00, Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου

(Μυστρά 128, Άνω Γλυφάδα).

Διήμερη εκδρομή στη
Ναύπακτο

“Τα μεταβυζαντινά μνημεία
του Βρανά Μαραθώνα”

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, την Κυ-

ριακή 16 Φεβρουαρίου, οργανώνουν ξενάγηση με την αρ-

χαιολόγο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του

ΥΠ.ΠΟ. Καλλιόπη Καραθανάση, με θέμα “Τα μεταβυζαντινά
μνημεία του Βρανά Μαραθώνα”.
Η ξενάγηση θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από το Μοναστήρι

του Αγίου Γεωργίου Βρανά και θα συνεχιστεί στις εκκλησίες

των Αγίων Αθανασίου, Νικολάου και Δημητρίου.

Για συμμετοχή επικοινωνείτε με τον Γεώργιο Μουγνάι, στα

τηλέφωνα 22940 98678 και 6977617040. 

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα γίνει με ίδια μέσα.
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«Λόγω…μάθησης»

στο Μαρκόπουλο

Το κέντρο ειδικών θεραπειών «Λόγω…μάθησης»,

για μια ακόμα χρονιά θα συνδράμει στην προσπά-

θεια του Δήμου Μαρκοπούλου, για συνεχείς, καλύ-

τερες και ολοκληρωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες,

προς τους μικρούς μαθητές.

Έτσι, Φεβρουάριο και Μάρτιο, θα πραγματοποι-

ηθούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του

Ν.Π.Δ.Δ «Βραυρώνιος» (Μαρκοπούλου και Πόρτο

Ράφτη), δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι λόγου και

ομιλίας από την Λογοθεραπεύτρια Μεσσήνη Κάτια,

η οποία είναι και η επιστημονική υπεύθυνη του συγ-

κεκριμένου κέντρου.

Οι τομείς αξιολόγησης για τα προνήπια των Βρε-

φονηπιακών Σταθμών, θα είναι οι αρθρωτικές

δομές, η χρήση καθώς και η δομή του λόγου.

Ο πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» Σπυρίδων

Σταμ. Δράκος ευχαριστεί την Λογοθεραπεύτρια

Κάτια Μεσσήνη για την εθελοντική της προσφορά.

Διαμαρτυρία για τη 

χερσόνηση του Αστέρα
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, επτά συλλογικότητες

καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια

στην εκποίηση της Χερσονήσου  της Βουλιαγμένης.

"Αριστερά και Ευρώπη"

Το πολιτιστικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης "Πολιτισμός και Δημοκρατία" και το

Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, οργανώνουν εκδή-

λωση, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 7:30μμ,

στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζε-

φύρου 2 Πάρκο Εθνικής Αντίστασης), με θέμα: "Αρι-
στερά και Ευρώπη".
Ομιλητής είναι ο  Χάρης Γολέμης, Οικονομολόγος,

Διευθυντής Ινστ. Ν. Πουλαντζάς,  Συγγραφέας

Σε απομόνωση και επιτήρηση έθεσαν

οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ατ-

τικής την πτηνοτροφική μονάδα στο

Κορωπί, «Υιοί Α. Μωραϊτη Ο.Ε.»

μετά από ανίχνευση της απαγο-

ρευμένης ουσίας της ομάδας των

νιτροφουρανίων AMOZ (5-methyl-

morpholino-3-amino-2-oxadolidone)

σε δείγματα κρέατος πουλερικών. 

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούν-

ται οριστικά και αμετάκλητα.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργα-

σία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων έχει προχωρήσει

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,

προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημό-

σια Υγεία. 

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά

και όλες όσες είναι παραγωγικά συν-

δεδεμένες με αυτήν δεν διακινούν

προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί

κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από

τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όλες οι παραπάνω δράσεις εν-

τάσσονται στο πλαίσιο των συ-

στηματικών και έγκαιρων

ελέγχων που πραγματοποιούν οι

Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττι-

κής για την προάσπιση της υγείας

των καταναλωτών, ενώ ο δειγμα-

τοληπτικός έλεγχος αποτελεί

μέρος του Εθνικού Προγράμμα-

τος Ελέγχου Καταλοίπων Κτηνια-

τρικών Φαρμάκων (σε ζώντα ζώα

και τα προϊόντα τους) του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Σε απομόνωση και επιτήρηση

πτηνοτροφική μονάδα 

στο Κορωπί

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί έξω

από την Πλαζ του Αστέρα Βουλιαγμένης και θα

ακολουθήσει η ξενάγηση στις αρχαιότητες.

Η ξενάγηση θα γίνει από την αρχαιολόγο Μαρία

Κασίμη-Σούτου, επίτιμη Προϊστάμενη Τεκμηρίωσης

Αρχαιοτήτων.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

πέντε δημοτικών κτιρίων, με προφανή

τα πλεονεκτήματα τέτοιων παρεμβά-

σεων, πέτυχε ο Δήμος Παλλήνης, στα

πλαίσια της ένταξής του στην Πράξη

"Εξοικονόμηση Ενέργειας Παλλήνης"

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

"Αττική”.

Τα κτίρια που θα γίνουν οι παρεμβά-

σεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι τα

εξής:

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 

• 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

• 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης

• Δημαρχείο Δ. Ε. Παλλήνης

Οι παρεμβάσεις έχουν σκοπό να μει-

ώσουν τις θερμικές απώλειες, να ανα-

βαθμίσουν το σύστημα θέρμανσης, τη

μόνωση σωληνώσεων μεταφοράς ζε-

στού νερού, τον έλεγχο των θερμαντι-

κών σωμάτων, την αντικατάσταση των

κουφωμάτων, την προσθήκη θερμομό-

νωσης στην οροφή και την μόνωση του

κελύφους των κτιρίων.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

- Μόνωση ταράτσας στα κτίρια 1, 3 και

στο κτίριο 2 στα τμήματα που λειτουρ-

γούν σχολικές αίθουσες.

- Αντικατάσταση των κουφωμάτων και

των μονών υαλοπινάκων με διπλούς στα

κτίρια 1,2 και 3.

- Θερμοπρόσοψη των κτιρίων 1 ,2, 3 και

την μόνωση της οροφής της pilotis στο

κτίριο 3.

- Μόνωση εξωτερικών σωληνώσεων με-

ταφοράς ζεστού νερού στα θερμαντικά

σώματα, τοποθέτηση θερμαντικών βαλ-

βίδων στα σώματα καλοριφέρ, καθώς και

αντικατάσταση του ενός λέβητα.

3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
- Υγρομόνωση – θερμομόνωση οροφής.

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και μονών

υαλοπινάκων με διπλούς στα κτίρια 1 και 2

- Θερμοπρόσοψη του κτιρίου 1 & 2.

- Μόνωση των εξωτερικών σωληνώσεων

μεταφοράς ζεστού νερού στα θερμαντικά

σώματα, τοποθέτηση θερμαντικών βαλβί-

δων και αντικατάσταση ενός λέβητα.

5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
-  Υγρομόνωση, θερμομόνωση οροφής

- Τοποθέτηση θερμαντικών βαλβίδων

στα σώματα καλοριφέρ τύπου ΑΚΑΝ 

1ο Γυμνάσιο Παλλήνης
- Μόνωση ταράτσας στα κτίρια 1Α, 2 & 3.

- Τοποθέτηση θερμαντικών βαλβίδων

στα σώματα καλοριφέρ τύπου    ΑΚΑΝ.

Δημαρχείο Παλλήνης

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και μονών

υαλοπινάκων με διπλούς.

- Θερμοπρόσοψη του κτιρίου.

- Αντικατάσταση του λέβητα - καυτήρα.

Μ
ε απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Εσωτερικών, Λεω-

νίδα Γρηγοράκου, (ΑΔΑ:

ΒΙΡΥΝ-ΚΗ2) κατανέμεται το ποσό

των 30.000.000 ευρώ, προς τις Περι-

φέρειες της Χώρας, για την κάλυψη

δαπανών μεταφοράς μαθητών, από

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

(ΚΑΠ) 2014.

Για τα σχολεία της Ανατ. Αττικής δί-

δεται το κονδύλι των 1.363.700,00 €

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας 

σε πέντε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Παλλήνης
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Αντισυνταγματική 

η σύλληψη για οφειλές 

στο δημόσιο
και με απόφαση δικαστηρίου

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης, στις 3-2-2014,

δικάζοντας επιχειρηματία που είχε συλληφθεί για οφει-

λές προς το Δημόσιο, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική

η αυτόφωρη σύλληψη και διαδικασία και παρέπεμψε την

εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο για τον ερ-

χόμενο Οκτώβριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την έν-

σταση που υπέβαλλε ο συνήγορος υπεράσπισης

Μανώλης Παπάς, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι οι σχετι-

κές διατάξεις του ν. 3943/2011, που χαρακτηρίζουν διαρ-

κές το αδίκημα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο, είναι

αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Συντάγ-

ματος, αλλά και σε θεμελιώδεις αρχές του Ποινικού Δι-

καίου. Στην ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο

αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν θεσπίστηκε το

αυτόφωρο, ανέφερε ότι «η συμβατότητα της ρύθμισης με

τα άρθρα του συντάγματος θα κριθεί στην πράξη από τα

δικαστήρια».

Στην πράξη λοιπόν κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση

αποτελεί ένα μέσο πίεσης εισπρακτικού χαρακτήρα για

τους σκοπούς  του οποίου δεν είναι δυνατό να καταλύει

θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. Το συγ-

κεκριμένο μέτρο όμως, εκτός από παράνομο, είναι και

αναποτελεσματικό: μέχρι σήμερα συνελήφθησαν περί-

που 1.800 φορολογούμενοι για διάφορα αδικήματα (μη

καταβολή χρεών, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων

κτλ.) για οφειλές που φτάνουν το ποσό των 2 δισεκα-

τομμυρίων ευρώ, το δημόσιο εισέπραξε περίπου... 20 εκα-

τομμύρια.

Αναδασώσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 09-02  ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ

Ένα Δέντρο δικό μου, δικό σου, για όλους μας!

Ο Δήμος Παιανίας  και ο  ΣΠΑΥ, σας καλούν να συμ-

μετέχετε  στην ημέρα Αναδάσωσης στο Δήμο Παι-

ανίας, στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών, την

Κυριακή 09 Φεβρουαρίου, στις 10:00 το πρωί.  

•  Σημείο συνάντησης: Δημοτική Ενότητα Γλυκών

Νερών, στο τέρμα της οδού  Άννας Μαρίας.

•  Ώρα συνάντησης: 10:00 π.μ.

Δήμος Γλυφάδας-ΣΠΑΥ

Ο Δήμος Γλυφάδας και ο Σύνδεσμος Προστασίας

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) διοργανώνουν   εθελον-

τική δενδροφύτευση 3.000 νέων δέντρων στον

Υμηττό.

Κυριακή 16/2, 10.00 π.μ. στο τέρμα της οδού Ζαΐμη 

Πρόσβαση από: Γούναρη – Ανθέων – Μετσόβου -

δεξιά οδός Ζαϊμη και

Κυριακή 23/2, 10.00 π.μ. στην οδό Προγκιποννήσων

Πρόσβαση από: Κ. Αθανάτου – Αγ. Νεκταρίου Πυρο-

φυλάκειο - Πριγκιποννήσων.

Μία ξεχωριστή συνεδρίαση, από όποια

πλευρά και αν τη δει κανείς. Χωρίς κόν-

τρες, με περίσκεψη και σεβασμό από

όλες τις παρατάξεις διεμείφθη ένας διά-

λογος και κατέληξαν σε μία ιστορική

απόφαση για το Δήμο Μαρκοπούλου και

για την Ελλάδα γενικότερα.

Οριστικό τέλος στην ομηρία και εργα-

σιακή ανασφάλεια πολλών χρόνων, εί-

κοσι έξι (26) εργαζομένων του Δήμου

Μαρκοπούλου, βάζει η ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που

πάρθηκε την Τετάρτη 5/2, εξασφαλίζον-

τας πλήρως, την επ' αόριστον  απασχό-

λησή τους, στον Δήμο.

Παρά τις απειλές του Υπουργου Εσωτε-

ρικών για ποινικές ευθύνες και τις επι-

σημάνσεις του Δημάρχου Σωτήρη

Μεθενίτη,  (χωρίς ν’ αποτρέπει το συμ-

βούλιο), «να γνωρίζετε ότι η απόφαση

αυτή δεν θα τύχει θετικής ανταπόκρισης

από την κυβέρνηση». Οσοι δώσουν θε-

τική ψήφο πρέπει να γνωρίζουν ότι μπο-

ρεί να υποστούν ποινικές ευθύνες, αλλά

παρ’ όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να

προχωρήσουμε με ηθικά και νομικά δε-

δομένα», 

αποφάσισαν να προχωρήσουν, και να

παραιτηθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου, από

το ένδικο μέσο της εφέσεως, κατά των

δυο θετικών πρωτόδικων αποφάσεων,

ανάμεσα σε μόλις τέσσερις  σε όλη την

Ελλάδα, που δικαίωσαν τους εργαζόμε-

νους! 

Οι αποφάσεις αναγνώριζαν, ότι οι συμ-

βασιούχοι εργαζόμενοι καλύπτουν πά-

γιες και διαρκείς ανάγκες και

υποχρέωναν τη μετατροπή των συμβά-

σεών τους, σε αορίστου χρόνου.

Τι γράφει όμως στην εγκύκλιο ο Υπ.

Εσωτερικών Μιχελάκης; (31.12.13, αρ.

πρ. 52510) «...δεν είναι επιτρεπτή οποι-

αδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων

μέσων, προκειμένου, για μισθολογικές

απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μι-

σθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και

γενικά μισθολογικών παροχών οποασ-

δήποτε μορφής.

Συνεπώς η μη εξάντληση των ενδίκων

μέσων στις δικαστικές διαφορές, δύνα-

ται να ενεργοποιήσει  τη διαδικασία των

άρθρων 233 επομ. του ν. 3852/2010 περί

πειθαρχικής ευθύνης αιρετών».

Ολοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων

που μίλησαν εκφράστηκαν θετικά στην

πρόταση του Δημάρχου για περαιτέρω

παραίτηση ενδίκων μέσων.

Ο Λεωνίδας Μπέης, ενημέρωσε ότι την

ίδια θετική απόφαση έχει πάρει και η Οι-

κονομική Επιτροπή ομόφωνα.

Ο Γ. Αδάμος τόνισε ότι «στην οικονο-

μική συγκυρία δεν θα θέλαμε να χαθεί

ούτε μία θέση εργασίας».

Ο Ανδρέας Συλελόγλου επεσήμανε ότι

«είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση

αναγκαίας ανυπακοής γι’ αυτό και το

ψηφίζω».

Ο Ι. Πολίτης σημείωσε ότι έχει συμμετά-

σχει σε πολλούς αγώνες εργαζομένων

και τόνισε ότι «καλώς ήρθε στο Δ.Σ.,

ώστε ο καθένας από εμάς να λάβει το

ανάλογο κόστος»

Με την απόφαση αυτή  ο Δήμος Μαρκο-

πούλου δέχεται πλήρως τις παραπάνω

δικαστικές αποφάσεις και θα προχωρή-

σει άμεσα, σε δημιουργία προσωποπα-

γών θέσεων με συμβάσεις αορίστου

χρόνου, σε νέα συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου. Σημειωτέον ότι είκοσι

έξι  εργαζόμενοι,  εργάζονταν στο Δήμο

δέκα και δώδεκα χρόνια(!) στους τομείς

της καθαριότητας, του πρασίνου και της

ύδρευσης και καλύπτουν πάγιες και

διαρκείς ανάγκες του Δήμου,  γιατί η εν-

δεχόμενη απουσία τους, θα προκαλούσε

τεράστια προβλήματα στην ομαλή λει-

τουργία του. 

Οι εργαζόμενοι από το ακροατήριο χει-

ροκρότησαν την απόφαση και ο αντιδή-

μαρχος Xρ. Δρίτσας ευχαρίστησε την

αντιπολίτευση.

Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στάθηκαν

επίσης στο ύψος των περιστάσεων, τι-

μώντας και αναγνωρίζοντας τη σημασία

της πολυετούς προσφερόμενης εργα-

σίας, των εν λόγω υπαλλήλων του

Δήμου Μαρκοπούλου σε όφελος των

δημοτών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού

χαρακτήρα. 

Η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου με την

εισήγησή της και το Δημοτικό Συμβούλιο

Μαρκοπούλου με τη χθεσινή ομόφωνη

απόφασή του, απέδειξε περίτρανα και

σε αντίθεση με τις αντεγκλήσεις και δια-

φοροποιήσεις που “επιβάλλει” η προ-

εκλογική περίοδος που διανύουμε, ότι

μπορεί να συγκροτήσει, όταν αυτό χρει-

αστεί, μια ενιαία δυνατή φωνή υπερά-

σπισης, υπέρ του δικαίου και της

λογικής, ενάντια στην επιχειρούμενη

απαξίωση των Οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, και γι’ αυτό της αξίζουν

συγχαρητήρια. 

Την πρώτη του συνεδρίαση ως πρό-

εδρος του Δ.Σ. είχε ο Γεώργιος Καβασα-

κάλης, μετά την παραίτηση του Κων/νου

Αλαγιάννη και τα πήγε πάρα πολύ καλά.

Αννα Μπουζιάνη

Τέλος στην ομηρία 26 εργαζομένων 

βάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

με ιστορική απόφασή του
Κόντρα στις απειλές του Μιχελάκη...

Σύσσωμη η αντιπολίτευση όλων των παρατάξεων και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ.
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«Το εξευγενισμένο δέντρο  πεθαίνει εύ-
κολα. Τότε δε είναι που προβάλλει από τη
ρίζα,  το άγριο εκείνο κλαδί του. Αυτό το
κλαδί, το πρίν από τον εξευγενισμό του»

(Χρήστος Μαλεβίτσης: ‘’Εφημερία’’)

Ο Χρήστος Μαλεβίτσης,  (“Εφημερία”)  γρά-

φει αλληγορικά: «Η πάλη  του Δία με τους
Τιτάνες,  σημειώνει τη μετάβαση σε άλλο
επίπεδο συνειδήσεως.  Γι’ αυτό οι  Τιτάνες,
καίτοι  αυτοί είναι καταδικασμένοι,  η ίδια η
δύναμή τους δεν μειώθηκε και  κάτω από
την Αίτνα  καταχωνιάζεται  ο Εγκέλαδος». 
Έτσι  βλέπομε λοιπόν, την Αρχαία Ελληνική

Γραμματεία και τα Αρχαία Ελληνικά παρα-

δοσιακά έθιμα, να επιβιώνουν έστω και σε

παράλληλη πορεία, δυο χιλιάδες χρόνια

μετά  τον θρησκευτικό εξοβελισμό τους. 

Σε προηγούμενα άρθρα, παρακολουθήσαμε

αυτή την παράλληλη επιβίωση, σε μια

μορφή συγκερασμού των αρχαίων εθίμων,

της Γέννησης, του Γάμου και τώρα με το

παρόν  άρθρο, μαθαίνομε για την Κηδεία και

τα Ταφικά έθιμα  των προγόνων μας. 

Στην αρχαία Αθήνα, το τελετουργικό της

κηδείας του νεκρού, ακολουθούσε μια

σειρά  αναλυόμενη σε τρείς φάσεις. 

Άρχιζε με την  ‘’Πρόθεση’’  μεσολαβούσε η

“Εκφορά” και τέλειωνε με την “Ταφή”. Κατά

την πρώτη φάση   γινόταν η περιποίηση του

σώματος του νεκρού.  Οι  στενοί   συγγε-

νείς  τού έκλειναν τα μάτια. Του   κρατού-

σαν κλειστή την σιαγώνα με κορδέλες

(περιγναθίδα), του έπλεναν και αρωμάτιζαν

το κορμί και τα άκρα, του έβαζαν τον οβολό

ανάμεσα στα δόντια για τα βαρκαδιάτικα

του Χάρου. «Επικατάρατε  απόδος μοι τα
πορθμεία» ηχούσε η  φωνή του   βαρκάρη.

Αλίμονο δε, αν δεν υπήρχε εκείνος ο “οβο-

λός” στο στόμα του νεκρού. Τότε  ο βαρκά-

ρης, έξαλλος για την εξαπάτηση, τον γύριζε

πίσω στον κόσμο των ζωντανών, πράγμα

που   ενίοτε δεν ήταν και τόσο αρεστό

στους επίδοξους κληρονόμους του. 

Στην αρχαία  Αθήνα,  το νεκρό σώμα, όπως

αναφέρθηκε μοσχομυρισμένο από τα μύρα,

τυλιγόταν σε λευκές ταινίες. Από πάνω,

από αυτές σε δεύτερο περιτύλιγμα, φα-

σκιωνόταν  ένα λευκό σινδόνι.  Κατ΄ εξαί-

ρεση δε για εφήβους, το σινδόνι το

αντικαθιστούσε μια χλαμύδα, ενώ για τους

υπέρ της πατρίδας πεσόντας, ερυθρά.  Το

πρόσωπο του νεκρού αφηνόταν ακάλυπτο

και ασκεπές, εκτός αν από κάποια αρρώστια

ή τραυματισμό, υπήρχε μια δυσμορφία. Στο

κεφάλι του, που το άφηναν να ακουμπά  σε

ένα μαλακό μαξιλάρι, έβαζαν ένα στεφάνι

και στο σώμα του  επάνω από όλα,  φορού-

σαν  ένα χιτώνα ή κάτι όπως είπαμε λευκό. 

Τον νεκρό τον ξάπλωναν σε ένα ξύλινο κρε-

βάτι, με τα πόδια του να βλέπουν  προς την

πόρτα του δωματίου. Το γιατί προς την

πόρτα, δεν το βρήκα πουθενά. Γύρω του

ήταν απλωμένα λουλούδια  και  κλάδοι

ελιάς  με φύλλα. Κοντά του τοποθετούσαν

τα φιλικά  του κοσμήματα,   αλλά και  τα αν-

τικείμενα,  τα αγαπημένα του. Έξω από το

δωμάτιο  του νεκρού, ήταν τοποθετημένο

ένα  αγγείο, το “Αρδάνιο”, δηλαδή  μια πή-

λινη  λεκάνη,  την οποία   γέμιζαν  συμβο-

λικά συνεχώς με νερό οι φίλοι και οι

γείτονες. Με το   νερό αυτό, όποιος επρό-

κειτο να μπεί στο δωμάτιο, έπρεπε να πλέ-

νει τα χέρια του, και να τα ξαναπλένει μόλις

έβγαινε από αυτό. Να σημειωθεί δε, ότι στη

Σπάρτη την αρχαία,  δεν γινόταν η περιποί-

ηση του σώματος του νεκρού.    

Στην Αθήνα η  εκφορά του νεκρού γινόταν

συνήθως το απόγευμα της ιδίας ημέρας.

Σπανιότερα δε την άλλη ημέρα και τότε,

πάντοτε πολύ πρωί, προτού ακόμη βγούν οι

ακτίνες του ήλιου. Οι ακτίνες του ήλιου εθε-

ωρούντο θεϊκές και η επαφή τους με το

πρόσωπο του νεκρού, θα εμόλυνε το φώς,

που συνάμα φώτιζε και τις κατοικίες των

θεών στον Όλυμπο.

Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτός ο κανόνας

υπέκρυπτε και μια σκοπιμότητα δεδομένου,

ότι η   θερμαντική ενέργεια των ακτίνων του

ηλίου επάνω στον νεκρό, θα επετάχυνε την

σήψη και θα ηύξανε τη δυσοσμία.  

Για την εκφορά, τέσσερεις άνδρες κρατού-

σαν το ξυλοκρέβατο και βγαίνοντας έξω

από την πόρτα, έσπαζαν με μια κλωτσιά, το

αγγείο με το νερό.  Μερικές φορές πάλι και

προφανώς ανάλογα με τη κοινωνική και οι-

κονομική τάξη του νεκρού, η εκφορά γινό-

ταν με άμαξα,  την οποία έσερναν δύο

άλογα. Μπροστά από το φέρετρο προχω-

ρούσε μια γυναίκα  η “εγχυτρίστρια”, η

οποία ράντιζε τον νεκρό με το νερό  από το

αγγείο το πήλινο, που κρατούσε στην αγ-

καλιά της.

Κατά τον ενταφιασμό  γίνονταν οι χοές, δη-

λαδή νερό αναμεμειγμένο με λάδι,  ή και

κρασί   που ρίχνονταν στο χώμα του τάφου.

Σχετικά διαβάζομε σε  επιτύμβιο επιγραφή

της Ιουλίδας  της Κέω (Κώ) του Ε΄αιώνα

π.Χ.: «Στον τάφο να φέρουν  οίνο και όχι
περισσότερο από τρείς χοές και λάδι όχι πε-
ρισσότερο από ένα». Τα “Λαογραφικά σύμ-
μεικτα  και Τραγούδια της Ελλάδος” του Ν.

Πολίτη, μας φέρνουν  τον παραλληλισμό με

την υπενθύμιση… «Ο ιερεύς (ο χριστιανός)
βάλλει δράκα χώματος  ή αναμειγνύει ύδωρ
εκ της λαγήνου  μετά χώματος και κατα-
σκευάζει πηλόν, δι΄ού ραίνει τον νεκρόν.
Ομοίως και οι παριστάμενοι  εις τον εντα-
φιασμόν, νομίζουν ως θρησκευτικόν καθή-
κον να ρίψωσι χώμα επί του νεκρού. Αυτή
δε η ιεροτελεστία κατ΄ έθος δεν παραλεί-
πεται από τον ιερέα κατά τον ενταφιασμόν,
καίτοι αυτή ουδέποτε  έχει κυρωθεί υπό της
εκκλησίας, ούτε γίνεται μνεία αυτής εν τή
νεκρωσίμω ακολουθία».
Κοντά στην κληροδοτημένη συνήθεια, έρ-

χονται τα λόγια του Λουκιανού από τον

“Περί Πένθους” διάλογό του «Οι νεκροί τρέ-
φονται ταίς χοαίς και τοίς καθηγιασμένοις
επί τών τάφων».
Στον αρχαίο τάφο γινόταν και καύση θυμιά-

ματος. Σε επιτάφιο μάλιστα στήλη που έχει

ανακαλυφθεί, απεικονίζεται ανάγλυφο μιας

γυναίκας να κρατά και να καίει λιβανωτό

στον τάφο.   

Η λατρεία των νεκρών κατά την Αρχαιότητα

συνεχιζόταν με τα μνημόσυνα, “τα Τρίτα”

και με χοές, δηλαδή  προσφορές υγρών

επάνω  στον τάφο και με το “Περίδειπνον”,

δηλαδή με το γεύμα παρηγοριάς. (Να θυμη-

θούμε τις σημερινές  τριήμερες επιμνημό-

συνες δεήσεις επί του τάφου που

συμβολίζουν την τριήμερη ταφή του Χρι-

στού). Το πένθος στην Αθήνα τελείωνε την

13η ημέρα,  ενώ σήμερα την τεσσαρακοστή

ημέρα που συμβολίζει την Ανάληψη του

Χριστού.

Στα “ενιαύσια”, δηλαδή στα ετήσια μνημό-

συνα, οι συγγενείς και φίλοι πήγαιναν στον

τάφο, με γάλα, κρασί, μέλι, φρούτα και

αλάτι,  σε διάτρητα αγγεία για να διαχύ-

νονται οι τροφές προς τον τάφο. 

Σκοπός κοινός όλων των θρησκευτικών μνη-

μοσύνων, είναι να εξευμενίσουν “το Θείο”,

το Δημιουργική θεότητα και να παρακαλέ-

σουν την συγκαταβατικότητα Του προς

«ζώντας και τεθνεώτας».

Να θυμηθούμε όμως και λίγους στίχους,

σχετικούς από τον Όμηρο: «και μεν τους
θυέεσσι και ευχωλής αγανήσι/ λοιβή τε
κνίση τε παρατρωπώσ΄ άνθρωποι / λισσσό-
μενοι, ότε κέν τίς υπερβήη και αμάρτη»
(Ιλιας  Ι . στιχ. 497 -500) 

Δηλαδή: «Αλλά και αυτούς (τους θεούς)  με
θυσίες και προσευχές φιλόφρονες/ και
σπονδές και κνίσα μετατρέπουν οι άνθρω-
ποι  (αλλάζουν την απόφασή τους/ εκλιπα-
ρώντας, όταν κάποιος κάνει υπέρβαση και
αμαρτήσει». 

Προσπάθησα με τη σειρά αυτή των άρθρων

να δέσω τη συνέχεια της φυλής και του γέ-

νους μας. Να δέσω τα βιώματα της ελληνι-

κής ψυχής, που αυτά  και με τη γλώσσα μας,

είναι η κιβωτός της ζωής μας.

Και αυτό παρακαλώ άς μη θεωρηθεί λαϊκί-

στικη εθνικιστική κορώνα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Ομήρου: ‘’Ιλιάς’’  Εκδ. Γεωργιάδη 

2) Λουκιανού Διάλογοι: ‘’Περί Πένθους’’, Εκδ Γεωρ-

γιάδη 

3) Φινέας: “Γιορτές Αρχαίων Ελλήνων”, Εκδ. Δίων.

4) Λύρα. Δημητρ.:  “Η Ομίχλη στους Φωτεινούς Χο-

ροτόπους”, Εκδ Δωδώνη 

5) Μαλεβίτση Χρ.: “Εφημερία”, Εκδ Δωδώνη  

6) Μπορναρντέλ Φρ.: “Ο Ερμητισμός”, Εκδ Καραδα-

μίτσα 

7) Γιανναρά Χρ.: “Πολιτιστική Διπλωματία”,  Εκδ

Ίκαρος 

8) “Εκκλησία”, Δελτ.   Εκκλησίας της Ελλάδος  Έτος

ΠΘ΄ τεύχ. 7 Ιουλ 2012     

Αρχαιοελληνικές και Χριστιανικές γιορτές

σε παράλληλη πορεία

Κηδεία και ταφικά έθιμα

Άρθρο 5.4 του Συντάγματος 
“Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε

οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση

στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν”.

Δυστυχώς και αυτή η διάταξη του Συντάγματος μας ...κα-
ταστρατηγήθηκε από τους σύγχρονους "Κατσαπλιάδες" της
εξουσίας οι οποίοι εδώ και χρόνια παρέδωσαν όλο το οδικό
δίκτυο της χώρας στους  εργολαβοκαναλάρχες οι οποίοι
το γέμισαν με πολλά και πανάκριβα διόδια και τώρα με διά-
ταξη νόμου  μετέτρεψαν την αδυναμία κάποιων συμπολι-
τών μας να πληρώσουν σε "τροχαία" παράβαση η οποία

εκτός από το τσουχτερό πρόστιμο
των 200€ που θα πληρώνουν μέσω
εφορίας θα τους αφαιρούν το δί-

πλωμα και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους. 
Φίλες/οι τελικά η μετακίνηση μέσα στην ίδια μας την χώρα
αρχίζει να γίνεται προβληματική και δύσκολη μια και εκτός
την ακριβή βενζίνη έχουμε να πληρώνουμε και τους εγχώ-
ριους νταβατζήδες των δρόμων οι οποίοι με ύποπτες και
αδιαφανείς συμβάσεις ανέλαβαν τo εθνικό δίκτυο αλλά και
την "Αττική οδό" από όπου μας ληστεύουν για να συντη-
ρούν τα βοθροκάναλά τους και να χρυσοπληρώνουν όλα
αυτά τα "τσογλάνια" της δημοσιογραφίας τα οποία καθη-
μερινά ορύονται στα τηλεπαράθυρα υπέρ των σύγχρονων
"Νενέκων" και δωσιλόγων της συγκυβέρνησης.
Πέρα όμως από την σοβαρή οικονομική διάσταση του θέ-

ματος όπου οι πολιτικοί και διάφορες κρατικές υπηρεσίες
περιπλέκονται σε καταστάσεις "δούναι και λαβείν" με τους
εγχώριους μεγαλοκαρχαρίες υπάρχει και μια άλλη διά-
σταση που θα πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά
και έχει να κάνει με την ολοένα αυξανόμενη οικονομική μας
αδυναμία να επισκεφτούμε τις πατρογονικές μας εστίες
δηλ. τα χωριά μας, αλλά και την δυνατότητά μας να πάμε
να δούμε ένα άλλο μέρος της πατρίδας μας έστω και για
τουρισμό. Μια αδυναμία που μας αποκόπτει σιγά σιγά από
τους συμπατριώτες μας στα άλλα διαμερίσματα της πατρί-
δας μας και μας περιορίζει όλους στα στενά γεωγραφικά
όρια της πόλης και του νομού μας κάνοντας πιθανόν πιο
εύκολη την εδώ και χρόνια προσπάθεια κάποιων να διαμε-
λίσουν την χώρα μας!!!

Γιάννης Πρεβενιός, e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Απαγορευτικές οι μετακινήσεις λόγω διοδίων....
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Επανέρχομαι, γιά πολλοστή και όχι τελευταία φορά,

στο εφιαλτικό θέμα των χημικών αεροψεκασμών, που

ευλόγως απασχολεί την ελληνική και παγκόσμια

κοινή γνώμη τα τελευταία 20 χρόνια. Τα διεθνώς απο-

καλούμενα chemtrails (χημικά ίχνη) διασπείρονται από

στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου KC-135s και KC-10s,

λευκά, χωρίς διακριτικά. Τα ίχνη τους- παρά τους ευ-

σεβείς πόθους δημοσιογραφικών ηχείων τύπου Πορ-

τοσάλτε- επ’ ουδενί παραπέμπουν σε καυσαέρια

συνήθων αεροσκαφών, που εξαφανίζονται αμέσως

μετά την διέλευση, ενώ τα προσποιούμενα συννεφά-

κια ίχνη παραμένουν και απλώνονται επί πολλές

ώρες. Απλή παρατήρηση πείθει ότι οι τεχνητές αυτές

νεφώσεις δεν είναι οι συνηθισμένοι «σωρείτες», τα

λευκά δηλαδή σύννεφα που συχνά βλέπουμε σε χα-

μηλά υψόμετρα.

«Υπάρχουν υπόνοιες ότι γίνονται πειράματα γιά να
ελέγξουν την ατμόσφαιρα και τις καιρικές συνθήκες
με την διασπορά σωματιδίων αλουμινίου και οξειδίου
του αργιλίου». (Νίκος Κατσαρός, διευθυντής ερευνη-

τικού κέντρου «Δημόκριτος», εφημ. Εσπρέσο, 19-9-

2006).

Στο ερώτημα «σε τι αποσκοπούν τα χημικά ίχνη»;
Ίσως εν μέρει απαντά ο Edward Teller, ο «πατέρας»

της βόμβας υδρογόνου και της αντιπυραυλικής ασπί-

δας, ο οποίος το 1997 εισηγήθηκε στην κυβέρνηση

των ΗΠΑ την μείωση του φαινομένου του θερμοκη-

πίου μέσω της διασποράς μικροσωματιδίων αλουμι-

νίου στην ατμόσφαιρα όλου του πλανήτη. Τα

σωματίδια αλουμινίου ανακλούν  και απομακρύνουν

την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία, συγχρόνως

όμως επιτρέπουν στη θερμότητα της γης να διαφεύ-

γει στο διάστημα. Η αμερικανική κυβέρνηση επείσθη

ότι με την διασπορά των φωτοδιασκορπιστικών μι-

κροσωματιδίων θα μπορούσε να αγνοήσει παντελώς

την Συνθήκη του Κυότο και να συνεχίσει να γεμίζει

τους ουρανούς του πλανήτη με εκπομπές από καύ-

σεις πετρελαίου και άνθρακα.

Όμως οι μη ομολογούμενοι σκοποί του εγχειρήματος

–το τεράστιο κόστος του οποίου μετακυλίεται στους

προϋπολογισμούς των χωρών εφαρμογής του- είναι

πολυπληθέστεροι του προβαλλόμενου. Εξαιρετικό

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις της Πολυ-

χρόνης Νικολοπούλου-Σταμάτη, καθηγήτριας κυττα-

ρολόγου του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Εσπρέσο

της 19ης Αυγούστου του 2006: Οι χημικοί ψεκασμοί
είναι αλήθεια. Συμβαίνουν πάνω από τα κεφάλια μας.
Συμβαίνουν σε όλον τον πλανήτη. Η όλη υπόθεση
των αεροψεκασμών αποτελεί μία επιχείρηση εγκε-
κριμένη από τα ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά
κέντρα του πλανήτη, με τις ευλογίες των μεγάλων
πολυεθνικών, αδιαφορώντας γιά τις όποιες συνέ-
πειες έχει γιά την ανθρώπινη υγεία η διασπορά των
άκρως επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται».
Παράπλευρη ωφελιμότητα γιά την υπερκυβέρνηση

των περίπου χιλίων σαπιοκοιλιών, που ελέγχουν και

κατευθύνουν τις τύχες της ανθρωπότητας, είναι και

ο έλεγχος του θυμικού των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε

χώρες όπως η Ελλάδα των τελευταίων τεσσάρων

ετών, όπου τα στοιχεία του κοινωνικού αναβρασμού

και μιάς ανεπιθύμητης λαϊκής εξέγερσης είναι υπαρ-

κτά και ορατά. Ας προσέξουμε τι λέει γι’ αυτήν την

διάσταση των αεροψεκασμών ο Λεωνίδας Φλεβαρά-

κης, χημικός μηχανικός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Γκρατς της Αυστρίας, σε συνέντευξή του στο περιο-

δικό Hellenic Nebus Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006: «Η
διασπορά αυτών των ουσιών κάνει τους ανθρώπους

πειθήνιους και αδιάφορους. Στο Οντάριο του Κα-
ναδά, εξ’ αιτίας αυτών των ψεκασμών, οι κάτοικοι
υπέφεραν από πονοκεφάλους, πόνους στις κλειδώ-
σεις, ζαλάδες, αιφνίδια κόπωση, κρίσεις άσθματος,
απώλεια μνήμης και συμπτώματα γρίπης χωρίς πυ-
ρετό».
Ενισχυτικές της μαρτυρίας του διεθνώς αναγνωρι-

σμένου καθηγητή Φλεβαράκη είναι οι μετρήσεις που

έγιναν στην πόλη Espanola του Καναδά και έδειξαν

υπολείμματα αλουμινίου στο βρόχινο νερό, εφτά

φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Επιπλέον, το

Jet Propellam 8, καύσιμο των αεροσκαφών που εκτε-

λούν αεροψεκασμούς, είναι το πιό καταστρεπτικό γιά

τον ανθρώπινο οργανισμό καύσιμο στον πλανήτη,

άκρως καρκινογόνο. Σύμφωνα με καταγγελίες αμερι-

κανικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, τα χημικά

ίχνη εμπεριέχουν και μιάν άλλη ολέθρια για τον αν-

θρώπινο οργανισμό ουσία που βασίζεται στο στεαρικό

βάριο. Οι κρύσταλλοι που περιέχουν στεαρικό βάριο

μπορούν να απορροφούν 2.000 φορές το βάρος τους

σε υδρατμούς και αέρα. Στις 16 Ιουλίου του 2001 η

εταιρεία Dyn-O-Mat χρησιμοποιώντας στρατιωτικό με-

ταγωγικό αεροσκάφος C-130 έριξε τέσσερεις τόνους

Dyn-O-Jel πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Palm

Beach της Φλόριντα και εξουδετέρωσε ένα σύννεφο

θύελλας που ήταν εν τη γενέσει του. Η κυβέρνηση

των ΗΠΑ έδειξε άμεσο ενδιαφέρον γι’ αυτό το υλικό,

παρά το γεγονός ότι τρεις μέρες αργότερα (19 Ιου-

λίου 2001 αναφέρθηκε ότι μιά γκρίζα ζελατινώδης

ουσία είχε καλύψει όλες τις ακτές του Palm Beach.

Αερόλυμα αλάτων βαρίου και τιτανίου (περιεχόμενα

στοιχεία των αεροψεκασμών) χρησιμοποιήθηκε σε

αμερικανικές επιδρομές στο Ιράκ και στη Λιβύη.

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

Μαζική δολοφονία με την άδεια του ελληνικού κράτους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Οι Eγκέλαδοι και 
οι ανεγκέφαλοι!!

Ο σεισμός της Κεφαλονιάς ανέδειξε σε όλο της το με-

γαλείο την προχειρότητα και την πέρα και πάνω από

κάθε όριο ανευθυνότητα των κυβερνώντων, που κό-

βουν και ράβουν λες και παίζουν “μονόπολη”.

Σοβαρότατα προβλήματα δημιουργήθηκαν στον κρα-

τικό μηχανισμό, τα οποία αναδεικνύονται έντονα σε

συνθήκες κρίσης, όπως αυτή που ξέσπασε από το χτύ-

πημα του Εγκέλαδου.

Στην πρεμούρα τους να απολύσουν όσους τους επέ-

βαλε η γερμανική μπότα, το υπουργείο Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης έβαλε σε διαθεσιμότητα 152 δημόσιους

υπαλλήλους  της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων

Έργων του υπουργείου Υποδομών.

Ερχεται λοιπόν τώρα, μετά το σεισμό της Κεφαλονιάς

και τους ...επανεντάσσει προκειμένου να ενταχθούν

στους Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ)

για να γίνουν οι καταγραφές στα σπίτια που έχουν υπο-

στεί βλάβες στην Κεφαλονιά!

Η γραφειοκρατία όμως φέρνει ...καθυστερήσεις και γι’

αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την επα-

νενεργοποίηση των «διαθέσιμων».

Είναι τόσο ανεγκέφαλοι ή τόσο μα...

Πάει και το ΕΣΥ πάει και το
ΕΟΠΥΥ τώρα έχουμε ΠΕΔΥ

Πέρασε στη Βουλή, Πέμπτη 6/2, η κατάργηση του

ΕΟΠΠΥ, που με τόσες τυμπανοκρουσίες είχαν ιδρύ-

σει στην αρχή της κρίσης. Με  151 ψήφους υπέρ (ΝΔ,

ΠΑΣΟΚ) και 119 κατά διαλύουν την υγεία, αφού μέσα

στον ΕΟΠΠΥ είχαν ενταχθεί όλα τα ασφαλιστικά τα-

μεία!

Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι καταργώντας τον ΕΟΠΠΥ

“καθαρίζουμε” με   8.500 εργαζόμενους  που οδη-

γούνται στη διαθεσιμότητα, κι έτσι γινόμαστε καλά

παιδιά της Μέρκελ. Στη θέση του ΕΟΠΥΥ δημιουρ-

γείται το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας  (ΠΕΔΥ)

και αλλοίμονο σε όποιον αρρωστήσει.

Ο Απόστολος Κακλαμάνης, ως γιατρός γνωρίζει ότι

με την ψήφο του σκότωσε την υγεία, αλλά το ψή-

φισε γιατί όπως είπε: «ψηφίζοντας αυτό το νομο-
σχέδιο, ψηφίζω ό,τι μπορεί να απομείνει, έστω και
απ’ τα υλικά κατεδάφισης ενός οικοδομήματος, που
ως μέλος και ως βουλευτής του κόμματος της Αλλα-
γής είχαμε αρχίσει να οικοδομούμε… Δεν πρόκειται
για μεταρρύθμιση προς τα μπρος, αλλά για οπισθο-
δρόμηση». Μάλιστα σημείωσε ότι οι γιατροί του

ΕΟΠΠΥ, αν προσφύγουν δικαστικά θα κερδίσουν,

γιατί εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση, αφού τους ζη-

τάνε να καταθέσουν όλοι τις παραιτήσεις τους και να

υποβάλλουν αιτήσεις για πρόσληψη στο νέο σύ-

στημα υγείας. Και αν και όταν τους πάρουν θα πρέ-

πει να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ξηρε.......κανε check in και τρέλανε μας όλους!!!!!

4 - Θέλω να κάνω μια αφιέρωση στο σταθμό σας. 

- Ωραία ποιό τραγούδι;

- Μην ξαναρθείς από την δουλειά δεν το αντέχω.

- Και που το αφιερώνετε;

- Στο αφεντικό μου!

4 Τις απόκριες θα βάλω το pretty bra, το pretty pants το pretty

colan και θα ντυθώ pretty woman. Ε, και για πρωτοτυπία θα

βάλω και την έξυπνη σίτα για μπέρτα. 

4 Tο κουμπί "Εκκαθάριση Ιστορικού" πόσες ζωές να έχει

σώσει άραγε?

4 Αν η γενιά που μεγάλωσε με Τζένη Βάνου τα ΄κανε τόσο

σκατά, καταλαβαίνεις τι θα φτιάξει η γενιά της Πάολας.

19 χρονος εφευρέτης βρίσκει τρόπο να καθαρίσει τους ωκεανούς!
Παλιότερα η ιδέα του καθαρισμού των

ωκεανών από τις τεράστιες συσσωρευ-

μένες ποσότητες πλαστικών απορριμ-

μάτων, εθεωρείτο αδύνατη.

Οι επιστήμονες είχαν εξετάσει κάθε

τρόπο για την ανάκτηση των απορριμ-

μάτων, αλλά δεν υπήρχε σαφής λύση. 

Ο 19χρονος εφευρέτης Boan Slat,

όμως έρχεται να αποδείξει ότι μπορούν

να καθαριστούν οι βυθοί μέσα σε 5 χρό-

νια και μάλιστα με οικονομικό κέρδος. 

Το φαινόμενο αυτής της τεράστιας

συσσώρευσης πλαστικών αποβλήτων

στον Ειρηνικό ονομάζεται “Great Pacific

Garbage Patch”. Απόβλητα υπάρχουν

σε όλους του ωκεανούς, αλλά υπολο-

γίζεται ότι το 90% αυτών είναι πλα-

στικά υλικά. 

Ο νεαρός εφευρέτης λοιπόν, ισχυρίζε-

ται ότι μπορεί να αφαιρέσει σχεδό 20

δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών

αποβλήτων με την ανακάλυψή του, που

ο ίδιος αποκαλεί “παράταξη καθαρι-

σμού ωκεανού”. Είναι κατασκευασμένο

από μια τεράστια σειρά από πλωτά

φράγματα και πλατφόρμες επεξεργα-

σίας, που σταδιακά ρουφούν τα πλα-

στικά σαν ένα γιγάντιο χωνί. 

Η γωνία με την οποία θα εγκατασταθεί,

η συστοιχία αυτή, θα επιτρέπει στα

πλαστικά να πηγαίνουν προς την πλε-

ούμενη πλατφόρμα, στα κέντρα επε-

ξεργασίας, όπου θα διαχωρίζεται όποια

μορφή ζωής, όπως το πλαγκτόν, και θα

κρατάει μόνο τα πλαστικά υλικά προς

ανακύκλωση.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όταν μπει

σε εφαρμογή το σύστημα αυτό, θα

είναι δυνατόν να καθαρίσει τους ωκεα-

νούς σε 5 μόλις χρόνια. 

Επισημαίνει μάλιστα ότι ο κόσμος δεν

έχει συλλάβει το μέγεθος της μόλυν-

σης των θαλασσών κι αυτό γιατί δεν γί-

νεται να το δει σαν εικόνα. 

“Ένας λόγος που δεν λαμβάνονται
μέτρα πρόσληψης για την μόλυνση των
ωκεανών είναι ότι δεν είναι εύκολο να
αναδείξεις το μέγεθος της καταστρο-
φής, επειδή τα απορρίμματα στους
ωκεανούς δεν φαίνονται, αφού τα συν-
τρίμια διασκορπίζονται σε ακτίνα εκα-
τομμύρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων”
αναγράφει ο Boan στην ιστοσελίδα

του. Και συνεχίζει “βάζοντας αυτές τις
συστοιχίες που θα “ρουφάνε” τα πλα-
στικά απόβλητα προς το κέντρο επε-
ξεργασίας ξαφνικά θα απεικονιστεί και
η πραγματική έκταση αυτών των μπα-
λωμάτων από σκουπίδια”.

Η ιδέα αυτή ήρθε στον Boan Slat όταν

ακόμα φοιτούσε στο σχολείο κι έτσι

έκανε μια εργασία πάνω σ’ αυτό το ζή-

τημα. Όταν η εργασία, είδε τα φώτα

της δημοσιότητας, τράξηξε αμέσως την

προσοχή των ειδικών της ναυτιλίας,

ενώ κέρδισε κάθε είδος βραβείου συμ-

περιλαμβανομένου του καλύτερου Τε-

χνικού Σχεδίου 2012 από το

Πανεπιστήμιο τεχνολογίας του Delf.

Συνειδητοποιώντας ότι η ιδέα του μπο-

ρεί να λειτουργήσει, δημιούργησε μια

ΜΚΟ προκειμένου να αναπτυχθεί

ακόμα περισσότερο η ιδέα και να βρε-

θούν τα κεφάλαια ώστε να καταστεί

λειτουργική. 

Η λύση αυτή, θα μπορούσε να σώσει

πολλά είδη ψαριών και να περιορίσει τα

ακατάλληλα συστατικά που επηρεά-

ζουν όλους μας. 

Τέλος, επίσης πολύ σημαντικό είναι  ότι

η κατασκευή λειτουργεί με την ενέρ-

γεια του ήλιου και των ίδιων των ωκεα-

νών. 

πηγή: http://themindunleashed.org

Οι ωκεανοί καλύπτουν έκταση 361 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων της γήι-

νης επιφάνειας. Έχουν συνολικό όγκο 1.340 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα και το

μέσο βάθος τους είναι 3.711 μέτρα (σχεδόν τα μισά από τα παγκόσμια θαλάσσια ύδατα

έχουν βάθος άνω των 3.000 μέτρων).

Μόλυνση πλαστικών στον Ινδικό ωκεανό

Έχετε φανταστεί ποτέ πώς θα ήταν να

μπορούσατε να μείνετε ώρες κάτω

από το νερό και να κολυμπήσετε κι

εσείς μαζί με τα ψάρια; Ένας Κορεά-

της με την εφεύρεσή του, το κάνει

πραγματικότερα. Όχι, δεν προσαρμό-

ζει λέπια στο σώμα μας. 

Κατασκεύασε όμως μια μάσκα που

διαχωρίζει το οξυγόνο από το θαλασ-

σινό νερό και επιτρέπει στον δύτη να

αναπνεύσει κανονικά! Η μάσκα ονο-

μάζεται Triton Oxygen Respirator και

διαθέτει ειδικά φίλτρα με τρύπες μι-

κρότερες σε διάμετρο από τα μόρια

του νερού. Χρησιμοποιεί έναν πολύ

μικρό, αλλά εξαιρετικά ισχυρό μικρο-

συμπιεστή, ο οποίος συμπιέζει το οξυ-

γόνο και το αποθηκεύει μέσα στη

μάσκα (ώστε να χρησιμοποιείται για

την αναπνοή), ενώ η τροφοδοσία γί-

νεται από μπαταρία επόμενης γενιάς

(30 φορές μικρότερη από τις σημερι-

νές, φορτίζει 1000 φορές γρηγορό-

τερα).

Αναπνεύστε μέσα στο νερό χωρίς μπουκάλες



ΕΒΔΟΜΗ  8  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α

Εγκαταλειμένα ΙΧ

Ο αναγνώστης Ν. Κλειώτης, ανασύρει ένα πρόβλημα που

όντως δημιουργεί ρύπανση στην πόλη· τα εγκαταλειμένα

ΙΧ στους δρόμους.

Επειδή δεν κινούνται τα οχήματα μαζεύονται κάτω και

γύρω από αυτά όγκου σκουπιδιών, που όταν βρέχει φρα-

κάρουν πάνω τους και δημιουργούν πίδακες νερού, πέραν

όλων των άλλων. 

Βέβαια η απουσία δημοτικής αστυνομίας κάνει τα πράγ-

ματα δύσκολα για κάθε πόλη, αφού δεν έχει τρόπο ελέγ-

χου. Γράφει ο αναγνώστης:

Προς το Δήμο 3Β
Γραφείο Δημάρχου

Σας πληροοφορώ, αν δεν το γνωρίζετε ότι σε ακτίνα ενός
χιλιομέτρου από το Κέντρο της πόλης (Βασ. Παύλου)
υπάρχουν εγκαταλελειμένα, χωρίς ή με παλιές πινακίδες,
περί τα 40 σάπια αυτοκίνητα που εκτός του ότι ρυπαίνουν
το περιβάλλον καταλαμβάνουν χώρους που είναι χρήσι-
μοι στη συνωστισμένη πόλη.
Η δημοτική Αρχή θα φροντίσει για τον εντοπισμό και την
απομάκρυνσή τους;

Νικ. Κλειώτης
δημότης Βούλας

Τροχαίες σημάνσεις

Από κατοίκους του κέντρου της Βούλας που βιώνει μια

σκληρή πραγματικότητα (κυκλοφοριακή και ηχορύπαν-

σης) πήραμε την παρακάτω επιστολή, που επισημαίνουν

την απουσία σημάνσεων σε διασταυρώσεις “κλειστές” και

επικίνδυνες. Γράφουν:

Προς το Δήμο 3Β, Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχο

Επανειλημμένα σας ειδοποιήσαμε με επιστολές μας ότι
στις παρόδους του κέντρου της Βούλας, που τον τελευ-
ταίο καιρό έχει αφόρητα συμφορηθεί από την κυκλοφο-
ρία, χρειάζονται προειδοποιητικές πινακίδες ΣΤΟΠ π.χ.
Πλαστήρα - Αυλώνος, Αντιοχείας - Βασ. Γεωργίου κ.λπ.
Εσείς κωφεύσατε, ως συνήθως. Γιατί απλούστατα δεν εν-
διαφέρεστε να ενημερώνεστε από την αρμόδια Τροχαία
για τα τρακαρίσματα - ατυχήματα που συμβαίνουν στο
Δήμο που υποτίθεται ότι διοικείτε.
Μάθετε λοιπόν ότι σήμερα το πρωί 31/1, γωνία Αυλώνος -

Πλαστήρα έγινε άλλο ένα τρακάρισμα. Παρούσα η Τροχαία.

Θα μας προστατεύσετε; Αν δεν προτίθεστε ενημερώστε μας

να μαζέψουμε μεταξύ μας χρήματα, εμείς ...οι δημότες σας

για να αυτοπροστατευθούμε. Και αργότερα τα λέμε...

Δημότες Πλαστήρα-Αντιοχείας, Βασ. Γεωργία, Αυλώνος

Ανύπαρκτα τα ΕΛΤΑ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καθημερινά παράπονα δεχόμαστε από τα ΕΛΤΑ Κορωπίου

και Παλλήνης. Επιστολές που δεν φτάνουν ποτέ στον πα-

ραλήπτη. Δέματα που επιστρέφουν ως αζήτητα, αφού

ποτέ δεν έλαβαν ειδοποίηση. Λογαριασμοί που δεν πλη-

ρώνονται γιατί δεν παραλήφθηκαν. 

Και το αμίμητο; Στα παράπονά τους στα αντίστοιχα γρα-

φεία τους λένε “να έρχεστε να ρωτάτε και να τα παίρνετε

γιατί δεν έχουμε προσωπικό!”

Τί συμβαίνει κύριοι των ΕΛΤΑ; Να θαυμάσουμε την ιδιω-

τική πρωτοβουλία!!!

Αγαπητέ κύριε Βενετσάνο,

Μαζί με τις ευχές μου για “καλή χρο-

νιά” και ευδόκιμη συνέχιση της επω-

φελούς για τα κοινά ενασχόλησής

σου, σε πληροφορώ πως με την

55960/48961/9-12-13 απόφαση του

Κυρίου Γεν. Γραμματέα της Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης Αττικής, δόθηκε

και τυπικά τέλος σε μία ακολουθία μα-

κροχρόνιων, άστοχων και πολλές

φορές παράνομων πράξεων της Δη-

μόσιας Διοίκησης Αττικής, Κρατικής

και Αυτοδιοικητικής. Οι πράξεις αυτές

εκτός από το ότι υπήρξαν βλαπτικές

για το Δημόσιο συμφέρον, ενθάρρυ-

ναν και τα σχέδια μιας αδίστακτης

ομάδας “εξειδικευμένων” να ενεργεί

ανενόχλητη στην εφαρμογή ξεπερα-

σμένων κοινωνικά Νόμων των αρχών

του περασμένου αιώνα, που οδήγησαν

τους παρόδιους της πλατείας των Πη-

γαδακίων στα πρόθυμα του ξεσπιτω-

μού τους, προκειμένου έτσι με

αμφιλεγόμενης νομιμότητας ενέρ-

γειες να εισπραχθούν αποζημιώσεις

υπέρ των απαλλοτριούμενων για τη

διάνοιξη της πλατείας ιδιοκτησιών...

Είσαι από εκείνους οι οποίοι πρωτο-

στάτησαν για την εφαρμογή του άρ-

θρου 16 του Ν. 2508/97 που επί τρία

χρόνια ζητούσαμε από τα Δ.Σ. να

εφαρμοστεί. Γνωρίζεις πως βρεθήκαμε

μπροστά σε δύο κατά σειρά άβουλες

και άσχετες με το αντικείμενο δημοτι-

κές ηγεσίες με εξ’ ίσου άσχετες αρμό-

διες υπηρεσίες. Η παροιμιώδης

ανευθυνότητά τους μάς ανάγκασε να

προσφύγουμε στη βοήθεια της Πολι-

τείας, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως

το μέγεθος του εκτροχιασμού που

είχε σημειωθεί στον όλο κρατικό, πο-

λεοδομικό σχεδιασμό, με την άρνηση

της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει

το άρθρο 16 του Ν. 2508/97 και προ-

ώθησε στη Βουλή την ψήφιση του άρ-

θρου 33 του Ν. 4067/12, το οποίο

έβαλε την ταφόπετρα στα σχέδια των

“εξειδικευμένων”. 

Η ώρα δεν προσφέρεται βεβαίως για

πανηγυρισμούς ή για καταλογισμούς

ευθυνών, τις οποίες με σειρά αναφο-

ρών μας έχουμε θέσει υπόψη των αρ-

μοδίων ως καταγγελίες. Μεταξύ

αυτών βαρύνουσα θέση κατέχει η από

18/4/2013 καταγγελία και του Δημοτι-

κού Συμβούλου Δημ. Δαβάκη προς το

Δ.Σ. για παράνομη πράξη αναλογι-

σμού 1/2009 της Δημοτικής Πολεοδο-

μίας, με την οποία αναλογίστηκε σε

βάρος του Δήμου το τερατώδες ποσό

του 1.300.000€ αντί τούτο να καταλο-

γιστεί σε βάρος ιδιώτη. Με την κατά-

πτυστη αυτή πράξη άνοιξε ο δρόμος

για την έκδοση οικοδομικής αδείας και

το άνοιγμα της απέραντης χαβούζας

στο σώμα της αρχικής πλατείας. Με

την ευκαιρία μήπως γνωρίζεις ποια η

τύχη αυτής της καταγγελίας, την

οποία δημοσίευσε και ευστόχως σχο-

λίασε η πάντοτε αγρυπνούσα

“ΕΒΔΟΜΗ”;

Τον τελευταίο καιρό κυκλοφόρησαν

ακόμη και γραπτά κείμενα προσώπων

που σχετίζονται με τα δημοτικά δρώ-

μενα, στα οποία τα πρόσωπα αυτά αυ-

τοπροβάλλονται ως πρωταγωνιστές

της προώθησης προς τη βουλή της ψή-

φισης του ως άνω άρθρου 33 του Ν.

4067/12.

Επειδή το γεγονός συνιστά το απαρά-

δεκτο για κάθε υπεύθυνο πολίτη φαι-

νόμενο του παραγοντισμού και του

πολιτικαντισμού, ακολουθούμενο από

ασύστολη παραπληροφόρηση και δια-

στρέβλωση της ιστορίας της πολύ

πλαγχθης πλατείας, κρίθηκε σκόπιμο

να έρθουν στην ευρύτερη δημοσιό-

τητα γραπτά ντοκουμέντα τα οποία

αποτυπώνουν την ΑΛΗΘΕΙΑ και βοη-

θούν την τοπική κοινωνία να μάθει.

Τα έγγραφα αυτά είναι:

1. Επιστολή μου προς τον Αρχιτέκτονα

Αν. Υπουργό ΠΕΚΑ κύριο Σηφουνάκη,

για εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.

2508/1997, το οποίο πεισμόνως αρνιό-

ταν το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Η 16670/20.5.2011 ερώτηση του

Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλον-

τος της Βουλής, βουλευτή Μαγνησίας

και άλλων έξι ακόμη βουλευτών προς

την Υπουργό ΠΕΚΑ με την οποία στο

πρόβλημα δινόταν ευρύτερη σημασία

στην ανάγκη εφαρμογής του άρθρου

16 του Ν. 2508/97.

3. Η 5293/15.6.2011 απάντηση του Αν.

Υπουργού προς τη Βουλή.

4. Το από 14/12/11 σημείωμά μας προς

οτν κ. Αν. Υπουργό ΠΕΚΑ (αρ.

πρ.2547/14.12.11).

Ο Δήμος πληροφορήθηκε την ψήφιση

του Ν. 4067/12 από το δημοσίευμα της

ΕΒΔΟΜΗΣ στις 14/04/12 χωρίς να με-

τάσχει (ευτυχώς) παντελώς στην όλη

διαδικασία. Αντιθέτως και παρά τις συ-

νεχείς αναφορές μας προς το Δ.Σ. και

τον ίδιο το Δήμαρχο για εφαρμογή του

νέου Νόμου, που θα έβγαζε και το

Δήμο από τα αδιέξοδά του, παρίστα-

ναν τον κουφό και το χειρότερο ανε-

χόντουσαν επί ενάμιση χρόνο τις

ανόητες ενέργειες της Πολεοδομίας

να εκμαιεύσει υπηρεσιακή γνωμοδό-

τηση για ισχύ πράξεων αναλογισμού

αποζημιώσεων τις οποίες ο Νόμος

απερίφραστα είχε καταστήσει ανίσχυ-

ρες!!

Μπροστά στον επισημαινόμενο από

μέρους μας κίνδυνο να παραπεμφθούν

οι υπεύθυνοι για παράβαση καθήκον-

τος και ενδεχομένως μπροστά στην

αβουλία τους να απαντήσουν στην κα-

ταγγελία Δαβάκη, αποφάσισαν την

εφαρμογή του άρθρου 33 και μακάρι

την απόφασή τους αυτή να τη στηρί-

ξουν και στις προεκλογικές τους δε-

σμεύσεις.

Από όσα σου περιγράφω, μπορείς να

επιλέξεις τα όσα με το δικό σου τρόπο

θα συνθέσεις για δημοσίευση. 

Με εκτίμηση

Βασ. Παναγάκης

Ομοτ. Μέλος Τ.Ε.Ε.

Σημείωση Κ.Β.: Επιλέγω το σύνολο

της επιστολής, η οποία τα λέει όλα και

την οποία, με όσα καλώς γνωρίζω, υιο-

θετώ.

Βέβαια όσο μελάνι και αν χύσουν οι

παρόδιοι, ποτέ δεν θα “σβήσουν” το

άγχος, την αγωνία και την ταλαιπωρία

που υπέστησαν, όταν έβλεπαν να τους

βγάζουν το σπίτι στο σφυρί για να

πληρώσουν τη ...θέα της πλατείας!!

Μία πολύπαθη ιστορία για μία πολύπαθη “πλατεία” Πηγαδακίων
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός επισκέφθηκε

με το Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτρη Κιούση το εργοτάξιο

του ΚΕΛ Κρωπίας, συνοδευόμενοι από την Αντιπεριφερει-

άρχη Ανατολικής Αττικής, Χρυσάνθη Κισκήρα.

Ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την

πρόοδο των εργασιών κατασκευής του αγωγού στο εσω-

τερικό δίκτυο του Κορωπίου, του οποίου έχουν ήδη κατα-

σκευαστεί τα πέντε από τα συνολικά ογδόντα ένα

χιλιόμετρα, τα οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί

μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή,

με προϋπολογισμό περίπου 113 εκ. ευρώ, ποσό που απο-

τελεί το 1/10 του συνολικού πακέτου του ΕΣΠΑ της Περι-

φέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός μετά την ολοκλήρωση της

επίσκεψης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το έργο προχωράει
νοικοκυρεμένα και θα  ολοκληρωθεί εντός του χρονοδια-
γράμματος. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της
Κοινοπραξίας, του Δήμου και της Περιφέρειας.
Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με
ευελιξία οποιαδήποτε απρόοπτη δυσκολία τυχόν εμφανι-
στεί κατά την εκτέλεση του έργου, ώστε να τηρηθούν τα
χρονοδιαγράμματα χωρίς παρεκκλίσεις».
Αντίστοιχα ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δ. Κιούσης σημείωσε:

«Υπάρχει καλή συνεργασία με την Περιφέρεια. Το έργο θα
γίνει εντός του χρονοδιαγράμματος. Αν το είχε αναλάβει η

Κεντρική Διοίκηση θα βρισκόταν ακόμα στις μελέτες. Είναι
γνωστό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλύπτει τα κενά του
Κράτους».
Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, Χ. Κισκήρα ευχαρί-

στησε τον Περιφερειάρχη για τις ενέργειές του με στόχο

την υλοποίηση αυτού του έργου, τονίζοντας ότι: «Η πε-
ριοχή είναι ταχέως αναπτυσσόμενη αλλά ταυτόχρονα έχει
έλλειψη υποδομών».

Αντιπλημμυρική θωράκιση

της Παιανίας
• Με το αντιπλημμυρικό αυτό έργο ο Δήμος Παιανίας θα

θωρακιστεί αποτελεσματικά

• Φαινόμενα πλημμύρας και καταστροφής περιουσιών δε θα

επαναληφθούν

• Τα έργα δεν πρέπει να μένουν στα χαρτιά αλλά να παίρ-

νουν σάρκα και οστά

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός συνοδευόμε-

νος από την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Χρυσάνθη Κι-

σκήρα και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, Δημοσθένη

Μπαρούτα, επισκέφθηκαν ένα πολύ σημαντικό έργο, που

αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Παιανίας.

Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση του έργου, η οποία αφορούσε την κατα-

σκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων του

Δήμου με φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής, έχει ήδη

ολοκληρωθεί και κόστισε 22,5 εκατ. ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επιθεώρησε την δεύτερη φάση

του έργου, επισκεπτόμενος το εργοτάξιο, όπου ο Δήμαρ-

χος Παιανίας, Δημήτρης Δάβαρης, του εξήγησε αναλυτικά

την πρόοδο των εκτελούμενων εργασιών για την ολοκλή-

ρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου. Ο προ-

ϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται

στα 27 εκατ. ευρώ.

O Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα θω-
ρακίσει αντιπλημμυρικά όλο τον Δήμο Παιανίας. Φαινόμενα
πλημμύρας και καταστροφής περιουσιών που ταλαιπωρούν
δημότες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πε-
ριοχή, δε θα επαναληφθούν. Ένα έργο δεν πρέπει να μένει
μόνο στα χαρτιά, στα σχέδια και τις μακέτες, αλλά να παίρ-
νει σάρκα και οστά.

Eργο πνοής

για το Μαρκόπουλο

Το σπουδαιότερο έργο υποδομής του Δήμου Μαρκοπούλου

επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός,

συνοδευόμενος από το Δήμαρχο, Σωτήρη Μεθενίτη και την

Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής, Χρ. Κισκήρα. Πρόκειται

για το έργο της Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Επε-

ξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, με προϋπολογισμό περί-

που 4 εκατομμύρια Ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ανοιχτή στήριξη στον Γιάννη Σγουρό

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης, αφού ευ-

χαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για όλη τη βοήθεια

και τις ενέργειες που έκανε για να «τρέξουν» τα έργα στο

Δήμο του τόνισε: «Χωρίς την οικονομική και ηθική συμπα-
ράσταση από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα αυτά δεν θα
μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή μας. Είναι δεδομένη η
στήριξή μας στον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό.
Η Αυτοδιοίκηση δεν νοείται να έχει κομματικές σημαίες».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, αφού ανταπέδωσε στο Δή-

μαρχο τα θετικά σχόλια πρόσθεσε: «Οι εγκαταστάσεις του
Βιολογικού Καθαρισμού είναι εξαιρετικές. Πρόκειται για
ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή. Με την ολοκλή-
ρωσή του το 2015 θα εξυπηρετηθούν 80.000 κάτοικοι και
θα καταργηθούν περίπου 50.000 βόθροι».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δεσμεύτηκε απέναντι στο Δήμαρχο

ότι θα συμβάλλει στην ταχύτερη περαίωση των διαδικασιών

έγκρισης και εκτέλεσης του έργου της αποχέτευσης των ακα-

θάρτων στην παραλιακή Ζώνη Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη),

22.000.000 ευρώ, προφυλάσσοντας έτσι το παραλιακό μέτωπο

του Δήμου Μαρκοπούλου, που αποτελεί στολίδι, τόσο για τον

τόπο, και για τα Μεσόγεια!

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, απέσπασε επίσης τη ρητή δέ-

σμευση του Περιφερειάρχη, για ουσιώδη βοήθεια όσον

αφορά στην κατασκευή του νέου, 3ου Βρεφονηπιακού

Σταθμού του Δήμου, ένα έργο πολύπαθο, που κωλυσιεργεί

και κινδυνεύει με απένταξη από το ΕΣΠΑ, εξαιτίας των ανα-

ρίθμητων ενστάσεων των εταιρειών, που συμμετέχουν

στον Διαγωνισμό. 

Οι ιδιαίτερα θετικές και σημαντικότατες δεσμεύσεις από

τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, υπάρχουν και πλέον

είναι καταγεγραμμένες, σημείωσε ο δήμαρχος.

Ικανοποιημένος ο Περιφερειάρχης Αττικής μετά την επίσκεψη

στα έργα υποδομής Κορωπίου, Παιανίας, Μαρκοπούλου

Mε το δήμαρχο Δημήτρη Δάβαρη, την αντιπεριφερειάρχη Χρ. Κι-

σκήρα και τον περιφερειακό σύμβουλο Δημοσθένη Μπαρούτα.

Mε το δήμαρχο Σωτήρη Μεθενίτη, την αντιπεριφερειάρχη Χρ. Κισκήρα
μπροστά στον βιολογικό σταθμό.

Οικονομική στήριξη

στην Κεφαλονιά

από την Περιφέρεια Αττικής

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, αποφάσισε ομό-

φωνα την ενίσχυση και στήριξη των σεισμόπληκτων της

Κεφαλονιάς με το ποσό

των 5 εκατομμυρίων ευρώ

από το αποθεματικό της

Περιφέρειας Αττικής, μετά

από πρόταση του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γιάννη

Σγουρού.

Ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής, Γιάννης Σγουρός τό-

νισε:

«Η πολύπαθη Αθήνα που έχει πληγεί κατά το παρελθόν
από τον Eγκέλαδο και γνωρίζει τί σημαίνει να δοκιμάζε-
ται κανείς τέτοιες ώρες, στέκεται στο πλευρό των συμ-
πολιτών μας που επλήγησαν στο νησί της Κεφαλονιάς».
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O ΣΥΡΙΖΑ μετά την πολιτική απόφαση της

Κεντρικής του Επιτροπής, που ανέδειξε

τους υποψηφίους, ανακοίνωσε τις υποψη-

φιότητες για τις 13 Περιφέρειες και ορι-

σμένους Δήμους.

Στην Περιφέρεια Αττικής υποψήφια θα είναι

η Ρένα Δούρου, η οποία μετά την ανακοί-

νωση του αποτελέσματος έκανε την παρα-

κάτω δήλωση:

«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές γενικά, και οι
εκλογές για την Περιφέρεια Αττικής ειδικό-
τερα, είναι η αρχή του τέλους των πολιτικών

του μνημονίου. 
Των πολιτικών που εξαθλιώνουν καθημερινά
τους πολίτες. Των πολιτικών που ακυρώνουν
το μέλλον των νέων. Που αφαιρούν το δι-
καίωμα στην υγεία και την παιδεία από τους
πολίτες. 
Την ίδια στιγμή όμως οι εκλογές στην Περι-
φέρεια Αττικής καθώς και στις υπόλοιπες πε-
ριφέρειες και τους δήμους στέλνουν μήνυμα
ελπίδας. Μήνυμα συστράτευσης όλων όσων
πιστεύουν ότι ο τόπος χρειάζεται ανάπτυξη,
απασχόληση, κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγ-
γύη. Χρειάζεται να ξαναβρεί την αξιοπρέπειά
του. 
Τον στόχο αυτόν, μεγάλο και δύσκολο αλλά
αδιαπραγμάτευτο, θα τον υπηρετήσουμε όλοι
μαζί. Χωρίς εκπτώσεις. Χωρίς υποχωρήσεις.
Με συνέπεια. Και με αίσθηση των ευθυνών.

Βιογραφικά της Ρένας Δούρου: Γεννήθηκε το

1974 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Παιδα-

γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του

Παν/μίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-

λου σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες. Μιλάει

τέσσερεις ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιτα-

λικά και τουρκικά και έχει γράψει βιβλίο με τίτλο:

«Η Απόλαυση του Εθνικισμού» (2007), ενώ έχει

συμπράξει σε διάφορα συλλογικά έργα σχετικά

με ζητήματα εθνικής και διεθνούς πολιτικής. 

Εκλέχτηκε βουλευτής Β΄ Αθηνών με το Συνα-

σπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς στις εκλογές

της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου 2012.  

Στο Δήμο Αθήνας υποψήφιος είναι ο Γα-

βριήλ Σακελλαρίδης

Παφίλης για Περιφερειάρχης,

Συρίγος Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής

Τις υποψηφιότητες για τους δημάρχους, πε-

ριφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, ανα-

κοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.

Για την Περιφέρεια Αττικής, υποψήφιος θα

είναι ο Αθανάσιος Παφίλης, ετών 59, μέλος

της Κ.Ε. του ΚΚΕ, βουλευτής

Βιογραφικά του  Θανάση Παφίλη: Γεννήθηκε το

1954 στο Πίτσιο Φθιώτιδας. Απόφοιτος της Νομι-

κής Θεσσαλονίκης. Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ από

το 1991. Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Μέλος της

ΚΝΕ και της ΑΝΤΙ-ΕΦΕΕ από την δικτατορία.

Βουλευτής Φθιώτιδας την περίοδο 89-93. Έχει

διατελέσει Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών. ΓΓ

Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ει-

ρήνη, ΓΓ του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης

από το 2000

Αντιπεριφερειάρχης για την Ανατολική

Αττική θα είναι ο πρόεδρος του Εργατι-

κού Κέντρου Λαυρίου Βάλσαμος Συρί-

γος, ετών 38.

Yποψηφιότητες για την Περιφέρεια Αττικής
H Ρένα Δούρου και o Θανάσης Παφίλης

Εκτακτη συνεδρίαση πραγμα-

τοποίησε ο Δήμος 3Β, την

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, με

θέματα την Κατανομή ποσού

22,087,76€ στις σχολικές μο-

νάδες για κάλυψη δαπανών

θέρμανσης, την Κατανομή

ποσού 41.545,72€ στις σχο-

λικές μονάδες για την κά-

λυψη λειτουργικών αναγκών

και τον Προγραμματισμό

προσλήψεων προσωπικού

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου, Ανταποδοτικού Χα-

ρακτήρα για την υπηρεσία κα-

θαριότητας έτους 2014, γιατί

είχε καταληκτική ημερομηνία

την 5η Φεβρουαρίου.

Ο Αντιδήμαρχος Διον. Κον-

τονής, ζήτησε προ ημερη-

σίας να πάρουν απόφαση

να συσταθεί μία διαπαρατα-

ξιακή επιτροπή για να ενερ-

γοποιήσει τον κόσμο να

συγκεντρώσουν αναγκαία

είδη για τους σεισμόπλη-

κτους της Κεφαλονιάς.

Είναι μία κίνηση που κάθε

ημέρα όλο και περισσότεροι

οργανισμοί, δημόσιοι και

ιδιωτικοί προβαίνουν, όπως

το Μαρκόπουλο που γρά-

φουμε παραπλεύρως.

Το θέμα καταψηφίστηκε για

διάφορους λόγους από

κάθε σύμβουλο.

Και μου ήρθε η εικόνα του

Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρκοπούλου μόλις προχ-

θές που αποφάσισαν ομό-

φωνα όλες οι παρατάξεις

και όλοι οι σύμβουλοι του

Δ.Σ. να στηρίξουν τους ερ-

γαζόμενους, παρ’ ότι κρέμε-

ται ο πέλεκυς αποπάνω

τους να τους τρέχει ο Μιχε-

λάκης για ποινικές ευθύ-

νες...

Oμόφωνα ναι το

Περιφερειακό Συμβούλιο

Εν τω μεταξύ η Περιφέρεια

Αττικής με ομόφωνη από-

φαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου, ανακοίνωσε

ότι δίνει ένα κονδύλι 5 εκα-

τομμυρίων ευρώ για την

Κεφαλονιά, αλλά σκάλωσε

στη ...γραφειοκρατία. Στη

γραφειοκρατία που εδώ και

τέσσερα χρόνια, υποτίθεται,

απαλείφουν με τις μεταρ-

ρυθμίσεις.

Δεν “πέρασε” η πρόταση 

Κοντονή για συγκέντρωση 

βοήθειας στην Κεφαλονιά
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Τον Αύγουστο του 2012 αποφασίσθηκε από την κυβέρνηση

να σταματήσει η αναπτυξιακή πορεία της αγοράς των φω-

τοβολταϊκών, έναντι κάθε έννοιας λογικής. Αυτή η από-

φαση, η οποία είναι απόρροια κακού κυβερνητικού

σχεδιασμού, εναντιώνεται ξεκάθαρα στο δημόσιο συμφέ-

ρον, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναχαίτιση

των κλιματολογικών επιπτώσεων, μειώνει τα δημόσια

έσοδα, σταματά την προσέλκυση και ενίσχυση άμεσων

επενδύσεων στην Ελληνική επικράτεια και την τοπική κοι-

νωνία από Έλληνες και ξένους επενδυτές και οδηγεί χιλιά-

δες εργαζομένους του κλάδου στην ανεργία. 

Ο κλάδος των ΑΠΕ και ειδικά των φωτοβολταϊκών είχε

απορροφήσει 30.000 εξειδικευμένους εργαζόμενους με

υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ενώ έμμεσα συντηρούσε

50.000 εργαζόμενους σε δορυφορικά επαγγέλματα και

υπηρεσίες. Το 2014, μετά από το στραγγάλισμα του κλά-

δου των φωτοβολταϊκών, έχουν μείνει το πολύ 5.000 ερ-

γαζόμενοι! 

Αυτή η οικονομική και υπεύθυνα κοινωνική ανάπτυξη των

φωτοβολταϊκών εφαρμόστηκε μέσω της αξιοποίησης της

πλέον καθαρής τεχνολογίας που έχει ως πρωταρχικό "καύ-

σιμο" τον ήλιο, που βρίσκεται σε αφθονία στην χώρα μας.

Γεγονός είναι ότι η ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών

τα τελευταία χρόνια ήταν ταχύτερη από την αναμενόμενη

κι αυτό οφείλεται στη ραγδαία πτώση του κόστους του εξο-

πλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση της

ηλιακής ενέργειας, που δεν συνοδεύτηκε έγκαιρα από την

ανάλογη προσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης του

παραγόμενου ρεύματος στον κρατικό φορέα. Η παραγωγή

ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά δεν είναι μια μελ-

λοντική λύση που προωθείται από γραφικούς οραματιστές,

αλλά μια ρεαλιστική, εφαρμοσμένη, τεχνολογία που παρά-

γει ηλεκτρικό ρεύμα με χαμηλό κόστος αξιοποιώντας την

άφθονη δωρεάν ηλιακή ακτινοβολία. Η εγκατεστημένη

ισχύς φωτοβολταϊκών (φ/β) σήμερα συνεισφέρει σε ένα

πολύ σημαντικό τμήμα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας

(20%), το οποίο μάλιστα δεν ελέγχεται κεντρικά, αλλά προ-

κύπτει από ένα μεγάλο πλήθος παραγωγών. Εδώ πιθανόν

να έγκειται και το “μήλον της έριδος”. Ο ηλεκτρισμός και

κατ' επέκταση η ενέργεια είναι το απολύτως απαραίτητο

αγαθό για την λειτουργία της κοινωνίας. Ό,τι είναι το οξυ-

γόνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, είναι η ενέργεια για

την κοινωνία. Χωρίς ενέργεια σταματάνε όλα· βιομηχανίες,

επιχειρήσεις, σπίτια. Παραδοσιακά πολύ λίγοι φορείς ελέγ-

χουν την ενέργεια· το ίδιο το κράτος και μετρημένες στα

δάχτυλα επιχειρήσεις (μονοπώλια), πχ. φυσικού αερίου και

πετρελαίου. Τα φωτοβολταϊκά ήρθαν σε μόλις 5 χρόνια να

το αλλάξουν αυτό, σε δύο επίπεδα. Πρώτα σε επίπεδο με-

σαίου μεγέθους παραγωγών-προμηθευτών, 5-6.000 ιδιο-

κτήτες φ/β πάρκων παράγουν το 15% των αναγκών της

χώρας μας, αλλάζοντας δραστικά τον έλεγχο πάνω στην

ηλεκτρική ενέργεια. Σε δεύτερο επίπεδο πολλές χιλιάδες

παραγωγοί οικιακών συστημάτων πουλάνε τώρα την ενέρ-

γεια που παράγουν, στο δίκτυο της ΔΕΗ και ταυτόχρονα

αντιλαμβάνονται πως η τεχνολογική λύση που έχουν στην

στέγη τους πράγματι παράγει ρεύμα και μπορεί να τους

καταστήσει ενεργειακά αυτόνομους, όποτε αυτοί το επι-

λέξουν, με τα πολλαπλά οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Η μεγάλη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από μι-

κρούς και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς φ/β συστημάτων

όμως, μεταφράζεται σε αχρησιμοποίητη παραγωγική ικα-

νότητα των συμβατικών μονάδων λιγνίτη, πετρελαίου και

φυσικού αερίου. 

Για να μείνουν βιώσιμες αυτές οι μονάδες που πλέον λει-

τουργούν και παράγουν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά

που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, απαιτούν την στήριξη από το

κράτος και αυτό έχει οικονομικό κόστος, γεγονός το οποίο

συνεπάγεται επιμερισμό του κόστους αυτού στους κατα-

ναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Αντί να παρθούν

γενναίες αποφάσεις για ένα πιο σύγχρονο, οικολογικό και

προς το συμφέρον των «πολλών» ενεργειακό μίγμα, η κυ-

βέρνηση δημιουργεί αναχώματα, παρουσιάζοντας “τιμωρη-

τική” διάθεση προς την ηλιακή ενέργεια. 

Εισάγει συνεχώς νέους φόρους και τέλη προς όλους τους

εμπλεκόμενους, παραγωγούς και καταναλωτές, μειώνει τις

εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρισμού των φωτοβολταϊ-

κών χωρίς σχεδιασμό και δημιουργεί ένα ασταθές κλίμα

που αποθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να απο-

λαμβάνει την δωρεάν, άφθονη και καθαρή ενέργεια από

τον ήλιο, προστατεύοντας τα μονοπώλια!

Απαρχή κοσμογονικών αλλαγών στον ενεργειακό τομέα  

Δημοτική παράταξη
“Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου”

Iδρυτική συνέλευση “Πρωτοβουλίας Πολιτών Κορωπίου”,

πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Τετάρτη 5/2 στη Δη-

μοτική Βιβλιόθηκη, παρουσία και στελεχών της “Αναγέν-

νησης”.

Τη διαφορά φαίνεται να

κάνει το Κορωπί, αφού

στην “Πρωτοβουλία Πολι-

τών Κορωπίου”, εμφανί-

στηκε γυναικείο φύλο ως

υποψήφια δήμαρχος· η

Αθηνά Κιούση, εκπαιδευτι-

κός.

Αναπτύχθηκε γόνιμος διά-

λογος και ορίστηκαν συντονιστές 9 θεματικών κύκλων

της Πρωτοβουλίας Πολιτών και ορίστηκαν οι συντονιστές

της κάθε ενότητας.

Θωμάς Πρόφης (Συμμετοχικές Διαδικασίες Δημοτικής

Λειτουργίας)

Ελένη Παπαδοπούλου (Εργασία –Ανεργία)

Μαρία Νουχάκη (Κοινωνία –Οικογένεια)

Γιολάντα Βλάχου (Κοινωνία –Οικογένεια)

Γιώργος Γκίκας (Περιβάλλον)

Διονύσης Κερασιώτης (Χωροταξικός Σχεδιασμός Υποδο-

μές)

Γιώργος Θεοχάρης (Χωροταξικός Σχεδιασμός Υποδομές)

Δημήτρης Παριανός και Δέδες Λιώνης (Πολιτισμός)

Γιάννης Ντούνης (Αθλητισμός- Νεολαία)

Πραγματοποιήθηκε η 2η τα-

κτική Συνέλευση της ΡΙΖΟ-

ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης,  την περα-

σμένη Κυριακή (2/2) στην

Πνευματική Εστία Βούλας.

Η θεματολογία της Συνέ-

λευσης ήταν χωρισμένη σε

δύο μέρη. Στο πρώτο πα-

ρουσιάστηκε η δουλειά της

τεκμηρίωσης και επεξεργα-

σίας θέσεων και προτάσεων

για τα σημαντικά θέματα

που επηρεάζουν τη ζωή των

δημοτών. Η δουλειά αυτή γί-

νεται συλλογικά και μεθο-

δικά εδώ και δύο

τουλάχιστον μήνες, από πο-

λίτες που είναι ενταγμένοι

σε αντίστοιχες Ομάδες δια-

λόγου, επεξεργασίας &

δράσεων της Κίνησης. 

Οι Ομάδες αυτές είναι: Πε-

ριβάλλοντος & Υποδομών,

Κοινωνικής Πολιτικής & Αλ-

ληλεγγύης, Παιδείας – Πο-

λιτισμού & Αθλητισμού, Δη-

μοκρατικών Θεσμών & Συμ-

μετοχής και Οικονομικών.

Oι παρουσιάσεις έγιναν από

τους: Γιούλη Ηλιοπούλου,

Μίλτο Καλαντζή και Θάνο

Ματόπουλο για την Ομάδα

Περιβάλλοντος & Υποδο-

μών, Γιάννη Περακάκη για

την Ομάδα Κοινωνικής Πο-

λιτικής & Αλληλεγγύης και

τη Μαίρη Ηλιάδη για την

Ομάδα Παιδείας – Πολιτι-

σμού & Αθλητισμού. Ακο-

λούθησε διάλογος με

πολίτες οι οποίοι παρενέβη-

σαν με ερωτήματα και προ-

τάσεις.

Στο δεύτερο μέρος της Συ-

νέλευσης, παρουσιάστηκε

από τον Γιώργο Κότσαλη,

το σχέδιο που προτείνει η

Συντονιστική Επιτροπή της

Κίνησης για την επιλογή

υποψηφίων Δημοτικών &

Τοπικών Συμβούλων, καθώς

και το σχετικό χρονοδιά-

γραμμα υλοποίησης. 

Πρόκειται για πρωτόγνωρη

διαδικασία, τουλάχιστον

στο δήμο 3Β, που διασφαλί-

ζει ίσες ευκαιρίες για όλους

και δημόσια – ανοιχτή – δια-

φανή διαδικασία επιλογής

των υποψηφίων, περιλαμβα-

νομένου και του επικεφα-

λής του εκλογικού

συνδυασμού και υποψήφιου

Δήμαρχου της Κίνησης. 

Στα πλαίσια της διαδικασίας

αυτής, προτάθηκαν κατ’

αρχήν 52 πολίτες – μέλη

της ΡιΚιΠ ΒΒΒ για υποψή-

φιοι Δημοτικοί ή Τοπικοί

Σύμβουλοι. Οκτώ από αυ-

τούς προτάθηκαν και για τη

θέση του υποψήφιου Δή-

μαρχου. 

Η διαδικασία θα ολοκληρω-

θεί, στην επόμενη Συνέ-

λευση, που θα

πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 23 Φλεβάρη, στις

10:30 πμ, στην Πνευματική

Εστία Βούλας.

Συνέλευση με επιλογή υποψηφίων 
από την Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ

γράφει

ο Μιχάλης Στεφανίδης
ba (hones) business studies
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Για 11η συνεχή χρονιά, η  Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ε. Β.

Β. & Β, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών,

πραγματοποίησε εκδήλωση - Ημερίδα για τους Εκπαιδευ-

τικούς όλων των βαθμίδων της Μητροπολιτικής της περι-

φέρειας. Η φετινή ημερίδα είχε κεντρικό θέμα: «Η παιδεία
σήμερα», με ομιλητή τον Κων/νο Ζουράρι, πολιτικό επι-

στήμονα και συγγραφέα.

Πριν από την έναρξη της Ημερίδας τελέσθηκε, στον Ι.Ν.

Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας, η Ακολου-

θία του Εσπερινού.  Ακολούθησε η ημερίδα με πολύ μεγάλη

συμμετοχή, μεταξύ των οποίων και πολλοί μαθητές, σπου-

δαστές και φοιτητές.  

O Μητροπολίτης  κ. Παύλος  κήρυξε την Έναρξh της ημε-

ρίδας,  τονίζοντας ότι «συμπληρώνονται φέτος 11  Ημερί-
δες, προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών, αλλά και όλης της
Εκπαιδευτικής κοινότητας της Μητροπολιτικής μας περι-
φερείας».
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους τους συνέδρους για

την  ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση της Ιεράς Μητρό-

πολης και παρουσίασε συνοπτικά το βίο των τριών εορτα-

ζομένων Ιεραρχών. Ο Σεβασμιώτατος σκιαγράφησε την

προσφορά τους στα Γράμματα και την Παιδεία του Γένους

μας και επεσήμανε πόσο επίκαιρες είναι οι διδαχές τους

μέχρι και σήμερα. Στο τέλος της εναρκτήριας ομιλίας του,

ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε εγκαρδίως τον κεντρικό ομι-

λητή Κωνσταντίνο Ζουράρι και τον κάλεσε στο βήμα.

Ο Κ. Ζουράρις ανέβηκε στο βήμα και με το γνωστό του γλα-

φυρό, άμεσο, εύστοχο, αλλά και συχνά καυστικό τρόπο, πε-

ριέγραψε την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει

η παιδεία σήμερα, λησμονώντας τον θησαυρό της ελλη-

νορθόδοξης γνώσης και παράδοσής μας, όπως την δίδαξαν

με τη ζωή τους οι τρεις Ιεράρχες.   Ο ομιλητής, χωρίς να δι-

στάσει, αναφέρθηκε στις αιτίες της σημερινής  κατάστα-

σης της παρακμής της παιδείας και στη σωρεία των λαθών

των εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Ο Κ. Ζουράρις έδωσε

πολλά παραδείγματα από την προσωπική του εμπειρία. Στο

τέλος της ομιλίας του μάλιστα κάλεσε σε συνειδητή αντί-

σταση και χρησιμοποίηση του πολυτονικού συστήματος

γραφής της μίας, ενιαίας Ελληνικής γλώσσης και στην επι-

στροφή στα παλαιότερα και καλύτερα εγχειρίδια. 

Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις και ερωτήσεις των

παρευρισκομένων δασκάλων, καθηγητών και μαθητών. Οι

εκπαιδευτικοί είχαν διάθεση αυτοκριτικής στις τοποθετή-

σεις τους. Στην ίδια κατεύθυνση και τα λεχθέντα των εφή-

βων και νέων, τα οποία προκάλεσαν αίσθηση. 

Στο τέλος της Ημερίδας παρετέθη γεύμα από την Ιερά Μη-

τρόπολη ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού, αγάπης, τιμής και

ευγνωμοσύνης στους συμμετέχοντες. 

«Η παιδεία σήμερα», ημερίδα της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελ.& ΒΒΒ 1η Έκθεση Οικοτεχνίας

στο Δήμο Παλλήνης

Eγκαινιάσθηκε η 1η Έκθεση Οικοτεχνίας του Δήμου

Παλλήνης, παρουσία συνολικά 36 οικοτεχνών και δεκά-

δων δημοτών τιμώντας την πρώτη προσπάθεια του

Δήμου Παλλήνης, να αναδείξει τις δράσεις ιδιωτών και

σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν 3/2, με το καλωσόρισμα

του Δημάρχου Παλλήνης Αθανάσιου Ζούτσου και την

προτροπή μια τέτοια πρωτοβουλία να μετεξελιχθεί σε

θεσμό ανάδειξης της τοπικής τέχνης. 

Όλοι οι πάγκοι ήταν γεμάτοι με προϊόντα ιδιαίτερα και

καινοτόμα και προπαντός ποιότητας. Οι εκθέτες με κέφι

και χαμόγελο καλωσόριζαν τον κόσμο και παρουσίαζαν

τις δημιουργίες τους. 

Η θετική ενέργεια και διάθεση, συμπληρώθηκε με παρα-

δοσιακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Λυ-

κείου Ελληνίδων (παράρτημα Παλλήνης), καθώς και από

τα μέλη του Κέντρου Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνι-

κού Πολιτισμού «Εθνογραφηκά».

Στην έκθεση συμμετέχουν ιδιώτες, φορείς και σχολεία,

εκθέτοντας τα προϊόντα και τις κατασκευές που έχουν

δημιουργήσει και τυποποιήσει οι ίδιοι.
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Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Πανοράματος Κορωπίου “H Πρόοδος”

Ευχαριστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί
θερμά τον κ. Δήμαρχο Κορωπίου Δημήτρη Κιούση και τον
κο Αντιδήμαρχο κο Μανώλη Γρινιεζάκη που μας τίμησαν
με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας.
Επίσης ευχαριστούμε τις φίλες και φίλους του Συλλόγου
μας.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Δ. Βλαχοδιονυσόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Δη-
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με
το σύστημα προσφοράς “με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης” (άρθρο 5 του
Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανά-
θεση του έργου: «Συντήρηση-βελ-
τίωση κατά τμήματα του οδικού
άξονα Μαλακάσα - Μαρκόπουλο-
Ωρωπός - Σκάλα Ωρωπού (παρα-
λία)» συνολικού προϋπολογισμού
750.000,00€, (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.) και για το οποίο έχουν
εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις:
• του Ν.3669/2008 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κα-
τασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4070/2012 και τις λοιπές ισχύου-
σες διατάξεις.
• του άρθρου 20 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των
μετοχών των εργοληπτικών  επιχει-
ρήσεων με μορφή Α.Ε..
• του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α.
(Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27
του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)
• του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» και του
Ν.4018/11( ΦΕΚ21Α΄/30-9-2011)
«Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας
Αττικής»
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ότι
με την εργολαβία αυτή θα επισκευα-
στούν τα περισσότερα φθαρμένα τμή-
ματα του  οδοστρώματος του οδικού
άξονα Μαλακάσα-Μαρκόπουλο- Ωρω-
πός –Σκάλα Ωρωπού (παραλία)
Πρόκειται κυρίως για την συντή-
ρηση του οδοστρώματος του εν
λόγω οδικού άξονα στην έξοδο Μα-
λακάσας προς Μαρκόπουλο που
διέρχεται μπροστά από τις κατα-
σκηνώσεις του Υπουργείου ΥΠΟ-
ΜΕΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) με αρχή

χιλιομέτρησης (χ.θ 0+000) τον Α/Κ
Μαλακάσας της ΝΕΟ Αθηνών Λα-
μίας από χ.θ 0+800 έως χ.θ 2+700
(περίπου).
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 750.000,00
€, που αναλύεται σε :
• 437.661,00 €  για εργασίες,
• 78.778,98 €  για ΓΕ & ΟΕ 18%,
• 77.466,00 €  για απρόβλεπτα 15%,
• 15.850,12 €  για αναθεώρηση και 
• 140.243,90 €  για Φ.Π.Α. 23%
3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
να συμμετάσχουν:   
α.  Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του  τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  στην 1η ,
2η  και 3η τάξη για έργα Οδοποιίας,
ανεξάρτητα από την έδρα τους. 
β. Επιχειρήσεις προερχόμενες
από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει την συμφω-
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Επιχειρήσεις προερχόμενες από
ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και πο-
σοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επι-
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγο-

ρίας. 
ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολο-
γισμό της κατηγορίας για την οποία
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απα-
ραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη-
γορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συμμετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.    
4. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης,
καθώς και έντυπο προσφοράς πα-
ρέχονται από τα γραφεία της
Δ/νσης Δ9, Τμήμα β’, οδός Π. Τσαλ-
δάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος,
γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76,  έναντι του
ποσού των 20 €, μέχρι  και δύο (2)
εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημο-
πρασίας, δηλαδή μέχρι και την 20-
2-2014, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της
Γραμματείας της Δ9 210-9094133,
FAX. επικοινωνίας 210-9219945.
Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00
έως τις 13:00  στον κ. Ε. Μπακο-

γιώργο  - τηλ.: 210 92 28 978.
5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρ-
μόδια επιτροπή στις 25-2-2014
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα που λήγει η επίδοση των προ-
σφορών στα γραφεία της Δ/νσης
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος
τηλ. 210 92 28 978  και telefax:
210.92.19.945).
6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται σε
11.878,12 € και απευθύνεται είτε
στην υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν.
Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο
φορέα κατασκευής, την Περιφέρεια
Αττικής. Σε περίπτωση διαγωνιζό-
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον τριακόσιες
(300) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία δημοπράτησης,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 085 του
Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδι-
κός έργου 2013ΕΠ08500067).
10. Η διάρκεια σύμβασης του έργου
ορίζεται σε  ενενήντα ημερολογια-
κές ημέρες (90) και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας – ενημέρωσης των
υποψηφίων με FAX και e-mail. 
13. Το κείμενο της περίληψης δια-
κήρυξης της δημοπρασίας δημοσι-
εύεται και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττι-
κής: www.patt.gov.gr στην υποενό-
τητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων, της ενότητας: Έργα.                           

Η Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Λιλίκα Βασιλάκου

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩ0Π-517
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                            
Ωρωπός 03/01/2014  
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης  Πρακτικογράφου
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ωρωπού.

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ /2-2014
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1-Τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ.
του Ν.3463/2006
2-Τις διατάξεις του  άρθρου 58
παρ.1 του Ν.3852/2010
3-Τις  διατάξεις του Ν.4024/2011
4-Τις διατάξεις του Ν.4147/2013 
5-Τις διατάξεις του άρθρου 49 του
Ν. 3584/07
6-Την  υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφαση
Δημάρχου Ωρωπού, περί ανάθεσης
τήρησης των πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ωρωπού για το
έτος 2014, στη μόνιμη υπάλληλο
Μαρία Μαναβέλη Κλάδου ΔΕ Διοι-
κητικού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Βεβαιώνουμε ότι οι Συνεδριά-

σεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιούνται πάντοτε εκτός
ωραρίου υποχρεωτικής εργασίας
τις βραδινές ώρες και ημέρες αρ-
γίας λόγω ασχολιών των Δημοτι-
κών Συμβούλων.
2. Καθιερώνουμε από 01-01-2014
υπερωριακή με αμοιβή εργασία
στην υπάλληλο του Δήμου Μανα-
βέλη Μαρία για την τήρηση των
πρακτικών συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού μας Συμβουλίου.
3. Καθορίζουμε τις ώρες της υπε-
ρωριακής απασχόλησης της παρα-
πάνω υπαλλήλου κατ’ ανώτατο
όριο το μήνα σε είκοσι (20).
Η ωριαία αμοιβή, που θα καταβάλ-
λεται για την παραπάνω υπερω-
ριακή εργασία, είναι ίση με εκείνη
που καταβάλλεται κάθε φορά
στους Δημόσιους Υπαλλήλους και
θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6012.0004
του προϋπολογισμού του Δήμου
Ωρωπού οικονομικού έτους 2014.
Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων  του
Δημοτικού Καταστήματος
και περίληψη αυτής να δημοσιευτεί
σε μία τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Δημοτική Κίνηση στα 3Β

«ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στην Πνευματική Εστία

Βούλας, έγινε η πρώτη ανοικτή συνέλευση Ενεργών

Δημοτών, με στόχο την κινητοποίηση όσων θέλουν να

παίρνουν μέρος οι ίδιοι στη λήψη και υλοποίηση των

αποφάσεων που αφορούν στη ζωή τους, γεγονός που

αποβαίνει όρος επιβίωσης υπό τις σημερινές συνθή-

κες απώλειας της εθνικής κυριαρχίας, εκποίησης του

δημόσιου πλούτου, κατασχέσεων των ιδιωτικών περι-

ουσιών και εκπατρισμού των νέων λόγω της ανεργίας

που ξεπέρασε το 60%. 

Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος που οδήγησε στo συμ-

πέρασμα ότι: «Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές
αποτελούν μοναδική ευκαιρία οι Δημότες να πάρουν
τις τύχες τους στα χέρια τους και προς αυτή την κα-
τεύθυνση αποφασίστηκε η ίδρυση  Δημοτικής Κίνησης,
με αποκλειστικό όργανο  για την λήψη και την υλο-
ποίηση αποφάσεων την ανοιχτή Συνέλευση και τις κα-
θολικές ψηφοφορίες των εγγεγραμμένων μελών της,
που να λειτουργεί, μεταξύ των άλλων, με την κυκλική
εναλλαγή και την αυτοδέσμευση ανακλητότητας στις
θέσεις ευθύνης». 

Ο τίτλος της παράταξης θα είναι “Δυνάμεις της κοι-

νωνίας - άμεση δημοκρατία στη Βάρη, Βούλα, Βου-

λιαγμένη”.
Πληροφ. 6973005245 – 6977253957 – 6945027027

https://www.facebook.com/groups/488737654572346/

Νέα προνόμια και παροχές εξασφάλισε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με
τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών – Κλινική Π.
Φαλήρου,  στον τομέα της υγείας για
τους κατόχους της Κάρτας Δημότη.
Με βάση τη συνεργασία αυτή, οι κάτοχοι
της Κάρτας Δημότη έχουν δωρεάν απε-
ριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους

εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών
ιατρείων του Ιατρικού Π. Φαλήρου (Πα-
θολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και
Χειρούργο) 24ώρες το 24ώρο 365 ημέρες
το χρόνο. 
Παράλληλα, παρέχεται από τη Νοσοκο-
μειακή Μονάδα έκπτωση 15% στις επι-
σκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
σε όλες τις ειδικότητες στο Ιατρικό Π.
Φαλήρου, προνομιακές τιμές και ειδικές

εκπτώσεις στις Διαγνωστικές εξετάσεις,
σε check-up για άνδρες και γυναίκες και
στα έξοδα νοσηλείας, καθώς και δωρεάν
χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων
(EMS) σε περίπτωση εισαγωγής στο Ια-
τρικό Π. Φαλήρου.   

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης Σ. Πανάς ευχαρίστησε τη Διοίκηση
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών – Κλινικής
Παλαιού Φαλήρου για την απόφασή της
να συνεργαστεί με το Δήμο και το πρό-
γραμμα της Κάρτας Δημότη, τονίζοντας
μεταξύ άλλων πως «η συνεργασία του
Δήμου μας με τον Όμιλο του Ιατρικού
Αθηνών εξασφαλίζει σημαντικά προνόμια

στον τομέα της υγείας για τους κατοί-
κους του Δήμου μας, καθώς τους παρέχει
τη δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν
παροχές υγείας αλλά και υπηρεσίες με
μειωμένο τιμολόγιο. Αναγνωρίζοντας
πάντα τα νέα δεδομένα που έχουν δημι-
ουργηθεί εξαιτίας της δυσμενούς οικονο-
μικής συγκυρίας, ως Δήμος αναζητούμε
νέες ευκαιρίες και συνεργασίες, ώστε να
παρέχουμε στους Δημότες μας κάθε δυ-
νατότητα βελτίωσης της καθημερινότη-
τάς τους, δίνοντας έμφαση σε
σημαντικούς τομείς όπως η υγεία.
Παράλληλα, με το πρόγραμμά μας
«Κάρτα του Δημότη» έχουμε δημιουργή-
σει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στους
Δημότες μας και σε επιχειρήσεις της πε-
ριοχής μας από την οποία επωφελούνται
όλοι». 
Για τους όρους και τα προνόμια, αλλά και
τις προσφορές από τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις με το πρόγραμμα της ΚΑΡ-
ΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ, οι οποίες ανανεώνονται
και εμπλουτίζονται διαρκώς, μπορείτε να
ενημερώνεστε, στην ιστοσελίδα του
Δήμου:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/item/1232.

Νέες παροχές στην “Κάρτα Δημότη” στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Σημαντικό βήμα στη διαδι-

κασία άρσης της ασυλίας

της τρόικας για παραβιάσεις

των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των στην Ελλάδα και σε

άλλες χώρες έγινε πλέον

(3/2) στο Στρασβούργο

καθώς η Ολομέλεια της Κοι-

νοβουλευτικής Συνέλευσης

του Συμβουλίου τους Ευρώ-

πης ψήφισε υπέρ και έκανε

δεκτές δύο  από τις επτά

τροπολογίες που κατέθεσε

ο Κοινοβουλευτικός Εκπρό-

σωπος των Ανεξάρτητων

Ελλήνων και μέλος του

Προεδρείου των Ευρωπαίων

Αντιφεντεραλιστών – Δημο-

κρατών, Βουλευτής Ηρα-

κλείου Νότης Μαριάς.

Οι εν λόγω τροπολογίες

συμπεριλήφθηκαν σε σχε-

τικό Ψήφισμα και Σύσταση

αντίστοιχα της Κοινοβου-

λευτικής Συνέλευσης του

Συμβουλίου της Ευρώπης

που αφορά στον έλεγχο

των διεθνών οργανισμών

για παραβιάσεις των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων.

Με την ψήφιση των παρα-

πάνω τροπολογιών άνοιξε ο

δρόμος για τον έλεγχο και

την επιτήρηση της τρόικας

από το Συμβούλιο της Ευ-

ρώπης.  

Ταυτόχρονα δρομολογείται

και η έναρξη διαδικασιών

για την άρση της ασυλίας

της τρόικας και των υπαλ-

λήλων της, προκειμένου να

μπορούν να παραπεμφθούν

για παραβιάσεις της κείμε-

νης νομοθεσίας σε σχέση

με την προστασία των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων

ενώπιον των δικαστηρίων

των χωρών – μελών του

Συμβουλίου της Ευρώπης

στις οποίες  εφαρμόστηκε

το μνημόνιο.   

Μετά την ψήφιση των τρο-

πολογιών ο Νότης Μαριάς

έκανε την παρακάτω δή-

λωση: «Ο Τόμσεν και η

παρέα του θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι του λοιπού
δεν θα μπορούν να κρύβον-
ται πίσω από την υποτιθέ-
μενη ασυλία τους για να
αποφύγουν την παραπομπή
τους στα ελληνικά δικαστή-
ρια για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην πατρίδα μας. Ταυτό-
χρονα η τρόικα δηλαδή η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο θα βρίσκονται υπό
την συνεχή επιτήρηση του
Συμβουλίου της Ευρώπης,
δηλαδή της μεγάλης ευρω-
παϊκής οικογένειας των 47
κρατών της γηραιάς ηπεί-
ρου. Γιατί και οι επιτηρητές
πλέον θα επιτηρούνται. Τα
ψέματα λοιπόν τελείωσαν». 

Tην πρώτη του νέου έτους συνεδρίαση

πραγματοποίησε η Δημοτική Επιτροπή

Υγείας Κορωπίου (ΔΕΥΚ)  υπό την προεδρία

του δημοτικού συμβούλου και προέδρου

της, Σπυρίδωνα Κόλλια. Την συνεδρίαση

απασχόλησε το νέο νομοσχέδιο για την

υγεία που κατατέθηκε στην Ολομέλεια της

Βουλής και οι πιθανές επιπτώσεις στο σύ-

στημα υγείας και στη λειτουργία των δημο-

τικών δομών πρωτοβάθμιας παροχής

φροντίδας, αν ψηφιστεί και εγκριθεί από τη

Βουλή. 

Την εισήγηση για το παραπάνω ζήτημα

έκανε  ο επιστημονικός συνεργάτης της Δ.Ε

Υγείας, εθελοντής ιατρός Αντώνης Γεωρ-

γάκης, ο οποίος περιέγραψε με σαφήνεια

τις δραματικές επιπτώσεις της κυβερνητι-

κής πολιτικής στον χώρο της υγείας. Η

εξέλιξη αυτή επιτάσσει τη μεγαλύτερη δη-

μοσιοποίηση του ρόλου της πρωτοβάθμιας

αυτοδιοίκησης δηλ. των δήμων, στη στήριξη

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο

πλαίσιο μιας  επαναθεμελίωσης του συστή-

ματος υγείας στη χώρα μας. Δεν μπορεί για

μια ακόμη φορά να αποφασίζει η κεντρική

διοίκηση τέτοιας έκτασης και φύσης αλλα-

γές, χωρίς διάλογο, χωρίς διεπιστημονική

υποστήριξη, σημειώνουν με νόημα, μέλη

της επιτροπής.

Στη συνέχεια διεξήχθη συζήτηση για τον

απολογισμό της  λειτουργίας των νέων δη-

μοτικών δομών των Δημοτικών Ιατρείων και

Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου καθώς

και της δομής κοινωνικού παντοπωλείου.

Επισημάνθηκαν προβλήματα, προτάθηκαν

πρακτικές λύσεις και προσδιορίστηκαν οι

ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Κ. Σπυρίδων Κόλλιας

ενημέρωσε ότι εξυπηρετούνται από τις

δομές δημοτικών ιατρείων, κοινωνικού ια-

τρείου, φαρμακείου κατά μέσο όσο 550 δη-

μότες, ενώ τον Δεκέμβριο εξυπηρετήθηκαν

πάνω από 750 άποροι, ανασφάλιστοι και

άνεργοι. Ο Σπ. Κόλλιας επισήμανε ότι η

φτωχοποίηση των οικογενειών και ευπαθών

ομάδων δεν έχει σταθεροποιηθεί με αποτέ-

λεσμα τη συνεχή αύξηση των πολιτών που

προστρέχουν πλέον στις δημοτικές δομές

ή σε οποιονδήποτε μπορεί να τους βοηθή-

σει.

Η Δημοτική Επιτροπή Υγείας (Δ.Ε.Υ.) απο-

φάσισε επίσης τη δημιουργία εμβολιαστι-

κού κέντρου σε δημοτικό κτίριο σε συνερ-

γασία με κρατικές και ιδιωτικές μονάδες

για την πρόληψη νοσημάτων που το

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ θεωρεί επιβεβλημένο να αντι-

μετωπιστούν, τη διοργάνωση ημερίδας βρά-

βευσης σε όσους στηρίζουν το έργο των

κοινωνικών δομών υγείας, ενώ θα παρου-

σιαστούν εισηγήσεις για την ίδρυση της δη-

μοτικής δομής πρόληψης καθώς και τα

επιστημονικά συμπεράσματα από την περ-

σινή δράση πρόληψης της στοματικής

υγείας σε δημοτικά σχολεία.

Ιατρείο Κιτσίου

Οπως ενημέρωσε, μπαίνει  σε πλήρη λει-

τουργία το πρωινό δημοτικό ιατρείο στο

ΚΑΠΗ Κιτσίου, ύστερα από τις αναγκαίες

προσαρμογές του χώρου και την υλικοτε-

χνική υποδομή του. Το ιατρείο λειτουργεί

κάθε Τρίτη από 09:00-13:00 με την παθο-

λόγο  Μ. Κόλλια με προγραμματισμένα ραν-

τεβού, στα τηλέφωνα 210-662 11 26  και

210-60 26 441 ( ώρες 08:30-14:30).

Εύσημα παίρνει η Δημοτική Επιτροπή Υγείας Κορωπίου
Μια Επιτροπή που δουλεύει άριστα με εθελοντές γιατρούς 

υπό την προεδρία του δημοτικού σύμβούλου και γιατρού Σπυρίδωνα Κόλλια

Ανοιξε ο δρόμος για έλεγχο και επιτήρηση της τρόικας

από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Νότης Μαριάς (Ανεξάρτητοι Ελληνες)

Τρεις βουλευτές από 3 κόμματα 

κατέθεσαν κοινή ερώτηση 

για την υγεία και πέτυχαν 

Όταν οι πολιτικοί  σκέφτονται και πράττουν πέρα από  κομματικά

στεγανά και ταυτότητες, βάζοντας την κοινή λογική και τις ανάγ-

κες της ελληνικής κοινωνίας πάνω απ΄όλα, τότε ναι, υπάρχει μια

αχτίδα ελπίδας και προοπτικής στους  δύσκολους καιρούς που

διανύουμε.  

Η πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 18Α / 31-1-14) του Υπουργείου Υγείας

που αλλάζει τη Διαγωνιστική  Διαδικασία της Προμήθειας Φαρ-

μάκων των Νοσοκομείων, βάζοντας τέλος στο  αποτυχημένο, μο-

νοπωλιακό και  επικίνδυνο μοντέλο του ενός προμηθευτή,

αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. 

Αφήνοντας στην άκρη τις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις, ο

βουλευτής Αττικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παύλος Χαϊκάλης

σε συνεργασία με τους βουλευτές Παναγιώτη Κουρουμπλή (ΣΥ-

ΡΙΖΑ) και Κατερίνα Μάρκου (ΔΗΜΑΡ), ένωσαν ουσιαστικά τις δυ-

νάμεις τους μέσω ερώτησης που έφεραν στη Βουλή για την

ανατροπή του επικίνδυνου μοντέλου προμηθειών φαρμάκων.

Πέρα από το μονοπωλιακό του χαρακτήρα, το μοντέλο του ενός

προμηθευτή που δυστυχώς είχε υιοθετηθεί επί ημερών του Λο-

βέρδου, πυροδότησε μια σειρά προβλημάτων ως προς την ομαλή

και επαρκή προμήθεια των νοσοκομείων της χώρας και την εξα-

σφάλιση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου των χρόνιων ασθενών,

υπονομεύοντας την δημόσια υγεία και δημιουργώντας πανικό και

απόγνωση σε ασθενείς και ιατρούς. 

Πρόκειται για μια ουσιαστική και ζωτικής σημασίας κοινοβουλευ-

τική παρέμβαση που ενστερνίστηκε και υλοποίησε και ο Υπουργός

Υγείας    Άδωνiς Γεωργιάδης.

Ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση για εκείνους τους βουλευτές που

έχουν γίνει απλοί χειροκροτητές...
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,  117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου
6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανά-
θεση του έργου «Εργασίες συντή-
ρησης οδικού δικτύου Περιφ.
Ενότητας Ανατολικής Αττικής», με
προϋπολογισμό 3.000.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
25 / 02 / 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
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν
στην 3η, 4η και 5η (υπό τις προϋπο-

θέσεις του Νόμου) τάξεις για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ-
γεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής,
με ΚΑΕ: 9779.05.029.01. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 48.285,00€ αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύ-
νεται είτε στην Υπηρεσία που διε-
ξάγει το διαγωνισμό, είτε στον
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγω-
νιζόμενης 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 εργα-
σιών στο ποσό των 1.640.000,00€,
με ΓΕ & ΟΕ 28% 459.200,00€,
απρόβλεπτα 15% 314.880,00€,
αναθεώρηση 24.944,39 € και Φ.Π.Α.
560.975,61€. 
9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτη-

σης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοκτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 
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 2005333, FAX επικοινω-
νίας 210 6032993, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ.
Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 20-
02-2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία,
Ελληνίδα με πανεπι-
στημιακές γνώσεις για
φύλαξη ή διδασκαλία
παιδιών.  Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ.
έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ: κυρία ανα-

λαμβάνει τη φύλαξη μι-

κρών παιδιών, δουλειές

σε σπίτι και σιδέρωμα

ρούχων. Τηλ. 210 9932687

- κιν. 6987880112

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

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

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΠΩΛΕΙTAI χώρος στάθμευσης σε υπό-

γειο, ασφαλισμένο και κλειστό χώρο πολυκατοικίας

(γκαράζ) με αυτόνομη είσοδο, καθώς και αποθήκης

στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. 

Περιοχή Λαιμός Βουλιαγμένης, 

τηλ. επικοινωνίας 22820 71832

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. 

Τηλ. 210 6030.655, 8959.004

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστη-

ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου Derby Αγ-

γλιας και  σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς

Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία

Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

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

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινή-

των από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 Αγγ. Βήχος

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 17 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για:

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  - Διαγωνισμούς Δημοσίου

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.:  18/2013
ΚΑ  :15.7341.0001
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:4285/05-02-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού  Ατ-
τικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το
σύστημα της προσφοράς με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
N. 3669/08, για την ανάδειξη ανα-
δόχου για την εκτέλεση του έργου: 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙ-
ΡΙΑ, Προϋπολογισμού Δαπάνης
487.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %) 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 365 μέρες

Το έργο χρηματοδοτείται από:
ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
• Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2
(Κ/Ξίες), 1η, 2η, 3η (εντός νομού
έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  & Α1, Α2, 1η για
έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει την  25-2-
2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00
πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών)
στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ της Περιφέρειας Αττικής  Ιθά-

κης 12  ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία 7.894,21 ευρώ. και θα απευ-
θύνεται προς ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
του Νομού   Αττικής
Περισσότερες πληροφορίες δίδον-
ται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ του Νομού  Αττικής  κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα
2106604723 και στο fax:
2106604643.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη

ΙΕΚ, 23 ετών με αγάπη για τα

παιδιά ζητεί εργασία σε Παι-

δικό Σταθμό ή αναλαμβάνει

την φύλαξη παιδιών και βρε-

φών. Περιοχές ΒΒΒ & Γλυ-

φάδα, τηλ. 6971 569154. 

Ποιότητα ζωής για όλους
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Παλλήνης
Προϋπολογισμός: 487.000,00 ευρώ  (με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ & από Εθνικούς Πόρους
Χρήση:   2014

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. & FAX. 2109631041

Email. stathatos@fitandgo.gr

ΕΛΑΣΤΙΚΑ:  CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGE-

STONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- ΕΞΑΤΜΙΣΗ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ -

ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-

SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑ-

ΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :  
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥ-

ΣΙΜΟ 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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

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

Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

H νέα μικροχειρουργική βάζει τέλος, στην αναπηρία των

δακτύλων του χεριού, την οποία προκαλεί η ρευματοειδής

αρθρίτιδα αλλά και οι καταστροφικοί τραυματισμοί των αρ-

θρώσεων.

Oπως τονίστηκε στο Παναμερικανικό Συνέδριο Επανορθω-

τικής Μικροχειρουργικής, Χειρουργικής Χεριού και Περι-

φερικών Νεύρων (8 - 14 Ιανουαρίου στη Χαβάη)  η

αποκατάσταση στη σοβαρή βλάβη των δακτύλων είναι δια

βίου, ενώ σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες μετά τα

πρώτα δέκα χρόνια το ποσοστό επιτυχίας στις συγκεκριμέ-

νες επεμβάσεις κυμαίνεται πάνω από 70%!

«Είναι σημαντικό  επίτευγμα  για την μικροχειρουργική χε-
ριού να δίνει φυσική κίνηση στις αρθρώσεις των δακτύλων
στο χέρι μιας γυναίκας η ενός πιανίστα, παρ’ ότι  αυτό είχε
υποστεί βαριά βλάβη είτε από αρθρίτιδα  είτε από τραυμα-
τισμό», αναφέρει ο χειρουργός ορθοπεδικός, μικροχει-

ρουργός χειρός Γιάννης Ιγνατιάδης.

Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση

των δακτυλικών αρθρώσεων  με  κεραμικές μικρό-προθέσεις, γί-

νεται με τοπική νάρκωση και δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά.

Ο ασθενής παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο μόλις

ένα βράδυ και μετά την επιστροφή στο σπίτι  το χέρι ακι-

νητοποιείται με νάρθηκα  για δυο  εβδομάδες, ενώ απαι-

τείται φυσικοθεραπεία για 4-5 εβδομάδες.

«Ο ασθενής  θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και βα-
ρύτητα  στις οδηγίες του γιατρού μετά την επέμβαση. Δεν
θα πρέπει να επιφορτίζει το χέρι με κραδασμούς και βαριές
εργασίες,  προκειμένου να μην κακοποιούνται τα δάκτυλα
και να φθείρονται  πρώιμα οι προθέσεις» πρόσθεσε ο Γ.

Ιγνατιάδης.

ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της επέμβασης εξαρτάται από

το βαθμό της αρχικής βλάβης, την ποιότητα της πρόθεσης,

την τελειότητα της τεχνικής του γιατρού (καλή εκπαίδευση

και εργαλεία), την πληρότητα και επάρκεια της μετεγχει-

ρητικής φυσικοθεραπείας που ακολουθει ο ασθενής. 

Ωστόσο σύμφωνα με επιστημονικές  μελέτες, που έγιναν

σε ομάδες ασθενών, οι οποίοι  χειρουργήθηκαν με τα νέα

υλικά (pyrocarbon ή ceramic) το ποσοστό επιτυχίας μετά τα

δέκα πρώτα χρόνια ξεπερνά το 70%. 

Μάλιστα οι ασθενείς αυτοί δήλωσαν από 70-81%  απόλυτα

ικανοποιημένοι έως ικανοποιημένοι όσον αφορά τη βελ-

τίωση εύρος κίνησης που επετεύχθη στις αρθρώσεις των

δακτύλων. Αντίστοιχα μικρότερα ποσοστά επιτυχίας είχαν

οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν  μικρό-προθέσεις σιλικό-

νης (SILASTIC). 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η μακροβιότητα (από 10

χρόνια μέχρι και δια βίου μπορεί να εξασφαλισθεί αν απο-

φεύγονται οι υπερβολικές φορτίσεις, η υπέρχρηση και οι

κραδασμοί) δεδομένου ότι στα δάκτυλα δεν έχουμε την

αναγκαστική φόρτιση με όλο το βάρος του σώματος όπως

στα κάτω άκρα. Κι αυτό το τονίζουν γιατί π.χ. οι προθέσεις

ισχίου ή γόνατος δεν επιβιώνουν πάνω από  15 χρόνια.

Η εφαρμογή αυτών των κεραμικών μικρό-προθέσεων δεν

έχουν ένδειξη σε άτομα που κάνουν extreme sport όπως

πολεμικές τέχνες, μποξ, αναρρίχηση  και σε αυτούς που

κάνουν βαριές χειρονακτικές εργασίες.

ΠΑΛΙΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η καταστροφή των αρθρώσεων των δακτύλων (κατα-

στροφή του αρθρικού χόνδρου των αρθρικών επιφανειών)

είτε λόγω αρθρίτιδας (εκφύλιση ή ρευματισμοί) είτε λόγω

τραυματισμού (ενδοαρθρικό κάταγμα με συντριβή) μέχρι

πρό τινος θεραπευόταν με αρθρόδεση (μόνιμη αγκύλωση

με βίδες) των εν λόγω αρθρώσεων. Πρώτα όμως ο χει-

ρουργός αφαιρούσε τον εναπομείναντα αρθρικό χόνδρο,

με αποτέλεσμα την κατάργηση της άρθρωσης και της κίνη-

σης του δακτύλου.

Αυτή η θεραπεία είχε σκοπό την κατάργηση του πόνου, τό

σταμάτημα της εξέλιξης της αρθρίτιδας και την εξασφά-

λιση σταθερότητας στο δάκτυλο. Τα αρθριτικά δάκτυλα,

είτε από ρευματισμούς, είτε από τραυματισμούς (μετα-

τραυματική αρθρίτιδα) παρουσιάζουν έντονο πόνο και

αστάθεια.

Οι πάσχοντες δεν μπορούσαν να εργασθούν, αλλά και να

συλλαβουν αντικείμενα στη καθημερινη τους διαβίωση, ενώ

το εύρος κίνησης κάμψης-έκτασης προοδευτικά περιοριζό-

ταν  μέχρι τελικής αγκύλωσης.

Μέχρι την δεκαετία του 1990 οι προθέσεις αρθρώσεων

έχαιραν ευρείας εφαρμογής στη θεραπεία αρθρίτιδος

ισχίων και γονάτων. Σήμερα  αντικαθίστανται με επιτυχία

και οι άλλες αρθρώσεις, όπως οι αρθρώσεις τών δακτύλων

και κυρίως οι δύο πρώτες (μετακαρποφαλλαγγικές και

εγγύς φαλαγγοφαλαγγικές).

Μετά το 1990 χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μεταλλικές προ-

θέσεις στα δάκτυλα, ενώ αργότερα δοκιμάσθηκαν προθε-

σεις σιλικόνης (SILASTIC). Μετά το 2000 επικράτησαν οι

προθέσεις από PIROCARBON και αργότερα από ΚΕΡΑ-

ΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

www.ignatiadismicrohand.eu

www.microhand-ortho-spine.gr

www.greekmedicaltravels.com              

COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

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

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

Τέλος στην αναπηρία δακτύλων του χεριού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ουρολόγος-Ανδρολόγος 
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών

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

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)

Τηλ. 22990 46446,  6944 690344

e-mail: proubesis@hotmail.gr
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Ο Δήμαρχος συγχαίρει 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συγχαίρει

θερμά την ομάδα των νεανίδων του
Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου.

Τέτοιες μεγάλες νίκες και πρωτιές, απο-

δεικνύουν ότι η σκληρή και εντατική

προσπάθεια, η επιμονή και η υπομονή,

φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα,

ανταμείβοντας και αναπτερώνοντας το

ηθικό τόσο των αθλουμένων, όσο και

των ανθρώπων που τους στηρίζουν.

Τα συγχαρητήρια αξίζουν βεβαίως

εκτός από τις αθλήτριες και τους γονείς

τους και ο προπονητής της ομάδας κος

Γιάννης Ορφανός, καθώς επίσης και οι

παράγοντες – συμπαραστάτες της ομά-

δας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου πρόκειται να

βραβεύσει τις αθλήτριες που ξεχώρισαν

και οδήγησαν την ομάδα στον τίτλο του

Πρωταθλητή, στην πρώτη δημόσια εκ-

δήλωση του Α.Ο.Μ.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης

Tα ΜΙΝΙ του ΠΡΩΤΕΑ

στη Θεσσαλονίκη

Την πρώτη της φιλική αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη

έδωσε η ομάδα ΜΙΝΙ Αγοριών του Πρωτέα με αντίπαλο τα

Αστέρια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή το πρωί του

Σαββάτου 1/2, όπου και ηττήθηκε με 44-31.
Τα δεκάλεπτα: 12-12, 22-18, 32-28, 44-31

Εμφανώς καλύτερη και με μεγαλύτερη όρεξη από ότι στην

πρωινή αναμέτρηση με τα Αστέρια, η ομάδα ΜΙΝΙ Αγοριών

του Πρωτέα νίκησε το απόγευμα του Σαββάτου τον Μαν-

τουλίδη με 59-56, σε μια αναμέτρηση όπου δεν κρατήθηκε

χρόνος και παίχτηκε μπάσκετ περίπου 5 δεκαλέπτων.

Αυτή η διαδρομή του Πρωτέα στην Θεσσαλονίκη δεν θα

μπορούσε να κλείσει καλύτερα από την αναμέτρηση της

Κυριακής με αντίπαλο τον Άρη (10:00), σε ένα παρκέ που

έχουν πατήσει το πόδι τους μεγάλα ονόματα της ιστορίας

του Ελληνικού μπάσκετ με μεγαλύτερο αυτό του Νίκου

Γκάλη, όπου το όνομα του πλέον έχει δοθεί στην αίθουσα

μπάσκετ του Αλεξάνδρειου Μελάθρου.

H "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καλεί σε μια

βραδιά γεμάτη πολεμική αρετή και παράδοση, γεμάτη

άλογα και τόξα,  γεμάτη μύθους από το παρελθόν και

όνειρα για το μέλλον μιας και το παρόν αποδεικνύεται αρ-

κετά ζοφερό για να ασχοληθεί κανείς μαζί του!

Το βράδυ του Σαββάτου,  8 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στην

αίθουσα «ΟΡΦΕΥΣ», Ακαδημίας 88 β’ όροφος, θα μιλήσουν

για την αρχέγονη πολεμική τέχνη της Έφιππης Τοξοβο-

λίας, για την εναλλακτική ιππική θεραπεία της Azva Yoga,

για την Έφιππη Σπαθασκία. Με λίγα λόγια, για την προ-

σφορά στο σύγχρονο Πολιτισμό μιας μικρής Ομάδος συγ-

χρόνων Ελλήνων που ζουν σαν στρατιώτες, αλλά νοιώθουν

πραγματικοί καλλιτέχνες: των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ»!

Η Έφιππη Τοξοβολία χαρακτηρίστηκε από την Unesco ως

παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και ετέθη υπό την αι-

γίδα της.  www.horsebackarcherygr.com

Αρχέγονη πολεμική τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας

Τo ΣαββατοΚύριακο 1-2 Φεβρουαρίου

στα πλαίσια του πρωταθλήματος πο-

δοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ ο Αρης Βού-

λας συμμετείχε στους αγώνες:

1. Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ 15η αγωνι-

στική: Αρης Βούλας - Λαυρεωτική 6-1

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΟΥΛΗΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Χ.

(46' ΡΑΠΑΙ), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΣΚΟΣ (46'

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Α.), ΖΑΧΑΡΗΣ, ΜΟΥΣΤΕΡΑ-

ΚΗΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΠΑ-

ΠΑΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (62' ΤΟΛΙΑΣ),

ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ (46' ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ).

Τα γκολ για τον Αρη πέτυχαν: ΔΗΜΟ-

ΠΟΥΛΟΣ 18' & 49', ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ 24' &

32', ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 44" (ΦΩΤΟ) & 72'.

2. Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ 20η αγωνι-

στική: ΜΑΡΚΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0 - 0.

3. Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ 16η αγωνιστική:

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΥΒΑΡΑΣ 2 - 1.

Aγώνες με τον Αρη Βούλας

Το πρωτάθλημα ΕΣΠΑΑ κατέκτησαν οι νεανίδες

του Α.Ο. Μαρκοπούλου στο βόλεϊ
Μετά από δυο συνεχόμενους χαμένους τελικούς με Ηρα-

κλή Κηφισιάς (2012) και Παναθηναϊκό (2013) οι νεανίδες

του A.O. Μαρκόπουλου κατέκτησαν για πρώτη φορά το

Πρωτάθλημα ΕΣΠΑΑΑ Νεανίδων, όπου επικράτησαν στον

τελικό με 3-0 σετ του Ηρακλή Κηφισιάς στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο της Κάντζας.

Στη τελετή απονομής του κυπέλλου η αρχηγός του Μαρ-

κόπουλου Revoil Σταύρια Πολύδωρου σήκωσε το κύπελλο

στον ουρανό της Κάντζας και αποθεώθηκε. Τέλος, μετά

την ψηφοφορία 4 προπονητών που βρέθηκαν στο φάιναλ-

4 Νεανίδων της ΕΣΠΑΑΑ αναδείχθηκαν οι παίκτριες που:

ΜVP του Final-4 ψηφίστηκε Νάσια Λιάγκη (Μαρκόπουλο),

καλύτερη λίμπερο η Εμμανουέλλα Οικονομοπούλου (Ηρα-

κλής Κηφισιάς), καλύτερη επιθετικός η διεθνής με την

εθνική ομάδα Αλεξάνδρα Ψωμά (Μαρκόπουλο) και καλύ-

τερη πασαδόρος η Ευανθία Λάβδα (Ηρακλής Κηφισιάς).
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Για την 16η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας Ανδρών

στον εντός έδρας αγώνα του Α.Ο. “Αναγυρούς” με

την ομάδα της Ενωσης Αμφιάλης, ο Αναγυρούς πήρε

έυκολα τη νίκη, όπως δείχνει και το τελικό σκορ με

72-48.

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΕΠΣ 72-48

Βάρη: (Γολέμης, Κωτσάκη) Καρατζάς 7 (1), Βουράνης

4, Παπαγεωργίου 7(1), Παπαζιάν 1, Μαλλιάρας Πα-

γώνης 18 (1), Φουντούλης 6, Χαλκιάς 11, Κατσιούλης

5, Κατσάκος Γ., Αγαλιώτης 8, Κατσάκος Σπ.5.

Αμφιαλη: (Κεφαλίδης) Γλαράκης 9, Παπαναγόπουοος

2, Κουκούρης, Ηλιαδάκης 10, ΜΠαμπάτσικος 2, Κα-

ραγεωργάκης 6, Οικονόμου Μπαμπάκος 11, Πετρά-

κος, Κάσσος 2, Κασκάδης 2, Παρηγόρης.

Στον αγώνα που έγινε την 1η Φεβρουαρίου (18η Αγω-

νιστική, Β’ κατηγ. Εφήβων ο Α.Ο. Βάρης πήρε τη νίκη

εντός έδρας με 73-68 από την ομάδα του Εσπερου

Καλλιθέας.

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ - ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 73-68

Νίκες του Αναγυρούντα

Με την υποστήριξη του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ο Σύλλογος Ιδιο-

κτητών Ιστορικών Αυτοκινήτων διοργανώνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου τον 21ο

Γύρο Αττικής, ένα regularity rally

για καλά προετοιμασμένα ιστο-

ρικά αυτοκίνητα.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 14:00

από τη Βάρκιζα, ενώ ο αγώνας

θα αποτελείται από 2 σκέλη

απλών διαδρομών συνολικού μή-

κους 180 χλμ και από 4 ειδικές

διαδρομές ακρίβειας δευτερολέ-

πτου. Δεκτά θα γίνουν ιστορικά

αυτοκίνητα με πιστοποιητικά

FIVA ή FIA κατασκευής έως το

1984, χωρισμένα σε κατηγορίες

παλαιότητας & κυβισμού, καθώς

και αυτοκίνητα ιστορικού ενδια-

φέροντος με πιστοποιητικό FIVA

κατασκευής έως το 1994, για τα

οποία έχει θεσπιστεί ειδική κατη-

γορία GT.  

Ειδικός Κανονισμός βρίσκεται

αναρτημένος στην ιστοσελίδα

του ΣΙΣΑ. (www.sisa.gr) 

Την Κυριακή 9 Φεβρουα-

ρίου, στις 11 το πρωί, στο

κτιριακό συγκρότημα του

4ου Δημοτικού Σχολείου

Κερατέας (οδός Μιχάλη

Δελίδη & Σπύρου Μυ-

ρίλα), εγκαινιάζεται το

νέο Κλειστό Γυμναστήριο

Κερατέας, από τον Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας &

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο

και ακολούθως θα γίνει

Απολογισμός Πεπραγμέ-

νων του Δήμου Λαυρεωτι-

κής από τον Δήμαρχο

Κωνσταντίνο Λεβαντή.

Εγκαίνια Γυμναστηρίου στην Κερατέα

21ος Γύρος Αττικής ιστορικών αυτοκινήτων

O Oμιλος Αντισφαίρισης

Λαυρίου κόβει βασιλόπιτα
Το Δ.Σ. του Ομίλου Αντισφαίρισης Λαυρίου θα κόψει την

βασιλόπιτα και θα βραβεύσει τους αθλητές των αγωνιστι-

κών του τμημάτων, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ.

στο Παλιό Μηχανουργείο.

“Ασφαλής
πλοήγηση

στο 
διαδίκτυο

Ημερίδα οργανώνουν

τέσσερις φορείς του

Δήμου 3Β με την

αρωγή του ΟΑΠΠΑ (νο-

μικού προσώπου του

Δήμου 3Β), την Παρα-

σκευή 21 Φεβρουαρίου

στις 12 το μεσημέρι

στην αίθουσα “Ιωνία”

δίπλα από το Δημαρ-

χείο στη Βούλας (Λ.

Καραμανλή 18).

Ομιλητής είναι ο τα-

ξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ.

Μανώλης Σφακιανάκης

και η ομάδα του.

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3B
Γιόγκα, pilates, σουηδική γυμναστική, τένις και...

Ξεκινούν τη  λειτουργία τους τα τμήματα αθλητικών

δραστηριοτήτων του Ο.Α.Π.Π.Α . Γιόγκα, pilates,

σουηδική  γυμναστική, τένις, αλλά και άθληση σε

πάρκα περιλαμβάνει το φιλόδοξο πρόγραμμα αθλητι-

κών δράσεων, το οποίο ξεκινά το Φεβρουάριο, απευ-

θύνεται σε ενήλικες και παιδιά και θα υλοποιηθεί στις

αθλητικές εγκαταστάσεις της Βάρης, της Βούλας, και

της Βουλιαγμένης,αναλόγως της ζήτησης και του

αριθμού συμμετεχόντων. 

Kόστος συμμετοχής :15€ μηνιαίως, 

− Έκδοση Κάρτας  “Αθλητικών & Πολιτιστικών Δρα-

στηριοτήτων”: 5 €

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τους δημότες/κατοί-

κους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Για

τους μη δημότες/κατοίκους, οι τιμές δαμορφώνονται

στα 25 €.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2020771-2020776-2020777 

e-mail:oappa@vvv.gov.gr

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης

για τον αθλητισμό, προκαλεί

η κοινοβουλευτική ομάδα του

ΣΥΡΙΖΑ, με Επίκαιρη Επερώ-

τηση που κατέθεσε προς την

ηγεσία του Υπουργείου Πολι-

τισμού και Αθλητισμού. Έναν

αθλητισμό υπό κατάρρευση,

απόρροια των διαχρονικών

παθογενειών του πολιτικού

συστήματος, το οποίο όλα

αυτά τα χρόνια σε συνδυα-

σμό με τις μνημονιακές πολι-

τικές, χρησιμοποίησε και

εξακολουθεί να χρησιμοποιεί

τον αθλητισμό ως εργαλείο

πελατειακών σχέσεων και όχι

ως κοινωνικό αγαθό, επωφε-

λές για το σύνολο της κοι-

νωνίας.

Συγκεκριμένα, όπως επιση-

μαίνεται στην επερώτηση, με

τη δραματική μείωση των

κρατικών χρηματοδοτικών

πόρων και τη στοχευμένη και

συστηματική διάλυση των δη-

μοσίων δομών άθλησης, το

Κράτος έχει ουσιαστικά απο-

συρθεί από τη χρηματοδό-

τηση του αθλητισμού.

Αφενός κερδοφόρες δημό-

σιες επιχειρήσεις που χρημα-

τοδοτούσαν τον

ερασιτεχνικό αθλητισμό, πω-

λήθηκαν σε ιδιώτες έναντι

ευτελούς οικονομικού αντιτί-

μου και αφετέρου οι δημό-

σιες αθλητικές υποδομές

προσφέρονται όσο - όσο σε

επίδοξους “επενδυτές”,

χωρίς καμία μέριμνα για το

αύριο του ερασιτεχνικού

αθλητισμού.

Τα παραπάνω, μαζί με τη

διαρκή υποβάθμιση της Γενι-

κής Γραμματείας Αθλητισμού,

την υποχρηματοδότηση των

Εθνικών Αθλητικών Ομοσπον-

διών, των Ενώσεων και των

Αθλητικών Σωματείων, τη συρ-

ρίκνωση των δομών μαζικής

άθλησης της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης και την πλήρη απα-

ξίωση της φυσικής αγωγής

στην εκπαίδευση, συνθέτουν

το χάρτη μιας πολιτικής που

έχει στόχο τη μετατροπή του

ερασιτεχνικού αθλητισμού και

της φυσικής αγωγής σε εμπο-

ρικό προϊόν για λίγους.

Στον αντίποδα, διατηρείται

ένα σύστημα επαγγελματι-

κού αθλητισμού σε σήψη, το

οποίο με την συναίνεση των

δυνάμεων του πάλαι ποτέ δι-

κομματισμού, εξακολουθεί να

απομυζά δεκάδες εκατομμύ-

ρια ευρώ από τον πλούτο του

ελληνικού λαού και του ερα-

σιτεχνικού αθλητισμού. Το

τρίγωνο «πολιτικό σύστημα –

επαγγελματικός αθλητισμός

– διαπλεκόμενα συμφέ-

ροντα», συνεχίζει να δηλητη-

ριάζει την ελληνική κοινωνία. 

Την επερώτηση συνυπογρά-

φουν 34 Βουλευτές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ.

Υπό κατάρρευση ο ελληνικός αθλητισμός
Επίκαιρη Επερώτηση ΣΥΡΙΖΑ
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