
Επειδή προέκυψε και πάλι το “Ασφαλιστικό” που

βρίσκεται “προ των πυλών” του καταστροφικού

έτους 2016, επικαιροποιώ άρθρο μου (Μάρτιος

2010, προ μνημονίων), αναθεωρημένο ελαφρώς

και, πιστεύω, βελτιωμένο (“7η”, φ. 623/6.3.10)

Τούτο το κάνω γιατί αρνούμαι και εδώ, να παίξω

το δικό τους “παιχνίδι”, με τους δικούς τους κανό-

νες και δικό τους “διαιτητή”, στο δικό τους γήπεδο.

Εχουμε πρωτογενή σκέψη, εδώ γεννήθηκε η φι-

λοσοφία, ο ορθολογισμός, η δε-

οντολογία!...

Μ’ όλα ταύτα, να πω εκ προοι-

μίου, ότι, ως γενική αρχή, το

ασφαλιστικό σύστημα που προ-

τείνεται στο παρόν άρθρο, εφαρ-

μόζεται στις σκανδιναβικές

χώρες και ιδιαίτερα στη Δανία

(Μέλος της Ε.Ε.).

ΔΑΝΙΑ: Από το 2000, η κυβέρ-

νηση εγγυάται τη χορήγηση της

δημόσιας σύνταξης γήρατος για όλους τους ση-

μερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Ολοι οι πολίτες της χώρας δικαιούνται σύνταξης

στην ηλικία των 65 (από το 2004), ανεξάρτητα από

περιόδους εργασίας.

Η δημόσια σύνταξη γήρατος χρηματοδοτείται στο

σύνολό της από τη φορολογία.

Πηγή: ggka.gr/sseu_de htm

Δεύτερον, ν’ αποδομήσουμε μιαν έννοια που με-

θοδευμένα μάς έχουν εμφυτεύσει ότι η “κοινωνική

ασφάλιση” είναι ανταποδοτική, πράγμα που έχει

γίνει παραδεκτό, περίπου, ως αυτονόητο!

Κι αυτό, κυρίως από όσους έχουν καταβάλει υψη-

λές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό, πράγματι

ισχύει και ορθώς, στην ιδιωτική ασφάλιση. Στην

κοινωνική ασφάλιση η ανταποδοτικότητα είναι

κοινωνική - όχι ατομική.

Πάμε τώρα στο άρθρο

Κοινωνική Ασφάλιση 
Εάν ακολουθούσαμε την «πεπατημένη» πάντοτε, ως

πλέον ασφαλή οδό, σήμερα θ’ αποδεχόμαστε ακόμη

το... γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου. Ο Κοπέρνι-

κος στις αρχές του 16ου αιώνα, όταν προέβαλε το ηλιο-

Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

To ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
και πάλι ante portas!

Σεμινάριο Ελιάς 
στην Κερατέα

Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά

Ευχές για 
καλύτερες ημέρες

του Κώστα 
Βενετσάνου

Φωτιά στο Δημαρχείο
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σελίδα 13

Χριστουγεννιάτικο χωριό

στη Βούλα - Βάρκιζα
Σελίδα 3

Εργα 4,7 εκατομμύρια € 
στο Δήμο 3Β 

Σελίδα 6

Ανακαίνιση στο ΚΑΠΗ
Λαυρεωτικής

Σελίδα 12

Σελίδα 10

Μετά τον Ιάσονα... μονοσάνδαλη 

η Ηλέκτρα ξαναζωντάνεψε το μύθο!

“Κουτσή”, χωρίς να ...κουτσαίνει, ολοκλήρωσε το

πρόγραμμά της με καταπληκτική επιτυχία, κατακτών-

τας την 4η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα λάτιν

(World Latin Dance Cup) με 1,5 βαθμό διαφορά από

το 3ο ζευγάρι (78,5 - 79,8).

Καταχειροκροτήθηκε μ’ ενθουσιασμό, ακόμη κι από

την Επιτροπή Κριτών. Ενα κοινό που της επευφη-

μούσε όρθιο!

Στην αρχή σχεδόν του χορευτικού της προγράμματος

με τον άξιο παρτενέρ της Θοδωρή Σοϊλεμεζίδη, της

έφυγε το γοβάκι. Συνέχισε απτόητη να εκτελεί το πρό-

γραμμά της, τις χορευτικές και ακροβατικές της φιγού-

ρες για να ολοκληρώσει επιτυχώς, μπροστά σ’ ένα κοινό

που παρακολουθούσε “με κομμένη την ανάσα” για να ξε-

σπάσει στη συνέχεια, με μια ενθουσιώδη αποθέωση.

Η νίκη τους είχε συμβολική και διδακτική αξία. Δεί-

χνει πως και στις αντιξοότητες κερδίζεις, αρκεί να σε

διακρίνει θάρρος, θέληση, επιμονή, επαγγελματισμός

και όραμα!

Ενας εκ των διοργανωτών σημείωσε στο διαδίκτυο:

“Η Ηλέκτρα έγραψε ιστορία”.
Περισσότερα στη σελ. 24

Παγκόσμια ΔΙΑΚΡΙΣΗ
της Ηλέκτρας Βενετσάνου

Η φούσκα της διεθνούς
οικονομίας σε γράφημα

Σελίδα 13
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Συνέχεια από τη σελ. 1

κεντρικό σύστημα του Πυθαγόρα και του Αρίσταρχου του

Σάμιου, δεν είχε ν’ αντιμετωπίσει τις ...Βρυξέλλες και την

τρόικα ή το κουαρτέτο, αλλά την Ιερά Εξέταση. Κι όμως το

τόλμησε.

Η «πεπατημένη» στο ασφαλιστικό είναι η ανταποδο-

τικότητα.
Η ανταποδοτικότητα θεωρητικά στηρίζεται στη λογική, «ερ-

γάστηκα, πλήρωσα εισφορές, αναμένω να εισπράξω σύν-

ταξη κ.λ.π.».

Αυτό φαινομενικά είναι ορθό. ΔΕΝ  είναι δεοντολογικά.

Δεν είναι δηλαδή εκείνο που πρέπει. 

Εάν θεωρήσουμε ότι η εξασφάλιση της αναγκαίας ιατρο-

φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς κι

ένα βασικό αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης δεν είναι προ-

νοιακού χαρακτήρα προσφορά, παραχώρηση, ή ανταπό-

δοση προκατατεθειμένων, αλλά εκπλήρωση καθήκοντος

της κοινωνίας έναντι των καθ’ έκαστα συστατικών της

μελών, για την δικής της άμυνα και προστασία, τότε θα αν-

τιλαμβανόμαστε ότι…η γη κινείται γύρω απ’ τον ήλιο κι όχι

το αντίθετο. 

Η πρόταση: Η κοινωνική ασφάλιση – ασφάλεια είναι κρα-

τική υπόθεση.

- Καταργούνται όλα τα ταμεία.

- Ιδρύεται ενιαίος ασφαλιστικός φορέας του κράτους ή ορ-

θότερα και απλούστερα, δημιουργείται ειδική διεύθυνση

Συνταξιοδότησης στο Υπ. Οικονομικών και η ιατροφαρμα-

κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη υπάγεται στην αρμο-

διότητα του Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών, σ’ ένα σύστημα

Εθνικού Συστήματος Υγείας.

- Οι ασφαλιστικές εισφορές ενσωματώνονται στις φορο-

λογικές εισφορές, τις οποίες και προσαυξάνουν αναλό-

γως. Το σύνολο της επιβάρυνσης παραμένει το ίδιο. Με-

σοπρόθεσμα, μάλιστα, μειώνεται.

Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε: «Στην Ελλάδα, οι ασφα-

λιστικές εισφορές, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για

το 2004, κυμάνθηκαν στο 12,1% του ακαθάριστου εθνικού

προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ κάλυπταν το 34,6% της συνολικής

φορολόγησης και βρίσκονταν περίπου στο μέσο όρο της

Ε.Ε. των 15.

Αυτό σημαίνει, για να το καταλάβουμε, ότι τώρα καταβά-

λουμε περίπου 35 για ασφάλιστρα και 65 για διάφορους φό-

ρους, σύνολο 100. Σύνολο 100 και πάλι, μια και έξω, θα

δίνουμε με το προτεινόμενο σύστημα.

Με το προτεινόμενο σύστημα λύνεται μια και καλή το

ασφαλιστικό και εξασφαλίζονται τα ελάχιστα αξιοπρεπή

– το υπογραμμίζω αυτό – συνταξιοδοτικά όρια για όλους

τους Έλληνες, όπως και η ιατροφαρμακευτική και νοσο-

κομειακή περίθαλψη.  

Για όσους επιθυμούν με την σύνταξή τους να κάνουν ταξί-

δια στις… Σεϋχέλλες και να νοσηλεύονται σε σουίτες, εκεί

θα μπορούν να λειτουργούν μη υποχρεωτικά επικουρικά τα-

μεία ή και ιδιωτικές – ημικρατικές ασφάλειες, για να μη

τρώνε τα λεφτά του κόσμου - που θα παρέχουν τις extra

ανέσεις και παροχές.

Με το προτεινόμενο σύστημα, καλύπτεται και η συνταγμα-

τική επιταγή – για να μη το ξεχνάμε αυτό, όσο ακόμα θα

ισχύει και δεν θα υπερακοντίζεται από το Μάαστριχτ και τη

Συνθήκη της Λισσαβόνας – για την ισότητα των Ελλήνων

και την υποχρέωσή τους να συμβάλουν στα δημόσια βάρη,

ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4 §185 του Σ.) Με την

«ανταποδοτικότητα» το Σύνταγμα παρακάμπτεται.

Τούτο επιτυγχάνεται επειδή θα συμβάλουν στα δημόσια

ασφαλιστικά βάρη αναλόγως και οι εισοδηματίες και οι επι-

χειρήσεις που εκ του αντικειμένου τους απασχολούν δυ-

σανάλογα με τα κέρδη τους,  λίγο ή καθόλου προσωπικό,

ενώ τώρα το βάρος πέφτει στις επιχειρήσεις εντάσεως ερ-

γασίας, δηλαδή σ’ αυτούς ακριβώς που απασχολούν πολ-

λούς εργαζομένους και ως εκ τούτου συμβάλλουν

καθοριστικά στην μείωση της ανεργείας, στην κίνηση της

αγοράς και την οικονομική ανάπτυξη. 

Η «φιλοσοφία» 

Με την ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και την

ένταξή του στον κρατικό προϋπολογισμό, «αντιμετωπίζε-

ται η κοινωνική ασφάλιση, όπως ακριβώς η εθνική ασφά-

λεια. Για την εθνική ασφάλεια και άμυνα της χώρας, δεν

έχουμε «ταμεία» και «κουραφέξαλα», για να ‘χουμε διοι-

κητές, συμβούλια και άλλες ωραίες φωλεές τρωκτικών.

(Όχι ότι δεν διαθέτουμε κι εκεί (Υπ. Εθνικής Αμυνας) τοι-

ούτου είδους ένστολους και μη συνδαιτυμόνες και «εδέ-

σματα» προμηθειών, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.

Άλλο κακό όνειρο). Τα «έσοδα» της «εθνικής άμυνας»

αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από

την είσπραξη φορολογικών πόρων, βάσει των στρατιωτι-

κών αναγκών.

Το ίδιο ακριβώς είναι και η κοινωνική ασφάλιση. Είναι

άμυνα της κοινωνίας ενάντια στην εξαθλίωση, στην έν-

δεια, στις ασθένειες, στην δικαιολογημένη εξ’ αντιδρά-

σεως εγκληματικότητα, στην αναξιοπρέπεια. Καθήκον

συνάμα κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Εν ολίγοις, τα ελάχιστα αξιοπρεπή συνταξιοδοτικά όρια,

για όλους τους Έλληνες, όπως και η ιατροφαρμακευτική

και νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να εξασφαλίζονται

από το κράτος και οι δαπάνες τους ν’ αντλούνται από τον

κρατικό προϋπολογισμό, με αντίστοιχη φορολόγηση του

εισοδήματος.

Το ίδιο εξ’ άλλου ισχύει και τώρα, αν προσθέσουμε τους

διάφορους φόρους που καταβάλλουμε με τις ασφαλιστι-

κές εισφορές. Και μάλιστα κατά άνισο τρόπο. Ενώ μέσω

της φορολογίας εισοδήματος μειώνεται η ανισοκατανομή,

έχουμε δικαιότερο και οικονομικότερο τρόπο άντλησης

πόρων και εξασφάλισης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων

της οργανωμένης κοινωνίας - του κράτους. 

Λίγη φαντασία, λίγη τόλμη, λίγη γνώση – χωρίς να βλά-

πτει και η πολλή – και κυρίως αποφασιστικότητα χρειάζε-

ται, απαιτείται για την επίλυση του ασφαλιστικού

προβλήματος, εκτός…

…εκτός και κύριος στόχος όλης αυτής της φασαρίας που

έχει προκληθεί, είναι η …αμερικανοποίηση του συστήμα-

τος, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας προς όφε-

λος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, εις βάρος

βεβαίως της κοινωνίας,  της κοινωνικής γαλήνης και του

εξανθρωπισμού των ανθρώπινων κοινωνιών. 

―――――― 
Η ΕΒΔΟΜΗ έχει ασχοληθεί με το θέμα στα τεύχη: 623/6.3.10,

664/1.11.11, 751/28.9.12, 752/6.10.12 και προγενέστερα

Kλειστές οι υπηρεσίες δόμη-
σης και τεχνική στο Δήμο
Μαρκοπούλου Σελ. 6

Αποτελέσματα εκλογών της

Ν.Δ. για αρχηγό Σελ. 6

Κοντά στη λειτουργική γλώσσα των

Χριστουγέννων Γ. Κορναράκης Σελ. 8

Σύμφωνο συμβίωσης και ανα-
τροπή της ανθρώπινης οντό-
τητας Ανδρέας Μουντζουρούλιας Σελ. 9

Συνεδρίαση του Δ.Σ. των 3Β Σελ. 11

Κι όμως... γυρίζει Φαίδρα Φραγκομανώλη

- Κοκκόλα Σελ. 11

Η Κομισιόν παρανομεί και η Ελ-

λάδα συναινεί Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Κοινωνική Ασφάλιση 

ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ κάμερα λήψεως και φωτογραφική

μηχανή στην αίθουσα “Ιωνία” την Κυριακή 20 Δε-

κεμβρίου, στην εκδήλωση του Αρη Βούλας.

Παρακαλείται όποιος την βρήκε να την παραδώσει

και θα αμοιφθεί, γιατί έχει πολύτιμο αρχείο για τον

κάτοχό τους Βασίλη Αμπατζόγλου. 

Τηλ. 210 8981.901 και 6946748586

Ψηφίστηκε το «Σύμφωνο συμβίωσης»

Mε 194 «ΝΑΙ» (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,  Ποτάμι,  Ένωση Κεν-

τρώων και 19 βουλευτές της ΝΔ), 55 «κατά» και 51 απου-

σίες υπερψηφίστηκε (22/12/15) το νομοσχέδιο του

υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δι-

καιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Από τη ΝΔ 19 ψήφισαν υπέρ,  27 απείχαν και 29 καταψή-

φισαν, ενώ από τους ΑΝΕΛ 5 βουλευτές καταψήφισαν, 3

ψήφισαν υπέρ και ο Π. Καμμένος απείχε.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ απουσίασαν οι: Γ. Δραγασάκης, Μ. Μπό-

λαρης και Γ. Θεοφύλακτος, ενώ από τη Δημοκρατική Συμ-

παράταξη απουσίασε η επικεφαλής της Κ.Ο. Φώφη

Γεννηματά.
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Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες

και μετανάστες τράπηκαν 

σε φυγή προς Ευρώπη το 2015

Ένας δίχως προηγούμενο αριθμός ενός εκατομμυρίου προσφύγων

έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν μέσα στο 2015 τις χώρες προ-

έλευσής τους με κατεύθυνση την Ευρώπη, εξαιτίας πολεμικών συρ-

ράξεων, διώξεων και φτώχειας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και του

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.O.M.).

Σύμφωνα με στοιχεία της Υ.Α., υπολογίζεται ότι περίπου

972.500 άνθρωποι είχαν διασχίσει τη Μεσόγειο μέχρι και τις 21

Δεκεμβρίου 2015. Επιπρόσθετα, στοιχεία του Δ.Ο.Μ. κάνουν

λόγο για περισσότερους από 34.000 πρόσφυγες που έχουν πε-

ράσει μέσω Τουρκίας σε Ελλάδα και Βουλγαρία. 

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από τις χώρες

τους εξαιτίας πολεμικών συρράξεων και συγκρούσεων είναι ο

υψηλότερος που γνώρισε η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από τη

δεκαετία του ’90, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην

πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ένας στους δύο που διέσχισε τη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του

2015 ήταν Σύρος πρόσφυγας που έφυγε προκειμένου να σωθεί

από τον πόλεμο που μαίνεται στη χώρα του. Το 20% ήταν Αφ-

γανοί και το 7% Ιρακινοί.

«Έχει σημασία να αναγνωρίσουμε τη θετική επίδραση που έχει

στην κοινωνία ο ερχομός προσφύγων και μεταναστών, τη στιγμή

που σε ορισμένες περιοχές κλιμακώνεται η ξενοφοβία, και να τι-

μήσουμε θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως την προστασία

της ανθρώπινης ζωής, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των, την προώθηση της ανεκτικότητας και της διαφορετικότη-

τας», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,

António Guterres. 

«Το να μετράμε πόσοι πρόσφυγες έρχονται –ή τους σχεδόν

4.000 που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται- δεν αρκεί. Πρέπει

και να δράσουμε. Η διαδικασία της μετανάστευσης πρέπει να κα-

ταστεί νόμιμη, δίχως κινδύνους και ασφαλής για όλους – τόσο

για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και για τις χώρες που θα

γίνουν η νέα τους πατρίδα», τόνισε από την πλευρά του, ο Γενι-

κός Διευθυντής του Δ.Ο.Μ., William Lacy Swing.

Περισσότεροι από 800.000 πρόσφυγες και μετανάστες διέσχι-

σαν το Αιγαίο από την Τουρκία για να φθάσουν στην Ελλάδα,

αριθμώντας το 80% του συνόλου των ανθρώπων που έφθασαν

φέτος παράτυπα στην Ευρώπη από θαλάσσης. Το ίδιο διάστημα,

ο αριθμός των ανθρώπων που διασχίζει τη Μεσόγειο από τις

ακτές της Βόρειας Αφρικής με προορισμό την Ιταλία σημείωσε

ελαφρά κάμψη, από τις 170.000 το 2014 στις 150.000 περίπου

το 2015. 

Σταθερή άνοδο σημείωσαν οι μηνιαίες αφίξεις από τη Μεσόγειο,

από περίπου 5.500 τον Ιανουάριο σε πάνω από 221.000 μόνο τον

Οκτώβριο. 

Σταδιακά, στον ορίζοντα αρχίζει να διαφαίνεται μια πιο συντο-

νισμένη ανταπόκριση της Ευρώπης απέναντι στην αρχικά χαο-

τική κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν χωρίς οδό

διαφυγής σε σύνορα ευρωπαϊκών χωρών, δεκάδες χιλιάδες άν-

θρωποι που μέσω Ελλάδας μετακινήθηκαν προς τα δυτικά Βαλ-

κάνια και βορειότερα.

Η Υ.Α. ανταποκρίθηκε στην επείγουσα κατάσταση ώστε να πα-

ράσχει στήριξη και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις προ-

σπάθειες της Ευρώπης. Περισσότερα απο 600 άτομα σε 20

διαφορετικά σημεία ενίσχυσαν το ανθρώπινο δυναμικό της Υ.Α.,

λόγω της επείγουσας κατάστασης στην Ευρώπη, ώστε να προ-

σφέρουν βοήθεια και προστασία, να συνηγορήσουν υπέρ των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόσβασης στο άσυλο – ειδικά

για περιπτώσεις προσφύγων, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι και

μονογονεϊκές οικογένειες.

Ωστόσο, πολλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη.

Τα χριστουγεννιάτικα

χωριά λειτουργούν καθη-

μερινά στη Βούλα και

στη Βάρκιζα έως και τις

6 Ιανουαρίου με εικα-

στικό εργαστήρι, face

painting, μουσικοκινητικά

παιχνίδια και το «Ταχυ-

δρομείο του Αι Βασίλη». 

Ώρες λειτουργίας των

εργαστηρίων το πρωί

από τις 11:00 έως και τις

14:00 και το απόγευμα

από τις 17:30 έως και τις

21:00.

Την Πέμπτη 31 Δεκεμ-

βρίου στην Κεντρική

Πλατεία Βούλας (πλα-

τεία Ιμίων), ώρα 13:00 θα

...τρέξεις  «Το μουσικό
εξπρές των Χριστουγέν-
νων» από τους «Lab

Music Education». Ποπ,

ροκ και μπλουζ επιτυχίες

με Χριστουγεννιάτικο

χρώμα.

Παράλληλα θα λειτουρ-

γεί το παγοδρόμιο στο

χώρο στάθμευσης στην

πλατεία.

Χριστουγεννιάτικo χωριό στη Βούλα και τη Βάρκιζα

Την καθιερωμένη του γιορτή πραγμα-

τοποίησε ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστι-

κός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” την

περασμένη Κυριακή στην πλατεία

28ης Οκτωβρίου στην συνοικία Ευ-

ρυάλη.

Η ημέρα ήταν εξαιρετική και ο χώρος

της πλατείας άνετος. Τα παιδιά ξετρε-

λάθηκαν με τις χριστουγεννιάτικες ζω-

γραφιές στο πρόσωπό τους με

(painting), τα παιχνίδια που έπαιξαν κα-

θοδηγούμενα από τον “κοκκινοσκούφη”

και βέβαια όταν είδαν τον Αη-Βασίλη να

έρχεται φορτωμένος με δώρα.

Χόρεψαν, τραγούδησαν τα κάλαντα

και έπαιξαν με την ψυχή τους μέχρι

που βράδιασε.

Είναι μια ωραία γιορτή για τα παιδιά,

ιδιαίτερα επειδή γίνεται σε ανοιχτό

χώρο και δίνεται  η δυνατότητα να

δουν τον Αη-Βασίλη να έρχεται από

μακριά...

Οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα

προσφέρθηκαν εν αφθονία καθώς και

τα τσίπουρα, χορηγίες καταστημάτων

της περιοχής που ευχαρίστησε δημό-

σια ο Σύλλογος (Στεργίου, Σκλαβενί-

της, Βενέτης, Τογρίδης).

Την εκδήλωση φέτος ο Σύλλογος την

υλοποίησε σε συνεργασία με το νο-

μικό πρόσωπο του Δήμου (ΟΑΠΠΑ).

Παρευρέθησαν και εκπρόσωποι της

Δημοτικής Αρχής, ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος ο οποίος απηύθυνε

χαιρετισμό, ο αντιπρόεδρος του

ΟΑΠΠΑ Γ. Αγαλιώτης, οι αντιδήμαρχοι

Δ. Βαμβασάκης & Χρ. Βαδάσης,

Ο Αη-Βασίλης στην Ευρυάλη της Βούλας
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Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ

Μαρκοπούπου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Μονοήμερη εκδρομή Στενή Ευβοίας-Δίρφη-Χαλκίδα                                        

Τιμή μεταφοράς: 11 €                           

Ώρα αναχώρησης: 07:30π.μ. και από τα  δύο ΚΑΠΗ                                           

Εγγραφές: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τα μέλη θα παρακολουθήσουν στο θέατρο Κνωσσός

τη θεατρική παράσταση “Το όνειρο του κύκνου”. Οι

ήρωες της λίμνης των κύκνων του Τσαικόφσκι με-

ταφέρονται στην εποχή μας, σε μια παράσταση

σύγχρονου χοροδράματος. 
Ερμηνεύουν: Πόπη Αστεριάδη, Λάμπρος Τσάγκας, Σοφία

Τρανά και  πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Καλλιτεχνική επιμέ-

λεια: Φώτης Μεταξόπουλος, 

Τιμή εισιτηρίου: 7 €

Τιμή μεταφοράς:  5 €

Ώρα αναχώρησης: 5:30 μ.μ. από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

5:45 μ.μ.από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.

Εγγραφές: Πέμπτη 14 Ιανουαρίου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ

ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ:
ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου

Ώρα:11:00π.μ.

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Ώρα:11:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πρωινός περίπατος στη λίμνη Μαραθώνα. 
Τιμή μεταφοράς: 6 €  

Ώρα αναχώρησης: 09:00π.μ. και από τα  δύο ΚΑΠΗ                                                                                   

Εγγραφές : Πέμπτη 21 Ιανουαρίου      

Εορταστικές εκδηλώσεις... στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ξωτικά,

κουρδιστά παιχνίδια και πολλές χα-

ρούμενες εκπλήξεις περιμένουν τους

επισκέπτες και επιβάτες του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών.

Tην Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, 10.00 -

15.00, στο Επίπεδο Αναχωρήσεων του

Αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος,

στο  Χώρο Ελεύθερης Πρόσβασης.

Xmas Happy Mascots

Δύο κεφάτες χριστουγεννιάτικες μα-

σκότ, το Ξωτικό των Χριστουγέννων

με τα ακροβατικά του κόλπα και το

ζωντανό παιχνίδι Miss Carousel, έρ-

χονται στο χώρο του αεροδρομίου για

να σκορπίσουν χαρά, να μοιράσουν

ευχετήριες κάρτες και να φωτογραφη-

θούν με μικρούς και μεγάλους.

Living Statue

Το Living Statue, το άγαλμα που «ζων-

τανεύει» με ένα κούρδισμα, σας καλεί

να του δώσετε ζωή φέτος τα Χριστού-

γεννα.

Το εορταστικό σκηνικό ολοκληρώνει

ένα Transformation booth με χριστου-

γεννιάτικα αξεσουάρ και props για να

«μεταμορφωθείτε» και να φωτογρα-

φηθείτε για χάρη των γιορτών.

Συναυλία από το Πειραματικό

Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο

Παλλήνης

Κάλαντα και χριστουγεννιάτικες με-

λωδίες με παραδοσιακά όργανα από

την ορχήστρα του Πειραματικού Μου-

σικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλή-

νης πλαισιώνουν αρμονικά την

Παραμονή των Χριστουγέννων.

Το μουσικό σύνολο αποτελείται από

μαθητές που επέλεξαν να ασχολη-

θούν με την παραδοσιακή μουσική της

xώρας, αλλά και των γειτονικών

χωρών  με κοινά μουσικά ιδιώματα.

Επιμέλεια - Διδασκαλία: Κάρολος

Κουκλάκης -Ειρήνη Δερέμπεη

Εορταστικές μελωδίες από

τους Vanila Swing

Μία swing συναυλία με εορταστικό

άρωμα. Οι Vanila Swing θα παρουσιά-

σουν τα… δικά τους μουσικά Χριστού-

γεννα αποχαιρετώντας το 2015.

Οι Vanila Swing δημιουργήθηκαν το

2011 στην Αθήνα και ύστερα από αρ-

κετές αλλαγές στα μέλη τους και πολ-

λές μουσικές αναζητήσεις, κατέληξαν

στη σημερινή τους σύσταση και μου-

σική κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα

είναι μια μίξη από rock 'n' roll, rockabilly

του '50 και swing του '40 vintage αι-

σθητικής, εμπλουτισμένη από σύγ-

χρονο ήχο.

Vanila Swing:

• Λήδα Αγγελάκη (Φωνή)

• Παναγιώτης Παπαπορφυρίου (Κι-

θάρα)

• Αντρέ Νικάκης (Μπάσο)

• Τony Stone(Τύμπανα)

Αναλυτικό το πρόγραμμα

http://www.aia.gr και www.elculture.gr. 

Oι εκδηλώσεις συνεχίζονται
στο Δήμο Διονύσου

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

19.00 Διόνυσος, Πολιτιστικό Κέντρο

Εγκαίνια ΚΑΠΗ Διονύσου και Χριστουγεννιάτικη

Γιορτή.

19.00 Δροσιά, Πλατεία. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή με

ζωντανή μουσική και τραγούδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11.00 Δροσιά, Πλατεία

Παιδική Γιορτή με σιντριβάνι σοκολάτας, κλόουν, μπα-

λονοκατασκευές και δώρα για όλα τα παιδιά.

19.00 Δροσιά, Πλατεία. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή με

ζωντανή μουσική και τραγούδια.

ΤΕΤΑΡΤΗ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18.00 Διόνυσος, Πολιτιστικό Κέντρο

Παιδική Γιορτή με μουσική, face painting, δώρα από

τον  Άγιο Βασίλη και πολλές εκπλήξεις!

……. Αγάπη για τον άλλο σημαίνει

να προσπαθείς να τον πλησιάσεις.

Σημαίνει να του δείχνεις ποιος

πραγματικά είσαι και όχι ποιος θα’

θελες να είσαι. Σημαίνει να τον δέ-

χεσαι γι’ αυτό που είναι και όχι για

αυτό που θα΄θελες να είναι. Αυτό

ισχύει για τους καινούργιους φί-

λους και για τους παλιούς, για την

οικογένεια – γονιούς και παιδιά –

και για κάθε άλλον άνθρωπο…… 

“Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον” Λέο

Μπουσκάλια.

Ο Γιάννης Βούρος επιστρέφει,  δε-

καπέντε χρόνια μετά την τεράστια

εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία

που σημείωσε με τα “Παιδιά ενός
κατώτερου θεού”, στο θέατρο

Βεάκη μέχρι την Κυριακή των

Βαΐων.

Το θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ

“Σάρα - τα παιδιά ενός κατώτερου

θεού” γράφτηκε το 1979 και ανέ-

βηκε για πρώτη φορά στο Play-

writh’s Lab του Πανεπιστημίου του

Νέου Μεξικού, όπου ο Μέντοφ είναι

δραματουργός και πρόεδρος του

Drama Department.

Στην Ελλάδα ανέβηκε για πρώτη

φορά το 1980-81 στο θέατρο Σού-

περ Σταρ από τον θίασο της Έλλης

Λαμπέτη σε μετάφραση Παύλου

Μάτεσι και σκηνοθεσία Παντελή

Βούλγαρη, με την ίδια στο ρόλο της

Σάρα και τον Λευτέρη Βογιατζή στο

ρόλο του Τζέημς. Ήταν η τελευταία

της εμφάνιση στη σκηνή.

Είκοσι χρόνια μετά, το 2000, ο Γιάν-

νης Βούρος το ανεβάζει στο θέατρο

Αλάμπρα σε μετάφραση και σκηνο-

θεσία του ίδιου, με πρωταγωνίστρια

την Πέγκυ Τρικαλιώτη στο ρόλο της

Σάρα και τον ίδιο στο ρόλο του Τζέ-

ημς. Η παράσταση παίχτηκε - με τε-

ράστια επιτυχία – για δύο χρόνια

ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς.
Θέατρο Βεάκη Στουρνάρη 32 Αθήνα

τηλέφωνο 210 5223522

Μετάφραση, απόδοση και σκηνοθεσία:

Γιάννης Βούρος

Μουσική : Σταμάτης Κραουνάκης

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Δανάη Αναγνώστου

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Τους ρόλους ερμηνεύουν:

Γιάννης Βούρος, Χρύσα Παπά

Αντιγόνη Γλυκοφρύδη, Ντίνος Καρύδης,

Θοδωρής Αντωνιάδης, Τζωρτζίνα Κώνστα,

Λουκία Πεσκετζή

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 

Τετάρτη         19.15    

Πέμπτη         20.00

Παρασκευή  21.00   

Σάββατο        18.15 και 21.15     

Κυριακή         19.15   

Τιμές εισιτηρίων : 20 €, φοιτητικό 15 €, 12

€ ανέργων και τρίτης ηλικίας.

“ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ” στο θέατρο Βεάκη
του Μαρκ Μέντοφ
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Το Δέντρο που μισούσε 
τα Χριστούγεννα" 

To “Eλεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο” «ΕΜΠΡΟΣ»

οργανώνει μια σειρά δράσεις με ενδιαφέρον από παρα-

στάσεις μέχρι μαθήματα χορού και πολλά άλλα. 

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου από 12 έως 4 το απόγευμα

μπορείτε να παρακολουθήσετε μία πρωτότυπη διαδρα-

στική θεατρική παράσταση με τίτλο: "Το Δέντρο που Μι-
σούσε Τα Χριστούγεννα"! Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά

ηλικίας 3-8 αλλά και σε όλους εμάς που επιμένουμε να πα-

ραμένουμε παιδιά! 

Βρισκόμαστε στο σπίτι του Αι-Βασίλη. Το Δέντρο είναι θυ-
μωμένο και απελπισμένο γιατί όχι μόνο έχουν χαθεί τα
στολίδια του, αλλά και χρόνια τώρα το νόημα και η ουσία
των Χριστουγγένων. Ο Βουβού, το πιο έμπιστο ξωτικό τού
Αι-Βασίλη, ανακαλύπτει πως τα στολίδια δεν είναι χαμένα,
αλλά κλεμμένα και ταξιδεμένα στην μακρινή και υπόγεια
χώρα των Καλικάτζαρων! Με την συνοδεία των παιδιών,
θα ξεκινήσει για ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες με σκοπό
να βρεθούν τα χαμένα στολίδια. Τι έπεται να συμβεί σε
αυτή τη δύσκολη αναζήτηση; Θα τα καταφέρουν τελικά;
Θα χρειαστεί να συναντήσουν τους κατά τα λεγόμενα τρο-
μακτικά άσχημους και κακούς Καλικάτζαρους; Θα βρούνε
κάτι πέρα από αυτό που ψάχνουν; 
Σας περιμένουμε να το ανακαλύψουμε παρέα! 
Με αγάπη και σκανταλιά... ολόδικοί σας... ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΟΥΑ!

Το Εμπρός βρίσκεται στου Ψυρρή στην οδό Ρήγα Παπα-

μίδου. Είναι μια καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική κα-

τάληψη με οριζόντια λειτουργία που βασίζεται στις αρχές

της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης. Κάθε Κυ-

ριακή μετά τις 7.00 μ.μ. γίνεται η Ανοιχτή του Συνέλευση

όπου συζητιούνται θέματα διαχείρισης και προγραμματι-

σμού των εκδηλώσεων που διαμορφώνονται από κοινού

Η  Φιλαρμονική Ορχήστρα και η

Χορωδία συμπράττουν με κατα-

ξιωμένους καλλιτέχνες και μου-

σικά σχήματα, στο πλαίσιο των

εορταστικών εκδηλώσεων «Η

Αθήνα γιορτάζει», και οι εκδηλώ-

σεις συνεχίζονται με πολύ μεγάλη

συμμετοχή και επιτυχία, σε διά-

φορα σημεία της πόλης.

Tην Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις

11.30 η Χορωδία του Δήμου

Αθηναίων συναντά τη σοπράνο

Μυρσίνη Μαργαρίτη, τον τενόρο

Χρήστο Δεληζώνα και το βαρύτονο

Χάρη Ανδριανό στη χριστουγεννιά-

τικη συναυλία της με έργα των κο-

ρυφαίων συνθετών B. Britten και C.

Saint- Saëns. 

Μουσική διεύθυνση: Σταύρος Μπε-

ρής

Η είσοδος  είναι ελεύθερη με δελτία

εισόδου, κατόπιν κράτησης θέσης

στο τηλ. 2111000365 και ηλεκτρο-

νικά στο www.ticket365.gr

Θέατρο Παλλάς Βουκουρεστίου 5,

Aθήνα

Στην Πλατεία Κοτζιά
26 Δεκεμβρίου – 1 Ιανουάριου,

10.00-18.00

Εργαστήριο δημιουργίας κινούμε-

νης εικόνας για παιδιά ηλικίας 6-10

ετών. Ένα διαδραστικό παιχνίδι

εξερεύνησης του κόσμου του ani-

mation, όπου οι μικροί μας φίλοι θα

δημιουργήσουν το πρώτο τους έργο

κινούμενης εικόνας.

26/ 12 Εθνικός Κήπος «Αναγνώ-
σεις στην παιδική βιβλιοθήκη του
Κήπου» 12.00 «Ο πειρατής Περπε-
ρούα και τα κάλαντα» της Αλεξάν-

δρας Μπίζη, εκδόσεις Πατάκη

Διερμηνεία στη νοηματική: Ανδρο-

νίκη Ξανθοπούλου.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: Στην εί-

σοδο του Εθνικού κήπου (επί της

Λ. Αμαλίας) Μουσική Σκηνή Πλα-

τείας Συντάγματος 18.00 Συναυ-

λία του Εργαστηρίου Ελληνικής

Μουσικής του Δήμου Αθηναίων

Ερμηνεύουν: Δώρα Λουίζου και

Μανώλης Σκουλάς. Μουσική διεύ-

θυνση: Χρήστος Χαλκιάς

Χριστουγεννιάτικα

χωριά στη Βούλα
Τα χριστουγεννιάτικα χωριά λειτουργούν καθημερινά

στη Βούλα και στη Βάρκιζα έως και τις 6 Ιανουαρίου

με εικαστικό εργαστήρι, face painting, μουσικοκινη-

τικά παιχνίδια και το «Ταχυδρομείο του Αι Βασίλη». 

Ώρες λειτουργίας των εργαστηρίων το πρωί από τις

11:00 έως και τις 14:00 και το απόγευμα από τις

17:30 έως και τις 21:00.

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία

Βούλας (πλατεία Ιμίων), ώρα 13:00 θα ...τρέξει  «Το
μουσικό εξπρές των Χριστουγέννων» από τους «Lab

Music Education». Ποπ, ροκ και μπλουζ επιτυχίες με

Χριστουγεννιάτικο χρώμα.

Παράλληλα θα λειτουργεί το παγοδρόμιο στο χώρο

στάθμευσης στην πλατεία.

Πρόσκληση τοπικών καλλιτεχνών

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς καλ-

λιτέχνες, προκειμένου να συμμετάσχουν, παρουσιάζοντας το έργο

τους, σε κύκλο εκδηλώσεων, που θα γίνουν τον Φεβρουάριο του 2016

και θα στοχεύουν στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και

του πολιτιστικού προϊόντος των πολιτών του Δήμου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους, περι-

γραφή του καλλιτεχνικού τους πεδίου, ένα σύντομο βιογραφικό,

καθώς και συνοπτική περιγραφή του έργου που προτίθενται να παρου-

σιάσουν, στην διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης: press@pallini.gr

Μαγευτική παράσταση στο

Δήμο Μαρκοπούλου 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν την προπαραμονή

της Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα

6.30 μ.μ., σε μια μαγευτική παράσταση, στον Πολυ-

χώρο Πολιτισμού «Νικολάου & Κωνσταντίνου Μεθε-

νίτη», στον 1ο όροφο του Δημοτικού

Κινηματοθεάτρου «Άρτεμις».

Τα παραμύθια «Η βασιλόπιτα και τα χαρτιά», «Ο
καλός Φρατζολάκης», «Τα δώρα του Δεκέμβρη» και

οι «Καλικάντζαροι στο μύλο», μπλέκονται το ένα μέσα

στο άλλο, ενώ διανθίζονται από παραδοσιακά κάλαντα

και τραγούδια, με τη συνοδεία βιολιού, κιθάρας, νέϋ

και κρουστών.

Η παράσταση είναι χορηγία της Οινοποιΐας Νικολακο-

πούλου, για τα παιδιά του Δήμου. 

Μια βόλτα στην Αθήνα που γιορτάζει
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Κλειστές οι Υπηρεσίες Δόμησης,

το ΚΕΠ και η Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου Μαρκοπούλου 

από 28 Δεκεμβρίου

Ανοιχτές ξανά στις 5 Ιανουαρίου 2016 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει, ότι λόγω της

άμεσης και συντομότερης δυνατής μετεγκατάστασης

των παρακάτω Υπηρεσιών του, σε νέο κτίριο (Παπα-

δημητρίου 33, Μαρκόπουλο), δεν θα μπορεί να εξυπη-

ρετήσει το κοινό, κατά τα ακόλουθα χρονικά

διαστήματα:

Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μαρκοπούλου (Πολεοδο-

μία):

Από Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015, έως και Δευτέρα,

4 Ιανουαρίου 2016.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.):

Από Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, έως και Δευτέρα, 4

Ιανουαρίου 2016.

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μαρκοπούλου:

Από Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015, έως και Δευτέρα,

4 Ιανουαρίου 2016.

Όλες οι παραπάνω Υπηρεσίες, θα είναι ξανά ανοιχτές

στο κοινό, από την Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ζητάει την κατανόηση των

συμπολιτών μας.

Αναγνώσεις κειμένων 

για τους Ομηρικούς ήρωες

Εναρξη νέου κύκλου 

Ολοκληρώθηκε, 18/12, ο α΄κύκλος των φετινών  συ-

ναντήσεων με θέμα τους ομηρικούς ήρωες μέσα από

τους αρχαίους τραγικούς και τη νεότερη ποίηση. 

Ο Αίας και ο Φιλοκτήτης  μέσα από τη ματιά του Σο-

φοκλή και του Ρίτσου, η Ελένη μέσα από την ανατρε-

πτική ματιά του Ευριπίδη. Μετά τις γιορτές θα

ολοκληρωθεί ο κύκλος της Ελένης μέσα  από τη λει-

τουργία του μύθου της στη νεότερη ποίηση. 

Οι συναντήσεις γίνονται Τρίτη και Παρασκευή στις

5.30.

1.Ιλιάδα στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του πρ.κάμ-

πινγκ Βούλας

2.Οδύσσεια στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του πρ.

κάμπινγκ Βούλας

3.Αίας, Σοφοκλής

4. Φιλοκτήτης στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του πρ.

κάμπινγκ Βούλας

5. Ελένη, Ευριπίδης Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος πρ.

κάμπινγκ Βούλας.

Τις συναντήσεις επιμελείται η Ασπα Αρώνη - Κό-

τσαλη και από ότι ακούμε έχει γοητεύσει το κοινό της.

Οι συναντήσεις γίνονται στον αυτοδιαχειριζόμενο

χώρο του πρ. κάμπινγκ Βούλας.

http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέταξε

στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων

της Περιφέρειας Αττικής έργα συνο-

λικού ύψους 4,7 εκ. ευρώ υπέρ του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλ-

λος, παρευρέθη στη συνεδρίαση του

Περιφεριεακού Συμβουλίου (16 Δε-

κεμβρίου), και τοποθέτηθηκε  τονί-

ζοντας τη σημασία των έργων και το

ρόλο τους στην αναβάθμιση της ποι-

ότητας ζωής των κατοίκων, ενώ εξή-

γησε ότι ο Δήμος έχει για τα

προτεινόμενα έργα, ώριμες μελέτες

και έτοιμα τεύχη δημοπράτησης. 

Θετικά εισηγήθηκε η περιφερειάρχης

Ρένα Δούρου, αλλά και ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που, με κατάληξη να εγκριθεί το

κονδύλι υπέρ του Δήμου 3Β.

Στο Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων

που εγγύθηκε ο Δήμος 3Β ότι έχει

ώριμες μελέτες περιλαμβάνονται:

1. «Συντήρηση και βελτίωση οδικού

δικτύου», προϋπολογισμού

1.500.000,00 € με ΦΠΑ. Με το έργο

αναβαθμίζεται η ποιότητα του οδι-

κού δικτύου στις περιοχές «Λαθού-

ριζα» και «Μηλαδέζα» της

Δημοτικής Ενότητας Βάρης.

2. «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και

δικτύων αποστράγγισης στο Δημο-

τικό Στάδιο Βουλιαγμένης», προ-

ϋπολογισμού 377.572,74 € με ΦΠΑ.

Με το έργο αυτό, θα αποκατασταθεί

πλήρως η λειτουργικότητα του γη-

πέδου, και η ασφαλής χρήση του

από τους αθλούμενους. 

3. «Διαμόρφωση αύλειων χώρων

σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης», με προϋπο-

λογισμό 300.000,00 € με ΦΠΑ. Το

έργο αφορά την επίστρωση ελαστι-

κού συνθετικού τάπητα, ακρυλικής

βάσης, σε αύλειους χώρους των

σχολικών μονάδων. Ετσι εξασφαλί-

ζεται η κατασκευή ποιοτικών αθλη-

τικών υποδομών σύμφωνα με τις

διεθνείς προδιαγραφές. 

4. «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δη-

μόσιων ανοιχτών χώρων του

Δήμου», στην περιοχή Μηλαδέζας

της Δημοτικής Ενότητας Βάρης,

προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με

ΦΠΑ. Με το έργο αυτό επιτυγχάνε-

ται η ανάπλαση μιας έκτασης έξι  και

πλέον στρεμμάτων, εξαιρετικής ση-

μασίας για το Δήμο καθώς εξυπηρε-

τεί ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος κι

ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Με τη δημιουργία πλατείας (Πλατεία

25ης Μαρτίου) στο συγκεκριμένο

χώρο, ο οποίος σήμερα παραμένει

απαξιωμένος και αναξιοποίητος, θα

επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των

περιβαλλοντικών συνθηκών της πε-

ριοχής και της ποιότητας ζωής των

κατοίκων. 

Εκτός από τα συγκεκριμένα έργα, ο

Δήμαρχος ζήτησε από το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο να θέσει σε προτε-

ραιότητα την άμεση χρηματοδότηση

κατασκευής του ρέματος «Κόρμπι»,

προϋπολογιζόμενου ύψους 21,5

εκατομμύρια €.  

σ.σ. Κουραστήκαμε να το γράφουμε.

Από τις πλημμύρες του 1993 το

ρέμα του Κόρμπι φτιάχνεται και

έχουμε 2016 αύριο!!!

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης είναι οι δύο

υποψήφιοι πρόεδροι της Ν.Δ. που

προέκυψαν από την εκλογική διαδι-

κασία της 20ής Δεκεμβρίου, με

πολλά προβλήματα, είναι αλήθεια,

και πολλές καθυστερήσεις στη δια-

δικασία, με αποτέλεσμα να δοθεί

παράταση στην εκ-

πνοή της ψηφοφο-

ρίας, αλλά και πάλι

δεν πρέπει να ολο-

κληρώθηκε η ψηφο-

φορία από όλους

τους ενδιαφερόμε-

νους να ψηφίσουν.

Ο μεταβατικός πρό-

εδρος της ΝΔ Γιάν-

νης Πλακιωτάκης

δήλωσε ευχαριστη-

μένος για τους

400.000  πολίτες που ψήφισαν.

Η εκλογική διαδικασία θα επαναλη-

φθεί αφού κανένας εκ των υποψη-

φίων δεν συμπλήρωσε την απόλυτη

πλειοψηφία, την Κυριακή 10 Ιαου-

ναρίου 2016. Σ’ αυτή την εκλογική

θα ψηφίσουν μόνο όσοι ψήφισαν

την πρώτη Κυριακή και εκεί που

ψήφισαν την πρώτη φορά.

Τρίτος στην προτίμηση έρχεται ο

Απόστολος Τζιτζικώστας και τέταρ-

τος ο 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Tα τελικά αποτελέσματα των εκλο-

γών, όπως μας κοινοποίησε ο Προ-

εδρεύων της Κεντρικής

Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ)

της Νέας Δημοκρατίας,  Ιωάννης

Τραγάκης. 

«Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση και
επιβεβαιώθηκαν τα τελικά αποτελέ-
σματα για την ανάδειξη του νέου
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. 
Κατά τη διαδικασία παρουσιάσθη-
καν κάποια τεχνικά θέματα που αν-
τιμετωπίσθηκαν επιτυχώς, γι’ αυτό
χρειασθήκαμε και περισσότερο
χρόνο. 
Μην ξεχνάτε ότι τρεις λειτουργίες
έκανε η Επιτροπή μας: Έκανε τη
λειτουργία των εφορευτικών επι-
τροπών, τη λειτουργία των Προ-
έδρων, δηλαδή των δικαστικών για
τις Εθνικές Εκλογές και την επιβε-
βαίωση που γίνεται από τα Πρωτο-
δικεία. Αυτός ήταν και ο λόγος για
την καθυστέρηση.

Επί εγκύρων ψηφοδελτίων 404.078,

έλαβαν: 

Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: 39,8%   2 160.823 

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 28,5%   2   115.162 

ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: 20,3 %   2 82.028   

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 11,4% 2 46.065

ψήφους

Μεϊμαράκης - Μητσοτάκης στο δεύτερο γύρο

Έργα ύψους 4,7 εκ. ευρώ στο Δήμο 3Β από την Περιφέρεια
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Δώδεκα συζητήσεις

Περί Φωτογραφίας

Ο κύκλος των δώδεκα συζητήσεων περί φωτογραφίας,

απευθύνεται σε ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας και

επαγγέλματος, που τους απασχολούν ερωτήματα σχετικά

με το τι είναι φωτογραφία, αν – και τι - μπορεί 

να υπάρχει πέρα από τις γνωστές φωτογραφικές εφαρμο-

γές, αν η φωτογραφία (μπορεί να) είναι (και) τέχνη, 

πως και πότε μπορεί να είναι.

Μπορεί να ενδιαφέρονται άνθρωποι που φωτογραφίζουν

τακτικά ή περιστασιακά, που φωτογραφίζουν στις διακοπές

τους, στις φιλικές συναθροίσεις, που επικεντρώνονται στα

πρόσωπα της οικογένειάς τους, σε τοπία ή ζώα και που διε-

ρωτώνται αν αυτό είναι το μόνο είδος φωτογραφίας που

μπορούν να κάνουν και αν τα όποια άλλα είδη είναι για

επαγγελματίες φωτογράφους.

Μπορεί να ενδιαφέρεται οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε

προβληματίζεται σχετικά με το αν φωτογραφίζοντας κά-

ποιος μπορεί να αποτυπώσει ο,τιδήποτε άλλο εκτός από

την προφανή πραγματικότητα, τι άλλο θα μπορούσε να

είναι αυτό και πως θα μπορούσε να γίνει.

Οι συζητήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδο-

μάδα, κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 6:00μμ έως τις 8:00μμ. στο

αυτοδιαχειριζόμενο πρ. Κάμπινγκ Βούλας δίπλα από το

ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο κτίριο της εισόδου

Θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Γενάρη 2016

Ο κύκλος των δώδεκα συζητήσεων περί φωτογραφίας δεν

είναι σεμινάριο φωτογραφικής τεχνικής – δεν είναι καν σε-

μινάριο – δεν είναι εργαστήρι (workshop), δε είναι μάθημα

εξοικείωσης με το φωτογραφικό εξοπλισμό. 

Αντίθετα είναι απαιτούμενο οι συμμετέχοντες να έχουν λυ-

μένα τα βασικά ζητήματα χρήσης της φωτογραφικής μη-

χανής και να έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις λήψης μίας

τεχνικά επαρκούς φωτογραφίας. Και αυτό όχι γιατί είναι

πραγματικά τόσο απαραίτητο στη διάρκεια των συζητή-

σεων, αλλά περισσότερο προκειμένου να μη μας κατατρέ-

χει η ανασφάλεια και η αμφιβολία σχετικά με την τεχνική

διαδικασία της φωτογραφικής λήψης, με πιθανότερη συνέ-

πεια την συχνή ή και μόνιμη παρέκκλιση των συζητήσεων

προς την κατεύθυνση επίλυσης 

πρακτικών ζητημάτων.

Στις περί φωτογραφίας περιπλανήσεις μας θα χρησιμοποι-

ούμε σαν αφετηρία κάποια από τα πολλά ενδιαφέροντα

κείμενα που έχουν γραφτεί για τη φωτογραφία – και ο καθ’

ένας και κάθε μία μπορεί να προτείνει για συζήτηση κάποιο

συγκεκριμμένο που γνωρίζει ή έχει διαβάσει. Θα ξεκινή-

σουμε με αποσπάσματα από το «μνημειώδες» βιβλίο της

Susan Sontag «Περί Φωτογραφίας», μαζί με άρθρα και απο-

σπάσματα από βιβλία από τα πάμπολλα του Πλάτωνα Ρι-

βέλλη.

Τις παρουσιάσεις, τα κείμενα, τις συζητήσεις εισηγείται 

ο Αντώνης Σπανολιός, ο οποίος όπως γράφει δεν είναι

«επαγγελματίας» φωτογράφος και δεν θεωρεί τον εαυτό

του δάσκαλο φωτογραφίας. Είναι «μαθητής» σαν κι’ εσάς,

ίσως και λίγο ερευνητής.

http://www.voulacamp.blogspot.gr/p/blog-page_30.html θα

βρείτε πληροφορίες πρόσβασης και χάρτη.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι απολύτως δωρεάν,

όλη δε η οργάνωση, η προετοιμασία, οι παρουσιάσεις και

η διάθεση του χώρου και των μέσων, είναι αποτέλεσμα αφι-

λοκερδούς εθελοντικής προσφοράς.

Για συμμετοχή: antonis.spanolios@hotmail.com ή SMS στον

αριθμό 6948000171 (Cosmote).

Επιτροπή καθαριότητας

στη Βουλιαγμένη

Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής για την επίβλεψη

της καθαριότητας της Βουλιαγμένης αισθάνθηκε το

τοπικό συμβούλιο και στη συνεδρίαση της 17ης Δε-

κεμβρίου, το συζήτησε στην ημερήσια διάταξη.

Προφανώς για να προκύψει η ανάγκη αυτή έχουν

δεχθεί παράπονα πολιτών για έλλειψη καθαριότη-

τας. Και δεν το λέμε αυτό από κριτική διάθεση, αλλά

τέτοια παράπονα έχουμε δεχθεί κι εμείς ως εφημε-

ρίδα.

Η Επιτροπή λοιπόν που συστήθηκε είναι τριμελής

και αποτελείται από δύο πολίτες και έναν σύμβουλο.

Συγκεκριμένα από την πρόεδρο Αννα Λεντή -Τομο-

πούλου, τον Δ. Κακογιαννάκο και τον πρώην δημο-

τικό σύμβουλο Παν. Σκουζή. 

Μένει το ερώτημα πού θα κάνει τα παράπονά της η

Επιτροπή!

H δημοτική συνεδρίαση του

Δήμου 3Β την περασμένη

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου,

είχε ένα σημαντικό θέμα,

που αφορά την πενταετία

της παρούσας δημοτικής

Αρχής· το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα του Δήμου.

Θα περίμενε κανείς ότι θα

αφιερωνόταν ο χρόνος

στην παρουσίαση του προ-

γράμματος.

Ομως δεν έγιναν έτσι τα

πράγματα. Οι προ ημερη-

σίας ερωτήσεις για τα τε-

κταινόμενα στον Αθλητικό

Ομιλο Βουλιαγμένης, οι αλ-

ληλοκατηγορίες μεταξύ του

Παντελή Κασιδόκωστα και

της Μαρίας Σίνα, πολιτών

από το ακροατήριο, αλλά

και η μεγαααααάλη απάν-

τηση του δημάρχου Γρ.

Κωνσταντέλλου τράβηξαν

τη διαδικασία με αποτέλε-

σμα να ξεκινήσει η παρου-

σίαση απελπιστικά αργά.

Παρερμηνεία και των δημο-

τικών συμβούλων που ζήτη-

σαν πληροφορίες από το

δήμαρχο για τα έκτροπα

που συνέβησαν στον Α. Ο.

Βουλιαγμένης, αλλά και του

δημάρχου που παρασύρ-

θηκε και απάντησε.

Οι Σύλλογοι είναι αυτόνο-

μοι οργανισμοί και δεν

ελέγχονται από το Δήμο, ει

μη μόνον στο κομμάτι που

χρησιμοποιούν εγκαταστά-

σεις του Δήμου ή οργανώ-

νουν εκδηλώσεις με

κονδύλια του Δήμου.

Δεν έχει καμμία αρμοδιό-

τητα ο Δήμος να ελέγξει τα

μέλη του Συλλόγου και την

εκλογική διαδικασία.

Εχει δικαίωμα να ζητήσει

νομιμοποιητικά χαρτιά και

μέχρι εκεί.

Παγοδρόμιο

Ως έκτακτο συζητήθηκε το

προαποφασιμένο θέμα, της

εγκατάστασης παγοδρο-

μίου στη Βούλα.

Και λέμε προαποφασισμένο

γιατί είχε αρχίσει και στηνό-

ταν από ημέρες, χωρίς καμ-

μία απόφαση του Δ.Σ. Οι

δύο διαγωνισμοί που έγιναν

απέβησαν άγονοι, αφού δεν

εμφανίστηκε κανένας εν-

διαφερόμενος γιατί ο δήμος

ζητούσε διασφαλίσεις ότι

θα εισπράξει τα χρήματα

που θα δαπανηθούν σε

ρεύμα για την εγκατά-

σταση.

Μόλις λοιπόν αφαίρεσε την

εγγυητική και την προκατα-

βολή εμφανίστηκε ένας

υποψήφιος.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο

δήμος χρεώθηκε την περ-

σινή χρονιά για το παγο-

δρόμιο γύρω στα 3000

ευρώ, αφού τον πρώτο

μήνα πλήρωσε ο ίδιος το

ρεύμα και τον επόμενο,

1800 ευρώ βεβαιώθηκαν

στον επιχειρηματία, ο

οποίος την ...έκανε.

Φέτος λοιπόν αποφάσισαν

να το παραχωρήσουν στην

ουσία, αφού δεν έχουν καμ-

μία διασφάλιση ότι δεν θα

ζημιώσει ο Δήμος. Και μάλι-

στα όταν ο “επιχειρηματίας”

είναι ο υπάλληλος του περ-

σινού επιχειρηματία!

Θα μπορούσαν με μία από-

φαση να πουν ότι παραχω-

ρούν το χώρο, πληρώνουν

το ρεύμα για να προσφέ-

ρουν στα παιδιά μια χρι-

στουγεννιάτικη χαρά για να

μην κοροϊδευόμαστε με-

ταξύ μας...

Για τα έργα που γίνονται

στο 2ο Νηπιαγωγείο έθεσε

τον προβληματισμό του ο

αντιπρόεδρος Δημ. Κιούκης

γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυ-

χήματος, αφού το συγκρό-

τημα λειτουργεί. Μάλιστα

όπως είπε, πληροφόρησε

αρμοδίως και τον υπεύθυνο

Ν. Βάσση για το θέμα.

Μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά

η συνέχεια εξελίχθηκε με

ερωτοαπαντήσεις, απρεπείς

εκφράσεις και τοιαύτα στο

περιβόητο faicebook, το

οποίο μετέφεραν και στη

συνεδρίαση του Δ.Σ.

Θεωρώ ότι τα θεσμικά όρ-

γανα δεν θα πρέπει να

απαντούν μέσα από τα

μέσα δικτύωσης για θέματα

του Δήμου. Υπάρχει το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, υπάρχει

η ιστοσελίδα του Δήμου να

δοθούν οι αρμόδιες απαντή-

σεις.

Για το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα που θα σηματοδο-

τήσει την εξέλιξη του

Δήμου μέχρι το 2019 θα

ασχοληθούμε στο επόμενο

φύλλο.

Αννα Μπουζιάνη

Εργα στην εκπνοή

του χρόνου...

Koνδύλια για τη μεταφορά μαθητών

Εγκρίθηκαν 40 εκατομ. ευρώ σε όλες τις περιφέρειες της

χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταφορά

των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016.

Είναι ένα μέρος από το συνολικό ποσό που πρέπει να

δοθεί.

Στην Ανατολική Αττική αναλογούν 571.000 ευρώ.

"Αποκατάσταση Χλοοτάπητα 

Γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα"

Υπεγράφη προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέ-

ρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα  για την "Αποκα-

τάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα",

συνολικού προϋπολογισμού 872.000 ευρώ (μαζί με το

ΦΠΑ 23%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέ-

ρειας και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες

που αφορούν στην ανακατασκευή του γηπέδου προκειμέ-

νου να επιστρωθεί με τεχνητό χλοοτάπητα, πλήρως εναρ-

μονισμένο με τις προδιαγραφές FIFA, κατασκευάζοντας

ένα γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 120 x 66m, κατάλ-

ληλο για αγώνες Εθνικής Κατηγορίας, Εθνικής Ερασιτε-

χνικής και σχολικούς αγώνες.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην αφετη-

ρία του κλασσικού Μαραθώνιου στο Δήμο Μαραθώνα. 

“Στιγμιότυπα” από τη συνεδρίαση

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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«Χριστός βροτωθείς,  ήν όπερ Θεός
μένη» Κοσμάς Μελωδός 

Και σε  ελεύθερη μετάφραση: Ο Χρι-
στός, παρ΄όλο  που έγινε άνθρωπος,
μένει όπως  και πρίν ήταν  ένας τέλειος
Θεός.   

Στην Παλαιστίνη κατά τα χρόνια του

Ιησού και των Aποστόλων, στη γλώσσα

του λαού εκτός από την Αραμαϊκή,

αυτή που ακουγόταν περισσότερο

ήταν η Ελληνική. «Έτσι μπορούμε με

βεβαιότητα να δεχθούμε,» γράφει  ο

πανεπιστημιακός καθηγητής  Δ. Μω-

ραϊτης (1966)  «ότι η λειτουργική
γλώσσα  εν τή πρώτη  χριστιανική Εκ-
κλησία, τήν αποτελουμένη εξ ελληνι-
στών Ιουδαίων και χριστιανών
διαφόρων άλλων,  ήταν η Ελληνική».

Φαίνεται δε  ότι αυτή η Ελληνική

γλώσσα εχρησιμοποιείτο στις λειτουρ-

γίες και από τη Ρωμαιοκαθολική  Εκ-

κλησία  μέχρι τη λήξη  του 3ον μ.Χ.

αιώνα. Από τον 3ον όμως και μετά  αυτή

άρχισε  να χρησιμοποιεί την  Λατινική.

Τον  8ο πάλι αιώνα η Βουλγαρική Εκ-

κλησία την αρχαία βουλγαρική  ακόμη

και οι  Ρώσοι, Κροάτες και Δαλματοί.

Αλλά και οι  Αρμένιοι την  Αρμενική, οι

των Αιθίοπες  την Αιθιοπική, οι Σύριοι

την Συριακή. Η αιτία  προφανώς  της

μεταφραστικής απομάκρυνσης από την

Ελληνική αποσκοπούσε στην καλύτερη

κατανόηση του θείου λόγου από τους

διάφορους λαούς. 

Επάνω στο  πρόβλημα της απλούστε-

ρης πρόσληψης του θείου λόγου,  στην

Ελλάδα πολλάκις  σύνεδροι Εκκλησια-

στικοί έχουν έρθει σε αντιπαράθεση. Σε

θερινό δε τεύχος  του περιοδικού “Εκ-

κλησία” (2011)  διαβάζω μεταξύ των

άλλων σχετικών και την διαμαρτυρία

του προσφάτως τελευτήσαντος  σεβά-

σμιου και  άρτι αγιοποιηθέντος μονα-

χού Παϊσίου, με την οποία   δηλώνει

ότι «Οι λαρυγγισμοί  ανατολικού τύπου
μακρόσυρτου αμανέ των δήθεν καλλι-
φώνων ιεροψαλτών και τα ακατανόητα
μουρμουρητά  των εν βιασύνη  παπά-
δων, πρέπει κάποτε να μπουν στο στό-

χαστρο για συζήτηση». 
Όντως ο  θείος λόγος πρέπει να εκφέ-

ρεται απλός και εν πολλοίς   διεισδυτι-

κός, ώστε αποτελεσματικά να εμβαίνει

στις ψυχές των πιστών.  Χρήσιμο επ’

αυτού να  θυμηθούμε και τον αγώνα

της πάλαι ποτέ βασίλισσας Ολγας να

μοιράσει μεταφρασμένα   τα “Ευαγγέ-

λια” στους  μαχόμενους στρατιώτες,

για την καλύτερη κατανόηση  του θρη-

σκευτικού περιεχομένου. Τότε δε αυτή

,είχε δεχθεί  και όχι μόνο δια λόγων,

τους μύδρους από θερμόαιμους φοιτη-

τές  και άλλους υπέρμαχους της “καθα-

ρευούσης”. 

Παρ΄ όλα ταύτα τουλάχιστον  για μένα

η χρήση της Ελληνικής αρχαΐζουσας

καθαρεύουσας στη μουσικότητα της

εκκλησιαστικής λειτουργικής  με μα-

γεύει. Αλλά επειδή  δεν μπορώ να υπε-

ρηφανευτώ ότι είμαι πιστός τηρητής

των τυπικών κανόνων των  θρησκευτι-

κών μου υποχρεώσεων, νοιώθω ότι

είμαι  ο έσχατος που δικαιούμαι  να εκ-

φέρω και έχω γνώμη επ΄αυτού.

Τέλος πάντων αυτή η  γλώσσα, στη χρι-

στουγεννιάτικη λειτουργική εκπέμπει

ανάταση ψυχής μοναδική. Τόσο στην

έκφραση τη λογοτεχνική, όσο και στη

φιλοσοφημένη λιτότητα της με την

οποία άριστα επιτυγχάνει το προσδο-

κώμενο.  

Με αυτή τη θέση θα ήθελα να περπατή-

σομε μαζί επιλεκτικά και  σε εσωτερική

σταχυολόγηση  στα τροπάρια των ημε-

ρών των Χριστουγέννων, τα οποία πάλι

κατά τον Μωραΐτη είναι γραμμένα κατά

αλφαβητική σειρά, από το Αλφα έως το

Ωμέγα. Στα τροπάρια αυτά, βήμα προς

βήμα η υμνωδία και ο ψαλμός περιγρά-

φει λακωνικά την  Βιβλική ιστορία της

γέννησης του Ιησού  Χριστού.  

Από το τροπάριο του  Κοσμά του Με-

λωδού της 20ης Δεκεμβρίου. μεταφέρω

τη  συγκλονιστική φράση «Λόγος γαρ
γεννάται».    
Σε ταπεινή ρήση εκφέρεται  η εξύψωση

της θρησκευτικής σημαντικότητας του

γεγονότος. Κατά δε  τους  θεολόγους

χρησιμοποιείται η λέξη της “Κένωσης”

δηλαδή της ταπείνωσης του Θεού στη

θνητή σάρκα για πληρώσει αυτή την έν-

νοια.

Αυτή  η ηχηρή αναγγελτική  ρήση  κα-

θηλώνει και  προκαλεί, ώστε  ευήκοον

πλέον το ούς να πληροφορηθεί τον με-

γάλο ‘’Λόγο’’. 

Και ο καταιγισμός στην είδηση αρχίζει

μόλις με το άκουσμα της ψαλμωδίας

του  σχετικού τροπαρίου της  21ης   Δε-

κεμβρίου,    όπου επαληθεύονται  όλες

οι προϋπάρχουσες προφητείες.  «Η δη-
μιουργός νυν προ-έρχεται Σοφία, αι
προφητικαί διανίσχουσι νεφέλαι ….ο
πλαστουργός ημών Θεός πλαστουρ-

γείται». 
Περιεκτικά  και λακωνικά  προβάλλεται

το: Να! επιτέλους επαληθεύοναι οι
Προφήτες.
Στα ενδιάμεσα των τροπαρίων ακούγε-

ται στο ‘’Προφητειών το Ανάγνωσμα’’:
Ο Μιχαίας  (ε,1-4) με το «εκ σου γαρ
μοι Βηθλεέμ  εξελεύσεται του είναι είς
άρχοντα εν τώ Ισραήλ», ο Ιερεμίας (Βα-

ρούχ, 36, δ’4) «εξεύρε πάσαν οδόν επι-
στήμης και έδωκεν  αυτήν Ιακώβ τώ
παιδί αυτού και Ισραήλ  τώ ηγαπημένω
υπ΄ αυτού.  Μετά δε αύτα επί της γής
ωφθη και τοις ανθρώποις συνενε-
στράφη», ο Ησαϊας (ζ  10 -16 , ή, 1-4 ,

8-10)   «Ιδού η παρθένος εν γαστρί
έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το
όνομα αυτού Εμμανουήλ..»  
Την  22α Δεκ  ψάλλεται   το «Παιδίον  ο

προών Βασιλεύς, ο των αιώνων τίκτε-

ται εκών, και υιός ημίν εδόθη», δηλαδή

και πάντοτε σε ελεύθερη εννοιολογική

μετάφραση: Σαν  παιδί  και με τη θέ-

ληση του  γεννιέται  αυτός που  ήταν ο

των  αιώνων βασιλιάς και παραδίνεται

σε εμάς τους θνητούς χάριν της δικής

μας σωτηρίας.

Σε άλλα χωρία της λειτουργικής των

ημερών, όπως   στο τροπάριο της 23ης

Δεκεμβρίου   μαθαίνομε ψέλνοντας   το

σκοπό της γέννησης  του Ιησού  με τις

υμνωδίες.

«Υμνώ σε βασιλεύ…,  Λύεις γαρ σει-
ράς των εμών παραπτωμάτων» 
Σε υμνούμε γιατί μας απαλλάσσεις από

τα αμαρτήματά μας

Την ημέρα της 24ης  του Δεκεμβρίου,  με

το τροπάριο πάλι δίνεται το πώς και

γιατί της γέννησης «Ώ των  υπέρ τον
νούν και αρρήτων μυστηρίων! τίκτεται
Θεός επί γής δι΄ ευσπλαχνίας». Με

τρόπο που δεν μπορεί να κατανοήσει ο

ανθρώπινος νούς  γεννιέται ο Θεος στη

γη από την πολλή του αγάπη και ευ-

σπλαχνία. Και σε συνέχεια:

«την δουλικήν εικόνα εαυτώ περιτιθέ-
μενος  όπως της δουλείας υφαρπάσει»
και γίνετα ο ιδιος  δούλος θνητός  για

να  απαλλάξει από τους ανθρώπους

από τη δουλεία του (του θνητού). 

Γι’ αυτό «Δεύρο Βηθλεέμ, ετοιμάζου τα
του τόκου. Ιθι Ιωσηφ απογράφου συν
Μαρία, σεπτοτάτη η φάτνη,  θεοφόρα
τα σπάργανα!,   ένθα η ζωή ενειλη-
θείσα, σειράς θανάτου διαρρήξει επι-
σφίγγουσα προς αφθαρσίαν βροτούς».
Ελα  Βηθλεέμ, να   ετοιμαστείς  για τον

τοκετό.  Πήγαινε Ιωσήφ να απογραφείς

με τη Μαρία, σεπτοτάτη είναι  η φάτνη!

Τα σπάργανα θα αγιασθούν που θα φέ-

ρουν θεό. Ο Χριστός θα σπάσει τα

δεσμά του θανάτου και θα δώσει την

αφθαρσία στους θνητούς ανθρώπους.

«Ω μακαριστή Θεόπαιδος κοιλία. ̈ Ητις
νοητώς, ουρανού  μείζων εδείχθη! Ον
ού χωρεί γάρ ούτος συ κατέχεις βα-
στάζουσα». 
Στο απολυτίκιο της 24ης «Απεγράφετο
ποτέ, συν τώ πρεσβύτη  Ιωσήφ ως εκ
σπέρματος Δαυίδ εν Βηθλεέμ η Μα-
ριάμ κυοφορούσα την άσπορον κυοφο-
ρίαν. Επέστη δε καιρός ο της
Γεννήσεως και τόπος ήν ουδείς των
καταλύματι, αλλά ως τερπνόν το σπή-
λαιον, τη βασιλίδι εδείκνυτο. Χριστός
γεννάται την πρίν πεσούσαν αναστή-
σων εικόνα.» 

Και κλείνω με το περίφημο, που δηλώ-

νεται και από τον Παπαδιαμάντη  «Κύ-
ματι θαλάσσης τον κρύψαντα πάλαι
κρυπτόμενον κτείναι ζητεί ο Ηρώδης,
αλλά ημείς συν μάγοις μέλψωμεν.» 

Και κλείνω με το «σήμερον γεννάται εκ

παρθένου ο δρακί την πάσαν έχων κτί-

σιν». Γεννιέται αυτός που τα πάντα

κρατεί στο χέρι του. 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι  το ερέ-

θισμα για τη λογοτεχνική δομή και μα-

γεία του στίχου και του μέλους. Την δε

εμπεριεχόμενη εννοιολογική αλληγο-

ρία έγκειται σε εσάς να την ανακαλύ-

ψετε. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

1. Ιερά Σύνοψις

2. Αθ. Φραγκοπούλου: “Το Δωδεκαήμερον”  Εκδ.

«ο Σωτήρ» 

3. Δ.  Μωραϊτου: ‘’Επίτομος Λειτουργική’’ 1966   

Κοντά στη λειτουργική γλώσσα

των Χριστουγέννων
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Πικρές αλήθειες! 
"... επιτέλους αποκτήσαμε ξανά μια Αποικία!“

«Κανένα φρούριο δεν είναι τόσο ισχυρό, ώστε να μη μπο-
ρεί να κατακτηθεί με την δύναμη των χρήματος»
(Μάρκος - Τούλιος Κικέρων, Ρωμαίος πολιτικός, ρήτορας

και φιλόσοφος, 46 π.Χ.).

Με αυτό το απόσπασμα σαν εισαγωγή ξεκινά το άρθρο για

την σύγχρονη ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΌ ΤΗ

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ", για να παραθέσει αμέσως

μετά το εκπληκτικό ειρωνικό - σαρκαστικό σχόλιο του

"Καμπαρετίστα" (γνωστού καλλιτέχνη της γερμανικής θε-

ατρικής πολιτικο - κωμικής "Επιθεώρησης" ) Μαξ Ούτχοφ:

"... επιτέλους αποκτήσαμε ξανά μια Αποικία!  «Ποιος από
τους Νοσταλγούς του παρελθόντος δεν θα επιθυμούσε να
ζήσει κάποια στιγμή την περίπτωση αυτή. Και φαντάσου

πόσο πρακτικό είναι να διαθέτει κανείς την ευκαιρία να
αποκτήσει μια Αποικία εδώ δίπλα, κοντά στη γειτονιά του. 

Η αλήθεια είναι πως ήταν ανυπόφορο και κουραστικό
στο παρελθόν να πρέπει να εκτελείς Ιθαγενείς πυροβολών-
τας κάπου στη "Μαύρη Ήπειρο", μέσα σε αυτή τη ζέστη και
τα κουνούπια. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός
πόσο πιο πρακτικά και εύκολα είναι σήμερα τα πράγματα,
στο ν’ αφήσεις να πεθαίνουν στην Ελλάδα συνταξιούχοι
και βρέφη , ώστε να διασφαλιστεί - σιγουρευτεί η κερδο-
φορία των Γερμανών επιχειρηματιών...”

Δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε τον Max Uthof και

την «Γερμανική Επιτροπή & Ιστοσελίδα Συμπαράστασης

στην Ελλάδα» που διαδίδουν στη γερμανική κοινή γνώμη

αυτές τις πικρές αλήθειες για την ακολουθούμενη καταπιε-

στική & εκμεταλλευτική - αποικιοκρατική πολιτική της Γερ-

μανίας απέναντι στην Ελλάδα.

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/"

Η σύγχρονη Μπερλίνα
Το θέατρο του παραλόγου παρακολουθήσαμε στο δημοτικό

συμβούλιο των 3Β την Δευτέρα 21/12.

Η σύγχρονη μπερλίνα το facebook είχε τη “γιορτινή του”,

αφού όλο το σώμα ασχολήθηκε επί δύο περίπου ώρες για

το τί είπε ο ένας, τι απάντησε ο άλλος. Πόσο άσχημη

γλώσσα χρησιμοποίησε ο δείνα και πόσο ο άλλος.

Στην παιδική μου ηλικία, παίζαμε ένα ομαδικό παιχνίδι· “τη

Μπερλίνα”. Η Μπερλίνα ήταν η κουτσομπόλα, έπρεπε να

κληρωθεί γιατί κανείς δεν ήθελε να παίξει αυτό το ρόλο!

Η ίδια λοιπόν έπρεπε να κατηγορήσει ένα από τα παιδιά

ότι κουτσομπόλευε με άσχημες κουβέντες κάποιον άλλον

από την ομάδα. Η κατάληξη ήταν, τις περισσότερες φορές,

να μην ολοκληρώνεται το παιχνίδι, γιατί ο “υβριζόμενος”

θύμωνε και κυνηγούσε και τη μπερλίνα και τον “καλοθε-

λητή”.

Σήμερα όλο αυτό μεταφέρθηκε στον αέρα, στην υφήλιο και

όλοι μαζί παίζουν τη μπερλίνα. Το ίδιο και ο δήμαρχος με

τους συμβούλους, με τη διαφορά ότι δεν κυνηγήθηκαν·

απλά αποχώρησαν οι ενοχλημένοι...

Οι κατηγορίες ένθεν και ένθεν ήταν για τα τεκταινόμενα

στο Αθλητικό Ομιλο Βουλιαγμένης, που πραγματοποίησε

εκλογές με τις γνωστές - κυρίως στα αθλητικά σωματεία

αλληλοκατηγορίες για κακή διαχείριση.

“Δυσανάγνωστη” η αλήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Το δίκηο του Δήμου είναι ότι οι εγκαταστάσεις είναι δημο-

τικές και επομένως τις διαχειρίζεται και πρέπει να έχει τον

πρώτο λόγο. Ολα τα παραπέρα είναι εσωτερικά του ομί-

λου...

Οποιος έχει παίξει το παιχνίδι ας μας το “φρεσκάρει” στη

μνήμη μας γιατί πράγματι είναι εντυπωσιακό πώς μεταφέρ-

θηκε στο ...σήμερα.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

O ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να καταστρέψει κάθε τι κοινωνικό και εθνικό.

Μετά την οικονομική λαίλαπα και το Μνημόνιο 3, η πρώτη

φορά «Αριστερά», έρχεται να αποδομήσει πλήρως και τον κοι-

νωνικό ιστό με το σύμφωνο συμβίωσης.

Στις (16/12/2015) έγινε το πρώτο βήμα, καθώς ψηφίστηκε από

την αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία επί της

αρχής του. Μόλις χθες (22.12) υπερψηφίστηκε στη Βουλή ψη-

φίζοντας: Υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεν-

τρώων, 19 βουλευτές της Ν.Δ. και 3 από τους ΑΝΕΛ, με

απόντες τον Π. Καμμένο και τη Φώφη Γεννηματά.

Με το νομοσχέδιο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συν αυτώ πρόθυμοι

ολοκληρώνουν της ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία.

Πάνε κόντρα στην φύση και απoδομούν πλήρως την ανθρώ-

πινη αξία.

Κάποιοι θέλουν να μας παρουσιάσουν ως φυσιολογικό κάτι μη

αποδεκτό από την φύση· και υπόψιν σύντροφοι, με την φύση

δεν τα βάζεις, γιατί αυτή μπορεί και να σε τιμωρήσει.

Η διαφορετικότητα τείνει πλέον να μας παρουσιαστεί ως κα-

νονικότητα. Η ιερή αξία της έννοιας πατέρας-μητέρα, εξευτε-

λίζεται πλήρως μπροστά σε αυτό το νόμο-έκτρωμα το οποίο

έχει σαν στόχο στο άμεσο μέλλον να φέρει σαν επιστέγασμα

την υιοθεσία μωρών από ζευγάρια του ιδίου φύλου.

Εξάλλου πριν λίγα 24ωρα ο Νίκος Παρασκευόπουλος δήλωσε

για το ζήτημα: «Το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης
δεν αφορά την τεκνοθεσία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Πο-
λιτεία εκφράστηκε και την αποδοκιμάζει» είπε και υπογράμ-

μιζε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το συγκεκριμένο θέμα όπως και

τα ζητήματα ταυτότητας φύλου. «Τάχιστα θα έρθουν στη
Βουλή όταν θα εξεταστούν»...

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

Ένα βιβλίο που πρόσφατα δημοσιεύτηκε από ένα γνωστό συγ-

γραφέα του internet, καλύπτει αυτό το θέμα με τρόπο που δεν

τον βλέπουμε συχνά. Ονομάζεται ‘Cruel Hoax’ (‘Στυγνή Απάτη’)
… ‘Φεμινισμός και η Νέα Παγκόσμια Τάξη’, του Henry Makow

PhD, (www.henrymakow.com), το οποίο αναλύει την κατα-

στροφή που προκαλείται στην δυτική κοινωνία μέσω του φεμι-

νισμού και των άσχημων δίδυμων αδελφών του, της πολεμικής

ομοφυλοφιλικής ατζέντας, της έκτρωσης, της πορνογραφίας

και της «σεξουαλικής απελευθέρωσης». Στο “Cruel Hoax” ο

Makow δείχνει πώς ένας αποφασιστικός εχθρός μπορεί να κα-

τακτήσει ένα έθνος – όχι με στρατούς και τανκς – αλλά με κα-

ταστροφικές ιδέες που χτυπάνε τα θεμέλια της κοινωνίας. 

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, οι ομοφυλόφιλοι βρί-

σκονται πάντα στην επικαιρότητα. Αν και αποτελούν ένα πολύ

μικρό ποσοστό του πλανήτη μας, γύρω στο 3%, η πολύ καλή

«προβολή» τους φαίνεται να φτάνει ή και να ξεπερνάει το 50%

του παγκόσμιου πληθυσμού. Η συνεχής προβολή των επιλογών

και των προτιμήσεων των gay μοιάζει να είναι κατευθυνόμενη.

Η προώθηση της ομοφυλοφιλίας και άλλων μορφών αποκλίνου-

σας σεξουαλικής συμπεριφοράς, όπως έχουμε δει από την τρέ-

χουσα μάχη για τον «γάμο ομοφυλοφίλων», έχει σχεδιαστεί

για να υπονομεύσει τόσο τον γάμο και την οικογένεια όσο τους

φυσικούς νόμους και την παραδοσιακή ηθική.

Έχει σαν στόχο να αποδομήσει τον κοινωνικό ιστό και να δημι-

ουργήσει μια άβουλα μάζα, η οποία θα υπακούει εύκολα στα

κελεύσματα της εξουσίας. Μπορεί σε ορισμένους να φαίνονται

υπερβολικές αυτές οι γραμμές, όμως αναρωτηθείτε, για ποιο

λόγο αυτή η συνεχής προβολή της gay κοινότητας;

Οι ομοφυλόφιλοι λοιπόν αποτελούν έναν μηχανισμό διάβρωσης

του κοινωνικού ιστού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «ανατρέφον-

τας» μη-νοήμονες μελλοντικούς πολίτες.

Και κάπου εδώ οι ψευτοπροοδευτικοί της εποχής μας, λανθα-

σμένα χρησιμοποιούν και την αρχαία Ελλάδα, ως παράδειγμα

για να προχωρήσουν την ατζέντα τους. Η παραπληροφόρηση

επί των σεξουαλικών ορέξεων των αρχαίων Ελλήνων, επειδή

ακριβώς εξυπηρετεί αυτή την προπαγάνδα, τείνει να λάβει δια-

στάσεις επιδημίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε όλες τις εποχές,

σε όλες τις κοινωνίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν

άτομα με αποκλίνουσες από την φυσιολογική οδό σεξουαλικές

συμπεριφορές. Αλλά, ειδικά για την αρχαία Ελλάδα, δεν μπο-

ρούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελούσαν τον σχεδόν θεσμοθε-

τημένο κανόνα αλλά την εξαίρεση, και ως εκ τούτου είναι

εντελώς ανυπόστατοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί.

Οπως πολύ σωστά αναφέρει και το orionhellas.blogspot.gr, η αρ-

χαία ελληνική κοινωνία ήταν ανεκτική σε πάρα πολλά γεγονότα

αλλά αμείλικτη σε όσα προσπαθούσαν να διαταράξουν την κοι-

νωνική συνοχή και την άμυνα της πατρίδας. Δεν μπορεί, λοιπόν,

εκτός των φυσιολογικών ποσοστών των εξαιρέσεων, να επέτρε-

παν π.χ. την άγρα νεαρών συντρόφων ομοφυλοφίλων, που κατά

μερικούς ερευνητές γινόταν έξω από τα γυμνάσια! Διότι, όπως

όλοι γνωρίζουμε, οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην

παίδευση των εφήβων. Βασικό όπλο στην προσπάθεια προσέγγι-

σης της αλήθειας δεν μπορεί να είναι άλλο από το μεγαλύτερο

έργο που έχει επιτύχει λαός, την Ελληνική Γλώσσα. 

Το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα ίσως να αποτελεί το μεγαλύτερο

επιχείρημα όσων υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες ήσαν στην πλει-

οψηφία τους ομοφυλόφιλοι ή και παιδεραστές. Όμως, αν οποι-

οσδήποτε δεν γνωρίζει τη νομοθεσία των Αθηνών και της

Σπάρτης, δεν έχει  μελετήσει προσεκτικά την εν γένει κοινωνική

συμπεριφορά των αρχαίων Ελλήνων και δεν έχει διαβάσει το

«Συμπόσιο», τους «Νόμους» και την «Πολιτεία» του Πλάτωνα,

τότε είναι πιθανόν ν’ αποκομίσει την άποψη ότι οι αρχαίοι Έλλη-

νες θεωρούσαν την ομοφυλοφιλία και την παιδεραστία ως μέγα

αγαθό. 

Για  να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε

ορθώς τα γραπτά του Πλάτωνα και τις θέσεις του για το συγκε-

κριμένο ζήτημα (ιδίως στο «Συμπόσιο» και στον «Φαίδρο»), θα

πρέπει να γνωρίζουμε τη νομοθεσία και την κοινωνία στην οποία

έζησε ο Πλάτων. Μέσω των «Νόμων» ο Πλάτων (Νόμοι 636) κα-

ταδικάζει ως αφύσικο τον σαρκικό έρωτα μεταξύ αρσενικών: «Εν-

νοητέον ότι τη θηλεία και τη των αρρένων φύσει εις κοινωνίαν

ιούση της γεννήσεως ή περί ταύτα ηδονή κατά φύσιν αποδεδό-

σθαι δοκεί, αρρένων δε προς άρρενας ή θηλέων προς θηλείας

παρά φύσιν» (Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η φύσις ωθεί τα θηλυκά

να είναι σε επαφή με τα αρσενικά από τη γέννησή τους, και η

ηδονή σε αυτά είναι φανερό ότι έχει δοθεί σύμφωνα με τη φύση,

ενώ (η επαφή) των αρσενικών με τα αρσενικά και θηλυκών με τα

θηλυκά ενάντια στην φύση -παρά φύσιν).            

Ενδιαφέρον όμως έχει και η μαρτυρία του Πλουτάρχου (Λακεδ.

Επιτηδ. 7, 237c) από τον οποίο μαθαίνουμε ότι ο ψυχικός δεσμός

μεταξύ των νέων δεν είχε καμία σχέση με τις σωματικές επαφές

και ότι στιγματιζόταν ως άτιμος εφ’ όρου ζωής όποιος προσπα-

θούσε να ασελγήσει:  «Εράν των την ψυχήν σπουδαίων παίδων

εφείτο ο δε εγκληθείς ως επ’ αισχύνη πλησιάζων άτιμος διά βίου

ην».

Αυτά τα ολίγα στοιχεία για όλους όσους βάζουν στο στόμα τους

ανερυθρίαστα και χωρίς ίχνος αιδούς την Αρχαία Ελλάδα.

Απέναντι σε αυτή τη γενικευμένη επίθεση της παγκοσμιοποίησης

και του πολυπολιτισμού, πρέπει να ξέρουν ορισμένοι ότι υπάρ-

χουν ακόμα κάποιοι που υπερασπίζονται τις νέες Θερμοπύλες

του Ελληνισμού. Νομικά μπορεί να περάσετε ότι θέλετε, όμως

την ψυχή και το πνεύμα των Ελλήνων δεν θα το διαβρώσετε!

Ανδρέας Μουντζουρούλιας
Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών, Blogger

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ

Φυσιολογία της ελιάς

Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά

στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω

επιβάλλεται πριν όλων να κάνουμε μια

περιγραφή της φυσιολογίας της Ελιάς.

Σε ένα Ελαιόδενδρο στο υπόγειο

μέρος υπάρχουν οι ρίζες που χρησι-

μεύουν στο να συγκρατούν το φυτό

και να απορροφούν τα θρεπτικά συ-

στατικά. Τα θρεπτικά συστατικά για να

απορροφηθούν από το φυτό πρέπει να

είναι διαλυμένα στο νερό, για αυτό και

είναι σημαντικός ο λόγος υγρασίας

εδάφους-λίπανσης. Μόλις τα ανόρ-

γανα θρεπτικά συστατικά απορροφη-

θούν από το ριζικό σύστημα της ελιάς

κυκλοφορούν στο βλαστό μέσω των

ιστών μεταφοράς ή αγωγούς ιστούς

που έχουν ως σκοπό τη μεταφορά ου-

σιών. Ο αγωγός ιστός αποτελείται από

δύο κυκλοφοριακά συμπλέγματα το

ξύλο και τον ηθμό. Το ξύλο μεταφέρει

κυρίως νερό από τη ρίζα προς το υπέρ-

γειο μέρος του φυτού και ο ηθμός κυ-

ρίως οργανικές ουσίες από τις θέσεις

παραγωγής (ώριμα φύλλα) προς τις

θέσεις κατανάλωσης ή αποθήκευσης

(ρίζα, αναπτυσσόμενους καρπούς, κο-

ρυφαία μεριστώματα). 

Ο καρπός της Ελιάς, ίσως το κυριό-

τερο προϊόν της Ελαιοκομίας, αποτε-

λεί ένα από τα κύρια μέρη

κατανάλωσης και αποθήκευσης των

φωτοσυνθετικών προϊόντων. Πού

όμως καρπίζει η Ελιά; Η ελιά δίνει καρ-

πούς από μικτούς μασχαλιαίους

οφθαλμούς και σε βλάστηση 2ης χρο-

νιάς. Οι πολύ ζωηροί βλαστοί γνωστοί

και ως λαίμαργοι δεν είναι καρποφόροι

(έχουν μόνο βλαστοφόρους οφθαλ-

μούς), ενώ οι αδύνατοι βλαστοί δίνουν

ελάχιστους καρπούς (έχουν λίγους

καρποφόρους οφθαλμούς). 

Στην κόμη του δέντρου, οι χυμοί που

κυκλοφορούν στο σύστημα του ηθμού

(προϊόντα φωτασύνθεσης) έχουν την

τάση να συγκεντρώνονται στα πιο φω-

τεινά τμήματα του δέντρου και να τρέ-

χουν με μεγαλύτερη ταχύτητα στην

πάνω επιφάνεια των οριζόντιων και

πλάγιων βλαστών. Όταν οι χυμοί αυτοί

είναι πολλοί στα σημεία που αυτοί οι

βλαστοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη

κλήση εκεί εμφανίζονται οι λαίμαργοι,

εάν το κλαδί είναι ίσιο τότε οι χυμοί

καταλήγουν στην άκρη και το κλαδί

εμφανίζει τάση απομάκρυνσης από

τον κορμό. Όταν έχουμε λαίμαργους

τότε αυτοί είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστι-

κοί προς τους καρποφόρους βλαστούς

και έτσι μειώνεται σημαντικά η καρπο-

φορία. 

Από αυτή την υπεραπλουστευμένη

περιγραφή της φυσιολογίας της Ελιάς

καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαν-

τικός παράγοντας η ισορροπία μεταξύ

ριζών –κόμης-καρπών. Όσο λιγότερο

υπέργειο τμήμα τόσο μικρότερες απαι-

τήσεις έχει από τις ρίζες και αντί-

στροφα. Αν το δέντρο είναι ακλάδευτο

τότε η κόμη του δέντρου έχει μεγάλες

απαιτήσεις και εάν το υπόγειο τμήμα

δεν επαρκεί για να καλύψει τις απαιτή-

σεις στο υπέργειο τμήμα τότε το δέν-

τρο παράγει λίγους καρπούς. Η

προσπάθεια του κλαδευτή λοιπόν είναι

με τις επεμβάσεις του να αποκαταστή-

σει αυτή την ισορροπία. Δεν ξεχνάμε

ότι η ελιά μετά από αυστηρό κλάδεμα

απαντά με βλαστομανία και ακαρπία

που μπορεί να φτάσει και τα 3 χρόνια

προσπαθώντας να αποκαταστήσει

αυτή την ισορροπία που πλέον υπολεί-

πεται προς το υπέργειο τμήμα.

Κλάδεμα των ελαιόδενδρων

Το κλάδεμα των ελαιόδενδρων είναι

μια σημαντική εργασία ίσως η σπου-

δαιότερη μιας και από αυτή εξαρτάται

η καρποφορία και η μακροζωία των

δέντρων. Γ’ αυτό ο κλαδευτής αφαιρεί

αυτά τα κλαδιά που πρέπει και όχι

αυτά που τον βολεύουν

 Οι στόχοι του κλαδέματος είναι:

1. Διαμόρφωση σκελετού
2. Το ισοζύγιο μεταξύ βλάστησης,
ζώνης καρποφορίας και ριζικού συστή-
ματος.
3.  Αφαίρεση προσβεβλημένων βλα-
στών και καρπών 
4.  Αύξηση άμεσου φωτισμού και αερι-
σμού (προσοχή στα εγκαύματα).
5.  Η ελαχιστοποίηση της μη παραγω-
γικής περιόδου.
6.  Η παράταση της περιόδου σταθε-
ρής απόδοσης του φυτού.
7.  Η αύξηση της παραγωγής και της

διευκόλυνσης της συλλογής.
8.  Η εξοικονόμηση υγρασίας, που
είναι περιοριστικός παράγοντας σε ξε-
ρικούς ελαιώνες.
[...]
Συνοψίζοντας αναφέρω τα σημεία στα
οποία πρέπει να δώσει έμφαση ο κλα-
δευτής:
• Πριν κλαδέψουμε κάνουμε μια νοητή
προσέγγιση κλαδέματος. Καλό είναι ο
ίδιος κλαδευτής να κάνει το κλάδεμα
κάθε χρόνο και να γνωρίζει το ιστορικό
των δέντρων και ακόμη καλύτερα να
είναι κλαδευτής ο ιδιοκτήτης.
• Η ύπαρξη και τα είδη των λαίμαργων

είναι ο τρόπος που η Ελιά προσπαθεί
να μας μιλήσει και ανάλογα με τον
τρόπο καλλιέργειας, τις δυνατότητες
του εδάφους και της κατάστασης του
φυτού εμείς πρέπει να ανταποκρι-
θούμε.

• Λαμβάνουμε υπόψη τον τρόπο καλ-
λιέργειας και κυρίως λίπανση και άρ-
δευση. Χρυσός κανόνας, τα δέντρα
που λιπαίνονται και ποτίζονται δεν τα
κλαδεύουμε πολύ κατά τη συλλογή
ούτε τους πρώτους μήνες του χει-
μώνα. Αυτό γίνεται διότι τα θρεπτικά
συστατικά κατευθύνονται στα φύλλα
και εκεί θα μεταμορφωθούν σε τέτοια
μορφή που να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν από το φυτό. 
Εάν η κόμη είναι μικρή και αυστηρά
κλαδεμένη τότε δεν μπορεί να γίνει
μετατροπή αυτών των συστατικών από
το δέντρο, μεγάλο μέρος αυτών πάνε
χαμένα και θα οδηγηθούμε σε έντονη
βλαστομανία με πολλούς λαίμαργους
και ακαρπία. 
• Εφαρμόζουμε ελαφρύ κλάδεμα: όταν
ο μέσος όρος μήκους βλαστών της
προηγούμενης χρονιάς είχε μήκος
βλαστών μεγαλύτερους από 30 εκ.
Μέτριο όταν το μήκος είναι 15 -30 εκ.

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου Βράδυ ώρα 7.30 .

Η ζεστή αίθουσα του συλλόγου “Χρυσή  Τομή” γεμάτη

από κόσμο.  Στην ώρα τους  όλοι  για το θεωρητικό μέρος

του Σεμιναρίου  «Τεχνικές, Εκμηχάνιση και είδη κλαδέμα-

τος της Ελιάς».  Διοργανωτές ο τοπικός  σύλλογος

‘’Χρυσή Τομή’’ σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρι-

σμό Κερατέας.  

Οι συμμετέχοντες  ξεπέρασαν κάθε προσδοκία  και έφτα-

σαν τους 90, προσήλθαν δε από διάφορες περιοχές της

Αττικής (Κερατέα, Σπάτα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια,

Γλυκά Νερά, Πεντέλη Βούλα κ.λπ.) 

Tη διοργάνωση επιμελείται ο κ. Παναγιώτης  Αθανασίου.

Μιλά ο γεωπόνος κ Θεόδωρος  Σαμούτης.  Ο λόγος του

απλός, λιτός, εντυπωσιακά κατανοητός  και απόλυτα δι-

δακτικός, μάς φέρνει κοντά στη ζωή του δέντρου της

Ελιάς, στις ανάγκες του,  αλλά και στις δικές μας πρέπου-

σες παρεμβάσεις  σε λιπάσματα και κλαδέματα, για μια

αποδοτικότερη καρποφορία. 

Μας μιλά ακόμη  με θλίψη για τον  καταστροφικό καινούρ-

γιο κίνδυνο που έρχεται  από τον βακτηρίδιο Ξυλέλα φρα-

στιόζα. 

Ακολούθησε συζήτηση  με ερωτήσεις και απορίες.   Το σε-

μινάριο στην πρώτη του φάση διήρκεσε περισσότερο από

δύο ώρες. Την άλλη μέρα, Κυριακή πρωϊ, στο χωράφι για

τρείς ώρες  έγινε  πρακτική εξάσκηση  κλαδέματος. Στο

τέλος ο σύλλογος μάς έφερε πιο κοντά  με ένα  παραδο-

σιακό κέρασμα  από ψωμί λαχταριστό, τυρί, ελιές και

ζεστό από την καρδιά της ‘’Χρυσής Τομής’’ κρασί. 

Μπράβο στους διοργανωτές.  Μπράβο σε όλους. Μπράβο

στον ομιλητή δάσκαλο γεωπόνο. Και απαιτούμε  απο τον

σύλλογο την υπόσχεση να συνεχίσει με καινούργιες τέ-

τοιες  δημιουργικές εκπλήξεις. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Από ένα Σεμινάριο Ελιάς στην Κερατέα
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . Και όμως ...γυρίζει!

Στον κέντρο της Πελοποννήσου, εκεί που κτυπά δεκάδες χιλιε-

τίες η αθάνατη ΕΛΛΗΝΙΚΗ καρδιά, μεταξύ Ηλείας, Αρκαδίας και

Μεσσηνίας, στη Νέα Φιγαλεία και σε υψόμετρο 1.1130 μ. πάνω

στο βουνό Κωτίλιο, στην αρχαία τοποθεσία που λεγόταν Βάσ-

σες, υψώνεται ο επιβλητικός ναός του Επικούρειου Απόλλωνα.

Η θεϊκή υπόσταση του ναού ενώνει Γη και Ουρανό, περιστοιχι-

σμένη απο κίονες δωρικού ρυθμού, με κορινθιακά κιονόκρανα και

με τους δύο τελευταίους κίονες του σηκού να είναι ιωνικού ρυθ-

μού· δηλαδή βλέπουμε μια ένωση όλων των ελληνικών ρυθμών

να προσκυνούν, να ευγνωμονούν και να ευχαριστούν τον Επι-

κούρειο Θεό του Φωτός, που είχε βοηθήσει τους κατοίκους να

σωθούν από την πανώλη!

Ο ναός είχε κτισθεί τον 7ο π.Χ. αι. αλλά δέχτηκε διορθώσεις και

προσθήκες τον 5ο και τον 4ο αι. από τον Ικτίνο τον αρχιτέκτονα

του Παρθενώνα, όπως γράφει ο Παυσανίας. Οι διαστάσεις του

ναού είναι 32,87Χ16,13 μ. και το υλικό αποτελείται από γκρίζο

τοπικό ασβεστόλιθο.  Η μοναδικότητα που χαρακτηρίζει τον ναό

είναι η περιστροφή του, γύρω από κατασκευασμένο άξονα, που

βρίσκεται στα θεμέλιά του!!!

Γυρίζει 50,2 δευτερόλεπτα της μοίρας, στη διάρκεια ενός έτους,

όση ακριβώς είναι η ετήσια “μετάπτωση των ισημεριών”*, με

σκοπό να βλέπει πάντα ο ναός τον τριπλό ήλιο Σείριο, που βρί-

σκεται στον αστερισμό του κυνός, με κίνηση από Βορρά σε

Νότο, αντίθετα από τους άλλους νοαύς που βλέπουν την Ανα-

τολή.

Ο ναός αποτέλεσε το πρώτο ελληνικό μνημείο της παγκόσμιας

κληρονομιάς, που ανακηρύχθηκε από την Unesco το 1986.

Η ολίσθηση του ναού οφείλεται στον τρόπο κατασκευής των θε-

μελίων του, ο οποίος συνδυάζει τεχνολογικές, αστρονομικές,

ιστορικές, μαθηματικές και τεχνοκρατικές κατασκευαστικές γνώ-

σεις, ώστε μια πλάκα τοποθετημένη σε στρώμα αργίλου και θα-

λασσίων βοτσάλων, με την βοήθεια μεταλλικού άξονα, να

επιτρέπει στον ναό να κοιτά τον τόπο καταγωγής του θεού, που

ήταν ένας πλανήτης του Σείριου!

Ο ναός έπαθε πολλές καταστροφές τον 1ο αι. μ.Χ. γιατί έπαιρ-

ναν το μολύβι απ’ τους κίονες, ενώ το 1814 οι γνωστοί κλέφτες

και κλεφταποδόχοι, απέσπασαν τμήμα της ζωφόρου που σήμερα

κοσμεί το Μουσείο τους, στο Λονδίνο, υπενθυμίζοντάς τους,

πόσο άδειοι είναι από πολιτισμό και ιστορία, αφού παίρνουν του

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πολιτισμού τα δημιουργήματα, για να γεμίσουν τα

κενά Μουσεία τους!

Το 1902 άρχισε μια υποτυπώδης συντήρηση του ναού, το 1968

ο Αμερικανός αρχαιολόγος Cooper, ανακάλυψε τον μηχανισμό

των θεμελίων του ναού, ενώ το 1987 πρόσθεσαν πλαστικό στέ-

γαστρο.

Φέτος, το 2015, ο φύλακας πήρε σύνταξη και ο ναός έμεινε αφύ-

λαχτος! Το μόνο που μας έμεινε για παρηγοριά είναι η ελπίδα,

γι’ αυτό ας ευελπιστούμε ότι κάποιος υπεύθυνος θα ενδιαφερθεί

για τη φύλαξη του ναού!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

* Μετάπτωση των ισημεριών λέμε τη διαρκή και κυκλική μετακίνηση της κατεύθυν-

σης του νοητού άξονα της Γης,. η οποία κάνει δυτική κίνηση, δηλαδή αντίθετη από

του ήλιο και εστιάζει τις ισημερίες, την χειμερινή (21 Δεκεμβρίου) και την εαρινή

(21 Μαρτίου). Την μετάπτωση των ισημεριών που σήμερα λέγεται “γενική μετά-

πτωση”, την ανακάλυψε ο Ίππαρχος (190-120 π.χ.) αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει

να την γνώριζαν πολλές χιλιετίες πριν και οι Μινύες!

Αγαπητή Εβδόμη

πάσχω από οξεία λευχαιμία και

πνευμονική ανεπάρκεια. Μένω στη

Βουλιαγμένη και νοσηλεύομαι 2

φορές την εβδομάδα στο Μετροπό-

λιταν, όπου υποβάλλομαι σε μεταγ-

γίσεις αίματος.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να

με πηγαίνει το πρωί και να με γυρί-

zει στο σπίτι μου, συνήθως όταν

πλέον έχει νυχτώσει.

Η ταλαιπωρία στο νοσοκομείο ωχριά

μπροστά στον εφιάλτη που δοκι-

μάζω στη διαδρομή προς και από το

νοσοκομείο λόγω του μποτιλιαρί-

σματος των αυτοκινήτων και έχει ως

συνέπεια η αγωγή που ακολουθώ να

πηγαίνει χαμένη, αφού το άγχος

εξατμίζει τα οφέλη από την αγωγή.

Ενας γνωστός, μου πρότεινε να πη-

γαίνω στις εφημερίες του Ασκληπι-

είου Νοσοκομείου ώστε να μην

ταλαιπωρούμαι. Η ιδέα αυτή με γέ-

μισε αισιοδοξία και αποφάσισα να

το δοκιμάσω.

Πήγα το πρωί στις 8.30 στα εξωτε-

ρικά ιατρεία και αφού παρουσίασα

τις αιματολογικές εξετάσεις, η

πρώτη ενέργεια του προσωπικού

ήταν να τοποθετήσει στον αριστερό

καρπό μου έναν κεντρικό καθετήρα

(παρά το ότι τους πληροφόρησα ότι

έχω άλλον στο δεξί μου χέρι).

Ακολούθησαν οι προκαταρκτικές

ενέργειες οι οποίες ξαφνικά διακό-

πηκαν με την παρέμβαση της διευ-

θύντριας κας Καλογήρου, η οποία

απεφάνθη ότι δεν μπορεί να γίνουν

οι προγραμματισμένες μεταγγίσεις

για λόγους που ειλικρινά δεν κατά-

λαβα.

Μετά από 4 ώρες αναμονής απε-

φάνθησαν ότι δεν θα γίνουν οι με-

ταγγίσεις. Μία νοσοκόμα μου

αφαίρεσε με τον πιο αδέξιο τρόπο

τον περιττό για μένα κεντρικό καθε-

τήρα και τοποθέτησε μία γάζα που

στερέωσε με αυτοκόλλητη ταινία.

Πήγα στο αυτοκίνητο που με περί-

μενε η συνοδός μου, η οποία έμεινε

έκπληκτη από την αιμορραγία που

είχε γεμίσει τα μανίκια και το μπου-

φάν μου μέχρι και τα παπούτσια μου

και κυριολεκτικά τρέκλιζα.

Γυρίσαμε αμέσως στο χώρο νοση-

λείας και αφού με κατέστησαν υπεύ-

θυνο γιατί «δεν πίεσα αρκετά το
σημείο» μου επανατοποθέτησαν

νέα γάζα με την αυστηρή παρατή-

ρηση «να το πιέζετε πιο έντονα».
Στο μεταξύ το χέρι μου από το βρα-

χίονα μέχρι τη παλάμη ήταν γεμάτο

αίματα. Δεν έκαναν καμμιά ενέργεια

να το καθαρίσουν και σε ερώτησή

μου, μου υπέδειξαν να το πλύνω στο

νιπτήρα εκεί κοντά.

Τώρα, πώς θα πίεζα τη γάζα και θα

έπλενα και το χέρι συγχρόνως, δεν

μου το εξήγησαν!

Για τα όσα είχαν προηγηθεί έδειξα

υπέρμετρη υπομονή παρά τις επιφυ-

λάξεις μου.

Το να έχω υποστεί όμως αιμορραγία

από την αμέλειά τους και η μετά-

πειτα έλλειψη στοιχειώδους ανθρώ-

πινης ευαισθησίας, ξεπέρασε τα

όρια της υπομονής μου.

Θεώρησα λοιπόν ότι έπρεπε να το

καταγγείλω, αφού τα αναφέρω στη

διοίκηση όσα είχαν προηγηθεί και η

σκέψη μου πήγε στον Πρόεδρο κο

Ηρακλή Καραγεώργο για τον οποίον

είχα ακούσει τα πλέον εγκωμιαστικά

σχόλια. Είχα την τιμή μάλιστα να τον

συναντήσω και να διαπιστώσω προ-

σωπικά ότι αποτελεί πρότυπο χαρι-

σματικού ανθρώπου με κύρος που

τον διακρίνει εκτός των άλλων η

απλότητα και το αμέριστο ενδιαφέ-

ρον του για τον συνάνθρωπο.

Πήγα κατευθείαν στο γραφείο του

για να πληροφορηθώ με οδύνη ότι

τον είχαν απαλλάξει των καθηκόν-

των του, χωρίς να μου δώσουν πε-

ραιτέρω εξηγήσεις.

Εάν τα συμπεράσματά μου επαλη-

θευθούν, θεωρώ την πράξη αυτή επι-

εικώς απαράδεκτη, και προσθέτει

ένα ακόμα από τα πολλά ψέματα

στις προεκλογικές επαγγελίες της

κυβέρνησης περί κράτους δικαίου

που θα καταργήσει τις κομματικές

διακρίσεις και στις επιλογές του ως

κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν οι

γνώσεις και η ικανότητα.

Απευθύνομαι στην εφημερίδα

Εβδόμη και προσωπικά στην κα

Αννα Μπουζιάνη της οποίας δια-

βάζω επί σειρά ετών τα σχόλια και

τις επισημάνσεις, που αφορούν τον

κοινωνικό τομέα της περιοχής και τη

θεωρώ ως ένα φρουρό για την προ-

στασία του πολίτη και συνήγορο με

την παρουσία της, όποτε συζητούν-

ται θέματα στο Δήμο που μας αφο-

ρούν και την παρακαλώ έστω και

προφορικά να ακούσω τα σχόλιά

της στις τοποθετήσεις μου.

Με εκτίμηση 

Σπύρος Βιδάκης

σ.έκδοσης Κύριε Βιδάκη, λυπάμαι

πολύ για την ταλαιπωρία σας. Ομως

δεν είναι όλο το προσωπικό του νο-

σοκομείου έτσι. Πέσατε στην ...πε-

ρίπτωση, όταν μάλιστα το

νοσοκομείο είναι “ακέφαλο...”.

Οσο για τον Πρόεδρο του Νοσοκο-

μείου Ηρακλή Καραγεώργο, δυστυ-

χώς είναι γεγονός ότι η πολλά

τάζουσα κυβέρνηση συμπεριφέρ-

θηκε όπως όλες οι προηγούμενες·

με καθαρά μικροκομματική αντί-

ληψη, γιατί ο Ηρ. Καραγεώργος έχει

κάνει έργο στο Νοσοκομείο και είναι

η δεύτερη φορά που “απαλλάσσε-

ται”, όπως έγραφα στο προηγού-

μενο φύλλο μας.

Πώς να πάει μετά μπροστά αυτός ο

τόπος!

Μία απίστευτη ταλαιπωρία στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Ενα αλαλούμ που κάθε μέρα γίνεται χειρότερο

Aπό ομάδα Βουλιωτών, ελάβαμε το παρακάτω επιστολή που αποστέλ-

λουν προς τον Αστυνομικό διοικητή και προφανώς μας το κοινοποιούν,

επισημαίνοντας την κακή κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία της

Βούλας. Είναι αλήθεια ότι λείπουν οι χώροι στάθμευσης και δημιουργεί-

ται το αδιαχώρητο κάποιες ώρες.

Προς το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας

Γραφείο Διοικητή Βούλα Δεκέμβρης 2015

Κύριε Διοικητά,

στο κέντρο της Βούλας (Βασ. Παύλου) και στις παρόδους του, η τροχαία

κίνηση, οι προκλητικές σταθμεύσεις και τα διπλοπάρκιν, έχουν κάνει τη

ζωή μας τόσο δύσκολη και τόσο επικίνδυνη, που τελευταία δεν μπορούμε

να πάμε στα σπίτια μας με ασφάλεια. 

Ενα αλαλούμ που κάθε μέρα γίνεται χειρότερο.

Ο Δήμος μας δυστυχώς, αντί να ρυθμίσει το κυκλοφοριακό της πόλης, το

Νο 1 πρόβλημα, να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης, ενδιαφέρεται μόνο

για τις εισπράξεις, για το πώς θα προβληθεί με έργα βιτρίνας, χωρίς να

νοιάζεται για το πώς θα κυκλοφορήσουν οι τρομαγμένες μανάδες με τα

καροτσάκια, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι. Η ασφάλεια και η άνεση του πο-

λίτη είναι δευτερεύουσα φροντίδα για το Δήμο μας. Γι’ αυτούς τους λό-

γους απευθυνόμαστε σε σας και σας παρακαλούμε να μας προστατεύσετε

και μάλιστα τώρα τις γιορτές που θα γίνει το μπάχαλο

Σας ευχαριστούμε

Δημότες Βούλας
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓIAΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του οικισμού μας, ευχαριστεί

θερμά όλους τους συντοπίτες μας αλλά και τους φί-

λους του Συλλόγου για τα είδη πρώτης ανάγκης που

προσέφεραν ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων

της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων στις οικογέ-

νειες που πλήττονται οικονομικά.
Σε συνεννόηση με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα  Νεκτάριο, τα

τρόφιμα παραδόθηκαν όπως αρχικά είχε προαναγγελθεί

στην ενορία της Αγ. Μαρίνας Κορωπίου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Επικοινωνία: Τηλ.: 6937617105   Τ.Θ : 1269

e-mail: exsyage@gmail.com  -  www.ag-georgios.webnode.gr

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης παραδόθηκε το

ανακαινισμένο ΚΑΠΗ Λαυρίου στα μέλη του, από την

Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμητρα Πάλλη.

Μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας το Κ.Α.Π.Η. Λαυ-

ρίου ανακαινίστηκε τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά.

Μια νέα οροφή από γυψοσανίδα στον χώρο όπου τα μέλη

απολαμβάνουν τον καφέ τους, νέα κεντρική ενεργειακή

μονάδα για ψύξη και θέρμανση,  μια πλήρως εξοπλισμένη

κουζίνα για την εξυπηρέτηση των μελών, αλλά και και-

νούργιες καρέκλες και τραπέζια. 

Η Πρόεδρος Δήμητρα Πάλλη  στην ομιλία της αναφέρ-

θηκε στην απουσία του δημάρχου Δημήτρη Λουκά, που

δεν μπορούσε να βρίσκεται εκεί γιατί είχε τη συνάντηση

στο Υπουργείο Μεταφορών  για το έργο του Προαστια-

κού Σιδηροδρόμου προς την Λαυρεωτική. 

Σημείωσε ότι «Ήταν απαράδεκτη η εικόνα του ΚΑΠΗ
τόσα χρόνια ένα κτίριο σχετικά νέο αλλά με μηδενική
συντήρηση παντού. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με μικρό
κόστος και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς δεν
θέλαμε να στερήσουμε τον χώρο αυτόν από τα μέλη του,

να ολοκληρώσουμε αυτό που βλέπετε σήμερα και όλες
οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο. 
....Αυτό που βλέπετε σήμερα ολοκληρώθηκε μόνο μέσα
σε 12 ημέρες, με πολλές ώρες εργασίας και ευχαρι-
στούμε όλους του εργαζομένους του Δήμου Λαυρεωτι-
κής καθώς και τους εργαζομένους του ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
και τους εθελοντές που συνέβαλλαν τα μέγιστα. 
... 
Στόχος μας είναι, σταδιακά τα επόμενα χρόνια όλοι οι
χώροι του ΚΑΠΗ  να έχουν ανακαινιστεί πλήρως· θα είναι
δύσκολο για μας το γνωρίζω πως πάλι πρέπει να κάνουμε
την ίδια δουλειά με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όμως πρέ-
πει να γίνει. Είναι ο χώρος σας  εδώ, είστε ένα γεμάτο
ΚΑΠΗ από ανθρώπους, δεν είναι ένα έρημο, και αυτό
είναι το κίνητρο για εμάς. Θέλω από εσάς να είστε πα-
ρόντες εδώ, να προσέχετε τον χώρο σας, να τον νοιάζε-
στε, να τον αγαπάτε να τον πονάτε να τον φροντίζετε και
εμείς θα είμαστε αρωγοί σ’ αυτό. Καλά Χριστούγεννα και
καλές Γιορτές σε όλους σας και στις οικογένειες σας με
υγεία». 

Το Σάββατο 19/12 πραγματοποιήθηκε,

στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στη

Βούλα, μάθημα αυτοάμυνας για γυναί-

κες. Βασικός εκπαιδευτής ήταν ο

Shlomi Moyol   και συμμετείχαν ως εκ-

παιδευτές μέλη της Krav-Maga της πε-

ριοχής μας (όλοι τους εξαιρετικοί).

Ήταν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμι-

νάριο για εμάς τις γυναίκες. Μας έδει-

ξαν ότι παρ΄όλο που υστερούμε σε

μυική ισχύ  από έναν άνδρα, με κατάλ-

ληλες κινήσεις-τεχνικές και κατάλ-

ληλη συμπεριφορά μπορούμε να

προφυλάξουμε τον εαυτό μας σε κά-

ποια δύσκολη στιγμή, που κάποιος κα-

κόβουλος θελήσει να μας κάνει κακό.

Η θεωρητική διδασκαλία ολοκληρώ-

θηκε με πρακτική εφαρμογή από τους

εκπαιδευτές της Krav-Maga στην

οποία συμμετείχαμε όλες οι γυναίκες.

Ευχάριστο ήταν η ιδιαίτερα η μεγάλη

συμμετοχή των γυναικών σε διαφορε-

τικές ηλικίες, αλλά περισσότερο η

συμμετοχή νέων κοριτσιών.

Άραγε πόσες γυναίκες θα είχαν γλυ-

τώσει κάποιο βιασμό η βιαιοπραγία με

αυτά τα πολύ απλά που διδαχτήκαμε;

(με δεδομένο ότι μία στις τέσσερεις

γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί κά-

ποιου είδους βία!).

Παρών και ο Δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος (αν και σε απόσταση·

….είχαμε γίνει ιδιαίτερα βίαιες) και η

πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία Αργυροπού-

λου (η οποία και συμμετείχε).

Προτάσεις: 

1. O Δήμος κατά διαστήματα να επα-

ναλαμβάνει αυτό το μάθημα

2. Στα σχολεία οι γυμναστές να αφιε-

ρώνουν μία ώρα από το μάθημα της

γυμναστικής κατά τακτά διαστήματα

ώστε να εκπαιδεύουν τα κορίτσια.

Είναι απλά πράγματα που μπορεί να

τα μεταδώσει ο κάθε γυμναστής.

Συγχαρητήρια στο Δήμο μας για την

άψογη διοργάνωση.

Πόπη Γιαλεδάκη-Κορναράκη΄

Σεμινάριο Αυτοάμυνας για γυναίκες στο Δήμο 3Β

Αλλαξε όψη το ΚΑΠΗ Λαυρεωτικής με την ανακαίνιση

Απολογισμός Εργου 

Δημοτικής Αρχής 

Λαυρεωτικής

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς προσκα-

λεί σε Δημόσιο Απολογισμό Έργου της Δημοτικής

Αρχής την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016, Ώρα 6 μ.μ. στο

Παλαιό Μηχανουργείο (λιμάνι Λαυρίου), με σύνθημα:

«Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του δημότη, χτί-

ζουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο!»
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Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθε-

νοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Δημοσιεύουμε παρακάτω ένα λιτό, τεκμηριωμένο και

περιεκτικό άρθρο, που απαντά αποστομωτικά στις αο-

ριστολογίες των πολιτικών, των ανεύθυνων δημοσιο-

γράφων και των οικονομολόγων που πιστεύουν ότι “ο

αέρας κοπανιστός” παράγει πλούτο!

Συνοπτικά: Το παγκόσμιο χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό

ανέρχεται σε 200 τρισεκατομμύρια δολλάρια. Τα παγ-

κόσμια αποθέματα (χρυσού και καταθέσεων) είναι

μόλις 16 τρις. Η αξία της ακίνητης περιουσίας παγ-

κοσμίως υπολογίζεται σε 13,6 τρις. Αν προσθέσουμε

και τα αμφιβόλου αξίας χρηματιστηριακά κεφάλαια

(μετοχές κ.λπ.) 70 περίπου τρις, συναθροίζονται στα

99,6 τρις δολ. Το παγκόσμιο χρέος δηλαδή είναι

υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου πλούτου.

Σε ποιούς οφείλεται και πώς θα εξοφληθεί; 

Αλλά, διαβάστε το άρθρο, κρατήστε το και ρωτήστε

τους πολιτικούς σας, πώς πιστεύουν ότι λύνεται αυτό

το πρόβλημα; Απλά ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ, παρά μόνον με

τον τρόπο που “έλυσε” ο Αλέξανδρος το Γόρδιο

δεσμό. Η πολιτική μας ηγεσία είναι ανίκανη να το κα-

ταλάβει και να το τολμήσει, γιατί είναι ετερόφωτη και

ετεροκίνητη.
Κώστας Βενετσάνος

Οι πολυάριθμες προβλέψεις των οικονομικών δει-

κτών και της πορείας των διεθνών αγορών που

δημοσιεύονται καθημερινά σχολιάζουν τις λεπτομέ-

ρειες της διεθνούς οικονομίας, αλλά σπανίως την

ουσία. Η οποία μπορεί να συνοψιστεί σε ένα γράφημα

με στοιχεία από οργανισμούς όπως η Τράπεζα της

Αγγλίας, οι Financial Times και το Bloomberg.

Τα διεθνή χρέη, κρατικά και μη, ανέρχονται σε περί-

που 200 τρις δολάρια. Ως αντίκρισμα υπάρχει το χρυ-

σάφι (αξίας 7,8 τρις διεθνώς), το ρευστό χρήμα και οι

καταθέσεις παντός είδους (8.2 τρις). Ακόμη και αν

προστεθεί στο αντίκρισμα η αξία της διεθνούς αγο-

ράς ακινήτων (13,6 τρις), το συγκριτικά αμελητέας

αξίας ασήμι (14 δις) και η εκτίμηση της (αμφιβόλου)

αξίας των διεθνών χρηματιστηρίων (70 τρις), το διε-

θνές χρέος είναι υπερδιπλάσιο της συνολι-

κής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.
Η αξία των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που είναι

γνωστά ως «παράγωγα» ανέρ-

χεται, σύμφωνα με την Τράπεζα

της Αγγλίας, σε τουλάχιστον

630 τρις δολάρια (λιγότερο αι-

σιόδοξες εκτιμήσεις υπολογί-

ζουν τα παράγωγα σε 1.200 –

1.400 τρις δολάρια). Στην ουσία

τα παράγωγα είναι αμφιβόλου

αξίας χρηματοπιστωτικά προ-

ϊόντα και αποτελούν μέρος της

πλασματικής οικονομίας που πα-

ράγεται, για παράδειγμα, από

την ανακατανομή χρέους.

Η σύγκριση των διαφόρων

μερών του πλασματικού και του

υπαρκτού πλούτου είναι εμφανής στο γράφημα. Αν

σημειωθεί ότι τα παράγωγα και τα διεθνή χρέη αντι-

στοιχούν στο 900% και στο 280%, αντίστοιχα, του

παγκοσμίου ΑΕΠ (που είναι περίπου 70 τρις), το μέ-

γεθος της φούσκας της διεθνούς οικονομίας γίνεται

αντιληπτό.
Μιχάλης Γιαννεσκής, tvxs.gr

Φωτιά στο Δημαρχείο Παλλήνης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Δημαρχείο της Παλλήνης, που βρίσκεται στο Γέρακα, το

περασμένο Σάββατο νωρίς το πρωί, στον ισόγειο χώρο.

Εσπασαν τα τζάμια από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε και ο εσωτερικός χώρος

του ισογείου έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε

μέσα στα γραφεία, γιατί αφενός χτύπησε ο συναγερμός του Δημαρχείου και αφε-

τέρου οι πωλητές χωρίς μεσάζοντες που είχαν εκείνη την ημέρα αγορά μπροστά

στο Δημαρχείο, είδαν τους καπνούς και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Σημειωτέον ότι στο ισόγειο λειτουργούσε έκθεση οικοτεχνίας και είχε πολλά εύ-

φλεκτα υλικά.

Κλειστές για το κοινό θα παραμείνουν μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου προ-

κειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Η φούσκα της διεθνούς οικονομίας σε ένα γράφημα

ΧΡΥΣΑΦΙ

ΧΡΗΜΑ & ΤΡΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΕΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
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«Δός νῦν μοι Φιλότητα καί ἵμερον, ὧ τε σύ πάντας δαμνᾷ
ἀθανάτους ἠδέ θνητούς ἀνθρώπους».
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ξ 198-199)

Με αυτά τα λόγια προσπαθεί η πότνια (= σεβάσμια) Ήρα

να ξεγελάσει την Αφροδίτη, την κόρη του Δία, για να ξε-

λογιάσει το σύζυγό της  Δία, προκειμένου να βοηθήσει τους

Αχαιούς που πιέζονται από τους Τρώες.

«Χάρισέ μου, Αφροδίτη, τον έρωτα και τον πόθο, που
μ᾽αυτόν εσύ δαμάζεις τους αθανάτους και τους θνητούς
ανθρώπους».
«Δίκαιος ἔρως ἀνυβρίστως ἐφίεσθαι τῶν καλῶν».

(Δημόκριτος, 460 - 370, Fragment, 73)

(= Ο δίκαιος έρωτας επιθυμεί τα ωραία χωρίς να τα προ-

σβάλει).

Ο ανιδιοτελής έρωτας είναι μια αμοιβαία προσφορά χωρίς

ανταλλάγματα.

Ο γνήσιος, άδολος έρωτας δεν προσφέρει τίποτε παρά

μόνο τον εαυτό του και δεν δέχεται τίποτα παρά μόνο από

τον εαυτό του!

«Κερδέων δέ χρή μέτρον θηρευέμεν· ἀπροσίκτων δ᾽ἐρώ-
των ὀξύτεραι μανίαι».

(Πίνδαρος, 522 / 518 - 438, Νεµεόνικος 11, 48)
(= δεν πρέπει να κυνηγάμε τα υπέρμετρα κέρδη· έρωτες

ανέφικτοι/ανανταπόκριτοι προκαλούν ακαταμάχητους πό-

θους).

Τα πάθη (+ τα συναισθήματα) είναι το κριτήριο, με το οποίο

κρίνουμε τα αιρετέα και τα φευκτέα, είναι τα ελατήρια / κί-

νητρα που μας ωθούν στο να πράττουμε κατά προτίμηση

τούτο και να αποφεύγουμε εκείνο· και συνήθως πράττουμε

ό,τι μας ευχαριστεί και αποφεύγουμε ό,τι μας δυσαρεστεί.

Σύμφωνα με αυτή την έμφυτη τάση προς το ευχάριστο,

θέτει ο Επίκουρος ως ύψιστο σκοπό του ανθρώπου το:

«ἡδέως καί μακαρίως ζῆν»
Αρχή και τέλος του «μακαρίως ζῆν» (= ευδαιμόνως) θεωρεί

την ηδονή. Προϋπόθεση δηλαδή και σκοπό της ευτυχισμέ-

νης ζωής.

«τήν ἡδονήν ἀρχήν καί τέλος λέγομεν τοῦ μακαρίως ζῆν·
ταύτην γάρ ἀγαθόν πρῶτον καί συγγενικόν (σύμφυτον)
ἔγνωμεν καί ἀπό ταύτης καταρχόμεθα πάσης αἱρέσεως καί
φυγῆς καί ἐπί ταύτην καταντῶμεν, ὡς κανόνι τῷ πάθει (τῇ
ἡδονῇ) πᾶν ἀγαθόν κρίνοντες».

(Επίκουρος, 341-270, “επιστολή προς Μενοικέα, § 128-129)

(= και γι’ αυτό την ηδονή τη λέμε αρχή και σκοπό της μακα-

ρίας ζωής· γιατί αυτή την αναγνωρίζουμε πρώτο και γεννη-

μένο μαζί μας αγαθό και απ’ αυτήν ξεκινάμε για κάθε

προτίμηση και αποφυγή και σ’ αυτήν κατασταλάζουμε παίρ-

νοντας ως κανόνα το συναίσθημα, για να βαθμολογήσουμε

το κάθε αγαθό).

«Όταν λοιπόν, λέμε πως η ηδονή είναι σκοπός της ζωής

δεν εννοούμε τις σωματικές ηδονές των ασώτων, ούτε τις

προερχόμενες από τις απολαύσεις, όπως νομίζουν μερικοί

απληροφόρητοι (= ημι-

μαθείς) ή αντίθετοι ή

όσοι παρεξηγούν τις

γνώμες μας. Αλλά το

να μην υποφέρουμε

στο σώμα και να μην

ταραζόμαστε στην

ψυχή.

Δεν είναι τα μεθύσια και τα αδιάκοπα ξεφαντώματα, ούτε

οι απολαύσεις αντρών και γυναικών, ούτε ψαριών και των

άλλων, όσα προσφέρει πλούσιο τραπέζι που γεννούν την

ευχάριστη ζωή (= ηδύν βίον), αλλά ο νηφάλιος λογισμός (=

νήφων λογισμός) που ερευνά στο βάθος τις αιτίες για την

κάθε προτίμηση ή αποφυγή, και διώχνει τις φαντασιοκοπίες

(=δοξασίες) που είναι αφορμές για τις μεγάλες ψυχικές τα-

ραχές. Αρχή όλων αυτών είναι η ΦΡΟΝΗΣΗ που είναι το

μεγαλύτερο αγαθό. Γι’ αυτό ψηλότερα και από τη ΦΙΛΟΣΟ-

ΦΙΑ στέκεται η ΦΡΟΝΗΣΗ, και απ’ αυτή ξεκινούν οι άλλες

αρετές, που διδάσκουν πως δεν μπορεί να ζει κανείς ευχά-

ριστα χωρίς να ζει φρόνιμα, ηθικά και δίκαια, ούτε μπορεί

να ζει φρόνιμα, ηθικά και δίκαια, όταν δεν έχει και τα ευχά-

ριστα (ἄνευ τοῦ ἡδέως). Γιατί οι αρετές και η ευχάριστη

ζωή από την ίδια ρίζα φυτρώνουν (συμπεφύκασι), και η ευ-

χάριστη ζωή είναι αχώριστη απ’ αυτές.

(Επίκουρος, 341-270, “Επιστολή προς Μενοικέα” § 131 - 132)

Ο Επίκουρος θέτει ως σκοπό του ανθρώπινου βίου, την ψυ-

χικήν κυρίως ηδονήν, την λεγόμενη «καταστηματική

ηδονή», ήτοι την αρνητική ηδονή, η οποία απομακρύνει τον

πόνο (άλγος - αλγηδών) από το σώμα και την ταραχή από

την ψυχή και προκαλεί / επιφέρει την ψυχική εκείνη κατά-

σταση που καλεί “αταραξίαν”.

Δεν αποκλείει όμως εντελώς ο Επίκουρος και την θετική,

ήτοι τη σωματική ηδονή από τις απολαύσεις που οι Κυρη-

ναϊκοί φιλόσοφοι του Αριστίππου αποκαλούν “εν κινήσει

ηδονή” (πρόσκαιρος) εφόσον αυτή είναι έμφυτος ανάγκη.

Η ηδονή όμως αυτή πρέπει να χαλιναγωγείται από τον νή-

φοντα λόγον (=νηφάλιο στοχασμό, καθαρό μυαλό, σκέψη)

και να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της φρόνησης.

Θεωρώντας την ηδονή ως αταραξία της ψυχής, προσπα-

θούσε να απομακρύνει όλα εκείνα τα αίτια που κατά την

κρίση του γεννούν στις ψυχές των ανθρώπων την ταραχή

και τον θόρυβο, τους κενούς φόβους και τις κενές ελπίδες.

Κι αυτό το επεδίωκε με τη φυσική και την περί θεών διδα-

σκαλία του, διδάσκοντας ότι όλα τα φυσικά και μετεωρο-

λογικά φαινόμενα συμβαίνουν σύμφωνα με κάποιους

φυσικούς νόμους, ενώ οι θεοί καμμία σχέση δεν έχουν με

τον κόσμο, ούτε ανακατεύονται στα ανθρώπινα πράγματα.

«θεοί μέν γάρ εἰσίν· ἐναργής γάρ αὐτῶν ἐστιν ἡ γνῶσις»
(Επίκουρος,  § 123)

(= γιατί οι θεοί υπάρχουν, η αναγνώριση όμως της ύπαρξής

τους στηρίζεται στην ενάργεια (σαφήνεια, ευκρίνεια)

Οι περισσότεροι άνθρωποι για να ορίσουν την έννοια του

θεού παίρνουν ως μέτρο τον εαυτό τους και θεωρούν πως

ό,τι διαφέρει από τους ίδιους είναι ξένο και για τους θεούς.

Για να αγαπήσει κανείς τον Επίκουρο και να τον καταλάβει

πρέπει να διαθέτει ανθρωπισμό. Ο βιογράφος του, Διογέ-

νης ο Λαέρτιος, μας λέει ότι οι φίλοι του ήταν τόσοι πολλοί

στον αριθμό, ώστε δύσκολα μπορούσαν να μετρηθούν από

όλες τις πόλεις.

«οἵ τε φίλοι τοσοῦτοι τό πλῆθος ὡς µηδ᾽ἄν πόλεσιν
ὅλαις µετρεῖσθαι δύνασθαι».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., «Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο 10, 9,3)

Ανάγκη σήμερα ζωτική και επιτακτική είναι οι άνθρωποι να

επι-κουρίσουν (= να μιμηθούν τον επίκουρο, να ασπαστούν

τις φιλοσοφικές του ιδέες, την ηθική και πρακτική του δι-

δασκαλία), αν θέλουν πραγματικώς να ευτυχήσουν και να

βρουν το νόημα της ψυχικής υγείας, της ήρεμης - νηφά-

λιας γαλήνιας πνευματικής ζωής χωρίς «αναταράξεις»

επίγειες και ουράνιες.

Την Ευτυχία του ανθρώπου την συνέδεε άμεσα με την
Ελευθερία του. Μόνο με την ελεύθερη βούλησή του ο άν-
θρωπος και ΟΧΙ από ανάγκη θα κάνει τις ορθές επιλογές,
συνυπολογίζοντας τα φυσικά του όρια και μη ξεπερνώντας
το μέτρο, την παραδοσιακή Αρχή της Μεσότητας. Κι αυτές
οι ορθές επιλογές θα οδηγήσουν στην αποδέσμευση από
κάθε σωματικό πόνο ή ψυχική διαταραχή. Αυτό συνιστά την
υπέρτατη ηδονή: να μην έχεις ανάγκη ούτε περισσότερη
σωματική ευεξία απ᾽αυτήν που νιώθεις, ούτε μεγαλύτερη
αταραξία απ’ αυτή που βιώνεις, άρα εσωτερικό βίωμα η επι-
κούρεια αταραξία και όχι η απάθεια των στωικών.
Αυτό ήταν το επικούρειο όραμα.
Να απελευθερώσει τους  ανθρώπους από τον πόνο και συγ-
χρόνως να τους διασφαλίσει την αταραξία, δηλαδή την
υπέρτατη ευτυχία. Ένα όραμα απαλλαγμένο από δεισιδαι-
μονίες και μεταφυσικές, εξωλογικές και σωτηριολογικές
επεμβάσεις.
Καλή Επικουρικότητα με την “κηπευτική” του Επίκουρου!!!
Λάθετε βιώσαντες ή (και γιατί όχι και) απο-βιώσαντες.

Εύχομαι
Αντι-δανειστική & Αντι-μνημονιακή χρονιά 

με πολλή μελέτη και ολίγη μιζέρια!
Ἐς νέωτα!!!

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Πρῶτον µέν: 

Ἐξ Ἔρωτος,  ψυχικῆς
καί πνευµατικῆς ἕλξεως

ἄρχεσθαι 
&

Ὕστερον δέ:
σεξουαλικῇ ὁρµῇ

γενετησίῳ ἐνστίκτῳ καί ἐρωτικῇ
διαθέσει ἕπεσθαι

“ἡδέως καί
µακαρίως

ζῆν”

Απασχόληση Σπουδαστών ΤΕΙ στον ΕΔΣΝΑ
Ομόφωνα ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ κατά την 40η συνεδρίασή της, στις 15/12/15, την ει-

σήγηση της Προέδρου και Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, να δοθεί η δυνατότητα σε -15 ανά εξάμηνο-

σπουδαστές των ΤΕΙ να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε αντικείμενα συναφή με αυτό του φορέα, στις

εγκαταστάσεις του, με αμοιβή και ασφάλιση.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως εξήγησε η Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα

Δούρου, «οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελμα-

τικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν άσκηση στο επάγγελμα. Ο ΕΔΣΝΑ, έχοντας την πε-

ποίθηση ότι οι εγκαταστάσεις και το αντικείμενό του μπορούν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του κύκλου

σπουδών φοιτητών ΤΕΙ, δίνει την ευκαιρία της πρακτικής άσκησης».

Κατόπιν της εγκριτικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, θα σταλεί το σχετικό αίτημα στο

Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Παιδείας, Εσωτε-

ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
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Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαι-
πωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Την φετινή σχολική χρονιά στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα,

υλοποιείται ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο

«ΚΡΗΤΗ: Ταξιδεύοντας στους θησαυρούς της».
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκ-

δήλωση, 13 Δεκεμβρίου, στην θεατρική αίθουσα του

σχολείου. Ομιλητής ήταν ο  Ιωάννης Τσουχλαράκης, πο-

λιτισμολόγος και συγγραφέας, με θέμα «Λησμονημένες

αλήθειες της κρητικής παράδοσης και δημοφιλείς νεω-

τερισμοί στη σύγχρονη προβολή της». 

Μετά την ομιλία, μέλη του συλλόγου Κρητών Παλλή-

νης – Γέρακα – Ανθούσας «Η Μεγαλόνησος», χόρε-

ψαν παραδοσιακούς τοπικούς  χορούς της Κρήτης,

με συνοδεία λύρας και λαούτου από τους αδελφούς

Γιώργη και Αλέξη Τυροκομάκη.

Στον χώρο υποδοχής του σχολείου υπήρχαν παραδο-

σιακά κεράσματα για τους επισκέπτες, αλμυρά και

γλυκά , προσφορά των οικογενειών των μαθητών του

προγράμματος, του συλλόγου «Η Μεγαλόνησος» και

ρακή από το κατάστημα κρητικών ειδών «Ρέθεμνος».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν από το δημοτικό συμ-

βούλιο Παλλήνης, η Πόπη Ζινέλη και ο Κωστής Σμέ-

ρος.

Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν οι:

Βάσια Γερμανού, Φώφη Μυτιληναίου και  Έφη Μπέ-

κτση 

«ΚΡΗΤΗ: Ταξιδεύοντας στους θησαυρούς της»
Εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Γέρακα
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του Γιάννη Τόλιου*

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα (ΕΣΗΕΑ), οι

εργαζόμενοι της «ΕΝΚΛΩ» (Ενωμένης Κλωστοϋφαντουρ-

γίας) παρουσίασαν «επιχειρησιακό σχέδιο» επαναλειτουρ-

γίας 4 μονάδων του πρώην κραταιού ομίλου Λαναρά, ο

οποίος οδηγήθηκε σε χρεοκοπία εξ’ αιτίας της κακοδιαχεί-

ρισης του ιδιοκτήτη του. Το καινοτόμο στοιχείο της πρότα-

σης είναι το «συνεργατικό» σχήμα της επαναλειτουργίας

των μονάδων και ανάκτησης εκατοντάδων χαμένων θέ-

σεων εργασίας. Το σχέδιο διαπνέεται από οικονομικό ορ-
θολογισμό, αναπτυξιακό όραμα και κοινωνική ευαισθησία.
Μάλιστα η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να γίνει

«παράδειγμα προς μίμηση» για την επαναλειτουργία και

άλλων βιώσιμων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες λόγω

κρίσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι εργαζόμενοι

βρίσκονται στην ανεργία. 

Τι προβλέπει το πρόγραμμα επαναλειτουργίας της ΕΝΚΛΩ
Αρχικά προβλέπεται επαναλειτουργία τριών εργοστασίων

(ένα Νάουσα και δύο Κομοτηνή) με απασχολούμενους 336

άτομα και προοπτική να φθάσουν ως τα 720 ως το 2020. Η

κατάσταση των μονάδων είναι πολύ καλή, χάρις στη συ-

νεχή φροντίδα των εργαζόμενων και μπορούν άμεσα να

τεθούν σε λειτουργία. Στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων

υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία δεν παράγονται σε

χώρες χαμηλού κόστους (ΝΑ Ασία) οι οποίες κάνουν εισα-

γωγές στην Ελλάδα. Η παραγωγή των μονάδων θα έχει

πολύ μικρή επικάλυψη με αντίστοιχα προϊόντα ελληνικών

εταιρειών στην εγχώρια αγορά. Η έμφαση θα δοθεί στην

εξαγωγή και στη δημιουργία νέου ισχυρού «brand name»

στον χώρο της ένδυσης. Το μεγάλο πλεονέκτημα του σχε-

δίου είναι ότι δημιουργεί «αλυσίδα αξίας», ξεκινώντας από

τη χρήση εγχώριου βαμβακιού για παραγωγή νημάτων,

υφασμάτων και έτοιμων ενδυμάτων  για κάλυψη ζήτησης

στην εγχώρια και εξωτερική αγορά.

Η εταιρία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Σήμερα τα

περιουσιακά της στοιχεία εκτιμώνται γύρω στα 150 εκατ.,

ενώ τα χρέη που άφησε ο πρώην ιδιοκτήτης σε 325 εκατ.

τα οποία επιμερίζονται προς εργαζόμενους (36 εκατ.), τρά-

πεζες (188 εκατ.), δημόσιο (39 εκατ.), ΙΚΑ (45 εκατ.) και

διάφορους πιστωτές (10 εκατ.). Το σχέδιο προβλέπει δια-

γραφή μέρους των χρεών και κεφαλαιοποίηση των υπόλοι-

πων. Στις τράπεζες θα δοθούν ακίνητα και λοιπά

περιουσιακά στοιχεία που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τη

νέα εταιρεία. Στη νέα εταιρεία, το δημόσιο θα κατέχει το

37% των μετοχών, οι εργαζόμενοι το 27%, οι τράπεζες το

15% και οι παλαιοί μέτοχοι το 24%. Σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις, το πρώτο έτος κανονικής λειτουργίας η εταιρεία

θα έχει πωλήσεις 26 εκατ. και κέρδη 3,2 εκατ. €, τα οποία

στην πορεία θα αυξηθούν. Θα χρειαστεί επίσης μικρής κλί-

μακας δανεισμός (10 εκατ.) από τις τράπεζες για κεφάλαιο

κίνησης. Η προτεινόμενη λύση είναι η καλύτερη δυνατή

τόσο για τις τράπεζες όσο το δημόσιο και τους εργαζόμε-

νους. Εάν εφαρμοστεί η μέθοδος της ρευστοποίησης των

περιουσιακών στοιχείων «κομμάτι-κομμάτι», οι πιστωτές

(τράπεζες και δημόσιο) θα πάρουν ουσιαστικά …πενταρο-

δεκάρες, ενώ οι εργαζόμενοι εκτός από την απώλεια δε-

δουλευμένων θα έχουν και μακροχρόνια ανεργία.! 

Τα πλεονεκτήματα του σχεδίου
Η επεξεργασία του «επιχειρησιακού σχεδίου» (business

plan), έγινε από εργαζόμενους και στελέχη της εταιρίας,

οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνώση της παρα-

γωγής και της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών. Στη διοί-

κηση βασικό ρόλο θα παίζουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι

έχουν συστήσει «συνεταιρισμό» που θα έχει συμμετοχή

στο μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση 75% των δε-

δουλευμένων. Αυτό είναι και το βασικό «εν δυνάμει» πλε-

ονέκτημα του εγχειρήματος διότι η επιβίωση της εταιρίας

σημαίνει και επιβίωση των ίδιων. Αυτό έχει δείξει και η εμ-

πειρία ανάλογων «συνεργατικών» σχημάτων σε άλλες

χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Στη διοίκηση θα συμ-

μετέχουν εκπρόσωποι των τραπεζών, ενώ το δημόσιο μπο-

ρεί να ορίσει εκτός από μέλη στο Δ.Σ. και επίτροπο πάνω

από τη διοίκηση της εταιρίας. Σε αυτό η κυβέρνηση χρει-

άζεται να δείξει αποφασιστική βούληση κι αν χρειαστεί να

γίνουν αντίστοιχες μοθετικές ρυθμίσεις.

Ωστόσο από ορισμένους εγείρονται ερωτήματα. Γιατί

άραγε θα πετύχει το νέο εγχείρημα αφού στο παρελθόν

έγιναν προσπάθειες επανεκκίνησης της εταιρίας και δεν

καρποφόρησαν; Οι λόγοι ήταν δύο. Στην πρώτη απόπειρα

διάσωσης από τον ιδιοκτήτη, στο επίκεντρο μπήκαν τα

στενά ιδιοτελή του συμφέροντα  και όχι διάσωση της εται-

ρίας, ενώ στη δεύτερη η προσπάθεια που έγινε από τους

εργαζόμενους δεν στηρίχτηκε από τις τράπεζες. Μάλιστα

υπήρξαν και παρεμβολές από επιχειρηματίες-ανταγωνι-

στές του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας για να μην προ-

χωρήσει το εγχείρημα. Ωστόσο στο νέο ξεκίνημα, εάν τεθεί

ως προτεραιότητα η επαναλειτουργία της εταιρίας, που

όλα τα μέρη έχουν συμφέρον, η επιτυχία του εγχειρήματος

θεωρείται βέβαιη για τον πρόσθετο λόγο ότι οι εργαζόμε-

νοι έχουν ζωτικό συμφέρον. Χρειάζεται όμως αποδοχή και

στήριξη του «σχεδίου» από την κυβέρνηση και τις τράπε-

ζες, κυρίως την Εθνική που είναι και ο βασικός πιστωτής.

Δεν αρκούν οι φραστικές «ευαισθησίες» …αλλά οι

πράξεις
Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προβεί στις ανα-

γκαίες πολιτικές και νομικές ενέργειες και θα εξασφαλί-

σουν την προώθηση του σχεδίου, αντί να περιορίζεται σε

«καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις» και στα γνωστά … «ναι

μεν, αλλά»..! Επίσης να σταματήσει να χαρίζει δισεκατομ-

μύρια σε ιδιώτες και ξένα funds για τη «σωτηρία» των τρα-

πεζών, θυσιάζοντας από την άλλη συντάξεις, μισθούς,

θέσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα, και στο όνομα των

μνημονιακών δεσμεύσεων. Η «Λαϊκή Ενότητα» υποστηρί-
ζει ανεπιφύλακτα την πρόταση των εργαζόμενων και θα

συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού, για την προώθηση της.

――――――――――――
(*) Ο Γιαν. Τόλιος, είναι διδάκτωρ οικονομικών, πρώην Γ.Γ.Βιομηχανίας
του υπουργείου «Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» και μέλος του Πο-
λιτικού Συμβουλίου της «Λαϊκής Ενότητας» (ΛΑΕ)

Βιομηχανική ανασυγκρότηση και «συνεργατικές» λύσεις 
Η περίπτωση της ΕΝΚΛΩ

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο

Τόσκα, είχε 22/12, η Περιφερειάρχης και πρόεδρος του Ειδικού Δια-

βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), Ρένα Δούρου μαζί με

αντιπροσωπεία των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ, με επικεφαλής των πρό-

εδρο του σωματείου, Γ. Ζαχαρόπουλο. 

Σε πλήρη σύμπνοια, εργαζόμενοι και διοίκηση του Συνδέσμου, έθεσαν

στον υπουργό το θέμα της ενεργοποίησης της Προγραμματικής Συμ-

φωνίας που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Αττικής με το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη, στις 6 Απριλίου 2015, αναφορικά με τη φύλαξη

της ΟΕΔΑ Φυλής. Η Περιφερειάρχης και οι εργαζόμενοι εξέθεσαν ανα-

λυτικά στον υπουργό το μείζον θέμα ασφαλείας που δημιουργεί η πα-

ρουσία τρίτων προσώπων που εισέρχονται παράνομα στο χώρο της

ΟΕΔΑ Φυλής. 

Ο υπουργός αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη πρόταση των εργαζομένων

και της Περιφερειάρχη να επισκεφθεί το χώρο και εξέφρασε τη βού-

λησή του να συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του σύν-

θετου προβλήματος.  Τέλος, ορίστηκε επίσκεψη του υπουργού στην

ΟΕΔΑ Φυλής. 

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής και εργαζομένων ΕΔΣΝΑ με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Για την ασφάλεια των εργαζομένων στη Φυλή
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Ευθύνες προς την Κομι-

σιόν αλλά και την ελλη-

νική κυβέρνηση, η οποία

δέχθηκε να υπογράψει να

ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΗΕ,

χωρίς η ιδιωτικοποίηση

να επιβάλλεται από τις

σχετικές οδηγίες της ΕΕ,

επιρρίπτει ο ευρωβουλευ-

τής της Λαϊκής Ενότητας,

Νίκος Χουντής, με ερώ-

τησή του προς την Κομι-

σιόν, σχετική με τις

τρέχουσες συζητήσεις για

την «ανεξαρτητοποίηση»

του ΑΔΜΗΕ.

Ο Έλληνας ευρωβουλευ-

τής, κατηγορεί την Επι-

τροπή ότι, ως ένας εκ των

«θεσμών», πίεσε την ελ-

ληνική κυβέρνηση, η

οποία και αποδέχθηκε

διατύπωση στη συμφωνία

της 12ης Ιουλίου, που προ-

τάσσει την ιδιωτικοποίηση

του ΑΔΜΗΕ, χωρίς κάτι

τέτοιο να απαιτείται από

τη σχετική Οδηγία για την

εσωτερική αγορά ηλεκτρι-

κής ενέργειας της ΕΕ

(Οδηγία 2009/72/ΕΚ), θέ-

τοντας μάλιστα και τον

απίστευτο όρο, οποιαδή-

ποτε ισοδύναμα μέτρα αν-

τικατάστασης της

υποχρέωσης για ιδιωτικο-

ποίηση, να ληφθούν μόνο

«βάσει συμφωνίας με

τους θεσμούς». Αν δη-

λαδή η ελληνική κυβέρ-

νηση θέλει να τον

διατηρήσει υπό δημόσιο

έλεγχο, τον τελευταίο

λόγο θα τον έχουν οι θε-

σμοί!!!

Στην ερώτησή του, ο

Νίκος Χουντής, αφού τονί-

ζει ότι η ιδιωτικοποίηση

των δικτύων μεταφοράς

ενέργειας, και άρα και του

ΑΔΜΗΕ, δεν απαιτείται

από την Οδηγία 72/2009

σχετικά με τους κοινούς

κανόνες για την εσωτε-

ρική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας, αναφέρεται

στα διάφορα σενάρια που

έχουν δει το φως της δη-

μοσιότητας και ζητάει από

την Κομισιόν να αιτιολο-

γήσει γραπτά τους πραγ-

ματικούς και τυπικούς

λόγους της εμμονής των

θεσμών για την ιδιωτικο-

ποίηση και το ιδιωτικό

management του ΑΔΜΗΕ.

Καταλήγοντας, την καλεί

να του παραθέσει ποιες

είναι οι ενστάσεις της για

αποζημίωση της ΔΕΗ με

μετοχές άλλων ΔΕΚΟ, και

εν τέλει, τι προτείνει η

ίδια η Κομισιόν για τη «δί-

καιη αποζημίωση» της

ΔΕΗ, που με την «ανεξαρ-

τητοποίηση» του ΑΔΜΗΕ

θα χάσει σημαντικό μέρος

των ετήσιων εσόδων της. 

Η νέα στρατιωτική φρουρά

συνόρων που ανακοίνωσε

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα

εντείνει την καταστολή

στα θύματα των ιμπεριαλι-

στικών επεμβάσεων, ενώ

θίγει τα κυριαρχικά δικαιώ-

ματα των χωρών, όπως της

Ελλάδας όπου προωθεί τη

συνδιαχείριση του Αιγαίου

με την Τουρκία, κατήγγειλε

ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

Σωτήρης Ζαριανόπουλος

στη συζήτηση για "την από-
φαση σχετικά με τη δέσμη
μέτρων περί Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτο-
φυλακής" στην Ολομέλεια

του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

στην ομιλία τόνισε τα εξής:

"Η αναβάθμιση της FRON-

TEX ή η νέα, στρατιωτική

ουσιαστικά, ευρωενωσιακή

φρουρά συνόρων εντείνει

την καταστολή ενάντια στα

θύματα των ιμπεριαλιστι-

κών επεμβάσεων ΕΕ - ΗΠΑ

- ΝΑΤΟ, τα εκατομμύρια

προσφύγων - μεταναστών,

για να τους ξαναστέλνει

στην κόλαση των πολέμων,

την ίδια ώρα που οι ιμπε-

ριαλιστές τους κλιμακώ-

νουν, αυξάνονται οι

πρόσφυγες και η Ελλάδα

μετατρέπεται σε αποθήκη

εξαθλιωμένων με φράχτες

που υψώνονται στη μια

χώρα μετά την άλλη.

Η φύλαξη - διαχείριση των

συνόρων περνάει στους

ευρωενωσιακούς μηχανι-

σμούς χωρίς καν συμφω-

νία των κρατών. Για την

Ελλάδα αυτό σημαίνει

προώθηση της συνδιαχείρι-

σης του Αιγαίου με την

Τουρκία, αμφισβήτηση των

κυριαρχικών δικαιωμάτων

της, με τη σφραγίδα ΕΕ και

ΝΑΤΟ, εν μέσω ανταγωνι-

σμών και παζαριών των

αστικών τάξεων και των

μονοπωλιακών ομίλων.

Τα “έξυπνα σύνορα” της ΕΕ

ανοιγοκλείνουν για να εξα-

σφαλίζουν πάμφθηνη ερ-

γασία στο κεφάλαιο, πίεση

όλων των μισθών προς τα

κάτω, πετώντας στον

Καιάδα όσους μετανάστες

και πρόσφυγες περισ-

σεύουν.

Οι λαοί θα αντισταθούν στη

βαρβαρότητα, για να κα-

ταργηθούν το Δουβλίνο, η

Σένγκεν και η FRONTEX,

για ανθρώπινες συνθήκες

για πρόσφυγες και μετανά-

στες, άμεση μεταφορά

στις χώρες προορισμού

τους".
Η ΕΥΡΩ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ερώτηση προς τα αρμόδια υπουργεία κατέθεσε

(15.12.2015) ο Οικολόγος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώρ-

γος Δημαράς, σχετικά με τα

τραπεζικά δάνεια που χορηγή-

θηκαν από ελληνικά πιστωτικά

ιδρύματα σε επιχειρήσεις,

χωρίς την τήρηση των πιστοδο-

τικών κριτηρίων που ορίζει η

τραπεζική νομοθεσία.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση μόνο για τα επίμαχα

1.300 δάνεια της ΑΤΕ το ποσό των μη επιστραφέντων δα-

νείων ανέρχεται συνολικά σε 4.927.505.094,30 € όπως προ-

κύπτει από την από 4.8.2015 απάντηση του τ. Υπουργού

Επικρατείας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς Π. Νικο-

λούδη σε παλαιότερη κοινοβουλευτική ερώτηση. Επίσης

σύμφωνα με το από 17.10.2015 δημοσίευμα της «Εφημερί-

δας των Συντακτών», 11 επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. έχουν δάνεια

σε 4 πιστωτικά ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πει-

ραιώς, Eurobank, Alpha Bank) που φτάνουν συνολικά τα

808.830.190 € εκ των οποίων σε καθυστέρηση ή προσωρινή

καθυστέρηση βρίσκονται σχεδόν 39 εκατομμύρια €

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ 

ΔΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ερώτηση του βουλευτή 

Γιώργου Δημαρά

Η νέα στρατιωτική ευρωενω-

σιακή συνοριοφυλακή 

και ακτοφυλακή εντείνει 

την καταστολή και θίγει 

κυριαρχικά δικαιώματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την «Προμήθεια αν-
τικείμενων και ταχυδρομικών υπη-
ρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης,
εμφακέλωσης και αποστολής τα-
χυδρομικών αντικειμένων (υβρι-
δικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά
τέλη)» με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο
των ειδών ή για το σύνολο των
ειδών κάθε ομάδας (Α έως και Γ)
όπως αυτά προσδιορίζονται με την
από 14/12/2015 μελέτη της Δ/νσης
Εσόδων & Περιουσίας. Η προϋπο-
λογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 113.959,99€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,
και θα βαρύνει το προϋπολογισμό
του Δήμου Διονύσου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 11/01/2016
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών  25/01/2016 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις
ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα
συμμετάσχει, με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(τηλ.2132030623).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφείο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2
166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020765
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr 
Site: www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες: Κασίμη Σταυρούλα
Βουλιαγμένη,15-12-2015 
Αρ. πρωτοκόλλου: 5064

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Νο 231/2015
Ο Πρόεδρος  του “Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδι-
κής Αγωγής” Γρηγόρης Κωνσταν-
τέλλος,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 240
παρ. 2 και 88 του Ν.3463/06
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 για τις αρμοδιότητες
του Δημάρχου και σε ανάλογη
εφαρμογή για τον Πρόεδρο του Δ.Σ
3. Τον ΟΕΥ της Υπηρεσίας όπως
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β'/28-
02-2014
4. Την υπ' αριθ. 416/14 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βάρης Βούλας  Βουλιαγμένης περί
“Ορισμού μελών Δ.Σ Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής  
Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης”(Ο.Α.Π.Π.Α.)και διάρκεια
θητείας τους με την  οποία ορί-
στηκε ως Πρόεδρος ο Δήμαρχος

κος Κωνσταντέλλος Γρηγόρης και
Αντιπρόεδρος ο κος Αγαλιώτης
Ιωάννης
5. Την υπ' αριθμ 68/2014 Απόφαση
του Δ.Σ του Ο.Α.Π.Π.Α. περί Συγ-
κρότησης σε Σώμα του Δ.Σ., κ.λ.π

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.  Μεταβιβάζουμε στον Αντιπρό-
εδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. κ.
Αγαλιώτη Ιωάννη τις κάτωθι αρμο-
διότητες:
➢ Τον έλεγχο, την εποπτεία και
κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα
υπογραφής όλων των διοικητικών
πράξεων και εγγράφων επί όλων
των υπηρεσιακών και πάσης φύ-
σεως θεμάτων που ανάγονται στην
οικονομική διαχείριση του Νομικού
Προσώπου πλην την υπογραφή
χρηματικών ενταλμάτων.
➢ Να υπογράφει τις συμβάσεις που
συνάπτει ο Ο.Α.Π.Π.Α. 
➢ Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου .
➢ Να υπογράφει κάθε εξερχόμενο
έγγραφο.
➢ Να υπογράφει τις άδειες απου-
σίας του προσωπικού.
2. Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο κ.
Αγαλιώτη Ιωάννη να υπογράφει το
ακριβές αντίγραφο όλων των εγ-
γράφων που άπτονται των αρμοδιο-
τήτων του και να βεβαιώνει το
γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά
σε μια ημερήσια εφημερίδα του
νόμου ή σε μια εβδομαδιαία της πρω-
τεύουσας του νόμου και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η Κομισιόν παρανομεί 
και η ελληνική 

κυβέρνηση συναινεί

«Παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία 
για ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ»

καταγγέλει ο ευρωβουλευτής Nίκος Χουντής
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Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Χαλάνδρι    21/12/2015    |     Αρ. Πρωτ.: 38481 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   |  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ,  Τηλ. : 2132023842-843-844

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την χα-
μηλότερη τιμή.

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 47.150,50€ (Α.Μ. 108 /2015).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστεί-
δου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 18/1/2016 ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

«ΟΜΑΔΑ Α»   21.420,00 214,20 €
«ΟΜΑΔΑ Β» 4.130,00 41,30 €
«ΟΜΑΔΑ Γ» 11.900,00 119,00 €
«ΟΜΑΔΑ Δ» 900,00 9,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ,
τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση του Δήμου www.halandri.gr. Τέλος η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εξής εφημερίδες :
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΕΒΔΟΜΗ, ΑΥΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.  
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-843).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε διεθνή δημόσιο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγι-
στες προσφορές με το σύστημα
«ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου
6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανά-
θεση του έργου «Αποστράγγιση
του ανατολικού τμήματος πόλης
Κορωπίου», με προϋπολογισμό
8.154.900,00 € με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
16/02/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν
στην 4η και άνω (υπό τις προϋποθέ-
σεις του Νόμου) τάξη για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους   καταλό-
καταλόγους αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με την τάξη και κατηγορία του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής,
με ΚΑΕ 97750501801. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 132.600 € αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνε-
ται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κα-
τασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζό-
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται
στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 5.027.313,00€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%
533.900,64€, αναθεώρηση
63.870,02€, απολογιστικά
84.745,76€ και Φ.Π.Α. 1.524.900,00€. 
8.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοκτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της

σύμβασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
11. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη (2ος
όροφος) πληροφορίες στα  τηλέ-
φωνα 213 2005326, FAX επικοινω-
νίας 213 2005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Ο.
Κοτσίνα όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να πα-
ραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτη-
σης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφο-
ράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Τετάρτη 10-02-2016.
13. Προκήρυξη σύμβασης συνταγ-
μένη κατά το σχετικό τυποποιημένο
έντυπο του Κανονισμού    ΕΚ
842/2011 της Επιτροπής, θα απο-
σταλεί για δημοσίευση στις 18-12-
2015 στην Υπηρεσία Επίσημων
Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα προσφοράς
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανά-
θεση του έργου «Κατασκευή αγω-
γού ομβρίων επί της οδού Κύπρου
της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου
Παλλήνης», με προϋπολογισμό
2.160.000,00€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26-01-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές α) μεμονωμένες Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν
στην 3η τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, β)Αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες σε επίσημους κατα-
λόγους αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-

ρία του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π. και γ)  Αλλοδαπές εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής,
με ΚΑΕ: 977505020. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 35.121,95€ αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1574 παρ.1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 1.225.853,85€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 18% 220.653,69€, απρό-
βλεπτα 15% 216.976,13€, αναθεώ-
ρηση 62.613,89€, απολογιστικά
30.000€ και Φ.Π.Α. 403.902,44€. 
9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για
το σύνολο των εργασιών που περι-

λαμβάνονται στα τεύχη της δημο-
πράτησης. Εναλλακτικές προσφο-
ρές δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση – Διαγωνισμοί –
Δημοπρασίες Τεχνικών Έργων) και
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.. της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα  τηλέφωνα 213 2005360, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία κα
Ε. Πούσια όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να πα-
ραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτη-
σης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφο-
ράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη 21-01-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΑΔΑ: 69Α4ΟΚΥΓ-Α48
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΣΣΟΣ»
Κορωπί: 18 /12/2015
Αριθ. πρωτ. : 2338

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» Δήμου
Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσ-
ληψη ενός (1)ατόμου με την ειδικό-
τητα Π.Ε. Παιδιάτρου με σύμβαση
Μίσθωσης Έργου και για ένα (1)
Έτος(11μηνών διότι οι Παιδικοί
Σταθμοί δεν λειτουργούν τον μήνα
Αύγουστο), για τις ανάγκες των
Παιδικών Σταθμών, ως εξής:

Π.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΩN Μία (1) Θέση:  
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι.
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελ-

ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγ-
γέλματος.
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιά-
τρου των αρμοδίων Ελληνικών
αρχών.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ια-
τρικού Συλλόγου.
5. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ια-
τρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
6. Βιογραφικό.
7. Προυπηρεσία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ-
λουν:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα
κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού
κώδικα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο των 2
όψεων της Αστυνομικής τους Ταυ-
τότητας.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου
σπουδών. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλι-
κία από 18 έως 65 ετών. 
Οι αιτήσεις θα  υποβάλλονται στα
γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός
Βασ. Αδάμ 6, Τ.Κ.19400, Κορωπί,
στην κ. Γιαννάκη Ζωή, εντός προθε-
σμίας δέκα (10) ημερών, που αρχί-
ζει από την επομένη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Κα-
ταστήματος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  
Αδαμαντία Μάλλιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   |   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα,  22 /12/2015
Α.Π.     24240

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ Β ΄ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΣΕ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς της συνιδιόκτητης έκτασης αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στην
περιοχή ΒΓΕΘΙ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, προκειμένου να λάβουν γνώση της πρότασης του Β’ Σταδίου της Πολεοδομι-
κής Μελέτης στη συνιδιόκτητη έκταση αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο εκπονήθηκε
βάσει της 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής και αναρτή-
θηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής  Δημήτριος Λουκάς
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   |    Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059,   e-mail: promithies@vvv.gov.gr  |  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-12-2015   |   Aρ. Πρωτ.:  56426

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγω-
νισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ» που αφορά ένα κινητό ελκόμενο τροχοφόρο μηχάνημα τεμαχισμού
βραδείας περιστροφής (mobile shredder), προκειμένου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να μειώνει τον
όγκο των ογκωδών αποβλήτων που συλλέγει με διάφορους τρόπους, εντός των ορίων του. Το μηχάνημα οφείλει
να είναι συμβατό και να δύναται να αξιοποιηθεί και σε τυχόν άλλες μελλοντικές χρήσεις, όπως η παραγωγή διογ-
κωτικού κομποστοποίησης κατάλληλου μεγέθους από τα φυτικά κατάλοιπα και κλαδέματα, ή ο τεμαχισμός ή και
άνοιγμα των πλαστικών σάκκων εντός των οποίων περιέχονται διάφορα απορρίμματα, ώστε να γίνει δυνατός ο δια-
χωρισμός των απορριμμάτων για περαιτέρω επεξεργασία ή μηχανική ανακύκλωση, ακόμα και πώληση των μετάλλων
, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην Τεχνική Μελέτη Α.Μ 101/2015.
Κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προ-
σφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα της δια-
κήρυξης με τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  είναι οι εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER) 42996100-5 1 487.804,88€ 112.195,12€ 600.000,00
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 600.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% )

και επιμερίζεται ως εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ CPVS Κ.Α. ΠΟΣΟ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2015 42996100-5 20-7131.005 250.000,00€
2016 42996100-5 20-7131.005 350.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η διάθεση και δέσμευση πίστωσης του ποσού 250.000,00€ έχει γίνει σε βάρος του Κ.Α. 20-7131.005 για το έτος
2015 και το υπόλοιπο ποσό 350.000,00 θα δεσμευτεί ως συνεχιζόμενο από τον προϋπολογισμό του 2016 στον ίδιο
Κ.Α. εξόδων

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσες διατάξεις του 4281/2014,της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
146/2015 και την με αρ. Πρωτ. 56157/21-12-2015 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 15-2-2016 και ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών στο
ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσεις μετά από 4 εργάσιμες ημέρες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τρίτη 22-12-2015 Πέμπτη 24-12-2015 Δευτέρα 15-2-2016
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ωρά : 10:30

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 21-12-2015.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό
9.757,00 € 
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου   www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ZHTΕΙΤΑΙ προς Ενοικίαση διαμέρισμα 70 έως 80

τ.μ. από Ελληνίδα με εγγυήσεις και για μακροχρό-

νια μίσθωση. Τηλ. 210 8994.116

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007311, 2132007318
Fαx:  210 6633311
Πληροφ.:  κ. Αντωνίου, κ. Λεοντάρη                                               
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ

Π.Ε. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα,23/12/2015   
Αρ.πρωτ. :42664
ΠΡΟΥΠ.  : 750.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι-
κτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέ-
λεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οι-
κονομική προσφορά των διαγωνιζο-
μένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του  άρθρου του ιδίου Νόμου,
με συνολική κατά τον προϋπολογι-
σμό της μελέτης δαπάνη
750.000,00 € (περιλαμβανομένου
του ποσού για Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26-1-
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέ-
μιδος στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ,
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη-
τρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑΣ και Α1 και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από
Σ.Α.Τ.Α.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους, κατά τους όρους
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμ-
μετοχής, που ανέρχονται σε ποσο-
στό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των  12.195,12 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον 9 μήνες & 30
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των πρόσφορων είναι 9
μήνες. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέ-
της βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες πριν την διεξαγωγή της Δημο-
πρασίας ήτοι μέχρι και την 21-1-
2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 .
Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φρον-
τίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δη-
μάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007311, κ.
Αντωνίου & 2132007318 κ. Λεον-
τάρη & κ. Μαλλιαρού 213 2007312
ΣΠΑΤΑ, 23-12-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17                                                        
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Ανακατασκευή στη-
θαίων ασφαλείας σε οδούς αρμο-
διότητας Π.Ε.Α.Α.», με
προϋπολογισμό 800.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
19/1/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας Οδοποιίας 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλό-
γους αυτούς και σε τάξη και κατη-
γορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-

χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν.
4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε-
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσο-
στό συμμετοχής της κάθε επιχείρη-
σης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραί-
τητο να αναγράφεται, στην περί-
πτωση δε που αναγραφεί

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχεί-
ρησης και της κοινοπραξίας. Κατη-
γορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη-
γορίας. 

Κοινοπραξίες εργολη-
πτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ-
νων στην τάξη …. του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
με ΚΑΕ 97810502001. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 13.008,13 ΕΥΡΩ αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή του
ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν.
4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
5. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 476.060,00€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 18% 85.690,80€, απρό-
βλεπτα 15% 84.262,62€, αναθεώ-
ρηση 3.393,08 € , απολογιστικά
1.000,00€ και Φ.Π.Α. 149.593,50€. 
7. Η προσφορά θα υποβληθεί για το

σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτη-
σης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δώδεκα (12)
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών. 
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
11. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί -  Δημοπρα-
τήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα  τηλέφωνα 213 2005318, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία κα
Χρ. Κλάδου όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημοπρά-
τησης καθώς και αριθμημένο τεύ-
χος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 14/01/2016.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Διανομή των καρτών δωρεάν μετακίνησης για ΑμεΑρεια Αττικής

Ξεκίνησε η χορήγηση των νέων ή η ανανέωση των παλαιών δελτίων δωρεάν μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Οι δικαιούχοι των

δελτίων που ανέρχονται στους 32.000 και ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή στις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής των Περιφερειακών Ενο-

τήτων Αττικής, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016, μαζί με τα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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
Specialist 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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Η κορτιζόλη θεωρείται η κατεξοχήν ορμόνη του στρες.

Όταν το στρες αυξάνει πάνω από το μέσο όρο (για μεγάλο

χρονικό διάστημα, όπως στην κατάθλιψη π.χ.) τα επίπεδα

της κορτιζόλης στον οργανισμό είναι υψηλά και προκαλούν

ανεπιθύμητες ενέργειες, φθείροντας τον οργανισμό.

Η κορτιζόλη είναι μια στεροειδής ορμόνη που παράγεται

από το φλοιό των επινεφριδίων. Όπως συμβαίνει με όλες

τις στεροειδείς ορμόνες, συντίθεται από τη χοληστερόλη,

μετά από μια αλληλουχία βιοχημικών αντιδράσεων. Η κορ-

τιζόλη, με τις πολυποίκιλες δράσεις της, βοηθά τον οργα-

νισμό να ανταπεξέρχεται στις μακροχρόνιες καταστάσεις

stress. Είναι ορμόνη απαραίτητη για τη ζωή, και αυτό φαί-

νεται σε καταστάσεις έλλειψής της (φλοιοεπινεφριδιακή

ανεπάρκεια), οπότε μπορεί να επέλθει ακόμη και ο θάνατος. 

Η κορτιζόλη ευθύνεται για καταστάσεις όπως:

• βουλιμίας, • της απώλειας μυϊκού όγκου, • διαβήτη,

• απώλειας μνήμης, • κατάθλιψης • καρκίνου του προστάτη.

Μακροχρόνια, η κορτιζόλη μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Λόγω της επίδρασής της στο μεταβολισμό της γλυκόζης,

χαρακτηρίζεται ως γλυκοκορτικοειδές. Το φαρμακευτικό

ανάλογο της κορτιζόλης ονομάζεται υδροκορτιζόνη και

χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση αλλεργικών

και φλεγμονωδών καταστάσεων. Επίσης, έχουν παρα-

σκευαστεί πολλά συνθετικά ανάλογα της κορτιζόλης, που

χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική, εκμεταλλευό-

μενοι την ανοσοκατασταλτική και αντιφλεγμονώδη τους

δράση.

Η έκκριση κορτιζόλης από το φλοιό των επινεφριδίων βρί-

σκεται κάτω από τον έλεγχο της υπόφυσης και του υποθα-

λάμου. 

Ο ρυθμός έκκρισης κορτιζόλης παρουσιάζει ημερήσιες δια-

κυμάνσεις. Η μέγιστη συγκέντρωση κορτιζόλης παρατη-

ρείται τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η ελάχιστη

συγκέντρωση κορτιζόλης παρατηρείται στο μέσο περίπου

της νύκτας. Ο υποθάλαμος έχει την ικανότητα να αντιλαμ-

βάνεται τη διαδοχή ημέρας και νύκτας, μέσω νευρικών

ώσεων που καταφθάνουν σε αυτόν από τον αμφιβληστρο-

ειδή χιτώνα του οφθαλμού. 

Η έκκριση CRH από τον υποθάλαμο προσαρμόζεται στις

διακυμάνσεις του φωτός και προκαλεί αντίστοιχες διακυ-

μάνσεις στην έκκριση κορτιζόλης από το φλοιό των επι-

νεφριδίων. Για το λόγο αυτό, η μέτρηση της κορτιζόλης του

πλάσματος έχει σχετική μόνο διαγνωστική αξία.

Στο πλάσμα του αίματος υπάρχει ειδική πρωτεΐνη για τη δέ-

σμευση της κορτιζόλης, η τρανσκορτίνη (CBG). 

Σχεδόν κάθε κύτταρο διαθέτει υποδοχείς κορτιζόλης και

έτσι η κορτιζόλη μπορεί να αποκτά πολλές δράσεις ανά-

λογα με το είδος των κυττάρων στα οποία ενεργεί. Αυτές

οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα

• τον έλεγχο του ισοζυγίου νερού και άλατος ασκώντας

έτσι επιρροή στην αρτηριακή πίεση 

• σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μνήμης και την ανο-

σοαπόκριση

Σε αρκετές καταστάσεις αυξάνει η έκκριση κορτιζόλης,

κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι το stress. Παρα-

δείγματα αποτελούν η ασθένεια, η μυϊκή εξάντληση, ο πυ-

ρετός, ο πόνος και η υπογλυκαιμία. Στις καταστάσεις αυτές,

η κορτιζόλη κινητοποιεί τον μεταβολισμό του οργανισμού

προς την κατεύθυνση της προσαρμογής προς το στρεσσο-

γόνο παράγοντα.

Η κορτιζόλη αυξάνει το σάκχαρο του αίματος διασπώντας

το γλυκογόνο και προωθώντας τη μετατροπή των αμινο-

ξέων σε γλυκόζη στο ήπαρ, διαδικασία που ονομάζεται γλυ-

κονεογένεση. Για το λόγο αυτό η κορτιζόλη είναι μια

διαβητογόνος ορμόνη. Από την άλλη πλευρά ενισχύει τον

καταβολισμό των πρωτεϊνών. Η μυϊκή μάζα ελαττώνεται,

ενώ παρουσιάζεται και οστεοπορωτική δράση. Επίσης ενι-

σχύει τη λιπόλυση. Ωστόσο, με την παρουσία της κορτιζό-

λης, το λίπος έχει την τάση να συγκεντρώνεται στον

τράχηλο και τον κορμό. Η κορτιζόλη καταστέλλει το ανο-

σοποιητικό σύστημα, και κυρίως τα λεμφοκύτταρα, ενώ πε-

ριορίζει την εκδήλωση της φλεγμονώδους απάντησης. Με

τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η επιρρέπεια του οργανισμού

απέναντι στις λοιμώξεις. Λόγω κατακράτησης χλωριούχου

νατρίου, αυξάνεται και η αρτηριακή πίεση. Όταν υπάρχει

υπερέκκριση κορτιζόλης, μπορεί να παρατηρηθούν ψυχικές

διαταραχές. Τέλος, η κορτιζόλη μπορεί να προκαλέσει νέος

έλκος στο γαστρεντερικό σύστημα ή να αναζωπυρώσει πα-

λαιό έλκος.

Η υπερέκκριση κορτιζόλης ή η υπερδοσολογία των γλυκο-

κορτικοειδών, όταν χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς

σκοπούς, προκαλεί το σύνδρομο Cushing.

Η υπερβολικά αυξημένη έκκριση κορτιζόλης στην περί-

πτωση αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε υπερπαραγωγή

ACTH από την υπόφυση είτε σε υπέρμετρη απελευθέρωση

κορτιζόλης από τα επινεφρίδια. 

Οι παρακάτω καταστάσεις μπορεί επίσης να είναι η αιτία

για ελαφρά έως σημαντικά υψηλές τιμές κορτιζόλης και

καλό θα ήταν να λαμβάνονται υπόψη όταν πρόκειται για την

αξιολόγηση των εργaστηριακών εξετάσεων:

• Οι ιογενείς λοιμώξεις

• Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης

• Η στέρηση ύπνου

• Η έντονη ή παρατεταμένη αεροβική άσκηση

• Τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων 

• Ένας σοβαρός τραυματισμός ή διάφορα στρεσογόνα γε-

γονότα μπορεί να προκαλέσουν την αύξηση της παραγω-

γής κορτιζόλης για παρατεταμένες περιόδους 

• Η νευρική ανορεξία

• Ο σοβαρός περιορισμός θερμίδων σε σημαντικά υποθερ-

μιδικές δίαιτες

Έλλειψη κορτιζόλης παρατηρείται στην ανεπάρκεια του

φλοιού των επινεφριδίων (νόσος του Addison). Οι χαμηλές

τιμές κορτιζόλης μπορεί να οφείλονται σε μια κατάσταση

που ονομάζεται νόσος του Addison ή επινεφριδιακή ανε-

πάρκεια. Η έναρξη των συμπτωμάτων είναι συχνά πολύ

σταδιακή. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κό-

πωση, ζάλη, απώλεια βάρους, μυϊκή αδυναμία, αλλαγές στη

διάθεση και μελάγχρωση περιοχών του δέρματος.

Επίσης τα παρακάτω μπορεί να προκαλέσουν μείωση των

τιμών κορτιζόλης:

• Τα συμπληρώματα μαγνησίου μειώνουν τα επίπεδα της

κορτιζόλης μετά από αερόβια άσκηση

• Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν μια δοσοεξαρτώμενη επί-

δραση, προκαλώντας μείωση της κορτιζόλης που απελευ-

θερώνεται λόγω ψυχολογικού στρες

• Η μουσικοθεραπεία

• Το γέλιο και το χιούμορ!

• Το μαύρο τσάι

• Ο χορός έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε σημαντική μείωση

στις συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο σίελο.

Oσοι κατανάλωσαν 4 ώρες ημερησίως για βραδινό ύπνο πα-

ρουσίασαν επίπεδα κορτιζόλης 37% υψηλότερα από αυ-

τούς που κοιμούνται για 8 γεμάτες ώρες. Οσοι έμειναν

άυπνοι όλο το 24ωρο ανέβασαν την κορτιζόλη τους ψηλό-

τερα κατά 45%.

Ο «ποιοτικός» ύπνος είναι εξίσου σημαντικός. Οσοι απο-

λαμβάνουν περισσότερο σωστό ύπνο εκκρίνουν 65% πε-

ρισσότερη ορμόνη ανάπτυξης (Human Growth Hormone). Η

ορμόνη HGH αποτρέπει την εξολόθρευση της μυϊκής μάζας

από την κορτιζόλη.

Πιείτε μαύρο τσάι: Μειώνει την κορτιζόλη κατά 47%

Ανακούφιση και ηρεμία δίνει το μαύρο τσάι σε όσους το επι-

λέγουν. Αυτή είναι αλλωστε και η φιλοσοφία των Αγγλων

που κάθε απόγευμα μαζεύονται και πίνουν το αγαπημένο

τους αφέψημα. Εθελοντές που συμμετείχαν σε μελέτη

ερευνητών του University College London (UCL) στους οποί-

ους δόθηκε μία στρεσογόνα αποστολή έδειξε ότι τα επί-

πεδα της κορτιζόλης στα άτομα που πίνουν τσάι

συστηματικά ήταν μειωμένα κατά 47% σε σύγκριση με

εκείνα που δεν απολάμβαναν το αφέψημα. Ο συγγραφέας

της μελέτης Dr. Αντριου Στέπτοου, υποθέτει ότι φυσικά χη-

μικά όπως οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή ευθύνονται

για την ηρεμιστική ιδιότητα του τσαγιού.

Αγγελική Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr

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: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Koρτιζόλη: η ορμόνη του στρες!
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Την καθιερωμένη πλέον γιορτή με βραβεύσεις αθλητών,

αθλητικών παραγόντων και μαθητών που επρώτευσαν,

πραγματοποίησε ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρης Βού-

λας, στην αίθουσα “Ιωνία” την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου.

Γεμάτη η αίθουσα από γονείς, παιδιά και φίλους του Αρη

Βούλας.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης και τις προσφωνήσεις είχαν

αναλάβει οι μέντορες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πιγκ

- πογκ) Σταύρος Πλακαντωνάκης και Αγγελος Μακρής.

Η εκδήλωση άνοιξε με τα κάλαντα από τα μικρά παιδιά

του ποδοσφαίρου τα οποία μάλιστα βραβεύθηκαν.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του Αρη,

Παν. Πασσά και του δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου.

Απονομές κατά κατηγορία και αθλητή
Επέδωσαν κύπελλο στην ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙ-

ΡΟΥ και βράβευσαν τον πρώτο σκόρερ με 36 γκολ, Αλέξη

Παπαγεωργίου.

Διακρίσεις στο Γυναικείο ΠΙNΓΚ-ΠΟNΓΚ
ΟΜΑΔΙΚΑ

1η θέση (Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006) στο Ομαδικό Νεανίδων στην Ελ-

λάδα Ισαμπάλογλου - Φίσερ - Τέρπου - Πατεράκη - Δουρέκα

1η θέση (Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006) στο ομαδικό Κορασίδων στην

Ελλάδα Φίσερ - Τέρπου - Πεχλιβανίδη -  Σπυροπούλου

ΑΤΟΜΙΚΑ

Τέρπου Ελισάβετ: πρωταθλήτρια Ελλάδος Κορασίδων και πρωτα-

θλήτρια Ελλάδος στο διπλό κορασίδων 

Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια: 2η θέση στο πανελλήνιο Νεανίδων και

2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων διπλών.

Φίσερ Ελλη: 2η στο πανελλ.πρωτ. Κορασίδων, 3η στο Πανελλ.

πρωτ. Νεανίδων, 1η διπλών κορασίδων και 2η διπλών νεανίδων.

Ισαμπάλογλου - Φίσερ - Τέρπου για συμμετοχή στην εθνική

Ομάδα στο Πανευρωπαϊκό στη Σλοβενία.

Βραβεύθηκε ο γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος,

Νίκος Κοκολάκης (1965-1975)  και οι καλύτεροι μικροί παίκτες της

αντρικής ομάδας Μήτσιος Αλεξ., Φώσκολος Χάρης, Κωστόπουλος

Θοδωρ. και Κριλής Χρήστος.

Και βεβαίως τα PROJUNIOR για την 1η θέση στο πρωτάθλημα της

ΕΠΣΑΝΑ με προπονητή τον Κώστα Αλεξόπουλο.

Διακρίσεις στο Αντρικό Τμήμα ΠΙNΓΚ-ΠΟNΓΚ
ΟΜΑΔΙΚΑ

2η θέση έλαβε ο Γ.Σ. Αρης Βούλας στο πρωτάθλημα Ελλάδος με

τους αθλητές Σγουρόπουλο, Δαμιανή, Τσαπόγα και Σκουτέρη. 3η

θέση επίσης στο στους Παίδες με Σγουρόπουλο, Παμβουξόγλου

και Στεφανίδη.

ΑΤΟΜΙΚΑ

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος πρωταθλητής Ελλάδος Παίδων με δια-

κρίσεις 2ος στους έφηβους, 1ος στο Διπλών παίδων, 2ος στο Δι-

πλών  Εφήβων και 3ος στο ΤΟΠ 10 παίδων Ευρώπης.

Ο Στράτος Δαμιανής έλαβε 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλ.

εφήβων και 2η στο πανελ. πρωταθλ. διπλών εφήβων.

Και οι δύο παραπάνω συμμετείχαν με την εθνική ομάδα στο πα-

νευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Ιούλιο στη Σλοβακία.

Βραβεύσεις και επαίνους επέδωσε ο Αρης Βούλας και στους συμ-

μετέχοντες στο 3ο Ατομικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαί-

ρισης Δημοτικών Σχολείων του Δήμου 3Β.

Ετσι βραβεύθηκαν

ΑΓΟΡΙΑ Α,Β, Γ τάξεις

1ος Παπασπυρόπουλος Χάρης (4ο Βούλας)

2ος Κουρτέσης Αλέξανδρος (2ο Βούλας

3ος Κορακάκης Γιάννης (1ο Βούλας) και 

Πετρόπουλος Ανδρέας (2ο Βούλας.

ΑΓΟΡΙΑ Δ, Ε, Στ

1ος Ζαρόγιαννης Ιάσωνας  (2ο Βούλας

2ος Χρηστίνης Γιάννης (4ο Βούλας)

3ος Φίλης Αθανάσιος (2ο Βούλας) και

Δρίτσας Κων/νος (1ο Βούλας)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α, Β, Γ

1η Ραυτογιάννη Αρτεμις (1ο Βούλας)

2η Κώστα Χαρά (Δίλοφο)

3η Μητροπούλου Ελισάβετ (4ο Βούλας) και

Γιαννοπούλου Αλκμήνη (4ο Βούλας)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ, Ε, Στ

1η Ισαμπάλογου Λυδία (1ο Βούλας)

2η Στρατούρη Καλομοίρα (1ο Βούλας)

3η Χριστοδούλου Νικόλ (2ο Βούλας) και

Ζουπάντη Κατερίνα (Δίλοφο)

Βράβευση έγινε και στους προπονητές των τμημάτων Ποδοσφαί-

ρου, Πινγκ-Πονγκ και Γυμναστικής καθώς και στους διευθυντές

των δημοτικών σχολείων Βούλας 1ο (Ασ. Αντωνοπούλου, 2ο

(Κατερ. Κουφοπούλου), 3ο (Αθ. Πάστρας) και 4ο (Αλ. Μαρκοπού-

λου) για την πολύ καλή συνεργασία. 

Βραβεύτηκαν επίσης αγόρια και κορίτσια για εσωτερικό τουρνούα

Γυμνασίου με δελτίο, Παίδες με δελτίο Παμπαίδες με δελτίο και

Γυμνασίου χωρίς δελτίο.

Ακόμη βράβευσαν αθλητές τους που πέτυχαν στις ΑΕΙ και ΤΕΙ

της χώρας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί παρά το φόρτο

της προπόνησής τους ανεδείχθηκαν και στην παιδεία πολύ καλοί.

Ετσι η Ελένη Στραϊτουρη (Ε.Μ.Π.), Δέσποινα Γκοβάτσου (Νομική

Θεσ/νίκης), Νικος Σκουτέρης Παν/μιο Πατρών, Χρήστος Τσαπό-

γας (Ε.Μ.Π.) και Βασίλης Κωνσταντάς (Αρχιτεκτονική στο Βόλο).

Καθώς και οι άριστοι μαθητές Γυμνασίου (Πηγαδάς Δ., Λυκούδης

Π. Τσιλιγκιριάν Αλ) και Λυκείου Μήτσιος Αλ., Τσαλδάρης Χριστ.

και Λάσκος Χ.

Παρούσα και η Δημοτική Αρχή με προεξάρχοντα το Δήμαρχο Γρ.

Κωνσταντέλλο, και οι: Αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Αγαλιώτης,

πρόεδρος του Δ.Σ. Λ. Αργυροπούλου, αντιδήμαρχος Διον. Γεωρ-

γουλόπουλος, αντιπρόεδρος Σπύρος Βαλάτας, οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι, Νανά Καραγιάν, Β. Παπαμιχαήλ, Δημ. Δαβάκης, Νίκος

Ψαλλίδας, Θάνος Ματόπουλος & Δημοσθένης Δόγκας.

Πανηγυρική εκδήλωση με βραβεύσεις στον Αρη Βούλας
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Η ΑΣΠ Θέτις έχασε 

τον προπονητή της

Η ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ, η ομάδα γυναικών βόλεϊ της

Βούλας δέχθηκε βαρύτατο πλήγμα και βαρύ πέν-

θος.

Ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ γυναικών Χρή-

στος Παπαθανασίου «έφυγε» από τη ζωή στα 45

του χρόνια. Τον “εγκατέλειψε”  η καρδιά του το

περασμένο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 μέσα

στον αγωνιστικό χώρο, στο φινάλε του  αγώνα

της ομάδας ΑΣΠ Θέτις με τον Ηλυσιακό για την

Α2 γυναικών, όταν έπεσε λυπόθυμος. 

Μεταφέρθηκε άμεσα στον Ασκληπιείο Νοσοκο-

μείο, αλλά το καρδιακό επεισόδιο ήταν οξύτατο

και η καρδιά δεν άντεξε...

Ήταν παντρεμένος με την βολεϊμπολίστρια Να-

τάσσα Πλατανιώτη με την οποία είχαν δύο παι-

διά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι 10 ετών

(δίδυμα).

Στα πλαίσια των μαθημάτων Σκάκι που

πραγματοποιούνται στο 4ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας από τον προπονητή

τους Κουβαρά Ανδρέα, με πρωτοβου-

λία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-

νων, οι μαθητές που παίζουν σκάκι

συμμετείχαν σε αγώνες που πραγμα-

τοποίησε ο Α.Ο. Φοίνιξ Αγίας Σοφίας

Πειραιά, το διήμερο Σάββατο 19 και

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015. Όλοι οι

μαθητές του Σχολείου διακρίθηκαν

στις ειδικές κατηγορίες που υπήρχαν

(Α-Β-Γ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,  Δ-Ε-ΣΤ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥ) και βραβεύτηκαν. 

Ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε φέτος

με 40 παιδιά από ηλικίες Nηπίου έως

και Γυμνασίου! 

Aποτελέσματα των μαθητών Βούλας:

Α-Β-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σαράφογλου Βασίλειος 2ος, Τζου-

τζουράκης Γεώργιος ισοβάθμισε με

τον   Σάββα Σοφοκλή στην 4η θέση,

Παπασπυρόπουλος Χαρίτων & Βλασ-

σόπουλος Ευτύχης ισοβάθμισαν στην

5η θέση, Σαράφογλου Χάρης 6ος,

Σαρκιτσίδης Σέργιος 7ος

Δ-Ε-Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Βλασσόπουλος Στυλιανός  3ος σε ισο-

βαθμία στην 2η θέση , Γρηγοριάδης

Φώτιος 4ος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ-Ε-Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αϊβαλιώτη Χριστίνα 1η, Καμινάρη Αλε-

ξάνδρα & Φεφέ Λυδία  ισοβάθμισαν

στην 2η θέση, Ζαρκάδα Δόμνα 3η

Ο σύλλογος: ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Διευθυντής Αγώνων : Σπανός Θεόκλη-

τος

Διαιτητής : Κουβαράς Ανδρέας

Διαιτησία : Μαστοράκου Μαρία

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε την "Ηπει-

ρώτισσα" για την προσφορά των Χρι-

στουγεννιάτικων γλυκισμάτων καθώς

και όλους τους γονείς που δύο μέρες

μετέφεραν τα παιδιά τους στο 13ο Γυ-

μνάσιο Πειραιά για να αγωνιστούν, και

τελος τους : κ. Γρηγοριάδη Σ. , κα. Φώ-

τογλου Τ., κα. Σαρτζετάκη Α. για τις

απονομές που πραγματοποιήσαν

καθώς και την εμψύχωση με τον λόγο

τους στα παιδιά. 

Μαθητικοί αγώνες Σκάκι
Μεγάλη συμμετοχή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

Προσφορά του Ποδηλατικού

Ομίλου Κορωπίου 

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Ποδηλατικού Ομίλου Κορωπίου

Χρήστος Πολίτης,  αντιπροσωπεία αθλητών και  μέλη του

Ποδηλατικού Ομίλου Κορωπίου επισκέφτηκαν, (12/12), το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας και παρέδω-

σαν  τρόφιμα. Την αντιπροσωπεία του Α.Π.Ο υποδέχθηκε,

ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Θοδωρής Γρίβας. 

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας διοργανώνει υπό την αι-

γίδα της Ε.Ο.Κ. από την Δευτέρα 28/12 έως την Τε-

τάρτη 30/12, Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης

Χριστουγέννων στο Κλειστό Γεώργιος Γεννηματάς

(Λυκούργου 17, Βούλα).

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος είναι: Εθνική Παί-

δων, Εθνική Παμπαίδων, Εκπαιδευτήρια Δούκα (Παί-

δες), Πρωτέας Βούλας (Παίδες).

Yπόσχονται πλούσιο μπασκετικό θέαμα από το μέλ-

λον  της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης στις αθλητικές

εγκαταστάσεις τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων:

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  

18:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 

20:00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18:00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

20:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015         

12:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

14:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

16:00   ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Οι προπονήσεις συνεχίζονται

Οι προπονήσεις των ακαδημιών συνεχίζονται κανο-

νικά τις ημέρες των εορτών εκτός από τις 24-25-26-

27/12 & 1/1 & 6/1. 

4-5 & 7/1 θα πραγματοποιηθεί CAMP στο Κλειστό της

Βούλας με την συμμετοχή των Βούκσεβιτς, Μαυρο-

κεφαλίδη και Πρίντεζη.

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Χριστουγέννων

στον Πρωτέα Βούλας
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Η Ηλέκτρα Βενετσάνου βρέθηκε στο Miami Εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον
παγκόσμιο διαγωνισμό λάτιν χορού (World Latin Dance Cup).

Σαν γνήσιο προϊόν του περιβάλλοντος της, μιας Ελλάδας της κρίσης και των cap-
ital controls, αλλά και μίας άλλης Ελλάδας, κάποια τέκνα της οποίας επιμένουν
να στέκονται ηρωικά, παρά τις αντιξοότητες, βρέθηκε να χορεύει “κουτσουρε-
μένη” στην άκρη του νήματος, αφού την πρόδωσε ο εξοπλισμός της. Το τι θα είχε
γίνει αν ένα περιβάλλον χωρίς όλα αυτά τα εμπόδια της είχε επιτρέψει να προμη-
θευτεί πιο επαγγελματικό εξοπλισμό (παπούτσια χορού) ανήκει στη σφαίρα της
εικασίας.

Όμως τι κι αν σαν άλλη Σταχτοπούτα έχασε το γοβάκι της, αυτό καθόλου δεν θό-
λωσε, παρά μάλλον ενίσχυσε και έκανε ακόμα πιο εκτυφλωτική τη λάμψη της στα
μάτια όσων την παρακολούθησαν. Τι κι αν δεν κατέκτησε την κορυφή, έκοψε όμως
την ανάσα και κατέκτησε τις καρδιές μας.

Παραθέτω εδώ ένα ταιριαστό απόσπασμα από άρθρο του Πέτρου Ιωαννίδη  στο
προηγούμενο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ:
«νομίσαι δέ (δίκαιον ἐστί) ταῖς µέν τύχαις ένδέχεσθαι σφάλλεσθαι τούς
ἀνθρώπους, ταῖς δέ γνώµαις τούς αὐτούς αἰεί ἀνδρείους ὀρθῶς εἶναι».
(= είναι δίκαιο να πιστεύετε ότι εξαιτίας των περιπετειών της τύχης είναι ενδεχό-
μενο οι άνθρωποι να πέφτουν σε σφάλματα, αλλά ότι οι ανδρείοι διατηρούν πάν-
τοτε το ίδιο φρόνημα. Δεν χάνουν ποτέ το θάρρος τους).


