
H Παράκτιο Μέτωπο απαντά για
το παραλιακό μέτωπο Σελίδα 14

Προσφεύγει στην Ολ.Ε.Σ. για το

Ελληνικό η Περιφέρεια Σελ. 16

Η τρομοκρατία δεν είναι μεθοδολογία μόνον των

...ταλιμπάν, των τζιχαντιστών ή κάποιων ψυχοπα-

θών που “τους τη βάρεσε”. Αυτοί απλώς την ...εκτε-

λούν. Γενικώς “εκτελούν”.

Η τρομοκρατία είναι εγγενής μεθο-

δογία των απολυταρχικών καθε-

στώτων (Σε λανθάνουσα ή

απροκάλυπτη μορφή). Εχετε πάρει

“μια ιδέα”, τον τελευταίο καιρό, ή

έχετε εθιστεί σε βαθμό ...μιθριδα-

τισμού;* Σε ελαφρότερη μορφή

μπορεί να συμβεί στον καθένα μας,

σε κοινόχρηστους χώρους, όπου

“και οι βασιλείς πηγαίνουν μόνοι
τους”. Στην αρχή η δυσοσμία είναι καταφανής και

ανυπόφορη. Μετ’ ολίγον επέρχεται προσαρμογή

ανοχής, εξελισσόμενη οσονούπω ακόιμη και σε

...ευωδία!

Είναι η τακτική της γερμανικής, ιδίως, διπλωματίας,

ακόμη και σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν σου βγά-

ζουν αμέσως το ..παντελόνι! Σου λένε ...ευγενέ-

στατα, ότι «είναι άσκοπο ν’ αντισταθείς επί ματαίω. 
Συνέχεια στη σελ. 2

“Τρομοκρατείστε
τους τρομοκράτες”

Γεώργιος Παπανδρέου (“Ο Γέρος της Δημοκρατίας”)

GRexit ή EUBreak-ug

του Κώστα
Βενετσάνου

www.DimotikiVoulisi.gr

«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»
Tη δαπάνη επανασύνδεσης της παροχής πληρώνει η Περιφέρεια Αττικής

Ενδιαφέρουσα διημερίδα για το παραλιακό μέτωπο, με πλούσια στοιχεία, εξελίχθηκε στη

Βούλα, από την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο 3Β.                              Σελίδες 12,13,14

Aγώνες Lightning στο NAOB
Σελίδα 22

Αναζητούνται 
180 άβουλοι 
κι επίβουλοι
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οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Παράδωσε “μόνον” τον ...οπλισμό σου, ενώ μπορείς να
κρατήσεις και τη στολή σου και το ξιφίδιο».

Κι αφού παραδώσεις τον οπλισμό σου, σου παίρνει και

το “παντελόνι”. Το 1941, ο στρατηγός Τσολάκογλου υπέ-

γραψε τρεις συνθηκολογήσεις1(!) μέσα σε μια εβδομάδα.

Η πρώτη ήταν “μη ατιμωτική” και σχεδόν συμφέρουσα.

Δεν ήταν αξιοπρεπής, αλλά ήταν ρεαλιστική!...

Η κάθε μία όμως που διαδέχετο την προηγούμενη ήταν

ευτελέστερη και ιταμότερη. Δεν του είπαν οι Γερμανοί

ούτε του έδωσαν να υπογράψει ότι, για κάθε Γερμανό

στρατιώτη που θα εφονεύετο, σε καιρό γενικού πολέ-

μου, θα εκτελούντο 50 όμηροι, αμέτοχοι! Δεν του είπαν

και δεν του ζήτησαν να υπογράψει ότι θα πέθαιναν απ’

την πείνα και την εξαθλίωση,

πάνω από 500.000 Έλληνες, σε

7 εκατομμύρια συνολικό πλη-

θυσμό, γιατί τους έπαιρναν τα

τρόφιμα οι Γερμανοί. Αυτά

ήρθαν μετά, ως “παράπλευρες

απώλειες”, που θα λέγανε σή-

μερα. 

Ας τ’ αφήσουμε όμως αυτά:

“Περασμένα - ξεχασμένα”(!). 

Κι ας έρθουμε στα σημερινά. 

Η χώρα μας αποτελεί σήμερα μέρος μιας πανευρωπαϊ-
κής οργανώσεως που την διέπουν αρχαί σαφείς και απο-
κρυσταλλωμέναι, προς τας οποίας οι Ελληνες
καλούμεθα να προσανατολίσωμεν τον ρυθμόν της ζωής
μας.2 θα έλεγε και σήμερα ένας σοβαρός και προβεβλη-

μένος αρθρογράφος της ίδιας εφημερίδας, της υποση-

μειώσεως, για τη συμμετοχή μας στη (γερμανική)

Ευρωπαϊκή Ενωση των “αγορών” και του μεγάλου κερ-

δοσκοπικού κεφαλαίου. Και θα ήταν “ρεαλιστής”!

Μόνο που η ιστορία δεν γράφεται από “ρεαλιστές”

αλλά από οραματιστές!

Τρομοκρατία σε εξέλιξη

Αυτούς τους οραματιστές τρέμει η κατεστημένη “τάξη

πραγμάτων” και προσπαθεί με κάθε μέσον ν’ αποτρέψει

και να διαλύσει αυτά τα οράματα, με εφιάλτες, με φο-

βίες, με τρόμους, με ψεύδη.

Τη συγχορδία, την ομοβροντία, την ενορχηστρωμένη και

προγραμματισμένη τρομοκράτηση λαού και βουλευτών

τη ζήσαμε τις τελευταίες, ιδίως, ημέρες και τη ζούμε

άπαντες, ενδιαφερόμενοι και αδιάφοροι, που ούτε αυτοί

μπορούν να ξεφύγουν από τον τρόμο, που αναπαράγε-

ται ως πολλαπλασιαζόμενη ηχώ απ’ όλα τα ΜΜΕ, ιδίως

των τρικυμισμένων διαύλων των μεγάλων τηλεοπτικών

σταθμών:

― Ζαν Κλοντ Γιούνκερ (Πρόεδρος της Κομισιόν)3. Πα-

ρέμβαση στα εσωτερικά μας: “Οι Ελληνες ξέρουν πολύ
καλά τί σημαίνει για τη χώρα και την Ευρωζώνη ένα λαν-
θασμένο(!) εκλογικό αποτέλεσμα». Ποιος νομίζει ότι

είναι αυτός ο κύριος που έχει την εξουσία να κρίνει το

δημοκρατικό εκλογικό αποτέλεσμα ενός λαού, ως “λαν-

θασμένο” ή μη. Δεν προκύπτει ούτε απ’ τον θεσμικό του

ρόλο, ούτε απ’ την αυτάρεσκα νομιζόμενη ικανότητα ή

διορατικότητά του. Η εκφρασμένη άποψή του χαρακτη-

ρίζεται από ναζιστική νοοτροπία και απόπειρα τρομο-

κράτησης του ελληνικού Λαού. Από κάθε υπερήφανο

Ελληνα απορρίπτεται και χαρακτηρίζεται ως απαράδε-

κτη. Είπε κι άλλα για “ακραίες δυνάμεις”, “οικεία πρό-
σωπα” κ.τ.τ. Χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και την Ε.Ε.

που τον έχει ως Πρόεδρο! Να τον χαίρεται. Εμείς δεν

χαιρόμαστε· λυπούμεθα, γιατί αποδεικνύονται πολύ

κακοί μαθητές, αν έτσι κατανόησαν τη δημοκρατία, που

τους διδάξαμε.

― Μοσκοβισί (Επίτροπος Οικονομίας της Ε.Ε.) «Θα είναι

κρίμα η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη και πάλι με

GRexit...»4. Το “και πάλι”, είναι μετά τις εκφοβιστικές πιέ-

σεις που ασκήθηκαν από τον ευρωπαϊκό παράγοντα, με

τη στήριξη των συστημικών ΜΜΕ, στις εκλογές του

2012, που έπιασαν δυστυχώς τόπο και έβγαλαν τον Σα-

μαρά Πρωθυπουργό.

Δυστυχώς και πάλι σε κάποιους, πιάνει τόπο! Κάποιοι,

ασχέτως μορφωτικού επιπέδου ή οικονομικής κατάστα-

σης, που η “πλουσία πληροφόρησή” τους εξαντλείται

στα συστημικά κανάλια της Κίρκης, η οποία μετατρέπει

τους ανθρώπους σε γουρουνάκια - κατά την ομηρική μυ-

θολογία και τη σύγχρονη εκδοχή της - και που παρά την

ηλικία τους, φοράνε pumpers, για ν’ αποκρύψουν τις

διαρροές του φόβου τους. Δυστυχώς το διαπίστωσα: «Κι
αν πούνε όχι»; «Κι αν τους αρνηθούν»; «Κι αν δεν μας
δανείσουν»; 
Δεν θ’ αναφερθώ στις δεκάδες τρομοκρατικές πηγές πα-

ραγόντων και ψιττακών, που αναπαράγονται από τα εγ-

χώρια “παπαγαλάκια”. Ούτε και στις πολλαπλές έγκυρες

πηγές αντίθετων εκδοχών και απόψεων περί του πραγ-

ματικού κινδύνου - όχι του GRexit, αλλά του EUbreak-

up - διάλυσης της Eυρωπαϊκής Ενωσης.

Θα αναπαράξω όμως τη διορατική κρίση και την οξυ-

δερκή άποψη ενός άλλου Γερμανού, που αντιπροσω-

πεύει πολλούς Γερμανούς και πολλούς άλλους

Ευρωπαίους του πνεύματος.

― Φρειδερίκος ΝΙΤΣΕ (Για τους Ελληνες! Οχι μόνο τους

αρχαίους, αλλά για τους Ελληνες διαχρονικά): «Οι Ελ-
ληνες μας προκαλούν ντροπή και δέος, εξόν αν αγα-
πάμε πάνω απ’ όλα την αλήθεια, οπότε μας επιβάλλεται
να ομολογήσουμε, ότι οι Ελληνες κρατάνε τα ηνία του
πολιτισμού μας και κάθε πολιτισμού. Μα σύγχρονα ότι,
σχεδόν πάντα, άρμα και άλογα είναι κατώτερης ποιότη-

τας και ανάξια σε σχέση με τη δόξα των οδηγών τους,
κι οι τελευταίοι, παίζοντας, γκρεμίζουν αυτά τα άρματα
στην άβυσσο· άβυσσο που οι ίδιοι τη δρασκελίζουν μ’
ένα άλμα σαν του Αχιλλέα»5.

Θα φτωχύνει το νόημα αν προσθέσω μια λέξη. Επι-

τρέψτε μου μόνο μια προτροπή: Πιάστε τα γκέμια:

Αποδείξτε ποιος είναι ο Ηνίοχος.

――――――
* Μιθριδατισμός: Σταδιακή εξοικείωση και ανοσία σε επιβλαβείς κατα-

στάσεις. Εθισμός του οργανισμού και ανοσία σε δηλητηριώδεις ουσέις.

(Απ’ το βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη).

1. Δημοσθ. Κούκουνας: Ιστορία της Κατοχής, τεύχος 6, “Επίκαιρα”.

2. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 30/4/1941, χρονογράφημα Σπ. Μελά!

3. Ζ.Κ. Γιουνκέρ. Αυστριακή δημοσ. τηλεόραση, EuΟbserver, 12/12/14.

4. 15/12/14 δηλώσεις του Μοσκοβισί μετά τη συνάντησή του στο Μαξί-

μου με Σαμαρά. GRexit: Λογοπαίγνιο - λογοσύνθεση του (Greece =

Ελλάς) και του exit = έξοδος.

5. Νίτσε: «Η Γέννηση της τραγωδίας», αφιερωμένη στον Βάγκνερ, το

1871, κεφ. 15.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους Σελ. 3, 4, 5

Αποφάσεις Δ.Σ. στα 3Β Σελ. 6

Να φύγουν τα Διόδια Σελ. 6

Ξηλώθηκε Διευθύντρια της

Περιφέρειας Αττικής Σελ. 7

Διακόσμηση και ευ ζην Απόστολος Βιτά-

λης-Τσελαλίδης Σελ. 8

Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Σκεφθείτε, δεν βλάπτει... 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Κόλπα αναζήτησης Google

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Δικαστική Aπόφαση “βόμβα”

σε αίτημα φορολογούμενου Σελ. 11

Μπορούν να χορέψουν πεντοζάλη
Γιάννης Βαρουφάκης Σελ. 17 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“Τρομοκρατείστε τους τρομοκράτες”

http://mandatoforos.blogspot.gr/
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Εορταστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

Ελάτε να υποδεχθούμε μαζί
τον Αη-Βασίλη...

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, 4μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

(Καραϊσκάκη & Παπάγου) Βούλα

στο φωτισμένο φυσικό δέντρο της πλατείας.

Ο Αη-Βασίλης θα φέρει 

δώρα στα παιδιά

γλυκά και τσίπουρα 

στους μεγάλους.

H Αγγελική Τσεβά, μας καλεί στην έκθεση, που οργανώνει, τέτοιες ημέρες κάθε

χρόνο, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι για μια περιοδεία στα έργα

της (χαρακτική, ζωγραφική σε συνθετικό υλικό) στην καινούργια αίθουσα που δημι-

ούργησε. Στις 8μ.μ. κληρώνονται 3 μεγάλα έργα ζωγραφική της σαν δώρο τύχης...
Βασ. Κωνσταντίνου 37 Κορωπί, τηλ. 210 6622.333

Η Περιφέρεια Αττικής για πρώτη φορά

διοργανώνει από τις 27 ως τις 30 Δε-

κεμβρίου στο Πεδίο του Άρεως σειρά

πολιτιστικών εκδηλώσεων για παιδιά

και μεγάλους, με συνδιοργανωτή την

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και

την εξέχουσα συμμετοχή της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής. Οι εκδηλώσεις  περι-

λαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις για

μικρούς και μεγάλους, μουσικές εκδη-

λώσεις και συναυλίες. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι

δωρεάν.

Οι εκδηλώσεις αυτές σηματοδοτούν

την πρώτη ουσιαστική σύμπραξη της

Περιφερειακής Αρχής με την Εθνική

Λυρική Σκηνή και εγκαινιάζουν σειρά

αντίστοιχων πρωτοβουλιών στην Περι-

φέρεια με σκοπό τη στήριξη πολιτιστι-

κών και εκπαιδευτικών δράσεων για

τους πολίτες. 

Παράλληλα οι εορταστικές αυτές εκ-

δηλώσεις εγγράφονται στο πλαίσιο της

πολιτικής της νέας Περιφερειακής

Αρχής να προωθήσει την αναζωογό-

νηση του Πεδίου του Άρεως, ενός μο-

ναδικού πνεύμονα πρασίνου στο

κέντρο της Αθήνας, ο οποίος μπορεί να

γίνει χώρος πολιτισμού και αναψυχής,

ανοικτός στους πολίτες. 

Σάββατο 27.12.2014
ΩΡΑ  13:00     ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ  - Θεατρική

παιδική  παράσταση

Ένας μικρός σκίουρος πέφτει για ύπνο
στο μαλακό του κρεβάτι, στη ζεστή
φωλιά του. Ξαφνικά, μ’ έναν τρόπο μυ-
στηριώδη, βρίσκεται στην άλλη άκρη
του δάσους! Πώς θα βρει το δρόμο να
γυρίσει πίσω μέσα στη νύχτα; 

ΩΡΑ  13:45     MIA ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΑΒ -

Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση 

Ένα άλφα που όλο κάπου πάει και τρυ-
πώνει, ένα βήτα που βιάζεται να πάει
βόλτα, ένα γάμα που διαρκώς η κοιλιά
του γουργουρίζει… Μα τι αλλιώτικη, τι
αστεία που είναι αυτή η Αλφαβήτα!

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014
ΩΡΑ 12:30     MIA ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΑΒ   -

Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση

ΩΡΑ 17:00    EΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

-  Παιδική Χορωδία   &  

Συναυλία με καλλιτέχνες της ΕΛΣ          

Με μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη συ-
ναυλία η Εθνική Λυρική Σκηνή  θα
πραγματοποιήσει  συναυλία με τη συμ-
μετοχή καταξιωμένων Μονωδών, της
Παιδικής Χορωδίας της ΕΛΣ και μικρού
μουσικού συνόλου. 

Αριστουργηματικές άριες και ντουέτα
από εμβληματικές όπερες...

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014
ΩΡΑ 13: 00  «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ» του

Τσέχωφ, θεατρική παράσταση

Μια περιπλανώμενη παράσταση που
διαδραματίζεται σε απρόβλεπτους χώ-
ρους όπως μπαρ και καφενεία, είναι η
«Πρόταση Γάμου» του Τσέχωφ. Ο Ιβάν
Βασίλιεβιτς, ξεκινάει μια όμορφη καλο-
καιρινή μέρα να πάει να κάνει πρόταση

γάμου στη γυναίκα της καρδιάς του...

ΩΡΑ 16: 00 DIMINUITA –  Μουσική εκ-

δήλωση

Οι  Diminuita έχουν πραγματοποιήσει
πολλές εμφανίσεις σε μουσικούς
χώρους και φεστιβάλ σε όλη την
Ελλάδα και από το 2010 ξεκίνησαν να
παρουσιάζουν τη δουλειά τους και
στην Ευρώπη.
Αναλυτικά στο www.ebdomi.com- προ-

σεχή γεγονότα

Ευρώπη Σ. Κοσμίδη
Πολιτικός Μηχανικός MSc
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Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σε

μια προσπάθεια αφύπνισης του πνεύματος των Χριστου-

γέννων διοργανώνουν μια σειρά εορταστικών εκδηλώ-

σεων, με σκοπό  την δημιουργία ενός σκηνικού θαλπωρής

και μαγείας έτσι όπως μόνο η γιορτή των Χριστουγέννων

ξέρει να «σκηνοθετεί»!

Oι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,

ΏΡΑ 20.00,   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

4 «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία» της Φιλαρμονικής Ορ-

χήστρας Δήμου Παλλήνης και των Παιδικών Χορωδιών

των Δημοτικών Ενοτήτων Παλλή-

νης και Γέρακα.

ΔΕΥΤΕΡΑ  22/12, ΏΡΑ 18.00,   ΟΙ-

ΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ 

4 «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ

ΣΤΟΛΙΔΙΑ» Χριστουγεννιάτικη Θεα-

τρική Παράσταση από το ΚΔΑΠμεΑ -

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών με Αναπηρία

ΤΕΤΑΡΤΗ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Γέρακας – Παλλήνη - Ανθούσα

4 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την παιδική μπάντα του

Δήμου Παλλήνης σε κεντρικά σημεία της πόλης. 

Ακόμα... Εκδηλώσεις από τον  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ με την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΏΡΑ 10.00-15.00,   ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ –

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΡΙΤΗ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΏΡΑ 12.00-15.00,   ΚΑ-

ΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ (απέναντι από την Εκ-

κλησία “Παναγίτσα” επί της Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΏΡΑ 11.00-19.00,

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ (απέναντι από την Εκ-

κλησία “Παναγίτσα” επί της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΏΡΑ 11.00-14.00,

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΑΓΩΝΕΣ ΑΥ-

ΤΟΑΜΥΝΑΣ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ,

ΤΕΤΑΡΤΗ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΏΡΑ 11.00-15.00,   ΕΟΡΤΑ-

ΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ (έναντι “Παναγίτσας” επί της Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ)  

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

H Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας, προσκαλεί στη γιορτή

για τον ερχομό του Νέου έτους στις 31-12-14, στο Vive

Mar (δίπλα στο Δημαρχείο της Βούλας).

Θα υπάρχει πλούσιο εορταστικό γεύμα, κρασί, δώρα και

όπως πάντα κέφι και χορός. Τιμή συμμετοχής 40 ευρώ.

Πληροφορίες :   Π. Σωτηρόπουλος  6946129100

Μ. Φετοκάκη  6946183357 

“Παιχνίδια στο Δεντρόσπιτο,

Μικρές νεράιδες και 
συνεφοταξιδευτές”

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργανώνει ο Σύλλογος

Γονέων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης, θα

γίνει στο θέατρο του Γυμνασίου, την Κυριακή 21/12, στις

10 το πρωί. Θα ακουστούν τραγούδια από τη χορωδία των

παιδιών και ποιήματα. Μετά θα παιχτεί η παράσταση Κου-

κλοθέατρου από τον καλλιτέχνη Χαρχούτ (Γ. Αυτσίδης)

με τίτλο: “Παιχνίδια στο Δεντρόσπιτο, Μικρές νεράιδες
και συνεφοταξιδευτές”. Θα ακολουθήσει μπουφές με

ευχές για καλές γιροτές

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

και η . «Βραυρώνιος», προ-

σκαλούν στην Χριστου-

γεννιάτικη Συναυλία

Χορωδιών, την Κυριακή,

21 Δεκεμβρίου και ώρα 11

το πρωί, στο Δημοτικό Κι-

νηματοθέατρο Μαρκοπού-

λου «Άρτεμις».

Η Χορωδία των ΚΑΠΗ

Μαρκοπούλου και Πόρτο

Ράφτη και η Παιδική Χο-

ρωδία του Προγράμματος

«Αθλητισμός και Πολιτι-

σμός για Όλους» του

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

με μαέστρο την Στέλλα

Πετούρη, η Χορωδία του

Γυμνασίου Μαρκοπούλου,

με μαέστρο την Μαρία

Μουσέτη και η «Χορωδία

της Βραυρωνίας – Αρτέμι-

δος» του «Συλλόγου

Φίλων της Μουσικής και

Φιλανθρωπικός», φοράνε

τα γιορτινά τους και ενώ-

νουν τις φωνές τους, σε

μία μοναδική εκδήλωση!

Οι πολίτες μπορούν να

προσφέρουν, στον χώρο

της εκδήλωσης, τρόφιμα

μακράς διαρκείας, για την

ενίσχυση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου».

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η

Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου και

ο Σύλλογος της Δημοτικής

Φιλαρμονικής Μαρκοπού-

λου, σας προσκαλούν στη

Χριστουγεννιάτικη Συναυ-

λία, που θα πραγματοποι-

ηθεί την Παρασκευή 26

Δεκεμβρίου 2014 και ώρα

7.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κι-

νηματοθέατρο Μαρκοπού-

λου «Άρτεμις».

Η συναυλία της Φιλαρμο-

νικής του Δήμου Μαρκο-

πούλου, είναι αφιερωμένη

στη μνήμη του Αρχιμουσι-

κού Γεωργίου Αλλαγιάννη.

Τη Φιλαρμονική θα διευθύ-

νει ο Αρχιμουσικός Γάσπα-

ρης Μαμμάς, σε ένα

όμορφο μουσικό Χριστου-

γεννιάτικο ταξίδι, που θα

περιλαμβάνει από κλασικά

θέματα των Beethoven,

Tchaikovski και Bach, μέχρι

πιο σύγχρονα των Kinyon,

Marks και Christiansen. 

Eίσοδος ελεύθερη. 

“Μαζί για τη ζωή”
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Γλυφά-

δας (με καρκίνο μαστού) “Μαζί για τη ζωή”, σας προσκα-

λεί στο Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Gala που θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου & ώρα 20:30

στην κεντρική αίθουσα του Golf Γλυφάδας.

Σκοπός του Φιλανθρωπικού Χριστουγεννιάτικου Gala είναι να

συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για εξετάσεις

και θεραπείες γυναικών που χρειάζονται άμεση στήριξη. 

“Ομάδα Διαχείρισης
κρίσεων”

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από 09:00 έως 12:00 θα

γίνει παρουσίαση της “Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων”

(Ο.ΔΙ.Κ., www.odik.gr) στο ξενοδοχείο Χίλτον στην

αίθουσα Θάλεια 2. 

“Χριστουγεννιάτικο
παραμύθι”

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, η συγγραφέας

Έρικα Αγγέλικα Γαρμπή περιμένει τους μικρούς φίλους

στο Βιβλιοπωλείο “ΠΡΟΦΗΣ” στο Κορωπί (Βασ. Κωνσταν-

τίνου 128),  να δημιουργήσουν μαζί ένα μοναδικό χρι-

στουγεννιάτικο παραμύθι και να ταξιδέψουν στη μαγεία

των Χριστουγέννων!

Ζωγραφίζουμε καλικατζάρια
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00

Εργαστήρι σκουπιδοτέχνης για γονείς και παιδιά, υπ’ ευ-

θύνη του εικαστικού Βασίλη Θαλασσινού:

Ζωγραφίζουμε καλικατζάρια, φτιάχνουμε στολίδια κι ανα-

πλάθουμε τα παλιά παιχνίδια. Φέρτε χαρτόνια, εφημερί-

δες, κουρελάκια, τελειωμένους μαρκαδόρους, σπασμένα

αντικείμενα καθημερινής χρήσης των παιδιών, και μπόλικη

όρεξη για να φτιάξουμε  το Νέο Χρόνο! Από τις 12 ως 2,

στο Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη.

Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες 
στο Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»!

Χριστουγεννιάτικα στο Κορωπί

Οι τρεις Μάγοι που 

δεν ήξεραν αριθμητική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου,

ώρα 11.00, Οι τρεις Μάγοι

που δεν ήξεραν αριθμητική,

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
(πεζόδρομος)

Kυριακή 21/12, 11.00
Kεντρική πλατεία

Χριστουγεννιάτικες μελω-

δίες από την Φιλαρμονική

του Δήμου Κρωπίας.

«Μια φορά κι έναν
καιρό... κάποια 
Χριστούγεννα»

Kυριακή  21/12, 7 μ.μ.

Αμφιθέατρο Δημαρ-

χείου «Μια φορά κι έναν

καιρό... κάποια Χριστού-
γεννα». Χριστουγεννιάτικη

παράσταση από το ΛΥΚΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ με

συνδιοργάνωση του Ν.Π.Δ.Δ

«ΣΦΗΤΤΟΣ.
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2ήμερη Εκδρομή
Τρίκαλα - Μετέωρα -

Λίμνη Πλαστήρα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας ορ-

γανώνει διήμερη εκδρομή σε Τρίκαλα, Μετέωρα -

Λίμνη Πλαστήρα, στις 3 & 4 Ιανουαρίου 2015.

Επισκέψεις, ξεναγήσεις, χορό. Τιμή δίκλινο 75 €

Πληροφορίες και δηλώσεις:

6974017018 Δημήτρης Ζησιμόπουλος

6937 730962 Εφη Γαβριλάκη

117η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

Η χειμερινή 117η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελ-

λήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφι-

λία» θα διεξαχθεί την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στον

Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στη Πλατεία

Καρύτση 8 και ώρα 18:00.

Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία»

τεύχος 146) και τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα για το

κοινό σε έκθεσή τους στο «Βιβλιοπωλείο των Βι-

βλιοφίλων» στην οδό Μαυρομιχάλη 7 στην Αθήνα. 

Μεταξύ άλλων θα δημοπρατηθούν 250 σπάνιες &

παλιές εκδόσεις επιστημονικών βιβλίων ιατρικής με

έμφαση στην Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής (κυ-

κλοφορεί και αυτοτελής αναλυτικός κατάλογος).

Συνολικά δημοπρατούνται 1028 παλιά και σπάνια

βιβλία, παλαιοί χάρτες της Ελλάδας, χαρακτικά,

έργα και αρχεία ταξινομημένα σε 60 κατηγόριες. 

Ακόμα 43 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα δημο-

πρατηθούν με τιμή εκκίνησης το ένα ευρώ.

Ἔρανος τῆς Ἀγάπης

Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, διεξάγει η Μητρόπολη Ελληνικού,

Γλυφάδας & 3Β ἀπό τήν Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ἕως

καί τήν 28η Δεκεμβρίου τρ. ἔ. προσφέροντας ὁ καθέ-

νας, ὅ,τι μπορεῖ ἀπό τό χρηματικό ὑστέρημά του ἤ βοη-

θώντας, ὅπως ἐκεῖνος νομίζει στή διεξαγωγή του.  

Συνεστίαση με τη ΡΙ.ΚΙ.Π.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ, οργανώνει συ-

νεστίαση, που θα γίνει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

στις 9 το βράδυ στην ταβέρνα του Λουϊζίδη, Ερμού

2 Βουλιαγμένη.

Τιμή ανά άτομο 15€ με κρασί και αναψυκτικά.

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν

με το Πανόραμα Βούλας

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πα-

νοράματος Βούλας σας προσκαλεί την Τετάρτη 31

Δεκεμβρίου  σε  Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα

πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυ-

φάδα. Σε εκλεκτό περιβάλλον και εκλεκτό MENU

με πολύ χορό.

Δήλωση συμμετοχής:

Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892

NOEL
  ΠΡΟΒΟΛΗ   ΤΑΙΝΙΑΣ στο Κάμπινγκ Βούλας

Την Παρασκευή  26   Δεκεμβρίου στις 8.30 μμ. θα προ-

βληθεί η ταινία NOEL, στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο

του πρ. Κάμπινγκ Βούλας.

Κοινωνική,  αμερικανική ταινία του 2004
Σκηνοθεσία:   Τσαζ Παλμιντέρι

Με τους:  Πενέλοπε Κρουζ, Σούζαν Σαράντον, Πολ Γουόκερ,

Άλαν Άρκιν

Τρεις σπονδυλωτές ιστορίες που εξελίσσονται παράλληλα, τρία
διαφορετικά δράματα που βρίσκουν τη λύση       τους στο παντο-

δύναμο Πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην

είσοδο των πεζών

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

«Τσιτσάνης: η σκιά μου κι εγώ»

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, οργανώνει εκ-

δήλωση με τίτλο: «Τσιτσάνης: η σκιά μου κι εγώ»,
το Σάββατο 27/12/14 και ώρα 7μ.μ. στο Δημοτικό

θέατρο Βάρης (Αττιδος 7 & Εστίας).

Η Εκδήλωση γίνεται με την αρωγή του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Η Είσοδος είναι ελεύθερη 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης υποδέχεται με

ένα πλούσιο πρόγραμμα τις

γιορτές. 

Σάββατο 20/12, ώρα 13.00 -

κεντρική πλατεία Βούλας

Μουσικό Χριστουγεννιάτικο

πρόγραμμα από τη Σχολή

Φωνητικής «Vocalis»

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου,

18.00 - Πλατ. Παραλία Βάρ-

κιζας

Εγκαίνια Χριστουγεννιάτι-
κου χωριού. 
Ζογκλέρ, ταχυδακτυλουρ-

γοί, καρουσέλ, εργαστήρια

και άλλα δρώμενα.

Παράλληλα έχει προγραμμα-

τιστεί παράσταση με Χρι-

στουγεννιάτικα τραγούδια

από την Παιδική Χορωδία

του Δήμου και Θεατρικό

δρώμενο για παιδιά με τίτλο:

«Η κουζίνα των Ξωτικών»
και εργαστήρι ζαχαροπλα-

στικής: «Μαγικό Ζαχαρο-
πλαστείο», από την

«Ανεμόσκαλα». 

Ακόμη θα υπάρχει πρό-

γραμμα με παρουσιαστή τον

Σταύρο Ντάφλο  και το πρό-

γραμμα θα κλείσει με μου-

σική για μικρούς και

μεγάλους σε Χριστουγεννιά-

τικο σκοπούς από το Γιάννη

Νάκο.

Στον χώρο θα υπάρχει για

όλη τη διάρκεια των εορτών

πάρκο ψυχαγωγίας με παι-

δικά παιχνίδια.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό

θα λειτουργεί από τις

21/12/2014 έως και της

1/1/2015 με πρόγραμμα Χρι-

στουγεννιάτικων εκδηλώ-

σεων. 

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Καθημερινές: 17.30-20.30

και Σαββατοκύριακα και αρ-

γίες 11.00-14.00 και 17.30-

20.30

Στις 22, 23, 24, 27 και 29 Δε-

κεμβρίου θα λειτουργούν ερ-

γαστήρια καλλιτεχνικής

δημιουργίας με τη βοήθεια

των συνεργατών του «64 Art

Studio».

Η συμμετοχή στα εργαστή-

ρια και τα δρώμενα είναι δω-

ρεάν. Η χρήση όλων των

παιχνιδιών του πάρκου ψυ-

χαγωγίας θα είναι δωρεάν

την ημέρα των εγκαινίων και

τις υπόλοιπες μέρες, με την

επίδειξη της κάρτας του δη-

μότη, μπορείτε να κάνετε

δωρεάν χρήση ενός παιχνι-

διού του πάρκου ψυχαγω-

γίας χωρίς χρέωση.

«Υπόθεση μαγική

μπαγκέτα»

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου,

ώρα 12.00 στο Θέατρο 1ου

Δημοτικού Σχολείου

Βάρης (Άττιδος 7) θα δοθεί

η Παιδική θεατρική

παράσταση: «Υπόθεση

μαγική μπαγκέτα», και ένα

εργαστήριο όπου θα κατα-

σκευάζουν χριστουγεννιά-

τικα στολίδια, από το

Θέατρο «Φούρνος».

«Φωτοδρόμιο»
Τη Δευτέρα 22

Δεκεμβρίου,  ώρα 20.00 -

Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία»

(Λεωφ.Καραμανλή 18)

«Φωτοδρόμιο», μουσική -λο-

γοτεχνική παράσταση με

ηθοποιούς, μονωδούς, χο-

ρωδούς, καλαντιστές, συνο-

δεία παραδοσιακής

ορχήστρας, από τον «Όμιλο

Ελληνικών Τεχνών».

“Καλωσορίζουμε τον
Αη-Βασίλη”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” σας

καλεί στην καθιερωμένη γιορτή με το καλωσόρι-

σμα του Αη-Βασίλη που μοιράζει δώρα στα παιδιά,

ενώ οι μεγάλοι ανταλλάσουν ευχές με τσίπουρα.

Η εκδήλωση γίνεται κάτω από το φυσικό - φωτι-

σμένο - δέντρο της πλατείας Ελευθερίας (Ματρώ-

ζου - Καραϊσκάκη - Τζαβέλα)

Χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις στα 3Β
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Τρεις Δήμοι και 

η Περιφέρεια Αττικής

με μια φωνή

ΩΣ ΕΔΩ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ!!!

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της βορειοανατολικής Αττι-

κής δεν αντέχουν άλλο την παράλογη πραγματικότητα που

βιώνουν καθημερινά στις μετακινήσεις τους, καταγγέλουν η

Περιφέρεια και τρεις Δήμοι ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ &  ΩΡΩ-

ΠΟΥ.

Η κυκλοφορία μέσω της εθνικής οδού είναι η μόνη ασφα-

λής επιλογή, ωστόσο -λόγω του υψηλού κόστους των διο-

δίων- καθίσταται απολύτως απαγορευτική για όλους του

πολίτες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία μέσω των ημιτε-

λών και επικίνδυνων παράδρομων, που σημαίνει καθημερινή

υπερβολική ταλαιπωρία και έκθεση σε κίνδυνο των ανθρώ-

πων που αναγκάζονται να τους χρησιμοποιούν.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σχεδιασμοί για νέους σταθ-

μούς διοδίων  στο κόμβο της Βαρυμπόμπης και του Αγίου

Στεφάνου χωρίς, να λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότατη

αύξηση στην τοπική κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία μέσω των παράδρομων, που παρουσιάζεται

ως εναλλακτική δεν αποτελεί λύση καθώς:

― Δεν ανταποκρίνονται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις

ασφαλείας,

― Δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του αυξανόμενου κυ-

κλοφοριακού φόρτου,

― Δεν λαμβάνονται υπόψη οι σαφέστατες επιπτώσεις στο

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,

― Είναι πρακτικά αδύνατη η κατασκευή νέου ή η ουσιαστική

βελτίωση του υπάρχοντος ημιτελούς δικτύου παράδρομων

ώστε να εξυπηρετούνται με επάρκεια οι κυκλοφοριακές

απαιτήσεις.

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΣΕ

ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Οι συμβάσεις παραχώρησης αγνοούν:

― Την κυκλοφοριακή ασφυξία που θα προκληθεί στους άξο-

νες Κηφισιάς, Θησέως, Μαραθώνος, Χελμού, Κρυονερίου,

Τατοΐου και Χαριλάου Τρικούπη αλλά και τη σημαντική αύ-

ξηση της κυκλοφορίας σε δευτερεύοντες οδούς με όλα τα

επακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα,

― Τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον,

― Την ζημιά από την υπέρμετρη κατανάλωση καυσίμου και

από την καταπόνηση των κινητήρων των οχημάτων που θα

κινούνται εκτός εθνικής οδού,

― Τον αποκλεισμό και τον οικονομικό στραγγαλισμό πε-

ριοχών που αποτελούν μόνιμη κατοικία αλλά και τόπο ερ-

γασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων,

― Την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, που θα αναγ-

κάζονται να χρησιμοποιούν την εθνική οδό πληρώνοντας

διόδια.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

Καλούν τα πολιτικά κόμματα, Δήμους, φορείς, κινήσεις,

σωματεία, επαγγελματίες, μεταφορείς, πολίτες να συ-

στρατευτούν και οργανώνουν  συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας στον κόμβο Βαρυμπόμπης την ΚΥΡΙΑΚΗ 21

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 12 το μεσημέρι οργανώνεται. ΠΡΟ-

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ. ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

Διεκδικούμε το αυτονόητο:

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥ-

ΛΕΙΕΣ ΜΑΣ

Παναττική Επιτροπή κατά των Διοδίων

Συνεδρίασε την περασμένη

Δευτέρα 15/12 το Δημοτικό

Συμβούλιο των 3Β με πάνω

από 100 θέματα. Τα περισσό-

τερα ήταν ρυθμίσεις οφειλών,

προστίμων κλπ.

Προ ημερησίας, την τιμητική

τους είχαν τα τοπικά Μαζικά

Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία

δέχθηκαν κριτική με πρώτο το

δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο,

ότι η παρουσίαση της διημε-

ρίδας ήταν χαλαρή...

Μετά διαβάστηκε απόσπασμα

από τοπική εφημερίδα για

όσα έγραφε σε συνέντευξη

του Δόγκα, που αφορούσε

σχόλιο για το “κοινωνικό

φροντιστήριο” του Δήμου. 

Πολύ σωστά επεσήμανε ο

Δημ. Κιούκης ότι «στα γρα-

φόμενα στον Τύπο θα έπρεπε

να δίδονται απαντήσεις μέσω

του Τύπου», και όχι να απα-

σχολούν το δημοτικό συμ-

βούλιο.

Ο Θάνος Ματόπουλος ευχα-

ρίστησε το δήμαρχο και τον

αντιδήμαρχο Π. Σωτηρό-

πουλο, γιατί έσπευσαν να ξε-

βουλώσουν αγωγό στο πρ.

κάμπινγκ και να καθαρίσουν,

όπως και στη Β’ πλαζ.

Ο Δημ. Δόγκας αναφέρθηκε

στο φανάρι της Καλύμνου, το

οποίο καλύπτεται από μια τε-

ράστια πικροδάφνη κόβοντας

την οπτική. Πρότεινε να δια-

γραφούν τα πρόστιμα που

έχουν μπει σε επαγγελματίες

για τις ταμπέλες τους, εφό-

σον έχουν συμμορφωθεί.

Ο Δήμαρχος του απάντησε

ότι εφόσον έχει κοπεί πρό-

στιμο δεν μπορεί να διαγρα-

φεί από κανέναν. Το είχε

προτείνει και ο ίδιος πριν δύο

χρόνια περίπου, αλλά τους

απάντησαν - άνωθεν - αρνη-

τικά.

Επίσης ο Δημ. Δόγκας ρώ-

τησε το δήμαρχο αν είναι

ενήμερος «για το σοβαρό
θέμα που αφορά την κακή
ποιότητα του υδροδοτικού
συστήματος στο Κόρμπι της
Βάρης». Υπάρχουν σοβαρά

θέματα με την ποιότητα του

νερού στο Κόρμπι και αυτό το

λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι

οποίοι αναγκάζονται να

έχουν φίλτρα στις παροχές

τους και να πίνουν κατά κα-

νόνα εμφιαλωμένο νερό. 

― “Τι είναι αυτά που λέτε

κύριε Δόγκα, δεν υπάρχει κα-

νένα θέμα. Εγώ όταν πάω

στην ταβέρνα κοντά στον

Προφήτη Ηλία, πίνω νερό”,

απάντησε ο δήμαρχος

Ωστόσο το είχαν θέμα στην

ημερήσια διάταξη, όπου απο-

φάσισαν να παραδώσουν το

δίκτυο στην ΕΥΔΑΠ. Στην

ουσία να υλοποιήσουν από-

φαση του 2007. 

Ο Θ. Ματόπουλος πρότεινε

«να κρατήσουμε τα δημοτικά

δίκτυα σε δικό μας ιδιοκτη-

σιακό καθεστώς εν’ όψει της

ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ»

και ζήτησε αναβολή του θέ-

ματος, αλλά απορρίφθηκε.

Αχ αυτή η 

Βασ. Παύλου!!

Η Διάνοιξη της Βασ. Παύλου

απασχολεί το Δημοτικό Συμ-

βούλιο πάνω από δεκαετία,

αλλά προφανώς υπάρχουν

αόρατα ή και ορατά νήματα

που δεν το επιτρέπουν...

Παρεπιπτόντως το Δ.Σ. ψή-

φισε παράταση κάποιας με-

λέτης που γίνεται για τη

διάνοιξή της!

Την απομάκρυνση καντίνας

στο Καβούρι απόφάσισαν

προκειμένου να γίνει αρχαι-

ολογική ανασκαφή. Το ζή-

τησε η αρχαιολογία που κάνει

και τις ανασκαφές σε όλο το

κομμάτι του Καβουρίου και

έχει αναδείξει τον αρχαίο

δρόμο ο οποίος φθάνει μέχρι

τη θάλασσα.

Σε Ιδιώτη τα 

λογιστικά του Δήμου

Σε εκτός Δήμου Λογιστικό

Γραφείο απευθύνθηκε ο

Δήμος για τα λογιστικά του.

Βρέθηκε μειοδότης ο οποίος

έδωσε 9.900 ευρώ αλλά

όπως είπε ο δήμαρχος, εξα-

φανίστηκε και δεν επανεμφα-

νίστηκε. Ετσι προχωρήσανε

στον επόμενο μειοδότη που

είχε δώσει 12.000 ευρώ.

Αννα Μπουζιάνη

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Αλήθειες...

Δαβάκης: Κύριε Δήμαρχε στην ιστοσελίδα του

Δήμου στο οργανόγραμμά της δεν υπάρχει η Νομική

Υπηρεσία;

Δήμαρχος: Υπάρχει;

Δαβάκης: Επί της ουσίας μπορώ να απαντήσω αν θέ-

λετε...

Δήμαρχος: Αστο καλύτερα...

Εισβολή Γκλέτσου...ΤΕΛΕΙΑ!

ιακοπή έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, όταν

εισέβαλε έτερος δήμαρχος ο της Στυλίδας, Από-

στολος Γκλέτσος συνοδευόμενος.

Τον χαιρέτισε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, αντιχαιρέτισε ο

Γκλέτσος και μετά από μία “τελεία”, ενημέρωσε εν

τάχει το σώμα ότι ιδρύει κόμμα, ονομαζόμενο “Τε-

λεία”!

Λέτε να ζήλεψε το ποτάμι; Και έκανε το κόμμα “Τε-

λεία”;  Αν και ο Απ. Γκλέτσος έχει άλλη δυναμική,

αλλά δεν έχει τη δύναμη του Ποταμού, καθ’ ότι το

“Πότάμι” αρέσει πιο πολύ. Ρέει πάντα προς μία κα-

τεύθυνση, είναι απρόβλεπτο και το προβάλουν κα-

θημερινά στα γυάλινα παράθυρα...

Παρελήφθη οριστικά ο 

ποδηλατόδρομος στη Βούλα!

Οριστική παραλαβή του ποδηλατόδρομου στη Βούλα αποφά-

σισε το Δ.Σ. Ενός ποδηλατόδρομου που βρίσκεται σε άθλια

κατάσταση, γεμάτος καρούμπαλα και απολύτως επικίνδυνος.

Στην παραλαβή συμμετέχουν τρεις μηχανικοί όπως ακούστηκε

στο Δ.Σ. και γεννάται το ερώτημα, τί έκθεση έκαναν αυτοί οι

μηχανικοί; Δεν έπρεπε να επισημανθεί η κατάσταση του πο-

δηλατόδρομου και να ζητήσουν από τον εργολάβο να τον απο-

καταστήσει;

Ερώτημα και απορία εκφράζουμε.
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Κανένας πολίτης δεν μπορεί να στερείται του βασικού

κοινωνικού αγαθού που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικά

σήμερα, που βιώνουμε περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης

στη χώρα μας. 

Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής, συνεπής στις εξαγγελίες

της, με συναίσθηση της κοινωνικής της ευθύνης, προ-

χωρά στο πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους».

Αναλαμβάνει άμεσα τη δαπάνη επανασύνδεσης της πα-

ροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά στα

οποία έχει γίνει διακοπή, λόγω αδυναμίας πληρωμής

του λογαριασμού. Το πρόγραμμα ξεκινάει, παραμονές

εορτών, έτσι ώστε να μη μείνει ούτε ένα νοικοκυριό στο

σκοτάδι τις γιορτινές ημέρες. Η νέα Περιφερειακή Αρχή

έχει εντάξει το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για

όλους» στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό που κατα-

τέθηκε τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο του εξαπλασιασμού

των δαπανών για κοινωνικές ανάγκες. 

Το πρόγραμμα θα διασυνδεθεί με τους Δήμους και άλ-

λους κοινωνικούς φορείς προκειμένου να αποκτήσει με-

γαλύτερη διεισδυτικότητα, καλύπτοντας όσο το

δυνατόν περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Οι αρχές του προγράμματος

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες

και τα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή ρεύμα-

τος και τα οποία, αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της

οφειλής τους με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ.

ΔΕΗ), μπορούν να καταθέτουν στην Περιφέρεια Αττικής

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και η Πε-

ριφέρεια αναλαμβάνει να επιδοτήσει την επανασύν-

δεση του ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας στον

πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης.

2. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την κάλυψη δα-

πάνης ως 360 ευρώ ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

που έχει διακοπεί. Το ποσό των 360 ευρώ είναι το μέγι-

στο που μπορεί να δοθεί ανά μία παροχή τον χρόνο –

στη συγκεκριμένη περίπτωση από την έναρξη του προ-

γράμματος ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί από τον

πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εντολή διακοπής παροχής.

4. Η Περιφέρεια Αττικής θα δέχεται αιτήματα πολιτών

ακόμη κι αν αυτά βρίσκονται εκτός του ανωτέρω όρου 2.

Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από την Περιφέρεια

και θα κρίνεται αν συντρέχουν ειδικοί όροι για την ικα-

νοποίησή τους λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

Δικαιολογητικά

Οι πολίτες που επιθυμούν να επιδοτηθούν μέσω του προ-

γράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» θα πρέπει να κα-

ταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

(π.χ. ΔΕΗ).

2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του

οποίου είναι η παροχή.

3. Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη

συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδή-

ματα 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η

παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του.

5. Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά σειρά

ημερομηνίας υποβολής

Oι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στα γρα-

φεία Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής (Τμήμα Κοινωνικής

Αλληλεγγύης).

Για την Ανατολική Αττική

Περιφερειακή Ενότητα 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. 

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη Τ.Κ 153 51

Τηλ. 213 200 5272, 213 200, 213 200 52 49

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Στο τηλεφωνικό κέντρο της Περιφέρειας τηλ. 1539 

Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Οργάνωσης (Τμήμα

Ενημέρωσης του Πολίτη)

Λ.Συγγρού 80-88,  3ος όρ. (Γραφ. 302), Στάση Μετρό Fix

Τηλ. 213 20 65 116, 213 20 65 023, 213 20 65 014, 213 20

65 083

«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»
Tη δαπάνη επανασύνδεσης της παροχής πληρώνει η Περιφέρεια Αττικής

Νέος τοπικός σύμβουλος
στη Βάρη ο Απ. Φαφούτης

Η Άννα Ματθαίου, τοπική σύμβουλος της Ριζοσπαστι-

κής Κϊνησης Πολιτών (ΡΙ.ΚΙ.Π.) στη Βάρη, μετατίθεται

για δύο χρόνια στην Ολλανδία αναλαμβάνοντας νέα κα-

θήκοντα στην εταιρεία της. 

Τη θέση της στο τοπικό συμβούλιο της Βάρης θα ανα-

λάβει ο επόμενος σε ψήψους υποψήφιος της ΡΙΚΙΠ

Απόστολος Φαφούτης, εκπαιδευτικός. 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. εύχεται στην Άννα Ματθαίου καλή σταδιο-

δρομία και καλή επάνοδο.

...Για τα "Παιδικά Χωριά SOS" 

Νοιαζόμαστε και φροντίζουμε για όλα τα παιδιά!

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας και ο Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων μαζί με όλους τους γονείς του

σχολείου μας στηρίζει τα "Παιδικά Χωριά SOS" .

Συγκεντρώνουμε για τα «Παιδικά Χωριά SOS" και

φέρνουμε σε ειδικό κουτί που θα υπάρχει στο χώρο

του σχολείου έως και τις 22 Δεκεμβρίου : 

- ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ που δεν χρειάζονται

ψυγείο:

Όσπρια (φακές, φασόλια κλπ), Δημητριακά

Μέλι, Κακάο, Αλεύρι, Αλάτι, Κονσέρβες Τόνου, Το-

ματάκια(σάλτσες, πελτέ), Γάλα εβαπορέ, Λάδι, Φρυ-

γανιές, Ζάχαρη, Πουρές (σκόνη), Κονσέρβες

Lunceon meat, Χυμοί (Amita κλπ)

Ας βοηθήσουμε όλοι, γονείς και παιδιά γιατί ...
"Όλα γίνονται πιο εύκολα όταν είμαστε όλοι μαζί!»

Συλλογή τροφίμων & ρούχων

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Πανοράματος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

Πάρου & Αγ. Αποστόλου 2, εν όψει των εορτών των Χρι-

στουγέννων – Πρωτοχρονιάς & Θεοφανίων ζητά από το

υστέρημα όλων μας τρόφιμα και ρούχα προκειμένου να

δοθούν σε άπορες οικογένειες.

Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην Αγία Μαρίνα στο Πα-

νόραμα και πέριξ Μικρό Μετόχι κόντρα Κούκι Αμπελώ-

νας.

Τα τρόφιμα θα συλλέγονται από 15/12 έως 29/12/2014.

Ημέρες συλλογής είναι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 17.00 –

19.00 και Κυριακή 10.00 – 12.30 π.μ. στο γραφείο του

Συλλόγου.  τηλ. 6971872954

Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυ-

ξιακού Προγραμματισμού ήταν η

αύξηση, από 15 χιλιάδες σε 253 χι-

λιάδες, του κόστους της αποκατά-

στασης της μικρής εκκλησίας

Άγιος Ιωάννης στην περιοχή

Ψάθα, του δήμου Μάνδρας – Ει-

δυλλίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Μετά από την ανακάλυψη του γε-

γονότος, άκρως προκλητικού, και

μάλιστα για τις σημερινές δύσκο-

λες, οικονομικά και κοινωνικά συν-

θήκες, η αντίδραση της

Περιφερειακής Αρχής ήταν άμεση.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-

γραμματισμού μετακινήθηκε στις 3

Δεκεμβρίου  – την επόμενη της συ-

νεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου. Φαινομενικά άσχετο

αλλά για τους γνωρίζοντες, η προ-

κλητική υπόθεση βάρυνε καθορι-

στικά στη μετακίνηση αυτή…

http://www.airetos.gr

“Ξηλώθηκε” Διευθύντρια της Περιφέρειας Αττικής

Κόστος έργου 15.000 τις έκανε 253.000!
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Τις ημέρες αυτές, τις λίγες προτού λήξει το
τρέχον  έτος, σοφά  η Εκκλησία  φρόντισε να
γιορτάζεται και  ο ερχομός του μεσσία Ιησού
Χριστού. 
Σοφά, διότι με τη λήξη των ημερών του έτους,
μας καλεί συμβολικά  σε απολογισμό των πρά-
ξεων, στις οποίες  ενεργητικά ή παθητικά ή
έστω και απλά ιδεατά,  συμμετείχαμε. 
Ούτω με την 25η Δεκεμβρίου εκάστου έτους,
εκτός από τη καθιερωμένη θρησκευτική προ-
σευχή και  την όποια τυχόν γονυκλισία μπρο-
στά  στην εικόνα της προσωπικότητας του
Ιησού,  προβάλλεται και  ένα  συμβολικό  αγ-
κάθινο εδώλιο, στο οποίο καλούμεθα να καθί-
σομε για να απαντήσομε  στη συνειδησιακή
μας καταγγελία. Και το εδώλιο αυτό είναι υψί-
στης σημασίας, διότι  σε αυτό εδώ, ο συμβο-
λισμός δεν  διέπεται από κάποιο θεολογικό
δογματισμό, τον οποίο μπορούμε κατά το
προσωπικό  δοκούν και επιθυμία, εύκολα  να
απορρίψομε.
Εδώ θα πρέπει   να απολογηθούμε “ως εν κα-
τόπτρω” στον ίδιο μας τον εαυτό και στη συ-
νείδησή μας  για την πορεία της βιωματικής
μας ζωής.
Να γιατί σε εμένα, ο ερχομός της 25ης  Δε-
κεμβρίου προκαλεί δέος. 
Βέβαια υπάρχει και η φαρισαϊκή μετάνοια,  με
προσευχή παράκλησης και εξιλεασμού  ως και
ο εν ψευδολογία απολογισμός, αλλά στον
Χριστό, τον “πανθ΄ ορώντα” κάτι τέτοια δεν
περνάνε.  
Μας το έχει άλλωστε ξεκαθαρίσει  και ο ίδιος
με τη γραφή  του ευαγγελιστή Λουκά, όταν δι’
αυτού απαντούσε:   «Τι  με καλείτε Κύριε  και
Κύριε,  και ού ποιείτε ά λέγω». «Ου ποιείτε ά
λέγω» λοιπόν. Και εδώ εστιάζεται το μεγαλείο
και η πεμπτουσία του χριστιανισμού, τον
οποίο τόσες φορές καταπατήθηκε και κατα-
πατείται.  Το μεγαλείο στο οποίο  ενυπάρχει η
αρχαία ελληνική σοφία,  η σοφία της σωκρα-
τικής αρετής.
Πόσο όμως και από πόσους, τα αυτιά  είναι

ανοιχτά για τους θείους στο περιεχόμενο αυ-
τούς  λόγους και τα χέρια  πρόθυμα για την
υλοποίησή τους;  
Ο Ιησούς κήρυξε τη θρησκεία της πίστης στην
αξιοπρέπεια και ο πρώτος που την αποδέ-
χτηκε και την έκανε βίωμά του ήταν ο διάκο-
νος Στέφανος.

Από τα σχολική μας μάθηση απλά έχομε πλη-
ροφορηθεί, ότι ο διάκονος Στέφανος λιθοβο-
λήθηκε, και σαν πρώτος που ήταν ο οποίος
μαρτύρησε για την πίστη  του στον Χριστό,
ονομάστηκε  πρωτομάρτυρας.
Και εδώ το κεφάλαιο Στέφανος κλείστηκε,
ακόμα και για τον μαθητή εκείνο στον οποίο
υπήρχαν και τα θρησκευτικά  έστω και ως όχι
υποχρεωτικό μάθημα.
Βέβαια το «Όχι σαν υποχρεωτικό» είναι επα-
κόλουθο του «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν».
Του κηρύγματος της απόλυτης  επιλογής και
ελευθερίας. 

Ξεφεύγω όμως από το θέμα μου  και ξαναγυ-
ρίζω στον διάκονο Στέφανο. Μελέτησα το
θέμα της κατάληξης σε λιθοβολισμό. Σκέ-
φτηκα πολύ για να  βρώ τον απώτερο λόγο,
που κρύβεται κάτω από αυτή την καταδίκη. 
Διάκονος θα πεί διαχειριστής και ο Στέφανος,
σαν πιστός χριστιανός, άνθρωπος  ηθικός και
ακέραιος, ικανός και μορφωμένος, επελέγη
μαζί με άλλος έξη από τους Αποστόλους,
τους πρώτους εν συνόλω επτά διακόνους, για
να τακτοποιήσουν τις ατασθαλίες και λαθρο-
χειρίες που γίνονταν στο κοινό ταμείο της
πρώτης χριστιανικής εκκλησίας.  Και μάλιστα
από τους εξ Εβραίων χριστιανούς. 
Γενικά οι  χριστιανοί των πρώτων χρόνων ζού-
σαν κοινοβιακά.
Όποιος εντασσότανε στην  κοινοβιακή ζωή
έπρεπε να καταθέσει σε κοινό ταμείο, ολό-
κληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
«Και ουκ τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν
ίδιον, είναι αλλά ήν αυτοίς κοινά»... «όσοι δε
κτήτορες χωρίων η οικιών  υπήρχον,  πωλούν-
τες έφερον τας τιμάς των πιπρασκομένων και
ετίθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων.
Ούτω γάρ ουδέ ής ενδεής τις υπήρχεν εν αυ-
τοίς». Για τους παραβάτες του κανόνα για
εκείνους που απέκρυπταν και παρεδιδαν ελ-
λειπή την περιουσία τους οι ποινές ήταν αυ-
στηρότατες. Τόσο που σε μια τέτοια
παράβαση, ο Ανανίας και η γυναίκα του Σεπ-
φείρα,  έχασαν τη ζωή τους... 
Από το κοινό λοιπόν ταμείο έπαιρνε το κάθε
μέλος της κοινότητας, τόσο όσο του ήταν
απόλυτα αναγκαίο για να ζήσει, μια και μόνο
ημέρα. Η εργασία για όλους ήταν υποχρεω-
τική. Η παρασκευή φαγητού κοινή και το

γεύμα κοινό. Η αποταμίευση σε χρήμα,  ή  πε-
ρίσσεια τροφή ή το διπλό ρούχο απαγορευό-
ταν.  Στις χήρες και τα ορφανά δίνονταν
επιδόματα από το κοινό ταμείο. 
Οι χριστιανοί όμως οι εξ Εβραίων φαίνεται, ότι
δεν συμπαθούσαν τους χριστιανούς  εξ Ελλη-
νιστών, δηλαδή τους χριστιανούς που προέρ-
χονταν από μέρη έξω από την Παλαιστίνη.
Ισως γιατί πολλοί ήσαν απερίτμητοι. Έτσι οι εξ
Εβραίων χριστιανοί  εσκεμμένα, κατακρατού-
σαν και δεν έδιναν τα δικαιωματικά επιδόματα
και τις παροχές,  στις εξ Ελληνιστών χριστια-
νών χήρες. Αυτό καταγγέλθηκε στους Απο-
στόλους. Οι Απόστολοι εξεμάνησαν και
διόρισαν ειδικούς διαχειριστές τους διακό-
νους,  να ελέγξουν, να τιμωρήσουν και να
αποκαταστήσουν την τάξη. 
Ένας από αυτός και ο πιο μορφωμένος ήταν  ο
Στέφανος.  «Ανδρας πλήρης πνεύματος και
σοφίας» διαβάζoμε στο ιερό κείμενο.  Φαίνε-
ται λοιπόν, ότι ο Στέφανος ετήρησε  αυστηρά
τις εντολές των Αποστόλων, τόσο που επέ-
φερε  την δυσαρέσκεια στην ομάδα των εξ
Εβραίων χριστιανών. Αυτή την δυσαρέσκεια
την εκμεταλλεύτηκε  το Συνέδριο  των Ιου-
δαίων, το  οποίο  πάντοτε όχι ευχάριστα
έβλεπε τις ολοένα αυξανόμενες κοινωνικές
δραστηριότητες των  πρώτων χριστιανών και
ιδιαίτερα του Στέφανου, του οποίου το θαρ-
ραλέο παρουσιαστικό και η θρησκευτική του
μόρφωση σε συνδυασμό με την υψηλή ρητο-
ρική του ικανότητα προβλημάτιζε συχνά τη
Συναγωγή.  
Πλησίασαν  έτσι και κατά πάσα πιθανότητα οι
Ιουδαίοι τη δυσαρεστημένη ομάδα των χρι-
στιανών Εβραίων, και με τη σύμπραξη ψευδο-
μαρτύρων στοιχειοθέτήθηκε εναντίον του η
κατηγορία ότι με τα έργα του  δηλώνεται  εχ-
θρικά προς ον Μωσαϊκό Νόμο και με τους λό-
γους του περιφρονεί και ασεβεί κατά του
Ιουδαϊκού Ναού  του Σολομώντα, όταν διακη-
ρύσσει ότι δεν είναι οίκος θεού.
Τότε ομάδες φονταμενταλιστών Ιουδαίων,
συλλαμβάνουν τον Στέφανο, τον σέρνουν στο
Συνέδριο και τον καθίζουν στο εδώλιο, με στη-
μένες  και ψεύτικες  κατηγορίες. 
Ακολουθεί μια παρωδία δίκης, κατά την οποία
καλείται ο διάκονος να απολογηθεί. 
Ο Στέφανος όρθιος και με παρρησία, τους αν-
τιμετωπίζει και  χωρίς να απολογείται, ανα-

φέρεται στην ιστορική πορεία του Εβραϊκού
λαού, στους αγώνες του να απαλλαγεί από τη
δουλεία, στον πόθο του να στεριώσει στη γη
που του υποσχέθηκε ο  θεός  του. Αλλά αυτός
ο Εβραϊκός θεός,  συνάμα  πότιζε τον περιού-
σιο λαό του,  με μίσος και θανατικό. Τα πράγ-
ματα οξύνονται, όταν ο Στέφανος φέρνει τον
Εβραϊκό θεό, σε συγκριτική αντιπαράθεση με
τον χριστιανικό θεό, τον θεό της αγάπης και
ειρήνης. Τον Ιησού, του οποίου  η συμβολική
διπλή του φύση, θεϊκή  και ανθρώπινη,  τον
φέρνει κοντά στα προβλήματα του θνητού.
Όσον αφορά τον Ναό του Σολομώντα, αποδέ-
χεται  πως αυτός  υπήρξε μεν χώρος θρη-
σκευτικής  λατρείας, αλλά ποτέ οίκος Θεού,
γιατί ο Θεός κατοικεί μοναχά στους ουρανούς
«εν ουρανοίς ο εμοί θρόνος» ως δηλώνει ο
προφήτης, και ποτέ  «εν χειροποιήτοις ναοίς».  
Και αμέσως  ο Στέφανος πέρασε στην αντε-

πίθεση «Τίνα των προφητών, ούκ εδίωξαν και
απέκτειναν οι πατέρες υμών;   Απέκτειναν
όλους τους προαναγγείλαντας περί της ελεύ-
σεως,  ού,  (εκείνου) νυν υμείς προδόται και
φονείς γεγένησθαι». Εκείνου που εσείς φο-
νιάδες και προδότες των λόγων του έχετε
γίνει.  
Και μόλις τους είπε και αποκάλεσε προδότες
και φονιάδες των προφητών, μα και του Ιησού,
ξεσηκώθηκαν όλοι οι δικαστές και τα «εν
μανία πλήθη»  και  «εκβαλόντες αυτόν έξω
της  πόλεως ελιθοβόλουν  και οι μάρτυρες
απέθεντο τα ιμάτια αυτών, παρά τους πόδας
νεανίου καλουμένου Σαούλ», ο οποίος τους
παρότρυνε στη θανάτωση. 
Και στο Σαούλ ή  και Σαύλος, ακούει  ο μετέ-
πειτα γνωστός ως Παύλος. 

Ο Στέφανος με τη θυσία του υλοποίησε σε
πράξη μίμησης, τον λόγο του διδασκάλου του
Ιησού. Γι΄αυτό και  συμβολικά,   δυο ημέρες
μετά την 25η Δεκεμβρίου,  καθιερώθηκε να τι-
μάται  η θυσιαστική  πράξη αυτού του μεγά-
λου, κατ΄εμένα ανδρός.
25η Δεκεμβρίου συμβολική ημέρα της γέννη-
σης μια θρησκείας αρχών  και σήμανση  ημέ-
ρας, απολογίας  και αναλογισμού των
πράξεών μας του έτους που πορευτήκαμε. 
27η Δεκεμβρίου, ή έμπρακτη  αποδοχή της δι-
δασκαλίας. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Διακόσμηση και ευ ζην
από συνέχεια

Σε ένα σωστό οικιακό περιβάλλον

λοιπόν, ο ένοικος απολαμβάνει ευ-

χάριστη ατμόσφαιρα, σχεδιασμένη

ειδικά γι’ αυτόν στα χαρακτηριστικά

της προσωπικότητας, επαγγέλμα-

τος και οικογένειας του, απολαμβά-

νει να χρησιμοποιεί τους χώρους

και τα έπιπλα που είναι σχεδια-

σμένα λειτουργικά, απολαμβάνει

οικονομία στη κατανάλωση κλιματι-

σμού λόγω καλής μόνωσης, σχε-

διασμού ανοιγμάτων

(κουφωμάτων-πόρτες-βεράντες)

και προσανατολισμού, απολαμβάνει

ησυχία από τους εξωτερικούς θο-

ρύβους λόγω και της ηχομόνωσης,

απολαμβάνει ξεκούραστο διάκοσμο

και φωτισμό. Δηλαδή, το σπίτι σε

ωθεί να προτιμάς να κάθεσαι περισ-

σότερες ώρες, να μην βγαίνεις

συχνά έξω αλλά να καλείς τους φί-

λους και να διασκεδάζετε μαζί στο

χώρο σου που νιώθεις υπερήφανος,

να κάνεις δουλειά στο σπίτι, να ξε-

κουράζεσαι και να γαληνεύεις υπό

τον διάκοσμο της αρμονίας και των

αγαπημένων σου χρωματισμών, να

προσέχεις τα μάτια τα δικά σου και

των παιδιών σου λόγω του σωστού

φωτισμού, να κερδίζεις χρήματα

από την ελάχιστη λειτουργία του

κλιματισμού, να αποφύγεις προ-

βλήματα υγείας απ’ τα ραδιενεργά

υλικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πραγματικά τα έξοδα χρήσης από

ένα κακοσχεδιασμένο σπίτι μπο-

ρούν σε 3-5 χρόνια μόνο να καλύ-

ψουν το κόστος διακόσμησης

ολόκληρου διαμερίσματος που

είναι ίσο με μια εξωτερική μόνωση

τοίχου 6 μέτρων, και φυσικά χωρίς

να υπολογίσουμε τα υπόλοιπα

κόστη σε υγεία που είναι ακόμα με-

γαλύτερα.

Ακόμα ένα παράδειγμα: Εξοχή ή

Πόλη; Σίγουρα οι περισσότεροι θα

απαντήσουν Εξοχή. Εξοχή, γιατί

μέσα στη φύση ο άνθρωπος ζεί σε

καθαρότερο περιβάλλον χωρίς κί-

νηση, καυσαέρια και θόρυβο, ηρεμεί

το βλέμμα του στην όμορφη θέα,

δεν έχει άγχος απ’ το ρυθμό ζωής,

αυτοσυγκεντρώνεται, δεν εκτίθεται

τόσο σε ραδιενεργά υλικά, έχει φυ-

σικό εξαερισμό και περισσότερο

φως, τα σπίτια είναι μεγαλύτερα και

με αυλές, πιο φτηνά, οι άνθρωποι

χρειάζονται λιγότερο τους για-

τρούς και ζούνε περισσότερα χρό-

νια, κτλ. Αντίστοιχο παραλληλισμό

μπορούμε να κάνουμε σε ’’διακο-

σμημένο σπίτι’’ (εξοχή) ή ’’όχι’’

(πόλη).

Η μετατροπή (ανακαίνηση/διακό-

σμηση) ενός υπάρχοντος χώρου

μπορεί να γίνει μετά από μελέτη

του ειδικού και χωρίς να πειρα-

χτούν τα στατικά μέρη του κτιρίου

(κολώνες-δοκάρια). Οπότε δεν πρέ-

πει να σας ανησυχεί αυτό. Επίσης

οι αλλαγές μπορούν να γίνουν τμη-

ματικά ώστε να συνεχίσουν οι ένοι-

κοι να ζουν στο χώρο μέχρι να

τελειώσει. Οι αλλαγές δεν είναι

αμετάβλητες, μπορεί δηλαδή ο

χώρος να ξαναλλάξει ή να επανέλ-

θει στην πρωτέρα κατάσταση.

Γι αυτό αναφέρεται στο τίτλο η

λέξη σχεδ’’ΙΑΣΗ’’. Η Αρχιτεκτονική

προσδίδει υγεία. Κερδίστε υγεία

και χρήματα, είναι στα χέρι σας.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Ο πρωτομάρτυς Στέφανος, το ελλείπoν σύμβολο των ημερών μας
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Σταύρος Δήμας
Υπουργός Εξωτερικών

επί Παπαδήμου!

Ο Στ. Δήμας ( 73 χρόνων) έχει εκλεγεί με τη της Ν.Δ.

μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί δέκα εκλογι-

κές διαδικασίες (από το 1977 μέχρι το 2004). 

Βέβαια πριν αναλάβει τα σοβαρά καθήκοντα να σώσει

τη χώρα εκπαιδεύτηκε στην ...Γουόλ Στριτ (1968-1975)

και αργότερα στη Διεθνή Τράπεζα του ΟΗΕ!

Την περίοδο 1985-1989 ήταν κοινοβουλευτικός εκ-

πρόσωπος της Ν.Δ. (ότι είναι σήμερα ο Γεωργιάδης!!!)

και μεταξύ 1995-2000 ήταν γενικός γραμματέας του

κόμματος. Εχει θητεύσει ως Υπουργός: Εμπορίου

(1980-81), Γεωργίας (1989-1990), Βιομηχανίας, Ενέρ-

γειας και Τεχνολογίας (1990-1991). 

Εχει θητεύσει επί σειρά ετών στην Ευρωβουλή, ως επί-

τροπος  για θέματα Περιβάλλοντος από το 2004.

Με την ολοκλήρωση της θητείας του επέστρεψε στην

Ελλάδ το 2011. 

Τον Νοέμβριο του 2011 ορκίστηκε υπουργός Εξωτε-

ρικών στην παράνομη Κυβέρνηση Παπαδήμου (εξω-

κοινοβουλευτικός!)

Τουτέστιν μας κυβερνάει επί 37 χρόνια σε πάρα πολύ

καίριες θέσεις, με τελευταία στην παράνομη κυβέρ-

νηση Παπαδήμου.

Στις εκλογές του 2012 έδωσε τη σκυτάλη στον γυιό

του ο οποίος εξελέγη με τη Ν.Δ. βουλευτής Κορινθίας.

Η οικογενειοκρατία καλά κρατεί. Να τον βγάλουμε και

πρόεδρο να τον χαιρόμαστε!!!

Tο «”παρών”» δεν είναι “όχι”»!

Tί θέλει άραγε να πει ο επικεφαλής της μειοψηφίας

στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής Γ. Κουμουτσά-

κος, όταν γράφει για την ψηφοφορία στη Βουλή, ότι

το “παρών δεν είναι όχι”; 

Ετσι είναι, αλλά γιατί το επέλεξαν; Εχουν στο πίσω

μέρος του μυαλού τους οι άνθρωποι κάτι; Κάποιο “τρικ”

σε σχέση με το “παρών” και το “όχι”; Γιατί όταν δια-

φωνείς με κάτι λες όχι δεν λες παρών και αυτή ήταν η

απορία μου από την αρχή που το άκουσα.

Εδώ που έχουν φτάσει, όλα τα περιμένει κανείς απ’

αυτούς...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Σκεφθείτε, δεν βλάπτει...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τρεις ημέρες πριν την τρίτη και καθοριστική ψηφοφορία για

την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας γράφονται αυτές οι

γραμμές, με μουσική υπόκρουση το κρεσέντο παραπληρο-

φόρησης και κατατρομοκράτησης από τα ένθεν κι ένθεν

των συνόρων χαλκεία.

Τις απειλές του «αγοραίου» εσμού που ψευδο-αποκαλείται

«Ευρωπαϊκή Ένωση» τις είχαμε ξανακούσει στο μεσοδιά-

στημα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων Μαϊου και Ιου-

νίου 2012. Πριν τις εκλογές του Μαϊου, όταν όλες οι

δημοσκοπήσεις κατέγραφαν πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και εκλο-

γική άνοδο των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» και του ΚΚΕ, οι

δανειστές-κατακτητές μας ήταν γλυκομίλητοι και σοροπια-

στοί μέχρι δακρύων: «Μην κάνετε έτσι καλέ, θα τα
βρούμε». Όταν η εκστρατεία τρόμου έφερε το διορθωτικό

αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου 2012, οι μάσκες έπε-

σαν κι άρχισαν πάλι οι γνωστές πιέσεις και απειλές. Τους

είχαμε πλέον πείσει για το πόσο μακάκες είμαστε.

Σήμερα οι πιέσεις και οι απειλές στρέφονται πρωτίστως

στους αμφιταλαντευόμενους για την ψήφο τους στην τρίτη

ψηφοφορία βουλευτές. Οι ψηφοφορίες είναι ονομαστικές

και τα σε διατεταγμένη υπηρεσία παπαγαλάκια του δημο-

σιογραφικού κλωβού ακονίζουν ήδη τα ραμφάκια τους, για

να υποδείξουν ενόχους διασαλευτές της πορείας μας προς

τον Καιάδα.

Στο «διά ταύτα», ουδείς δύναται να επιβάλει θελήσεις σ’

έναν λαό και σε μία κυβέρνηση που θ’ αποφάσιζε ν’ αγωνι-

στεί για να αποτρέψει την εξαθλίωση και την ουσιαστική

γενοκτονία του λαού της. Η μονομερής διαγραφή τμήμα-

τος του ολοένα διογκούμενου δημόσιου χρέους αποτελεί

την μόνη ελπίδα ανάκαμψης της οικονομίας, αλλά προϋπο-

θέτει μιά κυβέρνηση αποφασισμένη να το πράξει κι έναν

λαό αποφασισμένο ν’ αποτινάξει τον ζυγό του καταδικα-

σμένου μελλοθάνατου δούλου και πειθήνιου καρπαζοει-

σπράκτορα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε από τα δύο.

Υπάρχουν μόνο οι ξένοι θηρευτές μας και οι ντόπιοι τσα-

νακογλείφτες τους.

Οι δε βουλευτές-βολευτές που θα υπερψηφίσουν την υπο-

ψηφιότητα Δήμα, κατ’ ουσίαν θα ψηφίσουν υπέρ της επι-

μήκυνσης αυτής της κατάφωρα αντίθετης με την πρόσφατη

λαϊκή ετυμηγορία Βουλής και υπέρ της προσωπικής τους

εισοδηματικής νιρβάνα. Κατά τα άλλα «ας πάει και το πα-

λιάμπελο», όπου ως παλιάμπελο νοείται η δύσμοιρη Ελλάς.

Το ότι θα εξωραϊσουν την αντεθνική ψήφο τους με ψιμύθια

περί «αισθήματος ευθύνης» και άλλα τέτοια ευτράπελα,

μόνον κλαυσίγελω θα προκαλέσουν και μόνον λοβοτομη-

μένους δύνανται να πείσουν.

Συμμερίζομαι την έκδηλη αγωνία του διοικητή του Ασκλη-

πιείου Νοσοκομείου Βούλας, Ηρακλή Καραγεώργου, για το

χρέος παλαιότερων κακο-διοικήσεων προς τον Δήμο, τότε

Βούλας και νυν 3Β. Το Ασκληπιείο με αγώνα του διοικητή

του δεν διώχνει επείγοντα περιστατικά προς άλλα νοσοκο-

μεία και το αναγκαίο επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό που

επωμίζεται με αυταπάρνηση αυτόν τον άθλο πρέπει να

αμοίβεται, έστω όσο αμοίβεται.

Η ομόθυμη απόφαση όλων των πτερύγων του Δ.Σ των 3Β,

περί ρυθμίσεως τμηματικών καταβολών του χρέους του νο-

σοκομείου προς τον Δήμο, ναι μεν είναι αξιέπαινη αλλά δεν

αρκεί. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν οι παλαιοί εκείνοι

Ηπειρώτες εθνικοί ευεργέτες και θα ήτο φενάκη να ελπί-

ζουμε σε ανάλογα ανθρώπινα και εθνικά αναστήματα.

Όμως, γνωστού όντος ότι στην επικράτεια των 3Β και ει-

δικά στη Βουλιαγμένη διαμένουν ευάριθμες οικογένειες

ανήκουσες στην άτυπη λέσχη των «δεν ξέρουν τι έχουν»,

θέλω απλώς να ερωτήσω μήπως θα επιθυμούσαν κάποια

μέλη αυτής της άτυπης λέσχης να μιμηθούν το παράδειγμα

της οικογένειας Μαρτίνου, που πάμπολλες φορές απέδειξε

έμπρακτα τις κοινωνικές ευαισθησίες της.

Πληροφορήθηκα από άνθρωπο του οποίου την αξιοπιστία

δεν αμφισβητώ, ότι υπάρχει στο διαδίκτυο φιλμάκι που δεί-

χνει άνδρα των ΜΑΤ να δίνει χαρτονόμισμα των 20 ευρώ,

στον εντέλει ξυλοδαρμένο περιπτερά του γνωστού επει-

σοδίου. Η έγχρωμη απόδοση του φιλμ της κάμερας κλει-

στού κυκλώματος του περιπτέρου έδειξε αυτό που δεν

φαινόταν αρχικά.

Δεν μπήκα καν στον κόπο να βεβαιωθώ ιδίοις όμμασι, θα

ήταν ως να έθετα εν αμφιβόλω την αξιοπιστία ενός αν-

θρώπου που έχει κερδίσει την εκτίμησή μου.

Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Εγώ θα το πάω πιο πέρα.

Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο περιπτεράς ήταν φαντασιό-

πληκτος, ή αλλεργικός στους ΜΑΤατζήδες, ή ένα αντιε-

ξουσιαστικό κάθαρμα, έπρεπε να τον χτυπήσουν; Ίσως να

είμαι παιδί πολύ παλαιών εποχών, αλλά στον δικό μου κώ-

δικα αντιμετωπίζεις μιά τέτοια περίπτωση εντελώς απλά.

Λες στους συναδέλφους σου «μάγκες από αυτό το περί-
πτερο δεν ξαναγοράζουμε τίποτε». Όμορφα κι αντρίκεια.

Δεν χρειάζομαι άλλωστε αξιόπιστη ή μη πληροφόρηση για

την εν γένει αξιολόγηση της πλειονότητας των υπηρε-

τούντων στα ΜΑΤ. Τους έχω δει πολλές φορές κι από πολύ

κοντά πως φέρονται. Δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοι-

ασμό να επιτίθενται –ομαδικά πάντοτε- σε γυναίκες, γέ-

ροντες, σε Έλληνες εθνικά σύμβολα, όπως ο Μανώλης

Γλέζος, ο επιπλέον υπερενενηκοντούτης, ακόμα και σε

συνδικαλιστές της Αστυνομίας.

Μόνο σε μία περίπτωση οι «άντρες» οι πολλά βαρείς έκα-

τσαν κότες λειράτες. Όταν προ τριών ετών έφεδροι κατα-

δρομείς τους άδειασαν με παραπλανητικό ελιγμό και

κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Επομένως, ακόμα κι αν είχε άδικο ο περιπτεράς να φωνά-

ζει ότι τον έκλεβαν, πως το λέει να δεις ο λαός μας; …

«σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου». Τα «παιδιά» έχουν

ένα ποινικό μητρώο τραμπουκισμών και κατά συρροήν απο-

δεδειγμένης ανανδρείας τόοοοσο μετά συγχωρήσεως.

Στον αντίποδα των «ούτε για να βόσκουν γίδια» υπάρχουν

αστυνομικοί λειτουργοί με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης

έναντι του κοινωνικού συνόλου. Έχω κι άλλες φορές ανα-

φερθεί στην συνδικαλιστική παράταξη αστυνομικών, που

φέρει την πνευματώδη ονομασία ΑΝΑΣΑ. Είναι όντως

ανάσα και είναι αξιέπαινη η προσπάθειά τους, όχι μόνο να

διεκδικούν για τους συναδέλφους τους καλύτερες συνθή-

κες εργασίας, αλλά και να δείχνουν στην κοινωνία ότι ο

αστυνομικός δεν έπεσε από τον Άρη. Είναι σαρξ εκ της

σαρκός του λαού μας και απαιτούνται γιγάντια αποθέματα

εσωτερικών αντιστάσεων για να παραμένεις ευσυνείδητος

αστυνομικός λειτουργός υπό τις εντολές πολιτικών και φυ-

σικών ηγεσιών που ολοφάνερα επιθυμούν το όλως αντί-

θετο. 



10 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Είναι με διαφορά η πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης

παγκοσμίως. Όλοι όσοι μπαίνουν στο internet την χρησιμο-

ποιούν. Βρίσκεις ότι μπορείς να σκεφτείς μέσα σε λίγα δευ-

τερόλεπτα. Ξέρουμε όμως να εκμεταλευτούμε στο έπακρο

τις δυνατότητές της;;

Με μερικά «τρικ» ακόμα, το Google Search μπορεί να με-

τατραπεί σε πραγματικό… θησαυρό.

Δείτε έξι κόλπα του Google Search που θα αλλάξουν την

άποψη σας για την πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης:

1. Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να ψάξετε συγκεκριμέ-

νες φράσεις

Είναι ένα από τα πιο γνωστά «τρικ» που μπορεί κανείς να

χρησιμοποιήσει στην μηχανή της Google. Αν ψάχνετε για

συγκεκριμένες φράσεις και θέλετε να αποκλείσετε τα υπό-

λοιπα αποτελέσματα της αναζήτησης, αρκεί να βάλετε ει-

σαγωγικά στην αρχή και στο τέλος της φράσης που

πληκτρολογείτε. Τα αποτελέσματα θα περιοριστούν και θα

παραμείνουν μόνο οι σελίδες που περιέχουν ακριβώς την

φράση που θέλετε να ψάξετε.

2. Αν δεν θυμάστε μια λέξη… χρησιμοποιήστε αστερίσκο

Σε περίπτωση που θέλετε να ψάξετε μια φράση αλλά δεν

θυμάστε όλες τις λέξεις τις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

αστερίσκο για να καλύψει το κενό. Η αναζήτηση της Google

θα ψάξει για να βρει φράσεις που περιέχουν τα… συμφρα-

ζόμενα και το πιο πιθανό είναι ότι θα βρει την λέξη που λεί-

πει.

3. Βρείτε αποτελέσματα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες

Αν θέλετε να ψάξετε για συγκεκριμένα άρθρα, ή αν σας εν-

διαφέρει να ενημερωθείτε από μια και μόνο πηγή, μπορείτε

πριν από τις λέξεις-κλειδιά που θα τοποθετήσετε στο «ψα-

χτήρι», να γράψετε «site:» και να επιλέξετε το site της αρε-

σκείας σας. Για παράδειγμα: site:iefimerida.gr

4. Ψάξτε αρχεία εφημερίδων από το 1880 και μετά

Το Google Search πέρα από τις τεράστιες δυνατότητες εύ-

ρεσης πληροφοριών, παρέχει και πρόσβαση σε αρχεία εφη-

μερίδων που τυπώθηκαν ακόμα και αιώνες παλιότερα.

Αρκεί να γράψετε google.com/newspapers.

5. Αλλάξτε… θέση στην οθόνη σας

Είναι μια δυνατότητα που δίνει το Google, η οποία δεν έχει

ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Είναι απλά ένα κόλπο της μη-

χανής αναζήτησης. Γράφοντας την λέξη «tilt» στο πλαίσιο

της μηχανής, θα δείτε την οθόνη σας να γέρνει προς τα

δεξιά.

6. Δοκιμάστε ένα κλασικό videogame της Atari

Ενα από τα πιο γνωστά και κλασικά παιχνίδια στην ιστορία,

είναι διαθέσιμο ανάμεσα στις εικόνες της πιο γνωστής μη-

χανής αναζήτησης. Αρκεί να πατήσετε «Atari Breakout» και

να πάτε στις εικόνες. Το γνωστό μπαλάκι που σπάει τού-

βλα θα εμφανιστεί αμέσως.
στοιχεία από techit.gr

Ιστορική μέρα η Τετάρτη

17.12.14 για τους Κουβα-

νούς, αφού μετά από 53

χρόνια, ο Κάστρο και ο Ομ-

πάμα έσπασαν την απομό-

νωση.  

Οι Αμερικανοί ανοίγουν

στην Αβάνα την πρεσβεία

τους. Αποφάσισαν χαλά-

ρωση των περιορισμών στο

εμπόριο και τις μεταφορές

από τις ΗΠΑ προς την

Κούβα. Μεταξύ άλλων, θα

επιτραπεί στις αμερικανικές

τράπεζες να ανοίξουν λο-

γαριασμούς σε ανταποκρί-

τριες κουβανικές τράπεζες

και θα παρασχεθούν διευκο-

λύνσεις στο εμπόριο με τον

ιδιωτικό τομέα.

Σίγουρα πολλοί Κουβανοί

το περίμεναν με λαχτάρα

αυτό. Και σε πολλές πτυχές

της ζωής τους ίσως φανεί

θετική κίνηση. Σίγουρα όχι

σε όλες. 

Πώς άραγε θα είναι η Κούβα

σε λίγα χρόνια; Πόσες αλυ-

σίδες εμπορικών κέντρων

θα γεμίσουν τις πόλεις

τους;

Πόσο θα καταφέρουν να

κρατήσουν την κουλτούρα

τους αναλλοίωτη και τα

καλά στοιχεία του πολιτεύ-

ματός τους ζωντανά;

(Βλέπε υγεία, παιδεία). 

Οψόμεθα,

Άνοιξαν οι πόρτες για την Κούβα

Η μηχανή αναζήτησης Google
και οι δυνατότητές της

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αυτό που υπάρχουν κουνούπια Δεκέμβρη μήνα ενώ τον

Αύγουστο δεν μπορείς να βρεις ούτε ένα μελομακάρονο,

μεγάλη αδικία. 

4 Αφήστε τα όλα και μάθετε τανγκό. Θα γίνουμε Αργεν-

τινή. 

4 Ταιριάζαμε όπως το φις στην πρίζα, αλλά εσύ ήθελες πο-

λύπριζο. 

4 Όποιο παιδάκι με ξυπνήσει νωρίς για τα κάλαντα

φέτος... το: “Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού”, θα γίνει

κυριολεκτικά...!

Λεωφορεία χωρίς οδηγό

Όχι, δεν γίνεται στην Κίνα, ούτε στην Αμερική. Σχεδιάζε-

ται να δοκιμαστεί πιλοτικά ανάμεσα σε άλλες χώρες και

στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για διάταξη που έχει περιληφθεί σε νομοσχέ-

διο του υπουργείου Υποδομών και παρέχει τη δυνατότητα

να τεθεί πιλοτικά, και για ορισμένο χρονικό διάστημα σε

κυκλοφορία λεωφορείο χωρίς τη φυσική παρουσία οδη-

γού επί του οχήματος.

Αλήθεια, θα ανεβαίνατε σε λεωφορείο χωρίς οδηγό; 

Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει πλέον την ασφαλή δη-

μόσια κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων, τα οποία είναι εφο-

διασμένα με έξυπνα συστήματα χειρισμού (ITS). Βέβαια,

προβλέπεται η λειτουργία εξ αποστάσεως ειδικού Κέν-

τρου Ελέγχου, με παρουσία χειριστή, ο οποίος επιβάλλε-

ται να βρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του

οχήματος στο Κέντρο Ελέγχου. Κάτι σαν οδηγός εξ’ απο-

στάσεως.

Παράλληλα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη διασφάλιση

αυξημένου επιπέδου οδικής ασφάλειας με τη διαμόρ-

φωση ειδικού περιβάλλοντος κυκλοφορίας, το οποίο πε-

ριλαμβάνει την παρακολούθηση, τόσο του οχήματος, όσο

και της οδού μέσω καμερών.

Ο υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος έσπευσε να επι-

σημάνει, ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι η Ελ-

λάδα συγκαταλέγεται διεθνώς στις πρωτοπόρες χώρες

που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και σημείωσε

ότι «αντί λοιπόν να χαιρόμαστε, επειδή η χώρα μας έχει
ήδη προβληθεί, και θα προβληθεί ακόμα περισσότερο, και
θα προωθηθεί μια καινοτόμος λειτουργία στις αγορές από
την Ελλάδα, ακούω αντιρρήσεις που παραπέμπουν σε
συνθήκες μιζέριας. Θα ήθελα να το ξανασκεφτείτε...»,

επέμεινε ο υφυπουργός Μεταφορών.

Πόσο μπορεί να κοστίζει άραγε όλο αυτό το εγχείρημα

και γιατί επιλέχθηκε η Ελλάδα - στην κατάσταση που βρί-

σκεται - για να το εφαρμόσει;

Υπάρχουν τόσες πολλές αλλαγές που επιβάλεται να γί-

νουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως το πολύ απλό

να βρίσκεις εισητήριο μέσα, να έρχεται στο χρόνο του κλπ

κλπ, που όλο αυτό φαντάζει περιττό. 



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

Την έντονη αντίθεση του Δήμου Αθηναίων

και των πολιτών έχει προκαλέσει το νομο-

σχέδιο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε
χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και
άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλα-

γής που δίνει τη χαριστική βολή στην

Πλάκα και το Ιστορικό Κέντρο! "Αδιαφα-

νείς" χαρακτηρίζονται οι διατάξεις του συγ-

κεκριμένου σχεδίου νόμου και από τις

περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις οργα-

νώσεις του Ιστορικού Κέντρου που έχουν

ταχθεί εναντίον του.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο πλευρό

των πολιτών, τάσσεται εναντίον του νομο-

σχεδίου και καλεί με επιστολή του το

Υπουργείο να αποσύρει τις σχετικές διατά-

ξεις: «Το εν λόγω θέμα έχει μείζονα σημα-
σία, όχι μόνο για το εξέχον παραδοσιακό
σύνολο της Πλάκας, αλλά για ολόκληρο το
Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας.
....Ο Δήμος Αθηναίων δεν πρόκειται να ανεχ-

θεί τον αιφνιδιασμό αυτό, που ανατρέπει εν

μια νυκτί θεμελιώδεις αρχές του ειδικού κα-

θεστώτος προστασίας της Πλάκας».

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του οικιστικού

συνόλου της Πλάκας, όχι μόνο για τη χώρα

αλλά, για ολόκληρη την πολιτιστική κληρο-

νομιά της Ευρώπης, η Europa Nostra (που

βράβευσε την Ελληνική Κυβέρνηση το

1983 με Μετάλλιο Συντήρησης Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς) συμμετέχει στην κινητο-

ποίηση με επιστολή προς το Υπουργείο

ΠΕΚΑ, όπου τονίζεται η επιβεβλημένη

ανάγκη η υπάρχουσα νομοθεσία Χρήσεων

Γης στην περιοχή – χάρις την οποία η εμ-

βληματική γειτονιά του Ιστορικού Κέντρου

διασώθηκε και ξανακατοικήθηκε τα τελευ-

ταία 30 χρόνια – να παραμείνει ως έχει.

Aνταποκρινόμενοι στην κινητοποίηση της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού, χιλιάδες πολίτες από την

Ελλάδα και το εξωτερικό απέστειλαν μη-

νύματα διαμαρτυρίας στον Υπουργό και

Υφυπουργό ΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων ει-

δικοί επιστήμονες και προσωπικότητες με

βαρύνουσα γνώμη στον δημόσιο διάλογο.

Σημειώνεται ότι οι βασικές ενστάσεις της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού επί του νομοσχεδίου συνο-

ψίζονται στα εξής:

Παρ. 9, 1α : Περί Μεταβίβασης

Οι Χρήσεις Γης στην Πλάκα επιτρέπουν την

μεταβίβαση για όλες τις Χρήσεις, πολιτι-

στικές, κατοικία, εμπορικά, ψυχαγωγία.

Εξαιρούνται ελάχιστα κέντρα διασκέδασης,

τα οποία προϋπήρχαν της 23-11-82 σε πε-

ριοχές όπου σύμφωνα με τις Χρήσεις Γης

έχει θεσπισθεί άλλη χρήση. Ο Νομοθέτης

γενναιόδωρα διευκόλυνε τους ιδιοκτήτες

των κέντρων, επιτρέποντας την λειτουργία

τους εφ’ όρου ζωής.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά ελά-

χιστους και καταστρατηγεί το πνεύμα του

Π. Διατάγματος που είναι η απομάκρυνση

των οχλουσών χρήσεων από συγκεκριμέ-

νες περιοχές κατοικίας.

Παρ. 9, 1β: Περί επέκτασης στους ορόφους

Η προτεινόμενη επέκταση των Κέντρων

στους ορόφους των διατηρητέων, εκτός

από την καταστρατήγηση του Π.Δ. θα επι-

φέρει την απομάκρυνση της κατοικίας,

λόγω της συσσώρευσης της ηχορύπανσης

στα στενά δρομάκια της Πλάκας .... και

κάθε άλλο παρά την πολιτιστική κληρονο-

μιά προωθεί!

Παρ. 9, 1γ : Εξουσία στην εκάστοτε ηγεσία

του ΥΠΕΚΑ

Στην ουσία καταργείται το Διάταγμα Χρή-

σεων Γης δίνοντας την δυνατότητα στην εκά-

στοτε υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ να επιβάλλει

λειτουργίες και Άδειες κατά την κρίση της! 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

1o ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

ΦΟΡΕΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

15-27 Δεκεμβρίου 
Βασ. Παύλου 99, Βούλα (πρώην εστιατόριο Κουκούτσι)

• ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

• ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΟΥ Κ.Α.Α.Π.Β. (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ)

Σύλλογοι, φορείς, επιχειρήσεις, ΜΜΕ και πολίτες του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεργάζονται για τη διοργά-

νωση ενός Μεγάλου Κοινωνικού και Φιλανθρωπικού

Bazaar, με σκοπό τη στήριξη των άπορων οικογενειών του

Δήμου, εφόσον κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του

Bazaar, θα συλλέγονται ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια και είδη

σπιτιού, τα οποία θα διανεμηθούν σε όσους έχουν αντί-

στοιχες ανάγκες. Επίσης, τα έσοδα που θα προκύψουν από

τις δύο βασικές δραστηριότητες του Bazaar, την πώληση

ειδών αλλά και των λαχνών της λαχειοφόρου, θα χρηματο-

δοτηθεί η υλοποίηση του Προγράμματος «Επιμόρφωσης και

Δημιουργικής Απασχόλησης» των παιδιών με αναπηρίες

του Κ.Α.Α.Π.Β. (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).  

Η κλήρωση των δώρων της Λαχειοφόρου

Αγοράς θα γίνει το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου. 

Το Πρόγραμμα δίνει βαρύτητα σε άτομα που ανήκουν σε

ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, σε περιθαλπόμενους και

ιδρύματα αλλά και προσφέρει την πρόσβαση στην μάθηση

και στη δημιουργική απασχόληση χωρίς διακρίσεις.

Οι θεματικές που προτείνονται και περιλαμβάνονται στο εν

λόγω πρόγραμμα είναι οι εξής: 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Ίντερνετ •  Δημιουργική Απα-

σχόληση με ήχο και εικόνα •  Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική •

Διακόσμηση – Κατασκευές • Οικοτεχνία - Χειροτεχνία • Ζω-

γραφική • Εκμάθηση Παραδοσιακού Οργάνου – Κιθάρα/Μπου-

ζούκι •  Μουσικοθεραπεία • Περιβαλλοντική Αγωγή  •

Φωτογραφία

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το Α’ Εξάμηνο του 2015 με

προτεινόμεη έναρξη 26 Ιανουαρίου 2015.

Το 1ο Κοινωνικό Παζάρι Φορέων & Συλλόγων είναι μια συλ-

λογική προσπάθεια, το οποίο προσκαλεί όλους τους φορείς

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και όλους τους πο-

λίτες να συμμετάσχουν, ώστε να παραχθεί μεγάλη κοινω-

νική προσφορά και να βοηθηθούν οι αδύναμοι οικονομικά

συνάνθρωποι μας την περίοδο των Εορτών αλλά και να υλο-

ποιηθεί ένα Μεγάλο Πρόγραμμα στο Κ.Α.Α.Π.Β. για ένα έως

τέσσερα εξάμηνα ανάλογα με τη στήριξη του κόσμου, κατά

τα οποία τα φιλοξενούμενα παιδιά του ιδρύματος θα απα-

σχοληθούν δημιουργικά, θα «αναγεννηθούν» και θα απο-

κτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την  καθημερινότητά

τους αξιοποιώντας θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Το παζάρι συνδιοργανώνουν οι φορείς:

• Geobukan Budo Academy Βάρης  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

• Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης • Ένωση

Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης • Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Κάτω Βούλας • Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράμα-

τος Βούλας • Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελέτης και Έρευνας

Γυναικείων Επιχειρησιακών Θεμάτων • Μεγάλη Ελλάδα •

Ναυταθλητικός Όμιλος Βούλας (ΝΑΟΒ) • Νέοι Ορίζοντες Φι-

λίας • Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία” • Πρω-

τέας Χαλκίδας • Χορωδία Βουλιαγμένης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ BOMBA: Αναστολή εκτέλεσης όλων των πράξεων

και έκδοση φορολογικής μου ενημερότητας

ΕΒΔΟΜΗ  20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Στις 31/7/14, έλαβα μια ατομική ειδο-

ποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών μου

προς την εφορία, προερχόμενων από

φορολογικές επιβαρύνσεις του κρά-

τους που δεν προκύπτουν από το ει-

σόδημα, που δεν συμφωνούν με το

Σύνταγμα και υπερβαίνουν τη φορο-

δοτική μου ικανότητα. ΕΕΤΗΔΕ,

ΕΕΤΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος,

τέλη κυκλοφορίας, έκτακτη εισφορά

σε αντικειμενικές δαπάνες, ειδική ει-

σφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτε-

λούς διαβίωσης λόγω κατοχής

αυτοκινήτου, φόρος αξιοπρεπούς δια-

βίωσης, φόρος αναπνοής και φόρος

ύπαρξης. Η ειδοποίηση απειλούσε με

κατάσχεση, κινητής και ακίνητης πε-

ριουσίας, που λόγω του μικρού μεγέ-

θους της, ισοδυναμεί με ολική

δήμευση, ενώ έδινε την εναλλακτική

λύση της ρύθμισης και πληρωμής με

δόσεις. Για να επιτευχθεί η ρύθμιση,

έπρεπε να υπογράψω ψευδώς και

γνωρίζοντας τις συνέπειες του

νόμου, ότι το εισόδημά μου επαρκεί

για την αξιοπρεπή μου διαβίωση και

ότι περισσεύει ένα μέρος, για την απο-

πληρωμή των εν λόγω φόρων, κάτι δη-

λαδή που δεν ευσταθεί.

Στις 30/9/14, ξεκίνησε η “Δίκη του

Κάφκα” με πραγματικά πλέον γεγο-

νότα, δια της κατάθεσης μιας Ανακο-

πής-προσφυγής 250 σελίδων, που

απογυμνώνει πλήρως τις προθέσεις

της εκτελεστικής και νομοθετικής

εξουσίας, αποκαλύπτοντας ότι στην

Ελλάδα έχουν απενεργοποιηθεί σχε-

δόν στο σύνολό τους τα ατομικά και

κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά

ορίζονται από το Σύνταγμά μας και το

Διεθνές Δίκαιο. Ότι επιχειρείται η δή-

μευση της περιουσίας των Ελλήνων,

με αντισυνταγματικές διατάξεις

νόμων, ότι επιχειρείται ο περιορισμός

του δικαιώματος δικαστικής προστα-

σίας, ο περιορισμός του δικαιώματος

της ζωής μας, της ελευθερίας και της

περιουσίας, και ότι εν τέλει, επιχειρεί-

ται η κατάλυση του Συντάγματος με

τη βία, ενεργοποιώντας το θεμελιώ-

δες δικαίωμα και τη θεμελιώδη υπο-

χρέωση της αντίδρασής μας με κάθε

μέσο. Ότι η οριζόμενη δια του άρθρου

120 παρ.2 και 4 ως θεμελιώδης νομική

υποχρέωση, όλων των Eλλήνων που

διαθέτουν πατριωτισμό, αποτελεί μια

υποχρέωση ενάσκησης καθήκοντος

μέχρι αυτοθυσίας, για την προστασία

του Συντάγματος, του δημοκρατικού

πολιτεύματος, της πατρίδας και της

ελευθερίας. Μια υποχρέωση με αυξη-

μένη νομική ισχύ, που δεν μπορεί να

ανακοπεί από καμμιά μορφή εξουσίας

και καμία διάταξη νόμου.

Θέτοντας έτσι τα πράγματα, το πρώτο

στάδιο της δίκης με την οποία προ-

καλώ σε μονομαχία ως διάδικο το

Κράτος, προκειμένου να σκίσω την δη-

μοκρατική του επικάλυψη ανεξαρτή-

τως του αν κερδίσω ή χάσω, ξεκίνησε

καλά. Στις 10/10/14, κέρδισα την προ-

σωρινή διαταγή δια της οποίας η Δι-

καιοσύνη προστάτευσε την ακίνητή

μου περιουσία στο σύνολό της, διέ-

ταξε την αναστολή εκτέλεσης όλων

των προσβαλλόμενων πράξεων, ούτε

μιας ούτε δύο αλλά δέκα, και υποχρέ-

ωσε το Υπουργείο Οικονομικών να

μου εκδώσει φορολογική ενημερό-

τητα, για κάθε ενδεχόμενη χρήση, κυ-

ρίως για λόγους τιμής. Πλέον είμαστε

φορολογικά ενήμεροι, εγώ και η εφο-

ρία, ως προς το γεγονός ότι η μάχη

άρχισε, και ότι το πρώτο δηλητηριώ-

δες βέλος μου χτύπησε τη Λερναία

Ύδρα κατ’ ευθείαν στην καρδιά.

Η αναμονή, που ομολογουμένως θα

μας ταλαιπωρήσει, αυξάνοντας όμως

σταδιακά τη γοητεία της Νίκης, θα

διαρκέσει όσο διαρκούν τα σπαρταρί-

σματα. Προς το παρόν είμαστε λίγοι,

ο εμψυχωτής Αλκαίος Ιωάννης, οι νο-

μικοί, Θανάσης Αλαμπάσης, Γεώργιος

Κόκκας, Μαριέλλα Κοσμίδου, η Κίνηση

Ακομμάτιστων Πολιτών Αγρινίου, η

Ελένη Βνάτσιου, ο Σωτήρης Τηγανί-

τας, σκόρπιος Λαός που οι σκοτεινές

δυνάμεις τού έκλεισαν το στόμα, αλλά

σύντομα θα γίνουμε πολλοί, για να

απολαύσουμε την αποξήλωση του

γόρδιου δεσμού με τον οποίον η εξου-

σία νόμισε ότι θα μας δέσει.
www.eleysis-ellinwn.gr/.../dikastikh_apo-

fash_bomba_to_proto_belos

Κλιμακώνεται η αντίθεση στο νέο νομοσχέδιο

που υποβαθμίζει την Πλάκα & το Ιστορικό Κέντρο!
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Παρόντες η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου,

πολλοί βουλευτές και δήμαρχοι του παρα-

λιακού μετώπου καθώς και εκπρόσωποι

τους Ανώνυμης Εταιρείας «Παράκτιο Μέ-

τωπο» που της έχει μεταβιβαστεί όλο το

παραλιακό μέτωπο από το Φάληρο μέχρι το

Λαύριο.

Παρόντες  οι δήμαρχοι Διον. Χατζηγάκης

(Παλ. Φάληρο), Γρ. Κωνσταντέλλος (3Β),

Δημήτρης Κιούσης (Κορωπί), Γ. Σοφρώνης

(Σαρωνικός) και Δ. Λουκάς (Λαυρεωτική), οι

οποίοι έκαναν και σύντομες ομιλίες, αλλά

και παρεμβάσεις καθώς και ο τέως δήμαρ-

χος Ελληνικού Κορτζίδης. Το Δήμαρχο

Γλυφάδας λόγω κωλύμματος εκπροσώπησε

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Χαιρετισμό απηύθυναν και οι βουλευτές Γ.

Βλάχος, Θ. Μπούρας, Β. Οικονόμου, Γ.

Πάντζας & Θ. Φωτίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου μίλησε ιδιαίτερα αρνητικά

για την Παράκτιο Μέτωπο (έχει την εμπει-

ρία της πολύχρονης θητείας του στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση).

Παρευρέθηκαν ακόμη περιφερειακοί σύμ-

βουλοι (Κουμουτσάκος) και άλλοι που πιθα-

νόν δεν είδαμε.

Συντονίστρια της διημερίδας ήταν η Γιούλη

Ηλιοπούλου.

Τη διημερίδα άνοιξε με ομιλία του ο Γρ.

Κωνσταντέλλος ως οικοδεσπότης και ακο-

λούθησε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.

Στο πάνελ κάθισαν και μίλησαν, ο Αγγ. Σιό-

λας αντιπρύτανης ΕΜΠ  (συντονιστής), η

Ράνια Κλουτσινιώτη (αρχιτέκτων, πολεοδό-

μος  - χωροτάκτης), η Μαρία Μάρκου επί-

κουρη καθηγήτρια Ε.Μ.Π. και ο Κων/νος

Κατερινόπουλος δικηγόρος, οικονομολό-

γος και ο Κώστας Μερκουράκης, Δημοτικός

Σύμβουλος  Π. Φαλήρου, εκπρόσωπος της

"Κίνησης για τη Διάσωση του Σαρωνικού".

Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που αποκό-

μισαν οι παριστάμενοι πολίτες και θεσμικοί

εκπρόσωποι από όλους τους ομιλητές.

Λίγα λόγια για την Παράκτιο

Μέτωπο Α.Ε. είναι χρήσιμα

Η Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. συστάθηκε το

2013 με Νόμο (αρ. 4146/13 ΦΕΚ 90Α/2013)

με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 500.000 ευρώ.

Είναι εταιρεία – όχημα, επίτευξης ειδικού

σκοπού.

Το 2014 έγινε τροποποίηση με τον αρ. 174

του Ν 4261 ΦΕΞ 107Α/2014, και με δύο Κοι-

νές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) το 2014

(ΦΕΚ 2424/Β/11.9.2014, ΦΕΚ 2429/Β/

12.9.2014, όπου για πρώτη φορά ιστορικά,

δύνεται η δυνατότητα παραχώρησης άνευ

ανταλλάγματος κατά πλήρη κυριότητα,

νομή και κατοχή στην εταιρεία. Από τις

ΚΥΑ 2014 προκύπτει ότι ο κίνδυνος απώ-

λειας δημόσιας περιουσίας άνευ ανταλ-

λάγματος είναι άμεσος και θα έχει

διενεργηθεί απλώς με υπουργικές αποφά-

σεις και του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς καμμία συμμε-

τοχή, διαδικασία ή ψήφισης του

νομοθετικού σώματος στη Βουλή. Λειτουρ-

γεί δε τελείως αυτόνομα σε κάθε επίπεδο

δραστηριότητας ως αμιγώς ιδιωτική, χωρίς

κανένα δημόσιο έλεγχο σε οποιεσδήποτε

αναθέσεις ή μισθώσεις ή  μεταβιβάσεις ακι-

νήτων.

Με την ίδρυση της εταιρείας και την παρα-

χώρηση όλου του παραλιακού μετώπου με-

ταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς

σημαντικών δημοσίων εκτάσεων σε στρεμ-

ματικές εκτάσεις, αλλά και σε λειτουργική

αξία. Δηλαδή όλο το παραλιακό μέτωπο

από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το

ακρωτήριο του Σουνίου.

Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε καί-

ρια σημεία των ομιλιών τους.

Ηπιες αναπλάσεις πρότεινε 

ο Γρ. Κωνσταντέλλος 

«Η ανάπλαση, ανάπτυξη, αξιοποίηση ή
όπως ο καθένας θέλει να ονομάσει τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες  εφαρμόστηκε ένα
μοντέλο κλειστών και κεντρικά ελεγχόμε-
νων τουριστικών και λουτρικών εγκαταστά-
σεων. 
Στη δική μας περιοχή είδαμε την πολιτική
αυτή στο απόγειό της. Μέσα σε 50 χιλιόμε-
τρα ακτογραμμής αναπτύχθηκαν έξι κλει-
στού τύπου λουτρικές εγκαταστάσεις:
Κάμπινγκ, Α, πλαζ, Β’ πλαζ, πλαζ Βουλιαγ-
μένης, Αστέρας Βουλιαγμένης, πλαζ Βάρ-
κιζας.  Τότε οι Δήμοι ουσιαστικά δεν
υπήρχαν. Ως επί το πλείστον ήταν κοινότη-
τες με έναν και δύο εργαζόμενους.
Ολες αυτές οι παράκτιες εκτάσεις ονομά-
στηκαν τουριστικά ακίνητα. 
Σήμερα ισχύει το ίδιο με εκείνη την εποχή,

που η κεντρική κυβέρνηση ιδιοποιήθηκε με
όλες αυτές οι εκτάσεις, δηλαδή τα μπαλκό-
νια των σημερινών μας πόλεων για τουρι-
στική ανάπτυξη.
Το παρωχημένο μοντέλο αυτό, κατά τις δε-
καετίες του 80, του 90 αλλά ακόμη και σή-
μερα μετέτρεψε τις εγκαταστάσεις αυτές ,
σε χώρους ανεξέλεγκτων χρήσεων παρα-
γωγής θορύβου μέχρι τις πρωινές ώρες και

διάλυσης του τοπικού ιστού. Πολλές από
αυτές τις εγκαταστάσεις σταδιακά μετε-
τράπηκαν σε απέραντους περιφραγμένους
σκουπιδότοπους μπροστά από τα σπίτια
μας.
Ο σφιχτός εναγκαλισμός του κράτους με
τις εγκαταστάσεις αυτές,, συνεχίζει να βρί-
σκεται σε λάθος δρόμο. 
Αυτά είναι κρατική περιουσία και πρέπει να
αξιοποιηθούν αναλόγως και άντε να δώ-
σουμε και κάτι λίγο στους Δήμους για να μη
φωνάζουν και τέλος, και τελευταίως ελάτε
να μας πείτε και κάποιες απόψεις που μπο-
ρεί να ληφθούν υπόψιν ή μπορεί να κατα-
λήξουν στα σκουπίδια.
Παρ’ ότι έχουμε ακούσει τον τελευταίο

καιρό δηλώσεις της σημερινής διαχείρισης
(Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.) ότι οι προθέσεις
είναι άλλες, σε πρόσφατη συζήτηση με την
ηγεσία της «Παράκτιο Μέτωπο» μου περιέ-
γραψαν οι άνθρωποι της διοίκησης κάποιες
– πραγματικά - αξιόλογες σκέψεις τους για
τα μελούμενα στην περιοχή και τις καλές
τους προθέσεις. Tους θύμισα ότι ο δρόμος
προς την κόλαση – πολλές φορές – είναι
στρωμένος με καλές προθέσεις.
Ο μεγάλος φόβος μου είναι ότι αυτό που
σχεδιάζεται θα γίνει και πάλι ερήμην των
τοπικών κοινωνιών  και των Δήμων με
άγνωστο αποτελέσματα για την περιοχή.
Χωρίς σχέδιο  επί της αρχής σε βασικά κυ-
ρίαρχα ζητήματα.
Η αίσθηση ότι θα γίνουν και πάλι, πίσω από
κλειστές πόρτες δημιουργεί φόρτιση  και
κλίμα αντιπαράθεσης. Θα πρέπει να συννε-
νοηθούμε σε τι ανάπτυξη προσβλέπουμε
και τι επιθυμούμε, κάτι που δεν θα έχει αν-
τικοινωνικό χαρακτήρα.
― Αν θα προβλέπει ελεύθερη πρόσβαση
στις παραλίες
― Αν θα παράγει ένα οικονομικό αποτέλε-
σμα και τι θα είναι αυτό. Κάλυψη λειτουργι-

κών δαπανών των εγκαταστάσεων ή από-
σβεσης των επενδύσεων και παραγωγής
κέρδους. 
Για όλα αυτά πρέπει να συννενοηθούμε με
τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί κανένα αναπτυ-
ξιακό σχέδιο και καμμία παρέμβαση δεν
μπορεί να πετύχει  και δεν θα πετύχει.
Ευχής έργον θα ήταν να πάρουμε τον
έλεγχο αυτών των εκτάσεων εμείς οι δήμοι,
που πστεύουμε ότι δικαιωματικά ανήκουν
στις πόλεις μας, αλλά δεν  ξέρω πόσο αυτό
είναι εφικτό».  
Πρότεινε ήπιες παρεμβάσεις, αναπλάσεις,

που θα αναδείξουν τη φυσική ομορφιά του πα-

ραλιακού μετώπου και παρουσίασε μέσω της

Μάιρας Μπίνου, ένα πρώτο σχέδιο για την

ανάπλαση του παραλιακού μετώπου των 3Β.

«Είναι ένα στοίχημα που θα
κρίνει το μέλλον της Αττικής»

Τη σκυτάλη πήρε η περιφερειάρχης Ρένα

Δούρου, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

...«Πρέπει να έχουμε στόχο, χρονοδιά-
γραμμα ώστε οι διαγραφόμενες εξελίξεις
να αποτραπούν. Εξελίξεις που ταυτίζουν
μια δήθεν ανάπτυξη με ραγδαία τσιμεντο-
ποίηση στο όνομα της εκμετάλλευσης του
φυσικού πλούτου. Με μεθοδεύσεις σκοτει-
νές, αδιαφανείς, μακριά από τον κοινωνικό
έλεγχο και τον έλεγχο που οφείλει να έχει
ο Δήμος και η Περιφέρεια.
Προωθείται και εδώ στο Σαρωνικό, μια
στρεβλή έννοια της ανάπτυξης.
Εδώ είναι μία μεθόδευση που είναι σχεδόν
ίδια.  Μία λογική παραχώρησης και μεταβί-
βασης φιλέτων του ελληνικού δημοσίου,
μέσω διαφόρων οχημάτων...
Η ιστορία είναι παλιά. 

Δεδομένος ο στόχος και δεν έχει να κάνει
με τη διασφάλιση της αξοιοποίησης προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών  και της
χώρας, αλλά για να εξασφαλιστεί ένα τί-
μημα που θα καταλήξει στην εξόφληση – αν
ποτέ – των δανειστών της χώρας. Αυτό
είναι το πιο σοβαρό σενάριο.
Σε ποιο σημείο κερδίζουν οι πολίτες ή οι δη-
μότες; Σε κανένα. Και γι’ αυτό οφείλουμε
να αναλάβουμε πρωτοβουλίες.

Οι παραλίες στους Δήμους 
Δύο ημέρες, πολιτικοί, καθηγητές, νομικοί ανέλυσαν γιατί το παραλιακό

μέτωπο πρέπει να είναι ανοιχτό στους πολίτες, να μην ιδιωτικοποιηθεί και

να το διαχειριστούν οι Δήμοι προς όφελος των πολιτών.

Μιλάμε για τη διημερίδα που εξελίχθηκε από Σάββατο 13 και ολοκληρώ-

θηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Ιωνία στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.

Την διημερίδα είχαν οργανώσει η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.
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Eλεύθερες και ανοιχτές στους πολίτες
Στις 4 γωνιές ολόκληρης της Ελλάδας, αμ-
φισβητούνται στοιχειώδη δικαιώματα πολι-
τών στην πρόσβαση στους κοινόχρηστους
χώρους, εκποιείται δημόσια περιουσία, θα
πρέπει να σταματήσουμε με τις διαπιστώ-
σεις και να προχωρήσουμε στη δράση.
Χρειάζεται μαζικότητα, συσπείρωση και
αγώνα προκειμένου να αποτραπούν δρομο-
λογημένες λύσεις.
Η δική μας δράση θα έρχεται σε συνέχεια
σε μιά λογική που θα αφορά τα 5 εκατομ-
μύρια κατοίκους της Αττικής. Αυτό πρέπει
να το καταλάβουν οι Δήμαρχοι.
Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
Εχει να κάνει με το μεγάλο στοίχημα της
βιώσιμης αναπτυξης, της ποιότητας ζωής.
Είναι ένα στοίχημα που θα κρίνει σε μεγάλο
βαθμό το μέλλον της Αττικής.

Ο βουλευτής Γ. Βλάχος στο σύντομο χαι-

ρετισμό του τόνισε ότι: Η Παράκτιος αξιο-
ποιεί, δεν πουλάει. Η Παράκτιος ακούει
τους Δήμους και αξιοποιεί προς όφελος
των πολιτών, αλλά και γενικότερα των συμ-
φερόντων της Αττικής.
Με αυτούς τους βασικούς άξονες εμείς ξε-
κινάμε την κουβέντα. Οτιδήποτε άλλο προ-
κύψει στην πορεία είμαστε εδώ να το
συζητήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα προαπο-
φασισμένο, δεν υπάρχει τίποτα προγραμ-
ματισμένο, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν
υπάρχει κάτι. Εάν συμφωνήσουμε θα προ-
χωρήσουμε. Αν οι διαφωνίες των κοινωνιών
είναι έντονες εκ των πραγμάτων δεν μπο-
ρεί να υλοποιηθεί κάτι.
Κι εμείς ζούμε σ’ αυτόν τον τόπο και τον
αγαπάμε το ίδιο.

Δεν χρειάζεται αυτή η ημερίδα ή η πρωτο-
βουλία της Παράκτιο Μέτωπο να μας βρί-
σκει αντίθετους. Ακούμε, παρεμβαίνουμε,
προτείνουμε, με την ελπίδα ότι θα συμφω-
νήσουμε. Εάν συμφωνήσουμε θα είναι καλό
για όλους.

σ.σ. υπήρξαν αντιδράσεις από το ακρο-

ατήριο και στο «δεν πουλάει» του Γ.

Βλάχου αντέτεινε εκπρόσωπος του Δι-

κτύου για το Σαρωνικό, Κώστας Μερ-

κουράκης, ο οποίος διάβασε

παράγραφο από το συστατικό της εται-

ρείας που έλεγε ότι δεν πουλάει, χωρίς

τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ.

Αν καταστρέψουμε την κότα με τα
χρυσά αυγά, καταστραφήκαμε κι
εμείς και οι μελούμενες γενιές.
Η βουλευτής Θεανώ Φωτίου, ήταν ιδιαίτερα

διαφωτιστική όσον αφορά τη σχέση της

εταιρείας με το βρετανικό σύνταγμα. 

«Ο επενδυτής έχει ένα σύνολο νόμων που

του επιτρέπει κατά παράβαση του Συντάγμα-

τος, να ακολουθεί τη βρετανική νομοθεσία.

Και από τη στιγμή που εγκαθιδρύεται ένας

επιχειρηματίας σε έναν χώρο, μπορεί να επι-

χειρεί καθ’ υπέρβασιν του Συντάγματος. Μία
εγκατάσταση η οποία θα κριθεί μετά από 5
χρόνια από την εγκατάσταση του επενδυτή
και την έναρξη της χρήσης  Και αν τότε βρε-

θεί ότι είναι  αντισυνταγματική , θα δούμε τί

θα κάνουμε. Αυτή είναι υπέρβαση της ελλη-

νική συνταγματική τάξης.  

Εδώ υπάρχει ένα δίπολο. Οι δανειστές κα-
τάλαβαν ότι το μόνο πράγμα που μπορούμε
να ξεπουλήσουμε, για να ξεπληρώσουμε το
δύο φορές του ΑΕΠ εξωτερικό χρέος και τη
μία φορά του ΑΕΠ εσωτερικό χρέος (αυτό
που είμαστε όλοι δανεισμένοι από τις Τρά-
πεζες), είναι ο φυσικός πλούτος. Αυτό είναι
το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε. Από
αυτό μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους.
Αυτό κατάλαβαν.
Ο επίδοξος επενδυτής πρέπει για να έρθει
να έχει λυμένα τα χέρια του αλλιώς δεν έρ-
χεται. 
Εμείς δεν θέλουμε να μην αναπτύξουμε τη
χώρα. Θέλουμε να την αναπτύξουμε με
τρόπο που δεν θα καταστρέψουμε αυτό που
έχουμε. Αν καταστρέψουμε την κότα με τα
χρυσά αυγά, καταστραφήκαμε κι εμείς και
οι μελούμενες γενιές».
Από την Παράκτιο Μέτωπο, διαβάστηκε επι-

στολή του Προέδρου της που δεν παραβρέ-

θηκε και στη συνέχεια μίλησε νομικός της

σύμβουλος, ο οποίος προσπάθησε να χρυ-

σώσει το χάπι, λέγοντας για τα καλά που θα

φέρει η Παράκτιος Α.Ε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου

ήταν ιδιαίτερα σκληρός και ήρθε σε οξεία

αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους της

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.

τονίζοντας ότι είναι ζήτημα αυτοδιοικητικής

αξιοπρέπειας να μην επιτρέψουν οι δήμοι

στη συγκεκριμένη εταιρεία να αποφασίζει

στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών

ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Επισήμανε

δε ότι η σημερινή κατάσταση έχει

διαμορφωθεί με ευθύνη των κυβερνήσεων

των τελευταίων χρόνων αλλά και όλων των

εμπλεκόμενων κρατικών φορέων

(Κτηματική Υπηρεσία, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΟΤ, ΕΤΑ,

Λιμενικά Ταμεία κλπ.)

Ο Π. Φιλίππου ως δήμαρχος Καλυβίων,

βίωσε το ανάλγητο κράτος και την ιδιωτική

πρωτοβουλία να επιτίθεται με βίαιο τρόπο

παίρνοντας κομμάτια δημόσιας και να τα

στερούν από τους δημότες.

Παράλληλα, ο Π. Φιλίππου δήλωσε ότι θα

πρέπει να δημιουργηθεί ένας διαδημοτικός

φορέας, στον οποίο θα μετέχουν όλοι οι

δήμοι του Σαρωνικού Κόλπου, που σε

συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

αλλά και τους πολίτες θα αναζητήσει έναν

τρόπο για την ήπια διαχείριση της

παραλίας από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο

με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς να

δοθεί κανένα τμήμα της σε επενδυτές. 

Εκ μέρους της ΔΗΜ.ΑΡ. χαιρέτησε ο Χρ.

Πετράκος και εκ μέρους του ΕΠΑΜ ο Δημ.

Κυπριώτης.

Η Παράκτιος Μέτωπο απαντά:
Συνέχεια στη σελ. 14

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου και ο δήμαρ-
χος Π. Φαλήρου Διον. Χατζηγάκης.
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Συνέχεια από τη σελ. 13

Ο δήμαρχος Φαλήρου Διον. Χατζηγάκης, εξή-

γησε ότι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

στην Παράκτιο και τόνισε ότι: «με παρακάλεσαν

να πάω και πήγα με την προϋπόθεση ότι δεν θα

υπάρχουν πολιτικοί και μπήκα. Δικηγόροι, Μη-

χανικοί, Πολεοδόμοι και real estate αποτελούν

το Δ.Σ. και δύο δήμαρχοι. Αν διαπιστώσω ότι κά-

ποιες από τις υπόνοιες που ακούγονται έχουν

βάση, είμαι ο πρώτος που θα σηκώσω σημαία αν-

τίστασης».

Ο δήμαρχος Κορωπίου Δημ. Κιούσης, ξεκαθά-

ρισε ότι έχουν ξεκινήσει αγωγές με την Παρά-

κτιο. Υπάρχουν τεράστιες δεσμεύσεις γιατί το

ελληνικό δημόσιο ήταν ανακόλουθο. Επεσή-

μανε, ότι πράγματι η Λομπάρδα πέρασε στο δη-

μόσιο με απαλλοτρίωση επί χούντας. 

Φοβάμαι για το μέλλον και είμαι επιφυλακτικός

και στις προθέσεις γιατί στο αεροδρόμιο των

Σπάτων, μας υποσχέθηκαν αντισταθμιστικά και

τα κατέγραψαν και μέσα στο νόμο. Κι όμως τα

πήραν πίσω με νόμο το 2011.

Εναλλάσσονται οι πολιτικές ανάλογα με τις κυ-

βερνήσεις και αυτή η περιοχή που βρίσκεται

κάτω από τον παραλιακό δρόμο, που θα ήταν κοι-

νόχρηστη, έχει ιδιωτικοποιηθεί και έγινε γκέτο

από βίλες. 

«Εμείς θέλουμε ελεύθερες παραλίες για τους

πολίτες και θα το διεκδικήσουμε. Οσοι έρθουν

απέναντι στα συμφέροντα των πολιτών θα μας

βρουν απέναντι τους», τόνισε. 

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σοφρώνης κατηγό-

ρησε το σχέδιο «Καλλικράτη» γιατί ξεκίνησε να

δημιουργήσει αυτοδιοίκητους Δήμους και τελικά

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έμεινε μόνο το το-

πική. 

«Εχουμε 25 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο στο

Σαρωνικό. Δεν θα αγγιχτούν αν δεν υπάρχει συ-

ναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Γιατί οι Δήμαρ-

χοι να φωνάξουμε την Παράκτιο και να μη

διαχειριστούμε μόνοι μας τις παραλίες; Το κρά-

τος μαζεύει χρήματα από εμάς. Κι αυτά που λένε

για υπερχρεωμένους δήμους είναι γιατί η κεν-

τρική διοίκηση χρωστάει δις στην Τ.Α.

Με μια πράξη του το κράτος παραχώρησε στο

Grand Resort την διπλανή απ’ αυτό παραλία απο-

κόπτοντας τους πολίτες από τη θάλασσα. Οι κά-

τοικοι αντίδρασαν και εμείς μαζί. Το αποτέλεσμα

είναι ότι για 40 χρόνια θα τους πληρώνει το ελ-

ληνικό δημόσιο και δεν θα εισπράττει ούτε ενοί-

κιο!!!

Σ’ εμάς έγινε κιόλας η μεταβίβαση σε 6 εκτάσεις

με κινήσεις αστραπής. Γιατί άραγε τόση βιασύνη.

Στη μία μάλιστα μεταβίβασαν και τον αιγιαλό. 

Για να πάρουν αυτές τις ακτές θα περάσουν

πάνω από το πτώμα μας», κατέληξε ο δήμαρ-

χος.

Εμείς ψάχνουμε μονοπάτια και τρύπες για να

πάμε στην παραλία. Εχει γεμίσει βίλες που απο-

κλείουν παντελώς τη θάλασσα.

Απ’ την άλλη πήραν και τον αρχαιολογικό χώρο

του Σουνίου. Τι ετοιμάζουν; Κανείς δεν γνωρίζει,

τόνισε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς.

Δημ. Δαβάκης, επικεφαλής αντιπολίτευσης στα

3Β. Νόμους και νομοσχέδια συστήνουν μέσα σε

μία νύχτα οι δικηγόροι των πολυεθνικών και προ-

χωράνε. Περίμενα όταν  αναλάβατε Δημοτική

Αρχή στα 3Β να έχετε κάνει  ανάκληση της πώ-

λησης του Αστέρα, που απαξιώθηκε, με ένα ευ-

τελέστατο τίμημα, το κόσμημα σε όλη την

Ευρώπη.

Τις θέσεις τους κατέθεσαν επίσης Σύλλογοι και

φορείς, όπως η Κίνηση για τη Διάσωση του Σα-

ρωνικού, η Ριζοσπαστική Κίνηση των 3Β, oι δη-

μοτικοί σύμβουλοι των 3Β και επικεφαλής

παρατάξεων της μειοψηφίας, Δημ. Δαβάκης,

Θάνος Ματόπουλος  & Δημ. Δόγκας, Σύλλογοι.

Νομικές πλευρές και θεσμικά

αναχώματα
Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η δεύτερη ημέρα

της διημερίδας, όπου αναλύθηκαν από διακεκρι-

μένους νομικούς, οι νομικές πλευρές, τα θεσμικά

αναχώματα προστασίας και αντιμετώπισης του

αιγιαλού και της παράκτιας ζώνης και καθαρώς

θεωρητικά θέματα, με πρακτικές όμως επιπτώ-

σεις, όπως η έννοια της δημόσιας περιουσίας

του δημοσίου και της ιδιωτικής περιουσίας του

δημοσίου καθώς και δικονομικά θέματα.

Συντονιστής και ομιλητής ήταν ο καθηγητής του

Συνταγματικού Δικίου και Ευρωβουλευτής Γιώρ-

γος Κατρούγκαλος, ο επίτιμος και τ. Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Κ Μενου-

δάκος, ο δικηγόρος Β. Παπαγεωργίου και ο πο-

λιτικός μηχανικός Παν. Γκοιμήσης.

Μια δεύτερη δέσμη συζητήσεων ήταν επίσης σο-

βαρότα θέματα των περιβαλλοντικών παραμέ-

τρων. Συντονιστής ο καθηγητής του Παν/μίου

Πελοποννήσου Π. Παταργιάς, ο συντοπίτης Γε-

ωλόγος Χρ. Αναγνώστου, διευθυντής ερευνών

ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ με πολύ περιεκτική και γλαφυρή πα-

ρουσίαση του θέματος του, ο επ. Καθηγητής Γ.

Μπαλιάς και ο επικ. Καθηγητής φιλοσοφίας και

ηθικής του περιβάλλοντος στο Καποδιστριακό

Παν/μιο  Αθηνών.

Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις έγιναν από πολ-

λούς ομιλητές όπως του Bουλιωτη Γ. Δημη-

τριάδη, της δημοτικής  συμβούλου Μοσχάτου

Ελένης Μωραΐτη, του Μπάμπη Μπιλίνη υπεύθ.

Οικολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων.

Τη διημερίδα έκλεισε ο δήμαρχος των 3Β τονί-

ζοντας το συσπειρωτικό και συνεργατικό πνεύμα

για την επίτευξη του στόχου της διημερίδας που

ήταν και είναι η ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη του

παράκτιου μετώπου, προς όφελος των κατοίκων

του λεκανοπεδίου Αττικής, με ελεύθερη πρό-

σβαση και διαχειριστές, αυτούς που ανέφερε

ρητά ο τίτλος της διημερίδας, την Τοπική Αυτο-

διοίκηση. Οι παραλίες στους Δήμους προς όφε-

λος των Δημοτών.

Κοινή δήλωση 

Δούρου - Κωνσταντέλλου

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρ.

Κωνσταντέλλος και η Περιφερειάρχης Αττικής,

Ρένα Δούρου κατέληξαν σε κοινή δήλωση:

«Η διαφύλαξη του συγκριτικού μας πλεονεκτήμα-

τος, του παράκτιου μετώπου Σαρωνικού, αποτε-

λεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη

ανάπτυξη. Ο δημόσιος,  κοινόχρηστος και οικο-

λογικός χαρακτήρας των ακτών, που προστα-

τεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος,

αποτελεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο, μαζί με τις

τοπικές κοινωνίες, η Περιφέρεια Αττικής και οι

Δήμοι πρέπει να κινηθούν για την ανάπτυξη του

παράκτιου μετώπου.

Προκρίνουμε λογικές ήπιας αξιοποίησης που δια-

σφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, που ενοποι-

ούν τον αστικό ιστό των πόλεων με τις ακτές, με

σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Για το σχεδιασμό, την υλοποίηση των αναπλά-

σεων και τη διαχείριση των ακτών και των δημο-

σίων ακινήτων στο παραλιακού μέτωπο, είναι

αδήριτη ανάγκη τον πρώτο λόγο να έχουν οι το-

πικές κοινωνίες με τους αιρετούς εκπροσώπους

τους, τους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία δια-

βαθμικού φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την

Περιφέρεια και τους Δήμους το οποίο θα εξου-

σιοδοτηθεί να χειριστεί το σύνολο των σχετικών

ζητημάτων του παραλιακού μετώπου».

Αννα Μπουζιάνη

Αθήνα, 15.12.2014

Με αφορμή τα όσα ακούστηκαν στην διημε-

ρίδα Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Βούλας,

Βάρης, Βουλιαγμένης,  (13.12.2014), με θέμα

"οι παραλίες στους Δήμους", η εταιρεία «ΠΑ-

ΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»  αναφέρει:

1. Είναι ψέμα ότι η "ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ", είναι εταιρία εδικού σκο-

πού, είναι ΔΕΚΟ.

2. Είναι ψέμα ότι η Εταιρία είναι μικρό ΤΑΙ-

ΠΕΔ ή έχει σχέση με αυτό, είναι ΝΠΙΔ με

μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο, λει-

τουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος,

έχει άλλη δομή, διαφορετική φιλοσοφία

και διακριτό ρόλο-σκοπό από το ΤΑΙΠΕΔ.

3. Είναι ψέμα ότι η Εταιρία έχει την κυριό-

τητα των αιγιαλών, αντίθετα της παραχω-

ρήθηκε η διαχείριση αυτών ενώ υφίσταται

πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο του ν.

2971/2001.

4. Είναι ψέμα ότι τα έσοδα της Εταιρίας

χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των

δανειστών και την μείωση του χρέους, το

αντίθετο, παραμένουν αποκλειστικά στην

ελληνική οικονομία.

5. Είναι ψέμα ότι Εταιρία πουλάει-ξεπου-

λάει την δημόσια αυτή περιουσία, αντίθετα

ένας εκ των σκοπών ίδρυσης της ήταν η

απόλυτη προστασία-κατοχύρωση αυτής και

η περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίησή της,

προς όφελος των πολιτών και της ελληνι-

κής οικονομίας.

6. Είναι ψέμα ότι η ανάκληση της απόφα-

σης της διυπουργικής τον Μάιο του 2014,

για την παραχώρηση δύο ακινήτων που

ανήκουν στην "υπό αξιοποίηση περιοχή",

έγινε υπό την αντίδραση των "θιγόμενων"

οργανώσεων - πολιτών, που ούτε το γνώ-

ριζαν. Αντίθετα, αυτό έγινε αποκλειστικά

με πρωτοβουλία της εταιρίας και άμεση αν-

ταπόκριση του αρμοδίου οργάνου.

7. Είναι ψέμα ότι από την δράση της εται-

ρίας θα χαθεί η ελεύθερη πρόσβαση των

πολιτών στη θάλασσα, αντίθετα ρητά αυτό

κατοχυρώνεται.

8. Είναι ψέμα ότι επιχειρείται τσιμεντοποί-

ηση της περιοχής, αντίθετα υφίσταται ρητή

σμευση για πλήρη σεβασμό - εφαρμογή

των υφιστάμενων πολεοδομικών, περιβαλ-

λοντικών κλπ διατάξεων.  

9. Είναι ψέμα ότι οι ΟΤΑ δεν έχουν λόγο

στο εν λόγω εγχείρημα, αντίθετα αυτοί θα

μετάσχουν - συνδράμουν στο σχεδιασμό

και θα επωφεληθούν των εσόδων που θα

προκύψουν.

Οι παραλίες στους Δήμους 
Οι παραλίες στους Δήμους - Ελεύθερες παραλίες 

στους πολίτες δηλώνουν  κατηγορηματικά οι δήμαρχοι

Η Παράκτιος Μέτωπο Α.Ε. απαντά 

σε όσα ακούστηκαν στη Διημερίδα
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Ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη

δημιουργία, μουσική, θέατρο

και πολλά μηνύματα ήταν η

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

2014 για τους παρευρισκόμε-

νους στο κατάμεστο αμφιθέ-

ατρο του Δήμου Σαρωνικού. 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-

κοί του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Καλυβίων (Στ1 και Στ2)

τάξη παρουσίασαν μια μια

πολύ ωραία και συγκινητική

εκδήλωση με τίτλο: «Χρυσο-

πράσινο Φύλλο».* 

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς,

Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώρ-

γος Σωφρόνης καλωσόρισε

τους μαθητές και εκπαιδευτι-

κούς σχολείου της Κύπρου,

(ΚΑ Δημοτικού Λεμεσού),

τον Πρέσβη της Κυπριακής

Δημοκρατίας στην Ελλάδα

Κυριάκο Κενεβέζο, αλλά και

όλους τους παρευρισκόμε-

νους απευθύνοντας  μήνυμα

συναδέλφωσης των Ελλή-

νων της Κύπρου και της Ελ-

λάδας. «Η Κύπρος και η

Ελλάδα για εμένα είναι μια

χώρα, ζει ο ίδιος λαός, είμα-

στε όλοι Έλληνες απλά κα-

τοικούμε σε διαφορετικά

γεωγραφικά σημεία. Το πρό-

γραμμα «Χρυσοπράσινο

Φύλλο» έχει την αμέριστη

υποστήριξή μας και δεσμεύο-

μαι ότι θα συνεχιστεί παρά

τις δυσκολίες και την οικονο-

μική δυσπραγία των καιρών»,

είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια ο Πρέσβης  Κυ-

ριάκος Κενεβέζος χαιρέτησε

τον κόσμο σημειώνοντας χα-

ρακτηριστικά ότι  «ο Δήμαρ-

χος μίλησε ως Πρέσβης της

Κύπρου καλύτερα από όσο

θα μπορούσα να εκφραστώ

ακόμα κι εγώ». Ο Κ. Κενεβέ-

ζος έχει διατελέσει Υπουρ-

γός Παιδείας και είναι

υποστηρικτής του προγράμ-

ματος καθώς πέρα από την

ουσιαστική εκπαιδευτική του

δράση σε θέματα περιβαλ-

λοντικής ευαισθητοποίησης

συμβάλλει στην ανάπτυξη

ισχυρών δεσμών φιλίας και

γνωριμίας των αδελφών

χωρών Ελλάδας και Κύπρου. 

* Το «Χρυσοπράσινο Φύλλο»

είναι ένα πρόγραμμα στο

πλαίσιο του διακρατικού διε-

τούς προγράμματος περιβαλ-

λοντικής εκπαίδευσης.  

Κατά τη διάρκεια του διετούς

αυτού προγράμματος τα παι-

διά διοργανώνουν ποικίλες

δράσεις, πραγματοποίησαν

επισκέψεις σε πανεπιστήμια,

φορείς ανακύκλωσης, στο

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης στην Αργυρού-

πολη, στο Κέντρο Ανανεώσι-

μων Πηγών και

Εξοικονόμησης Κερατέας και

εφάρμοσαν πρακτικά στο

σχολείο τους όλα όσα διδά-

χτηκαν προκειμένου να εξοι-

κονομήσουν ενέργεια, αλλά

και να υιοθετήσουν πιο φι-

λική συμπεριφορά στην κα-

θημερινότητά τους απέναντι

στο περιβάλλον.

Σ’ αυτή την εκδήλωση πα-

ρουσιάστηκαν συνοπτικά οι

δράσεις τους και στη συνέ-

χεια με ευφάνταστους τρό-

πους παρουσίασαν θεατρικά

και μουσικοχορευτικά δρώ-

μενα. Στόχος τους η ευαι-

σθητοποίηση όλων ώστε να

αποκτήσουν πιο φιλική συμ-

περιφορά απέναντι στο αν-

θρώπινο και το φυσικό

περιβάλλον.

«Χρυσοπράσινο φύλλο»
Τα παιδιά των 

Καλυβίων με 

τα παιδιά της 

Λεμεσού Κύπρου 

στέλνουν μηνύματα
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Η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυ-

πριανίδου και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περι-

φέρειας Αττικής, Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης,

συμμετείχαν σε συνάντηση, που προκάλεσε ο Γενι-

κός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, Αβραάμ Γού-

ναρης, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ

και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε πλήρης απόκλιση

απόψεων, τόσο σε νομικό  όσο και σε πολιτικό επί-

πεδο. 

Η Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζει ότι θέτει ως

πρώτη προτεραιότητα την προάσπιση και τη διαφύ-

λαξη της δημόσιας περιουσίας – κρίσιμο εργαλείο

για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας

της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας

στη συνάντηση μετέφεραν το μήνυμα της Περιφε-

ρειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, ότι θα προβεί σε

οποιαδήποτε ενέργεια, στο πλαίσιο της νομιμότητας,

προκειμένου να μην πληγεί η δημόσια περιουσία των

40.000 τμ που διαθέτει η Περιφέρεια στο χώρο του

Ελληνικού.

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει μεγάλη έμφαση στην

ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας των δημόσιων

ΚΤΕΟ, που αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά

έσοδα στα ταμεία του Δημοσίου. Έτσι, ιδιαίτερη προ-

τεραιότητα δίνεται στο ΚΤΕΟ Ελληνικού. 

Στόχος της νέας Περιφερειακής Αρχής είναι η εξυ-

πηρέτηση των συμφερόντων των 5 εκατομμυρίων πο-

λιτών της Αττικής και η προώθηση των δημόσιων και

κοινωνικών αγαθών έναντι οποιουδήποτε ιδιωτικού

συμφέροντος. 

Η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε ενώπιον της Ολομέ-

λειας του Ελεγκτικού Συμβουλίου (της Μείζονος

Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

(15 Δεκεμβρίου 2014) αίτηση αναθεώρησης κατά της

υπ’ αριθμ. 3800/2014 απόφασης του Στ’ Τμήματος του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκανε δεκτή την αίτηση

ανάκλησης του ΤΑΙΠΕΔ, ανακαλώντας προηγούμενη

απόφαση του Ζ’ Κλιμακίου και ανοίγοντας το δρόμο

της πώλησης του Ελληνικού στη μοναδική πλειοδό-

τρια εταιρία. 

Στην αίτησή της η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε συμ-

πληρωματικά όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν

από το ΤΕΕ, αναφορικά με το ύψος του τιμήματος της

σύμβασης, το οποίο κρίθηκε εξευτελιστικό.

Η Περιφέρεια Αττικής επαναλαμβάνει κατηγορημα-

τικά τη βούλησή της να προασπίσει τη δημόσια περι-

ουσία γενικά και ειδικότερα τα 40.000 τ.μ. που

διαθέτει στο χώρο του Ελληνικού.  

Προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής για το Ελληνικό

στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συμβουλίου 

Πλήρης απόκλιση απόψεων Περιφέρειας Αττικής και Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Τον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώ-

νας που πλημμύρισε στις έντονες βρο-

χοπτώσεις της προηγούμενης

εβδομάδας, επισκέφθηκε (Δευτέρα

15/12) ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-

κής Αττικής Πέτρος Φιλίππου συνο-

δευόμενος από τον υπάλληλο της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανα-

τολικής Αττικής Γιώργο Παπαδάκη

προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια

της πλημμύρας. 

Σε συνάντηση που είχαν με τις υπεύθυ-

νες αρχαιολόγους του συγκεκριμένου

χώρου Κατερίνα Πέτρου και Μαρία

Στάθη, ενημερώθηκαν σχετικά, ότι

στον αρχαιολογικό χώρο έχουν τοπο-

θετηθεί αντλητικά μηχανήματα, τα

οποία όμως σε περίπτωση δυνατών

βροχοπτώσεων – καταιγίδων, δεν

επαρκούν για να αντλήσουν τα νερά.

Βασική όμως αιτία της πλημμύρας απο-

τελεί ο Ερασινός ποταμός, στον οποίο

έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι πο-

σότητες νερού τα τελευταία χρόνια

εξαιτίας της εισροής σε αυτόν ποσοτή-

των νερού τόσο από την Αττική Οδό

όσο και από τον χώρο του Αεροδρο-

μίου με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει

συχνά ο αρχαιολογικός χώρος. 

Ένας επιπλέον λόγος που προκαλεί

πλημμυρικά φαινόμενα στον συγκεκρι-

μένο χώρο είναι ότι δεν έχει γίνει κα-

θαρισμός στην κοίτη του ρέματος της

περιοχής, διότι υπάρχουν αντιδράσεις

από την Ορνιθολογική Εταιρεία, εκπρό-

σωποι της οποίας παραβρέθηκαν στη

συνάντηση και υποστήριξαν ότι ο κα-

θαρισμός και η διάνοιξη του ρέματος θα

δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην

οικολογική ισορροπία του υδροβιότο-

που της Βραυρώνας που έχει ενταχθεί

στο πρόγραμμα Natura. Αυτό έχει ως

συνέπεια να πλημμυρίζει όχι μόνο ο αρ-

χαιολογικός χώρος, αλλά και οι γειτο-

νικές γεωργικές καλλιέργειες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι

η αρμοδιότητα για την οριοθέτηση του

Ερασινού ποταμού, όπως και των ρε-

μάτων της Ραφήνας και της Εσχατιάς

ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο έχει

καθυστερήσει πολύ τις σχετικές μελέ-

τες. 

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης

στον αρχαιολογικό χώρο και της ενη-

μέρωσης που είχαν για τα αίτια των

πλημμυρικών φαινομένων, αποφασί-

στηκε να πραγματοποιηθεί άμεσα σύ-

σκεψη μεταξύ εκπροσώπων της

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της Ορνιθο-

λογικής Εταιρείας και της Δ/νσης Τε-

χνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής προκειμένου να εξευρεθεί ο

τρόπος που η Περιφέρεια Αττικής θα

παρέμβει για τον απαιτούμενο καθαρι-

σμό του ρέματος ώστε να αποφευχ-

θούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. 

Πλημμυρικά φαινόμενα στον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας
Επίσκεψη κλιμάκιου της Περιφέρειας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Μπορούν να χορέψουν 

πεντοζάλη οι αγορές...

Ως Κρητικός, έστω και ψευδο-κρητικός, επικροτώ

την αλληγορία του Αλέξη Τσίπρα περί λύρας και

πεντοζάλη («Θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν
πεντοζάλη οι αγορές…»). Μακάρι μια ελληνική κυ-

βέρνηση να οδηγούσε τον χορό των αγορών, αντί

να σέρνεται συνεχώς σε ένα οικτρό γαϊτανάκι θε-

σμικών δανειστών και αρπακτικών «επενδυτών».

Επί της ουσίας:

Από το 2010 η ελ-

ληνική κυβέρνηση

αρνείται ότι το κρά-

τος χρεοκόπησε

και παρουσιάζει

την προέκταση της

πτώχευσης αυτής

στο διηνεκές, μέσω

του μεγαλύτερου

δανείου στην Ιστορία, ως… «διάσωση». Έτσι, μεγε-

θύνοντας τις μαύρες τρύπες και χρεοκοπώντας τον

ιδιωτικό τομέα (ξεζουμώντας τον ώστε να αποπλη-

ρώνονται, δήθεν, τα δάνεια), το μόνο που μπορεί να

κάνει είναι να βασίζεται στη δημιουργία νέας φού-

σκας στην αγορά ομολόγων (μιας και το τεράστιο

χρέος ποτέ δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί πραγμα-

τικά) και των χρηματιστηρίων (καθώς οι τράπεζες

και οι επιχειρήσεις, λόγω συνολικής χρεοκοπίας της

κοινωνικής οικονομίας κι αυτές, όπως και το δημό-

σιο, αδυνατούν να χτίσουν σε πραγματικές βάσεις).

Έτσι καταντήσαμε έρμαια που χορεύουν συνεχώς

σε σκοπούς που σιχαινόμαστε.

Πώς μπορεί να μετατραπεί επιτέλους η ελληνική κυ-

βέρνηση σε λυράρη, από αλυσοδεμένο χρεο-δου-

λοπάροικο που χορεύει στους σκοπούς των

δανειστών; Μόνο μέσα από μια πραγματική δια-

πραγμάτευση που θα γίνει μόνο αν είμαστε έτοιμοι

να πούμε ΟΧΙ σε συνθήκες συνεχιζόμενης επέκτα-

σης της συνολικής χρεοκοπίας στο μέλλον. Όσο

διαρκούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι αγορές και

οι κερδοσκόποι θα είναι σε κατάσταση αποπληξίας.

Όταν ολοκληρωθούν, με την Ελλάδα ξανά βιώσιμη

χώρα, τότε, πράγματι, οι αγορές θα σπεύσουν να

χορέψουν από πεντοζάλη έως και βαλς στους δι-

κούς μας σκοπούς.

Γιάννης Βαρουφάκης
καθηγητής οικονομικής θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πηγή: protagon.gr

Επίσκεψη στα Κέντρα Υγείας Κορω-

πίου, Μαρκοπούλου και Σπάτων,

πραγματοποίησε ο Βουλευτής Αττικής

Γιώργος Πάντζας και η Χαρά Μα-

τσούκα μέλος της ΚΕ, με κλιμάκιο από

στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά

την επίσκεψη, ο βουλευτής και τα

μέλη του κλιμακίου, ενημερώθηκαν

για τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό,

νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό

καθώς και σε φάρμακα και αναλώσιμο

υγειονομικό υλικό. 

Ο Γ. Πάντζας, αφού συνομίλησε με

τους πολίτες και με το προσωπικό των

Κέντρων Υγείας, διαπίστωσε τις υπε-

ράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών,

των νοσηλευτών και των διοικητικών

υπαλλήλων, που καθημερινά στέκον-

ται στο πλευρό των πολιτών προκει-

μένου να κρατήσουν ανοιχτές της

μονάδες και να εξασφαλίσουν το συν-

ταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα

των πολιτών στην υγεία.

«Οι μνημονιακές πολιτικές έχουν σκο-
τώσει προ πολλού την υγεία. Αυτό
διαπιστώσαμε κατά την επίσκεψή μας.
Οι άνθρωποι εδώ δίνουν μια πραγμα-
τική μάχη με το χρόνο, ο οποίος είναι
αμείλικτος σε θέματα υγείας. Είναι ξε-
κάθαρο ότι η λειτουργία των Κέντρων
Υγείας, εξαρτάται αποκλειστικά και
μόνο από την εθελοντική και ηρωική
προσπάθεια των γιατρών και του προ-
σωπικού. Αντί το Υπουργείο να ενι-
σχύσει και να εξασφαλίσει το
απρόσκοπτη πρόσβαση και το δι-
καίωμα του κάθε πολίτη στην πρωτο-
βάθμια περίθαλψη, έχει παραχωρήσει
την συνταγματικά κατοχυρωμένη υπο-

χρέωση του στην προσωπική ευαισθη-
σία των εργαζομένων οι οποίοι με
υπεράνθρωπες προσπάθειες καλούν-
ται καθημερινά να αντιμετωπίσουν τα
περιστατικά. Ειδικά μάλιστα σε μία με-
γάλη περιοχή όπως είναι η Ανατολική
Αττική. 

Έχουμε αναδείξει με πλήθος παρεμ-
βάσεών μας στη Βουλή, το κατάντημα
του εθνικού συστήματος υγείας από
της μνημονικές πολιτικές. Δεν μπορεί
αυτό να συνεχιστεί. Είναι απαράδεκτο
η πολιτεία να μετρά και να διαπραγ-
ματεύεται τις ανθρώπινες ζωές και την
υγεία των πολιτών με την τρόικα.
Αυτό το υπέρτατο αγαθό θα διαφυ-
λαχθεί ως κόρη οφθαλμού από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.» ανέφερε ο

Βουλευτής.    

Το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας αργοπεθαίνει

Ο βουλευτής Γ. Πάντζας επισκέφθηλε τα Κέντρα Υγείας 

Κορωπίου, Μαρκοπούλου και Σπάτων

Κατάθεση Τροπολογίας για την Παράταση προθεσμιών

που αφορά την επικουρική ασφάλιση του σύνολο των

Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών
Κατατέθηκε 18-12-2014, στη Βουλή

από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τροπο-

λογία, με θέμα την «Παράταση των

προθεσμιών του πρώτου και τελευ-

ταίου εδαφίου της παρ. 1, καθώς

και του τελευταίου εδαφίου της

παρ. 3 του άρθρου 220 του ν.

4281/2014 έως 1-7-2015 και 30-6-

2015 αντίστοιχα».

Με την κατατεθείσα Τροπολογία ο

ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να επιμηκυνθεί η

προθεσμία που έχει δοθεί στους Το-

μείς των Κλάδων Επικουρικής

Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και στα

Ταμεία των Κλάδων Προνοίας του

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Α.Λ.Σ μέχρι

την 31η-12-2014, ώστε να αποφασί-

σουν την μετατροπή τους σε

Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης,

ύστερα από αναλογιστική μελέτη

και σύμφωνη γνώμη των αντιπρο-

σωπευτικότερων οργανώσεων των

κλάδων των ασφαλισμένων του τα-

μείου, ή την ένταξή τους στο Ενιαίο

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Σκοπός της τροπολογίας είναι η χο-

ρήγηση στα Ταμεία ευλόγου χρόνου

για την σύνταξη της απαιτούμενης

αναλογιστικής μελέτης, η διαμόρ-

φωση της οποίας είναι ιδιαίτερα δύ-

σκολη και απαιτεί χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ

θεωρεί ότι πραγματικός στόχος της

Κυβέρνησης είναι να καταστήσει

ανέφικτη τη σύνταξη της αναλογι-

στικής μελέτης, ώστε να μπορέσει

η Κυβέρνηση ανενόχλητη να βάλει

χέρι στα εναπομείναντα αποθεμα-

τικά των ταμείων πριν αυτά κατορ-

θώσουν να διαμορφώσουν

εναλλακτικές λύσεις σωτηρίας των

συντάξεων των ασφαλισμένων

τους.

Για αυτό το λόγο, και παρά τις εξαγ-

γελίες της Κυβέρνησης ότι θα δοθεί

εξάμηνη παράταση μετά από τις πιέ-

σεις που ασκήθηκαν και από την

πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση

για τον προϋπολογισμό,  λίγα εικο-

σιτετράωρα πριν την εκπνοή της

προθεσμίας, ανακοινώθηκε ότι κάτι

τέτοιο δεν πρόκειται να πραγματο-

ποιηθεί, εμπαίζοντας κατά αυτόν

τον τρόπο το σύνολο των Αστυνο-

μικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς, Δημήτρης

Στρατούλης, Αλέξης Μητρόπουλος,

Γιώργος Βαρεμένος, Θοδωρής Δρί-

τσας, Νίκος Συρμαλένιος, Χαρά Κα-

φαντάρη, Μαρία Διακάκη, Στάθης

Παναγούλης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα, 16/12/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 44793

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια  πρό-
χειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ
2014    προϋπολογιζόμενης αξίας
με ΦΠΑ 59.925,60€ .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος –επί της οδού
Βας. Παύλου  και Περ. Δημ.Χρ.
Μπέκα  στην αίθουσα διαγωνισμών,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού την  30/12/2014
ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 11:00
π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου
«www.spata-artemis.gr». και να ζη-
τήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία του Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες - τηλ.213 2007
397.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σπάτα 17/12/2014
Αρ.πρωτ 44975

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ-
ΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγι-

σμένες προσφορές  για την ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΕΙΔΩΝ
ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
– ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  Συνολικής προϋπο-
λογισθείσης  αξίας  18.468,49 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασιλ. Παύ-
λου & Δημ. Χρ. Μπέκα (3ος όρο-
φος) στα Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού , την 30/12/2014 ημέρα
Τρίτη   και από ώρα 12:00 μ.μ. έως
12:30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι 144,70ευρώ για την συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό των ειδών
αρτοποιείου και ποσού 182,18 ευρώ
για την συμμετοχή στον διαγωνι-
σμό των ειδών οπωροπωλείου. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
(Υπεύθυνοι: κα Αντωνοπούλου Κω-
στούλα, 2132007395 και κα Αλούπη
Αικατερίνη, τηλ.213-2007396).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Για την καλύτερη ενημέρωση

των καταναλωτών, ειδικότερα

κατά την εορταστική περίοδο

των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς, ο Ειδικός Φο-

ρέας Ελέγχου Τροφίμων

(Ε.Φ.Ε.Τ.) υπενθυμίζει τα πα-

ρακάτω:

 Γενικά για την προμήθεια

Κρέατος:

- Το κρέας πρέπει πάντα να

διατίθεται υπό ψύξη 2º – 5º C

για το νωπό και σε θερμοκρα-

σία – 18º C ή και χαμηλότερη

για το κατεψυγμένο κρέας. Το

κρέας δεν πρέπει ποτέ να δια-

τίθεται από ανοιχτούς μη ψυ-

χόμενους χώρους.

- Ο καταναλωτής πρέπει να

αναζητεί τις σφραγίδες υγει-

ονομικών ελέγχων που

δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτη-

νιατρικές υπηρεσίες έχουν

κάνει τον απαιτούμενο

έλεγχο.

 Ειδικότερα για την προμή-

θεια Κρέατος Πουλερικών (Γα-

λοπούλες – Κοτόπουλα κλπ)

και προϊόντων πτηνοτροφίας:

- Οι γαλοπούλες διατίθενται

προς πώληση είτε ως νωπές

(συσκευασμένες ή μη) είτε ως

καταψυγμένες.

- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει

να διατηρούνται υπό ψύξη 2º
– 4º C και ποτέ σε

ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώ-

ρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει

να διατηρούνται σε κατάψυξη

– 18º C ή και χαμηλότερη θερ-

μοκρασία.

- Οι νωπές εγχώριες μη συ-

σκευασμένες γαλοπούλες

πρέπει να είναι εκσπλαχνισμέ-

νες (απεντερωμένες), αποπτι-

λωμένες και να φέρουν

σήμανση καταλληλότητας

(είτε με τη μορφή σφραγίδας

είτε, συνηθέστερα, σε καρτε-

λάκι μιας χρήσης, κατάλληλα

τοποθετημένο επάνω στο

κρέας).

- Οι συσκευασμένες νωπές ή

κατεψυγμένες γαλοπούλες

πρέπει να φέρουν τη σήμανση

καταλληλότητας της χώρας

προέλευσης και την ημερομη-

νία ανάλωσης (τοποθετημένη

επάνω ή κάτω από τη συ-

σκευασία ή το περιτύλιγμα,

κατά τρόπο

ευανάγνωστο).

- Τα κατεψυγμένα πουλερικά,

τα οποία προέρχονται από

ομαδική συσκευασία και πω-

λούνται ασυσκεύαστα, μπο-

ρούν να πωλούνται χωρίς

ατομική ένδειξη, με την προ-

ϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της

δεύτερης συσκευασίας θα

έχουν μεταφερθεί στην προ-

θήκη του καταψύκτη πώλησης.

- Η διάθεση στην αγορά πτη-

νοτροφικών προϊόντων με εν-

δείξεις περί ειδικού τρόπου

παραγωγής τους (π.χ. «ελευ-

θέρας βοσκής, βιολογικής

εκτροφής» κλπ) πρέπει να συ-

νοδεύεται και από το ειδικό,

σήμα.

 Για την προμήθεια κρέατος

Θηραμάτων:

Κατά την αγορά σφαγίων

άγριων ή εκτρεφόμενων θηρα-

μάτων θα πρέπει να προσεχθεί

ιδιαίτερα τα θηράματα που

διατίθενται ολόκληρα να είναι

εκσπλαχνισμένα και να φέ-

ρουν σφραγίδα καταλληλότη-

τας. 

Τυποποιημένα εισαγόμενα ή

εγχώρια θηράματα πρέπει να

φέρουν, επίσης, σήμανση κα-

ταλληλότητας και αναγραφή

ημερομηνίας ανάλωσης.

 Για την προμήθεια Γαλακτο-

κομικών Προϊόντων:

- Τα συσκευασμένα τυριά θα

πρέπει να φέρουν σήμανση

αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα)

με τα αρχικά της χώρας παρα-

γωγής και τον αριθμό έγκρι-

σης του παρασκευαστή.

Επίσης, η ημερομηνία ανάλω-

σης θα πρέπει να αναγράφεται

επάνω στη συσκευασία.

- Τα τυριά πρέπει να συντη-

ρούνται στο ψυγείο.

- Τα προϊόντα που περιέχουν

φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λί-

πους) είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-

ΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει

να διατίθενται προς πώληση

σε διακριτούς χώρους από αυ-

τούς των γαλακτοκομικών.

Για την προμήθεια Προϊόντων

Ζαχαροπλαστικής :

- Για την ασφάλεια ορισμένων

προϊόντων ζαχαροπλαστικής,

όταν αυτό απαιτείται, θα πρέ-

πει τα προϊόντα αυτά να δια-

τηρούνται στο ψυγείο, με τις

σωστές θερμοκρασίες συντή-

ρησης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστά στους κα-

ταναλωτές:

 Να αγοράζουν τρόφιμα από

επίσημα και ελεγχόμενα ση-

μεία της αγοράς.

 Να αγοράζουν πουλερικά

και κρεατικά που είναι τοποθε-

τημένα σε ψυγεία ή προθήκες

– ψυγεία και όχι αυτά που βρί-

σκονται εκτός ψυγείου, κρέ-

μονται από τσιγκέλια και είναι

εκτεθειμένα σε σκόνη και μι-

κρόβια.

 Να δίνουν ιδιαίτερη προ-

σοχή στους χειρισμούς των

τροφίμων από το προσωπικό.

O ΕΦΕΤ υπενθυμίζει την ει-

δική γραμμή επικοινωνίας,

11717, η οποία είναι στη διά-

θεση όλων των καταναλωτών,

όπου μπορούν να αναφέρουν /

καταγγέλλουν οιαδήποτε μη

συμμόρφωση – παράβαση της

νομοθεσίας υποπέσει στην αν-

τίληψή τους.

Περισσότερες πληροφορίες,

στο σύνδεσμο του Ε.Φ.Ε.Τ. :

http://www.efet.gr/portal/page/p

ortal/efetnew/library/consu-

mers_info?cat=CONSUMERS

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
ΗΜ/ΝΙΑ: 18/12/2014
Αρ. Πρωτ.: 2074

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015»
Προϋπολογισμός: 59.900,00€
ΦΠΑ   23 % : 13.777,00 €
Σύνολο: 73.677,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 05/01/2015, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσω-
πικό.
 Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση δύο (2) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος

έργου (Jcb) με δύο (2) χειριστές.

Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρ-
μόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς
το ΦΠΑ, 2.995,00 € και η οποία απευ-
θύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρ-
μανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 26570 (αρμόδια
υπάλληλος, κα. Δρούμπουλα), στις
εργάσιμες μέρες και ώρες από την
Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
02 / 01 / 2015, καταβάλλοντας το
ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                  
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου                      
15233, Χαλάνδρι
Τηλ.:  213 2023842 - 844
ΦΑΞ: 213 2023846
Χαλάνδρι, 17/12/2014
Aρ. Πρωτ.: 31430

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Δια-
γωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές με κριτήριο κατακύρωσης για
κάθε  είδος  καυσίμου (Ομάδα 1
έως 2) τη χαμηλότερη τιμή (μεγα-
λύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία

έκπτωση) επί των Μέσων Χονδρι-
κών Τιμών (Μ.Χ.Τ.), κατά την ημέρα
παράδοσης, βάσει του «Δελτίου Πι-
στοποίησης  Τιμών»,  του  Τμήμα-
τος  Εμπορίου  &  Τουρισμού,  της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρι-
κού Τομέα της Περιφέρειας Αττι-
κής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί
να είναι και αρνητικό, χωρίς να
υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63  του  Ν.
4257/2014), όπως αναλυτικά ανα-
φέρεται στις τεχνικές Προδιαγρα-
φές για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών με Α.Μ. 22/14, προ-
ϋπολογισμού 462.952,09€
(συμπ/νου  Φ.Π.Α.)  και  δικαίωμα
προαίρεσης 56.457,57€,  για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Χαλανδρίου  και των Ν.Π.Δ.Δ. Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής.   
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προ-
σφορών η 3η Φεβρουαρίου 2015
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφο-
ρών  θα είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα  νόμιμα δικαιολο-
γητικά σύμφωνα με τα άρθρα 5 και
6 της διακήρυξης.
Ισχύουσα νομοθεσία : Π.Δ. 60/07,
Ν, 3463/06, Υ.Α. 11389/93 , Ν.
3852/10, Ν. 3886/10.
Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι
ίση με το 2% επί  της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης ανά ομάδα
συμπ/νου του ΦΠΑ δηλαδή:

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Νομός Αττικής
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μά-
κρης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19009
Πληροφορ. Λάντα Μαριάννα
Τηλ. 22943 20519
techdep@marathon.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Πρόταση Τροποποίησης
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου στο Ο.Τ. 758 της 6ης Π.Ε.
της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μα-
ραθώνος τις εργάσιμες ημέρες
από τος 09.00 έως τις 13.00, προ-
κειμένου να λάβουν γνώση της
υπ’ αρ. 163/2014 απόφασης Δημο-
τικού Συμβουλίου που αφορά την
τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 758 και
επί των οδών Απόλλωνος και κά-
θετης σε αυτήν Ανώνυμος, της
6ης Π.Ε. και να υποβάλλουν τι
τυχόν ενστάσεις τουςκ, εντός δε-
καπέντε (15) ημερών από την τε-
λευταία δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.

Ο Αντιδήμαρχος
Ρεϊσόγλου Αιμίλιος

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 74.999,25€ 1.499,99€
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 387.952,84€ 7.759,06€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε λίτρα)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 091 32100-4 45.000,00
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 091 35100-5 298.400,00

Η παρούσα και όλη η με αριθμό
22/14 μελέτη θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.halan-
dri.gr. (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-
Διακηρύξεις Διαγωνισμών). 
Περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμε-
νοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Tμήμα Προμηθειών του Δήμου
τηλ: 213-2023842-4.
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-

σίας θα αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
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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

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

Ο ΠΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και

της ΛΙΟΥΜΠΟΒ το γένος  Τρετιάκ, που γεννήθηκε στη

Ρωσσία και κατοικεί στη Βούλα Αττικής και η ΜΠΟΥ-

ΚΟΥΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΒΙΚΤΟΡ και της ΑΛΛΑ, το γένος

Πολεσούκ, που  γεννήθηκε  στην Ουκρανία  και κατοι-

κεί στη Βούλα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  18/12/2014
Αρ. Πρωτ. 31510

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης) επί των τιμών του τιμο-
λογίου της μελέτης σε Ευρώ με τη
συμπλήρωση εντύπου οικονομικής
προσφοράς για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ συνολικής προϋπολογισθεί-
σης  αξίας  61.000,00 €  . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού , την 29/12/2014 ημέρα Δευ-
τέρα  και από ώρα 10:30 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-

νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  18/12/2014
Αρ. Πρωτ. 31511

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-

λότερη τιμή  επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε Ευρώ με
τη συμπλήρωση εντύπου οικονομι-
κής προσφοράς για την  ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης  αξίας  73.800,00
€.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 29/12/2014 ημέρα
Δευτέρα  και από ώρα 12:30 μ.μ.
έως 12:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-

νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βού-

λας, το οποίο εκλέχτηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της

7ης Δεκεμβρίου 2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17-

12-2014, έχει ως εξής:

Γιάννης Δημητριάδης, Πρόεδρος

Γιώργος Λεβέντης, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Μακρυνικόλας, Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Ρουμπέσης, Ειδικός Γραμματέας

Νίκος Μαυρόπουλος, Ταμίας

Γιώργος Δημόπουλος, Μέλος

Πέτρος Σταυρουλάκης, Μέλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά

του την 1η Ιανουαρίου 2015, για τη διετία 2015-2016.
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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

Σε πρόσφατη ομιλία του με θέμα την προστασία των

παιδιών στο διαδίκτυο, ο Ταξίαρχος – Διευθυντής του

τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,  Μα-

νώλης Σφακιανάκης, έδωσε στους γονείς την πιο

σαφή οδηγία: «Καμμία φωτογραφία των παιδιών στο
διαδίκτυο!».
Δεν πρόκειται μόνο για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που

μπορεί να σας έρχονται στο μυαλό, αλλά ακόμα και

για τις πιο απλές «άσχημες» καταστάσεις στις οποίες

εκτίθενται οι ανήλικοι. Ο M. Σφακιανάκης αναφέρ-

θηκε σε ουκ ολίγα περιστατικά παιδιών στην Ελλάδα,

τα οποία βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση όταν φω-

τογραφίες τους «πειράχτηκαν» μέσω φωτομοντάζ και

διέρρευσαν στο σχολικό τους περιβάλλον, παρουσιά-

ζοντας π.χ. το πρόσωπο του παιδιού με το σώμα κά-

ποιας πορνοστάρ.

Δεν είναι η ίδια η φωτογραφία που θα ενοχλήσει το

παιδί, όσο ο αδιάκοπος χλευασμός των συμμαθητών

του ή, ακόμα χειρότερα, το bullying που θα ακολου-

θήσει.

Ο M. Σφακιανάκης τονίζει σαφώς ότι ο καλύτερος

τρόπος για να προστατεύσετε την ψηφιακή ταυτό-

τητα του παιδιού σας είναι να μην “ποστάρετε” ποτέ

απολύτως τίποτα για εκείνο. Κάποιοι γονείς θεωρούν

ότι λαμβάνουν ένα «μέτρο προστασίας» ποστάρον-

τας φωτογραφίες των παιδιών τους, χωρίς να ανα-

γράφουν πουθενά τα ονόματά τους –οι φωτογραφίες,

όμως, θα παραμείνουν για πάντα εκεί, διαθέσιμες

προς όλους.

Δεν αποκλείεται στο μέλλον, λένε οι ειδικοί, μία φω-

τογραφία του παιδιού σας που ποστάρατε όταν είναι

4 ετών, να συνδεθεί με κάποια που θα ποστάρει ένας

φίλος του όταν θα είναι 10 ετών, και στη συνέχεια με

κάποιο επαγγελματικό προφίλ που μπορεί να έχει το

παιδί σας ως ενήλικας και έτσι να δημιουργηθεί ένα

πλήρες ψηφιακό αρχείο του παιδιού, πάνω στο οποίο

δεν θα μπορεί να έχει κανέναν έλεγχο! Μπορεί τώρα

να ακούγεται ασήμαντο, αν το καλοσκεφτείτε, όμως,

το γεγονός ότι ο καθένας θα μπορεί να έχει πληρο-

φορίες για ολόκληρη την ζωή του παιδιού σας, τις

οποίες θα διαχειρίζεται όπως θέλει, είναι τουλάχι-

στον τρομακτικό.

Τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε ήδη ποστάρει φωτο-

γραφίες των παιδιών σας στο Facebook ή σε άλλο κοι-

νωνικό δίκτυο; Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Μ.

Σφακιανάκης, για να μπορέσει μία κοπέλα από την Ιρ-

λανδία να διεκδικήσει ολόκληρο το ψηφιακό της αρ-

χείο, αφού απενεργοποίησε το προφίλ της στο

Facebook, χρειάστηκε να καταφύγει σε πολυετή δι-

καστικό αγώνα με το μέσο. Τι κέρδισε στο τέλος; Ένα

CD με τις φωτογραφίες της (αντίγραφα των οποίων

προφανώς και έχει κρατήσει το Facebook). Πολύ

απλά, αυτό σημαίνει πως ό,τι «ανεβαίνει» στο διαδί-

κτυο, πρακτικά δεν κατεβαίνει ποτέ!

Μπορείτε να διαγράψετε όσες φωτογραφίες έχετε

αναρτήσει, ώστε να μην είναι διαθέσιμες στον οποι-

οδήποτε. Τις φωτογραφίες που έχουν ποστάρει άλλοι

με εσάς (και τα παιδιά) να έχετε γίνει tag μπορείτε να

τις κρύψετε από το Χρονολόγιό σας, όμως όχι να τις

διαγράψετε –μόνο αυτός που την πόσταρε μπορεί να

το κάνει.

Από εκεί και πέρα, στις ρυθμίσεις ασφαλείας του

μέσου (π.χ. του facebook) επιλέξτε αφενός τις φωτο-

γραφίες σας να βλέπουν μόνο οι φίλοι σας (ούτε καν

οι Φίλοι των Φίλων) και επιλέξτε να ενημερώνεστε

κάθε φορά που κάποιος σας κάνει tag σε μία φωτο-

γραφία, προκειμένου να την εγκρίνετε πριν δημοσι-

ευτεί –αν είναι και τα παιδιά σας στην φωτογραφία

αυτήν, το δικό σας όνομα θα είναι αυτό που πιθανό-

τατα θα γίνει tag.

Τέλος, ενημερώστε κάθε φίλο και γνωστό σας ότι δεν

θέλετε επ’ουδενί να ποστάρουν καμμία φωτογραφία

ή πληροφορία, στην οποία εμφανίζεται ή αναφέρεται

το παιδί σας.

Σε περίπτωση που ανησυχείτε ή είστε βέβαιοι ότι φω-

τογραφίες του παιδιού σας χρησιμοποιούνται από άλ-

λους, χωρίς την δική σας συγκατάθεση, το καλύτερο

που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στο

Cyber Alert, την εφαρμογή για επικοινωνία με την

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε Πραγματικό

Χρόνο. Μάθετε περισσότερα  απευθείας στο τηλέ-

φωνο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-

ματος στα 210-6476464, 210-6476000.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

στη Μητρόπολη Ελληνικού  

Ἐθελοντική Αἱμοδοσία, διοργανώνει ἡ Μητρόπολη

Ελληνικού, Γλυφάδας & 3Β  τήν ἑπόμενη Κυριακή

21-12-14  στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίoυ Νικολάου Γλυφά-

δας ἀπό τίς 10.00 τό πρωΐ, ἕως τίς 13.00 τό μεση-

μέρι.  

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

Γιατί δεν πρέπει να δημοσιεύετε 

φωτογραφίες των παιδιών σας στο facebook
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” και ο Αθλητικός Ομιλος “Αρης 2006 καλούν την Κυριακή 21/12

στις 7.30μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα) για να τιμήσουν:

Προσωπικότητες του αθλητισμού
l Aθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν την αθλητική περίοδο 2013-2014 στην επιτραπέζια αντισφαίριση

στο ποδόσφαιρο.

l Μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων που έλαβαν μέρος στα τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρ-

σης και ποδοσφαίρου 2014

l Αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν στην εισαγωγή των ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας ή ολοκλήρωσαν τις σπου-

δές τους.

Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2014  ο Ν.Α.Ο. Βούλας διοργάνωσε

τον τελευταίο διασυλλογικό αγώνα της χρονιάς για την κα-

τηγορία Lightning.  Τα Lightning ανήκουν στην κατηγορία

των σκαφών τριγώνου (Ολυμπιακών διαδρομών) ή Dinghy

όπως λέγονται και έχουν πλήρωμα τριών ατόμων. 

Σε αντίθεση με άλλα σκάφη αυτής της κατηγορίας  οι ιστιο-

πλόοι δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένη σωματική

διάπλαση το μόνο που χρειάζεται είναι κέφι και αγάπη για

την θάλασσα. 

Συνολικά συμμετείχαν 48 αθλητές σε 16 σκάφη από ομί-

λους της Αττικής, αλλά και της Χαλκίδας. Ο μικρότερος

αθλητής ήταν 12 χρονών και ο μεγαλύτερος 60. 

Πολλοί από τους συμμετέχοντες ήταν μαθητές της σχολής

Lightning Sailing Academy του ΝΑΟΒ που δεν είχαν συμ-

πληρώσει  ούτε 3 μήνες μαθημάτων. Σε αυτή την κατηγορία

δεν έχει σημασία η νίκη όσο έχει η συμμετοχή και η προ-

σπάθεια. 

Ο λιγοστός άνεμος έκανε τον αγώνα πολύ τεχνικό και απαι-

τούσε την πλήρη συγκέντρωση των πληρωμάτων. Την

πρώτη θέση κατέκτησε το πλήρωμα από τον ΙΟΠ με κυ-

βερνήτη τον Άγγελο Βάσιλα, δεύτερη θέση το πλήρωμα

από τους  ομίλους ΝΟΕ/ΙΟΠ με κυβερνήτη Μιχάλη Κου-

λιανό και τρίτη θέση κέρδισε από τον ΝΑΟΒ το πλήρωμα

με κυβερνήτη τον Κωστή Βενετσάνο.

Ο αγώνας έκλεισε με την απονομή των βραβείων. Η τελετή

απονομής και το πάρτι που ακολούθησε ήταν χορηγία της

εταιρείας ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΑΕ. 

Οι νικητές έλαβαν  ιστιοπλοϊκά δώρα,  χορηγία της VMG

FACTORY και τέλος χορηγός επικοινωνίας του αγώνα ήταν

ακόμα μια φορά η Εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.

O NAOB ευχαριστεί πολύ τους αθλητές όλων των ομίλων,

τους  χορηγούς που βοήθησαν στην διοργάνωση του αγώ-

νων και φυσικά τους εθελοντές που με τη βοήθειά τους η

διοργάνωση ήταν άψογη.

Διασυλλογικός αγώνας Lightning στο ΝΑΟΒ

Την Κυριακή 14/12/2014 στο

4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

μικροί αθλητές και αθλή-

τριες του βόλεϊ συναντήθη-

καν στο Χριστουγεννιάτικο

τουρνουά  των ακαδημιών

του  Δήμου μας σε μια προ-

σπάθεια να καλωσορίσουν

με το δικό τους τρόπο τον

ερχομό των γιορτών.

Περίπου 150 παιδιά χωρι-

σμένα σε ομάδες των τριών

ατόμων υπό το συντονισμό

των προπονητριών, κας

Μαυράκη και κας Στεφανο-

πούλου, μας εξέπληξαν με

τις ικανότητες τους αλλά

και την ζωηρή τους διάθεση.

Στο τέλος της εκδήλωσης

αφού έδωσαν τον καλύτερο

και τον πιο ευδιάθετο εαυτό

τους στο παρκέ, τους μοι-

ράστηκαν αναμνηστικά δω-

ράκια όπως «απαιτεί» η πε-

ρίοδος των γιορτών.  

Xριστουγεννιάτικο Τουρνουά Βόλεϊ
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Την 12η Δεκεμβρίου στις 8μμ μου εστάλη από το Γραφείο

Παιδείας του Δήμου έγγραφο, που αφορά την απόφαση του

Δημάρχου και τους όρους παραχώρησης του σχολικού

κλειστού γυμναστηρίου Άνοιξης στον Α.Ο. Ανοιξης Χαν-

τμπολ, του οποίου είμαι Έφορος.

Το θέμα της παραχώρησης των γυμναστηρίων στα αθλη-

τικά σωματεία αποτελεί το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ θέμα του

Δήμου Διονύσου. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές συ-

ναντήσεις των φορέων με τη δημοτική αρχή, έχουν χυθεί

τόνοι από μελάνι, έχει απασχολήσει όλους τους ειδικούς

και μη όλων των ειδών, των διαθέσιμων επιτροπών και θε-

σμών του Δήμου (Δήμαρχο, Σχολικές Επιτροπές, ΔΕΠ, Αν-

τιδημάρχους κτλ).

Η απόφαση του Δημάρχου υποχρεώνει όλα τα σωματεία

(και τον Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ), πέρα από το να συμμε-

τέχουμε στα λειτουργικά έξοδα, να μετέχουμε και στα

έξοδα συντήρησης!! Παρεπιμπτόντως, να σημειωθεί ότι

πληρώνουμε ήδη καθαρίστρια για να παραδίδουμε καθαρό

το χώρο προς χρήση στο σχολείο, όταν ΟΥΔΕΠΟΤΕ το

έχουμε παραλάβει καθαρό. Υπάρχουν δε χώροι του γυμνα-

στηρίου που δεν έχουν καθαριστεί από την ημέρα που πα-

ραδόθηκε το Κλειστό προς χρήση πριν από 8 χρόνια !!!! 

Μας υποχρεώνει ο κύριος Δήμαρχος να πληρώνουμε

3€/ώρα χρήσης, που σημαίνει για εμάς στο Χάντμπολ:

3€Χ6ώρες =18 Χ 4 εβδομάδες =72€ το μήνα. 

Επιπλέον μας υποχρεώνει να ασφαλίσουμε τα παιδιά (σε

αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία!!!!!) για περίπτωση

ατυχήματος στο σχολικό χώρο που παραχωρείται, καθώς

και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για οποιοδήποτε συμ-

βάν! Κόστος ασφάλισης τουλάχιστον 2€ το μήνα για κάθε

παιδί... Η υποχρέωση της ασφάλισης σε ποιο νομοθετικό

κείμενο προβλέπεται, σαν προϋπόθεση για τη χρήση των

γυμναστηρίων από τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία;;;

Τα παιδιά μας που κάνουν χρήση των γυμναστηρίων το

πρωί, είναι ασφαλισμένα από το Δήμο; Τα παιδιά στο Δη-

μοτικό Σπουδαστήριο του Δήμου, που γίνεται στο Δημοτικό

της Ανοιξης, οι γονείς στις διαλέξεις του Δήμου που γί-

νονται σε σχολικούς χώρους, οι μαθητές σε εκδηλώσεις

σχολικών εορτών εντός σχολικών χώρων, όλοι αυτοί είναι

ασφαλισμένοι από το Δήμο για τους ίδιους λόγους; Υπάρ-

χει Δήμος στη χώρα που έχει απαιτήσει με αυτό τον τρόπο

την ασφάλιση των αθλούμενων μαθητών από τα αθλητικά

σωματεία; Υπάρχουν Δήμοι που ασφαλίζουν τους αθλού-

μενους σε δημοτικά γυμναστήρια;

[...]

Κοινή θέση όλων των σωματείων είναι ότι όσοι ασχολού-

μαστε, είμαστε εθελοντές, ασχολούμαστε ερασιτεχνικά και

καταθέτουμε χρόνο, κόπο και μεράκι, για να έχουν τα παι-

διά μας ευκαιρίες και διεξόδους αθλητισμού. Ελλείψει δη-

μοτικών γυμναστηρίων στο Δήμο μας, ο ερασιτεχνικός

αθλητισμός αναπτύσσεται σε αθλητικά γυμναστήρια που

ναι μεν είναι σχολικά κτίρια, αλλά δεν παύουν να ανήκουν

στην κοινωνία και στους δημότες, καθώς ”υπάρχουν” από

τους φόρους που εμείς καταβάλουμε! 

[...]

Επιπλέον και σημαντικότερο, η παρουσία των σωματείων

(αθλητικών και μη) σε αυτά τα κτίρια τις απογευματινές

ώρες, έχει αποδεδειγμένα και κατ’επανάληψη αποτρέψει ή

προλάβει σοβαρότατες φθορές ή ζημιές στα κτίρια, κό-

στους για το Δήμο πολλών εκατοντάδων ΕΥΡΩ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: 

12 Δεκεμβρίου. Μια ακόμα βροχερή μέρα από τις πολλές.

Το γυμναστήριο Άνοιξης πλημμύρισε για μια ακόμα φορά,

γεγονός το οποίο αντιμετωπίσαμε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ (προπονη-

τές, έφορος, αθλητές, γονείς του χάντμπολ) στις 4μμ που

πήγαμε για προπόνηση.  

Ο προπονητής του Χάντμπολ και ο βοηθός του, που δεν

προπόνησαν για μισή ώρα τα παιδιά, οι γονείς που παρευ-

ρίσκονταν ως θεατές, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, όλοι αυτοί

που καθάρισαν το χώρο από τα νερά και προσπάθησαν να

αντλήσουν τα νερά από τα βουλωμένα φρεάτια, για να τα

χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι και μετά οι επόμενοι, δικαιούνται

3€; αποζημίωση ο καθένας;;;

Απαιτούμε άμεσο έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστά-

σεων και επισκευή τους από τους αρμοδίους του Δήμου,

καθώς υπάρχουν πρίζες δίπλα στην είσοδο από την

πλευρά του Γυμνασίου, από τις οποίες τρέχει νερό σε κάθε

βροχή, με άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για μαθητές και

αθλουμένους και βραχυκυκλώματος με άγνωστες συνέ-

πειες. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ:

12 Δεκεμβρίου (γεμάτη μέρα!!) είχε συνεδρίαση η Σχολική Επι-

τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 8μμ  την οποία και παρα-

κολούθησα ως θεατής καθώς  ένα από τα θέματα αφορούσε πα-

ραχωρήσεις σχολικών χώρων και γυμναστηρίων. 

Άκουσα σοβαρά πράγματα αλλά και εκπληκτικές τοποθετήσεις

μελών, όπως:

- «Να μην παραχωρούμε τα γυμναστήρια στα σωματεία, γιατί από
τη χρήση αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα!» 
- «Τα περισσότερα σωματεία είναι σωματεία-σφραγίδες, εικονικά,
για να παίρνουν την επιχορήγηση του Δήμου» 
- «Μπαίνουν οι αθλητικοί σύλλογοι στα σχολεία κι αν γίνει κάτι,
την ευθύνη την έχει ο Διευθυντής»
- «Κανονικά τα αθλητικά σωματεία πρέπει να έχουν γιατρό στο

γήπεδο για περίπτωση ατυχήματος! (Στο σχολείο το πρωί που κά-
νουν γυμναστική, έχουν;) Και πόσα άλλα …..
ΤΕΛΟΣ..ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: 

Πριν 25 χρόνια στον Αγιο Στέφανο, εμφανίστηκε μια καλή «φουρ-

νιά» κοριτσιών και μια δασκάλα γυμνάστρια που έκανε βόλεϊ κι

έφτιαξε μια γυναικεία ομάδα βόλεϊ (αθλητικό σωματείο). Τα κορί-

τσια έπαιζαν σε ανοικτό γήπεδο, ήταν πολύ καλές, ανέβαιναν κα-

τηγορία, γινόταν καλή δουλειά. Κάποια στιγμή η ομάδα μεγάλωσε,

έπαιζε σε αγώνες και η τοπική κοινωνία απαιτούσε ένα κλειστό γή-

πεδο για την ομάδα. Ο τότε Δήμαρχος, αντιλήφθηκε την ανάγκη κι

επειδή δεν μπορούσε από χρήματα του Δήμου να φτιάξει δημοτικό

γυμναστήριο, “εκμεταλλεύτηκε” τον ΟΣΚ (όπως το 90% των

Δήμων) για να του φτιάξει κλειστό γυμναστήριο στο σχολικό συγ-

κρότημα. Και το γυμναστήριο έγινε. Η ομάδα έπαιζε πλέον σε κλει-

στό και αναπτύχθηκε όπως και άλλες. 

Όμως κάποια μέρα, τα έφερε έτσι η ζωή και μαζεύτηκαν κάποιοι

κύριοι και κυρίες γύρω από ένα τραπέζι ως μέλη μιας επιτροπής

και είπανε «Είναι σχολικοί χώροι και δεν μπορεί να παραχωρούν-
ται στα αθλητικά σωματεία γιατί αυξάνουν τα λειτουργικά
έξοδα....” 
Παρόμοια ιστορία έγινε μια φορά κι έναν καιρό στην Άνοιξη, όπου

έκει υπήρχαν οι θεατρόφιλοι. Ο Πολιτιστικός σύλλογος ήθελε ένα

χώρο, ένα πολιτιστικό κέντρο για παραστάσεις. Ο τότε Δήμαρχος,

αντιλήφθηκε την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, αλλά επειδή δεν

μπορούσε να φτιάξει πολιτιστικό κέντρο, “εκμεταλλεύτηκε» την

ανέγερση από τον ΟΣΚ ενός σχολείου και έκανα εκεί ένα θεατράκι.

Και βρήκαν ο Σύλλογος ...στέγη.

Μαζευτήκαν πάλι οι «σοφοί» της επιτροπής μετά από κάποια χρό-

νια μια ημέρα και είπαν «είναι σχολικός χώρος και δεν μπορεί να
παραχωρείται γιατί κόβονται και εισιτήρια»... και ζήσαν αυτοί καλά

κι εμείς ας μην το συζητήσουμε καλύτερα...

Με τιμή

Μάριος Λουκάτος

Έφορος Χάντμπολ Α.Ο. Άνοιξης

Πλήγμα στον αθλητισμό η χρέωση των γηπέδων από το Δήμο στο Διόνυσο

Για δεύτερη χρονιά, στην αίθουσα Πινγκ

Πονγκ της Βούλας, συγκεντρωθήκανε μα-

θητές και μαθήτριες των Δημωτικών Σχο-

λείων του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης για να δείξουν τις ικανότη-

τες τους στο ωραίο αυτό Ολυμπιακό

άθλημα.

70 μαθητές και μαθήτριες από τα  1ο, 2ο, 3ο

και 4ο Δημοτικά Σχολεία Βούλας,  το 1ο

Βάρης, της Βουλιαγμένης και του Διλόφου

Βάρης χαρήκανε τους αγώνες, διασκεδά-

σανε και προσπάθησαν να δώσουν τον κα-

λύτερο εαυτό τους για τη νίκη και τη

διάκριση.

Οι μαθητές είχανε χωριστεί σε δύο κατηγο-

ρίες ανάλογα με την τάξη του σχολείου

τους.

Στα κορίτσια, για τις τάξεις Α', Β', Γ' νική-

τρια αναδείχθηκε η ΚΟΤΣΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

με 2η την ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΗ και 3η

την ΣΟΦΙΚΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Για τις ίδιες τά-

ξεις, στα αγόρια, την 1η θέση κατάκτησε ο

ΑΤΣΙΚΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, την 2η ο

ΑΤΖΗΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ τις 3ες θέσεις οι

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ.

Οι αγώνες αποκτήσανε μεγαλύτερο ενδια-

φέρων για τις τάξεις Δ', Ε' και Στ' αφού συμ-

μετείχαν και παιδιά των ακαδημιών του ΑΗ

ΒΟΥΛΑΣ.

Στα κορίτσια το κύπελλο κατάκτησε η ΖΟΥ-

ΠΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ με 2η την ΔΕΒΕΤΖΗ

ΕΛΕΝΗ και 3ες τις ΙΣΑΠΑΛΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

και ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.

Στους μαθητές επικράτησε ο ΡΑΥΤΟΓΙΑΝ-

ΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (αν και πηγαίνει στη Δ'

τάξη) με 2ο τον ΜΠΛΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

και 3ους τους ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟ και

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΑΣΩΝΑ.

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές

αλλά και των αναμνηστικών διπλωμάτων σε

όλους όσους έλαβαν μέρος στους αγώνες,

θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 21 Δε-

κεμβρίου στις 19:30  στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

της Βούλας (δίπλα από το Δημαρχείο).

Η είσοδος στην στην γιορτή είναι ελεύθερη

και καλούμε (εκτός από τους μαθητές και

τις μαθήτριες με τους γονείς τους και παπ-

πούδες -γιαγιάδες) όλους όσους αγαπούν

τον αθλητισμό, για να τιμήσουμε τον Γ.Σ.

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και τον Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 τόσο

στοποδόσφαιρο όσο και στην Επιτραπέζια

Αντισφαίριση. 

2o ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 3Β

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

παρουσίασε ο  “ΛΕΥΚΑΡΟΣ” στο Κλειστό της

Βούλας στις 14/12.

Θα το παρουσιάσουμε στο επόμενο φύλλο.
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Πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου

η 1η γιορτή του γυναικείου μπάσκετ

στην αίθουσα «Ιζόλα» του Δήμου Καλ-

λιθέας, με την μεγάλη οικογένεια του

γυναικείου μπάσκετ να βραβεύει και να

χειροκροτεί μερικά από τα παιδιά της.

Εκπροσωπήθηκαν στο σύνολό τους

όλες οι ομάδες της Α1 και Α2 Εθνικής

κατηγορίας, ενώ στην αίθουσα τίμησαν

με την παρουσία τους εκτός των Προ-

έδρων και των αθλητριών, φίλοι του γυ-

ναικείου μπάσκετ, όπως και ένας

άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τον

ερασιτεχνικό αθλητισμό για χρόνια,

όπως ο Αχιλλέας Μακρόπουλος, ο

οποίος διατέλεσε για πολλά έτη Πρό-

εδρος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Κατά την είσοδο  στην αίθουσα της εκ-

δήλωσης, έπρεπε καθένας που έμπαινε

να αποτυπώσει μία ευχή σε μια κον-

κάρδα και να την τοποθετήσει στο Χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί

δίπλα στην σκηνή, ώστε να στολίσουν

όλοι μαζί το δέντρο των ευχών του γυ-

ναικείου μπάσκετ.

Το “τζάμπολ” στη βραδιά έδωσε ο Δή-

μαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρνα-

βος, ο οποίος άνοιξε τις πύλες του

Δήμου ευρύτερα στον αθλητισμό.

Στη συνέχεια το μικρόφωνο πέρασε

στον παρουσιαστή της βραδιάς

Γιώργο Νιφλή.

Οι βραβευθέντες δεν κατέβηκαν από

την σκηνή· παρέμειναν μέχρι το τέλος

της εκδήλωσης σε καθίσματα που είχαν

τοποθετηθεί σε αυτή, ώστε να συμπλη-

ρώσουν το παζλ της καλύτερης ομάδας

του Ελληνικού Γυναικείου Μπάσκετ για

το 2013-2014.

Συγκινητική η στιγμή όταν το Sportsh-

ero.gr βράβευσε την Τούλα Καλέντζου,

ως μια από τις κορυφαίες – το «τοτεμ»

του Ελληνικού Γυναικείου Μπάσκετ –

όλων των εποχών. 

Στην σκηνή κλήθηκαν για την βράβευση

όλες όσες από τις αθλήτριες που βρέ-

θηκαν στην αίθουσα έχουν αγωνιστεί

μαζί της σε κάποιο σύλλογο. Η σκηνή

γέμισε από όμορφες παρουσίες, ο κό-

σμος που βρέθηκε στην σκηνή ίσως

ήταν και περισσότερος από όσους έμει-

ναν κάτω και έτσι το Γυναικείο μπάσκετ

έκλεισε την 1η του γιορτή βραβεύοντας

μια αθλήτρια πρότυπο και βγάζοντας

μια οικογενειακή φωτογραφία αποτυ-

πωμένη από τον Φοίβο Καρβέλα ο

οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί

τον μόνιμο φωτορεπόρτερ του Γυναι-

κείου Μπάσκετ τη χώρας.

Οι βραβεύσεις μετά από 

ψηφοφορία του κοινού

Καλύτερη Νεαρή αθλήτρια Τοπικών

Ενώσεων 2013-2014

Αγγελική Βιντζηλαίου  (Γαλάτσι)

Καλύτερη Νεαρή αθλήτρια Α2 Εθνικής

Κατηγορίας 2013-2014

Παρασκευή Τσουκαλά (Άμιλλα Τρίπο-

λης) – Βασιλική Καραμπάτσα (Μελλί-

σια)

Καλύτερη Νεαρή αθλήτρια Α1 Εθνική

Κατηγορίας 2013-2014

Ελεάνα Χριστινάκη (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος προπονητής Τοπικών Ενώ-

σεων 2013-2014

Μάρθα Αργυρίου (Ζωγράφου)

Καλύτερος προπονητής Α2 Εθνικής Κα-

τηγορίας 2013-2014

Στέφανος Παπασπυριδάκος (Τερψιθέα

Γλυφάδας)

Καλύτερος προπονητής Α1 Εθνικής κα-

τηγορίας 2013-2014

Ελένη Καπογιάννη (ΑΕΣ Ελληνικό)

Κορυφαία αθλήτρια πρωταθλημάτων

Τοπικών Ενώσεων 2013-2014

Στέλλα Φουράκη (Γαλάτσι)

Κορυφαία αθλήτρια Α2 Εθνικής Κατη-

γορίας 2013-2014

Νίκη Ζέρβα (Ολυμπιακός Βόλου) – Ελε-

άνα Πανταζή (Τερψιθέα Γλυφάδας)

Κορυφαία point guard 2013-2014

Λολίτα Λύμουρα (Πρωτέας Βούλας)

Κορυφαία shooting guard 2013-2014

Ναυσικά Σταυρίδου (Αναγέννηση Ν.Ρύ-

σιου) – Εβίνα Σταμάτη (ΑΕΣ Ελληνικό)

Κορυφαία small forward 2013-2014

Κατερίνα Σωτηρίου (Πρωτέας Βούλας)

Κορυφαία forward Α1 2013-2014

Λικέντρα Τζόνσον (ΑΕΣ Ελληνικό)

Κορυφαία center 2013-2014

Μονίκ Όλιβερ (Άρης Θεσ.) – Νταϊάνα

Ντέλβα (Παναθηναϊκός)

MVP Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2013-

2014

Λικέντρα Τζόνσον (ΑΕΣ Ελληνικό)

Βραβεύσεις κατόχων τίτλων

2013-2014

Πρωταθλήτρια Ελλάδος Κορασίδων

2013-2014

Άρης Θεσσαλονίκης

Πρωταθλήτρια Ελλάδος Νεανίδων

2013-2014

Πρωτέας Βούλας

Πρωταθλήτρια ΕΣΚΑ 2013-2014

Άρης Πετρούπολης

Πρωταθλήτρια ΕΣΚΑΝΑ 2013-2014

Δάφνη Αγίου Δημητρίου

Πρωταθλήτρια Α2 Νότου 2013-2014

Τερψιθέα Γλυφάδας

Πρωταθλήτρια Α2 Βορρά 2013-2014

Παναθλητικός

Πρωταθλήτρια Α1 Εθνικής Κατηγορίας

2013-2014

ΑΕΣ Ελληνικό

Κυπελλούχος Ελλάδος Α1 Εθνικής Κα-

τηγορίας 2013-2014

ΑΕΣ Ελληνικό

Καλύτερες Αθλήτριες βάση

στατιστικής Galani Sports Data
Κορυφαία σκόρερ

Νιβίν Ρασίντ (Ιπποκράτης Κω)

Κορυφαία Ριμπάουντερ

Μονίκ Όλιβερ (Άρης Θεσσαλονίκης)

Κορυφαία στις Ασίστ

Λολίτα Λύμουρα (Πρωτέας Βούλας)

Κορυφαία στα Κλεψίμματα

Νιβίν Ρασίντ (Ιπποκράτης Κω)

Κορυφαία στα Κοψίματα

Λικέντρα Τζόνσον (ΑΕΣ Ελληνικο)

Ειδικές Βραβεύσεις

Τούλα Καλέντζου ως την κορυφαία Ελληνίδα

αθλήτρια όλων των εποχών

Καρίν Μούρντ – Τάνια Ζότοβα Για την προσφορά

τους στο Ελληνικό μπάσκετ εδώ και περίπου 20

χρόνια, ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται μέχρι σή-

μερα όντας οι μεγαλύτερες ηλικιακά αθλήτριες.

Αθηναϊκός 2008-2012 Για το ρεκόρ Γκίνες των

105 σερί νικών που σημείωσε από 20/8/2008 –

24/11/2012. Σε αυτά τα έτη η ομάδα του Βύρωνα

κατέκτησε 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα

(2009,2010,2011,2012), τρία κύπελλα Ελλάδος

(2010,2011,2012) και τον σημαντικότερο τίτλο

που έχει σημειώσει ποτέ σύλλογος στο γυναικείο

μπάσκετ την κατάκτηση του Eurocup το 2010 κά-

νοντας triple crown.

Παναθηναϊκός 2012-2013 Για το πρωτάθλημα Ελ-

λάδος

Πρωτέας Βούλας 2012-2013 Για το κύπελλο Ελ-

λάδος

Ιπποκράτης Κω ως η κορυφαία Νησιωτική ομάδα

στην ιστορία της Α1 Εθνικής Κατηγορίας

Μιχάλης Κυριακάκης για την πολυετή ανιδιοτελή

προσφορά του στο γυναικείο μπάσκετ από διά-

φορα πόστα, του Παράγοντα, του Προέδρου, του

φιλάθλου.

Ιωάννα Δίελα μια αθλήτρια με τεράστιο ταλέντο

και μεγάλη καρδιά, η οποία πάλεψε με τον τραυ-

ματισμό της και μετά την αποτυχημένη πρώτη

εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε και που μετά

την δεύτερη επιτυχημένη που έκανε πριν δύο

μήνες κοιτά πλέον με χαμόγελο στα χείλη το

μέλλον και την επιστροφή της στα παρκέ.

1η γιορτή του γυναικείου μπάσκετ
Στις καλύτερες ομάδες και ο Πρωτέας Βούλας


