
Τα Nέα τρέχουν 
όλη την εβδομάδα 

Διαβάζετε καθημερινά 

www.ebdomi.com
f ebdomi

Εκοψαν τις εγκεκριμένες πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττι-
κής Σελίδα 6

Προσωρινή στέγαση για το 6ο

Νηπιαγωγείο Βούλας Σελ. 7

Δεν υπάρχει αμίαντος στο 3ο

Δημοτικό Κορωπίου Σελίδα 7

Ζήτω η ... “αποσταθεροποίηση”

του Νίκου Μπογιόπουλου Σελίδα 9

Tί διαβάσατε στο ebdomi.com Σελ.10

“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”

“Δικαιοσύνη εναντίον δικαιοσύνης”
Σελίδα 16,17

Υμηττός: Μια ανεκτίμητη
κληρονομιά

γράφει ο Γιάννης Πρόφης

Από τις ελάχιστες, αν όχι η πρώτη φορά, που η αλ-

λαγή του χρόνου προδιαγράφει μια βέβαιη ΑΛΛΑΓΗ

του μέλλοντός μας, για μας, ως ατομικές οντότη-

τες, αλλά, βεβαίως, για την Ελλάδα, και πιθανότατα

και για την Ευρώπη!

Η χρονιά 2014, που πέρασε πλέον στο παρελθόν,

σημαδεύτηκε από σημαντικά γεγονότα και σε

εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, που

είναι, κυρίως, το αντικείμενό μας.

Διενεργήθηκαν την 25η Μαΐου τρι-

πλές εκλογές: για το Ευρωκοινο-

βούλιο, τις 13 Περιφέρειες και

βεβαίως Δημοτικές.

Στην Περιφέρειά μας, στην Αττική,

έγινε η μεγάλη ανατροπή που απο-

τέλεσε και το πρόκριμα των εθνι-

κών εκλογών. Εξελέγη

Περιφερειάρχης Αττικής της Αρι-

στεράς και Γυναίκα. Η δυναμική, άοκνη και μαχητική

Ρένα Δούρου, μ’ ένα αντάξιο επιτελείο Αντιπεριφε-

ρειαρχών και Συμβούλων, με χαρακτη- ριστική αυ-

τοδιοικητική μορφή τον επί σειρά τετραετιών

Δήμαρχο Καλυβίων και πρόσφατα Σαρωνικού Πέτρο

Φιλίππου.

Στους 13 Δήμους της Ανατολικής Αττικής άλλαξαν

στη συντριπτική πλειοψηφία οι δήμαρχοι και τα συμ-

βούλια. Τρεις μόνο δήμαρχοι επανεξελέγησαν και

πιστεύουμε ότι ήταν εκείνοι που επέδειξαν κοινω-

νικό έργο (Κορωπί, Μαρκόπουλο, Παλλήνη).

Στις ευρωεκλογές αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με

4 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από το δεύτερο, το

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: ο ΣΥΡΙΖΑ!

Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα και επίσημα (όχι με

δημοσκοπήσεις) ότι υπάρχει απόρριψη της κυβερ-

νητικής πολιτικής της συγκυβέρνησης Ν.Δ. -

ΠΑΣΟΚ, της τρόικας, των Βρυξελών και του Μερ-

κελισμού.

Καταδεικνύεται ότι υπάρχει όχι απλά δυσαρμονία, 
Συνέχεια στη σελ. 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
του 2014

του Κώστα
Βενετσάνου

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με τον Αρη Βούλας

Aκυροι οι διαγωνισμοί  για τη 

δημιουργία  4 μονάδων 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Αποφάσισε η

Εκτ.Επιτροπή

του ΕΔΣΝΑ. 

Διακιώνονται 

οι αγώνες 

των πολιτών

Σελίδα 6

Σελίδες 22, 23
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

αλλά επίσημη και σαφής αναντιστοιχία μεταξύ εκλο-

γικού σώματος και αυτής της Βουλής. Κυβερνά η μει-

οψηφία του 2ου και τέταρτου κόμματος που

καταβαραθρώθηκε.

Ετσι το τελευταίο μέρος του δράματος παίζεται με

την εκπνοή του παρελθόντος έτους και την απόρριψη

του μοναδικού και κυβερνητικού υποψηφίου για την

προεδρία της Δημοκρατίας, όχι λόγω του προσώπου

όσο λόγω της εγχώριας και τροϊκανής πολιτικής της

Ε.Ε., όσο και της σύνθεσης της Βουλής που δεν εκ-

προσωπούσε πλέον τους πολίτες. Μια μεγάλη μερίδα

βουλευτών, που δεν ανήκει ή δεν πρόσκειται στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, συνειδητοποίησε ότι αυτή η Βουλή δεν εκπρο-

σωπούσε το λαό και η κυβέρνηση δεν ήταν

λαοπρόβλητος, ώστε αποφάσισαν συνεπείς προς την

συνείδησή τους, να δώσουν, με την άρνηση εκλογής

προέδρου άμεσα - στην πρώτη φάση - διέξοδο στη

μόνη δημοκρατική και σύμφωνα με τη Συνταγματική

επιταγή, λύση: την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.

Το λόγο τώρα έχει ο κυρίαρχος Λαός, για να γράψει

τον επίλογο!

Μένει να κλείσει τ’ αυτιά του στην ασκούμενη από τη

Ν.Δ. κλπ. τρομοκρατία και να ψηφίσει σύμφωνα με το

αισθητήριό του και τη συνείδησή του, χωρίς φόβο,

όπως σχεδόν πάντα έπραξε ακόμα κι όταν κινδύνευε

η ζωή του.

Τώρα δεν κινδυνεύει ΤΙΠΟΤΑ. Οι μόνοι που κινδυ-

νεύουν να χάσουν, είναι αυτοί που στράφηκαν κατά

της πατρίδας μας και του λαού της. Αυτοί που μέχρι

σήμερα ωφελήθηκαν και κερδοσκόπησαν. Κια “αυτοί”

είναι γνωστοί και με ονοματεπώνυμο και με ....επω-

νυμία, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξω-

τερικό.

Μένει λοιπόν να δούμε τον επίλογο που θα γράψει ο

λαός στις 25 Ιανουαρίου, με τις εκλογές κι ο επίλογος

αυτός πρέπει να είναι μια θριαμβευτική ΕΙΣΑΓΩΓΗ για

μια νέα ανάταση: μια ζωογόνα ανάταξη, για μια πραγ-

ματική ανάπτυξη που θα οδηγήσει την πατρίδα μας

στην πραγματική ΑΛΛΑΓΗ και στην αληθινή Ανά-

σταση!

ΔΕΝ ελπίζουμε. Απαιτούμε!

Μια σύντομη ανασκόπηση όμως της χρονιάς που

έφυγε μέσα από τις στήλες της ΕΒΔΟΜΗΣ, έστω σαν

πίνακας περιεχομένων, θα ήταν χρήσιμη. 

Ας την αποτολμήσουμε:

“O Aρχοντοχωριάτης” Σελ. 5

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα δημάρ-
χου Κρωπίας Σελ. 7

Πλουτάρχου, Πολιτικά Παραγ-

γέλματα γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Προσδοκίες 2015 Απόστολος Βιτάλης-Τσελα-

λίδης Σελ. 8

Διαγωνισμός με ευχές στο Μαρ-
κόπουλο Σελ. 11

Η Περιφερειάρχης στο Παιδικό
Χωριό SOS Βάρης Σελ. 13

Απογοήτευση των επιχειρη-

ματιών Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗAνασκόπηση 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
― Ο Μίκης Θεοδωράκης, γίνεται μέλος της Ακαδημίας Αθη-

νών. Στην ομιλία του, βλέπει ως μοναδική λύση την ΟΥΔΕ-

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ και ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει

η “Ελβετία” της ειρήνης και του πολιτισμού.

― Εμπρησμός στο ΙΚΑ Γλυφάδας. Κάποιος απελπισμένος,

προφανώς, που του ‘χανε “κάψει τη γούνα”, εκδικείται...

10.01: Προτροπή Κ. Βενετσάνου (Κ.Β.) προς την αντιπολίτευση

για ουσιαστική αντίδραση-αντίσταση στην τροϊκανή επί-

θεση, με εσωτερικούς συνεργάτες την συγκυβέρνηση -

Υπηρέτη της επιτροπείας. Ακύρωση, διαγραφή, ανα-

στροφή.

― Νόμος και Δίκαιο άρθρο του Κ.Β.

Για τις επικείμενες τοπικές εκλογές, άρθρα του Πέτρου Φιλίπ-

που και Γιάννη Σκουμπούρη.

18.1: Επιτυχημένη προεκλογική εμφάνιση του Δημάρχου

πλέον των 3Β, Γρ. Κωνστνατέλλου.

― Αρθρο Κ.Β. για τις επικείεμενς δημοτικές εκλογές.

25.1: Στ. Τσολακίδου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Σκάκι.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01.02: Η “Αθηναϊκή Ριβιέρα” και η “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο”.

― “Η πρώτη κατοικία δεν εκπλειστηριάζεται”, άρθρο του πρ.

Εισαγγελέα Ι. Σακκά.

― Ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί για “αναστροφή” παράνομων εκχω-

ρήσεων.

08.02: Ιστορική απόφαση του Δ.Σ,.  Μαρκοπούλου υπέρ εργα-

ζομένων. Ο Δήμαρχος αγνοεί τις απειλές του Υπουργού.

― “Ανοιγμα ή περιχαράκωση” (αρθρ. Κ.Β.), (Προφητικές νου-

θεσίες προς το ΣΥΡΙΖΑ του αύριο, ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

του 4%). Το 30+% δεν είναι “νεροκουβαλητές”.

15.02: Εγκαινιάζεται Πρότυπη καρδιολογική κλινική στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας. Το νοσοκομείο δεν διώ-

χνει κανένα περιστατικό αν δεν δώσει τις πρώτες βοή-

θειες.

― “Αντισυνταγματικό το χαράτσι. Απόφαση του Α.Π. (Αρθρο

Κ.Β.)

22.02: Αγγ. Ράπτη, υποψήφια Δήμαρχος Σαρωνικού.

Αρθρο του Κ.Β. “Προδοσία” η νεκρανάσταση σχεδίου Ανάν

στην Κύπρο.

ΜΑΡΤΙΟΣ
01.02: Αποκαλύπτεται ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος δρόμος

της χώρας, στο Καβούρι!

― Και νέες ανακοινώσεις υποψηφίων Δημάρχων.

― “Αντιδρούμε ή αδρανούμε μοιρολατρικά” άρθρο του Κ.Β.

08.03: «Το ...Ποτάμι» φτιάξε και εσύ ένα κόμμα, μπορείς,

άρθρο του Κ.Β.

― Ο Β. Οικονόμου ανακοινώνει ότι θα είναι υποψ. Περιφερει-

άρχης Αττικής υποστηριζόμενος (τότε) από τη ΔΗΜ.ΑΡ.

“και αργότερα το πήρε πίσω.  Πρώτη αιτία ρήξης στη ...”σα-

μαρική” του πορεία. Μάλλον θα τον πάρει το ...Ποτάμι!

15.03: Μεγάλη συγκέντρωση στην “Ιωνία”, (9/3) ενάντια στα

χαράτσια με πρωτοβουλία της ΣΠΙΘΑΣ ΒΒΒ. Ομιλητές Σακ-

κάς, Μυταλούλης, Βενετσάνος.

― Απολογισμός μιας δράσης για το χαράτσι (Κ.Β.)

22.03: Η μάχη των μαχών στην Περιφέρεια με τη Ρένα Δού-

ρου (Συνέντευξη).

― Μανώλης Γλέζος: “Η Γερμανία να συνάψει, επιτέλους, Συν-

θήκη ειρήνης με την Ελλάδα”!

― “Αυτοδιάθεση” αλά κάρτ”, για την Κριμαία (αρθρο του Κ.Β.)

29.03: Δραστηριότητες υποψηφίων για την Περιφέρεια και

τους Δήμους

― ΣΤΟΠ στις κατασχέσεις λογαριασμών (Σ.τ.Ε.)

― Μεθοδευμένος Ανθελληνισμός”, πριβέ παρέλαση την 25η

Μαρτίου (Κ.Β.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

05.04: Δραστηριότητες και συνεντεύξεις Υποψηφίων

― “Να  διερευνηθεί η “βόμβα” Μπαλτάκου, που απασφάλισε ο

Κασιδιάρης” (Κ.Β.)

― Χωρίς οδηγούς ασθενοφόρων το ΕΣΥ

12.04: Συνέχεια της προεκλογικής δραστηριότητας. Ζυμώσεις,

συνενώσεις, προσχωρήσεις.

― “Χαράς ευαγγέλια” βγήκαμε στις αγορές. Μίνι ανάλυση του

χρέους (Κ.Β.)

19.04: Σιδηρόφραξαν την παραλία. Ποιος έβαλε και ποιος έριξε

τα κάγκελα.

26.04: Εργα 30 εκατομμ. στα 3Β. Ρυθμίσεις οφειλών στους

ΟΤΑ. Αποχέτευση στο Μαρκόπουλο. Και νέες προσχωρή-

σεις.

― Ρένα Δούρου, πρόταση για τα απορρίμματα.

― Η “Δημοκρατία του Καπιταλισμού” αναδιφήσεις από το ημε-

ρολόγιο του Ι. Μεταξά.

Aνασκόπηση των γεγονότων του 2014 

μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΑΪΟΣ

03.05: Οι παραλίες στο “μάτι” του ΤΑΙΠΕΔ. Κινητοποιήσεις στο

Δήμο Σαρωνικού.

― Δικαιώθηκαν και στο Εφετείο οι εργαζόμενοι στο Μαρκό-

πουλο.

― Κρίσιμος ο Μάης (οι εκλογές και η ευθύνη των λαών) Κ.Β.

10.05: Εξαφανίζουν την κοινόχρηστη υπόσταση της παραλίας.

― “Τί ψηφίζουμε”. Οι εκλογές αυτές έχουν δημοψηφισματικό

χαρκατήρα (Κ.Β.)

17.05: Το παγκόσμιο Ταμείο της Φύσης αντίθετο στο νομο-

σχέδιο για τις ακτές.

― “Γι’ αυτήν την Ευρώπη;” Η Ευρώπη και η Ελλάδα με αριθ-

μούς (Κ.Β.)

24.05: Πλαστή η Δημοσκόπηση για συγκεκριμένο υποψήφιο

από τοπική εφημερίδα.

― “Κατά συνείδηση”, αλλά ποια “συνείδηση”; άρθρ. Κ.Β.

― “Η αποχή είναι ενοχή”. Η φοβική ψήφος, η κολλημένη, η πο-

δοσφαιρική ψήφος δεν αρμόζουν σε ελεύθερους και υπεύ-

θυνους πολίτες (υποθήκες Κ.Β.).

― “Οποιος από δω και μπρος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημο-
κρατία. ΨΗΦΙΖΕΙ και κλέφτες και ψεύτες” Αδ. Γεωργιάδης

(προτού αυτομολήσει).

31.05: Νέα Περιφερειάρχης Αττικής η Ρένα Δούρου. ― Πρώτο

κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. 

― Μεγάλες ανατροπές Δημάρχων.

― ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ. Αφετηρία Ανατροπής η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ

(αρθρ. Κ.Β.)

― Αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Απόφ. του

ΣτΕ

― Σύσκεψη φορέων για το παραλιακό μέτωπο.

ΙΟΥΝΙΟΣ

07.06: Μεταβίβασαν ...κατά λάθος το παραλιακό μέτωπο!

― Νομιμοποίηση μεταλλαγμένων

― “Η απολογία μου”. Γιατί υποστήριξα ΣΥΡΙΖΑ, (Κ.Β.)

― Τα χημικά της Συρίας ρίχνονται στη Μεσόγειο!

― “Η Αττική μετατρέπεται σε στοίχημα εξουσίας της Αριστε-

ράς” δηλώνει η Ρένα Δούρου.

― Αναστέλλονται οι διαγωνισμοί για ΧΥΤΑ σε Κερατέα και

Γραμματικό.

― “Εθνοφοβία και περιχαράκωση” αρθ. Κ.Β.

― Τα προβλήματα της Ανατ. Αττικής. Σύσκεψη Δημάρχων με

το Ρ. Δούρου.

― “Περιβαλλοντικός έλεγχος αλά κάρτ, του Μιχ. Δεκλερή Αν-

τιπροέδρου ε.τ. του ΣτΕ.

28.06: “Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση”. Η ταφό-

πλακα στο περιβάλλον

― Η “Μικρή ΔΕΗ” είναι το μεγάλο φιλέτο.

― 98 οργανώσεις κατά του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό.

― “Κοινοβουλευτική Εκτροπή” αναλυτικό, σημαντικότατο

αρθρ. Κ.Β. από τα μνημόνια και την “κυβέρνηση” Λουκά Πα-

παδήμου, μέχρι την εκλογή Π.τ.Δ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

05.07: Αξιολόγηση υπαλλήλων των ΟΤΑ - Προκρούστης

― Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας στο ΝΑΟΒ

― Οι Ευρωπαίοι ΓΥΡΙΣΑΝ την ΠΛΑΤΗ στην Ε.Ε. των τραπεζι-

τών (Κ.Β.

12.7: “Ποιοι φοβούνται το Λαό” (Κ.Β.)

― Αποκλεισμός Λεωφόρου Βασ. Κων/νου στο Κορωπί, λόγω

των έργων της αποχέτευσης.

― Σημαντική απόφαση για τις διεκδικήσεις της ΜΕΕΚΒ για την

παραλία της Βούλας. (Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον Σπύρο

Πανά).

― Απόντες στις συνεδριάσεις του δήμου 3Β. Παγώνουν καυτά

θέματα του Δήμου.

― Οι αμαρτίες της ΔΗΚΕΒ που έμεινε χωρίς εκκαθάριση.

19.07: Συμμαχία για ν’ αποτραπεί το έγκλημα της εκχώρησης

αιγιαλού και παραλίας, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας

― Οχι στο κλείσιμο των Παιδικών χαρών, λένε οι Δήμοι.

― “Εκτελέστηκε” ο Προμηθέας στην Επίδαυρο (Ηλέκτρα Βε-

νετσάνου)

26.7:  3.795.100 Ελληνες στη φτώχεια, με τα στοιχεία της

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αξιόπιστη ευρωσυσπείρωση της Βάσης (αρθρ.

Κ.Β.)

― Σε αργό θάνατο το πράσινο του δήμου 3Β

― Για το τζαμί του Βοτανικού (αρθρ. του Σαρ. Καργάκου)

― Η Ε.Ε. άλλαξε απόφαση δικαστηρίου για τη ΔΕΗ!

― Απεντάσσονται έργα του ΕΣΠΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

02.08: 570 τόννοι υγροποιημένων αερίων πέφτουν στη Μεσό-

γειο! Ανάστατη η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

― Λύνεται το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών

― Δεν αντέχεται αυτή η βαρβαρότητα. (Για τη διεθνή βάρβαρη

εγκληματικότητα στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, τη

Λιβύη, τη Συρία, την Αργεντινή (Κ.Β.)

― Διακοπές...

23.08: Ορκωμοσία Περιφερειαρχών 

― Εμπορικά Κέντρα στο Μαρκόπουλο

― Πρόστιμα από Ε.Ε. για χωματερές

30.08: Ανάκληση 4 εστιατορίων στο Πόρτο Ράφτη

― Ενοικιάζουν εργαζόμενους στο Δημόσιο (Νικολόπουλος)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
06.09: Οι ορκωμοσίες στους ΟΤΑ και οι Δημαιρεσίες

― Τα Σαράντα  (χρόνια) του ΠΑΣΟΚ (*Κ.Β.)

13.09: Καταργούν την προληπτική ιατρική

― Γερμανική ωμή παρέμβαση στην αιρετή Αυτοδιοίκηση. “Ελ-

ληνο-Γερμανική Συμμαχία”

― Νομοταγείς ή υποτελείς (λογοδοσία για την ορκωμοσία της

Δούρου) (Κ.Β.)

20.09: Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. Επί ποδός οι Δήμαρχοι

― Αποχαρακτηρίζονται δάση και δάσικές εκτάσεις

― Λ. Ρακιντζής: “Αοπλος” στην προκλητική ασυλία επωνύμων

― “Αυτή η Βουλή δεν δικαιούται να εκλέξει Πρόεδρο” (αρθρ.

Κ.Β.)

― Ξεκάθαρο ΟΧΙ από την Περιφέρεια στην “Παράκτιο Αττικό

Μέτωπο”.

― “Κούρεμα” χρέους πώς και γιατί (Κ.Β.)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

04.10: Τα συμφέροντα ξαναχτύπησαν στη νήσο Υδρούσα

― Το ποίμνιο και η σφαγή των “αμνών” (Κ.Β.)

11.10: Επανήλθε η Reds στο κτήμα Καμπά

― Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων

― Αποτυχία η ρύθμιση χρεών στον ΟΑΕΕ

― 32ος Μαραθώνιος ο Αυθεντικός

― Διάκριση και επιλογές: “Να ‘χαμε ακόμη διο τέτοιους τρε-

λούς” (Κ.Β.)

18.10: Σ.τ.Ε. Τον αιγιαλό τον ορίζει η φύση, όχι οι Υπουργοί!

― Θεσμική εκτροπή. “Εκχωρούν δικαιώματα σε εταιρίες να

ενάγουν κυρίαρχες κυβερνήσεις”, καταγγέλει ο βουλευ-

τής Π. Κουρουμπλής

― “Ούτε εκβιάζονται, ούτε εξαγοράζονται” (Κ.Β.)

25.10: 1940 - 2014 Οι Ελληνες τότε είπαν ΟΧΙ. Τώρα, γιατί οι

ηγεσίες τους λένε ΝΑΙ;

― Η κυβέρνηση πανικόβλητη τρομοκρατεί το Λαό (Κ.Β.)

― Να επιληφθεί ο εισαγγελέας για την τρομοκράτηση του

λαού (αναλυτικά με τα λόγια που τρομοκρατεί ο καθένας)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01.11: Οι “επενδυτές” στην Υδρούσα, δεν επέτρεψαν στο Δήμο

ν’ ανέβει στο νησί!

― Η Εκλογή  Προέδρου, συνταγματική προσέγγιση από τον

Γ. Κατρούγκαλο

― Νέο Δ.Σ. στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)

08.11: Και με δικαστική απόφαση, δήμαρχος ο Κωνσταντέλ-

λος

― Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Παπαδημητρίου του Ν.Ο.Β.

― Τεράστιες σπατάλες βρήκε στην Περιφέρεια η Ρένα Δού-

ρου

― Καθαρίζονται τα ρέμματα στην Ανατ. Αττική

― Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν έκπτωτος από τη στιγμή της

ορκωμοσίας του (Κ.Β.)

15.11: “Πολυτεχνείο” τότε και τώρα― Απόφαση Στ|Ε για φο-

ρολόγηση ακινήτων

― Οι “εταίροι” μας θέλουν να μας “συντρίψουν” (Κ.Β.)

22.11: Σε εγρήγορση η Περιφέρεια για το παραλιακό μέτωπο

― Χρέη από τέλη ετών προς το Δήμο 3Β, δυσχεραίνουν το

έργο του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

― Οι υπερήλικες να πεθάνουν: Ποιοι αποφασίζουν για το θά-

νατό μας (Κ.Β.)

29.11: Εχει δίκιο ο Καμμένος, για τις καταγγελίες του

― Οι άρπαγες “εταίροι μας” (Κ.Β.)

― Δημοτικός Ξενώνας ηλικωμένων στη Βούλα από δωρεά δη-

μότη

― Μειώσεις τελών στους καταστηματάρχες του Γέρακα

― Νίκη της Ρένας Δούρου: Η Κομισιόν συμφωνεί στην αλ-

λαγή διαχείρισης απορριμμάτων

― Δεν σώθηκαν οι Ελληνες, αλλά οι Ευρωπαϊκές τράπεζες,

λέει το ΔΝΤ (Κ.Β.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

13.12: Συνέντευξη του Δημοσθ. Δόγκα “100 ημέρες ευθύνης”

― Τα πρόστιμα από κλήσεις του Δήμου 3Β στην εφορία!

― Οι παραλίες στους Δήμους, διημερίδα στη Βούλα

― Πρωτοπόρος στην ανακύκλωση ο Δήμος Παλλήνης

20.12: “Ηλεκτρικό για όλους” από την Περιφέρεια

― Διασυλλογικός αγώνας Lighting σκαφών στο ΝΑΟΒ. Την 1η

θέση κατέλαβε πλήρωμα από ΙΟΠ, την 3η πλήρωμα του

ΝΑΟΒ με κυβερνήτη τον Κωστή Βενετσάνο.

27.12: Απολογισμός πεπραγμένων στο δήμο Κρωπίας

Aνασκόπηση των γεγονότων του 2014 
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Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρ-

κοπούλου "Άρτεμις",  εξασφάλισε

και παρουσιάζει την επική περιπέ-

τεια «Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ και ΒΑΣΙ-
ΛΙΑΔΕΣ».
Συνεχίζεται επίσης για δεύτερη

εβδομάδα η μεταγλωττισμένη παι-

δική κωμωδία «ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ», με

τη φωνή του Γιάννη Τσιμιτσέλη. 

Οι ταινίες θα προβάλλονται έως και

την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015.

Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ και ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

(Exodus: Gods and Kings)

Προβολές: 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κρίστιαν

Μπέιλ, Τζόελ Έτζερτον, Σιγκούρνι Ουίβερ,

Μπεν Κίνγκσλεϊ, Άαρον Πολ, Τζον Τορ-

τούρο.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και τρεις

φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης

του «Μονομάχου», Ρίντλει Σκοτ, επιστρέ-

φει με μια επική κινηματογραφική περιπέ-

τεια, γεμάτη οπτικά εφέ τελευταίας

τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο της συγκλονιστικής ιστο-

ρίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κρίστιαν

Μπέιλ («Ο Σκοτεινός Ιππότης», «The

Fighter», «Οδηγός Διαπλοκής»), ως ένας

αξιοσημείωτα θαρραλέος άνδρας, δεν θα

διστάσει να τα βάλει με μια από τις πιο

ισχυρές αυτοκρατορίες της Ιστορίας, οδη-

γώντας 400.000 σκλάβους, ένα βήμα πιο

κοντά στη λύτρωση τους.

ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (μεταγλωτ.)

(PADDINGTON)

Προβολές: 7.00 μ.μ.

Ένας νεαρός Περουβιανός αρκούδος με

πάθος για οτιδήποτε αγγλικό, ταξιδεύει

από τις αχανείς ζούγκλες της χώρας του

μέχρι το Λονδίνο με σκοπό να βρει ένα φι-

λόξενο σπίτι. Αν και αρχικά διαπιστώνει, με

τον πιο σκληρό τρόπο, ότι η ζωή στην πόλη

δεν είναι όπως τη φανταζόταν, δεν θα αρ-

γήσει να πέσει πάνω στην ευγενική οικο-

γένεια των Μπράουν. Η μητέρα και τα

παιδιά της οικογένειας, αφού διαβάσουν

την ταμπέλα που έχει κρεμασμένη στο

λαιμό του (“Παρακαλώ φροντίστε αυτόν

τον αρκούδο”), αποφασίζουν να τον πά-

ρουν μαζί τους, προσφέροντάς του μια

προσωρινή διαμονή στο ζεστό και φιλό-

ξενο σπίτι τους. 

Κι ενώ όλα δείχνουν ήρεμα κι ωραία στη

συνύπαρξη του σκανδαλιάρη Πάντινγκτον

με τη νέα του οικογένεια, τα πράγματα θα

έρθουν άνω κάτω όταν το σπάνιο αρκου-

δάκι μας θα τραβήξει την προσοχή μιας

σατανικής ταριχεύτριας ζώων, την οποία

υποδύεται η Νικόλ Κίντμαν.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του

ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,

Τηλ.: 22990 23924

«ΠΝΙΓΜΟΝΗ»*
του Δημήτρη Καρατζιά

Στον Πολυχώρο Vault

Aπό το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 

και κάθε Σάββατο και Κυριακή, ως τις 05 Απριλίου 2015.

Συνεχίζονται μέχρι το Πάσχα, στον Πολυχώρο Vault, οι πα-

ραστάσεις του θεατρικού έργου «Πνιγμονή», μια εκδοχή

του σπιτιού της Μπερνάρντα Άλμπα, σε διασκευή και σκη-

νοθεσία Δημήτρη Καρατζιά,  μεταφέροντας το αριστούρ-

γημα του Federico García Lorca από την Ισπανία του 1936

στην Ανατολική Τουρκία του 2013,  με αφορμή τα εγκλή-

ματα τιμής, τον θρησκευτικό φανατισμό, τον πουριτανισμό

της κοινωνίας και την απάνθρωπη καταπίεση των γυναικών

στις Μουσουλμανικές Χώρες. 

Το έργο είναι ένα «φωτογραφικό ντοκουμέντο», με φόντο την

σκληρή ζωή και τη βουβή απελπισία των γυναικών στα ορεινά

χωριά της ανατολικής Τουρκίας, όπου η ηθική είναι συνδεδεμένη

με το αίμα και τον θάνατο και το περιβάλλον, οι φυλετικοί και οι-

κογενειακοί κανόνες ορίζουν την καθημερινή ζωή, τη συμπεριφορά

και τη μοίρα αυτών των γυναικών. Το δικαίωμα της γυναίκας στη

ζωή καθορίζεται από το πόσο συμμορφώνεται με τον «κοινωνικό»

της ρόλο. Οποιαδήποτε παρέκκλιση τιμωρείται με θάνατο. 

Λίγα λόγια για το έργο:

* ΠΝΙΓΜΟΝΗ (ετυμολογία λέξης: η ασφυξία που προκαλείται από απόφραξη

των αναπνευστικών οδών λόγω στραγγαλισμού, πνιγμού ή άλλης αιτίας)
Καλοκαίρι 2013, σ' ένα άγονο χωριό της Ανατολικής Τουρκίας...  Υποταγ-
μένη στις αυστηρές αρχές του Ισλάμ και την άκαμπτη ηθική ενός τόπου που
υπαγορεύουν την κοινωνική θέση της γυναίκας σε μια ανδροκρατούμενη
κοινωνία, η Χαντισέ  Άλντα, μετά τον θάνατο του άνδρα της, επιβάλλει στις
πέντε κόρες της, κατ' οίκον εγκλεισμό λόγω πένθους. Η αυταρχική μάνα
έχοντας στερηθεί τον έρωτα και εγκλωβισμένη σε ένα τόπο που μισεί, αρ-
νείται να παντρέψει τις κόρες της...  

«Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ και ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ»

Τη φετινή χειμερινή περίοδο 2014-

2015, η Πειραματική Σκηνή του Θεά-

τρου Πρόβα παρουσιάζει το έργο

«ΣΤΑ ΑΚΡΑ» βασισμένο σε δύο μονο-

λόγους της Κωστούλας Μητροπού-

λου, μια απο τις πιο σημαντικές

συγγραφείς της εποχής μας.

«ΣΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» ο Σωτήρης Τσόγ-

κας υποδύεται έναν ήρωα που πέρασε

όλη του τη ζωή ως ηθοποιός του θεά-

τρου και τώρα που μεγάλωσε δεν μπο-

ρεί να πιστέψει ότι τελείωσε η καριέρα

του. 

Στο μονόλογο «ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ» η Γι-

ούλη Πεζοπούλου παίζει την Ευαγγε-

λίτσα μία πόρνη που επειδή οι

γείτονές της, την έχουν βάλει στο πε-

ριθώριο, τους εκδικείται βάζοντας

φωτιά στην πολυκατοικία και γι’αυτό

το λόγο φυλακίζεται. Οι δύο ήρωες

του έργου εξακολουθούν να σκέφτον-

ται, να αισθάνονται, να αντιστέκονται

όταν γύρω τους η κοινωνία των σύγ-

χρονων δούλων και καταναλωτών μοι-

άζει με ζαλισμένο κοπάδι, που

παραπαίει αποχαυνωμένο, ευνουχι-

σμένο, παράλυτο.

Το κοινό σημείο των ηρώων είναι η

«αποτυχία» τους να συμβιβαστούν με

την ηθική της υποκρισίας και του μι-

κροαστισμού. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία- Φωτισμοί:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ, Εικαστική επιμέλεια:

ΜΑΙΡΗ ΡΑΖΗ, Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΖΑ-

ΝΟΣ, Βοηθός Σκηνοθέτη: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΥ

ΠΑΙΖΟΥΝ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ, ΓΙΟΥΛΗ

ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

Αφηγήτρια-Ακορντεόν : ΝΑΝΤΙΑ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΥ, Πιάνο: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις

21.00.  Διάρκεια Παράστασης: 70

λεπτά χωρίς Διάλλειμα

Τιμή Εισιτηρίου: Προαιρετική συνει-

σφορά

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ»

«ΣΤΑ ΑΚΡΑ» 

Ευχές και βασιλόπιτα   
στον Αγ. Γεώργιο  Κορωπίου

Βασιλόπιτα θα κόψει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γε-

ωργίου της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την Κυριακή 11

Ιανουαρίου, ώρα 11.30 στα γραφεία του.
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Σάββατο 3 Ιανουαρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 6-9 μ.μ.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ: ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 11π.μ. – 2μ.μ.  6-9 μ.μ.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

ΚΙΑΦΑ-ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 11π.μ.-2μ.μ. και  6-8

μ.μ.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  6-9 μ.μ.

Γιορτή τσίπουρου 

στα Σπάτα

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΩΡΟ  ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΛΗΣ

Η “Εναλλακτική Δράση” ξεκινά τη νέα χρονιά με ξε-

νάγηση στην Ακρόπολη στα μνημεία της πόλης, Κυ-

ριακή 5 Ιανουαρίου, όπου για πρώτη -και τελευταία-

φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα

εφαρμόσθηκε η άμεση δημοκρατία στην οποία παρα-

πέμπουν όλα τα μνημεία τα οποία θα επισκεφθούν. 

Θα ξεναγηθούν στα  θαυμαστά   έργα των  αρχιτε-

κτόνων Ικτίνου και Καλλικράτη και του περίφημου

γλύπτη Φειδία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρό-

πολης όπως είναι στο Θέατρο του Διονύσου, το

Ασκληπιείο, τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς

Νίκης, το Ερεχθείο και   τον Παρθενώνα.   

Η ξενάγηση  θα διαρκέσει περίπου 2,5  ώρες και η

συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Ελεύθερη είναι επίσης και η ΕΙΣΟΔΟΣ στον αρχαι-

ολογικό χώρο, γιατί είναι η πρώτη Κυριακή του

μήνα. 

Συνάντηση 10.30 πμ στο σταθμό Μετρό Ακρόπολης.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ με ξενάγηση στον αρχαι-

ολογικό χώρο (Ναός Δία, Βωμός, Στάδιο κ.α.), ευ-

χάριστη πεζοπορία στους “Δρόμους του Κρασιού”

μέσα στους αμπελώνες και επίσκεψη σε οινοποιείο,

προγραμματίζει η “Εναλλακτική Δράση” για την Κυ-

ριακή 11 Ιανουαρίου.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

(Ιστορική ανάλυση της εξέλιξης  του χριστιανισμού,

κοινωνικού, κρατικού και μοναστηριακού  και της αρ-

χιτεκτονικής που ακολουθείται σε κάθε περίοδο (κα-

τακόμβες, Βασιλικές, σταυροειδείς ναοί), όπως και

της εικονογράφησης με αφορμή τα αρχιτεκτονικά

μέλη των  ναών και τις εικόνες που θα δουν στο μου-

σείο, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

“Περί αληθείας”

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015,  ο Αττικός Πνευμα-

τικός Ομιλος Γλυφάδας, θα παρουσιάσει ομιλία με

θέμα “Περί αληθείας”, με ομιλητή τον Μιχαήλ  Κα-

μαρινό, χημικό.   

Η εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο “Congo

Palace” (Ποσειδώνος 81Α Γλυφάδα), στις 7μ.μ.

Με αφορμή τα 10 χρόνια

από το θάνατο του εμπνευ-

σμένου  μουσικού δημιουρ-

γού, δασκάλου και

οραματιστή Στέφανου Βα-

σιλειάδη, η οικογένειά του,

η Στέγη Ελληνικών Χορω-

διών, της οποίας υπήρξε ο

πρώτος πρόεδρος του Δ.Σ.,

και το Κέντρο Σύγχρονης

Μουσικής Έρευνας διοργα-

νώνουν εκδήλωση-αφιέ-

ρωμα στη μνήμη του, το

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

2015 και ώρα 7:00μ.μ. στο

Θέατρο του Κολλεγίου

Αθηνών- Ψυχικού (Στεφά-

νου Δέλτα 15, 15452 Ψυ-

χικό) υπό την Αιγίδα της

Ένωσης Ελλήνων Μου-

σουργών.

Ένα αφιέρωμα μνήμης.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τα μυστικά τραγούδια

της ζωής
ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟN ΣΤΕΦΑΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (1933-2004)

“7 Ημέρες στην Αβάνα”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο

Πέτρου - Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)  προσκαλεί

την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 21:00 στην

προβολή της ταινίας “7 Ημέρες στην Αβάνα”

Επτά διαφορετικές ιστορίες, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας,
προσεγγίζουν τις πολλαπλές όψεις της κουβανέζικης καθημερι-
νότητας. Κάθε ιστορία αφηγείται μια ιστορία που διαδραματίζε-
ται στην Αβάνα της Κούβας από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ οι
κύριοι χαρακτήρες μιας ιστορίας εμφανίζονται στις υπόλοιπες
σαν δεύτεροι χαρακτήρες.
El Yuma (Benicio Del Toro): το πρώτο 24ωρο ενός Αμερικανού
τουρίστα στην Κούβα.
Jam Session (Pablo Trapero): ένας σκηνοθέτης καταφθάνει στην
Κούβα για να παραλάβει ένα βραβείο.
La Tentadion de Cecilia (Julio Medem): ένα ερωτικό τρίγωνο...

Αυτές τις ημέρες που χαλαρώσαμε λι-

γάκι, ας πάρουμε τα παιδιά μας ή τα

εγγόνια μας να πάμε στο Μέγαρο

Μουσικής. Να δουν το χώρο, να βρε-

θούν κοντά στην τέχνη και βέβαια να

παρακολουθήσουν την ευρηματική

παράσταση “Τα μεγάλα Ψέματα του
μικρού Ερμή” της ομάδας Κοπέρνι-

κος για παιδιά 4-9 ετών.

Η παράσταση είναι ειδικά σχεδια-

σμένη έτσι ώστε τα παιδιά να βρί-

σκονται πολύ κοντά στους ηθοποιούς

και παράλληλα να εξοικειωθούν με τις

έννοιες της βιβλιοθήκης και της φι-

λαναγνωσίας.

Η παράσταση θα παίζεται κάθε Κυ-

ριακή μέχρι τις 17 Μαΐου

Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου, Έμη Σίνη

Σκηνοθεσία: Ομάδα Κοπέρνικος και Βάσια

Παρασκευοπούλου

Παίζουν: Ελισσαίος Βλάχος (β΄ διανομή

Μελέτης Ηλίας), Φοίβος Συμεωνίδης

Εισιτήρια - Εκδοτήρια:

Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου)

ΔΕ-ΠΑ 09:00-17:00, ΣΑ 10:00-14:00

Εκδοτήριο Βιβλιοθήκης (Μέγαρο Μουσι-

κής) ΔΕ-ΠΑ, ΚΥ 10:00-16:00

Τηλεφωνικά στο 210 7234567 και την

ημέρα της παράστασης στο 210 7282554

Ειδικές κρατήσεις εισιτηρίων για σχολεία

με εισιτήριο € 5

Πληροφορίες: 210 8658902 & 210 8674657

H εκδήλωση είναι του Συλλόγου “Οι φίλοι

της Μουσικής” 

Τα μεγάλα Ψέματα του μικρού Ερμή

Ο Αρχοντοχωριάτης

του Μολιέρου

Mια παράσταση

που οργανώνει

ο Δήμος Παλλήνης 

στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα 

(Κλειτάρχου & Αριστείδου),

το Σάββατο 

10 Ιανουαρίου 

στις 8 μ.μ. 
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Την ακύρωση των τεσσάρων διαγωνι-

σμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Κατα-

σκευή, Χρηματοδότηση,  Συντήρηση,

Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των

Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών

Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμ-

μάτων της Αττικής με ΣΔΙΤ, αποφάσισε

29.12.14 η Εκτελεστική Επιτροπή

(Εκτ.Ε.) του Ειδικού Διαβαθμιδικού

Συνδέσμου Νομού Αττικής (EΔΣΝΑ),

ύστερα από σχετική εισήγηση της πρό-

εδρου του, Περιφερειάρχη Αττικής,

Ρένας Δούρου. 

Η πρόεδρος του Συνδέσμου ζητήσε

από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)

την ακύρωση των τεσσάρων διαγωνι-

σμών σε συνέχεια της υπ’ αριθ.

312/2014 απόφασης της Ε.Ε., ανατρέ-

ποντας το σχέδιο των ΣΔΙΤ για τις 4 μο-

νάδες επεξεργασίας σύμμεικτων

απορριμμάτων, που είχε δρομολογήσει

η προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ. Η

ίδια υπογράμμισε  το σχέδιο αυτό είναι

ασύμβατο με την ανάγκη ριζικής ανα-

θεώρησης του ΠΕΣΔΑ, την οποία έχει

ως προτεραιότητά της η νέα Διοίκηση. 

"Το ισχύον ΠΕΣΔΑ  συντηρεί τη διαχεί-
ριση σύμμεικτων απορριμμάτων και επι-

βάλλει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως
εσαεί κύριο υποδοχέα του 85% των πα-
ραγομένων αποβλήτων. Το σχέδιο των

4 ΜΕΑ  υπηρετεί ακριβώς αυτή τη
στρατηγική επιλογή", τόνισε η Περιφε-

ρειάρχης, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, προ-

σθέτοντας: 

"Είμαστε σαφείς: απορρίπτουμε συνο-
λικά και επί της αρχής το περιεχόμενο
και τον τρόπο της υλοποίησης του σχε-
δίου για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας

Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ", και κάλεσε

την Ε.Ε. να δικαιώσει τους πολυετείς

αγώνες των τοπικών κοινωνιών, των

εργαζομένων στους ΟΤΑ και των κοι-

νωνικών κινημάτων και να ακυρώσει

τους σχεδιασμούς για σειρά λόγων. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι "το σχέδιο
των 4 ΜΕΑ με ΣΔΙΤ υποσκάπτει τις
προτεραιότητες και τις αρχές της ευ-
ρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας
καθώς προϋποθέτει την εγγυημένη

τροφοδοσία των ΜΕΑ με απορρίμματα
και την απαλλαγή των επενδυτών για
κάθε μεταβολή των συνθηκών". 
..."Ο σχεδιασμός αυτός εκπονήθηκε και
προωθήθηκε σε συνθήκες πλήρους
αδιαφάνειας", ότι "προωθεί τη δέ-
σμευση των ΟΤΑ, μέσω της ενεχυρία-
σης των δημοτικών τελών επί
τριακονταετία , επιβαρύνονται οι δη-
μότες μέσω της αύξησης των δημοτι-
κών τελών, καθώς, σύμφωνα με τη
λογική του σχεδιασμού αυτού, στόχος
είναι η διασφάλιση, επί 30 χρόνια, της
απρόσκοπτης κερδοφορίας των επεν-
δυτών".
"Οι σχεδιασμοί των ΣΔΙΤ για τις 4 Μο-
νάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων δεν είναι μονόδρομος". 
"Αντιθέτως, μονόδρομος είναι η επι-
λογή ενός οικονομικά και οικολογικά
δίκαιου και βιώσιμου συστήματος δια-
χείρισης των απορριμμάτων. Όπως μο-
νόδρομος είναι η αντίσταση στους
σχεδιασμούς της κεντρικής κυβέρνη-
σης, η οποία άρον – άρον, επιχειρεί να
περιορίσει τα περιθώρια δράσης της
νέας διοίκησης", παρατήρησε, κλείνον-

τας την εισήγησή της η πρόεδρος του

Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττι-

κής.

Ακύρωσαν τους διαγωνισμούς  για τη δημιουργία  

4 μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας με κοινή τους απόφαση

ρύθμισαν το ζήτημα της τακτοποίησης πληρωμών Δημο-

σίων επενδύσεων του έτους 2014 και της χρηματοδότησης

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το

επόμενο έτος. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν ότι η εκτέλεση

των εντολών χρηματοδότησης έργων (κατανομές) θα πραγ-

ματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τις 29 Δε-

κεμβρίου 2014.

Η Περιφέρεια Αττικής από τις 22-12-2014 έως και την κα-

ταληκτική ημερομηνία, 29-12-2014, υπέβαλλε συνολικά 7

κατανομές χρηματοδότησης συνολικού  9.128.824,21 €,

οι οποίες όμως δεν εκτελέστηκαν παρά το γεγονός ότι

είχε εγκριθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση από το Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αποτέλεσμα

ήταν να μην πληρωθούν τα σχετικά έργα.

Δεδομένου ότι το εγκεκριμένο όριο πληρωμών για το έτος

2014 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είναι 25.700.000 €, η

παραπάνω πολιτική απόφαση ουσιαστικά συνεπάγεται τη

μη διάθεση του 35% των εγκεκριμένων πιστώσεων προς

την Περιφέρεια Αττικής, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να

πληρωθούν σημαντικά συμβασιοποιημένα έργα Δήμων αρ-

μοδιότητάς μας. Συγκεκριμένα: αντιπλημμυρικά έργα, έργα

κατασκευής και συντηρήσεων οδών. Ειδικότερα:

5.934.129,34 € που αφορούν σε έργα αρμοδιότητας Περι-

φέρειας, 2.011.605,93 € σε έργα Δήμων, 1.000.000 € στην

υδροδότηση της Αίγινας και 183.088.94 € σε μελέτες.

Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες αυτές θα εκτελεστούν το

2015, ωστόσο θα βαρύνουν τις πιστώσεις του νέου έτους,

ενώ είχαν προβλεφθεί και εγκριθεί για το έτος 2014. Το

αποτέλεσμα είναι τριπλό: 

Α) δυσχεραίνεται σημαντικά ο προγραμματισμός της Πε-

ριφέρειας Αττικής για την υλοποίηση των έργων του νέου

έτους. 

Β) οδηγούμαστε σε μείωση του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων του 2015 κατά το ποσό αυτό που δεν έχει κα-

τανεμηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Τράπεζα της Ελ-

λάδος σε έργα. 

Γ) δεν είναι σε θέση η Περιφέρεια να ανταποκριθεί σε νέες

υποχρεώσεις έργων που έχουν δημοπρατηθεί και συμβα-

σιοποιηθεί.

Δεν πρόκειται για ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά εξόχως πο-

λιτικό, που δεν αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Αττι-

κής. 

Αφορά σχεδόν όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Κι επειδή παραμένει «μυστήριο» το γιατί η Τράπεζα της Ελ-

λάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Αν-

ταγωνιστικότητας επιδεικνύουν αυτή τη στάση, η

Περιφερειακή Αρχή Αττικής απευθύνει σαφές μήνυμα: την

πρώτη ημέρα του χρόνου που θα φανεί τι έχει συμβεί, εύ-

χεται να μην έχουν επικρατήσει εκλογικές σκοπιμότητες

στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. 

Εκοψαν το 35% των εγκεκριμένων πιστώσεων της Περιφέρειας Αττικής!
Τι τρέχει με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;
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Καταγραφή 

συγκοινωνιακών αναγκών

ζητάει ο Δήμος 3Β

Καταγραφή των συγκοινωνιακών αναγκών του

Δήμου και των κατοίκων ειδικότερα, ζητάει με επι-

στολή του ο Δήμος 3Β, και απευθύνεται στους φο-

ρείς του Δήμου, αλλά και σε πολίτες που γνωρίζουν

καλύτερα τις ανάγκες, εφόσον χηρσιμοποιούν μα-

ζικά μέσα μεταφοράς.

Σημειώνει συγκεκριμένα: «παρακαλούμε να κατα-
γράψετε τις συγκοινωνιακές ανάγκες που υπάρ-
χουν στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείστε
όπως επίσης και τις όποιες παρατηρήσεις σας επί
των προσφάτων τροποποιήσεων των δρομολογίων
της περιοχής μας, που μονομερώς αποφάσισε ο
ΟΑΣΑ, προκειμένου να τις συγκεντρώσουν οι υπη-
ρεσίες του Δήμου και να υποβάλλουμε ολοκληρω-
μένη πρόταση προς τον ΟΑΣΑ».  

Για να δεις τα ένσημά σου

«www.atlas.gov.gr»

Άνοιξε η εφαρμογή «Ατλας» που δίνει τη δυνατότητα

στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

να δουν τα ένσημά τους από το 1994 και μετά online.

To μόνο που απαιτείται να κάνει κανείς μπαίνοντας

στην ιστοσελίδα  «www.atlas.gov.gr» είναι να συμπλη-

ρώσει στα ειδικά πεδία το ΑΜΚΑ του και τους κωδι-

κούς του taxisnet

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 

Πολίτες και κάτοικοι του Δήμου Κρωπίας,

Νέοι και νέες,

Η δεύτερη περίοδος της θητείας μας ξεκινάει με τη διενέργεια

πρόωρων εθνικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου 2015. Είναι αυ-

τονόητο ότι θα επιδιώξουμε τα αιτήματα των Ο.Τ.Α, του Δήμου

μας και της τοπικής μας κοινωνίας να τύ-

χουν της ανάλογης προσοχής από τα

κόμματα. Και αυτό γιατί, το 2015 επωμι-

ζόμαστε ως δημοτική αρχή μια νέα απο-

στολή: Την οργανωμένη και ενεργητική

συμβολή του Δήμου μας στον σχεδιασμό

και την πρακτική υλοποίηση τοπικής και

περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικα-

σίας.  

Οι Δήμοι και οι αιρετές Περιφέρειες μπο-

ρούν να αναλάβουν ευθύνες αρκεί να

υποστηριχθούν θεσμικά και οικονομικά. 

΄Ηρθε η  ώρα της ανάπτυξης και της επαναθεμελίωσης των οι-

κονομικών και κοινωνικών δομών, σε τοπικό, περιφερειακό και

εθνικό-ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αγώνας που δώσαμε μαζί, από

το 2011, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για την

στήριξη της κοινωνίας και την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων

μας πρέπει να πιάσει τόπο.

Η κοινωνία του Δήμου μας θέλει να αντιστρέψει το κλίμα της

ύφεσης και  της κοινωνικής αποσύνθεσης και να συμβάλει σε

μια αναπτυξιακή πορεία. 

Σε αυτή την πορεία, η συνέχιση των μεγάλων έργων υποδο-

μής που εξελίσσονται στον δήμο μας, η εξασφάλιση της λει-

τουργίας των δημοτικών κοινωνικών δομών, η συνέχιση της

εύρυθμης λειτουργίας του δήμου-παρά τη δραματική υποστε-

λέχωσή του-ενισχύει την αυτοδιοικητική μας προσπάθεια. 

Εμείς το χρέος μας το κάνουμε: Εργαζόμαστε μεθοδικά, με

πείσμα, με διαφάνεια ώστε να τιμήσουμε τη μεγάλη λαϊκή εν-

τολή της 18ης Μαΐου 2014. 

Ευχόμαστε, η καινούργια χρονιά να φέρει αγάπη και ομόνοια,

υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας, επίσης δικαίωση των

αγώνων μας, για εργασία και πρόνοια προς όλους».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δημήτριος Ν. Κιούσης

Δεν υπάρχει αμίαντος

στο 3ο σχολικό συγκρότημα

στο Κορωπί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κρωπίας έχει επιδείξει και αποδεικνύει κα-

θημερινά την φροντίδα των σχολικών εγκαταστά-

σεων με κάθε τρόπο και μέσον. Θεωρεί πρωτεύον

θέμα την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας

της νέας γενιάς και δρα άμεσα για την επίλυση προ-

βλημάτων που παρουσιάζονται στα σχολεία. 

Μόλις ενημερώθηκε για την διασπορά ακατανόητων

πληροφοριών  πιθανούς ύπαρξης ινών αμιάντου

στο πλαστικό δάπεδο του κλειστού Γυμναστηρίου

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, προκατα-

βολικά απάντησε ότι δεν υφίσταται θέμα, συμβου-

λευόμενοι μηχανικούς της Υπηρεσίας και άλλους

αρμόδιους σχετικούς με το θέμα. 

Η εμμονή όμως των αποδεδειγμένα κινδυνολο-

γούντων, μας ανάγκασε να αποστείλουμε δείγματα

του δαπέδου στο πλέον έγκριτο εργαστήριο της

χώρας, αυτό του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ», αφού δεν επεί-

θοντο από τις διαβεβαιώσεις του Δήμου. 

Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου του

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» επιβεβαίωσαν τα αυτονόητα, δια-

ψεύδουν τους κινδυνολογούντες και επισυνάπτον-

ται στο παρόν δελτίο. 

Επίσης σας ενημερώνουμε για την έναρξη των κα-

τασκευαστικών εργασιών του σχολικού συγκροτή-

ματος στον οικισμό Κίτσι Κορωπίου, που αφορούν

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Το

ανωτέρω συγκρότημα ευελπιστούμε να λειτουργή-

σει κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Εχει χυθεί πολύ μελάνι για το “πολύπαθο” 6ο Νηπια-

γωγείο Βούλας, που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια

άστεγο και μεταφερόμενο.

Εχουν γίνει ουκ ολίγες συνεδριάσεις δημοτικού συμ-

βουλίου με το θέμα και με τους γονείς να περιμένουν

να ακούσουν μία οριστική λύση στο πρόβλημα.

Παρ’ όλα αυτά δεν έχει

καταστεί δυνατό μέχρι

σήμερα. Ετσι στην ανα-

τολή του νέου έτους,

έδωσαν μία προσωρινή

λύση, μετά από από-

φαση (29 Σεπτεμβρίου

‘14) του προηγούμενου

δημοτικού Συμβουλίου,

αλλά με πρόταση του

νυν δημάρχου Γρ. Κων-

σταντέλλου.

Το Νηπιαγωγείο λοιπόν

θα φιλοξενηθεί σε αί-

θουσα του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Βούλας

αφού πρώτα γίνουν οι εργασίες που προβλέπονται

προκειμένου να μπορεί να στεγαστεί εκεί χωρίς προ-

βλήματα. Θα πρέπει να γίνουν τουαλέτες, να διαχω-

ριστεί ο προαύλιος χώρος για να μην κινδυνεύουν τα

μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου.

Ο Δήμαρχος ωστόσο δήλωσε ότι έχει ενταχθεί στο

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015,

ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή του 6ου

Νηπιαγωγείου και η πρόβλεψη είναι το σχολείο να

βρει μόνιμη στέγη εντός της επόμενης διετίας.

Προσωρινή(;) στέγαση του  6ου Νηπιαγωγείου Βούλας 
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Ν.4178/13 Αυθαίρετα: Ψιθυρίζεται

παράταση ενός έτους λόγω της

αργοπορείας ενσωμάτωσης και

εκπαίδευσης των υπαλλήλων στις

πολεοδομίες και στο Yπουργείο,

για τη ‘’νέα εποχή’’ ηλεκτρονικής

διεκπεραίωσης όλων των συναλ-

λαγών (άδειες, τακτοποιήσεις

κτλ.). Στην πραγματικότητα οι

υπάλληλοι αντιδρούν σκληρά σε

αυτή την αλλαγή λόγω του ότι:

πρώτον, είναι πολύ μεγάλοι ηλι-

κιακά για να μάθουν χειρισμό υπο-

λογιστή και ηλεκτρονικών μέσων

επεξεργασίας (κι όμως παίρνουν

επίδομα χρήσης!), δεύτερον, θα

χάσουν τελείως το ‘’φακελάκι’’,

τρίτον, με τις συνεχείς εθελου-

σίες και τις αναμενόμενες συντα-

ξιοδοτήσεις υπάρχει αλαλλούμ

στο ποιοι θα μείνουν για να μετα-

τεθούν-εκπαιδευτούν, και τέταρ-

τον, ΔΕΝ έχουν συνδεθεί ακόμα

ηλεκτρονικά οι δημόσιες υπηρε-

σίες μαζί τους.

Δημόσιο: Είναι λυπηρό, στο 2015

να είναι κατεβασμένα τα τηλέ-

φωνα στις περισσότερες δημό-

σιες υπηρεσίες. Επίσης είναι

λυπηρό φαινόμενο η αγένεια των

περισσότερων υπαλλήλων τους.

Ακόμα οι διευθυντές των υπηρε-

σιών να μην ενδιαφέρονται στο

ελάχιστο να οργανώσουν λίγο κα-

λύτερα τον χώρο της αρμοδιότη-

τος τους, ώστε να

κατευθύνεται/ενημερώνεται ο κό-

σμος στο σωστό γραφείο και να

εξυπηρετείται χωρίς ανεβοκατε-

βάσματα ορόφων (αλήθεια ποια

υπηρεσία έχει γραφείο υποδο-

χής;)

Θέρμανση: Δεν πρόκειται να αλ-

λάξει τίποτα αν δεν αλλάξουμε

εμείς. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία

σε 22 ημέρες. Αν τη χάσουμε κι

αυτή, του χρόνου δεν θα έχουμε

χρήματα ούτε για καυσόξυλα και

θα κυκλοφορούμε με τις κουβέρ-

τες στο σπίτι! Το Δεκέμβριο έκανα

αρκετές επισκέψεις σε σπίτια -

διαφορετικών συνοικιών- λόγω

των εορτών, και πιστοποίησα αυτά

που γράφτηκαν στη προηγούμενη

μας στήλη. Τα περισσότερα σπίτια

καίνε στα τζάκια ό,τι βρουν, κά-

ποια χρησιμοποιούν σόμπες γκα-

ζιού, κάποια αερόθερμα και

σόμπες αλογόνου, αλλά όλα είναι

κρύα. Οι ηλικιωμένοι υποφέρουν.

Η κατάσταση είναι τραγική.

Εγωιστικοί Νόμοι: Με το μέτρο

της αύξησης των τελών κυκλοφο-

ρίας (ειδικά στα 1.000 και

2000κ.εκ.) πολύς κόσμος κατέ-

θεσε πινακίδες. Το μέτρο απέτυχε

οικονομικά. Το προηγούμενο θα

έφερνε περισσότερα έσοδα. Οι

πωλήσεις νέων καταβαραθρώθη-

καν και η απώλεια εσόδων για το

κράτος ήταν τεράστια. Κι όμως

δεν μείωσε τον φόρο στα και-

νούργια για να τα κάνει πιο ελκυ-

στικά. Με τον ΕΝΦΙΑ είσπραξε

καταχρηστικά πολλά δις, όμως

δεν ‘’κίνησε’’ την οικονομία. Θα

μπορούσε τα ίδια μέσω της απαλ-

λαγής του ίδιου ποσού ΕΝΦΙΑ σε

ενεργειακή αναβάθμιση του κτι-

ρίου και χαμηλότοκη εξόφληση

του υπολοίπου. Και το κράτος θα

εισέπραττε από τιε εργασίες, θα

κινιόταν κάπως η οικονομία, αλλά

και ο κόσμος θα γλίτωνε σε έξοδα

θέρμανσης-ψύξης. Αλλά για να

μην παραδεχτούν τα λάθη τους

επιμένουν ανόητα στην διατή-

ρηση τους με ό,τι συνεπάγεται

αυτού.

Χρόνια Πολλά και ξεκινήστε μια
Νέα Χρονιά, διαφορετική.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

«….τοίς δε προεστηκόσι και τ άλλα πλήν
εαυτούς οιομένοις πωλείν,  πρώτους εαυ-
τούς  πεπρακόσιν αισθέσθαι»  
(δηλαδή :… εις δε τους πολιτικούς  ηγέ-

τες, οι οποίοι ενόμιζαν  ότι επώλησαν

[(όλα) τα άλλα εκτός από τον εαυτό τους,

να αντιληφθούν ότι πρώτον επώλησαν

τον ίδιο τους τον εαυτό]

Δημοσθένους: “Περί Στεφάνου”

Στο έργο του, ο  Πλούταρχος «Πολιτικά
και Ηθικά παραγγέλματα», φαίνεται   να

δίνει συμβουλές σε  κάποιο νέο ονόματι

Μενόμαχο, ο οποίος θέλει  να απασχολη-

θεί με την πολιτική.

Τα  έργο εγράφη  τον 2ο  μ.Χ. αιώνα,

τότε που η Ελλάδα  και η Μικρά Ασία

είχαν χάσει την πολιτική  τους  ανεξαρ-

τησία, και βρίσκονταν κάτω από την κυ-

ριαρχία της Ρώμης.

“Διδασκαλία περί του πολιτεύεσθαι”, λοι-

πόν, ίσως θα ήταν ο πλέον δόκιμος τίτλος

αυτού του έργου. Γιατί στην πορεία του

κειμένου, οι διάκονοι της πολιτικής και οι

ιδιοτελείς προθέσεις τους, σε διαχρονικό

μήνυμα μπαίνουν σκληρά στην κλίνη του

Προκρούστη. 

Με άλλα λόγια  το έργο  αυτό του Πλου-

τάρχου,  δεν είναι ένα επίγραμμα εν πολ-

λοίς απολιθωματικό,  το οποίο λειτουργεί

σε στατική εμβέλεια εξ ής και αδρανο-

ποιείται.  Είναι το παρελθοντικό  σάλπι-

σμα, το οποίο ακούγεται μακρόχρονα σε

προφητική αλληγορία  και έρχεται να

διεκδικήσει την παροντική του υπόσταση.  

Στο διάλογο της έναρξης, το πρώτο ερώ-

τημα που τίθεται προς συζήτηση  είναι

κατά το αρχαίο κείμενο:

«Πρώτον μεν  ούν υποκείσθω  πολιτεία
….. η προαίρεσις αρχήν έχουσα  κρίσιν
και λόγον», (κάτω από  ποιές επιλογές

και προϋποθέσεις υποκινείται κανείς για

να κατέλθει  στον στίβο της πολιτικής.

Ή πιο απλά,  ποιοί είναι οι λόγοι, για τους

οποίους επιζητεί  κανείς να μπεί στη δίνη

του πολιτικού αγώνα.

Και η απάντηση έρχεται καταπέλτης οδυ-

νηρός:

Κατά κανόνα μπαίνουν οι αργόσχολοι, οι
οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο χρήσιμο,
να κάνουν  στη ζωή τους! 
«Ώσπερ γάρ οίς ουδέν εστίν οίκοι χρη-
στόν, εν αγορά διατρίβουσι, κάν μή δέ-
ωνται, τον πλείστον χρόνον, ούτως ένιοι
τώ μηδέν έχειν το ίδιον πράττειν άξιον
σπουδής εμβάλλουσιν εαυτούς εις δημό-
σια πράγματα τή  πολιτεία διαγωγή χρώ-
μενοι».
Η εν εκτάσει παράθεση του αρχαίου κει-

μένου, έχει κάποια σκοπιμότητα: Να με

απαλλάξει από την οιανδήποτε προσω-

πική ενοχή των γραφομένων μου. Γιατί τα

παρακάτω έρχονται να μας πονέσουν πε-

ρισσότερο:

«Πολλοί  δ΄από τύχης οψάμενοι των κοι-
νών και αναπλησθέντες  ουκέτι ραδίως

απελθείν δυνανται, ταυτό τοίς εμβάσιν
εις πλοίον  αιώρας χάριν είτ΄αποσπα-
σθείσιν εις πέλαγος πεπονθότες έξω βλέ-
πουσι ναυτιώντες και ταραττόμενοι,
μένειν δε και χρήσθαι τοις παρούσιν
ανάγκην έχοντες.» Και κατά λέξη:   

‘’Πολλοί δε εξ άλλου, οι οποίοι από  σύμ-

πτωση αναμίχθηκαν για πρώτη φορά στην

πολιτική, παγιδεύονται  και δεν μπορούν

εύκολα να απαγκιστρωθούν από αυτή.

Παθαίνουν ακριβώς αυτό που παθαίνουν,

όσοι για πρώτη φορά μπαίνουν στο πλοίο,

οι  οποίοι  ενώ στην αρχή κουνιούνται

(ηδονικά) για λίγο, όταν παρασυρθούν

στο ανοιχτό πέλαγος, ζαλίζονται, τους

πιάνει ναυτία  και έμετος (από αυτά που

βλέπουν).  Και ενώ κλυδωνίζονται τότε

στρέφουν (με  …ελπίδα σωτηρίας) το

βλέμμα τους προς τη στεριά. Είναι όμως

αναγκασμένοι να μένουν στο πλοίο, γιατί

(πάντα) προσδοκούν, κάτι ωφέλιμο γι΄αυ-

τούς, να βγεί από αυτή την ιστορία.  

«Ούτοι και μάλιστα διαβάλλουσι το
πράγμα τώ μετανοείν και ασχάλλειν,
όταν ή δόξαν ελπίσαντες αδοξία περιπέ-
σωσιν, ή φοβεροί προσδοκήσαντες ετέ-
ροις έσεσθαι δια δύναμιν εις πράγματα
κινδύνους έχοντα και ταραχάς άγωνται.» 
Αυτοί δηλαδή (φτάνουν), μάλιστα με τις

μετάνοιες και τις μεμψιμοιρίες,  (να) εκ-

θέτουν τα μέγιστα στην κοινή γνώμη την

ασχολία της πολιτικής, όταν ενώ περίμε-

ναν να αποκτήσουν ένα μεγάλο όνομα

στην κοινωνία, περιπίπτουν στην ανυπο-

ληψία, ή πάλι, όταν ενώ με την πολιτική

τους δύναμη περίμεναν να γίνουν ισχυ-

ροί και φοβεροί για τους συμπολίτες

τους, διαπλέκονται σε επικίνδυνες και

βλαβερές  (γι’ αυτούς) υποθέσεις.

«Ουδ΄ως μάλιστα προσήκον εαυτώ και
κάλλιστον έργον από γνώμης και λογι-
σμώ τα κοινά πράσσειν αρξάμενος υπ΄
ουδενός εκπλήττεται τούτων ουδ΄ αντι-
στρέφεται την γνώμην.» 
Αλλά εκείνος, ο οποίος (μόνο) μετά από

ώριμη σκέψη αρχίσει την πολιτική του

σταδιοδρομία, και  αφού έχει  ενστερνι-

σθεί την πεποίθηση,  ότι η απασχόληση

αυτή του πηγαίνει απόλυτα σαν  άτομο

και αποδεχθεί,  ότι η απασχόληση αυτή

πρέπει να διέπεται και να υποτάσσεται σε

κανόνες εντιμότητας, εκείνος τότε, ποτέ

και για κανένα λόγο δεν χάνει την ψυ-

χραιμία του, αλλά  και ποτέ δεν μεταβάλ-

λει την αρχική του γνώμη. 

Και ο Πλούταρχος χωρίς να διστάζει,

προχωρεί  στην αποκαλυπτική, θλιβερή

διαπίστωση : 

«Ούτε γάρ επ΄εργασία και χρηματισμώ
προσιτέον τοις κοινοίς, ως οι περί Στρα-
τοκλέα  και Δρομοκλείδην επί το χρυσούν
θέρος, το βήμα μετά παιδιάς, ούτως ονο-
μάζοντες αλλήλους παρεκάλουν.»  
Με άλλα λόγια, δεν πρέπει κανείς να ανα-

μιγνύεται στην πολιτική, απλά για να έχει

μια απασχόληση η για να χρηματισθεί,

όπως συνέβη με τους οπαδούς του Στρα-

τοκλή  και του Δρομοκλείδη, οι  οποίοι

προσκαλούσαν ο ένας τον άλλο να ανέβη

στον ‘’χρυσούν θερισμόν’’,  γιατί έτσι

αστειευόμενοι,  ονόμαζαν το ‘’βήμα της
Βουλής’’.

Διαβάζω το κείμενο του Πλουτάρχου  και

συνοφριούμαι και διερωτώμαι:  Μα είναι
δυνατόν; Τέτοια πράγματα γίνονταν τότε; 
Ευτυχώς όμως,  ότι  μιλά  για τις δικές
του εποχές! 
Ή μήπως πάλι κάνω χρονικά το λάθος; 

Στο επόμενο άρθρο, η συνέχεια επάνω

στο  ίδιο αρχαίο κείμενο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα

1) Πλουτάρχου: “Ηθικά και Πολιτικά Παραγγέλ-

ματα”, Εκδ Πάπυρος 1940*

2) Δημοσθένους: ‘’Περί του Στεφάνου”, Εκδ Πά-

πυρος *                     

*   Σημ. Τα βοηθήματα είναι από τη βιβλιοθήκη της

φίλης και φιλολόγου Μαρίας Λεωνιδάκη, που μου

χάρισε όταν έφυγε από τη ζωή.

Πλουτάρχου: Πολιτικά Παραγγέλματα 
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«Εμείς με την Ελλάδα 
δεν παίζουμε»!!!

Εγραφα στις 6 Δεκεμβρίου, ότι ο Σαμαράς ήθελε εκλο-

γές. Και ήθελε εκλογές, γιατί τα νέα μέτρα που εκλήθη

να υπογράψει στην τρόικα δεν περνάνε ούτε από τους

δικούς του βουλευτές.

Ετσι του ήρθε “γάντι” η εκλογή προέδρου της Δημο-

κρατίας και την έφερε νωρίτερα.

Και του ήρθε γάντι, γιατί αν μεν έβγαζε πρόεδρο, είχε

την εμπιστοσύνη της Βουλής και προχωρούσε. Αν δεν

έβγαζε θα προχωρούσε - παρά τη θέλησή του - σε

εκλογές. Γι’ αυτό από το πρωί ώς το άλλο πρωί πιπι-

λάνε κι αυτός και οι δικοί του την καραμέλα ότι “ο λαός
δεν θέλει εκλογές”. Δηλαδή ο λαός δεν θέλει ανάσα,

αέρα, ζωή!

Δεν βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας και στήνονται

πλέον οι κάλπες. Ηταν τόσο σίγουρος ο Σαμαράς για

το αποτέλεσμα, ώστε στην τρίτη ψηφοφορία είχε ετοι-

μάσει και το προεκλογικό του διαφημιστικό υλικό, το

οποίο ανακοίνωσε άμεσα, με το σύνθημα “Εμείς με
την Ελλάδα δεν παίζουμε”!!!
Απόδειξη τρανή, ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται μήνες για

τις παρούσες εκλογές, γιατί μία τέτοια μελέτη και εκ-

στρατεία  θέλει χρόνο για να οργανωθεί.

«Εμείς με την Ελλάδα δεν παίζουμε» είναι λοιπόν το

σύνθημα της Ν.Δ. για τις εκλογές. Ατυχές και ποδο-

σφαιρικό. Γιατί η πράξη απέδειξε ότι δεν παίζουν με

την Ελλάδα, αλλά  παίζουν την  ίδια την Ελλάδα, πα-

ραδίνοντάς την κι αυτήν και το λαό της στα αρπακτικά

(τους γύπες και τις ύαινες) που τους ακούμε καθημε-

ρινά με το όνομα “αγορές”, “τρόικα”, Σόιμπλε, Μέρκελ. 

Γι’ αυτό άλλωστε τους πόνεσε ιδιαίτερα, η φράση που

είπε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα στηθούν ειδικά δι-

καστήρια. 

Να μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι “έστησαν” μία κυβέρνηση

με έναν Παπαδήμο για να περάσουν τα πιο σκληρά

μνημόνια και τα πιο άγρια μεσοπρόθεσμα μέτρα.

Καλή χρονιά...

Καλή χρονιά λοιπόν με ελπίδες. Ελπίδες που γέννησε

η απόρριψη εκλογής προέδου της Δημοκρατίας από

την παρούσα Βουλή. Μια Βουλή άβουλη, ποδηγετη-

μένη στα ξένα συμφέροντα.

Κάτι νέο γεννιέται και εμείς πρέπει να γίνουμε “η

μαμμή” που θα το ξεγεννήσει.  

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα διε-

ξαχθούν με μια λέξη να δεσπόζει στην πο-

ρεία προς τις κάλπες: «Σταθερότητα». Η

συγκυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μαζί

με τα δεκανίκια τους θα κατηγορούν τον

ΣΥΡΙΖΑ ότι «υπονομεύει τη σταθερότητα
της χώρας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του θα επι-

διώξει να αντιστρέψει την κατηγορία και να

αναδειχτεί εκείνος ως «εγγυητής της στα-
θερότητας».

Ας δούμε, όμως, ποιο είναι το πλαίσιο,

ποιοι είναι οι πυλώνες αυτής της «σταθε-

ρότητας»:

Είναι η ΕΕ των 30 εκατομμυρίων ανέργων

και των 100 εκατομμυρίων φτωχών. Η ΕΕ

στο εσωτερικό της οποίας τα πλεονάσματα

της Γερμανίας – κατά δήλωση της κυρίας

Λαγκάρντ – είναι τα ελλείμματα της Ελλά-

δας. Είναι η ΕΕ του κυρίου «καλό κουράγιο
Έλληνες» Ολι Ρεν και του μετρ της φοροα-

ποφυγής πολυεθνικών πρώην πρωθυπουρ-

γού του Λουξεμβούργου και νυν προέδρου

της Κομισιόν κ.Γιούνγκερ.

Είναι η ΕΚΤ του κ.Ντράγκι, δηλαδή του

πρώην αντιπροέδρου του ευαγούς ιδρύμα-

τος της «Goldman Sachs». Η ΕΚΤ που

ακόμα και τώρα παίζει με τα ελληνικά ομό-

λογα. Που βασικό της μέλημα είναι να λει-

τουργεί ως τροχονόμος της

χρηματοπιστωτικής φούσκας και όταν σκάει

η φούσκα, αποστολή της είναι η σωτηρία

των τραπεζών δια της σταύρωσης των

λαών. Είναι η ΕΚΤ του κ. Ντράγκι ο οποίος

μόλις πριν ένα μήνα, στις 18 Νοέμβρη 2014,

αναφερθείς στο ελληνικό δημόσιο χρέος

δήλωνε ότι είναι αντιπαραγωγικό να μι-

λάμε για μείωση, αναδιάρθρωση ή κούρεμά

του και απαιτούσε την εντατικοποίηση της

κυβερνητικής πολιτικής.

Είναι το ΝΑΤΟ. Πολλά θα μπορούσε να

πει κανείς. Περιοριζόμαστε σε ένα: Είναι

στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, εδώ όπου κάθε γε-

νικός γραμματέας της «συμμαχίας» δίνει

συγχαρητήρια στις ελληνικές κυβερνήσεις

για το γεγονός ότι κρατούν την Ελλάδα

πρωταθλήτρια στις εξοπλιστικές δαπάνες

ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, που από

τα 12 «σούπερ πούμα» στην προχτεσινή

ναυτική τραγωδία λειτουργούσαν μόνο τα

3 κι από αυτά επιχειρούσε μόνο το 1…

Αυτοί είναι οι πυλώνες της «σταθερότη-
τας». Όσο για τη θέση της Ελλάδας μέσα

στο πλαίσιο που ορίζεται από αυτούς τους

πυλώνες «δεν αμφισβητείται», όπως δηλώ-

νεται αρμοδίως.

Ποια είναι όμως αυτή καθ’ αυτή η «σταθε-
ρότητα» την οποία βιώνει ο ελληνικός

λαός; Για την ακρίβεια ποια είναι η κοινω-

νική πραγματικότητα που έχουν το θράσος

να τη βαφτίζουν «σταθερότητα» και το

ακόμα μεγαλύτερο θράσος να μας απειλούν

σε περίπτωση που «διασαλευτεί»;

Η «σταθερότητά τους» είναι:

•    Τα 75 δισ. ευρώ που από το 2008 μέχρι

και το τέλος του 2013 ανήλθαν οι συνολι-

κές απώλειες καταθέσεων στην Ελλάδα

της πολιτικής των Μνημονίων.

•    Τα 33 δισ. ευρώ που ανήλθαν οι απώ-

λειες χρημάτων των Ασφαλιστικών Τα-

μείων μέσα στο ίδιο διάστημα (μόνο από το

περίφημο PSI οι απώλειες των Ταμείων ξε-

πέρασαν τα 12,5 δισ. ευρώ).

•    Τα 63 δισ. ευρώ που όπως ομολόγησε ο

Στουρνάρας αφαιμάχτηκαν από τον ελλη-

νικό λαό ως συνέπεια των δημοσιονομικών

μέτρων από το 2010 και μετά.

•    Τα 6,3 εκατομμύρια του ελληνικού λαού

που σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογι-

σμού της Βουλής κινούνται μεταξύ φτώ-

χειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

•    Το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων και τα

2 εκατομμύρια των ημιάνεργων – «απα-

σχολήσιμων».

•    Τα 700.000 παιδιά που σύμφωνα με την

«Ουνέσκο» υποσιτίζονται στην Ελλάδα.

•    Το γεγονός ότι - για πρώτη φορά από

συστάσεως του ελληνικού κράτους - τα

στοιχεία της απογραφής δείχνουν μείωση

του ελληνικού πληθυσμού ως συνέπεια

μιας πολιτικής που χαρακτηρίζεται «λευκή

αναίμακτη γενοκτονία» του ελληνικού

λαού.

•    Τα εκατομμύρια των Ελλήνων που ξε-

παγιάζουν καθώς επί μνημονίων (σύμφωνα

με τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογι-

σμών της ΕΛΣΤΑΤ) η μέση μηνιαία κατανά-

λωση πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε

κατά 62,5% και τα νοικοκυριά χωρίς καθό-

λου θέρμανση αυξήθηκαν κατά 252,3%.

•    Η ανακήρυξη της Ελλάδας σε χώρα που

τελεί υπό το αγγλικό δίκαιο, υπό την επο-

πτεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμ-

βούργου, που πορεύεται – «αξιοπρεπής»

και «περήφανη» κατά τον κ. Σαμαρά - πα-

ραιτημένη από κάθε ασυλία περί τα περι-

ουσιακά της στοιχεία.

Αυτή είναι η «σταθερότητά τους»: Η αιθα-

λομίχλη, τα μαγκάλια, ο ΕΝΦΙΑ, τα χαρά-

τσια, οι 1.000 διακοπές ρεύματος

καθημερινά, τα λουκέτα, τα 200 € του επι-

δόματος ανεργίας, τα 400 € του βασικού

μισθού και φυσικά η Δημοκρατία του ξε-

πουλήματος σε «μοναδικούς μειοδότες», η

δημοκρατία που επιστρέφει από τις Κάννες

με δοτούς τραπεζίτες Πρωθυπουργούς, η

δημοκρατία του «μαύρου», των «Μπαλτά-

κων», των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχο-

μένου και της καταιγίδας τροπολογιών της

μαύρης νύχτας για την τακτοποίηση εκ-

κρεμοτήτων…  

Αυτά είναι που βαφτίζουν «σταθερότητα»!

Μέσα σε αυτή τη «σταθερότητα» είναι που

έφτασε να βρικολακιάσει ακόμα και ο ναζι-

σμός. Κι επειδή, πράγματι, αυτή είναι η

«σταθερότητά τους», επειδή επίσης αυτή

είναι η «σταθερότητα» που εγγυώνται η ΕΕ,

η ΕΚΤ, οι «Αγορές», το ΝΑΤΟ, το ΔΝΤ και οι

κάθε λογής εγχώριοι και διεθνείς πυλώνες

που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο

κινείται η χώρα, χωρίς φόβο και με πολύ

πάθος υποστηρίζουμε ότι:

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ευεργετικό για τον

τόπο, τίποτα πιο ελπιδοφόρο για το λαό

από τη διασάλευση αυτής της «σταθερό-

τητας»! Για την ακρίβεια: Δεν υπάρχει τί-

ποτα πιο παραγωγικό και αναγεννητικό

από την πλήρη συντριβή αυτής της «στα-

θερότητας»

Δεν αγνοούμε ότι οι εκλογές δεν συνιστούν

τον αποφασιστικό εκείνο παράγοντα που

θα αποτελούσε από μόνος του την ανα-

γκαία και ικανή συνθήκη για μια τέτοια συν-

τριβή.

Θεωρούμε, όμως, ότι δεν υπάρχει πιο θε-

τική ψήφος, ειδικά στις εποχές που ζούμε,

από εκείνη που θα αρνιόταν τη «σταθερό-

τητα» τούτης της σταθερά επιδεινούμενης

βαρβαρότητας.

Η ψήφος που τόσο απέναντι στις απειλές,

στους εκβιασμούς και στην τρομοκρατία

για τον «κίνδυνο»(!) να απολέσουμε την

σταθερότητα του εξανδραποδισμού μας,

όσο και απέναντι στις διαβεβαιώσεις για τη

διατήρηση αυτής της σταθερότητας, θα

απαντούσε: 

«Ζήτω η… αποσταθεροποίηση»! 
enikos.gr/

email: mpog@enikos.gr

Ζήτω η… “αποσταθεροποίηση”! 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Έτσι, εστιάζοντας πρώτα

στο ειδεσεογραφικό κομ-

μάτι της ιστοσελίδας

μας,  μπορούμε να πούμε

ότι οι δημοτικές και περι-

φερειακές εκλογές μο-

νοπώλησαν σε μεγάλο

βαθμό το ενδιαφέρον

των επισκεπτών μας, όχι

τόσο όμως ώστε να βρε-

θούν και στην πρώτη

θέση. 

Με ευχαρίστησή μας, εί-

δαμε σαν πρώτο θέμα

στα κλικς των αναγνω-

στών μας να ανέρχεται η

είδηση της αποκάλυψης

ενός από τους «Μεγαλύ-
τερους και αρχαιότε-
ρους αμαξιτούς δρόμους
της χώρας, στο Κα-
βούρι»!
Μέσα στην πρώτη 10άδα

λοιπόν, βρίσκονται πολλά

εκλογικά θέματα, όπως

το «πώς ψηφίζουμε», τα

αποτελέσματα των εκλο-

γών και πολλά άλλα. 

Επομενο σε προτίμηση

είναι «η υποχρεωτική
δήλωση πηγαδιών για
άδεια χρήσης νερού»,
όπου σύμφωνα με την

ΚΥΑ 145026/10.01.2014

όλοι οι χρήστες σημείων

υδροληψίας (ιδιοκτήτες

και χρήστες πηγαδιών

και γεωτρήσεων), υπο-

χρεούνται μέχρι τις 15

Μαΐου 2014, να υποβά-

λουν αίτηση στο Δήμο

που υπάγονται για την

εγγραφή τους στο

Εθνικό Μητρώο Σημείων

Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). 

Αμέσως μετά με μικρή

διαφορά στα κλικς έρχε-

ται το θέμα για την

«Απαγορευτική τιμή ει-
σόδου στην Λίμνη Βου-
λιαγμένης», αφού το

γενικό εισητήριο ανέ-

βηκε στα 9 ευρώ, ενώ οι

κάτοικοι των 3Β είδαν μια

αύξηση της τάξεως του

30% με το εισητήριο να

κοστίζει 7 ευρώ.

Επόμενο θέμα ανέλπιστα

βρίσκεται ο Αμερικάνικος

διαγωνισμός για το ποιός

θα ενσαρκώσει την Mari-

lyn Monroe, και η νίκη της

Ελληνίδας Marilyn Mon-

roe, Λουκίας Λαιμού. 

Η πλατεία Γεωργίου

Δόγκα και τα εγκαίνιά

της ήρθαν στην 6η θέση

προτίμησης. Η πλατεία

βρίσκεται στην παρα-

λιακή λεωφόρο Βούλας,

στο ύψος του Ναυτικού

Ομίλου Βούλας. Έχει

έκταση 2.439,75m2 και

ορίζεται από τις οδούς

Ζεφύρου, Λ. Ποσειδώ-

νος, Δάφνης και Νηρέως. 

Δεν θα μπορούσε από

την 10άδα να λείπει το

θέμα της πώλησης και

τσιμετντοποίησης του

Αστέρα Βουλιαγμένης.

Πιο συγκεκριμένα το ρε-

πορτάζ που αναφερό-

τανε στην ομιλία του

Σπύρου Πανά στη συνε-

δρίαση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου,

βρέθηκε στην 7η θέση. 

Πάντα θεωρούμε την

βοήθεια των αναγνω-

στών μας πολύτιμη. Ο

Θόδωρος Σαλιαρέλης

έχει συμβάλλει πολλές

φορές στις ειδήσεις μας

με ρεπορτάζ που ο ίδιος

μας στέλνει, ένα απ’

αυτά είναι το τραγικό γε-

γονός ενός πνιγμένου

σκύλου που βρέθηκε

στην παραλιακή ζώνη

και η υποψία ότι έγινε

από ανθρώπινα χέρια, το

οποίο καταλαμβάνει την

8η θέση.  

Πολύ σημαντικό για τα

3Β, αλλά και για ολό-

κληρη την Ανατολική Ατ-

τική, έχει αποδειχθεί το

Γενικό Νοσοκομείο

Ασκληπιείο Βούλας. Γι’

αυτό και η είδηση για την

νέα Καρδιολογική κλι-

νική του Ασκληπιείου

κατάφερε και ήρθε 9η.

Με τον νέο εξοπλισμό

και την ανακαίνιση, η

Καρδιολογική Κλινική

του Ασκληπιείου αποτε-

λεί πρότυπο ισότιμο των

πλέον σύγχρονων ευρω-

παϊκών και αμερικανι-

κών νοσοκομειακών

προδιαγραφών και ως

τέτοια αντιμετωπίζεται

διεθνώς, δήλωσε ο διευ-

θυντής της Καρδιολογι-

κής Μονάδας Αθανάσιος

Μανώλης.

Την 10άδα των πιο πολυ-

διαβασμένων ειδήσεων

στην ιστοσελίδα μας

ολοκληρώνει το Ρεπορ-

τάζ για την 6η Διάσκεψη

Περιφερειών και Δήμων

της Ευρώπης, με θέμα

“Λύσεις για την οικονο-
μική ανάκαμψη της Ευ-
ρωπης και δημιουργία
θέσεων εργασίας”.

Ολα τα παραπάνω αφο-

ρούν το ειδησεογραφικό

κομμάτι του site μας. 

Επειδή όμως η αρθρο-

γραφία παίζει σημαντικό

ρόλο, καθώς αγγίζει θέ-

ματα της γενικότερης

επικαιρότητας, κάναμε

μια λίστα με τα 3 πρώτα

σε προτίμηση άρθρα.

Εδώ, φαίνεται ότι η ενέρ-

γεια, η διαφθορά και η οι-

κονομική κρίση της

Ελλάδας ήταν τα θέματα

που “άγγιξαν”  περισσό-

τερο τους αναγνώστες

μας.

Πρώτο σε αναγνωσιμό-

τητα έρχεται το άρθρο

του Μιχάλη Στεφανίδη

“Απαρχή κοσμογονικών
αλλαγών στον ενεργει-
ακό τομέα”, που μιλάει

για την απόφαση της κυ-

βέρνησης να σταματήσει

η αναπτυξιακή πορεία

της αγοράς των φωτο-

βολταϊκών, έναντι κάθε

έννοιας λογικής.

Δεύτερο έρχεται το

άρθρο του κύριου αρθρο-

γράφου μας Κώστα Βε-

νετσάνου με τίτλο “Ο
Διεθνισμός προϋποθέτει
εθνισμό”. “Το κεφάλαιο
δηλητηρίασε την εθνική
συνείδηση, γιατί απλά
δεν είχε τέτοια συνεί-
δηση, αλλά ...κοσμοπολί-
τικη. Κατ’ ουσίαν δεν
έχει τέτοια συναισθή-
ματα. Ο Καπιταλίστας
είναι Κύριος και δούλος
συνάμα του Κεφαλαίου.
Το έθνος, την πατρίδα,
τις ιδέες, απλά, τα εμπο-
ρεύεται όπως και τις λα-
μαρίνες”.

Τέλος την τρίτη θέση κα-

τέλαβε άρθρο του ίδιου

αρθρογράφου μετά τον

κυβερνητικό πόλεμο με

τους ...”προσωρινούς” και

μετονομαζόμενους φό-

ρους, ΧΑΡΑΤΣΙ, ΕΕ-

ΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ, με τίτλο

“Η πρώτη κατοικία δεν
πλειστηριάζεται”. 

Μια δύσκολη χρονιά

έφυγε, μια άλλη ήρθε με

άλλες δυσκολίες   αλλά

και με νέες ελπίδες και

δυνάμεις. 

Εύχομαι ένα υγιές 2015!

Όλα τ’ άλλα βρίσκονται -

φτιάχνονται - διορθώνον-

ται. 

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Για τα ναυάγια φταίνε οι Ιταλοί, για τα μνημόνια οι Γερ-

μανοί, για την ανεργία οι Πακιστανοί και για τα αποτελέ-

σματα των εκλογών οι εξωγήινοι. 

4 Να λέτε όσα νιώθετε, γιατί αλλιώς θα φτάσετε 70 χρο-

νών και θα τα λέτε μόνοι σας, περπατώντας φωναχτά....!

4 Άρχισαν οι απειλές. Αριστερός γείτονάς μου, μου είπε

να ξεχάσω την θέση πάρκινγκ που πιάνω εδώ και χρόνια

γιατί τώρα “άλλαξαν τα πράγματα”...

Τα πιο σημαντικά θέματα του 2014 μέσα από το ebdomi.com
Την προηγουμενη εβδομάδα κάναμε μια μικρή αναδρομή στην χρο-

νιά που πέρασε, αναφερόμενοι στα γεγονότα που έψαξε περισσό-

τερο ο κόσμος στη google, αλλά και τι αναζητήσαμε οι Έλληνες. 

Αυτήν την εβδομάδα, την πρώτη του νέου έτους 2015, σκέφτηκα

να αποχαιρετήσουμε τον γέρο χρόνο με μια αναδρομή στις ιντερ-

νετικές σελίδες της ΕΒΔΟΜΗΣ, σταχυολογώντας τα θέματα που

διαβάστηκαν περισσότερο από την τοπική κοινωνία της Ανατολικής

Αττικής. 
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Eφυγε από τη ζωή

ο Δημήτρης Σπάθης

Ο Δημήτρης Σπάθης απεβίωσε 29 Δεκεμβρίου του 2014.

Ηταν 89 ετών. Είχε γεννηθεί στο Κάιρο στις 11 Νοεμ-

βρίου του 1925 και όλα αυτά τα 89 χρόνια της ζωής του

τα έζησε παράλληλα με μεγάλες αλλά και δύσκολες στιγ-

μές της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας και του ελληνικού

πολιτισμού. Σε όλα μετείχε ενεργά, κριτικά, δημιουργικά.

Η διαδρομή της ζωής του πλούσια:

Κάιρο, Μέση Ανατολή, Τασκένδη. Ακο-

λούθησε η Μόσχα όπου με υποτροφία

φοίτησε στο Ινστιτούτο Ιστορίας των

Τεχνών της Ακαδημίας Επιστημών της

τότε ΕΣΣΔ. Το 1967, φεύγει στο Παρίσι

όπου έζησε ως αυτοεξόριστος μέχρι

τον Αύγουστο του 1974. 

Στην Αθήνα, από το 1974 δίδαξε Ιστορία του Θεάτρου στις

Δραματικές Σχολές του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου, του

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Θεάτρου Τέ-

χνης. Το 1983 αρχίζει  εσωτερική μετακίνηση, στα πανεπι-

στήμια Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Αθήνας, όπου δίδαξε στα

Τμήματα Θεατρικών Σπουδών. Αποχώρησε από το Πανεπι-

στήμιο Αθηνών με τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή.

――――――

Ο
ιστορικός του θεάτρου, ομότιμος καθηγητής του

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Αθηνών Δημήτρης Σπάθης, υπήρξε μια εξέχουσα

μορφή του πνευματικού κόσμου και της ιστορίας του ελ-

ληνικού θεάτρου, με πλούσιο επιστημονικό έργο. Ήταν

αληθινός παιδαγωγός, σεμνός, συνεπής και σταθερός

στις καλλιτεχνικές του απόψεις. Δεν πρόδωσε ποτέ τα

πιστεύω του και δίδαξε στους μαθητές του τη σκληρή

δουλειά και την αγάπη για το θέατρο.

Το Τμήμα και η ΕΕΚΕ Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν

την οδύνη τους για την απώλειά του.

Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ

Στο επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του

Δήμου Μαρκοπούλου, βρέθηκαν φέτος τα παιδιά, με τις δε-

κάδες εορταστικές ευχές που φιλοτέχνησαν και με τις

οποίες στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της κατάμε-

στης Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, στην εκδήλωση που

συνδιοργάνωσε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκο-

πούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), με το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», το μεση-

μέρι της Τετάρτης, 24 Δεκεμβρίου 2014.

Η συμμετοχή των παιδιών

στον στολισμό του Δέντρου,

τόσο από τα τμήματα του Προ-

γράμματος «Αθλητισμός και

Πολιτισμός για Όλους» του

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», όσο

και των μαθητών της Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Μαρκοπούλου, ήταν

συγκινητική!

Αφορμή γι’ αυτή τη γιορτή

αγάπης και ελπίδας, μέσα από

τα αθώες παιδικές δημιουρ-

γίες, στάθηκε ο σχετικός δια-

γωνισμός που είχε

διοργανώσει η «Βραυρώνιος». 

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η

Άννα Ορφανού από το Α΄ Παιδικό Τμήμα Ζωγραφικής Μαρ-

κοπούλου, η ζωγραφιά – ευχή της οποίας, διακόσμησε τη

Χριστουγεννιάτικη κάρτα του Δημάρχου, που μαζί με τις

δικές του ευχές, έστειλε σε φίλους και συνεργάτες, σε όλη

την Ελλάδα.

Διακρίθηκαν επίσης οι ζωγραφιές – ευχές της Ιωάννας Μα-

λατάνου, Αναστάση Παπαγιαννάκου, Ιωάννας Μεθενίτη, Δα-

νάης Καρνάρου-Βίτκαμπ και Άγγελου Θάνου, οι οποίες τυ-

πώθηκαν σε αφίσα και διακόσμησαν το περίπτερο του «Βραυ-

ρώνιος», που είχε στηθεί ειδικά για τους συμμετέχοντες στο

διαγωνισμό, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου και συγ-

κέντρωσαν το θαυμασμό και τα συγχαρητήρια, όλων των επι-

σκεπτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το Δήμαρχο Σωτήρη Ι. Μεθενίτη,

τους αντιδημάρχους Μαρία Κιμπιζή και Γιώργο Καβασακάλη,

τον Πρόεδρο της Κ.Δ.Ε.Μ. Γιάννη

Πολίτη και τον Πρόεδρο του

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» Νίκο Ορ-

φανό, που κάλεσαν όλα τα παιδιά

επάνω στη σκηνή, μπροστά από το

Δέντρο για να το στολίσουν με τις

ζωγραφιές – ευχές. Υπό τις οδη-

γίες της μαέστρου της Χορωδίας

του «Βραυρωνίου» και των ΚΑΠΗ

Στέλλας Πετούρη, όλοι μαζί, τρα-

γούδησαν τα χριστουγεννιάτικα

κάλαντα, δημιουργώντας μια εορ-

ταστική ατμόσφαιρα!

Αμέσως μετά, τη σκηνή ανέλαβε ο

«Φασουλής», ο οποίος με τα σκέρ-

τσα, τα αστεία και τις τρελές του

φιγούρες, ξετρέλανε για περίπου

μία ώρα, μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, οι γονείς με τα παιδιά τους, είχαν την ευκαιρία

να φωτογραφηθούν με τον Άη Βασίλη και να βαφτούν σαν

καλικάντζαροι, νεραϊδες, ξωτικά και άλλες χριστουγεννιάτι-

κες φιγούρες, στο περίπτερο με το face painting.

Και όλα αυτά, στους ρυθμούς που έπαιζε ασταμάτητα ο DJ,

παρασύροντας στο χορό και τους πλέον ασυγκίνητους.

Διαγωνισμός με χριστουγεννιάτικες ευχές

στο Μαρκόπουλο
Μια συμμετοχική εκδήλωση με “πρωταγωνιστές” τα παιδιά

Και ποιόν να ψηφίσουμε;
Αυτό το ερώτημα θέτει ο εκμαυλισμένος, κακομοιριασμένος

και εξαρτημένος Έλληνας πολίτης  και μην μπορώντας, ή και

μη τολμώντας να βρει λύση υποκύπτει στην εκβιαστική  κινδυ-

νολογία και τρομοκρατία των υπηρετών της ΝΤΠ (νέας τάξης

πραγμάτων)  που από μόνη της, αυτή η τρομοκρατία, φθάνει

για να θεωρηθούν οι εκλογές άκυρες. Το κόμμα και οι άνθρω-

ποι που θα το στελεχώνουν θα πρέπει να έχουν τους ακόλου-

θους στόχους για να αξίζουν να τους υποστηρίξει ο ελληνικός

λαός ώστε να μπορέσει να ξαναγίνει ελεύθερο, ανεξάρτητο

και ευημερούν έθνος.

Το χρέος για το οποίο μας θεωρούν υπεύθυνους κατά τα τρία

τέταρτα περίπου είναι προϊόν τοκογλυφίας αλλά και των ζη-

μιών που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας του και επομένως όχι

μόνο είναι επαχθές αλλά κυρίως είναι παράνομο και μπορούμε

να αποφασίσουμε  την μονομερή διαγραφή του παράνομου μέ-

ρους του με την υποστήριξη μάλιστα του  ΟΗΕ αλλά και πολ-

λών λαών εντός και εκτός της Ευρώπης. Τα περί απομόνωσης

είναι  τρομοκρατικοί εκβιασμοί υποτέλειας από τους αχυράν-

θρωπους της ΝΤΠ .

Η χώρα έχασε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής της ικα-

νότητας στην προσπάθεια επανόρθωσης των καταστροφών

που προκάλεσε η Γερμανία κατά τον ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο και

η ζημιά πρέπει να απαιτηθεί  άμεσα και να συμψηφιστεί. 

Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία ομοσπονδία, με

κοινή κυβερνητική πολιτική, αμυντική πολιτική αλλά και δημο-

σιονομική πολιτική, η παραχώρηση του δικαιώματος έκδοσης

του νομίσματος μας στην ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)

αντιστοιχεί σε πράξη υποτέλειας και αποικιοποίησης της

χώρας στους οικονομικά ισχυρότερους εταίρους μας που πάν-

τοτε μας εποφθαλμιούσαν. Η παραμονή στο ευρώ με αυτούς

τους όρους ισοδυναμεί με εθνική αυτοκτονία. Οι δυσκολίες αν-

τιμετώπισης της έχθρας που θα μας δείξουν είναι μέρος του

αγώνα που πρέπει να καταβάλουμε εάν θέλουμε να συνεχί-

σουμε να υπάρχουμε σαν έθνος.

Η έννοια του κυρίαρχου έθνους κράτους είναι απαραίτητα προ-

ϋπόθεση για την διεκδίκηση των εθνικών θεμάτων όπως το Μα-

κεδονικό, η υπεράσπιση της Θράκης, η πληθυσμιακή αλλοίωση

μέσω της λαθρομετανάστευσης, τα κυριαρχικά δικαιώματα στις

θάλασσες μας που αποκορυφώνονται  στην διεκδίκηση της

ΑΟΖ (ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης).

Η ανόρθωσης της παιδείας και η καλλιέργεια του εθνικού φρο-

νήματος και των αρετών στους ελληνόπαιδες, ελευθερία, δι-

καιοσύνη, αλληλεγγύη και αυτοθυσία έναντι του αμοραλισμού,

του ατομικισμού και της αδιαφορίας για το κοινό συμφέρον

έναντι της ατομικής εξασφάλισης.

Η προσαρμογή  και βελτίωση του καταστατικού χάρτη της

χώρας σε θέματα όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

κατευθείαν από τον λαό, η ανεξαρτητοποίηση της δικαιοσύνης

από την εκτελεστική εξουσία, ο εκλογικός νόμος όσον αφορά

κυρίως την διάσπαση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών σε

μικρότερες με μέγιστο όριο τους έξι βουλευτές ανά περιφέ-

ρεια και βέβαια την αναλογικότητα της εκπροσώπησης στο κοι-

νοβούλιο. Εφόσον υπάρχει ισχυρός πρόεδρος της

Δημοκρατίας δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην αδυναμία των

κομμάτων να σχηματίσουν κυβέρνηση και εκ των πραγμάτων

θα αναγκάζονται να συμφωνούν στα κύρια θέματα εθνικού

συμφέροντος. 

Τέλος για να υπάρξει ένα πραγματικά ευνομούμενο κράτος θα

πρέπει να υπάρχει αίσθημα εμπιστοσύνης στην εξουσία η

οποία θα είναι εγγυητής της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνο-

χής. Για να αποκατασταθεί το ανύπαρκτο σήμερα αίσθημα της

εμπιστοσύνης θα πρέπει να υπάρξει κρίση των υπευθύνων  και

ενόχων της σημερινής εθνικής εξαθλίωσης και κοινωνικής  αδι-

κίας που έχει προκαλέσει ηττοπάθεια και χιλιάδες αυτοκτονίες

μεταξύ των πολιτών. Η δολοφονία ενός άτυχου παιδιού (Αλέξη

Γρηγορόπουλου) έγινε αιτία να καεί το κέντρο της Αθήνας για

να εξυπηρετήσει την άνοδο των μνημονικών στην εξουσία.  Σή-

μερα υπάρχει ο κίνδυνος ότι η καταπίεση και δολοφονία, μέσω

αυτοκτονιών, χιλιάδων πολιτών να γίνει η αιτία να καεί όλη η

Ελλάδα αντί να οργανώνεται έναντι της επιβουλής της ΝΤΠ

και των υποκριτών «Συμμάχων» μας.

Υπό τις σημερινές συνθήκες ας βρει ο καθένας μας ποίο από τα

υπάρχοντα κόμματα εξυπηρετεί τα ανωτέρω κριτήρια και ας

ψηφίσει σύμφωνα με τη συνείδηση του και την ευθύνη του απέ-

ναντι στα παιδιά και στα εγγόνια του, που υπό τις παρούσες

συνθήκες είναι ήδη καταδικασμένα στην υποτέλεια και τη δου-

λεία. Ακόμη και εάν δεν υπάρχει τέτοιο κόμμα θα πρέπει να το

δημιουργήσουμε για να μην παρασύρεται ο λαός από τα ποτά-

μια της απάτης, τα μορφώματα των υπευθύνων της καταστρο-

φής και τις συμμαχίες της διαπλοκής.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής 
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Μια ανεκτίμητη κληρονομιά
Στο Κορωπί και στους κατοίκους του έλαχε

μια ανεκτίμητη κληρονομιά: Το ανατολικό

και κεντρικό τμήμα του Υμηττού, του ιερού

όρους των αρχαίων Αθηναίων, που το εξύ-

μνησαν και το τραγούδησαν τόσοι και τόσοι

ποιητές και τον ζωγράφισαν σπουδαίοι ζω-

γράφοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Αυτό λοιπόν το τμήμα του Υμηττού, μαζί με

αυτό της Καισαριανής, είναι ιδιαίτερα ευ-

νοημένο, γιατί υπερέχει σε φυσικές καλλο-

νές, φυσικά μνημεία, χλωρίδα και ιστορία

έναντι πολλών άλλων τμημάτων του. Πα-

ρόμοιο ασφαλώς είναι και το δυτικό κεν-

τρικό τμήμα, που ανήκει στη Γλυφάδα.

Στις πιο πάνω ορεινές τοποθεσίες, Προφήτης

Ηλίας, Σέσι, Σιν Πάλη, Ντούκα,  Μαυροβούνι

και Πουρναρή (ή «Γυρισμός» Γλυφάδας) το

χέρι του Δημιουργού εκδηλώνεται εδώ με

αξεπέραστη καλλιτεχνική διάθεση: Το διά-

σελο της Ντούκας σχηματίζει μια φυσική πλα-

τεία, όπου ανατολικά έχουμε θέα προς τα

Μεσόγεια και τις θάλασσες του Ευβοϊκού και

στα νοτιοδυτικά τη Γλυφάδα και το Ελληνικό

με τις θάλασσες του Σαρωνικού Κόλπου. Κι

όλα αυτά απλώνονται κάτω από τα δασωμένα

ρέματα του Κεντρικού Υμηττού, της Ντούκας

και της Πουρναρής, όπου η λαλιά του κούκου

ακόμα ηχεί τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές

ημέρες. Και η χλωρίδα καταπληκτική, χάρμα

των αισθήσεων: Ανοιξιάτικα και φθινοπωρινά

αγριολούλουδα, αγιόκλημα, ορχιδέες, μαργα-

ρίτες, γαλάζια κρίνα και κυκλάμινα που φυ-

τρώνουν στις σχισμές των βράχων.

Τα Σπήλαια, ο Κήπος της Εδέμ

και τα «ρέδια»
Είναι τόσο εκπληκτική η ποικιλία και η ομορ-

φιά των αγριολούλουδων στη ρεματιά κάτω

από την Τρύπια Σπηλιά, ώστε έδωσα στην

τοποθεσία αυτή την προσωρινή ονομασία

Κήπος της Εδέμ. Εκτός από την Τρύπια Σπη-

λιά, που αποτελεί ένα από τα  ωραιότερα

φυσικά γεφύρια της Ελλάδος, υπάρχουν  τα

θεαματικά «ρέδια» του Σέσι και της Ντού-

κας, δηλαδή απότομοι κρημνοί που είναι κα-

τάλληλοι για το άθλημα της αναρρίχησης.

Εκεί φωλιάζει ο περήφανος αετός και το

γεράκι. Μια πλειάδα από σπήλαια στην πε-

ριοχή του  Προφήτη Ηλία, της Ντούκας και

του Μαυροβουνίου προσφέρει συγκινήσεις

στους σπηλαιολόγους που αρέσκονται σε

τέτοιου είδους εξερευνήσεις. Ένα απ’ αυτά

βρίσκεται στην αρχή του ρέματος της Ντού-

κας και διαθέτει μάλιστα αξιόλογους στα-

λακτίτες και σταλαγμίτες. 

Η Σφηττία Οδός και άλλες αρχαιότητες

Eπίσης υπάρχουν αρχαιότητες πάνω

στο οροπέδιο του Προφήτη Ηλία, όπου

υπάρχουν τα Ιερά του Ομβρίου Διός και του

Απόλλωνα Προοψίου. Οι ανασκαφές που

είχε αρχίσει το σημείο αυτό προ πολλών δε-

καετιών ο αείμνηστος συμπολίτης μας αρ-

χαιολόγος Νίκος Κοτζιάς θα πρέπει να

συνεχιστούν, γιατί αναμένεται να δώσουν

σημαντικά αποτελέσματα. Αρχαιότητες δια-

θέτει επίσης και η τοποθεσία της Φουβά-

γιας, αφού εδώ υπήρξε ο μεγάλος

αρχαιότατος δήμος του Σφηττού. Ο Δήμος

Κορωπίου θα πρέπει να ζητήσει από το

Υπουργείο Πολιτισμού να προγραμματι-

στούν οι σχετικές ανασκαφές. 

Μα πάνω απ’ όλα σε τούτην εδώ την πε-

ριοχή υπάρχει ακόμα και σήμερα η πανάρ-

χαια Σφηττία Οδός, που συνέδεε από την

αρχαιότητα μέχρι την προπολεμική εποχή

τα Μεσόγεια με την Αθήνα. Ο δρόμος

αυτός έχει ξεχαστεί από τους Κορωπιώτες

πριν από μισό αιώνα και περισσότερο. Επα-

νήλθε στη μνήμη μας τα τελευταία χρόνια.

Και χάρη στο ενδιαφέρον και τη δαπάνη του

συμπολίτη μας Νίκου Παυλίδη και τη στή-

ριξη του Δήμου ξαναλειτούργησε την

άνοιξη αυτού του έτους. Όπως είναι γνω-

στό, για τη Σφηττία Οδό κάνει λόγο ο Πλού-

ταρχος στο βιβλίο του Βίοι Παράλληλοι,
Θησεύς, παρ. 13.        

Έχω εκπονήσει και χάρτη του Κεντρικού

Υμηττού, από Κορωπί μέχρι Γλυφάδα, που

περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών. 

Είχαμε γυρισμένη την πλάτη και δικαιολο-

γημένα θα ρωτήσει τώρα κάποιος: «Καλά,
όλα αυτά τα θαυμάσια δεν τα είχε δει προ-
ηγουμένως κανείς? Κανένας δε μίλησε
ποτέ γι’ αυτά? 
Ε, λοιπόν, όσο περίεργο κι αν σας φανεί,

κανένας σχεδόν δεν τα είδε και σίγουρα κα-

νένας δε μίλησε δημόσια γι’ αυτά. Λες και

είχαμε γυρισμένη την πλάτη μας σ’ αυτή

την ομορφιά ή κλείναμε τα μάτια μας για να

μην τη βλέπουμε. Μόνο τα τελευταία χρό-

νια αρχίσαμε να τα ανοίγουμε. Μη φαντα-

στείτε ότι ήμασταν πολλοί. Μετρημένοι στα

δάχτυλα ήμασταν, όχι περισσότεροι από 20

άτομα.

Ο θησαυρός και η τύχη των οραμάτων
Τον Κεντρικό Υμηττό τον έχω ονομάσει

«Θησαυρό του Κορωπίου». Και τον εννοώ

ως θησαυρό και με  τις δυο έννοιες: Την με-

ταφορική, λόγω της σπάνιας φυσικής ομορ-

φιάς του, αλλά και με την κυριολεκτική,

δηλαδή την οικονομική. O Υμηττός μας

είναι θησαυρός. Δεν το είχαμε σκεφτεί

αυτό, αλλά μπορεί να αποδειχτεί το πολυ-

τιμότερο χαρτί μας για την τουριστική και

οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν

είναι τυχαίο ότι από τα εκατομμύρια των

τουριστών που φτάνουν κάθε χρόνο στο

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ούτε

ένας δεν ξεπέφτει ποτέ στο Κορωπί. Και

καλά κάνει, αφού δεν έχουμε τίποτα να του

επιδείξουμε. 

Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ας αρχί-

σουμε τώρα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι

και ο όμορος Δήμος της Γλυφάδας θα εν-

στερνισθεί το όραμά μας – γιατί για όραμα

πρόκειται – και θα συνεργαστεί ώστε αυτό

να πάρει σάρκα και οστά. Η ωφέλεια θα

είναι κοινή και για τους δύο Δήμους και για

τους κατοίκους τους. Σε δεύτερη φάση

μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν και οι

λοιποί όμοροι Δήμοι Ελληνικού – Αργυρού-

πολης και Ηλιούπολης.

Γνωρίζω την τύχη των οραμάτων: Συ-

νήθως πραγματοποιούνται – αν πραγματο-

ποιηθούν - μετά τον θάνατο του

οραματιζόμενου. Βλέπε όραμα Αντώνη Τρί-

τση, Μελίνας Μερκούρη κ.λ.π. Αυτό είναι

μέσα στα αναμενόμενα. Προϋπόθεση πάν-

τως είναι να γίνει πρώτα η κατάλληλη υπο-

δομή με κάποια έργα. Τα έργα αυτά όχι

μόνο θα σέβονται απόλυτα το περιβάλλον,

αλλά και θα το προστατεύουν από πυρκα-

γιές και ενδεχόμενες καταπατήσεις. Τα οι-

κήματα αποκλείονται. 

Σαν το φαράγγι της Σαμαριάς.

Γιορτές Άνοιξης στο Σταυρό Ντούκας!
Οραματίζομαι να γίνουν τα ρέματα της

Ντούκας από την πλευρά του Κορωπιού και

της Πουρναρής από την πλευρά της Γλυ-

φάδας, κάτι σαν το φαράγγι της Σαμαριάς,

για την πεζοπορία των κατοίκων τους  και –

γιατί όχι και τουριστών. Να διενεργούνται

επίσης αγώνες ανώμαλου δρόμου, ορεινής

ποδηλασίας, να γίνονται αναρριχήσεις στα

«ρέδια» και επισκέψεις και εξερευνήσεις

στα πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είδαμε,

σπήλαια της περιοχής. Ήδη έχω προτείνει

να καθιερωθούν από τους Δήμους Κρωπίας

και Γλυφάδας ετήσιες Γιορτές Άνοιξης, με

ποικίλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που θα γί-

νονται στην πλατεία Σταυρού της Ντούκας,

που φέρει το παραδοσιακό τοπωνύμιο

Κιάφα Ντράσα (αρβ. = αυχένας της σανί-

δας). Η φυσική αυτή πλατεία δεν θα χωρίζει

πλέον, αλλά θα ενώνει τους δύο αυτούς Δή-

μους.

Η τουριστική διαδρομή και ο Σφήττιος Κήπος
Η τουριστική διαδρομή από την πλευρά του

Κορωπιού θα αρχίζει από την οδό Αδριανού

(ΝΑΤΟ) και θα ακολουθεί την οδό Φιλιάτη.

Στην πλατεία του παλαιού χωριού Φιλιάτι,

όπου οι εκκλησίες του αγίου Δημητρίου και

αγίου Ιωάννου, οι επισκέπτες θα ξεναγούνται

στους ναούς αυτούς καθώς και στο πηγάδι

του Πεισίστρατου, που έχει εξακριβωμένη

ηλικία τουλάχιστον 2.500 ετών. O δήμαρχος

Kορωπίου Δημήτρης Κιούσης έχει ήδη εξαγ-

γείλει την κατασκευή και διαμόρφωση της

ιστορικής αυτής πλατείας.

Από το Φιλιάτι η διαδρομή θα ακολουθεί την

ανώνυμη αγροτική οδό που βγαίνει στην οδό

Σφηττού, και στη συνέχεια τη γνήσια Σφηττία

Οδό, που περνάει πίσω από τον πρώην σκου-

πιδότοπο, που τώρα σ’ αυτή τη θέση δημιουρ-

γείται ένας ωραίος κήπος πάνω σε τεχνητό

λοφίσκο. Πρόκειται πραγματικά για ευτυχή

συγκυρία, γιατί ο κήπος αυτός,  βρίσκεται

ακριβώς πάνω στην τουριστική διαδρομή. Η

πιο πάνω διαδρομή θα γίνεται με αυτοκίνητο

μέχρι την αρχή του ρέματος της Ντούκας.

Μετά ο τουρίστας θα ανεβαίνει πεζός το μο-

νοπάτι στα ίχνη της αρχαίας Σφηττίας Οδού

και αφού φτάσει στο διάσελο του Σταυρού θα

κατηφορίζει προς Γλυφάδα. Την αντίθετη δια-

δρομή θα ακολουθούν όσοι έρχονται από Γλυ-

φάδα, για να καταλήξουν στο Φιλιάτι ή στο

Κορωπί.   Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρει-

άζεται εθελοντική δουλειά από συλλογικούς

φορείς και μεμονωμένα άτομα, υπό την καθο-

δήγηση της δημοτικής αρχής. Χρειάζεται φαν-

τασία, κέφι, ενθουσιασμός και  διάθεση για

δουλειά. 

Ας προσβλέπουμε λοιπόν προς τον Κεντρικό

Υμηττό. Εδώ, δίπλα μας, βρίσκεται ο θησαυ-

ρός. Αν τον αξιοποιήσουμε με σεβασμό κι αν

τον προστατέψουμε, αυτός θα μας ανταμεί-

ψει.

Γιάννης Πρόφης, λαογράφος-συγγραφέας

από ομιλία του στα “Σφήττεια 20154”

Υμηττός: Μια ανεκτίμητη κληρονομιά...

ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Ευβοϊκό

Το σπήλαιο της Ντούκας 
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Ο Δήμος Σαρωνικού, την Κυριακή 28 Δε-

κεμβρίου βράβευσε στο σύνολο όλους τους

μαθητές που αποφοίτησαν από το Γενικό

Λύκειο Αναβύσσου, το 1ο και 2ο Γενικά Λύ-

κεια Καλυβίων και Λαγονησίου, αλλά και

τους μαθητές που ολοκλήρωσαν τον κύκλο

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Λύ-

κεια εκτός Δήμου κατά το σχολικό έτος

2013-2014 και κατάφεραν να εισαχθούν

στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης στην ομιλία του

είπε μεταξύ άλλων:  «Αποφασίσαμε να γί-
νουν μαζί οι βραβεύσεις θέλοντας να τονί-
σουμε τη σημασία και το ρόλο της παιδείας

και της μόρφωσης
σε όλες τις ηλικίες.
Η εκδήλωση αυτή
τιμά τον κόπο και
την προσπάθεια
των μαθητών, επαι-
νώντας τους για
την επιτυχία τους,
χωρίς φυσικά να
παραγκωνίζεται ο
ιδιαίτερα σημαντι-
κός ρόλος των γο-
νέων αλλά και των

εκπαιδευτικών που ήταν και είναι συμπαρα-
στάτες των παιδιών όλα τα χρόνια της σχο-
λικής τους ζωής. 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί αποδε-
δειγμένα το ανθρώπινο δυναμικό που στε-
λεχώνει όλες τις σχολικές μονάδες του
Δήμου μας επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο,
προσφέροντας στα παιδιά μας γνώση και

εφόδια για όλη τους τη ζωή» τόνισε ο Δή-

μαρχος στην ομιλία του. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν και βουλευτές της

περιοχής, ο αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίπ-

που και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Ακολούθησε η βράβευση όλων των νέων

φοιτητών, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει να

φοιτούν στις σχολές της επιλογής τους.

Πέρα από τον έπαινο τα παιδιά έλαβαν ένα

συμβολικό δώρο από τον Δήμο, έναν στυλό

με την ευχή «να γεμίσουν με αυτόν τις νέες
σελίδες στο συναρπαστικό κεφάλαιο της
ζωής του που μόλις ξεκινά». Η Ένωση Συλ-

λόγων Γονέων Δήμου Σαρωνικού, συνδιορ-

γανώτρια της εκδήλωσης, προσέφερε

επίσης μια ατζέντα για τη νέα χρονιά, ενώ

ευχές προς τους μαθητές απεύθυνε η Κων-

σταντίνα Μπουλαμάτζη, μέλος τους Δ.Σ.

της Ένωσης και Πρόεδρος της Επιτροπής

Πολιτισμού. 

Ευχάριστο διάλειμμα μεταξύ των απονομών

ήταν η παρουσίαση σύντομου θεατρικού

δρώμενου από τους ενήλικες αποφοίτους

μαθητές του Θεατρικού Εργαστηρίου,

τμήμα των προγραμμάτων του Κέντρου Δια

Βίου Μάθησης. Ο εκπαιδευτής και σκηνοθέ-

της κ. Πετρινόλης με τους μαθητές του προ-

σέφεραν μια ευχάριστη νότα στη βραδιά,

αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η δημιουρ-

γία και η αγάπη για την τέχνη και τη μάθηση

δεν έχουν ηλικιακά όρια. 

Στο δεύτερο μέρος, ο Αντιδήμαρχος Παι-

δείας κα Δημητρίου μαζί με τον  Υπεύθυνο

Εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθη-

σης κ. Μαντζουράνη και την Υπεύθυνη Ορ-

γάνωσης κα Ψυχογυϊοπούλου

παρουσίασαν τα συνολικά σαράντα τμή-

ματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την εκ-

παιδευτική περίοδο 2013-2014 και

υλοποιήθηκαν δωρεάν προγράμματα εκπαί-

δευσης σε περίπου 800 ενήλικες, κάθε εθνι-

κής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης τόνισε: «επιβρα-
βεύουμε όλους τους ενήλικες μαθητές, οι
οποίοι παρακολούθησαν με επιτυχία τα τμή-
ματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του
Δήμου Σαρωνικού. Όπως ήδη ανέφερα η
μάθηση δεν έχει ηλικία, δεν έχει όρια. Είναι
ιδιαίτερα αξιέπαινοι όλοι οι συμπολίτες μας,
οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφώνονται
βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις ικανό-
τητες τους». 

Βραβεύσεις επιτυχόντων στον Σαρωνικό

Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS της

Βάρης πραγματοποίησε η Περιφερειάρχης

Αττικής, Ρένα Δούρου, όπου την  υποδέχ-

θηκαν ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών

Χωριών SOS Ελλάδας, Γιώργος Πρωτό-

παππας, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ, Δημήτρης

Βάττης και ο Διευθυντής του Παιδικού Χω-

ριού, Πέτρος Παπαδάκης. Επίσης παραβρέ-

θηκαν ο δήμαρχος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος

και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής

του δήμου, Νανά Κάραγιαν.

Τα παιδιά υποδέχθηκαν την Περιφερειάρχη

με κάλαντα. Στη συνέχεια η Ρ. Δούρου επι-

σκέφθηκε ένα από τα σπίτια του χωριού,

γνώρισε μία μητέρα SOS και συνομίλησε με

τα παιδιά. Ο Γενικός Διευθυντής  ενημέ-

ρωσε την Περιφερειάρχη για τη λειτουργία

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Από την

πλευρά της η Περιφερειάρχης, μετά από το

τέλος της επίσκεψης, υπογράμμισε τη ση-

μασία του ρόλου τέτοιου είδους κοινωνικών

δομών, σε μια περίοδο κατακερματισμού

του κοινωνικού ιστού.

H Περιφερειάρχης Αττικής 

στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
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Τελευταία Κυριακή του  Χρόνου, 28 Δε-

κεμβρίου 2014, και η κυβέρνηση είχε

σπεύσει να νομοθετήσει το άνοιγμα

των καταστημάτων πλέον των δύο Κυ-

ριακών που ίσχυε. Αιτιολογικό ότι, οι

καταναλωτές ήθελαν να κάνουν αγο-

ρές αλλά δεν έβρισκαν το χρόνο, τις

άλλες έξι μέρες της βδομάδας!

Η πορεία που διαγράψαμε στο εμπο-

ρικό κέντρο της Αθήνας με τον φακό

του www.eea.gr  κάθε άλλο παρά επι-

βεβαίωσε τον ισχυρισμό της κυβέρνη-

σης. Αυτό που διαπιστώσαμε σε ώρα

υποτιθεμένης αιχμής 11:00-13:00 η κα-

τάσταση ήταν μάλλον απογοητευτική.

Όσο και αν τα τηλεοπτικά κανάλια και η

κυβέρνηση έδιναν ούριο άνεμο για να

κατέβει ο κόσμος, και να ψωνίσει, οι κα-

ταναλωτές «άκουσαν» τις άδειες τσέ-

πες τους και όχι τις πανηγυρικές ανα-

κοινώσεις για «τελευταίες ευκαιρίες»

αγορών. Ομοίως και τα καταστήματα,

πέραν κάποιων κεντρικών εμπορικών

οδών ήταν κλειστά. Οι έμποροι όχι

μόνο δεν περίμεναν να κάνουν πωλή-

σεις, αλλά διαπίστωσαν ότι είναι άν-

θρωποι και όχι μηχανές για να

δουλεύουν συνεχώς τον Δεκέμβριο

χωρίς να δουν τις οικογένειές τους.

Αυτοί που καρπώθηκαν την μικρή εμ-

πορική κίνηση ήταν κάποια μεγάλα κα-

ταστήματα στην Ερμού και τίποτα

περισσότερο. Η Ερμού ήταν η μόνη

οδός με αρκετό κόσμο που περισσό-

τερο έκανε περίπατο παρά αγόραζε. Οι

δε παράπλευροι δρόμοι και πάροδοι

ήταν απελπιστικά «νεκροί»!

Η εικόνα αυτή επιβεβαίωσε τα συμπε-

ράσματα της γενικής έρευνας της Ελ-

ληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου &

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για τις

αγορές των Χριστουγέννων, που ανα-

φέρονται σε σχετική ανακοίνωσή της:

«Το βασικό συμπέρασμα της ενδεικτι-
κής καταγραφής σχετικά με την κίνηση
των εμπορικών καταστημάτων την πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων, είναι η πε-
ραιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Οι
τοπικές αγορές στη συντριπτική τους
πλειονότητα δήλωσαν ότι σημειώθηκε
πτώση των πωλήσεων στα εμπορικά
καταστήματα της περιοχής τους συγ-
κριτικά με την περσινή εορταστική πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων». 

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εμπορικών

επιχειρήσεων τόνισαν ότι, ενώ υπήρχε
αρκετός κόσμος στους εμπορικούς
δρόμους, οι περισσότεροι εξ αυτών
είχαν διάθεση μόνο για βόλτα και όχι

για αγορές, καταδεικνύοντας για
ακόμη μία φορά πως μείζον θέμα απο-
τελεί η έλλειψη ρευστότητας που τα-
λανίζει το καταναλωτικό κοινό. Στην
παρούσα καταγραφή, οι εκπρόσωποι
του εμπορίου περιγράφουν τις αλλαγές
που έχουν υποστεί οι καταναλωτικές
συμπεριφορές, τονίζοντας πως πλέον
το καταναλωτικό κοινό αναζητά κυρίως
τα πιο οικονομικά προϊόντα από κάθε
είδος, ώστε ακόμα και όσοι ψώνισαν
στις γιορτές διέθεσαν κατά 20% ση-
μαντικά μικρότερα ποσά σε σχέση με
τις προηγούμενες χρονιές. 

Αυτοί που καρπώθηκαν την μικρή εμπορική κίνηση, 

από το άνοιγμα τις Κυριακές, 

ήταν κάποια μεγάλα καταστήματα στην Ερμού

Μια μικρή δημοσκόπηση του ΕΕΑ, για

τη νέα ρύθμιση χρεών και πως την εκτι-

μούν οι επαγγελματίες, ήρθε και πάλι

να μας θυμίσει ότι η κρίση είναι τόσο

βαθιά που ενώ έχουν χρέη και βλέπουν

τη ρύθμιση σαν θετική εξέλιξη, η πλει-

οψηφία δεν θα ενταχθεί σε αυτή και

αμφιβάλει τόσο για το αν θα καταφέρει

να ανταποκριθεί μέχρι τέλους στις υπο-

χρεώσεις, όσο και για τη βιωσιμότητα

της επιχείρησης!

Αυτή η αντίφαση δείχνει και τον γόρ-

διο δεσμό της κρίσης που δεν λύνεται

παρά μόνο με την επανεκκίνηση της οι-

κονομίας και την επάνοδο των μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα

της οικονομίας, στο δρόμο της ανάπτυ-

ξης.

To 85% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές,

αλλά δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί

στη ρύθμιση των δόσεων.

Ερώτηση – απάντηση

-Έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε
εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπε-
ζες;

-Ναι: 85%

-Σκοπεύετε να ενταχθείτε σε κάποια
από τις νέες ρυθμίσεις;
-Ναι: 48%

-Πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταποκρι-
θείτε με επιτυχία στην ολοκλήρωση
της ρύθμισης (παλαιά ή νέα), σύμφωνα
με το τωρινό οικονομικό περιβάλλον
και σύμφωνα με τους όρους των υφι-
στάμενων ρυθμίσεων;
-Ναι: 19%

-Πώς αξιολογείτε την επιχείρησή σας
σύμφωνα με το τωρινό οικονομικό πε-
ριβάλλον;
-Ναι: 30%

- Πιστεύετε ότι οι ρυθμίσεις οφειλών
συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη
των επαγγελματιών;
- Ναι 46%  

- Πώς αξιολογείται την επιχείρησή σας

σύμφωνα με το τωρινό οικονομικό πε-

ριβάλλον;

Μη Βιώσιμη 61%

Απογοήτευση των επιχειρηματιών για επιβίωση
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Η «Ενοριακή Τράπεζα Αγά-

πης», του Ενοριακού Φιλο-

πτώχου Ταμείου, του Ιερού

Ναού Αγίου Νεκταρίου Βού-

λας, ολοκλήρωσε το έργο

της για το έτος 2014. Λόγω

των Εορτών η «Ενοριακή

Τράπεζα Αγάπης» αναστέλ-

λει προσωρινά τη λειτουργία

της (αφού χορήγησε αυξη-

μένη ποσότητα τροφίμων το

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου) για

τις Εορτές και θα επαναλει-

τουργήσει στις 10  Ιανουα-

ρίου του 2015.

Κατά τους δέκα μήνες λει-

τουργίας της Ενοριακής Τρά-

πεζας Αγάπης για το έτος

2014 (εκτός από Ιούλιο και Αύ-

γουστο που ήταν κλειστά) που

ολοκληρώνεται, η συγκεντρω-

τική βοήθεια που έχει προ-

σφερθεί στους δικαιούχους

Ενορίτες της, έφτασε  τους έν-

τεκα  τόνους τροφίμων

(10998,80 κιλά για την ακρί-

βεια), χωρίς να υπολογιστούν

τα είδη οικιακού και προσωπι-

κού καθαρισμού (απορρυπαν-

τικά, σαπούνια, αφρόλουτρα,

οδοντόκρεμες) και φροντίδας

βρεφών  (πάνες, μωρομάντιλα,

κρέμες) και  περίπου δύο τό-

νους  ποσότητας ρούχων (και

των δύο φύλων και όλων των

ηλικιών), τα οποία λόγω έλλει-

ψης ζήτησης, τα προσφέραμε

στη «ΦΩΛΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», αλλά

και σε μερικούς ιδιώτες.

Οι δικαιούχες οικογένειες

που βοηθήθηκαν από την

«Ενοριακή Τράπεζα Αγάπης»

από την αρχή σε εβδομαδιαία

βάση (Δεκέμβριο 2012) ήταν

8 και τώρα τον Δεκέμβριο

του 2014 έχουν αυξηθεί πε-

ρισσότερο από το  50% και

έχουν φτάσει τις 20. Περι-

στασιακά, έκτακτα και  μεμο-

νωμένα βοηθήθηκαν ακόμα 8

οικογένειες.

Τρόφιμα μακριάς διαρκείας

(ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κον-

σέρβες, κ.α.) κρέατα και ψα-

ρικά (κοτόπουλο ρολό,

κοτόπουλο σουβλάκι, χοιρινό

και ψάρι)  είδη πρώτης ανάγ-

κης (γάλατα, ζάχαρη, αλεύρι,

καφέ, ντοματοχυμούς, καθα-

ριστικά) και γλυκίσματα (σο-

κολάτες, μαρμελάδες,

γκοφρέτες, μερέντα κ.α.) δό-

θηκαν σε εβδομαδιαία βάση

σε οικογένειες οι οποίες

πραγματικά το έχουν ανάγκη

και τα οποία είναι καταγε-

γραμμένα μέχρι το τελευταίο

γραμμάριο για το που και

πότε έχουν διατεθεί, με από-

λυτη διαφάνεια αλλά και δια-

κριτικότητα.

Τα μέλη του Φιλοπτώχου

Ταμείου και οι εθελοντές της

Τράπεζας Αγάπης, κατέβα-

λαν  κάθε δυνατή προσπά-

θεια για την άριστη και

εύρυθμη λειτουργία της, στις

καθιερωμένες ώρες λειτουρ-

γίας (Κάθε Σάββατο 9.30-

10.30 παράδοση και κάθε

Τετάρτη 7.00-7.30 το βράδυ

και Κυριακή 10.30-11.00 το

πρωί παραλαβή) και τους αξί-

ζει κάθε ευγνωμοσύνη. 

Μεγάλη ευγνωμοσύνη και

θερμό ευχαριστώ, φυσικά

ανήκει δικαιωματικά στους

εμφανείς και αφανείς δωρη-

τές μας Ενορίτες μας και μη,

πρόσωπα και επιχειρήσεις,

που ευαισθητοποιήθηκαν και

συνέβαλλαν στα μέγιστα στη

συγκέντρωση αυτών των σε-

βαστών σε ποσότητα και ποι-

κιλία τροφίμων.         Παρακα-

λούμε πολύ, από τις 10

Ιανουαρίου  2015 που θα ξε-

κινήσουμε εκ νέου την λει-

τουργία της Ενοριακής

Τράπεζα Αγάπης για το νέο

Έτος του 2015 να συνεχί-

σουμε να προσφέρουμε όλοι,

έχοντας την πεποίθηση ότι

υλοποιούμε τους λόγους του

Κυρίου μας :  Ματθ. 25, 35-36

«ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ

μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐπο-

τίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ
συνηγάγετέ με,  Διότι επεί-

νασα και μου εδώσατε να

φάγω…..»

Πρεσβύτερος Αντώνιος Χρήστου

Ὑπεύθυνος Νεότητος & 

Φιλοπτώχου Ταμείου

Θετικός ο απολογισμός έτους 2014 

του Ενοριακού Ταμείου Αγ. Νεκταρίου
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Από τους “Ανεξάρτητους Ελληνες Ανατ.

Αττικής ελάβαμε την παρακάτω ενημέρωση

σχετικά με την υπόθεση “απόπειρας” χρη-

ματισμού του βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη

και τα “παιχνίδια” που παίχτηκεν εις βάρος

της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. 

Πράξη 1η: Αποστολόπουλος εναντίον Αποστολόπουλου

Α. Δηλώνει ο κύριος Αποστολόπουλος κατά την κατάθεσή του:

"Έχω φύγει από τους Ανεξάρτητους Έλληνες από το Μάιο του

2013, όταν και έπιασα δουλειά στην τράπεζα Πειραιώς" (τυ-

χαία;). Πιο κάτω όμως αναφέρει: "Έχω κι εγώ καταγράψει τις

συναντήσεις, είχα ένα ζευγάρι φίλων στο γειτονικό τραπέζι

που κατέγραφε και είχα παγιδεύσει το ταβάνι, όπου είχα αφαι-
ρέσει και αντικαταστήσει το σύστημα πυρασφάλειας του ξε-
νοδοχείου με κάμερα. Το έκανα (ομολογεί δηλαδή την

απόπειρα δωροδοκίας!) για να αποδείξω στον κο Καμμένο ότι

ο κος Χαϊκάλης είναι ανέντιμος, για να τον προστατέψω".

Ερωτήσεις:

1. Πόσο λογικό είναι κύριε Αποστολόπουλε να στήνετε ένα τέ-

τοιο απίστευτο σκηνικό "κατασκοπείας" για να... προστατεύ-

σετε κάποιον που ο ίδιος ομολογείτε ότι χώρισαν οι δρόμοι

σας ("πουλήσατε" λαϊκιστί) την Άνοιξη του 2013; Τι ανησυχία

σας έπιασε ξαφνικά;

2. Γιατί 15 μέρες μετά ούτε τηλεφωνήσατε στον κο Καμμένο,

ούτε του στείλατε το υλικό, ούτε τον καλέσατε σε κάποιο από

τα ραντεβού για να τον φέρετε ενώπιος ενωπίω με τον "ανέν-

τιμο" Χαϊκάλη, ούτε προσφύγατε στη Δικαιοσύνη, ούτε απο-

πειραθήκατε καν να τον εκθέσετε στην κοινή γνώμη δίνοντας

το βίντεο στα ΜΜΕ;;;

3. Γιατι στην εκπομπή "Στον ενικό" του κου Χατζηνικολάου τη

Δευτέρα 22/12 ο δικηγόρος σας κος Σαράκης διέψευσε παν-

τελώς την ένορκη κατάθεσή σας στον Εισαγγελέα λέγοντας

πως δεν έχετε τέτοιο υλικό στα χέρια σας, χρησιμοποιώντας

μάλιστα τη φράση "κορόιδο είμαι να πω ότι έχουμε παράνομο
υλικό;”
4. Αφού είχατε κάμερα στο σύστημα πυρασφάλειας του ξενο-

δοχείου γιατί δεν παραδώσατε το υλικό σας στον εισαγγελέα

ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ την κατάθεσή σας; Επειδή μήπως το δικό σας

υλικό είναι παράνομο (παραδεχτήκατε δηλαδή κακούργημα

βάσει ομολογίας σας, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις όσο δεν

παραδίδετε το βίντεο), ενω του κου Χαϊκάλη νομιμότατο με

βάσει νομολογία του Αρείου Πάγου με βάση την οποία λογί-

ζεται κανονικά ως αποδεικτικό στοιχείο για υπόθεση δωροδο-

κίας δημοσίου λειτουργού;

5. Με ποιανού εντολή το καλύτερα φυλασσόμενο ξενοδοχείο

στην Ελλάδα, σας επέτρεψε να χαλάσετε το σύστημα πυρα-

σφάλειάς του παγιδεύοντας μέχρι και την οροφή του και εγ-

καθιστώντας υλικοτεχνικό εξοπλισμό και γιατί οι ιθύνοντες του

ξενοδοχείου σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων απάντησαν

"ουδέν σχόλιον"; Αυτού μήπως που "δεν" κρύβεται πίσω σας;

Γιατί έναν "τυχάρπαστο", όπως μας "σερβίρουν" όλα τα δημο-

σιογραφικά "παπαγαλάκια" για σας, αποκλείεται να τον άφη-

ναν!

Β. Δηλώνει ο κύριος Αποστολόπουλος κατά την κατάθεσή του:

"Ο κος Χαϊκάλης με πίεζε να τον χρηματίσω". Πιο κάτω όμως

αναφέρει: "Το έκανα (ξανά ομολογία) για να δοκιμάσω τις ηθι-

κές αντιστάσεις του κου Χαϊκάλη". Μα μόλις αναιρέσατε ότι

σας "πίεζε" ο κος Χαϊκάλης κε Αποστολόπουλε! Το καταλα-

βαίνετε ή να σας το κάνουμε "μασημένη τροφή"; Κάθε νοήμων

άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως "ηθικές αντιστάσεις" δεν μπο-

ρεί να εμφανίζει αυτός που κάνει μία πρόταση (φανταστείτε

να "πιέζει" κιόλας γι’ αυτήν!), παρά μόνο αυτός που τη δέχεται

ενδεχομένως να διστάζει. Άρα, μόλις ομολογήσατε ότι κάνατε

ΕΣΕΙΣ την πρόταση! Και για πείτε μας, πώς πιέζει κάποιος για

να χρηματιστεί; Τι λέει; "Σε παρακαλώ δωροδόκησέ με";

Πράξη 2η: "Δικαιοσύνη" εναντίον δικαιοσύνης

α. Στην υπόθεση Τομπούλογλου για δωροδοκία διοικητή νο-

σοκομείου με 20.000 € το βίντεο κρυφής κάμερας έγινε δεκτό

ως νόμιμο από τον Άρειο Πάγο ως αποδεικτικό για το κα-

κούργημα χρηματισμού δημοσίου λειτουργού. Στην υπόθεση

Αποστολόπουλου για απόπειρα δωροδοκίας βουλευτή του ελ-

ληνικού κοινοβουλίου με προκαταβολή(!) 700.000€ σε με-

τρητά, χρυσό, διακανονισμό στεγαστικού δανείου εφ' όρου

ζωής, διαδοχικά διαφημιστικά συμβόλαια ως ανταλλάγματα ο

Εισαγγελέας Ντογιάκος έθεσε εαυτόν υπεράνω Αρείου Πάγου

χαρακτηρίζοντας το βίντεο "παράνομο" και αρνούμενος να

απομαγνητοφωνηθεί και χρησιμοποιηθεί κατά την προανά-

κριση, ενώ κατ' αρχήν ο ίδιος το είχε παραλάβει ως ΝΟΜΙΜΟ!

β. Γιατί ο Εισαγγελέας Ντογιάκος αρνείται την άρση τηλε-

φωνικού απορρήτου όλων των εμπλεκομένων; Η άρση του

Αποστολόπουλου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να μάθουμε ποιος

τον ειδοποίησε δύο λεπτά πριν το 3ο ραντεβού να μην εμφα-

νιστεί, γιατί τον περίμεναν άντρες της Αντιτρομοκρατικής στο

σπίτι του κου Χαϊκάλη για να τον συλλάβουν επ'αυτοφόρω.

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να διαλευκανθεί με ποιους συνομι-

λούσε και από ποιους έπαιρνε οδηγίες όλον αυτό τον καιρό.

Η αιτιολογία του Εισαγγελέα στο πόρισμα που εξέδωσε ότι

αρνείται την άρση απορρήτου γιατί το ποιος ειδοποίησε τον

Αποστολόπουλου "δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της έρευ-

νας" είναι επιεικώς αστήρικτη και εξοργιστική!

γ. Γιατί η Εισαγγελία άφηνε να αιωρούνται ως διαρροές απο το

δικό της "στόμα" αισχρά ψέματα πως δήθεν το υλικό που πα-

ρέλαβε είναι μονταρισμένο; Όλοι αντιλαμβάνονται πως κάτι

τέτοιο είναι ΑΔΥΝΑΤΟ, αφού ο εισαγγελέας παρέλαβε την ίδια

τη μηχανή καταγραφής της οποίας η μνήμη είναι "κλειστή" και

δε γίνεται να πειραχτεί. Άρα το υλικό είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

πρωτότυπο και ΑΜΟΝΤΑΡΙΣΤΟ!

δ. Γιατί, ακόμη κι αν πιστέψουμε την εκδοχή της Εισαγγελίας

ότι έμαθε το όνομα του δράστη στις 12 Δεκέμβρη που κατα-

γράφηκε επίσημα, απο τις 12 ως τις 19 δεν είχε προβεί σε

καμία ενέργεια;

ε. Η ελληνική "δικαιοσύνη" ρωτά το Χαϊκάλη "πόθεν έσχες" τα

5000 € που είχε δώσει στον Αποστολόπουλο για να του επεν-

δύσει σε χρηματιστήρια του εξωτερικού στο παρελθόν, αλλά

δεν ρωτά τον Αποστολόπουλο "πόθεν έσχε" τα 700.000 € που

πρόσφερε στο Χαϊκάλη, μαζί με όλα τα παρελκόμενα;

στ. Γιατί η ελληνική "δικαιοσύνη" δεν ερευνά με προσβάσεις

ποιων ανθρώπων μπορούσε ο Αποστολόπουλος να υποσχεθεί

όλο το "πακέτο προσφορών" που πρότεινε στο Χαϊκάλη; Μι-

λάμε ξεκάθαρα για οργανωμένο έγκλημα πίσω απο αυτή την

ιστορία για να μπορεί να υποσχεθεί τόσα, είναι προφανές.  

ζ. Πώς ήξερε και ανακοίνωσε στο διάγγελμά του την Κυριακή

ο πρωθυπουργός το πόρισμα του Εισαγγελέα που εκδόθηκε

Δευτέρα; Γιατί δεν κλήθηκε να καταθέσει ως μαρτυς σε όλη

αυτή τη "βρώμικη" ιστορία του "κουμπαρά", ενώ ο ίδιος από το

καλοκαίρι καθησύχαζε τους βουλευτές του λέγοντας "μην

ανησυχείτε, έχω "μαξιλαράκια"; Ποιους εννοούσε και πώς προ-

έκυπτε η βεβαιότητά του;

η. Ο Ποινικός Κώδικας (άρθρο 177) απορρίπτει αποδεικτικά

μέσα που αποκτήθηκαν με αξιόποινες πράξεις, εκτός αν η υπό-

θεση αφορά σε "υπηρεσιακό καθήκον" και η μη αποδοχή τους

κάμπτεται αν η υπόθεση αφορά ειδικότερα παραβίαση πολιτι-

κού, πολιτειακού, συνταγματικού δικαιώματος όπως η κατά συ-

νείδηση ψήφος των βουλευτών. Ο κος Ντογιάκος, για να

απορρίψει με το "έτσι θέλω" ως παράνομο το υλικό Χαϊκάλη

που ο ίδιος είχε ήδη παραλάβει ως νόμιμο, ισχυρίζεται ουσια-

στικά στο πόρισμά του (άκουσον άκουσον!) ότι η υπόθεση δε

αφορά στο υπηρεσιακό καθήκον του βουλευτή (ψηφοφορία).

θ. Γιατί ο Εισαγγελέας Ντογιάκος θεωρεί δεδομένη στο πόρι-

σμά του την ύπαρξη αντίστοιχου μαγνητοσκοπημένου υλικού

απο τη μεριά Αποστολόπουλου; Πώς την ξέρει αφού δεν απαί-

τησε το υλικό; 

Ο Αποστολόπουλος ομολογεί πως κατέγραφε τον Χαϊκάλη,

αλλά ο εισαγγελέας δεν ασκεί δίωξη εναντίον του για παρά-

νομη καταγραφή!

ι. Ενώ ο Εισαγγελέας δεν απαιτεί (όπως οφείλει!) να του κα-

ταθέσει το δικό του μαγνητοσκοπημένο υλικό ο Αποστολό-

πουλος και ενώ ο ίδιος ο δικηγόρος του Αποστολόπουλου

διαψεύδει τον πελάτη του  ότι υπάρχει τέτοιο υλικό ο κος Ντο-

γιάκος γράφει στο πόρισμά του πως θεωρεί ότι "η ύπαρξη τέ-

τοιου υλικού αποδεικνύει πως ο Αποστολόπουλος δεν είχε

πρόθεση τη δωροδοκία". Μας λέει δηλαδή π.χ. πως κάθε έμ-

πορος ναρκωτικών μπορεί να πουλά ναρκωτικά μέσα σε σχο-

λεία κουβαλώντας μια κάμερα. Αν δεν συλληφθεί

κινδυνεύουμε να χάσουμε τα παιδιά μας από υπερβολική δόση.

Αν τυχόν συλληφθεί όμως θα ισχυριστεί, δείχνοντας την κά-

μερα και επικαλούμενος ως προηγούμενο την απόφαση Ντο-

γιάκου, πώς το έκανε για να αποδείξει στους γονείς ότι τα

παιδιά τους ήταν "επιρρεπή" στο θανατηφόρο ατόπημα (όπως

ακριβώς ισχυρίστηκε ο Αποστολόπουλος ότι έκανε με το Χαϊ-

κάλη για να αποδείξει στον Καμμένο ότι ήταν "ευάλωτος") και

θα αθωωθούν. ΑΥΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΗ "ΛΟ-

ΓΙΚΗ" ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝΤΟΓΙΑΚΟΥ!

ια. Μπορούν ή δεν μπορούν ακριβώς με τη λογική Ντογιάκου

να αθωώονται στο εξής π.χ. και οι ληστές τραπεζών φέροντας

κάμερα κατά τη ληστεία και καταθέτοντας εν συνεχεία, αν

συλληφθούν, πως έχουν καταγράψει την πράξη τους σε βίν-

τεο και αυτό από μόνο του δηλώνει πως δεν είχαν πρόθεση

την κλοπή αλλά ήθελαν να... αποδείξουν πως η τράπεζα είχε

λειψά μέτρα προστασίας;

ιβ. Στην εξέταση Αποστολόπουλου (μόλις 6 σελίδων!), ο Ει-

σαγγελέας όχι μόνο δεν τον ζορίζει αλλά του κάνει και ερώ-

τηση-πάσα πως δήθεν ο Χαϊκάλης είχε δηλώσει στις 11

"Δικαιοσύνη" εναντίον δικαιοσύνης
Αποστολόπουλος εναντίον Αποστολόπουλου. Εύλογες απορίες... Κι ο νοών νοείτω!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

"Δικαιοσύνη" εναντίον δικαιοσύνης
Δεκεμβρίου ότι μπορεί να ψηφίσει ΠτΔ. Ο Αποστολόπουλος

απαντά στην πάσα πως αυτό δήθεν αποδεικνύει τα λεγόμενά

του περί διάθεσης του Χαϊκάλη να χρηματιστεί. Μόνο που ο

Χαϊκάλης ΟΥΔΕΠΟΤΕ έκανε τέτοια δήλωση.  

ιγ. Η ομολογία Αποστολόπουλου ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ λειτουργία

εγκληματικής ομάδας. Παραδέχεται πως ο ίδιος κατέγραφε το

Χαϊκάλη, έχοντας παγιδεύσει το τραπέζι με μικρόφωνο και τον

ανιχνευτή φωτιάς με μικροκάμερα. Στον χώρο υπήρχε φυσική

παρακολούθηση από δύο άτομα. Και όλα αυτά σε ένα ξενοδο-

χείο όπου δεν μπορεί κάποιος να μπει και να βάζει μικρόφωνα

και κάμερες χωρίς να υπάρχει εντολή από κάποιον. Αντί ο ει-

σαγγελέας να υποψιαστεί πως η παγίδευση πιθανόν έγινε για

να εκβιάζουν το Χαϊκάλη, το προσπερνά και θεωρεί πως... απο-

δεικνύει τα λεγόμενα Αποστολόπουλου! Δεν προχωρά δε σε

καμμία έρευνα στο ξενοδοχείο για να διαπιστώσει τις συνθή-

κες παρακολούθησης και πιθανά αποτυπώματα/στοιχεία στα

σημεία που τοποθετήθηκαν οι κάμερες ώστε να δει ποιοι είναι

οι δράστες. Γιατί άραγε;

ιδ. Για το καλό του τόπου να θεωρήσουμε πως το πόρισμα για

το Χρηματιστήριο χρειάστηκε 15 χρόνια, το πόρισμα για τις

μίζες της Siemens σε πολιτικούς χρειάστηκε 8 χρόνια, το πό-

ρισμα για την υπόθεση Χαϊκάλη μόλις 2 μέρες(!) και σε κατεύ-

θυνση αντίθετη απο τις... αποδείξεις;;;

ιε. Ο Μπαλτάκος λέει πως ο Σαμαράς ελέγχει τη Δικαιοσύνη.

Ο Κασιδιάρης βγάζει την παράνομη υποκλοπή. Ο Αποστολό-

πουλος λέει πως ο Σαμαράς χρηματίζει βουλευτές για να ψη-

φίσουν ΠτΔ. Ο Σαμαράς ΔΕΝ μηνύει κανέναν. Ο Χαϊκάλης

απλά καταθέτει στη Δικαιοσύνη ό,τι του είπε ο Αποστολόπου-

λος, ο Σαμαράς ΜΗΝΥΕΙ το Χαϊκάλη!  

Και, ω του θαύματος... Τυχαία εντελώς, ο δικηγόρος του Σα-

μαρά που μηνύει το Χαϊκάλη είναι ο κατηγορούμενος από το

2005 για το παραδικαστικό κύκλωμα Πέτρος Μαχάς.

Όλα αυτά αποτελούν περίτρανες αποδείξεις για την πραγμα-

τικότητα. Δυστυχώς για τη συγκυβέρνηση των "προθύμων", ευ-

τυχώς για τους Έλληνες, δεν βρήκαν άλλους "πρόθυμους" εκεί

που ήλπιζαν. Ο ελληνικός λαός σε μεγάλο βαθμό κατάλαβε,

παρά τη λυσσαλέα προσπάθεια των συστημικών media των

διαπλεκόμενων καναλαρχών να "θολώσουν τα νερά". 1 στους

2 Έλληνες είναι ήδη απόλυτα πεπεισμένος πως οι καταγγελίες

Ξουλίδου-Χαϊκάλη είναι πέρα για πέρα αληθινές. Κάποιοι απέ-

δειξαν σε όλους τους Έλληνες πως δεν "πουλιούνται", δεν εξ-

αγοράζονται, δεν εκβιάζονται, δεν δωροδοκούνται, δεν σκύ-

βουν το κεφάλι. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως πιθανόν

κάποιοι από αυτούς να μην ξαναεκλεγούν βουλευτές, γιατί γι’

αυτούς δεν είναι αυτοσκοπός η εκλογή τους, αλλά η απελευ-

θέρωση της πατρίδας! Σύμφωνα βεβαίως με τους σοβαροφα-

νείς κουστουμάτους καταχραστές του δημοσίου πλούτου

"χάνουν ευκαιρίες ζωής για αυτούς και τα παιδιά τους" παρα-

μένοντας τίμιοι! Είμαστε πολύ περήφανοι που οι 12 βουλευ-

τές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων δε λύγισαν σε καμία πίεση.

Αυτό από μόνο του αποδεικνύει την τιμιότητά αλλά και τον

πρότερο έντιμο βίο τους! Είμαστε ακόμη πιο περήφανοι που

ένας απο αυτούς που ξεμπρόστιασαν όλο το σάπιο σύστημα

της Σαμαρικής διακυβέρνησης είναι ο βουλευτής της Περιφέ-

ρειάς μας Παύλος Χαϊκάλης και τον ευχαριστούμε που τίμησε

την ψήφο-εντολή που του δώσαμε. Είναι μεγάλη μας τιμή να

μας εκπροσωπεί!

Το ίδιο φυσικά και για τον πρόεδρό μας Πάνο Καμμένο. Το γε-

γονός ότι όποιος στην τριετή αυτή περίοδο του λυσσαλέου πο-

λέμου με το ληστρικό Σύστημα της Μεταπολίτευσης τον

σπίλωσε με δήθεν "σκάνδαλα" και τόνους "λάσπης", καταδικά-

στηκε στις δικαστικές αίθουσες (Αιμίλιος Λιάτσος, Άδωνις Γε-

ωργιάδης 2 φορές, εφημερίδες/κανάλια των

Μπόμπολα-Ψυχάρη για υποτιθέμενα "Χρηματιστήρια", "off-

shore", "εξοχικό πεθεράς", "σκάφη", "ελικόπτερα") και πλήρωσε

μεγάλη αποζημίωση για ηθική βλάβη είναι αποδεικτικό της κα-

θαρότητάς του. Το ότι κατέρρευσαν στα δικαστήρια όλες οι

μηνυσεις για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε δεχτεί για τις

αποκαλύψεις του (Παπανδρέου, Ξαφά, Γριβέας, Τσουκάτος,

Μαντέλης) σημαίνει πως γνωρίζει πολύ καλά τι λέει και ΑΠΟ-

ΔΕΙΚΝΥΕΙ πως είναι Ο ΜΟΝΟΣ που σέρνει τους ενόχους να

λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Δεν τρέφουμε αυταπάτες... Η

"καλολαδωμένη μηχανή λάσπης" των νταβατζήδων της εγχώ-

ριας διαπλοκής (να θυμηθούμε πως σε όλους τους μεγαλοκα-

ναλάρχες ο Σαμαράς έκανε "δώρο" τη δημόσια συχνότητα που

εκπέμπουν τζάμπα, ενω αυτη κοστολογείται εκατομμύρια, και

φυσικά όλα τα παράνομα δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων

των καναλαρχών που δεν τους ζητείται να αποπληρώσουν με...

κάλυψη  τίνος;) θα αναλάβει πάλι "εργασία" ενόψει εκλογών.

Δε φοβόμαστε τίποτα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δε

φοβάται!

Όσο για τους Εισαγγελείς Παναγιωτόπουλο (πρώην διορισμέ-

νος σύμβουλος του Καστανίδη/ΠΑΣΟΚ) και Ντογιάκο (πρώην

διορισμένος σύμβουλος του Παπαληγούρα/ΝΔ) έχει ο καιρός

γυρίσματα. Αρκεί να θυμηθούμε βεβαίως πως ο κος Ντογιάκος

είναι ο ίδιος "εισαγγελέας" που ανέλαβε να "θάψει" στο αρ-

χείο την υπόθεση με τις 150.000 παράνομες ελληνοποιήσεις

αλλοδαπών που έκανε ο Σημίτης για να κερδίσει τις εκλογές

του 2000 που έκριναν το αποτέλεσμα. Είναι ο ίδιος ο "ψηλός

ο παναθηναϊκάκιας" που στο ηχητικό που αποκάλυψε ο Ηλίας

Κασιδιάρης (ελέγχθηκε και αποδείχθηκε αυθεντικό κι ότι η

φωνή είναι όντως του Σαμαρά!) έπαιρνε εντολή απο το Σαμαρά

να "γ...σει τους επόμενους τρεις Χρυσαυγίτες". Είναι ο άν-

θρωπος των "ειδικών αποστολών" που φυλάει ανέκαθεν τα

νώτα του προδοτικού καθεστώτος! Το αν η Χρυσή Αυγή έχει

δράσει παράνομα ως "οργανωμένο έγκλημα" είναι κάτι βε-

βαίως που πρέπει να το κρίνει η Δικαιοσύνη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ,

όχι με εντολή κανενός πρωθυπουργού που παρεμβαίνει δι-

κτατορικά στο έργο της. 

Οι υποθέσεις μετά τις εκλογές ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ πως θα

βγουν απο το αρχείο και τότε ο σώζων εαυτόν σωθείτο, ο

ένας θα "καρφώνει" τον άλλο σε (τωρινή) συγκυβέρνηση και

παρακράτος! Όπως θα βγουν απ'το συρτάρι και όλες οι κατη-

γορίες για Εσχάτη Προδοσία, η οποία δεν παραγράφεται

ΠΟΤΕ!

Μετά τιμής

Δημήτρης Καραγεωργίου

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Ανεξαρτήτων Ελλήνων

Τομεάρχης Ανατολικής Αττικής

Σημείωση ΕΒΔΟΜΗΣ: Για ορισμένα εκ των αναφερομένων

στοιχείων, όπως τα δάνεια των καναλαρχών κ.ά. κρατάμε

τις επιφυλαξεις μας γιατί αδυνατούμε να τα διασταυρώ-

σουμε. Τα περί παράνομου αποδεικτικού υλικού και μη άρση

του τηλεφωνικού απορρήτου τα υιοθετούμε και τα προσυ-

πογράφουμε, όπως και την “κατ’ εντολήν” δημόσια, ταχύ-

τατης έκδοσης πορίσματος.

Να σημειώσουμε επίσης ότι θεωρούμε εύλογη την ενέργεια

του Χαϊκάλη να ενεργήσει, “ως ντεντέκτιβ” και να μην ανα-

θέσει στα επίσημα αστυνομικά ή δικαστικά όργανα μια κατ’

εξοχήν πολιτική υπόθεση, γιατί πάντα υφίστανται απόγο-

νοι και μιμητές του καρδινάλιου Ρισελιέ...

Η εμπιστοσύνη μας προς το δημόσιο είναι σχετική...

Σύσκεψη με θέμα την απόδοση των αμπε-

λώνων που παράγουν ρετσίνα με προστα-

τευόμενη γεωγραφική ένδειξη. 

Συνάντηση με θέμα τη στρεμματική από-

δοση των αμπελώνων που παράγουν ρε-

τσίνα με προστατευόμενη γεωγραφική

ένδειξη για τροποποίηση των τεχνικών φα-

κέλων πραγματοποιήθηκε  12 Δεκεμβρίου

στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Πέτρος Φιλίππου,

υπηρεσιακοί παράγοντες της Δ/νσης Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανα-

τολικής Αττικής, καθώς και οι πρόεδροι των

Αγροτικών Αμπελουργικών Συνεταιρισμών

Παιανίας και Σπάτων, ο πρόεδρος του

Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορωπίου, του

Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Μαρκοπού-

λου «ΜΑΡΚΟ» και εκπρόσωποι των εται-

ρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ.

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. και ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ ΑΜΠΕΛ/ΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συντάχ-

θηκε πρακτικό με τις απόψεις των συμμετε-

χόντων, το οποίο θα διαβιβαστεί στο

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων για περαιτέρω ενέργειες. 

Ρετσίνα με προστατευόμενη ένδειξη την Ανατ. Αττική ζητούν οι αμπελουργοί της
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Και στους 13 Δήμους

Δήμος Αχαρνών

•      Πλατεία Αγ. Νικολάου- Κεντρικό Με-

νίδι, 1ο ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-2405228

•    Κουρμούση και Ωρωπού 5 – Αγ. Πέτρος,

2ο ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-2445438

•     Φιλαδελφείας 205- Κόκκινος Μύλος, 3ο

ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-2387587

•     Αγ. Άννας 25- Αγία Άννα, 4ο ΚΑΠΗ, Τηλ.

210-2320874

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

•     ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 4 (Δημοτική ενότητα

Βάρης), Κ.Α.Π.Η., Τηλ. 213-2020119, 213-

2020113, 213-2020751, 213-2020750

•     Ζεφύρου 2 κτίριο (Γ), Κ.Α.Π.Η., Τηλ. 213-

2020119, 213-2020113, 213-2020751, 213-

2020750

•    Λητούς 20, ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ,

Τηλ. 213-2020119, 213-2020113, 213-

2020751, 213-2020750

Δήμος Διονύσου

•    ΠΕΝΤΖΕΡΙΔΗ 3, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Τηλ. 213-2030600, 210-

8004830

Δήμος Κρωπίας

•    Ν. Ντούνη 4, ΚΑΠΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,

6944386114 κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟ-

ΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ

•     Λ.Αγίας Μαρίνας 109, ΚΑΠΗ ΑΓ. ΜΑΡΙ-

ΝΑΣ, 6944386114 κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟ-

ΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ

•     Παπαγιαννοπούλου 256 Κίτσι, ΚΑΠΗ ΚΙ-

ΤΣΙΟΥ, 6944386114 κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ

•      Γ. Παπασιδέρη 3, Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου, Τηλ. 210-6626295 

Δήμος Λαυρεωτικής

•    ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΠΗ

ΛΑΥΡΙΟΥ, Τηλ. 22923-20113

•    ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ & ΟΘΩΝΟΣ, ΚΕΡΑ-

ΤΕΑ, ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Τηλ. 22923-20113

Δήμος Μαραθώνα

•    ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196, Ν. ΜΑΚΡΗ,

ΚΛΕΙΣTΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ & ΓΥMΝΑ-

ΣΤΗΡΙΟ, Τηλ. 22940-69800, 22940-90202

Δήμος Μαρκόπουλου

•  Κ. Γκλιάτη & Παπαβασιλείου, ΚΑΠΗ ΜΑΡ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τηλ. 22990-22579, 22990-

22665

•   Αγ. Νικολάου 1, ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ,

Τηλ. 22990-75311

Δήμος Παιανίας

•    ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 7Β, ΚΑΠΗ,

Τηλ. 210-6647223

•     ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ.Μ. 1, ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΑΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,

Τηλ. 210-6647223

•     ΠΑΙΑΝΙΑ - ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΛΥΚΩΝ

ΝΕΡΩΝ, 25ης Μαρτίου, ΚΑΠΗ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ,

Τηλ. 213-2016017

•    ΠΑΙΑΝΙΑ - ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΓΛΥΚΩΝ

ΝΕΡΩΝ, Όθωνος 15 & Σμύρνης, ΔΗΜΑΡ-

ΧΕΙΟ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ, Τηλ. 213-2016017

Δήμος Παλλήνης

•    ΙΘΑΚΗΣ 12, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Τηλ.

210-6604663, 210-6612965

•     ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 44, ΓΕΡΑΚΑ,

ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-6604663, 210-6612965

•    ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΛΕΩΦ. ΓΕΡΑΚΑ, ΓΕ-

ΡΑΚΑ, 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Τηλ. 210-

6604663, 210-6612965

•   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΟΣ, ΘΕΣΗ

ΜΑΡΙΖΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-

6604663, 210-6612965

•    ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2, ΠΑΛΛΗΝΗ,

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Τηλ. 210-6604663,

210-6612965

•   ΠΛΑΤΕΙΑ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΘΟΥΣΑ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, Τηλ. 210-

6604663, 210-6612965

•   ΠΛΑΤΕΙΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΘΟΥΣΑ,

ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-6604663, 210-6612965

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

•   ΚΥΠΡΊΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΕΡΡΗ, ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ, Τηλ. 22940-

26280 κ. Πικουλίδης Αποστόλης

•   ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, ΡΑΦΗΝΑ, ΔΗ-

ΜΑΡΧΕΙΟ, Τηλ. 22943-21000

•   ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΤΗΜΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Πικέρμι, 6931999962 κ.

Ι. Κοκκόλης 210-6039550 κ. Χατζηελένη

•   ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΚΑΠΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,

210-6043478 Κοσκώνης Ιωάννης

Δήμος Σαρωνικού

•  ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΑ,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Τηλ. 22993-20300, 22993-

20313, 22993-20310

•  ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑ-

ΒΥΣΣΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-

ΤΑΣ, Τηλ. 22910-41220, 22910-41221,

22910-41222

•  ΛΕΩΦ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 55, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΓΡΑ-

ΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,Τηλ. 22910-

54444

•  ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Π. ΦΩ-

ΚΑΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 15325

(χωρίς πρόθεμα)

•   ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΙ-

ΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Τηλ. 22990-69422,

22990-69422

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

•     ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 11 & ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,

ΣΠΑΤΑ, ΚΑΠΗ, Τηλ. 210-6630068, 22940-

40915

•    ΛΕΩΦ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 10Η ΣΤΑΣΗ, ΑΡΤΕ-

ΜΙΔΑ, Β ΚΑΠΗ, Τηλ. 22940-45207, 22940-

40915

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Θερμαινόμενοι δημόσιοι χώροι στην Ανατολική Αττική
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  

για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 

ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται   και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΑΕΙ,  εργασία κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχα-
νολόγου, γνώστης αγγλικής και γαλλικής
γλώσσας.Τηλ. 6975729726

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη

στην εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμ-

βανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λοιπες ερ-

γασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884. 

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών

παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ.

6938653701.

Κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει εργασία ως

μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φροντίδα ηλι-

κιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ.  6972

164447

ΑΓΓΕΛΙΕΣ -  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου και

Πέριξ “Ανοιξη”

ANAKΟΙΝΩΣΗ

Ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι Κο-

ρωπίου και Πέριξ “Ανοιξη” ενημερώνει ότι λόγω των

έργων ανέγερσης του σχολικού συγκροτήματος στο

χώρο που βρισκόταν η έδρα του, η επικοινωνία θα γίνεται

πλέον στο “Πολιτιστικό Κέντρο Κιτσίου” (Λ. Παπαγιαν-

νοπούλου) κάθε Τετάρτη 19.00 - 21.00.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

2ου Λυκείου Γέρακα

Από τις εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

του 2ου Λυκείου Γέρακα, που διενεργήθηκαν την

10/12/2014 προέκυψε το  νέο Διοικητικό Συμβούλιοκαι

συγκροτήθηκε σε σώμα έχει  ως εξής:.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         Κακλιδάκης Μανώλης   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Ριτζακης Μανουσος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        Μουστρής Κώστας

ΤΑΜΙΑΣ:                             Χάλκος Βαγγέλης

ΜΕΛΟΣ:                              Ρουμελιώτη Ρεα

ΜΕΛΟΣ                              Πέρτσα Στέλλα  

ΜΕΛΟΣ                              Κόγιος Λάμπρος

Αν.ΜΕΛΟΣ                         Σαρίκας  Κώστας

Για την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ριτζάκης Μανούσος, Κακλιδάκης Μανώλης, Σταμέλος,

Νίκος, Βολιώτης Απόστολος, Χάλκος Βαγγελης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Χαμόγελο και πάλι στα χείλη ανθρώπων με χρόνια παρά-

λυση προσώπου χαρίζει η σύγχρονη Επανορθωτική Πλα-

στική  Μικροχειρουργική και στην χώρα μας!

Η αποκατάσταση,  που έχει στόχο τη λειτουργική και αισθη-

τική βελτίωση του προσώπου, επιτυγχάνεται με μικροχει-

ρουργική μεταμόσχευση μυός και εξασφαλίζει την κοινωνική

και επαγγελματική επανένταξη του ασθενούς.

Προτεραιότητα  των Επανορθωτικών Χειρουργών είναι το

κλείσιμο του βλέφαρου του ματιού (για την προστασία του

κερατοειδούς χιτώνα)  και η δυναμική αποκατάσταση του

χαμόγελου. Το τελευταίο έχει επίσης ευεργετική επίδραση

στην ομιλία, στη διαχείριση τροφής και του σάλιου από τον

ασθενή.

«Πράγματι τα αποτελέσματα με την μέθοδο “του ενός στα-
δίου” που εφαρμόζουμε στην κλινική μας είναι άμεσα και
βοηθούν τους ασθενείς μέσα σε 3 με 4 μήνες στην κοινω-
νική και επαγγελματική τους επανένταξη» αναφέρει ο πλα-

στικός- μικροχειρουργός της πλαστικής κλινικής του Γενικού

Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Δρ Ανδρέας Γραβ-

βάνης.

Τα τελευταία χρόνια η χειρουργική μέθοδος με πολλά υπο-

σχόμενα αποτελέσματα στην αποκατάσταση προσώπου με

χρόνια παράλυση είναι αυτή «του ενός σταδίου», η οποία

πλεονεκτεί  έναντι της «παραδοσιακής των 2 σταδίων με
νεύρο δότη το ετερόπλευρο προσωπικό νεύρο» και εφαρμό-

ζεταιμε επιτυχία στην πλαστική κλινική του Γενικού Νοσο-

κομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

«Η παράλυση του στόματος, με την μέθοδο “του ενός στα-

δίου” αποκαθίσταται με την μικροχειρουργική μεταμόσχευση

μυός ισχνού προσαγωγού του οποίου η επανανεύρωση επι-

τυγχάνεται με την απευθείας συρραφή του νεύρου του με το

νεύρο του μασητήρα μυός» προσθέτει ο  Δρ Γραββάνης.

Η μέθοδος αυτή κερδίζει διεθνώς διαρκώς έδαφος  έναντι

της «παραδοσιακής των  2 σταδίων», διότι δίνει λύση στον

ασθενή με ένα χειρουργείο, ενώ η κίνηση στο πρόσωπο επα-

νέρχεται ήδη από τον 3ο με 4ο μήνα. Δεν χειρουργείται η

υγιής πλευρά του προσώπου, αποφεύγονται οι επιπλέον

ουλές, ενώ εξασφαλίζει ένα ισχυρό χαμόγελο το οποίο όμως

μπορεί να υστερεί σε αυθορμητικότητα.

«Αυτό οφείλεται στο ότι το νεύρο δότης είναι νεύρο “μάση-

σης” και χρειάζεται να “επανεκπαιδευτεί”, ο εγκέφαλος του
ασθενούς για να συμπεριφερθεί ως νεύρο χαμόγελου και
συναισθήματος», εξηγεί  ο Δρ Γραββάνης.

Σύμφωνα με την εμπειρία του Δρ Γραββάνη και των γιατρών

της πλαστικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών

«Γ Γεννηματάς», που εφαρμόζουν την  μέθοδο του «ενός

σταδίου» ο ασθενής εξασφαλίζει ένα «κοινωνικό» χαμόγελο,

με την έννοια ότi στο χώρο εργασίας και στις κοινωνικές εκ-

δηλώσεις μπορεί να εμφανίζει ένα συμμετρικό, λειτουργικό

πρόσωπο με ισχυρό χαμόγελο.  Τα νέα άτομα μπορούν να

εκπαιδευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό έτσι ώστε να έχουν με-

γαλύτερο συγχρονισμό και αυτοματισμό στις κινήσεις τους.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

Σύμφωνα με τους Επανορθωτικούς Πλαστικούς Μικροχει-

ρουργούς για την αποκατάσταση της χρόνιας παράλυσης του

προσώπου απαιτείται η μεταφορά λειτουργικών μυών, οι οποίοι

θα αποκαταστήσουν τους μόνιμα παραλυμένους μύες του προ-

σώπου σε δυο ή περισσότερα χειρουργικά στάδια.

Με την παραδοσιακή μέθοδο «2 σταδίων» για την νεύρωση

του προς μεταφορά μυός, χρησιμοποιείται σε ένα πρώτο στά-

διο το αντίπλευρο υγιές προσωπικό νεύρο, το οποίο για να

αναγεννηθεί μέχρι την παράλυτη πλευρά του προσώπου χρη-

σιμοποιείται νευρικό μόσχευμα, συνήθως το γαστροκνήμιο. 

Στο δεύτερο στάδιο μετά την παρέλευση 6-9 μηνών, διάστημα

ικανό για την νευρική αναγέννηση, γίνεται η μικροχειρουργική

μεταμόσχευση του μυός του οποίου η δυναμική κίνηση θα εξα-

σφαλισθεί από την συρραφή του νεύρου του με το αναγεννη-

μένο νευρικό μόσχευμα. 

Πλεονέκτημα της μεθόδου το αρκετά συγχρονισμένο χαμόγελο

με την υγιή πλευρά, αλλά κάποιες φορές όχι αρκετά δυνατό.

Μειονεκτήματα τα δύο χειρουργεία, επιπλέον ουλές στο υγιές

πρόσωπο και κάποια νοσηρότητα (υπαισθησία) από την λήψη

του νευρικού μοσχεύματος. Επίσης, απαιτείται μεγάλος χρόνος

αποκατάστασης της παράλυσης (περί τον ενάμιση χρόνο).

ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τα αίτια που προκαλούν την χρόνια παράλυση προσώπου είναι

συνήθως:

Παθολογικά (ιδιοπαθής παράλυση του Bell, ιώσεις, εγκεφα-

λικά)

Χειρουργικά (αφαίρεση ενδοκρανιακών όγκων, ακουστικό νευ-

ρίνωμα, όγκοι παρωτίδας)

Τραύματα. Τον περασμένο χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της

Αμερικής 43,184 άνθρωποι προσβλήθηκαν από παράλυση προ-

σώπου, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι είχαμε περίπου

1500 περιπτώσεις.

Η συχνότητα της πάρεσης του προσωπικού νεύρου είναι 7 με

20 ασθενείς ανά 1000 άτομα, το ποσοστό ανδρών και γυναι-

κών είναι ίδιο, υποτροπιάζει το 7% των ασθενών.

Η παράλυση εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του προσώπου σε

ποσοστό 63%, και ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι διαβητικοί

και οι έγκυες γυναίκες.

«Πρόκειται για μία δυσβάσταχτη κατάσταση για τον ασθενή

τόσο λειτουργικά όσο και συναισθηματικά, ενώ τα αποτελέ-

σματα διεθνώς απέχουν από την τέλεια αποκατάσταση»κα-

τέληξε ο Δρ Γραββάνης.

www.athensmicrosurgery.gr

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Αποκατάσταση παράλυσης προσώπου 
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Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, με βραβεύσεις

παλαίμαχων αθλητών, παραγόντων του αθλητισμού,

αλλά και αθλητών που επρώτευσαν την περασμένη

αθλητική χρονιά εξελίχθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμ-

βρίου στην αίθουσα Ιωνία στη Βούλα.

Μια γιορτή του αθλητισμού οργανωμένη από τα

αθλητικά τμήματα του Αρη Βούλας με επικεφαλής

τον πρόεδρό του Σταύρο Πλακαντωνάκη, συνεπικου-

ρούμενος από τον Αγγελο Μακρή.

Γεμάτη η αίθουσα αθλητές, προπονητές, ο δήμαρχος

των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος, Aντιδήμαρχοι, Δημοτικοί

σύμβουλοι και εκπρόσωποι συλλόγων.

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο υπεύθυνος

αθλητισμού Σπύρος Πάντζας. 

Ο Στ. Πλακαντωνάκης  έκανε την έναρξη της εκδήλω-

σης, και αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό που ταλαιπώρησε

ιδιαίτερα τον Αρη Βούλας· τη νομιμοποίηση του γηπέ-

δου  που αθλείται ο Αρης (άδεια λειτουργίας καταλλη-

λότητας). Είχαμε γράψει παλιότερα για την αγωνία του

Στ. Πλακαντωνάκη στα Δημοτικά Συμβούλια, που επε-

σήμαινε ότι εκπνέουν οι προθεσμίες και σε λίγο το γή-

πεδο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τέλος καλό όμως όλα καλά. Ο φάκελος του γηπέδου

είναι πλέον έτοιμος και το γήπεδο με άδεια λειτουρ-

γίας. 

Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και έτρεξαν για

να πάρει την άδεια το γήπεδο.  

Μίλησε για τα οικονομικά, για τη Γυμναστική και για

τις επιτυχίες του Αρη. 

Αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες του Συλλό-

γου, αφού οι επιχορογήσεις όλου του αθλητισμού

είναι κομμένες πλέον και λειτουργούν με δικά τους

μόνο μέσα. Ενα θετικό είναι ότι επιτρέπονται οι δια-

φημίσεις μέσα στο γήπεδο, σε επίπεδο Δήμου, και

αυτό είναι ένα μικρό έσοδο. Πρότεινε ένα ποσοστό

από το τζίρο των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, εκάστου

Δήμου, να επιστρέφεται στο δήμο για τις ανάγκες

των αθλητικών συλλόγων.

Ζήτησε οι αθλητικοί χώροι να παραχωρούνται  για πε-

ρισσότερες ώρες άθλησης. 

Ζήτησε από το αθλητικό τμήμα του νομικού προσώ-

που του Δήμου 3Β (ΟΑΠΠΑ) να λειτουργεί συμπλη-

ρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με τους αθλητικούς

φορείς του Δήμου. Μάλιστα τόνισε ότι «σήμερα με
τον ΟΑΠΠΑ γίνεται διάλογος και όπου ο διάλογος
είναι καλόπιστος και συνυπάρχει με την κοινή λογική
τότε υπάρχουν λύσεις προς όφελος κατοίκων και
αθλουμένων».

Ενημέρωσε ότι ο Αρης επανίδρυσε το τμήμα Γυμνα-

στικής γυναικών που στεγάζεται στο κλειστό γυμνα-

στήριο Βούλας  και αριθμεί σήμερα 115 γυναίκες και

2 άντρες! (αθλούνται κάτω από τη γέφυρα της Λ.

Βουλιαγμένης, όπου και το πινγκ - πονγκ).

Εκανε πρόταση για έναν αθλητικό Καλλικράτη στο

Δήμο 3Β υπό την αιγίδα του ΟΑΠΠΑ, ώστε σε βάθος

Η μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού 

O πρόεδρος του Αρη, Σταύρος Πλακαντωνάκης.

O διεθνής ποδοσφαιριστής Γ. Καραγκούνης.

Ο Ησαΐας Βασιλειάδης, με τον πρόεδρο και το αθλητικό του
“παιδί” Μανώλη Βαρδαβά.

Πρώτος τιμήθηκε ο πρ. Βούλας δήμαρχος Γιώργος Μάντεσης.
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μιας πενταετίας, ύστερα από συζητή-

σεις με τα Σωματεία που καλλιεργούν

το ίδιο άθλημα (χωρίς να χαθεί το

όνομα και η ιστορία κάθε Συλλόγου) να

υπάρξει συνένωση με προφανές πλεο-

νέκτημα για τις ακαδημίες των Συλλό-

γων από τις οποίες θα ξεπηδούν τα

ταλέντα.

Σημαντική αναφορά έκανε στη βία που

επικρατεί σήμερα σε μερικά αθλήματα

και ζήτησε η μικρή φωνή που έχει ο

Αρης Βούλας να ενωθεί με όλες τις

άλλες των Σωματείων της Ανατ. Αττι-

κής και να γίνει βροντή το: ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙ-

ΣΜΟΥ.

Στη συνέχεια τίμησαν με απονομές,

έξη πρόσωπα, για την προσφορά τους

στον αθλητισμό και το σύλλογο:

Γ. Μάντεσης πρώην δήμαρχος Βούλας

και παλιός αθλητής του Αρη. Σήμερα

αθλείται ο εγγονός του.

Γιώργος Καραγκούνης διεθνής ποδο-

σφαιριστής με ρεκόρ συμμετοχών στην

Εθνική Ελλάδος.

Ησαΐας Βασιλειάδης πρόεδρος στον

Αρη, αντιπρόεδρος στην ΕΠΣΑΝΑ και

αθλητικός πατέρας πολλών Βουλιωτών,

όπως ο Μανώλης Βαρδαβάς, ο οποίος

δήλωσε ότι είναι “ποδοσφαιρικό παιδί
του Βασιλειάδη”.
Τότης Φυλακούρης Γλυφαδιώτης αλλά

Βουλιώτης! Λάτρης του ποδοσφαίρου.

«Είμαι στη θέση “άει φέρε”· φέρε τα

ρούχα, φέρε τη ρακέτα...» και πήρε με-

γάλο χειροκρότημα.

Νίκος Γεωργόπουλος «είναι το λαϊκό-

τερο και όμορφότερο άθλημα, το ποδό-
σφαιρο, αλλά βγάζει πολύ χρήμα...»,

τόνισε για να καταδείξει ότι υπάρχουν

συμφέροντα... και συνέχισε: «οι επιχο-
ρηγήσεις του κράτους έχουν μειωθεί
δραματικά με εντολή της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, προκειμένου να γίνουν όλα
ιδιωτικά. Σήμερα τον αθλητισμό τον
πληρώνουν οι γονείς», και κατέληξε:

«Ελπίζω να μη δοθούν τα λεφτά στο
Μελισανίδη να κάνει ένα γήπεδο που
θα πετάξει έξω όλα τα Σωματεία».

Χριστόφορος Τσαλδάρης παλαίμαχος

αθλητής και φίλαθλος.

Στη συνέχεια βραβεύθηκαν:

― αθλητές και αθλήτριες της επιτρα-

πέζιας αντισφαίρισης για τις περυσι-

νές τους επιτυχίες. 

― Για τις πανελλαδικές τους πρωτιές

και τη συμμετοχή τους στην εθνική

ομάδα. 

― Νεαροί ποδοσφαιριστές για τις επι-

τυχίες τους στα πρωταθλήματα της

ΕΠ.Σ.ΑΝ.Α., 

― Αγόρια και κορίτσια για τις νίκες

τους στο 1ο ομαδικό πρωτάθλημα και

2ο ατομικό στην επιτραπέζια αντισφαί-

ριση για τα Δημοτικά Σχολεία του

Δήμου 3Β.

Για το 2ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

ομοίως των δημοτικών σχολείων του

Δήμου 3Β.

Αναμνηστικά διπλώματα δόθηκαν σε

όλους όσους έλαβαν μέρος στις δρά-

σεις που διοργάνωσαν ο Γ.Σ. Αρης Βού-

λας και ο Α.Ο. Αρης 2006.

Τις βραβεύσεις επέδωσαν  θεσμικοί εκ-

πρόσωποι.

Α.Μπουζιάνη

με τον Αρη Βούλας 

Νίκος Γεωργόπουλος

Πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Φίσερ
Έλλη, Τέρπου Ελισάβετ και Βλάχου Αγλαΐα). Βραβεύθηκαν από το δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο.

Τότης Φυλακούρης

Χριστόφορος Τσαλδάρης

H Eλλη Φίσερ κατέκτησε τον πανελλήνιο τίτλο.
Βραβεύεται από τον Σπ. Πάντζα.

O Γ. Καραγκούνης βραβεύει τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών για τις επιτυχίες της.

Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου

Αθήνας «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) και για την επόμενη διε-

τία. Ως Αντιπρόεδρος ορίσθηκε ο Αλέκος Κόκκαλης και ως

Γραμματέας ο Άγγελος Παπανικολάου. 

Λόγια του Ολυμπιονίκη Πέτρου Γαλακτόπουλου

«Επιδίωξή μας είναι το ΟΑΚΑ να βρεθεί στην θέση που του
αξίζει. Να συνεχίσει να φιλοξενεί με απόλυτη επιτυχία με-

γάλες αθλητικές διοργανώσεις, να φιλοξενεί σπουδαίες εκ-
δηλώσεις και event και από άλλους χώρους και να φέρει
κοντά του τη νεολαία αλλά και κάθε ξένο επισκέπτη της
Αθήνας. 
Βέβαια δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στην δημιουργία
του Μουσείου Ελλήνων Ολυμπιονικών που θέλω να πι-
στεύω ότι μέσα στο 2015 θα μπει στην τελική ευθεία υλο-
ποίησής του», είπε μεταξύ άλλων ο Π. Γαλακτόπουλος.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ, όπως

αυτά δόθηκαν από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Αν-

δριανό και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 809, 18 Δεκεμβρίου 2014), είναι:

Γαλακτόπουλος Πέτρος και αναπληρώτρια Πετράκου Ευαγ.

Κόκκαλης Αλέκος και αναπλ. Κατσιμπούρας Ηλίας 

Παπανικολάου Άγγελος   -  Πουλάκης Πέτρος   -  Μπακου-

λοπούλου Κυριακούλα  -  Πνευματίκας Αθανάσιος   -  Συ-

ναδινός Πέτρος  -  Αλικάκος Γεώργιος  -  Πατούλης

Γεώργιος

Η θητεία είναι διετούς διάρκειας. 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ




