
Η σύνθεση της νέας κυβέρ-

νησης Σελίδα  13

Πώς ψηφίστηκαν οι υποψή-

φιοι βουλευτές Σελίδα  14

Φάιναλ φορ στη Γλυφάδα Σελίδα 23

Ευχαριστίες από υποψήφι-

ους & βουλευτές Σελίδες 3, 11

Τροποποίηση της γραμμής

306 στην Παλλήνη Σελίδα  6

Πανάκριβη η ιαματική λίμνη

Βουλιαγμένης Σελίδα 7

Δείτε πού πήγαιναν τα

λεφτά Σελίδα 10

Οι 15 εκλεγμένοι βουλευτές

της Ανατ. Αττικής Σελίδα 12

Η Ελπίδα ήρθε

Το χαμόγελο άνθισε

Υπάρχουν και γκρινιάρηδες

Είναι κοινή διαπίστωση.

Διάχυτη αίσθηση ικανοποίησης! 

Κρυφή ελπίδα ακόμη και στους φοβισμένους ή δύ-

σπιστους που δεν τόλμησαν να “δια-

βούν τον Ρουβίκωνα” ή, στο διάβα,

τους πήρε το ποτάμι!...

(εν παρόδω, πρόκειται για εποχιακό

χείμαρο).

Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ώριμο

τέκνο του λαϊκού θυμού και της αγα-

νάκτησης, αλλά και της ελπίδας για

αναστροφή της καταστροφικής πο-

ρείας ολοένα και βαθύτερης εξάρτη-

σης της χώρας, οικονομικής εξαθλίωσης της

κοινωνίας, πτωχοποίησης και υποδούλωσης του

λαού μας.

Η κατήφεια, η κατάθλιψη, η απελπισία έδωσαν τη

θέση τους στην ευδιαθεσία και για πολλούς στον

ενθουσιασμό, τη χαρά, την ΕΛΠΙΔΑ! 

Η ελπίδα ήρθε! Πρέπει και να μείνει. Να μη δια-

ψευσθεί η προσδοκία του λαού.

Το χαμόγελο άνθισε! Την Κυριακή της νίκης βγήκε

ένας ανασασμός ανακούφισης από τα στήθια μυ-

ριάδων ανθρώπων. “Αναπνεύσαμε πιο ελεύθερα”,

είπε δημοτικός σύμβουλος που δεν ανήκει στην

“Αριστερά”, αλλά στους αντιμνημονιακούς Ανεξάρ-

τητους Ελληνες!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ
ΓΙΑ ΟΣΑ ΛΕΓΑΜΕ
ΠΡΙΝ 10 ΜΕΡΕΣ...

«Ψηφίζουμε 

ΣΥΡΙΖΑ και

αν δέν μας πάει

Ψηφίζουμε «Ανεξάρτητους

Έλληνες» γράφαμε στο έκτα-

κτο φύλλο της 21 Ιανουαρίου

2015. 

Η ιστορία μάς επαληθεύει.

Με «τσαμπουκά» φέρνουν σκουπίδια

της Πελοποννήσου στον ΧΥΤΑ Φυλής
Παρά την αντίθετη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής

To χρέος είναι

παράνομο και

καταχρηστικό

Σελίδα 17
γράφει ο Μιχάλης Στεφανίδης

Σελίδα 16
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν είχα γράψει τίποτα για “ελπίδα” πριν από τη νίκη

αυτή. Οχι της “αριστεράς”, μόνο και όλης, αλλά του

ελληνικού λαού! Δεν είχα γράψει, για ελπίδα, γιατί

ήθελα να βασιστώ στην τόλμη και στη δράση. Τώρα,

η νίκη αυτή του λαού έφερε ελπίδα!

“Ενας ηγέτης είναι έμπορος ελπίδας”, είχε πει ο Να-

πολέων Βοναπάρτης.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποδείχτηκε ηγέτης, γιατί ενέ-

πνευσε ελπίδα.

«Η ελπίδα με τόλμη είναι ελευθερία [...]. Η ελπίδα με

φόβο είναι αδυναμία»!1. Είναι φρούδα και φέρνει

σκλαβιά και απώλεια, χαμό, να συμπληρώσω.

Δεν θα ‘πρεπε ν’ ασχοληθώ με την κατήφεια, την

μεμψιμοιρία, τη γκρίνια και τη  μικρότητα των χαμέ-

νων. Το κάνω σταχυολογώντας τις αντιθέσεις για

την ολοκλήρωση της εικόνας. Γιατί οι γκρίζες απο-

χρώσεις του φόντου, τονίζουν τα ιριδίζοντα χαρού-

μενα χρώματα του κυρίου θέματος.

Το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, αναταράχτηκε

που δεν βγήκε τρίτο κόμμα, που δεν έγινε μπαλαν-

τέρ, που δεν επετεύχθη ο κύριος στόχος δημιουρ-

γίας του· αναταράχτηκε που δεν εκλήθη πρώτος (να

θέσει τους όρους του) και... αποθόλωσε τα νερά του.

Αντάριασε και “κατέβασε” κούτσουρα και φρόκαλα,

γιατί τον πρόλαβε ο Καμμένος!

Ο Πάνος Καμμένος που έχει και πολιτική εμπειρία

και ιδεολογία με κοινωνικές ευαισθησίες, πείσμα και

αγωνιστικότητα. Τέτοιας έντασης, καμμιά φορά, που

στο σχετικό σποτ με το τρενάκι πρέπει να παίρνει το

ρόλο του μικρού Αλέξη.

Την μικρότητα που επέδειξε ο Αντώνης Σαμαράς

κατά την μη παράδοση της πρωθυπουργίας, δεν θα

την αναδείξω, ούτε θα την αναλύσω. Την αντιπα-

ρέρχομαι με λύπη. Ανοδος και πτώση· πρέπει  να μά-

θουμε να χάνουμε αξιοπρεπώς! Η ήττα διδάσκει. Τα

δε “στατιστικά” δεν τα μετράμε... επικοινωνιακά!

“Χάσαμε δυο μονάδες, απ’ το ‘12”. Και τι έγινε;

Η Ν.Δ., από τις εκλογές του 2009, που ηττήθηκε,

(δηλαδή από το “χαμηλό” 33,47%) έχασε επιπλέον

576.630 ψηφοφόρους δηλαδή το 25% της (μειωμέ-

νης) εκλογικής της δύναμης του 2009.

Ο Κ. Καραμανλής, τότε, το βράδυ των εκλογών της

7ης Οκτωβρίου 2009, επειδή έχασε από το ΠΑΣΟΚ

π α ρ α ι τ ή θ η κ ε !

Ο Αντώνης Σαμαράς που έχασε το 25% των ψηφο-

φόρων του κόμματος που παρέλαβε, τί θα κάνει;

Eκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι το Κομ-

μουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι ακατανόητη η εχ-

θρική στάση του ΚΚΕ απέναντι σ᾽ένα φιλολαϊκό,

αριστερό κόμμα, σε μια κυβέρνηση που απ᾽τα

πρώτα της βήματα έδειξε ότι εννοεί αυτά που λέει.

Παράδειγμα η στάση της απέναντι στις αυθαίρετες

κυρώσεις που αποτόλμησε να επιβάλλει η Ε.Ε. κατά

της Ρωσίας, η ανακοίνωση επαναπρόσληψης όσων

αντισυνταγματικά  απολύθηκαν, για να ικανοποι-

ηθούν τα κέφια της τρόικας, των δανειστών κ.ά.

Με το ΚΚΕ του Κουτσούμπα και της Λιάνας της Κα-

νέλη θ’ ασχοληθώ εν εκτάσει, προσεχώς, γιατί το δι-

καιούμαι όχι μόνον ως δημοσιογράφος, αλλά ως

πολίτης που το υποστήριζα “μια ζωή”. Βέβαια, άλλο

το κόμμα, άλλο οι “κομμουνιστές” και άλλο η μαρξι-

στική ιδεολογία.

Το ίδιο εξ’ άλλου ισχύει και στη θρησκεία: Αλλο η δι-

δασκαλία, άλλο το ιερατείο που τη “διακονεί”, άλλοι

οι “πιστοί”.

Κλείνουμε το σημερινό σημείωμα, όπως το ανοί-

ξαμε: Το χαμόγελο άνθισε (μένει να μην παγώσει). 

Η Ελπίδα ήρθε. Θέλουμε και να μείνει.

Για τούτο δηλώνουμε ότι στηρίζουμε την κυβέρνηση

και περιμένουμε να το κάνουν όλο και περισσότεροι,

όσο θ’ αποδείχνει καθημερινά ότι χρησιμοποιεί τη

δύναμη της εξουσίας που της έδωσε ο “αυτοκράτο-

ρας λαός”, για το καλό του λαού και της πατρίδας,

χωρίς ιδιοτέλεια, απαλλαγμένη από τους πειρα-

σμούς της αλαζονείας και της αυθεντίας. Γι’ αυτό

και θα την παρακολουθούμε προσεκτικά κι όπου

χρειάζεται θα την κρίνουμε και θα την επικρίνουμε.

Γιατί, όπως έλεγε η γιαγιά μου, “όποιος μ’ αγαπάει

με κάνει και κλαίω”!

Κι ακόμα η κυβέρνηση δεν πρέπει να ξεχνάει ότι

«...ανθρώπων άρχει· κατά νόμους άρχει και τρίτον,
ουν αεί άρχει»2 (Δεν θα άρχει για πάντα).

―――――――
1. Γκιόργκι Γκλουρτζίεφ (1877-1949) ΡωσοΕλληνοΑρμέ-

νιος διανοούμενος.

2. Αγάθων (Αρχαίος τραγικός).

Υ.Γ.

Στους “γκρινιάρηδες” περιλαμβάνονται και αρκετοί

αναγνώστες μας, που τους δυσαρέστησε η επιλογή

μας να θεωρήσουμε ότι ήταν ενδεδειγμένη η υπερ-

ψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ - κι αν αυτός “δεν μας πάει” -

Ανεξάρτητους Ελληνες. Δικαίωμά τους, αναμφισβή-

τητο!

Ας δεχθούν όμως κι αυτοί το δικαίωμα των Συντα-

κτών και Συνεργατών της εφημερίδας να έχουν τη

δική τους γνώμη και να την εκφράζουν ελευθέρως!

Η “7η” είναι πλουραλιστική, αντικειμενική στην ειδη-

σεογραφία, υποκειμενική στις απόψεις των αρθρο-

γράφων, που συχνότατα, σχεδόν πάντα, εκφράζουν

τις απόψεις της μεγάλης πλειονότητας των ανα-

γνωστών.

5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας Σελ. 5

Ο Δήμος Σαρωνικού στο Δίκτυο
Υγιών Πόλεων Σελ. 6

Νέες Προσδοκίες Απόστολος Βιτάλης - Τσε-

λαλίδης Σελ. 8

Ιωάννης ο Χρυσόστομος Γιάννης Κορ-

ναράκης Σελ. 8

Δεν δικαιούνται να αποτύχουν,
δεν δικαιούμεθα να αδρανή-
σουμε Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Ανταλλάσδουμε καπάκια στα
3Β Σελ. 13 

Προσκηνυματική εκδρομή με

τον Αγ. Νεκτάριο Σελ. 15

Κέντρο δια βίου μάθησης στο

Δήμο 3Β Σελ. 17

Βασιλόπιτα με ...κάλαντα για

στέγη στη Ραφήνα Σελ. 22

Grand Prix στο Μαραθώνα Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Ελπίδα ήρθε
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Ευχαριστώ θερμά

Ευχαριστώ θερμά τους συμπολίτες μου στην εκλογική πε-

ριφέρεια Αττικής και όλους τους Έλληνες για την ελεύ-

θερη βούληση και το ανεξάρτητο πνεύμα που επέδειξαν

στην πολιτική τους ετυμηγορία. 

Ευχαριστώ και για τη συγκινητική στήριξη που έδειξαν

στο πρόσωπό μου και βέβαια στο κίνημα των Ανεξαρτή-

των Ελλήνων. 

Θεωρώ μεγάλη επιτυχία του κινήματος και προσωπικά του

Πάνου Καμμένου το γεγονός ότι κατέγραψε ένα σημαν-

τικό ποσοστό στις εθνικές εκλογές. 

Η τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο των Ανεξαρτήτων Ελλή-

νων που μου χάρισαν οι εκλογείς της περιφέρειας Αττι-

κής συνιστά μια μεγάλη τιμή. Παράλληλα, δείχνει το

μέγεθος της ευθύνης που μου αναλογεί στο εξής. 

Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μου από το γεγονός ότι όσα

υποσχεθήκαμε προεκλογικά, η νέα Κοινοβουλευτική

Ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θα κληθεί να τα κάνει

πράξη, μετέχοντας στη νέα κυβέρνηση. Παρόλο που δεν

είμαι μέλος της νέας Βουλής, στη σπουδαία αυτή υπό-

θεση, την απελευθέρωση της Ελλάδας, θα δώσω από

όλες τις θέσεις όλες μου τις δυνάμεις.  

Δημοσθένης Δόγκας
Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής 

Ανεξάρτητοι Έλληνες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την επόμενη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγμα-

τοποιηθεί η κοπή βασιλόπιτας της παράταξης "Δημοτική

Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης".

Η εκδήλωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία

της Δημοτικής Βούλησης, Λ. Βασιλέως Παύλου 84,

Βούλα, 1ος όροφος.

Προς Αλέξη Τσίπρα

Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Θερμά συγχαρητήρια για την ιστορική εκλογική νίκη που

πετύχατε! Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο δύ-

σκολο έργο που έχετε μπροστά σας και καλή δύναμη για

να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των Ελλήνων πολι-

τών και να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει προς

όφελος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

Με εκτίμηση

Πέτρος Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Σ
ας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και την εμπι-
στοσύνη που μου δείξατε στις εκλογές της
25ης Ιανουαρίου προκειμένου να συνεχίσω να

σας εκπροσωπώ με δυναμισμό
και αποφασιστικότητα στο Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο. Με επί-
κεντρο το συμφέρον της
πατρίδας μας και της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Πάντα με γνώ-
μονα την εντιμότητα, τη
γνώση, την πείρα και τη
σκληρή δουλειά. Πάντα με
γνώμονα τη δράση και την
αποτελεσματικότητα.

Θανάσης Μπούρας
Βουλευτής περιφέρειας Αττικής 

Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

τ. Υφυπουργός

Νέα Δημοκρατία

Πολιτικό Γραφείο: Θεμιστοκλέους 3,  Αθήνα, 

τηλ. 210 33 03 066  fax 210 33 01 970

Ευχαριστίες

Σ
τις 25 του Γενάρη, με εντολή του λαού μας, η χώρα

γύρισε σελίδα. Σ’ αυτή την ιστορική στιγμή, η χώρα

ξεκινάει το ταξίδι της στο δρόμο της ελπίδας, της

προοπτικής και της αξιοπρέπειας.

Θέλω να ευχαριστήσω τα 2.5 εκατομμύρια συμπολίτες

μας που πίστεψαν στο όραμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πίστεψαν

στην αλλαγή! Να ξέρετε ότι δεν θα σας προδώσουμε

ποτέ!

Ξεκινάμε, αυτό το όραμα και αυτή

την αλλαγή να την κάνουμε πράξη!

Επίσης, ευχαριστώ, μέσα από την

καρδιά μου τις συντρόφισσες και

τους συντρόφους, τις φίλες και

τους φίλους, όλους τους πολίτες

της Περιφέρειας Αττικής, που με

τίμησαν με την ψήφο τους, ανα-

γνωρίζοντας τους αγώνες και τις

μάχες που έδωσα τα 2.5 χρόνια

μέσα και έξω από τη Βουλή υπερασπιζόμενος τα συμφέ-

ροντα της κοινωνίας.

Θα συνεχίσω με το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστικό-

τητα να μάχομαι για το κοινό μας όραμα και σκοπό, που

δεν είναι άλλο από ένα μέλλον με ελπίδα, προοπτική, δι-

καιοσύνη και αξιοπρέπεια!

Όπως και πριν, έτσι και τώρα, στη νέα μου θητεία θα είμαι

δίπλα σας και θα σας στηρίζω!

Σας ευχαριστώ και πάλι!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Τηλ: 2103708387, Fax: 2103708391 

gpantzas@parliament.gr

Θερμά ευχαριστώ

τους φίλους 

και τις φίλες 

που βρέθηκαν

δίπλα μου 

σε αυτές 

τις εκλογές.

Ο αγώνας 

συνεχίζεται! 

Θανάσης Αυγερινός
Αναπλ. Βουλευτής

Νέα Δημοκρατία

Ε
να θερμό ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους συν-

τρόφους, τους φίλους, τους συναγωνιστές που μας εύ-

χονται και ελπίζουν να τα καταφέρουμε.

Θα τιμήσουμε στην πράξη την υπο-

στήριξη τους, εξασφαλίζοντας πως

η Ελλάδα θα βγει μέσα από την

πεντάχρονη βαθειά κρίση με τη

συντριπτική πλειοψηφία της εργα-

ζόμενης κοινωνίας όρθια, για να

αποκτήσει η νέα γενιά και πάλι την

προοπτική μιας αξιοπρεπούς ζωής

στην πατρίδα.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Νάντια Βαλαβάνη
Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Νικητές και ηττημένοι στον εκλογικό στίβο της 25ης Ιανουαρίου 2015, για το βουλευτικό αξίωμα στέλνουν,

ο καθένας με το δικό του τρόπο τις ευχαριστίες τους στους ψηφοφόρους που τους προτίμησαν, τους επέ-

λεξαν και τους έστειλαν τους στη Βουλή των Ελλήνων.

Εκπροσώπους των πολιτών, όχι επαγγελματίες πολιτικούς.

Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι εκλεγμένοι - ιδιαίτερα - βουλευτές και να υλοποιήσουν αυτή την εντολή

που έλαβαν.

Και μια παρατήρηση προς το λαό που επιλέγει. Η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Bέβαια όπως έχουν πολύ χα-

ρακτηριστικά ονομάσει δεύτερη φύση. “έξις (συνήθεια), δευτέρα φύσις”.
Αλλά ένας βουλευτής που εκλέγεται επί σειρά δεκαετιών, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Κουράστηκε και του

έγινε επάγγελμα. Εχασε τις ανησυχίες και τα οράματα...

Ας ξεφύγουμε λίγο από τη συνήθεια, γιατί η συνήθεια είναι τέλμα...
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Ο Θάνατος των

Δεινοσαύρων

Ψηφιακή Παράσταση

Το Πλανητάριο του Ιδρύμα-

τος Ευγενίδου σας προσκα-

λεί σ’ ένα συναρπαστικό

ταξίδι πίσω στον χρόνο,

στην εποχή της αδιαφιλονί-

κητης κυριαρχίας των δει-

νοσαύρων πάνω στην Γη,

αλλά και της μυστηριώδους

εξαφάνισής τους. Παρου-

σιάζοντας με συνοπτικό

τρόπο ορισμένες μόνο απ'

τις πιθανές ερμηνείες της

μαζικής εξαφάνισης των

δεινοσαύρων, η νέα ψη-

φιακή παράσταση «Ο Θάνα-

τος των Δεινοσαύρων»

εστιάζει και στην επικρατέ-

στερη θεωρία, σύμφωνα με

την οποία οι δεινόσαυροι

χάθηκαν από το πρόσωπο

της Γης εξαιτίας της συν-

τριβής στον πλανήτη μας

ενός τεράστιου αστεροει-

δούς πριν από περίπου 65

εκατομμύρια χρόνια. Πόσο

πιθανό είναι άραγε ένα αν-

τίστοιχο σενάριο μελλοντι-

κής εξαφάνισης των ειδών

που ζουν σήμερα στον πλα-

νήτη μας; Διάρκεια: 40΄

(Παραγωγή: Ίδρυμα Ευγενίδου 2014)

Στα Μονοπάτια

των Άστρων

Ψηφιακή Παράσταση

Διάρκεια: 40΄

Κάθε βράδυ, όταν ο ουρανός

έχει ξαστεριά, τα πάντα μοι-

άζουν γαλήνια και ειρηνικά. Κι

όμως, το τι βλέπουμε εκεί

πάνω δεν είναι παρά μια καλο-

στημένη απάτη! Γιατί στα μο-

νοπάτια των άστρων του

Γαλαξία μας, δεν θα βρούμε

έναν ήρεμο και αναλλοίωτο

κόσμο, αλλά αντίθετα τις

συχνά βίαιες φυσικές διεργα-

σίες μιας αέναης γένεσης και

καταστροφής. Πραγματικά,

χάρη στην πρόοδο της αστρο-

νομικής έρευνας οι θαυμαστοί,

παράξενοι κόσμοι του Γαλαξία

μας παρελαύνουν μπροστά στα

έκθαμβα μάτια μας.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Παλ.

Φάληρο

(Είσοδος από Πεντέλης 11)

Τηλ: 210 9469600

Email:admin@eugenfound.edu.gr

Προβολές Σάββατο και Κυριακή

Tηλεφωνήστε για τις ημέρες

προβολής.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρ-

τεμις», παρουσιάζει το ξέφρενο μιούζικαλ κινουμέ-

νων σχεδίων «Ο Μπάρι και οι Ντισκο-Σκώληκες»
(μεταγλωττισμένο) και την αριστουργηματική

«IDA», από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, έως και την

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015.

«Ο Μπάρι και οι Ντισκο-Σκώληκες» (μεταγλωττι-

σμένο) (Sunshine Barry & the Disco Worms)

Προβολές: 7.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Τόμας Μπορς Νίλσεν

Δεν είναι εύκολο να είσαι ο Μπάρι. Σαν σκουλήκι άλλωστε
δεν εμπνέει σεβασμό. Βρίσκεται στον πάτο της τροφικής
αλυσίδας. Και έχει την πιο βαρετή δουλειά σε ένα εργο-
στάσιο λιπασμάτων... 

IDA

Προβολές: 9.00 μ.μ.

Ο Pawlikowski, δημιούργησε με λιτότητα, μία από τις
πιο δυνατές και συγκινητικές ταινίες της χρονιάς.
Ο σκηνοθέτης επιλέγει να γυρίσει την ταινία σε άσπρο και
μαύρο και σε 1.37:1 – το σχεδόν τετράγωνο κάδρο του
κλασσικού κινηματογράφου και μας μεταφέρει στην Πο-
λωνία του 60.

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 ευρώ!

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Προβολές στο Cine “ΑΡΤΕΜΙΣ”

25 χρόνια Κέντρο Υγείας Βάρης

Tα 25 του χρόνια γιορτάζει το Κέντρο Υγείας Βάρης

με εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 6 Φε-

βρουαρίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα

“Ιωνία”, (παραλιακή λεωφόρος) δίπλα από το Δη-

μαρχείο στη Βούλα.

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν θέματα για ενημέ-

ρωση του πολίτη στην πρόληψη και προαγωγή

υγείας.

Κάπνισμα και Σχολείο, Σακχαρώδης διαβήρης, Αρ-

τηριακή υπέρταση, Υπερλιπιδαιμίες, Πρόληψη γυ-

ναικολογικού καρκίνου, καρκίνος παχ. εντέρου και

προστάτη, Οστεοπόρωση, Αids

Βασιλόπιτα στην 

Ανοιξη Κορωπίου

Ο Εξωραϊστικός - εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι

Κορωπίου και πέριξ η “Ανοιξη” θα κόψει τη βασιλό-

πιτα, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό

- Πολιτιστικό κέντρο Κίτσι στις 11.30π.μ.

Eτήσιος χορός στον 

Αγιο Γεώργιο Κορωπίου

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου, Αγίας

Μαρίνας Κορωπίου, προσκαλεί στον ετήσιο χορό

του, που θα γίνει το Σάββατο  14 Φεβρουαρίου στο

κέντρο “Η φωλιά του Κούκου”, στο 38χλμ. της

Λεωφ. Σουνίου - Λαγονήσι.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με

ορχήστρα, τραγούδι, πλούσιο μενού και πολύ καλό

φαγητό.

Για κρατήσεις 6937617105

Τριήμερη Εκδρομή στη Μακεδονία
21 – 22 – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Τριήμερη εκδρομή στις τελευταίες αποκριές, οργανώνει η

“Εναλλακτική Δράση” (21 έως 23 Φεβρουαρίου), στις πε-

ριοχές της Μακεδονίας (|Βεργίνα, Πέλλα κλπ.).

Με αφορμή τη συμμετοχή των φίλων της Εναλλακτικής

Δράσης   στα περίφημα αποκριάτικα σατυρικά έθιμα  της

Νάουσας  "τους Γενίτσαρους και τις  Μπούλες”, θα έχουν

την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα εξαιρετικά μνημεία και ευ-

ρήματα των δύο πρωτευουσών της Αρχαίας  Μακεδονίας,

την Βεργίνα (Αιγές) και την Πέλλα, ενώ  θα περιηγηθούν

τις πανέμορφες ιστορικές πόλεις Έδεσσα και Νάουσα. Θα

απολαύσουν τα κούλουμα  και θα πετάξουν χαρταετό στη

μοναδική  μακεδονική φύση, στις εγκαταστάσεις του “Πο-

λυχώρου Πέλλας” στους πρόποδες του καταπράσινου βου-

νού Πάϊκο, όπου θα έχουν την ευκαιρία  για ελαφριά

πεζοπορία ή ιππασία 

Κόστος συμμετοχής 120 ευρώ για μέλη και 130 για μη

μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

Διαμονή  στο ξενοδοχείο ISTRON, Πρωϊνά, 2 γεύματα, -

Μετακινήσεις με πούλμαν -Ξεναγήσεις 

Δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι στις αρχαιότητες της Βερ-

γίνας και της Πέλλας 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) -

6982209948 - ena.drasi@gmail.com

Ξενάγηση στα  μνημεία 

της Αθήνας

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝ-

ΔΡΙΑΝΟΥ, ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΠΑΡΙΛΙΣΣΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Στον  αρχαιολογικό χώρο που αρχίζει από την Πύλη του

Αδριανού και φθάνει μέχρι την  πηγή της Καλλιρόης, στις

όχθες του Ιλισού,σε εξαίρετα μνημεία, όπως ο Ναός του

Ολυμπίου  Διός, η Πύλη του Αδριανού και τα άλλα μνη-

μεία, όπως το ρωμαϊκό βαλανείο, τις πύλες του Θεμιστό-

κλειου τείχους και τα παριλίσσια μνημεία.,  θα γίνει

ξενάγηση  από την “Εναλλακτική Δράση” , την Κυριακή 8

Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση είναι στις 11πμ στο σταθμό Μετρό Ακρό-

πολη. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) -

6982209948 ή στο Email : ena.drasi@gmail.com
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5o Πανελλήνιο Συμπόσιο

Επικούρειας Φιλοσοφίας

στο Γέρακα

Το συνέδριο διοργανώνεται στον τόπο 

καταγωγής του Αθηναίου φιλοσόφου 

Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού

Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Παλλήνης και οι

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας “ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ”

και “ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” καλούν το κοινό να

προσέλθει με ελεύθερη είσοδο στο Πανελλήνιο Συμ-

πόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, το μοναδικό φιλο-

σοφικό συνέδριο στην Ελλάδα που έχει καθιερωθεί

ως ετήσιος θεσμός από τον κόσμο και όχι από την

κορυφή. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από το 2011 στον τόπο

καταγωγής του Αθηναίου φιλοσόφου Επίκουρου,

τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού, που ταυτίζεται με

τμήμα του σημερινού Δήμου Παλλήνης.  

Αξιόλογες ομιλίες και πρωτοποριακές καλλιτεχνικές

παρουσιάσεις θα προσελκύσουν και φέτος εκατον-

τάδες φίλων της φιλοσοφίας απ' όλη την Ελλάδα,

αναδεικνύοντας το ανθρωπιστικό και ψυχοθεραπευ-

τικό μήνυμα του Επίκουρου, που εκφράζει με τον

απλούστερο αλλά και αρτιότερο τρόπο τη διαχρο-

νική θεωρητική και πρακτική μέθοδο προσέγγισης

μιας ευτυχισμένης ζωής, ακόμη και σε δύσκολους

καιρούς. Στο φετινό Συμπόσιο θα αναδειχθεί η ευ-

δαιμονική βιωματική προσέγγιση της Επικούρειας φι-

λοσοφίας, που συντελείται με ελεύθερη σκέψη,

φρόνηση, αρετή και φιλία. 

To Σάββατο 7 ΦΕβρουαρίου: Αρχές της φιλοσοφίας
του Επίκουρου - Η βιωματική προσέγγιση της επι-
κουρείας φιλοσοφίας.
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου: Επικούρειοι στην αρχαι-
ότητα - Η διαχρονικότητα της επικούρειας φιλοσο-
φίας
Το 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσο-

φίας θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα του Δήμου Παλλήνης το Σάββατο 7 και Κυ-

ριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, με ελεύθερη είσοδο για

το κοινό.

Πρόγραμμα και πληροφορίες: www.epicuros.gr

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα Δήμου Παλλήνης,

Κλειτάρχου & Αριστείδου Γέρακας, 15344, 

τηλ. 210-6619337.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ Ιλίσια 

«Ήρθες και θα μείνεις»
Πέμπτη 19 Φεβρουα-

ρίου Ώρα παράστασης

7.30 μμ

Εγγραφές: 

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

έναρξη 9 πμ   Βάρη

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

έναρξη   9 πμ   Βούλα

Τετάρτη 11  Φεβρουαρίου

έναρξη   9 πμ   Βου-

λιαγμένη

Μονοήμερη εκδρομή 

ΑΡΑΧΩΒΑ 

– ΑΓΟΡΙΑΝΗ

Σάββατο 21 Φεβρουα-

ρίου

Εγγραφές: 

Δευτέρα  9 Φεβρουα-

ρίου έναρξη 9 πμ Βάρη

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

έναρξη 9 πμ Βούλα

Τετάρτη  11  Φεβρουα-

ρίου έναρξη 9 πμ Βου-

λιαγμένη

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουα-

ρίου

ΔΩΡΕΑΝ Αξιολογή-

σεις λόγου και ομιλίας

σε παιδιά προσχολικής

και σχολικής ηλικίας

Στα γραφεία της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας του

Δήμου, Αγ. Ιωάννου 1,

Βούλα, 9 πμ με 1 μμ

Δηλώσεις συμμετοχής 

Δευτ. - Παρασ. 9.00 με

2.00

στο τηλ. 213 20 19 921. 

Θα τηρηθεί σειρά προ-

τεραιότητας

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Φεβρουαρίου

Ημερίδα με θέμα:

Πρακτικές Οδηγίες για

την πρόληψη και ανα-

γνώριση των δυσκο-

λιών λόγου και ομιλίας

στην προσχολική και

σχολική ηλικία

Αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου, Δημαρ-

χείο Βούλας Καρα-

μανλή 18, παραλία

Βούλας, ώρα 11.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Φεβρουα-

ρίου 2015

Διάλεξη με θέμα:

«Εμβολιασμοί
Ενηλίκων, Ερωτή-
ματα - αντιρρήσεις»
Ομιλήτρια:  Αναστασία

Κούμπελη, Ιατρός, Ει-

δικός Παθολόγος

Η εκδήλωση γίνεται

στην Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»

Καραμανλή 18 παραλία

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ετήσιος χορός με την “Πρόοδο”

Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράμα-

τος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» πρώην «ΦΑΡΣΑ» Αγίας Μαρίνας Κο-

ρωπίου, προσκαλεί στον ετήσιο χορό που θα γίνει στο

κέντρο ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ, (Λ. Σουνίου 39ο χιλιόμετρο διεύ-

θυνση Ιωαν. Αγγελοπούλου 321 Λαγονήσι), στις

14/02/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 9 μ.μ.

Τιμή Πρόσκλησης׃ 15€ το άτομο (φαγητό, κρασί,

αναψυκτικά)

Για πληροφορίες׃ Δημήτρης Βλαχοδιονυσόπουλος

Τηλέφωνο Κινητό׃ 6971872954

Με πλούσια δραστηριότητα

συνεχίζουν οι “Πολιτιστικές

Απόπειρες” Νέας Μάκρης.

Ετσι στις ημερομηνίες 27,

28 Φεβρουαρίου, 1, 6, 7 και

8 Μάρτη, η ομάδα χορού

του συλλόγου ανεβάζει την

μουσικοχορευτική της πα-

ράσταση εμπνευσμένη από

τον Ελληνικό Κινηματο-

γράφο με τίτλο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΝΥΦΗ».
Δημιουργείται νέο Τμήμα

για μαθήματα υπολογι-

στών για αρχαρίους. 

Για δηλώσεις συμμετοχής,

πληροφορίες διευκρινίσεις

επικοινωνήστε στο τηλέ-

φωνο του συλλόγου

2294098500

Μαθήματα Σκηνοθεσίας με

τον Στρατή Πανούριο, τα

Σάβατα.  Πληροφορίες στο

τηλέφωνο 693241994

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙ-

ΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥ-

ΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα

Μάκρη 19005. 

Τηλέφωνο: 22940 98500
Web: http://www.apopeires.gr/

Δραστηριότητες στις 

Πολιτιστικές Απόπειρες 

Το Κύμα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει

την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 21:00 την

προβολή της ταινίας “Το Κύμα” Die Welle
(Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

Όταν συνειδητοποιεί ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας
της Ιστορίας προκαλούν αφόρητη ανία στους μαθητές του,
ένας καθηγητής πολιτικής ιστορίας με αναρχικό παρελθόν και
πρωτοποριακές ιδέες στήνει ένα παιχνίδι ρόλων μαζί τους.
Γερμανική δραματική ταινία του 2008 που διαρκεί 110 λεπτά.
Μεταφέροντας το ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τοντ Στράσερ
(που με τη σειρά του αφηγήθηκε ένα πραγματικό περιστατικό
σε σχολείο του Πάλο Αλτο της Καλιφόρνια τον Απρίλιο του
1967), ο Ντένις Γκάνσελ υπογράφει μια ταινία – γροθιά στο
στομάχι που έσπασε τα ταμεία στη Γερμανία.
Σκηνοθεσία : Dennis Gansel

Σενάριο : Johnny Dawkins, Ron Birnbach

Πρωταγωνιστές : JFrederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου -

Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)
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Πιστεύετε στον εθελοντισμό;

Ελάτε στη Ραφήνα

Αν σας αρέσει ο εθελοντισμός, οι φορείς της Ραφήνας

οργανώνουν εθελοντική δράση και ζητούν να γίνετε

μέλος της.

Γράφουν συγκεκριμένα: Ελάτε να δημιουργήσουμε μια

ομάδα εργασίας στην περιοχή μας και να μοιραστούμε

ρόλους και συναισθήματα!

Είναι σημαντικό να διαδώσουμε το μήνυμά μας και να συ-

νεργαστούμε και με άλλους φορείς της περιοχής μας, γιατί

σε κάποιους μπορεί να μην έχει φτάσει η πληροφορία για το

Let's do it Greece, και να θέλουν να συμμετέχουν!

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου

να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις και για να αναρτη-

θούν οι ονομασίες των φορέων στο χάρτη.

http://www.letsdoitgreece.org/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φανή Ψαθά 6974410136

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γιώργος Σοφρώνης 

προσβλέπει στην καλύτερη

ενίσχυση  αναπτυξιακής

προοπτικής του Δήμου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ανέλαβε μια ακόμα αρμοδιότητα.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη

ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης είναι πλέον

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής

Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης  ΠΕΤΑ Α.Ε. η οποία εξειδι-

κεύεται στην παροχή συμ-

βουλευτικών, μελετητικών

και υποστηρικτικών υπηρε-

σιών με επίκεντρο την το-

πική ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού,

ήδη εκλεγμένο μέλος της

Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής αποδέχθηκε

και το νέο αυτό ρόλο, του

μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΠΕΤΑ Α.Ε.

προσβλέποντας στην καλύτερη διεκδίκηση και ενίσχυση

της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου. «Στόχος είναι

η μεγαλύτερη δυνατή δικτύωση του Δήμου Σαρωνικού, η

ανάπτυξη συνεργασιών με έμφαση τους τομείς της χρη-

ματοδότησης και της απορρόφησης επιχειρησιακών και

επενδυτικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας όλους τους

διαθέσιμους πόρους, είτε αυτοί προκύπτουν από αμιγώς

ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από εθνικούς πόρους.  Ως

Δήμαρχος Σαρωνικού έχω δεσμευτεί, και αυτό πράττω

καθημερινά, να υπηρετώ με τον καλύτερο τρόπο τα συμ-

φέροντα των συνδημοτών μου» σημείωσε ο κ. Σωφρόνης.

Γνωρίζοντας τις ανάγκες των κα-

τοίκων της περιοχής Λουτρού ως

προς τη μετακίνησή τους από και

προς το κέντρο της Παλλήνης,

σας  ενημερώνουμε ότι ο Δήμος

Παλλήνης προέβη στις απαραίτη-

τες ενέργειες προκειμένου το

δρομολόγιο της γραμμής 306 να

τροποποιηθεί μερικώς και προσω-

ρινώς. 

Eτσι από την  Πέμπτη 29 Ιανουα-

ρίου  2015  και για όσο θα διαρκέ-

σουν τα έργα αποκατάστασης της

γέφυρας στη Λεωφόρο Σπάτων,

θα ισχύει το παρακάτω δρομολό-

γιο για το 306.

306-διαδρομή προς τέρμα:

Από Παπαγγελάκη,  συνέχεια Λ.

Λεονταρίου,  δεξιά Λ. Σπάτων,

αριστερά Εθν. Αντιστάσεως,  συ-

νέχεια ως έχει.

Ιδρύεται προσωρινή στάση επί της

οδού Εθνικής Αντιστάσεως σε

απόσταση 50 μ. από τη διασταύ-

ρωση με τη Λ. Σπάτων

Εγκαταλείπονται οι στάσεις: Γέ-

φυρα, 3η Παλλήνη,  4η Παλλήνη,

Παλλήνη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των κατοίκων του Δήμου Παλλή-

νης, θα τοποθετηθούν τόξα πο-

ρείας στα σημεία αλλαγής της

διαδρομής, αλλά και ενημερωτικές

πινακίδες στις στάσεις.

Μερική, προσωρινη τροποποίηση 

της λεωφoρειακής γραμμής 306
Λόγω αποκατάστασης της γέφυρας στη Λ.Σπάτων

Μετά και τη σύμφωνη γνώμη του

Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος

Σαρωνικού είναι το νέο μέλος του

δικτύου, το οποίο αριθμεί ήδη πε-

ρισσότερους από 155 Δήμους -

μέλη. 

Πρόκειται για Πιστοποιημένο Δί-

κτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας, το οποίο στόχο έχει την

Πρόληψη των Νοσημάτων, την

Προαγωγή της Υγείας, τον Προ-

συμπτωματικό Έλεγχο των πληθυ-

σμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου

και γενικότερα την προώθηση ολο-

κληρωμένων Πολιτικών και Δρά-

σεων στο πεδίο της Δημόσιας

Υγείας.

Οι κάτοικοι και δημότες των μελών

επωφελούνται από τις προγραμ-

ματισμένες ενημερωτικές δρά-

σεις, έχουν το δικαίωμα δωρεάν

ιατρικού ελέγχου από εξειδικευ-

μένο ιατρικό προσωπικό, κάθε

φορά που διοργανώνεται προλη-

πτικός ιατρικός έλεγχος τόσο

στον Δήμο όσο και στην ευρύτερη

περιοχή τους. 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε θέ-

ματα πρόληψης, επιστημονικά συ-

νέδρια, προγράμματα πρόληψης

της υγείας, όπως δωρεάν εξετά-

σεις μαστογραφίας, πρόληψης της

οστεοπόρωσης, ειδικά προγράμ-

ματα τηλεϊατρικής και τηλεειδο-

ποίησης απευθυνόμενα σε άτομα

τρίτης ηλικίας αλλά και ειδικές

δράσεις για παιδιά και νήπια είναι

κάποια μόνο από τα οφέλη των

συμμετεχόντων Δήμων και δημο-

τών τους. 

«Η ανάπτυξη ισχυρού κοινωνικού
ιστού, μέσω δομών, δράσεων και
ενεργειών έχει κύριο μέλημά της
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

των συνδημοτών μας, την προ-
άσπιση της υγείας τους και την έγ-
καιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους
για θέματα υγείας και πρόληψης.
Μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων δίνεται η δυνατό-
τητα άμεσης και δωρεάν πρόσβα-
σης στους συμπολίτες μας, να
ενημερώνονται, εξετάζονται και
υποστηρίζονται  από τις δομές του
προγράμματος. Τηρώντας τις προ-
εκλογικές μας δεσμεύσεις, απο-
δεικνύουμε στην πράξη ότι
προτεραιότητά μας είναι ο άνθρω-
πος. 
Προγραμματίζουμε και υλοποι-
ούμε κάθε ενέργεια, πρόγραμμα,
δράση που μπορεί να συμβάλλει
στην ανακούφιση, προαγωγή και
ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου
του Δήμου μας», τόνισε ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Γιώργος Σοφρώ-

νης.

«Ο Δήμος Σαρωνικού στο Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων»



ΕΒΔΟΜΗ  31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Αναζητείται ο 

Νίκος Ασημακόπουλος

Ο γνωστός επιχειρηματίας, Νίκος Ασημακόπουλος, συ-

νιδιοκτήτης Εμπορικού Κέντρου στη Βούλα, και ενεργός

πολίτης ασχολούμενος με τα κοινά, έχει εξαφανιστεί από

τις 4 Ιανουαρίου και αναζητείται από τους οικείους του.

Η τελευταία επικοινωνία που είχε  ήταν την Κυριακή 4 Ια-

νουαρίου ήταν το γραπτό μήνυμα (sms) που έστειλε στην

κόρη του. Το ίδιο βράδυ είχε συναντηθεί με τις δύο κόρες

του σε εστιατόριο στη Βούλα. Λίγες ώρες μετά χάθηκε μυ-

στηριωδώς.

Ο Νίκος Ασημακόπουλος, είναι πατέρας τριών παιδιών και

στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμ-

βουλος στο Δήμο 3Β στην παράταξη του Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου.

Όπως προκύπτει από την άρση απορρήτου, το κινητό τη-

λέφωνο του Νίκου Ασημακόπουλου έκλεισε γύρω στις 10

το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στην περιοχή Άγιος

Δημήτριος Καλυβίων, κοντά στο Λαγονήσι.

Απαγορευτική η τιμή για τους λουόμενους

στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Η ιαματική λίμνη Βουλιαγμέ-

νης, έχουμε ξαναγράψει,

όσο πάει και εμπορευματο-

ποιείται. Και από εκεί που

ήταν μία πηγή ίασης για

άτομα με κινητικά και άλλα

προβλήματα, γίνεται απαγο-

ρευτική λόγω της αύξησης

εισόδου στο νερό!

Εφτασε το εισιτήριο για να

κολυμπήσεις 10 ευρώ και για

τους κατόχους κάρτας δη-

μότη 7 ευρώ τις καθημερινές

και 8 τα Σαββατοκύριακα!

Στο μεταξύ έβαλαν ένα ξύ-

λινο φράχτη, έτσι που από-

κοψαν τη λίμνη από το

υπαίθριο χώρο, που κατέβαι-

ναν πολλοί πεζοί για να τη

δουν.

Η Δημοτική Αρχή, εξ’ όσων

πληροφορηθήκαμε, δεν μπο-

ρεί να παρέμβει στην τιμή

του εισιτηρίου.

Παρ’ όλα αυτά στη συνε-

δρίαση της 28ης/1, ψήφισαν

15% ποσοστό είσπραξης

υπέρ του Δήμου από τα εισι-

τήρια και καλώς το ψήφισαν.

Ομως θα έπρεπε να απαιτή-

σουν να κατέβει το εισιτήριο,

φθάνοντας μέχρι το Υπουρ-

γείο, μέχρι την Αρχιεπισκοπή

μέχρι όπου χρειάζεται.

Είναι αδιανόητο ένα φυσικό

αγαθό να το εκμεταλλεύον-

ται κάποιοι κερδοσκοπώντας

και απαγορεύοντας στην

ουσία την είσοδο σ’ αυτούς

που το έχουν ανάγκη.

Στην διαμαρτυρία μου μου

για το ακριβό εισιτήριο, προ-

σπερνάω τη φράση του δη-

μάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου,

“για να μπαίνει ο Πάγκαλος”.

Το θεωρώ ατόπημα, γιατί στη

λίμνη μπαίνουν εκατοντάδες

δημότες των 3Β. 

Για τα πάρκινγκ της Βουλιαγ-

μένης και τις ενοικιάσεις των

ακτών σε ομπρελάδες, που

αποφάσισε να μισθώσει ο

Δήμος θα γράψουμε  στο

επόμενο φύλλο.

Αννα Μπουζιάνη

Παγοδρόμιο στην πλατεία της Βούλας

προκαλεί κυκλοφοριακή ασφυξία

Πολλοί θα έχετε δει το παγοδρόμιο που στήθηκε στην

πλατεία της Βούλας, μέσα στο χώρο στάθμευσης, επ’ ευ-

καιρία των εορτών, μαζί με άλλα εορταστικά και γι’ αυτό

δεν το σχολιάσαμε.

Το παγοδρόμιο όμως στέρησε πολλές θέσεις στάθμευσης,

και πολλές φορές εγκλωβίζονται οχήματα μέσα στο πάρ-

κινγκ, γιατί κάποιοι βάζουν τα αυτοκίνητά τους απέναντι

από το παγοδρόμιο με αποτέλεσμα να μη μπορεί να περά-

σει όχημα.

Οπως μάθαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο 28/1,

ενώ είχε τοποθετηθεί για την περίοδο των εορτών, τώρα

του ανανεώνουν το χρόνο για άλλον έναν μήνα, γιατί βοη-

θάει - ακούστηκε - τα μαγαζιά που αποκτούν κίνηση.

Πιθανόν δεν βγήκαν στα μαγαζιά να ρωτήσουν οι αρμόδιοι

του Δήμου, γιατί θα μάθαιναν ότι πολλαπλάσια μαγαζιά

είναι αγανακτισμένα με την απώλεια των θέσεων στάθ-

μευσης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργεί

πολλές φορές.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι το ρεύμα που έκαψε για το χρόνο

που έχει στηθεί έφτασε τα 2.500 ευρώ περίπου τα οποία επι-

βαρύνεται ο Δήμος. Ο επιχειρηματίας δεν πληρώνει κανένα

μίσθωμα για το χρόνο, του πληρώνουμε και το ρεύμα, με αν-

ταποδοτικό από τη δική του πλευρά να κόβει μειωμένο εισι-

τήριο στα παιδιά που έχουν κάρτα δημότη!

Δεν πιστεύουμε ότι οφέλησε την πόλη. Δεν γνωρίζουμε

τον επιχειρηματία παρ’ ότι ακούγεται ότι  κάποια σχέση

έχει με τη Δημοτική Αρχή και δεν ασχολούμαστε με αυτό.

Πιστεύουμε όμως ότι είναι απολύτως άνιση η ανταποδοτι-

κότητα.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα παραμείνει

άλλον έναν μήνα, αλλά θα πληρώσει το ρεύμα που θα

κάψει.

“Να συγχαρώ τους πολίτες για

το αποτέλεσμα των εκλογών. 

Αναπνέουμε ελεύθερα”

Την οργή του Αντιδημάρχου των 3Β, Παν. Σωτηρόπουλου,

προκάλεσε η φράση που είπε ο δημ. σύμβουλος και υπο-

ψήφιος βουλευτής των Ανεξάρτητων  Ελλήνων, Δημο-

σθένης Δόγκας, ότι την επομένη των εκλογών, ο κόσμος
ανέπνευσε ελεύθερα.

Και δεν καταλάβαμε το γιατί, είναι η αλήθεια. Γιατί δεν μπο-

ρούμε να πιστέψουμε ότι ο Παν. Σωτηρόπουλος είναι υπέρ του

πουλήματος των αεροδρομίων μας, των λιμανιών μας, της απώ-

λειας της εθνικής μας κυριαρχίας, το κούνημα του δάχτυλου

από τους “κατακτητές μας”, εδώ και πέντε χρόνια.

Τον γνωρίζουμε ως πατριώτη και μας ξένισε η συμπερι-

φορά του. Γιατί πράγματι, ο κόσμος ανέπνευσε, μόνο όσοι

δεν θέλουν δεν το βλέπουν.
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Νέες προσδοκίες...

Η νέα κυβέρνηση μπήκε με έπαρση

στα καθήκοντα της με έντονο το ύφος

άμεσης διόρθωσης κάποιων βασικών

αναγκών της κοινωνίας. Σωστά μεν

αλλά μισά (αύξηση συντάξεων, κατώ-

τατου μισθού, διόρθωση φορολογικών

πολιτικών, κ.α.). Αυτά είναι τα κλαδιά.

Η ρίζα; Ασφαλώς η Οικονομική Ανά-

πτυξη. Επενδύσεις σε βιομηχανία και

Οικοδομική δραστηριότητα.

Αλήθεια, πότε θυμάστε την Ελλάδα

σε ανάπτυξη; Πότε ήταν οι καλές επο-

χές; Οι πιο παλιοί θα θυμάστε, ήταν

μεταξύ 1954-1969. Και οι νεότεροι

όμως, ήταν μεταξύ 1998-2006. Και

στις δυο φορές πρωτοστάτησε ένα

πράγμα: έκρηξη Οικοδομικής Δραστη-

ριότητας. Και είναι λογικό, αφού απα-

σχολεί πάνω από 100 ειδικότητες

επαγγελματιών και πολλά είδη βιομη-

χανιών.

Γιατί δεν έχουμε τώρα Ανάπτυξη; Για

σκεφτείτε: ποιες κοινωνικές ομάδες

αγοράζουν σπίτια/κατοικίες; Οι φτω-

χοί όχι, αφού δεν δύνανται. Οι πλού-

σιοι ναι, αλλά καινούριες

μονοκατοικίες για αυτούς και μόνο,

και είναι ελάχιστοι σαν αριθμός κοι-

νωνικής ομάδας για να κάνουν κάτι.

Έμεινε η μεσαία τάξη. Ναι, είναι μια

κοινωνική ομάδα που έχει μια οικονο-

μική άνεση, (νέοι οικογενειάρχες, επι-

χειρηματίες, υψηλόμισθοι υπάλληλοι)

που θέλει να αποκτήσει κάποια πράγ-

ματα πάνω απ' τα βασικά και εκμεταλ-

λεύεται πλήρως αυτήν την οικονομική

άνεση αγοραστικά. Ξοδεύει τα περισ-

σότερα στην ενδοχώρα, συντηρεί τα

μαγαζιά, τα super markets, αγοράζει

αυτοκίνητα και διαμερίσματα. Αντί-

θετα η υψηλή τάξη, ξοδεύει λιγότερα

(αφού έχει ήδη), σε συγκεκριμένα μα-

γαζιά (λόγω κύρους) και αρκετά στο

εξωτερικό (λόγω ευκολίας ταξιδιών).

Ελάχιστα πάνε στην ''γενική αγορά''

της οικονομίας.

Αυτή η μεσαία τάξη λοιπόν ''βομβαρ-

δίστηκε'' σκληρά από τις τελευταίες

μνημονιακές κυβερνήσεις (μαζί με

τους χαμηλόμισθους) ως εύκολο

θύμα, για να καλυφθεί το αποθεματικό

κενό ...και έσβησε. Μαζί της έσβησε

και η αγορά και η ελπίδα. Κάποιοι ήθε-

λαν να τελειώσουν τη χώρα. 

Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική

είναι αυτή η κοινωνική τάξη, στα σχέ-

δια πόλεων μετά το μεσαίωνα και ει-

δικά από την Αναγέννηση, έπαιζε

σημαίνοντα ρόλο στον αστικό σχεδια-

σμό, ώστε να βρίσκεται σε προνομι-

ούχα προάστια ή οικοδομικά

τετράγωνα κοντά στην αγορά ή το

κέντρο. 

Οι εργατικές κατοικίες (πιο απλές)

χτιζόντουσαν κοντά στη βιομηχανική

ζώνη. Υπήρχε και ένα Αρχιτεκτονικό

ρεύμα σχεδιασμένο πάνω στις ανάγ-

κες αυτής της τάξης, την λεγόμενη

bourgeoisie, ο Μοντερνισμός.

Ας ελπίσουμε ότι οι νέοι νόμοι θα επα-

ναφέρουν τη μεσαία αυτή τάξη δυ-

νατή αλλά θα στραφούν και προς την

διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας

για να απορροφηθούν κάποιο απ' τους

1.000.000+ ανέργους και υποψήφιους

καταναλωτές.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Στα τέλη του τετάρτου μετά Χριστόν αιώνα, με-

γάλη ήταν η διένεξη η οποία  αναπτύχθηκε

μέσα στον κορμό της χριστιανικής κοινότητας,

και ιδιαίτερα ανάμεσα στα πατριαρχεία Αλε-

ξανδρείας και Κωνσταντινουπόλεως.

Σε μια  χαρακτηριστική επίδειξη  ναρκισσισμού

και   αλαζονείας, ο πατριάρχης  της Αλεξαν-

δρείας   Θεόφιλος, ζηλωτής της παπικής  εκ-

κλησίας, συνεχίζει κατά απόλυτη αυθαιρεσία να

υπογράφεται   ως  «Ελέω Θεού  Πάπας  και Πα-

τριάρχης της Αλεξανδρείας  και Κριτής της Οι-

κουμένης.» 

Το έτος 398  χηρεύει  ο θρόνος του Πατριαρ-

χείου της Κωνσταντινούπολης και παρά την

λυσσαλέα αντίδραση του Θεόφιλου, πατριάρ-

χης  γίνεται, ένας μαθητής του ελληνιστή  ρη-

τοροδιδασκάλου Λιβανίου, ο  διάκονος  της

Αντιοχείας, ο Ιωάννης, ο μετέπειτα λόγω της

ρητορικής του δεινότητας  Χρυσόστομος.

Ο Ιωάννης  γρήγορα κατάφερε να αναπτύξει

δράση κοινωφελή, ιδιαιτέρου βεληνεκούς, με

ιδρύματα φτωχών, άσυλα, νοσοκομεία κ.λπ. και

να  κατακτήσει τις ψυχές της κοινότητας του.

Αλλά όχι  μόνο αυτό. Επιζητεί και προσπαθεί

την αποκάθαρση του κλήρου. 

Με πρωτοφανή για την εποχή του τολμηρό-

τητα, επιτιμά   την  έκφυλη και εν παρανομία

ζωή  μερικών εκ των  επισκόπων   και μοναχών.

Αυτό δε επιφέρει  την γενικότερη  αντιπάθεια

του ιερατείου. 

Όταν μάλιστα ο Χρυσόστομος  τολμά και  αφαι-

ρεί  τις έδρες από τους διεφθαρμένους επισκό-

πους των ανατολικών περιοχών, το πράγμα

χειροτερεύει. Αυτές  μάλιστα οι έδρες, επειδή

ανήκαν  στη δικαιοδοσία της Αλεξανδρείας, τον

φέρνουν σε αντιπαράθεση  με τον πατριάρχη

Θεόφιλο. 

Στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη αυ-

τοκράτειρα είναι η Ευδοξία, η οποία  με την έκ-

φυλη ζωή της συνεχώς προκαλεί την κοινή

γνώμη. Τότε λοιπόν ο Ιωάννης αρχίζει να την

κατηγορεί και να την ελέγχει  στην προσωπική

ζωή της. Η Ευδοξία, φυσικώ τώ λόγω, αντιδρά

στον πύρινο λόγο  του  και τον απειλεί. Και ο

Ιωάννης απαντά με το ιστορικά γνωστό:  «Πάλιν

η Ηρωδιάς μαίνεται και πάλιν ταράσσεται και

πάλιν ορχείται, και πάλιν επί πίνακι την κεφα-

λήν Ιωάννου ζητεί.». 

Η συνέπεια είναι  η αυλή της Κωνσταντινούπο-

λης και το Πατριαρχείο  της Αλεξάνδρειας συμ-

μαχούν εναντίον του.

Ο Θεόφιλος, πρωτοστατεί  και  προβαίνει σε

εξοντωτική επίθεση εναντίον  του Ιωάννη,  και

συμπαρασύρει  με το μέρος του,  τον αυτοκρά-

τορα και τους ωριγενιστές επισκόπους  της πε-

ριοχής του. Ετσι όταν ο Θεόφιλος με μεγάλη

κουστωδία  28 επισκόπων και πλήθος στρατού

από μοναχούς και δούλους, καταφθάνει στην

Κωνσταντινούπολη, απαιτεί από τον αυτοκρά-

τορα Αρκάδιο, πρωτότοκο γιο του Θεοδοσίου

του Α΄, η κεφαλή του Ιωάννου να πέσει βορά

στο τραπέζι  και το επιτυγχάνει.

Ακολουθούν  συγκρούσεις και θλιβερά αιμα-

τηρά επεισόδια  μεταξύ των οπαδών του Ιωάννη

και των αντιπάλων  του.

Τελικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος  μέσα στον

Ιούνιο του 409,  εξορίζεται στα Κομανά του

Πόντου  όπου και μετά από τρία χρόνια, γεμάτα

από κακουχίες, πεθαίνει. 

Στο συγγραφικό έργο του Χρυσοστόμου πολλά

έχουν να αναφερθούν. Εγώ θα σταματήσω στην

«περί Κενοδοξίας και όπως δει τους γονέας
ανατρέφειν τους παίδας» πραγματεία του. 

Αυτή η πραγματεία  βρέθηκε  τον 17ο αιώνα

από τον δομινικανό Combefisius  ή άλλως  Com-

befis, παλαιογράφο και εκδότη κυρίως ελληνι-

κών  χειρογράφων. Βρέθηκε μάλιστα όλως

τυχαία στη μεγάλη βιβλιοθήκη του καρδιναλίου

Μαζαρίνου, επιφανούς καρδιναλίου της εποχής

του, μπερδεμένο  ανάμεσα στα έργα του Χρυ-

σοστόμου. Το αναβρεθέν χειρόγραφο, γραμ-

μένο στην ελληνική γλώσσα το μετέφρασε και

στη λατινική  και το εξέδωσε  κάτω από τον

τίτλο  «Sancti Joannis Chrysostomi  de educan-

dis liberis liber aureus.»*

Τελικά αυτό το έργο  αναδημοσιεύτηκε μετα-

φρασμένο και σε πολλές άλλες γλώσσες. Η ευ-

ρεία δημοσίευσή  του, έφερε τη συζήτηση σε

έντονες  αντιρρήσεις, για το αν αυτό ήταν

γραμμένο από το ίδιο το χέρι του Ιωάννου  ή

όχι. Τελικά όμως η γνησιότητά του τεκμηριώ-

θηκε, αλλά χωρίς πάλι να έχουν σιγάσει οι αν-

τιρρησίες. 

Τέλος πάντων στην  πραγματεία αυτή, αναφέ-

ρονται  ιδιαίτερες θέσεις και απόψεις, διδακτι-

κού και παραινετικού ύφους. Όσο μεν αφορά

την αναφορά στην παιδαγωγική των τέκνων,

αυτήν θα την αντιπαρέλθω  ως περιοριστικά εν-

ταφιασμένη στα κρατούντα ήθη της τότε επο-

χής.  Αλλά το «περί κενοδοξίας» διεκδικεί την

διαχρονικότητα και δια τούτο  θα επεκταθώ εν

ολίγοις σε αυτό.  

Το κενόδοξο άτομο διαβάζω, ότι  αισθάνεται

άδειο τον εαυτό του, γι’ αυτό και  κάνει ότι μπο-

ρεί για να προβληθεί ξοδεύοντας ολόκληρες

περιουσίες. Με άλλα λόγια    πληρώνει και δω-

ροδοκεί τους πάντες για να τον χειροκροτή-

σουν. Και όταν αδειάσει το βαλάντιο του και

σταματήσουν  οι  δωρεές, τότε νοιώθει τη μο-

ναξιά και την κουφότητα της προσωπικότητάς

του, αν βέβαια είναι συνειδητοποιημένα ικανός

να τη νοιώσει και αυτή.  Βυθίζεται στη  μοναξιά

και στην κοινωνική απόρριψη, που έρχεται όταν

πάψει να δίνει,  γι΄αυτό καί οδύρεται όταν όλοι

του γυρίζουν την πλάτη. Η αλληγορία  δε  εδώ

και ο συμβολισμός άπτονται σε  ποικίλα επί-

πεδα του κοινωνικού βίου. Και απορεί: 

«Ειπέ μοι παρακαλώ τι το κέρδος;» κατά λέξη

δε «Και γάρ παρ΄ εκείνοις εφήμερος η δόξα και

η βοή». …. «Ού γάρ μέχρι του  μηδέν απόνα-

σθαι** το πράγμα  ίσταται,  αλλά και μέχρι του

κακοίς περιβαλείν». Ο καρπός της κενοδοξίας

δηλαδή, δεν είναι μόνο ανωφελής και κούφιος,

αλλά και πρόξενος μεγάλης βλάβης.  

Διαβάζω  σε άλλη παράγραφο, ότι  μερικές

φορές ακόμα  και  ο οικονομικά πτωχός, για να

ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του,  κινείται και

πράττει παράδοξα πράγματα. Ντύνεται φαντα-

χτερά, διαβιοί προκλητικά, επιδεικνύεται   ανοή-

τως  μοναχά για να τον βλέπει ο γείτονάς του.

Κάνει τραπέζια και δείπνα, για να προκαλέσει

τον θαυμασμό, με τα ασημένια πιάτα τα οποία

δηλώνει ότι τα ίδια χρησιμοποιεί και στο καθη-

μερινό του γεύμα.  «Εχεις αργυρά τα σκεύη  με

τα οποία  να τρώγεις» διερωτάται ο Ιωάννης.

Και τότε «Πού η αλήθεια, ποία η χρησιμότητα

αυτών; »  «Ειπέ μοι, ποία την αιτίαν».   «Τα έχω

για να με θαυμάζουν και να μην καταφρονού-

μαι, ασφαλώς, θα μού απαντήσεις.» … «Μα  με

τα απλά σκεύη φαγητού, γιατί δεν μπορείς να

ικανοποιηθείς; ( Και παρατηρώ ότι) ακόμα έχεις

και δυό και τρείς υπηρέτες στο σπίτι σου. Μα,

γιατί  τα χέρια τα  δικά σου,  δεν σου φτάνουν

να σε υπηρετούν;» 

«Και τελικά, δεν είναι ανοησία να στερείσαι των

πάντων, (μοναχά) για να επιδεικνύεις όλα αυτά

τα περιττά;» 

Αλλά η σταχυολόγηση από τους λόγους του

Χρυσοστόμου, για την οικονομία του χώρου,  εκ

των πραγμάτων  πρέπει εδώ να σταματήσει. 

Εν κατακλείδι,  η Εκκλησία μας δικαίως τιμά τη

μνήμη του  ιεράρχη Ιωάννη, για τους χρυσούς

κοινωνικούς και υπέρ της πίστης  αγώνες και

λόγους του. 

Η Εκκλησία μας δικαίως πάλι τον τιμά, μαζί με

τους άλλους δύο μεγίστους πατέρες  και για το

συνολικό κοινωνικό τους έργο.  

Αλλά και εμείς οι ΄Ελληνες τους τιμούμε ξε-

χωριστά,  γιατί  υπερβατικά σεβάστηκαν την αρ-

χαία ελληνική παιδεία, την οποία σπούδασαν

στις Εθνικές φιλοσοφικές σχολές της Αντιο-

χείας και των Αθηνών. 

Και ακόμα τους τιμάμε και  σαν Έλληνες Χρι-

στιανοί, γιατί δεν δίστασαν, έστω και επιλεκτικά

να  ενσωματώσουν  τον αρχαίο ελληνικό στο-

χασμό στην ανατολή της μεγάλης ιδέας του

χριστιανισμού.  

Δυστυχώς όμως στην εποχή μας, ενώ οι κατ’

όνομα άγιοι αφθονούν, οι μεγάλοι μάρτυρες και

υπέρ της πίστης αγωνιστές, τολμώ να πω,  ότι

όντες συμβιβασμένοι,  εν πολλοίς εκλείπουν. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου         
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Αναπνέουμε!!!

Ναί, έτσι είναι. Αναπνέουμε από τις 25 Ιανουαρίου το

βράδυ. Ο κόσμος βρήκε στους δρόμους αλλιώτικος

στις 26 Ιανουαρίου.

Η αλλαγή της μνημονιακής κυβέρνησης αναπτέρωσε

τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Μόνο όσοι εθελοτυ-

φλούν δεν το βλέπουν. 

Στα μαγαζιά, στη λαϊκή, στην πλατεία που περπάτησα

και μίλησα με κόσμο, είδα έναν άλλο αέρα. Ενα χαμό-

γελο, μία ανάσα, μία ανακούφιση.

Μας είχαν τρελάνει τρία χρόνια τώρα: “έρχεται η
τρόικα. Δεν αξιολόγησε η τρόικα. Θέλει κι άλλες πε-
ρικοπές η τρόικα”. Δώσαμε τα λιμάνια μας, δώσαμε τα

εροδρόμιά μας, δώσαμε τις τηλεπικοινωνίες μας. Μας

παίρνουν τα σπίτια μας και τη γη μας, το νερό μας.

Τι άλλο θέλει για να πάθει κατάθλιψη κανείς.

Συγκρίσεις και επικρίσεις...

Ο Αντώνης Σαμαράς, δεν επιτέλεσε το θεσμικό καθή-

κον του ως απερχόμενος πρωθυπουργός να παραδώ-

σει στον επόμενο. Στον νέο που ο ελληνικός λαός

επέλεξε δημοκρατικά. 

Ο  απερχόμενος Πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος

Μεϊμαράκης αντιθέτως υποδέχθηκε  την Ζωή Κων-

σταντοπούλου που θα  είναι προτεινόμενη από τον κυ-

βερνητική πλειοψηφία γι’ αυτή τη θέση, με μια

ανθοδέσμη από τουλίπες. Κι ας μην έχει αναλάβει

ακόμα θεσμικά.

Δεν μπορείς να μην κάνεις τις συγκρίσεις και τις επι-

κρίσεις για την κάκιστη συμπεριφορά του απερχόμε-

νου πρωθυπουργού.

Δημοσκόποι ή δημοκόποι

Αυτό που ζήσαμε από τους δημοσκόπους ένα μήνα

τώρα με τις μετρήσεις των ψήφων μας, δεν έχει προ-

ηγούμενο. Κάθε ημέρα και μία έρευνα, κάθε ημέρα και

μία ψευδή δημοσκόπηση, όπως περίτρανα απέδειξαν

οι κάλπες. «Μικραίνει η ψαλίδα με το ΣΥΡΙΖΑ», “Εκτός
Βουλής οι Ανεξάρτητοι Ελληνες” και και και...

Οι δημοσκόποι απεδείχθησαν δημοκόποι.

Αντιθέτως το “Ποτάμι” φού-

σκωνε συνέχεια από τους

δημοκόπους. Εμπαζε συνέ-

χεια ...νερά. Επρεπε, βλέ-

πεις, να μπει οπωσδήποτε

στην κυβέρνηση· γι’ αυτό

άλλωστε δημιουργήθηκε.

Και τώρα, ήρθε ο Καμμένος

και τους τη χάλασε.

Εκείνος ο Σταύρος Θεοδω-

ράκης, δεν μπορεί ακόμη να

το χωνέψει ότι βρέθηκε εκτός κυβέρνησης! 

Κι όχι τίποτα άλλο, του έκλεψε και την εικόνα εκείνος

ο Βαρουφάκης που εμφανίστηκε με σακίδιο στο

Υπουργείο.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Πρώτα δείγματα ενθαρρυντικά.

Και δεν θα σταθώ στα κροκοδείλια δάκρυα κάποιων που

δεν έχουν ιερό και όσιο, κάποιων που ξεπούλησαν στον

εξαποδώ τη μάνα τους, την πατρίδα τους και «της Πα-

ναγιάς τα μάτια», αλλά ενοχλήθηκαν σφόδρα που ο Αλέ-

ξης Τσίπρας έδωσε πολιτικό όρκο. Η κατά δήλωσιν αθεϊα

–ή αθρησκεία- είναι πολύ πιό έντιμη στάση από την φα-

ρισαϊκή υποκρισία των «καλών χριστιανών», που κουβα-

λάνε στην μικρότατη ψυχή τους το ανάθεμα χιλιάδων

αυτοκτονιών και ρημαγμένων ζωών. Δεν δικαιούμαι να

κρίνω τον νέο πρωθυπουργό από τις υπαρξιακές πεποι-

θήσεις του. Άλλωστε, ο Χριστός είπε «μην κρίνετε ίνα
μην κριθείτε». Κι έπειτα, ναι μεν πιστεύω στον Χριστό,

αλλά γνωρίζω ότι ως χριστιανός είμαι ανεπαρκέστατος.

Τώρα βέβαια το να ζητήσεις από κεκραγμένα καραγκιο-

ζάκια να παρατήσουν τα καραγκιοζιλίκια και ν’ αναλογι-

στούν τα εγκλήματά τους κατά της Πατρίδος και του

Λαού μας, θα ήταν εντελώς χιμαιρική ελπίδα.

Στις 25 Ιανουαρίου δεν κερδήθηκε παρά μόνον το δι-

καίωμά μας στην ελπίδα και στην πάλη. Όλα τ’ άλλα πε-

ριμένουν να τα διεκδικήσουμε με αγώνες. Όσοι

πιστεύουν ότι τώρα που ψηφίσαμε ας γυρίσουμε στις

δουλίτσες μας, πρέπει να αναλογισθούν ότι η βασική

αιτία όλων των δεινών της τελευταίας 30ετίας υπήρξε ο

ωχαδερφισμός των πολλών και η παραίτησή τους από τις

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τού υπεύθυνου, συμμέ-

τοχου πολίτη.

Η Πατρίδα και η Δημοκρατία δεν υπερασπίζονται από την

διαλεκτική αποβλάκωση μεταξύ τηλεόρασης και καναπέ.

Δεν είναι υπεύθυνο, είναι ραγιαδίστικο, παθητικό και βλα-

κώδες το κακομοιριασμένο απόφθεγμα «ε, να δούμε τι θα
κάνουν κι αυτοί». Εμείς τί θα κάνουμε, είναι το ζητούμενο.

Εμείς, που γιά να χτίσουμε μιάν άλλη Ελλάδα, πρέπει

πρώτα να γκρεμίσουμε τον κακό εαυτό μας. ΄Γιά να πάμε

μπροστά, πρέπει πρώτα να πάμε πολύ πιό πίσω, εκεί που

μας έπεσε η σκυτάλη, να ξαναπούμε εργασία κι όχι δου-

λειά (δουλεία) την επαγγελματική μας ενασχόληση, να ξα-

ναπούμε ταίρι την ή τον σύντροφό μας κι όχι γκόμενα ή

γκόμενο, να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να έχουν παιδική

ηλικία. Κι επειδή θα χρειαστούμε πολλή και δυνατή βοή-

θεια, ας προσευχηθούμε γιά δύναμη –όσοι πιστεύουν- κι

ας κόψουμε την κατάπτυστη, σιχαμένη και πανηλίθια συ-

νήθεια της βλασφημίας που κάποιοι την έχουν καραμέλα.

Φτύνεις ψηλά, φτύνεις τα μούτρα σου, έλεγαν οι παλιοί, ας

το σκεφτούν ορισμένοι.

Στο διά ταύτα: Θέλω, άρα δύναμαι. Θέλουμε μιάν άλλη

Ελλάδα; Στα χέρια μας είναι. Όλων.

Η νέα κυβέρνηση, ακόμα κι αν καλοπροαίρετα τής ανα-

γνωρίσουμε καλές προθέσεις, ελάχιστα θα επιτύχει εάν

δεν έχει στο πλευρό της τους περισσότερους Έλληνες,

αποφασισμένους να κερδίσουν ξανά την Ελλάδα. Πρέ-

πει να γυαλίσει το μάτι μας και να το δουν παντού. Στις

Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στην Ουάσιγκτον, στις «αγο-

ρές», παντού.

Κι όποτε ακούμε δυσαρέσκειες των θηρευτών μας, να ξέ-

ρουμε ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Κι όποτε ακούμε

επαίνους, να κουμπωνόμαστε και να ψυλλιαζόμαστε.

Τον είχαν δέσει τον γάϊδαρό τους, χάρη στα γιουσου-

φάκια που επιλέγαμε γιά να μάς ξεπουλάνε. Το «αυτό
δεν γίνεται» είναι μιά καραμέλα των κατακτητών μας,

που τα ντόπια κυβερνητικά υποχείρια τούς έπεισαν ότι

μπορεί ο κάθε ευρω-λήσταρχος να την πιπιλάει κατά βού-

ληση και στο διηνεκές. Ας θυμηθούμε όλοι τα παιδικά

μας χρόνια. Ας θυμηθούμε την αντίδρασή μας όποτε μας

έλεγαν οι μεγάλοι «αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς να το
κάνεις, είσαι μικρός». Και καλά να μας το λέει στα μι-

κράτα μας η μάνα κι ο πατέρας μας. Να μας το λένε όμως

τώρα, λες και απευθύνονται σε πιθήκους, η Μέρκελ, ο

Σαμαράς κι ο Πρωτοψάλτε κι εμείς να το χάφτουμε, είναι

επιεικώς ξεφτίλα.

«Δωσ’ μοι πα στω και ταν γαν κινήσω», είπε ο Αρχιμή-

δης. (Δώσε μου τόπο να σταθώ και θα κινήσω την γη). Ας

πούμε ότι αυτό κερδίσαμε μέχρι στιγμής. Τόπο γιά να

σταθούμε, να συλλογισθούμε, να θυμηθούμε, να κοιτά-

ξουμε μέσα κι έξω μας, να θυμώσουμε, να σηκωθούμε,

να πολεμήσουμε. Τίποτε δεν χαρίζεται εκτός απ’ την

αγάπη. Όλα τ’ άλλα κατακτώνται με αγώνες και θυσίες.

Εδώ που φτάσαμε δύο τινά μπορούν να μας συμβούν: Ή

θα επαληθεύσουμε τον Παλαμά (και μην έχοντας πιό
κάτω άλλο σκαλί, να κατρακυλήσεις πιό βαθειά στου
Κακού τη σκάλα…), ή θα σταθούμε ορθοί ωσάν τον Φω-

τεινό του Βαλαωρίτη.

Έμεινε ο γέροντας βουβός.
Tο φλογερό του μάτι
έγινε μόνο της ψυχής ακοίμητο παλάτι.
Κι εκείθε αστράφτει όλ’ η φωτιά
που καίει τα σωθικά του.
Λες κι έβλεπες το Γένος του
μ’ όλη τη δυστυχιά του,
τη φτώχεια, τα γεράματα, την καταφρόνεσή του,
ολόρθο ν’ αντρειεύεται και με τη δύναμή του
τη μαγική, την άμετρη, γυμνό, κατακομμένο
να δείχνει πάντ’ ανίκητο
το μέτωπο στον Ξένο.

Δεν είναι εύκολο του πεσμένου τ’ ανασήκωμα. Δεν εί-

μαστε απλά πεσμένοι. Είμαστε σαν αυτόν που παλεύει

να συνέλθει από βαρύ μεθύσι, ή βαρειά μαστούρα, όπως

λέει το παλιό, ρεμπέτικο τραγούδι.

Άϊντε παιδιά, ένα καφεδάκι ελληνικό σκέτο και πάμε.

Δεν δικαιούνται να αποτύχουν, δεν δικαιούμεθα να αδρανήσουμε
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Δημοσιεύουμε μία μικρή εικόνα, της σπατάλης ενός
κράτους που διαλυόταν, που ο λαός του αυτοκτονεί
και λιμοκτονεί, ενώ οι εξουσίες έτρωγαν με δέκα
κουτάλια και έχτιζαν βεβαίως περιουσίες...
Να γιατί λέμε ότι ο λαός ανέπνευσε. Και ελπίζει. Και
ουαί και αλλοίμονο αν διαψευσθεί...

Δημοσίευση 23/09/2011 09:00 

Από Ρεπορτάζ: Νίκου Καλαμπάκα

ΣΠΑΤΑΛΕΣ  ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο Βενιζέλος και η «μπέμπα» με τα λεφτά του… λαού

Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2009 όταν ο τότε υπουργός Εσω-

τερικών, Γ. Ραγκούσης αναλάμβανε να ενημερώσει τον ελ-

ληνικό λαό, πως με εντολή του πρωθυπουργού  Γιώργου

Παπανδρέου, όλοι οι Έλληνες βουλευτές και οι κρατικοί

αξιωματούχοι, θα μετακινούνται στο εξής με αυτοκίνητα

που δεν θα ξεπερνούν τα 1600 κυβικά.

Τότε, στις δηλώσεις του, ο Ραγκούσης είχε πει: «η κυβέρ-
νηση έλαβε εντολή από τον ελληνικό λαό να τα αλλάξει
όλα και αυτό θα κάνει, ξεκινώντας από το μείζον ζήτημα
του περιορισμού της σπατάλης». Και τελικά, δεν το

έκανε…

Για κάποιο λόγο που ακόμα δεν μάθαμε, αυτό δεν εφαρμό-

στηκε τότε και φτάσαμε στις 14 Σεπτέμβρη του 2011, όταν

οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα πρόταση του προέδρου

της Βουλής, Φίλιππου Πετσάλνικου σύμφωνα με την οποία

τα αυτοκίνητα που χορηγούνται με τη μέθοδο λίζινγκ στους

βουλευτές της Αθήνας δεν θα ξεπερνούν τα 1400 κυβικά,

ενώ εκείνα που χορηγούνται στους βουλευτές της Περι-

φέρειας δεν θα ξεπερνούν τα 1800 κυβικά.

Μάλιστα, ο Φ. Πετσάλνικος τόνισε πως με το μέτρο αυτό η

κυβέρνηση θα εξοικονομήσει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος «ζύγισε» μάλλον παραπάνω τις

αντιδράσεις του κόσμου στις συνεχόμενες εξαγγελίες

νέων μέτρων και αποφάσισε να μετακινείται με ένα αυτο-

κίνητο το οποίο θα μπορούσε άνετα να κάνει βόλτες στα

πεδία μάχης της Παλαιστίνης και της Λιβύης…

Το νέο αυτοκίνητο του υπουργού Οικονομικών, είναι σχε-

διασμένο να φέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

στον χώρο της θωράκισης. Η BMW 7 Series High Security,

αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των αυτοκινήτων ασφαλείας της

BMW. Είναι το πρώτο θωρακισμένο μοντέλο παγκοσμίως

που φέρει πιστοποίηση επιπέδου B7 και για τα κρύσταλλα.

Εσωτερικά το αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει όλες τις

ανέσεις στον κάτοχό του. Η λέξη χλιδή, δεν αποτυπώνει

όσα μπορεί να διαθέτει κάποια έκδοση του συγκεκριμένου

αυτοκινήτου. Δερμάτινα καθίσματα, τηλεοράσεις, δορυφο-

ρικά συστήματα, είναι μερικές από τις ανέσεις που απο-

λαμβάνει ο κάτοχός τους.

Ωστόσο, για να φτάσει η αξία ενός τέτοιου αυτοκινήτου

στις 750.000 ευρώ, χρειάζονται κι άλλα…

Η 7 Series, είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει σε επιθέ-

σεις κάθε τύπου οπλοπολυβόλων. Η «πανοπλία» του απο-

τελείται από έναν εξαιρετικά ισχυρό χάλυβα, και

χρησιμοποιεί το αμάξωμα ως ένα δεύτερο επίπεδο προ-

στασίας. 

Η BMW έχει σχεδιάσει τα αυτοκίνητα αυτά, ώστε να μην

έχουν κανένα πρόβλημα εφόσον κάποιος πραγματοποιήσει

επίθεση με τα εξής όπλα: Μ16, Heckler & Koch G3, Steyer

AUG, Kalashnikov RPK-74, Kalashnikov AK-47, FN FAL και

Steyer AUG είναι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την

εταιρία στις δοκιμές της αλεξίσφαιρης προστασίας του αυ-

τοκινήτου. Στις δοκιμές, το αυτοκίνητο ανταποκρίθηκε θε-

τικά σε επιθέσεις από εκρηκτικές ύλες αλλά και

χειροβομβίδες.

Μάλιστα, η BMW ξέροντας ποια είναι τα πιο αδύνατα ση-

μεία ενός αμαξιού, έχει καταφέρει να θωρακίσει έξτρα τα

παράθυρα, το αμάξωμα και τις πόρτες της BMW 7 Series

High Quality.

Καταλαβαίνει κανείς εύκολα πως ένα τέτοιο αυτοκίνητο

χρησιμοποιείται από πάρα πολύ VIP πρόσωπα, τα οποία φο-

βούνται για τη ζωή τους και όχι από βουλευτές ή αξιωμα-

τούχους κρατών. Εκτός πια κι αν ο Βενιζέλος το επέλεξε

προκειμένου να προστατευθεί από τυχόν επιθέσεις με γι-

αούρτια ή πέτρες. (σ.7ης: Προετοιμαζόταν για τα χειρό-

τερα, γιατί γνώριζε τί έκανε. Ξεπούλαγαν τη χώρα,

ξεζούμιζαν τον ελληνικό λαό για να φουσκώνουν οι κοιλιές

και τα προγούλια...).

Επίσης, να σημειώσουμε πως από το 1,5 εκατ. που κατά-

φερε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει από όλα του βουλευτικά

Ι.Χ., τα μισά πήγαν για την «μπέμπα» του Βενιζέλου.

Τέλος, καλό θα ήταν να αναρωτηθεί πόσο πρέπον είναι,

μετά από μια τηλεδιάσκεψη με την τρόικα στην οποία απο-

φάσισαν από κοινού να «ξεζουμίσουν» ακόμα περισσότερο

τον Ελληνικό λαό, να μπαίνει μπροστά στις κάμερες σε ένα

τέτοιο αυτοκίνητο χωρίς καμμία ντροπή.

Απίστευτη σπατάλη από 

την πρωθυπουργική αυλή

Δημοσίευση 25/09/2011 

«Λεφτά υπάρχουν», όχι όμως για τους Ελληνες φορολο-

γούμενους που βλέπουν καθημερινά τα εισοδήματά τους

να μειώνονται, αλλά για να καλύψουν τις πιο ακραίες

«ανάγκες» της κυβέρνησης. 

Το newsbomb.gr παρουσιάζει τέσσερα ενδεικτικά έγγραφα

που αποδεικνύουν ότι ο παραλογισμός, η σπατάλη και η κα-

κοδιαχείριση ζουν και βασιλεύουν ακόμα και μέσα στην

πρωθυπουργική αυλή. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι

το γραφείο του πρωθυπουργού ξόδεψε μέσα σε δύο μόνο

μήνες 3.500 ευρώ για είδη παντοπωλείου και άλλα σχεδόν

500 ευρώ για μολύβια και συνδετήρες; 

Πώς θα δικαιολογήσει ο  Ηλίας Μόσιαλος το γεγονός ότι οι

υφιστάμενοί του επιβάρυναν τα δημόσια ταμεία με 25.000

ευρώ κάθε μήνα για αγορά εφημερίδων & περιοδικών;

Ερωτήματα των οποίων η απάντηση πέραν από το πρακτικό

σκέλος αποκτά τεράστια ηθική σημασία καθώς την ίδια ώρα

η κυβέρνηση ζητούσε από τους Έλληνες να υποστούν αι-

ματηρές θυσίες.

25 χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα!!! 

για να διαβάζουν εφημερίδες 

Απίστευτο και όμως πραγματικό, ο τότε κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος  Ηλίας Μόσιαλος επιβάρυνε τις τσέπες των Ελ-

λήνων φορολογουμένων με 294.678,6 ευρώ ετησίως

προκειμένου να διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά οι

υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης! Αυτό

προκύπτει από το περιεχόμενο του διαβιβαστικού της Γενι-

κής Γραμματείας Ενημέρωσης στις 12.09.2011 προς το Γε-

νικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα «Διαβίβαση

δικαιολογητικών». Αναλυτικά σύμφωνα με το έγγραφο

κατά τον μήνα Μάϊο 2011  ξοδεύτηκαν 24.556,55 ευρώ για

την αγορά εφημερίδων και περιοδικών!

Να γιατί ο λαός περιμένει τιμωρίες των ενόχων.

Μια μικρογραφία για το πού πήγαιναν τα λεφτά

Tο μοντέλο της BMW δοκιμάστηκε με σφαίρες των παρα-
πάνω τύπων οπλοπολυβόλων. Όπως βλέπετε, καμμία δεν
μπόρεσε να το διαπεράσει…
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EYXΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους στόλι-

σαν το Δέντρο της Αγάπης και βοήθησαν να συγ-

κεντρωθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο

παραδόθηκε στο Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι.Ν. Αγίου

Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας με σκοπό την ελά-

χιστη βοήθεια συμπολιτών μας που βρίσκονται σε

δυσχερή θέση. διαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να

απευθύνουμε στα Ζαχαροπλαστείο "Daily Deli" και

"Ανεμώνη", στα Αρτοποιεία "Αρτοποιήσιμο" και "Το

Χωριάτικο" καθώς και στο Super Market "Σκλαβενί-

της" για την πολύτιμη και πολύ γλυκιά βοήθειά τους

στη διοργάνωση της γιορτής. 

Το 2014 έφυγε και για το λόγο αυτό οι "ΠΑΝΟΡΑ-

ΜΑΤΙΣΤΕΣ", όπως όλοι, κάνουμε τον απολογισμό

των δράσεων μας, τον οποίο μπορείτε να δείτε στις

σελίδες μας http://www.panoramatistes.gr/ 

και https://www.facebook.com/panoramatistes.voulas.

Για το 2015 είμαστε έτοιμοι με περισσότερο κέφι και

ενέργεια να ξαναβρεθούμε σε νέες δράσεις.

Όσοι θέλετε να έρθετε στην παρέα μας ή να προ-

τείνετε οποιαδήποτε δράση στείλτε μας μήνυμα στο

panoramatistesvoulas@gmail.com  και  θα έρθουμε

αμέσως σε επαφή μαζί σας. 

Ενημέρωση – καταγγελία κάνει ο δημοτικός

σύμβουλος Μαραθώνα της (Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης) Νίκος Στεφανίδης, ότι το ίδρυμα

οδεύει προς Ιδιωτικοποίηση, ότι οι εργαζό-

μενοι είναι μήνες απλήρωτοι, και επειδή αν-

τέδρασαν για τα αυτονόητα, απολύθηκε ο

πρόεδρος του Σωματείου.

Ετσι απευθύνεται προς τον Δήμαρχο και

τον πρόεδρο του Δήμου Μαραθώνας, να συ-

ζητήσουν τρόπους παρέμβασης.

Γράφει μεταξύ άλλων στην Ανακοίνωση

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της

“Παμμακαρίστου”, το διάστημα πριν από τις

γιορτές, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η προ-

οπτική λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Η Διοίκηση, προκειμένου να ξεμπερδεύει με

τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομέ-

νων, οι οποίοι διεκδικούσαν την καλύτερη

λειτουργία του Ιδρύματος και την πληρωμή

των δεδουλευμένων τους (είχαν 7 μήνες να

πληρωθούν), συζήταγε την απόλυση εργα-

ζομένων μεταξύ αυτών και μελών του Δ.Σ.

του συλλόγου τους. Στο τέλος απολύθηκε

ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος πλή-

ρωσε την αγωνιστική του στάση εκπροσω-

πώντας τους εργαζόμενους και τις

αποφάσεις τους. Αντί για επιβράβευση του

νεαρού επιστήμονα, που εκτός της προ-

σφοράς στο ίδρυμα και τα βαρέως πά-

σχοντα παιδιά έχαιρε και της αποδοχής των

συναδέλφων του, για λόγους ιδιοτελείς

όπως αποδείχθηκε και παρά το αντίθετο

συμφέρον πασχόντων παιδιών, των εργα-

ζομένων και του ιδρύματος, απολύθηκε! 

Το διάστημα αυτό διαφάνηκαν οι προθέ-

σεις της Διοίκησης για τη μετατροπή του

Ιδρύματος από Ίδρυμα Πρόνοιας και Ειδικής

Αγωγής σε “επιχείρηση”, έτσι ώστε να λει-

τουργεί με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτή-

ρια με ότι σημαίνει αυτό για τα ταμεία, τις

εργασιακές σχέσεις και για τους γονείς των

παιδιών.

Η Διοίκηση εκμεταλλευόμενη την ευαισθη-

σία των κατοίκων της περιοχής και των γο-

νιών, οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους στο

Ίδρυμα και στα ειδικά σχολεία, προσπάθησε

να στρέψει τους τελευταίους κατά των ερ-

γαζομένων οι οποίοι διεκδικούσαν τα αυτο-

νόητα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις τελευταίες

συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του

Ιδρύματος κ. Π.Εσκίογλου, όχι μόνο αρνή-

θηκε την παρουσία εκπροσώπων του Δ.Σ.

των εργαζομένων, αλλά κι εκπροσώπου της

“Λαϊκής Συσπείρωσης Μαραθώνα” και Δη-

μοτικού Συμβούλου, με το αιτιολογικό ότι η

συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι “κλειστή”.   

Τέλος, στην τελευταία συνεδρίαση του

2014, έβρισε χυδαία και προπηλάκισε τους

εκπροσώπους του κλαδικού σωματείου, του

αναπηρικού κινήματος (Σ.Ε.ΑΝ, ΕΣΚΑΜΕΑ)

και τα μέλη της “Λαϊκής Επιτροπής Μαρα-

θώνα”, που ήταν σε αγωνιστικές κινητοποι-

ήσεις συμπαράστασης όλο το προηγούμενο

διάστημα.

Με αφορμή και τα παραπάνω καθώς και το

ότι το Ίδρυμα έχει ακόμα οικονομικές εκ-

κρεμότητες με τη ΔΕΗ και γενικότερα προ-

βλήματα λειτουργίας του, θεωρούμε ότι θα

πρέπει, σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

του Δήμου Μαραθώνα, να συζητήσουμε

ολοκληρωμένα το θέμα: 

Mε ποιό τρόπο ο Δήμος Μαραθώνα με πα-

ρεμβάσεις προς τα ανάλογα Υπουργεία και

οργανισμούς, θα βοηθήσει για την καλύ-

τερη λειτουργία του Ιδρύματος, διεκδικών-

τας κονδύλια, τόσο από τον κρατικό

προϋπολογισμό, όσο και από άλλους κρα-

τικούς φορείς.

Νίκος Στεφανίδης,

Δημοτικός Σύμβουλος

Προχωρούν σε ιδιωτικοποίηση του ιδρύματος για το παιδί “Η Παμμακάριστος”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ τους 18.500 και πλέον εκλεκτούς φίλους – συμ-

πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους σε αυτές τις

Εκλογές, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό μου, την Ηθικότητα

και Εντιμότητα που με έχει χαρακτηρίσει σε όλα τα χρόνια

της ενασχόλησής μου με τα κοινά.

Παρότι δεν υπήρξα ποτέ «πολιτικάντης», προβεβλημένο

στέλεχος ή γόνος εύπορης οικογενείας, υπήρξα πάντα ένας

αγνός μαχητής, για την προάσπιση των υπέρτατων αξιών

της Θρησκείας και της Πατρίδας

μας. 

Ποτέ δεν σταματώ να μάχομαι,

πιστεύοντας διακαώς ότι για την

αλλαγή της Πολιτικής στη χώρα

μας, πρέπει πρώτα τα πολιτικά

πρόσωπα να αποτελούν παρα-

δείγματα προς μίμηση και όχι

προς αποφυγή.

Όπως καθημερινά βρέθηκα δίπλα

σας στις γειτονίες και στα καφε-

νεία, με ψηλά το κεφάλι και χωρίς

να φοβάμαι ότι θα προπηλακιστώ, έτσι θα συνεχίσω να βρί-

σκομαι δίπλα σας, έχοντας τη συνείδησή μου καθαρή, αντ-

λώντας δύναμη από τα τιμητικά σας λόγια, ότι ως πρόσωπο

ενασχολούμενο με τα κοινά είμαι έντιμος και καθαρός. 

Σας ευχαριστώ θερμά.

Νίκος Καντερές 
Μετεωρολόγος -

τ. Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Nέας Δημοκρατίας

Σ
ύμφωνα με τα έως

τώρα επίσημα αποτε-

λέσματα του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών 1239

συμπολίτες μου, του Υπο-

λοίπου Αττικής με τίμησαν

με την ψήφο τους. Τους ευ-

χαριστώ θερμά μέσα απ'

την καρδιά μου . Αισθάνο-

μαι μεγάλη την ευθύνη να

συνεχίσω να μάχομαι γι αυ-

τούς, για τα παιδιά μας, για

την νέα γενιά, για την Ελ-

λάδα της δημιουργίας, της

αξιοκρατίας και της δικαιο-

σύνης. Θέλω επίσης να ευ-

χαριστήσω ιδιαίτερα τους

συμπατριώτες μου Έλλη-

νες Βορειοηπειρώτες για

την στήριξη στο πρόσωπό

μου, διαβεβαιώνοντάς τους

ότι θα συνεχίσω να αγωνί-

ζομαι για τα δίκαιά μας με

όση δύναμη και ποιότητα

διαθέτω.

Αθανάσιος 

Βασιλείου
Υποψήφιος βουλευτής

Το Ποτάμι

Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους μέσα από την

καρδιά μου όχι μόνο γιατί πάνω από 14,250 από εσάς με τι-

μήσατε - με την ουσία της λέξης - με την ψήφο σας, αλλά

και για την γενναιοδωρία που εισέπραξα από τα λόγια σας,

μια γενναιοδωρία που με συγκίνησε πάρα πολύ!

Ήταν ένας δύσκολος αγώνας

που ξεκίνησε μόλις 2 βδομά-

δες πριν τις εκλογές και έγινε

αποκλειστικά και μόνο με την

βοήθεια εθελοντών φίλων.

Δυστυχώς δεν κατάφερα να

εκλεγώ. Για μένα όμως ήταν

μια πρωτόγνωρη εμπειρία

αυτό που έζησα, η συμμετοχή

μου δηλαδή σε έναν προ-

εκλογικό αγώνα, και αυτό που

χάρηκα πιο πολύ απ' όλα ήταν η επαφή μου με όλους εσάς.

Είτε στις εκδηλώσεις και ομιλίες σε όλη την περιφέρεια Ατ-

τικής, είτε μέσω του διαδικτύου.

Η ανατροπή που έγινε την Κυριακή αποτελεί μια πρώτη δι-

καίωση του αγώνα που έχουμε δώσει τα τελευταία τέσσερα

χρόνια, έναν αγώνα που θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική

δικαίωση. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω μέχρι να

ανοίξει πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς όλους τους

πολίτες που το έχουν ανάγκη.

Τώρα αρχίζουμε τις δύσκολες μάχες ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να φέ-

ρουμε την Δημοκρατία και την αξιοπρέπεια στην χώρα μας.

ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Γιώργος Βήχας
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Bουλευτές που

εξελέγησαν

χωρίς σταυρό

προτίμησης

(Επικρατείας)

ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος

Τσουκαλάς, Ουρανία Αντω-

νοπούλου, Πάνος Σκουρλέ-

της, Αγλαΐα Κυρίτση, Νίκος

Τόσκας,

ΝΔ: Θεόδωρος Φορτσάκης,

Δημήτρης Σταμάτης, Νίκη

Κεραμέως και Βασίλης Οι-

κονόμου, 

ΧΑ:  Χρήστος Παππάς, 

Το Ποτάμι:  Παναγιώτης

Καρκατσούλης

ΚΚΕ  Αλέκα Παπαρήγα

ΣΥΡΙΖΑ

O Αλέξης Μητρόπουλος, προερχόμενος

από το ΠΑΣΟΚ, γνωστός εργατολόγος με

μεγάλη δράση στους αγώνες των εργαζο-

μένων για τα δίκαια αιτήματά τους

Νάσος Αθανασίου είναι ο παλιός καλός δη-

μοσιογράφος και είναι η δεύτερη φορά που

εκλέγεται. 

Γιώργος Πάντζας είναι προερχόμενος από

το ΠΑΣΟΚ και το ΔΗΚΚΙ, αλλά εντάχθηκε

νωρίς στον ΣΥΡΙΖΑ και έδειξε έντονη αγω-

νιστική δράση. Είναι η δεύτερη φορά που

εκλέγεται.

O Πάνος Σκουρολιάκος είναι γνωστός ηθο-

ποιός και έχει σπουδάσει οικονομικά.  Κα-

τοικεί στην Ανάβυσσο. Προέρχεται από το

ΚΚΕ και είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Συ-

νασπισμού και μετέπειται ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέγε-

ται για πρώτη φορά βουλευτής.

O Ιωάννης Δεδες είναι  γιατρός Ορθοπεδι-

κός, κατοικεί στις Αχαρνές  και εκλέγεται

για πρώτη φορά βουλευτής.

H Ελένη Σωτηρίου είναι μέλος της πολιτι-

κής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοστά-

τησε στη δράση για την “Ακρίβεια STOP”

και στο κίνημα κατά των Διοδίων.

Εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής.

ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης που ξεκίνησε από το

Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Καρατζα-

φέρη, έχει καταφέρει να είναι πρωτοκλα-

σάτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και

πρώτος στην προτίμηση των ψηφοφόρων

της περιφερείας του.

Η Γεωργία Μαρτίνου είναι η δεύτερη θητεία

στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Ανθρω-

πος της προσφοράς, θα έλεγα. Ισως θα

ήταν πιο χρήσιμη από άλλο πόστο.

Ο Γιώργος Βλάχος έχει θητεύσει πολλά

χρόνια στη Βουλή και από θεσμικές θέσεις

ευθύνης.

Ο Αθανάσιος Μπούρας είναι “παλιός”,

αφού έχει εκλεγεί πολλές τετραερτίες με

τη Νέα Δημοκρατία και έχει αναλάβει θέ-

σεις ευθύνης.

Χρυσή Αυγή

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι η δεύτερη φορά

που μπαίνει στη Βουλή, μέσα από τα κάγ-

κελα της φυλακής! Είναι από το Κορωπί και

γι’ αυτό έχει μεγάλο ρεύμα στην περιοχή. 

Το Ποτάμι

Ο Γεώργιος  Μαυρωτάς γνωστός αθλητής

του πόλο στον ΝΟΒ  με διεθνή καριέρα, από

τη Βουλιαγμένη. Τελευταία ασχολείται και

με τη Δημοτική Αρχή. Ηταν πρόεδρος της

ενότητας Βουλιαγμένης στην προηγούμενη

Δημοτική Αρχή και νέος βουλευτής στο Πο-

τάμι.

Ανεξάρτητοι Έλληνες

Ο Παύλος Χαϊκάλης, είναι γνωστός από τις

πολύ ωραίες παραστάσεις στο θέατρο και

στην τηλεόραση, αλλά έδειξε και τσαγανό

ως βουλευτής με τους “Ανεξάρτητους Ελ-

ληνες”.

ΚΚΕ

Ο Ιωάννης Γκιόκας είναι αγωνιστής στις

γραμμές του ΚΚΕ και εκλέγεται πολλές τε-

τραετίες στην Ανατολική Αττική.

ΠΑΣΟΚ

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, παρέμεινε πιστή

στο ΠΑΣΟΚ, αν και είχε υποστηρίξει φανα-

τικά τον Γιώργο Παπανδρέου, όταν “παιζό-

ταν” η αρχηγία ανάμεσα στον Γιώργο και

τον Βενιζέλο. Εχει θητεύσει σε υπουργι-

κούς θώκους. 

Οι 15 εκλεγμένοι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής (υπόλοιπο)

Τα ποσοστά που πήραν τα κόμματα και οι

έδρες που έβγαλαν. Στη Βουλή μπήκαν τα

πρώτα επτά κόμματα.

ΣΥΡΙΖΑ 36,34% 149 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27,81% 76 

Χρυσή Αυγή 6,28% 17 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6,05% 17 

Κ.Κ.Ε. 5,47% 15 

Ανεξάρτητοι Ελληνες  4,75% 13 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 4,68% 13 

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 2,46% 

Ενωση Κεντρώων 1,79% 

ΤΕΛΕΙΑ - Γκλέτσος 1,77% 

ΛΑ.Ο.Σ. 1,03% 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ- Μ.ΑΡ.Σ 0,64% 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜ.AΡ. 0,49% 

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ   0,13% 

Ε.Δ.Ε.Μ. 0,12 % 

ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. 0,08 % 

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ  0,04% 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜ/ΣΤΩΝ 0,04 % 

Ανεξ./Μεμονωμένοι 0,02% 

Κ.Ε.ΑΝ. 0,01 

Αποτελέσματα των εκλογών 2015 
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Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

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

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

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

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

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας 

Αντιπρόεδρος 

Γιάννης Δραγασάκης 

Υπουργείο Εσωτερικών  

Υπουργός
Νίκος Βούτσης

Αναπλ. υπουργός Διοικ.
Μεταρρύθμισης Γιώργος

Κατρούγκαλος

Αναπληρωτής υπουργός
Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του

Πολίτη Γιάννης Πανούσης

Αναπληρώτρια υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Τασία Χριστοδουλοπούλου 

Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης
Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού

Υπουργός Γιώργος Σταθάκης

Αναπληρωτής υπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης

Αναπληρωτής υπουργός
Ναυτιλίας και
Αιγαίου Θοδωρής Δρίτσας

Αναπληρώτρια υπουργός

Τουρισμού Έλενα Κουντουρά

Υπουργείο Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης

Αναπληρωτής
Περιβάλλοντος Γιάννης

Τσιρώνης

Αναπληρωτής υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης  Βαγγέλης

Αποστόλου

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Παναγιώτης Σγουρίδης 

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός Γιάννης Βαρουφάκης

Αναπληρωτής υπουργός 
Νάντια Βαλαβάνη 

Αναπληρωτής
υπουργός Κώστας Μάρδας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και

Θρησκευμάτων 

Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς

Αναπληρωτής υπουργός
Πολιτισμού 
Νίκος Ξυδάκης

Αναπληρωτής υπουργός
Παιδείας Τάσος Κουράκης

Αναπληρωτής υπουργός

Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας

Φωτάκης Υφυπουργός
Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής 

Υπουργείο Εργασίας

Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης

Αναπληρωτής υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Θεανώ Φωτίου

Αναπληρωτής υπουργός
για την καταπολέμηση της

ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Υπουργός Παναγιώτης

Κουρουμπλής

Αναπληρωτής υπουργός
Ανδρέας Ξάνθος

Αναπλ. υπουργός Κοιν.
Ασφαλίσεων Δημήτρης

Στρατούλης 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Υπουργός Νίκος Κοτζιάς 

Αναπλ. υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Νίκος Χουντής 

Αναπληρωτής υπουργός
Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων Ευκλείδης

Τσακαλώτος 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  

Υπουργός Πάνος Καμμένος 

Αναπλ. υπουργός 
Κώστας Ήσυχος

Υφυπουργός
Νίκος Τόσκας 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός Νίκος

Παρασκευόπουλος

Υπουργός Επικρατείας για την

καταπολέμηση της διαφθοράς

Παναγιώτης Νικολούδης

Υπουργός Επικρατείας για

το συντονισμό του

κυβερνητικού έργου

Αλέκος Φλαμπουράρης

Υφυπουργός Τέρενς Κουίκ

Υπουργός Επικρατείας

Νίκος Παππάς

Υφυπουργός παρά τω

πρωθυπουργώ και κυβερν.

εκπρόσωπος 

Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Ανταλλάσουμε πλαστικά 

καπάκια με αναπηρικά είδη
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι

παρέλαβε άλλο ένα χειροκίνητο αμαξίδιο και ένα τροχήλατο περιπατητήρα «ΠΙ» από τον

Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Νομού Πέλλας μέσω της δράσης «περι-

συλλογή πλαστικών καπακιών» που πραγματοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής.

Η προσπάθεια μας αυτή συνεχίζεται και χάρη στην δική σας συμμετοχή θα παρέχουμε

δωρεάν σε ανθρώπους άπορους Αναπηρικά αμαξίδια και αναπηρικά είδη.

Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους να συγκεντρώνουν όλα τα πλαστικά καπάκια από

μπουκάλια αναψυκτικών, νερού κλπ, και να τα παραδίνει στην Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου, στην οδό Ζεφύρου στη Βούλα. Για πληροφορίες καλέστε το 213 2019904

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
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Οι σταυροί προτίμησης που πήραν οι υποψήφιοι στα

ψηφοδέλτια των κομμάτων στην Περιφέρεια Αττικής.

Eκλέγονται συνολικά από όλα τα κόμματα στο Υπό-

λοιπο 15 βουλευτές (με μαύρα σημειώνονται αυτοί

που εκλέγονται):

ΣΥΡΙΖΑ
1 Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιώτη 28.746
2 Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) . 23.327
3 Παντζας Γεωργιος του Σπυρ.-Αριστοτέλη 13.664
4 Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) του Λ. 13.305
5 Δεδες Ιωαννης του Γεωργίου 12.494
6 Σωτηριου Ελενη του Δημητρίου 11.427
7 Καλυβης Αλεξανδρος (Αλεκος) του Γεωργίου 10.952
8 Καραλη Αικατερινη του Κωνσταντίνου 10.919
9 Θεοχαρη Αικατερινη (Καιτη) του Γεωργίου 10.467
10 Στεργιου Ιωαννα του Κωνσταντίνου 10.425
11 Βηχας Γεωργιος του Ιωάννη 10.179
12 Καραγκουνης Σταυρος του Αθανασίου 9.415
13 Γκοτσοπουλος Θεοδωρος του Θεοδώρου 8.478
14 Μαραγκακη Αγγελικη του Μύρωνος 8.095
15 Δελαγραμματικα Ελισαβετ του Βασιλείου 7.912
16 Πεππας Νικολαος του Σωτηρίου 7.639
17 Πριμικιρης Βασιλειος του Αναστασίου 5.823
18 Καλογρανης Κωνσταντινος του Δημητρίου 5.397
19 Παρασκευοπουλος Αλεξανδρος του Γεωργίου 4.817

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρήστου 24.517
2 Μαρτινου Γεωργια του Αθανασίου 24.116
3 Βλαχος Γεωργιος του Θεοδώρου 17.023
4 Μπουρας Αθανασιος του Κωνσταντίνου 14.174
5 Καντερες Νικολαος του Ευαγγέλου 12.950
6 Αντωνιου Νικολαος του Ευθυμίου 4.649
7 Αυγερινος Αθανασιος του Ευθυμίου 4.617
8 Δεδες Κωνσταντινος του Αντωνίου 4.408
9 Κωτσηρας Γεωργιος του Αναστασίου 4.169
10 Χριστοπουλου Λουκια Συζ. Νικολάου 3.859
11 Καρδατου Γεωργια (Γωγω) του Ιωάννη 3.529
12 Καβετσου Αικατερινη (Κατερινα) του Γρηγ. 3.475
13 Κοπανακη Ευαγγελια του Εμμανουήλ 3.336
14 Τσιμιδακη Χριστινα του Αποστόλου 3.087
15 Οικονομακος Ιωαννης του Παύλου 2.929
16 Κασαγιαννης Λαμπρος του Δημητρίου 2.747
17 Τσανικλιδης Δημητριος του Γεωργίου 2.440
18 Ηλιαδης Ιωαννης του Ευσταθίου 2.201
19 Γρηγοροπουλος Κωνσταντινος του Αθαν. 1.886

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 Κασιδιαρης Ηλιας του Παναγιώτη 14.475
2 Γερμενη-Χρηστου Ευγενια του Ανδρέα 5.187
3 Αλεξανδρακης Κωνσταντινος του Εμμανουήλ 3.230
4 Αντωνοπουλος Κωνσταντινος του Χρήστου 2.634
5 Μπουρας Ιωαννης του Γεωργίου 2.517
6 Κωνσταντινιδης Ιωαννης του Γεωργίου 2.423
7 Σπυροπουλος Γεωργιος του Ιωάννη 2.212
8 Τσολιακου Ιουλια του Νικολάου 2.074
9 Βοργιας Σωτηριος του Παναγιώτη 1.934
10 Βενιερης Αντωνιος του Γεωργίου 1.760
11 Κελεπουρης Παναγιωτης του Χρήστου 1.585
12 Βαγιωνακης Αποστολος του Ιωάννου 1.400
13 Δημου Δημητρα του Λάμπρου 1.296
14 Κατατση Μαρια του Κωνσταντίνου 1.197
15 Μουλας Χρηστος του Στυλιανού 1.030
16 Μποκου Βεργενια του Ιωάννη 982
17 Κατοικου Αλεξανδρα του Θωμά 941
18 Ρεμπαπης Λαμπρος του Ιωάννου 699

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 Μαυρωτας Γεωργιος του Παρασκευά 2.782
2 Τσιοδρας Δημητριος του Γεωργίου 2.655

3 Αϊβαλιωτης Αριστοτελης του Παντελή 2.202
4 Αγαπητου Παναγιωτα του Μιχαήλ 2.076
5 Αποστολακη Ελενη του Βασιλείου 1.830
6 Απεργη Ελισαβετ (Έλσα) του Γρηγορίου 1.683
7 Σταμουλη Μυρσινη του Νικολάου 1.432
8 Καραμπελα-Μιχα Βασιλικη του Κωνσταντίνου 1.325
9 Κολιας Βασιλειος του Γεωργίου 1.197
10 Βακιρτζη Ευαγγελια του Ιωάννη 1.191
11 Κομηνεα Σοφια του Αντωνίου 1.075
12 Νικολοπουλου Αγγελικη-Αθηνα του Αθανασίου 1.050
13 Λαζαριδης Αναστασιος (Τασος) του Χαραλ. 1.045
14 Βασιλειου Αθανασιος του Λεωνίδα 866
15 Λαμπροπουλος Γεωργιος του Δημητρίου 855
16 Εσκιογλου Πετρος του Ιωάννη 851
17 Βαλατας Σπυριδων του Δημητρίου 713
18 Παπαθεοδωρου Θεοδοσιος του Κωνσταντίνου 572
19 Καρατζης Νικολαος του Γερασίμου 568

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1 Χαϊκάλης Παυλος του Γεωργίου 5.585
2 Κατσικης Κωνσταντινος του Θεοδώρου 2.663
3 Δογκας Δημοσθενης του Δημοσθένη 1.666
4 Αντωναρος Λουκας του Νικολάου 1.611
5 Βασιλειου Μαρια του Γεωργίου 1.589
6 Ορφανιδου Αιμιλια του Θεοδώρου 1.542
7 Πετροπουλος Σταυρος του Ιωάννη 1.430
8 Ανδρεοπουλου-Θεοχαρατου Ασπασια του Θ. 1.408
9 Μεϊντανη Αγγελικη του Αλεξάνδρου 1.326
10 Σαββιδης Σπυριδων του Νικολάου 1.227
11 Κοντογιαννη Μαγδαληνη (Μαγδα) του Βασ. 1.123
12 Δημητσα Ευδοξια του Ιωάννη 1.110
13 Γεωργοπουλος Κωνσταντινος του Νικολάου 1.069
14 Ηλιαδης Μαρκος του Κωνσταντίνου 1.011
15 Φιλιοπουλου Κωνσταντινα του Σταμάτη 654
16 Πολιτης Βικτωρ του Βασιλείου 550
17 Τουρναβιτης Κωνσταντινος του Μιχαήλ 391

ΚΚΕ
1 Γκιοκας Ιωαννης του Χρήστου 5.613
2 Συριγος Βαλσαμος του Νικολάου 3.646
3 Κουμπουρης Δημος του Ιωάννη 3.069
4 Παμφιλης Αποστολος του Ιωάννη 2.426
5 Τοπαλλιανιδης Βασιλειος του Γεωργίου 2.099
6 Πασχαλιδου Θεοδωρα του Δημητρίου 1.940
7 Ρεμπαπης Νικολαος – Βαϊος του Σωτηρίου 1.351
8 Τριγαζη Αστερω (Ρουλα) του Γεωργίου 1.304
9 Βασιλαρου Ειρηνη του Γεωργίου 1.274
10 Αγγελοπουλου Παναγιωτα (Γιουλη) του Αλεξίου 1.241
11 Βαρδαβακης Εμμανουηλ του Γεωργίου 1.138
12 Χασιωτης Μιχαηλ του Βασιλείου 967
13 Αγγελοπουλος Σωτηριος του Ιωάννη 966
14 Παπαβασιλειου Παντελης του Ιωάννη 803
15 Δαρδαλης Νικολαος του Αποστόλου 748
16 Σταθουλοπουλος Ευσταθιος του Δημητρίου 730
17 Τσιουμπρης Δημητριος του Ιωάννη 630
18 Τσιχλης Παναγιωτης του Μιχαήλ 522
19 Τακας Νικολαος του Αποστόλου 383

ΠΑΣΟΚ
1 Χριστοφιλοπουλου Παρασκευη (Ευη) Συζ. Δ. 3.703
2 Βρεττος Σπυρος του Κωνσταντίνου 2.469
3 Αδαμ Σοφια του Νικολάου 1.368
4 Στεφανακης Εμμανουηλ του Κωνσταντίνου 902
5 Βαρελας Δημητριος του Ιωάννη 762
6 Μουρουτσος Νικολαος του Ευαγγέλου 689
7 Καρυωτακης Αντωνιος του Σταύρου 675
8 Πηττας Βασιλειος του Αριστείδη 601
9 Καρδαρα Μαρια – Αλκηστις του Νικολάου 549
10 Νουσια Ολγα του Αθανασίου 528
11 Καραμπατσου Αμαρυλλις (Λιδα) του Αλεξάνδρου 527
12 Χατζη Μαριαννα του Γεωργίου 452

13 Κουργια Παρασκευη – Μαρια (Βιβικα) του Χρ. 416
14 Παμουκτσογλου Αναστασια  του Ιορδάνη 287
15 Τελωνιατη Αρετη του Σωτηρίου 268

ΤΕΛΕΙΑ
1 Βελιωτη Ευεργετα του Κωνσταντίνου 1.802
2 Σπανου Ελενη του Σπυρίδωνος 1.679
3 Ζαννου Αλεξανδρα (Σαντρα) του Γεωργίου 1.472
4 Κουρτιδης Σαββας του Ηλία 1.409
5 Μαναβελη Πελαγια του Θεοδώρου 1.266
6 Χατζητρακοσιας Νικολαος του Γεωργίου 906
7 Παναγιωτακοπουλος Ιωαννης του Περικλή 813
8 Ρουτης Ανδρεας του Ιωάννη 766
9 Μαλαλιτζογλου Γεωργιος του Νικολάου 746

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ – ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 Ασπραδακης Παντελης του Μιχαήλ 1.463
2 Κανελλακης Ιωαννης του Γεωργίου 888
3 Βουδουρης Γερασιμος του Ευαγγέλου 744
4 Αφεντουλη Δεσποινα του Μιλτιάδη 699
5 Ραπτη Μαγδαλινη του Φωτίου 547
6 Δημα Μαργαριτα του Νικολάου 479
7 Δρουγκας Σταυρος του Αναστασίου 433
8 Παπαθεοδωρου Χριστινα του Αθανασίου 285
9 Λιακοπουλος Χρηστος του Γρηγορίου 276
10 Τζομακας Γεωργιος του Νάσιου 272
11 Βραττη Μαργαριτα του Αργυρίου 264
12 Μουστακακη Γεωργια του Τιμολέοντος 263
13 Γκοτοβος Νικολαος του Αθανασίου 258
14 Γεωργοπουλου Αικατερινη του Βασιλείου 246
15 Καλαπαδοπουλου-Καπλανη Ελενη του Θ. 212
16 Παζιου Αργυρω του Γεωργίου 169
17 Σιολας Αγγελος του Γεωργίου 166
18 Στεφαν Αννα – Μαρια του Βασιλείου 106

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
1 Μαυροειδης Παναγιωτης του Δημητρίου 210
2 Τσαδαρη Σοφια του Αθανασίου 207
3 Αντωναροπουλου Χρυσανθη του Ιωάννη 203
4 Καραϊσκου Βασιλικη του Βασιλείου 184
5 Αρεστης Γεωργιος του Σταύρου 119
6 Μπαλελε Αναστασια (Σουλα) του Ιωάννη 118
7 Χαλακατεβακη Χρυση του Ιακώβου 117
8 Μπιλιας Ιωαννης του Παναγιώτη 115
9 Μανωλης Χαριλαος του Παναγιώτη 93
10 Θωμας Πετρος του Γεωργίου 91
11 Βλαντος Αθανασιος του Σταματίου 86
12 Μαγγανας Μελετιος του Ιερόθεου 79
13 Ραμμος Δημητριος του Κωνσταντίνου 79
14 Ματθαιου Γεωργιος του Χαράλαμπου 66
15 Ντασκας Κωνσταντινος του Γεωργίου 65
16 Συλαϊδης Βασιλειος του Αλεξάνδρου 64
17 Τριανταφυλλοπουλος Παναγιωτης του Νικολάου 64
18 Περακακης Ιωαννης του Ευαγγέλου 56
19 Χαιροπουλος Κωνσταντινος του Εμμανουήλ 46

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΑΡ
1 Γρηγοροπουλος Αντωνιος του Αναστασίου 312
2 Βλαχοπουλιωτη Αναστασια (Αννυ) του Γεωργίου 185
3 Θεοδοσακη Μαρια του Στυλιανού 159
4 Λαζαρου Κωνσταντινα του Ιωάννη 138
5 Κυρατση Δημητρα του Γεωργίου 133
6 Κασολα Σταυρουλα του Κωνσταντίνου 131
7 Τσουτσουρας (Χασιωτης) Ιωαννης του Ιωάννου 100
8 Μπουλμπασακος Γεωργιος του Νικολάου 91
9 Καραγιαννιδης Γρηγοριος του Δημητρίου 87
10 Κουγιουμτζιδης Μισαηλ του Ελευθερίου 87
11 Κωτσιδης Θεοφιλος του Χρήστου 75
12 Πετρακος Χρηστος του Νικολάου 74
13 Στεφανακης Στεφανος του Ιωάννη 67
14 Τανταλιδης Σπυριδων του Προδρόμου 60
15 Πολυχρονιου Ιωαννης του Ευαγγέλου 52

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Υπόλοιπο)
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Τη Τρίτη 27  Ιανουαρίου 2015, πραγ-

ματοποιήθηκε η 1η προγραμματι-

σμένη Προσκυνηματική εκδρομή του

Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας για το

έτος 2015, στα πλαίσια της ενίσχυ-

σης του Φιλοπτώχου ταμείου του,

για τις σημαντικότερες Ιερές Μονές

του Λουτρακίου-Περαχώρας, Κοριν-

θίας.

Με σύμμαχο τον καιρό, ο οποίος

ανέλπιστα και χωρίς υπερβολή θαυ-

ματουργικά, την ημέρα της εκδρο-

μής, βελτιώθηκε αισθητά και έτσι

απόλαυσαν οι εκδρομείς ανεμπόδι-

στα τις δραστηριότητές τους.

Πρώτος σταθμός η Ιερά Μονή Οσίου

Παταπίου, η οποία δεσπόζει στα Γε-

ράνεια Όρη. 

Επόμενος σταθμός η Ιερά Μονή

Προφήτου Ηλιού Λουτρακίου, με-

τόχι της Ι.Μ. Θεομήτορος Ηλιουπό-

λεως.  Επίσης προσκυνήσαμε τα

Ιερά Παρεκκλήσια της Μονής και εί-

δαμε την επίσης υπέροχη θέα.

Eπειτα στην Ιερά Μονή Αγίου Γερα-

σίμου Κεφαλληνίας, ο οποίος κατα-

γόταν από την Κόρινθο και υπάρχει

σπουδαίο Μοναστήρι στη μνήμη του,

που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος.

Στο καθολικό της Μονής ετέλεσαν

την Ακολουθία της Αρτοκλασίας και

ξεναγήθηκαν στους υπόλοιπους χώ-

ρους της Μονής.   CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προσκυνηματική εκδρομή

με τον Αγ. Νεκτάριο Βούλας



16 ΣΕΛΙΔΑ - 31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Kαλούνται κλάσεις

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι

στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1997 (ανήκοντες

στην κλάση 2018) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο

απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου

διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(ΚΕΠ) από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, με

τα εξής δικαιολογητικά :

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβα-

τήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, πιστοποιητικό

Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγ-

γραφή τους σε μητρώο αρρένων.

Β. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν

και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περι-

γράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει και

μέσω πληρεξούσιου.

Γ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέ-

χουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες

στρατιωτικές υποχρεώσεις :

1  Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής

Δελτίου απογραφής.

2  Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου

απογραφής.

3 Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο

απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακρι-

βών δικαιολογητικών.

Την προκλητική και απαράδεκτη απόφαση των γενι-

κών γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-

λοποννήσου, Γιώργου Διδασκάλου και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μανώλη Αγγε-

λάκα, σχετικά με τη μεταφορά 4.000 τόνων σκουπι-

διών της Τρίπολης στο ΧΥΤΑ Φυλής, καταγγέλλει η

Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε κατάφωρη αν-

τίθεση με την εκπεφρασμένη βούληση της νέας Εκτε-

λεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού

Συνδέσμου Νομού Αττικής να βάλει τέλος στο απο-

τυχημένο status quo διαχείρισης  σύμμεικτων απορ-

ριμμάτων με τελικό αποδέκτη τη Φυλή.

Η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έχει υπογραμμίσει σε

όλους τους τόνους την αδυναμία της ΟΕΔΑ Φυλής

να συνεχίσει να είναι ο αποδέκτης απορριμμάτων

εκτός Αττικής. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ,

Ρένα Δούρου έχει επανειλημμένως τονίσει ότι «πρέ-
πει επιτέλους να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κα-
τάσταση, με την επίκληση του επείγοντος, να
επιβαρύνεται και άλλο η Φυλή. Η νέα περιφερειακή

Αρχή Αττικής είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε αυτή
την πρακτική που θέλει τη Φυλή τελικό αποδέκτη των
απορριμμάτων από άλλες περιφέρειες και δήμους. Η
λύση δεν θα είναι πλέον η Φυλή». 
Αυτή τη σαφή βούληση,  η οποία έχει τη στήριξη των

πολιτών της Αττικής, αποφάσισε να αγνοήσει προ-

κλητικά ο διορισμένος τον Ιανουάριο του 2014 γενι-

κός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής, Μ. Αγγελάκας. Πρόκειται για τον ατυχήσαντα

υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθήνας

στις βουλευτικές εκλογές του 2012, ο οποίος διορί-

στηκε τον Αύγουστο το 2012 από τη συγκυβέρνηση

στη θέση του γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-

λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τον Ια-

νουάριο του 2014 στη θέση του γγ της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Στη δε θέση του

στη γενική γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου διορίστηκε με κυβερνητική από-

φαση ο στενός του φίλος και συνεργάτης του,

Γιώργος Διδασκάλου, αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Αρ-

γολίδας της Νέας Δημοκρατίας. 

Η απόφαση των δύο διορισμένων από την προηγού-

μενη κυβέρνηση γγ των αποκεντρωμένων διοικήσεων

Αττικής και Πελοποννήσου, συνιστά πραξικοπημα-

τική ενέργεια, η οποία αγνοεί την απόφαση της πρό-

σφατα εκλεγμένης διοίκησης της Περιφέρειας

Αττικής. 

Με «τσαμπουκά» φέρνουν σκουπίδια της 

Πελοποννήσου στον ΧΥΤΑ Φυλής
Παρά την αντίθετη απόφαση της εκλεγμένης διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσο-

γαίας» ενημερώνει τις τοπικές επιχει-

ρήσεις ότι συνεχίζεται η υποβολή

αιτήσεων για συμμετοχή στο πρό-

γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμε-

νων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για

την απασχόληση, προσαρμοσμένα

στις ανάγκες των τοπικών αγορών ερ-

γασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις

κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες

ομάδες- ΤοπΕΚΟ», το οποίο συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο

του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προ-

τεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση

της πρόσβασης στην απασχόληση»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμι-

κού» 2007 – 2013.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις

και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,

που ασκούν οικονομική δραστηριό-

τητα και οι Κοινωνικές Συνεταιριστι-

κές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν

ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων

ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ και επιθυμούν να

προσλάβουν με το πρόγραμμα  μέλη

τους ως εργαζόμενους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχει-

ρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη

διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερο-

μηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για

υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση

προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμ-

βασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις που

εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά

στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του

ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι οι οποίοι:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ

κατά την υπόδειξή τους από το αρμό-

διο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή

τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρό-

γραμμα, όταν πρόκειται για τους

ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα

προκύπτει από το ειδικό μητρώο της

αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις

ανάγκες του προγράμματος.

Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο

έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης

και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό

σχέδιο δράσης.

Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες

άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι

ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμο-

νής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά

σχέδια για την απασχόληση, προσαρ-

μοσμένα στις ανάγκες των τοπικών

αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Το-

πικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για

ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και δια-

θέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρό-

γραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την

Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλή-

ρους απασχόλησης για τους ωφελού-

μενους ανέργους (μισθωτοί και

ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρ-

χεται στο ποσό των 15 € την ημέρα

και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα

(ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση

για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλη-

σης για τους ωφελούμενους ανέργους

ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι)

άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό

των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των

25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλι-

σης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει

τμήμα  του μισθολογικού  κόστους και

η συνολική διάρκεια του προγράμμα-

τος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό

πεδίο του διαδικτυακού τόπου του

ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr

όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά

οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του

προγράμματος. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων
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Το χρέος  είναι παράνομο και κατα-

χρηστικό, δόλιο και ειδεχθές διότι:

1)  είναι προϊόν διαφθοράς. Ζήμενς,

των Ολυμπιακών αγώνων, διπλάσιες

τιμές  εξοπλισμών, δανείων από τρά-

πεζες όπως της Γκόλντμαν Σακς, υπερ-

τιμολογήσεις, μίζες. 

2) Οι δανειακές συμβασεις, όχι μονο

δεν έχουν την έγκριση του λαού, αλλά

επιβλήθηκαν εναντίον της λαϊκής βού-

λησης τους. Η κυβερνηση Παπαδήμου

ειναι παράνομη και όλες οι συνθήκες

απο εκείνη την γελοία κυβερνηση και

μετά πρεπει να εκπέσουν αυτομάτως

διότι στερούνται νομιμότητας. 

3) Εξαιτίας του παράνομου χρέους μάς

υποχρέωσαν να δεχτούμε άρνηση των

κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας,

να παραδεχθούμε οτι είμαστε ανικανοι

να εκδικάσουμε σχετικές διαφωνίες και

δεχόμαστε το αγγλικό δίκαιο και τα δι-

καστήρια. Παραδεχόμαστε οτι δεν

εχουμε καμμία αξίωση απο έσοδα του

δημοσίου ή απο έσοδα που προέρχον-

ται απο εκποίηση της δημόσιας περιου-

σίας. Επίσης εγγυηθήκαμε για τα

ΚΕΡΔΗ των δανειστών με όλη μας την

δημόσια ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσία !!!!!!!!!

4) Το χρέος ειναι δόλιο διοτι η

Ε.Ε.  γνώριζε με τόσους φωστήρες οι-

κονομολόγους και οικονομικά ιδρύματα

οτι στην οικονομική κατάσταση που

βρισκόμασταν δεν μπορούσαμε να απο-

πληρώσουμε τα δάνεια. Ο δόλος απο-

δεικνύεται και απο το γεγονός οτι

η Ε.Ε. θωρει αποδεκτό δημόσιο χρέος

έως 60% προς το ΑΕΠ. Εφόσον μας

δάνειζαν με υψηλά επιτόκια πέραν

αυτού του ορίου,  έχουν συμπράξει

απολύτως στη δημιουργία παράνομου

χρέους. 

5) Ο λόγος παρολ’ αυτα που μας δίνανε

τα δάνεια ήταν για να πληρώνουμε τα

προηγούμενα, να ανατοκιζονται τα

ποσά και να διογκώνεται παράνομα το

χρέος και εμεις να πέφτουμε ολο και

ποιο βαθειά στην παγίδα τους και την

υποταγή.  Υπαρχουν σωρεία δημοσι-

ευμάτων που μιλάνε για λεφτά που δεν

“πέφτουν” ποτε στην αγορα κλπ.

6) Εξαιτίας του παράνομου και κατα-

χρηστικού χρέους, μας επέβαλαν

“μέτρα” (βασικά μας πήραν τα μετρα και

μας έραψαν κουστουμάκι τελευταίας

κατοικίας). 

Η Ευρωπαϊκή  Ενωση, υποτίθεται, βα-

σίζεται στις αξίες του σεβασμού της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθε-

ρίας, της δημοκρατίας, της ισότητας,

του κράτους δικαίου και του σεβασμού

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προάγει

την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημε-

ρία των λαών της. Τα μέτρα είχαν τα

εξής αποτελέσματα για την Ελλάδα:

― Μείωση του ΑΕΠ κατα 25% στα 180

δις €

― Αύξηση του χρέους στα 320 δις

― Αύξηση της ανεργίας στο 25%

― Εργατικός μεσαίωνας 

― Αύξηση άμεσων και έμμεσων

φόρων 

― Φτωχοποίηση

― Διάλυση του κοινωνικού ιστού, της

αξιοπρέπειας, της χαράς 

7) Επιπλέον στο αγγλικό δίκαιο “Όταν
ένας δανειστής οδηγεί τον οφειλέτη
του στη χρεοκοπία  και συνεχίζει να
αξιώνει απαιτήσεις οι οποίες έχουν
καταστεί δυσβάσταχτες, τότε αυτό το
χρέος είναι ληστρικό και καταγγέλλε-
ται”.

8) Πανω απο ολα για καθε Εθνικό κρά-

τος ειναι ο λαός (βασική αρχη του διε-

θνούς δικαίου) και συνεπώς οταν

απειλείται η επιβίωση του λαού πρεπει

να υπάρξουν οι συνθήκες που θα προ-

στατεύεται ο λαος και οχι οι δανειστές. 

Η «βιωσιμότητα» του χρέους εξαρτά-

ται από το αν μπορεί να εξυπηρετηθεί,

χωρίς να θίγεται ο πυρήνας των αν-

θρωπίνων, οικονομικών, κοινωνικών

και πολιτικών δικαιωμάτων ενός λαού

(ΟΗΕ)

9) Ψήφισμα του ΟΗΕ το 2014, αποδέ-

χεται ότι η αναδιάρθρωση και η δια-

γραφή του χρέους είναι κυριαρχικό

δικαίωμα του κράτους και δεν μπορεί

να εμποδίζεται από κανέναν ιδιώτη δα-

νειστή, ή άλλο κράτος.

Ιδού η αλήθεια! Ιδού η πραγματικότητα!

Ιδού το επονείδιστο!

-  2.000.000 άνεργοι

-  50% νεανική ανεργία

-  30% των επιχειρήσεων έκλεισαν

-  30% μείωση του ΑΕΠ

-  35,5% αύξηση δημόσιου χρέους

-  38% μείωση μισθών

-  45% μείωση συντάξεων

-  98,2% αύξηση ποσοστού φτώχειας

-  272,7% αύξηση στα ποσοστά κατά-

θλιψης

-  42,8% αύξηση παιδικής θνησιμότητας

-  2 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε μέρα

Οι Ελληνες ζητάμε ολική και οριστική

διαγραφή του παράνομου, ειδεχθούς

και καταχρηστικού χρέους ως αποτέ-

λεσμα εγκληματικών ενεργειών και

μέσων υποδούλωσης του Ελληνικού

κράτους και συνεπώς του Ελληνικού

έθνους. 

Το χρέος είναι παράνομο και καταχρηστικό
Στο αγγλικό δίκαιο, όταν ένας δανειστής οδηγεί τον οφειλέτη του στη χρεοκοπία, 

τότε το χρέος είναι ληστρικό και καταγγέλλεται

Γράφει ο Μιχάλης Στεφανίδης
BA στην Οργάνωση & Διοίκηση

Επιχειρήσεων

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και το Υπουρ-

γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης)  συνεχίζουν τη  λει-

τουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου  στο οποίο θα υλο-

ποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής

Εκπαίδευσης Ενηλίκων  με εκπαιδευτικές δράσεις

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. 

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για μια σειρά

προγράμματα εθνικής εμβέλειας με θεματικές, όπως

Οικονομία - επιχειρηματικότητα, Νέες Τεχνολογίες,

Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες και

δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα ευά-

λωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και προγράμματα

τοπικής εμβέλειας, όπως εθελοντισμός, Αθληση στην

τρίτη ηλικία, Μαγειρική, Προληπτική ιατρική και άλλα.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρα-

κολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,

ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφε-

ρομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχε-

τικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της

αστυνομικής ταυτότητας. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο

Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα

Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέ-

λειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-

γράμματα  Εθνικής  Εμβέλειας & Προγράμματα

Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτούνται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην

Φωτεινή  Ζόγολου & στην Δήμητρα Πάπαρη  έως 6

Φεβρουαρίου.                          

Ώρες: 09:00 – 13:00, Ζεφύρου 2 , Βούλα, Τηλ. :

2132019915

email: kdvm143@gmail.com

Διεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα , Τ.Κ.16673

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος,  153 51
Τηλ.: 2132005330

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ανατολικής Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν-
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ, Α & Β
ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ “Η ΧΑΡΑ”»,
με προϋπολογισμό 2.468.610,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
2. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύε-
ται σε (δαπάνη εργασιών): 
Δαπάνη Οικοδομικών Εργασιών: 817.221,80€
Δαπάνη Η/Μ Εργασιών: 647.089,95€
Άθροισμα Δαπανών Εργασιών: 1.464.311,74€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 263.576,11€
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα-
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 259.183,18€
Αναθεώρηση 19.928,97€
ΦΠΑ 461.610,00€
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακό-
λουθες ομάδες εργασιών:
Ομάδα A:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, δαπάνης 27.776,05€
Ομάδα Β:  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, δαπάνης 297.423,49€
Ομάδα Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, δαπάνης 85.527,50€
Ομάδα Δ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ), δαπάνης 647.089,95€
Ομάδα Ε:   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, δαπάνης 99.008,80€
Ομάδα Ζ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, δαπ. 143.292,36€
Ομάδα Η:   ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, δαπάνης 154.719,39€
Ομάδα Θ:   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, δαπάνης 9.474,21€
4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17-02-2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ.
Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμό-
διας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι
ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
5. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην  2η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνα
με τον Ν. 4281/2014. 
6. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Κ/ξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: στην 2η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 2η τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ σύμφωνα με τον Ν.
4281/2014.
7. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων α) στην τάξη
1η τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ
, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
και ο Ν. 4281/2014.
8. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επι-
χειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία

αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
9. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις
μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) και η σύναψη της σχετι-
κής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων του άρθρου 33 του ιδίου Νόμου.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑ
Ε093 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με
ενάριθμο έργου 2014ΣΕ09300000 09 52 (ΑΔΑ : ΩΠΖΒΦ-
ΑΨΣ) απόφαση έγκρισης διάθεσης της πίστωσης
2.468.610,00€ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ-
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93
(ΦΕΚ137/Α/24-8-93) καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα
με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
11. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 40.140,00€ ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περί-
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
12. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμη-
λότερη οικονομική προσφορά. όπως ειδικότερα ορίζε-
ται στον Ν.3263/2004. 
13. Το έργο συνίσταται από τις εξής κατηγορίες εργα-
σιών: α) Οικοδομικά των οποίων η δαπάνη είναι
1.108.969,97€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και β) Η/Μ
των οποίων η δαπάνη είναι  878.101,06€ χωρίς αναθε-
ώρηση και Φ.Π.Α. 
14. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των ερ-
γασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
15. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την μελέτη σε
δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβα-
σης. 
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ-
μετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρ-
θρου 23 παράγραφος 2 Π.Δ. 609/85, για το διάστημα 9
μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
17. Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαι-
τούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατολικής Αττικής
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα
21320053 30 , FAX επικοινωνίας 2132005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Κ. Ζλατάνη τηλ.
2132005360, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτη-
σης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση
της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της
δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι
μέχρι και Πέμπτη  12  Φεβρουαρίου 2015.                                     
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ                     

Η εντολή του ελληνικού

λαού για αλλαγή κυβερνη-

τικής πολιτικής αποτυπώ-

νει την ελπίδα των

πολιτών ότι η χώρα μπορεί

να βαδίσει στο δρόμο της

ανάπτυξης, ανασυγκρο-

τώντας την παραγωγική

της βάση και επουλώνον-

τας τις μεγάλες πληγές

της κρίσης που προκάλε-

σαν οι πολιτικές λιτότη-

τας, οι οποίες κατακρήμνι-

σαν την εσωτερική κατα-

νάλωση, οδήγησαν σε

εκατοντάδες χιλιάδες

λουκέτα και εκτίναξαν την

ανεργία, αναφέρει το

Επαγγελματικό Επιμελη-

τήριο Αθηνών, με τον πρό-

εδρό του, Γ.

Χατζηθεοδοσίου, να δη-

λώνει: 

“Αναμφίβολα πρόκειται για
μία μεγάλη νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και οφείλουμε να τον
συγχαρούμε θερμά γι’ αυτή
την επιτυχία που σηματο-

δοτεί και μία καινούργια
ημέρα για την Ελλάδα. Μα-
κάρι για τη χώρα και την
κοινωνία να επιτύχει ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στο δύσκολο
έργο του. Για μας, τους αν-
θρώπους της αγοράς που
τόσο έχει πληγεί όλα αυτά
τα χρόνια, είναι επίσης
εξαιρετικά σημαντικό ότι
υπάρχει Κυβέρνηση στην
Ελλάδα και δεν χάθηκε
άλλος πολύτιμος χρόνος. Η
νέα πολιτική ηγεσία θα
έχει την αμέριστη συμπα-
ράσταση μας, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι θα δώσει την

απαραίτητη βαρύτητα στην
άμεση αντιμετώπιση των
προβλημάτων που ταλανί-
ζουν όλη την ελληνική οι-
κονομία και ειδικά τους
μικρομεσαίους και τα νοι-
κοκυριά. 

Περιμένουμε να σταθούν
συνεπείς στις προεκλογι-
κές τους δεσμεύσεις και να
δώσουν την πολυπόθητη
πνοή ανάπτυξης, τερματί-
ζοντας έτσι μία μακρά πε-
ρίοδο ασφυξίας της
οικονομίας και καταστροφι-
κής ύφεσης”,  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 891/23.1.2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παιανίας Αττικής, δια-
κηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρα-
σία επιλογή αναδόχου με το
Σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την
κατασκευή του έργου “Κατασκευή
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων
του οικισμού της Παιανίας (1ος ει-
δικός Προϋπολογισμός)».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
των εργασιών που δημοπρατούνται
ανέρχεται σε 13.558.900,00 ευρώ
(με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) ανα-
λυόμενος σε 11.800.000,00 ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ με βάση το Ν.
4281/2014 άρθρο 1 παρ. 10) και
1.758.900,00 € (συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 23%) και συντίθεται
από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
προϋπολογισμό (με ΓΕ ΟΕ και
Απρόβλεπτα) 12.801.315,92€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
Τρίτη 24/3/2015 στις 10.00 (ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών)
στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Παιανίας (οδός Καραολή και
Δημητρίου 38Α, Παιανία).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν:
Α.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στις κατηγορίες
έργων και τις τάξεις, όπως ορίζεται
παρακάτω:
- Υδραυλικά: (ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 12.801.315,92€) 54ης
τάξης και άνω ανεξαρτήτου έδρας.
β. προέρχονται από κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ-
βάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες
έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση
του αρμόδιου οργάνου της τελευ-
ταίας, και το κείμενο των οποίων
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψη-
φίους που προέρχονται από αυτές
τις χώρες, στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και καητγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι ακτάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα απρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποι-
οτική και ποσοτική άποψη.
Α.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων των παραπάνω περι-
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδή-
ποτε 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.
A.3 Kοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων για την κάλυψη των
διάφορων κατηγοριών των εργα-
σιών του έργου υπό τους όρους της
παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-
χείρησης 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.
Α.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζον-
ται οι ισχύουσες διατάξεις για την
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την κα-
τασκευή Δημοσίων Εργων.
Περισσότερες πληροφορίες ανα-
φέρονται στο τεύχος της Διακήρυ-
ξης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδι-
κότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του
ΚΔΕ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους εγγυητική επιστολή
συμμετοχή 264.000,00 ευρώ (ποσο-
στό 2% επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ). Χρόνος
ισχύος τουλάχιστον 10 μήνες από
την ημερομηνία δημπράτησης.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφο-
ράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη-
μοπράτησης, διατίθενται από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παιανίας, Καραολή και Δη-
μητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία.
Πληροφορίες: κα Μουντράκη Ελι-
σάβετ τηλ. 213 2030720, κα. Κλωνή
Ουρανία τηλ. 213 2030705, κο Γρη-
γοριάδη Σοφοκλή τηλ. 213
2030706.
Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν
έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό υποχρεούται να τα πα-
ραδώσει στους διαγωνιζόμενους
εντός έξι (6) ημερών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής της αίτησης. Η
υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να πα-
ραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα
στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι
και την Τετάρτη 18.3.2015. Για την
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφε-
ρόμενοι είτε καταβάλλουν τη δα-
πάνη αναπαραγωγής τους στο
Δήμο Παιανίας, που ανέρχεται σε
250 ευρώ και τα παραλαμβάνουν

από τη Δ/νση Τεχνικών ΥΠηρεσίων,
είτε αναλαμβάνουν με δαπάνη και
επιμέλειά τους την αναπαραγωγή.
Συγχρόνως δίνεται η διάθεση των
τευχών ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική
διεύθυνση www.paiania.gov.gr σε
μορφή, ενώ στην ίδια μορφή διατί-
θενται και από τα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσία του Δήμου
Παιανίας σε εξωτερική μονάδα απο-
θήκευσης που θα προσκομίσουν οι
ενδιαφερόμενοι.
Το έντυπο της οικονομικής προ-
σφοράς διατίθεται μόνο από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παιανίας σε έντυπη μορφή.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ανέρχεται σε εικοσιτέσ-
σερις (24) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Το έργο χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Συνοχή / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013”
/ ΑΡ. ΕΝΑΡ. 2011ΣΕ07580203 της
ΣΑΕ 0758 και Εθνικούς Πόρους σε
ότι αφορά το επιλέξιμο τμήμα του
(Δίκτυο) και από ιδίους πόρους σε
ότι αφορά το μη επιλέξιμο τμήμα
του (ιδιωτικές συνδέσεις) και υπό-
κειται στις κρατήσεις που προβλέ-
πονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης και της κράτη-
σης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37
του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-
93), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.
4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την
έκδοση απολύτως διακριτών τιμο-
λογίων για την επιλέξιμη και μη επι-
λέξιμη δημόσια δαπάνη.
Ο Ανάδοχος - εργολήπτης που θα
αναδεχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ
επί των τιμολογίων του για το χρη-
ματοδοτούμενο ποσό των
11.800.000,00 € του προϋπολογι-
σμού, ως απόρροια των προϋποθέ-
σεων που συντρέχουν για την
αντιστροφή υποχρέωσης του άρ-
θρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.
4281/14 αρθρο 1 παρ. 10 και Οδη-
γίες σχετικά με τη μη υποβολή ΦΠΑ
αρ. πρωτ. 47153/ ΕΥΘΥ 1045/
25.9.3014 καθώς και την με ΑΔΑ
ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ ΠΟΛ 1253/10.12.2014
κοινοποίηση της Γ.Γ. Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του
Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από
φόρους, δασμούς κ.λπ. που καθορί-
ζονται στα συμβατικά τεύχη, ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα
με το άρθρο 53 του ΚΔΕ. Η πλη-
ρωμή του εργολαβικού τιμήματος
θα γίνεται σε ευρώ. Προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής. Δεν προ-
βλέπεται η πληρωμή πριμ. 
Περίληψη που πειρέχει τις πληρο-
φορίες της παρούσας απεστάλη
ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ-
δόσεων της Ε.ε. στις 23/01/2015.

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ

Ελπιδοφόρες για τους μικρομεσαίους οι θέσεις της νέας κυβέρνησης
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Ο ANΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΕΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  και της

ΑΡΤΕΜΙΣ το γένος  Σκουλούδη, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και η ΧΡΙ-

ΣΤΙΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, το

γένος  Λειβαδάρα, που  γεννήθηκε  στην Παιανία και

κατοικεί στην Παιανία Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στην Παιανία.

ΓΑΜΟΙΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη

στην εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμ-

βανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα, και λοιπες ερ-

γασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884. 

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών

παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ.

6938653701.

Κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει εργασία ως

μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φροντίδα ηλι-

κιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ.  6972

164447

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών
Μαραθώνας 30/1/2015
Αριθ. Πρωτ. 2342
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες:    Σ. Βασταρδή 
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX :    22943 20555
e-mail: promithies@marathon.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διε-
νεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ του
Δήμου Μαραθώνος για το έτος
2015, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 44.919,60€ συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η
δαπάνη της προμήθειας θα καλυ-
φθεί από ίδια έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτι-
κής Ενότητας Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104 από την αρμό-
δια Επιτροπή Διαγωνισμού την 6
Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10.00 έως ώρα 10:30
(ώρα λήξης αποδοχής των προσφο-
ρών). Μετά τις 10:30 καμία προ-
σφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για
οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί
ο διαγωνισμός την προαναφερ-
θείσα ημερομηνία ή αν κατά την
ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την 13 Φεβρουαρίου
2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια
ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο
χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα επαναληπτική
ημερομηνία ή αν κατά την ημερο-
μηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά ο διαγωνισμός θα επα-
ναληφθεί την 20 Φεβρουαρίου 2015
ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα
όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο.
Επίσης δύναται οι προσφορές να
σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου
τρόπου αρκεί να έχουν παραληφθεί
από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή

ως την ημερομηνία και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών. Προ-
σφορές που κατατέθηκαν με τους
προαναφερθέντες τρόπους εκπρό-
θεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπη-
ρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, δια-
φορετικά θα αποκλείονται. Θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογι-
σμού της μελέτης ήτοι 730,40
Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.site.marathon.gr ή από
το Διαύγεια με ΑΔΑ 7ΖΩΞΩΛΜ-
ΤΧΛ ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον
πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μα-
ραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη στις κ.κ. Σ. Βασταρδή τηλ.
2294320585, Σ. Χατζηστεφάνου,
τηλ. 2294320567 και  Αλεξανδρή
Χρυσούλα τηλ. 2294320572, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών
Μαραθώνας 30/1/2015
Αριθ. Πρωτ. 2412
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :  190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες:    Σ. Βασταρδή 
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX :    22943 20555
e-mail: promithies@marathon.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διε-
νεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΩΝ του Δήμου Μαραθώνος για
το έτος 2015, με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνο-
λικού προϋπολογισμού 29.981,25€
συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.23%. Η δαπάνη της προμή-
θειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτι-

κής Ενότητας Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104 από την αρμό-
δια Επιτροπή Διαγωνισμού την 6
Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 11.00 έως ώρα 11:30
(ώρα λήξης αποδοχής των προσφο-
ρών). Μετά τις 11:30 καμία προ-
σφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για
οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί
ο διαγωνισμός την προαναφερ-
θείσα ημερομηνία ή αν κατά την
ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την 13 Φεβρουαρίου
2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια
ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο
χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα επαναληπτική
ημερομηνία ή αν κατά την ημερο-
μηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά ο διαγωνισμός θα επα-
ναληφθεί την 20 Φεβρουαρίου 2015
ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα
όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο.
Επίσης δύναται οι προσφορές να
σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου
τρόπου αρκεί να έχουν παραληφθεί
από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή
ως την ημερομηνία και ώρα λήξης

παράδοσης των προσφορών. Προ-
σφορές που κατατέθηκαν με τους
προαναφερθέντες τρόπους εκπρό-
θεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπη-
ρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, δια-
φορετικά θα αποκλείονται. Θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογι-
σμού της μελέτης ήτοι 487,50
Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.site.marathon.gr ή από
το Διαύγεια με ΑΔΑ 7ΔΟΡΩΛΜ-
ΔΨΖ ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από
τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μα-
ραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη στις κ.κ. Σ. Βασταρδή τηλ.
2294320585, Σ. Χατζηστεφάνου,
τηλ. 2294320567 και  Αλεξανδρή
Χρυσούλα τηλ. 2294320572, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται   και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Μαιευτικό Γυναικολογικό Ιατρείο 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην εξωσωματική γονιμοποίηση 

& ενδοσκοπική χειρουργική

Τ.Επιμελητής St Marys Hospital Manchester

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Η λατινική του ονομασία είναι Linum usitatissimum (Λίνον το

ωφελιμότατον). Κοινώς το αποκαλούμε λινάρι και ανήκει

στην οικογένεια των Λινοειδών. Είναι φυτό μονοετές, με

φύλλα απλά, τοποθετημένα συνήθως κατ’ εναλλαγήν, άμι-

σχα, με άνθη κυανά, πενταμερή, διπλοστήμονα. Ο καρπός

του είναι κάψα με πολλά σπέρματα, τα οποία έχουν βλεν-

νώδες επίχρισμα, που όταν βραχεί διογκώνεται. Υπάρχουν

πολλά είδη λίνου, αλλά το βασικό είναι αυτό που αναφέ-

ρουμε. Οι λιναρόσποροι, μοιάζουν με τους σπόρους του

σουσαμιού, αλλά είναι μεγαλύτεροι και πιο σκληροί. Το λι-

νέλαιο περιέχει cis-λινολεϊκό και α-λινολενικό οξύ, βιταμί-

νες Α, Β, D, και Ε, μεταλλικά στοιχεία και αμινοξέα. 

Το λινάρι είναι μια τροφή με μικρή περιεκτικότητα σε υδα-

τάνθρακες. Βοηθάει στη χοληστερίνη, καθώς είναι ένα τρό-

φιμο με χαμηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη και νάτριο

και αποτελεί καλή πηγή ω-3 λιπαρών οξέων και κυρίως α-λι-

νολεϊκό οξύ (ALA), μαγνησίου, φωσφόρου, χαλκού, μαγ-

γανίου, φυτικών ινών και βιταμίνης Β6. Ειναι πλούσιος σε

φυτοθρεπτικά συστατικά που ονομάζονται λιγνάνες (φυτο-

οιστρογόνα), βοηθούν στην προστασία του καρκίνου, προ-

λαμβάνουν το σακχαρώδη διαβήτη. Η λιγνίνη έχει τραβήξει

την προσοχή τελευταία, λόγω της πιθανής του αντικαρκινι-

κής δράσης, της αντιμικροβιακής, αντιβακτιριδιακής δρά-

σης, όπως και στην βοήθεια που παρέχει κατά των ιώσεων.

Δεν περιέχει γλουτένη. Το λινάρι αποδεικνύεται για έναν

πρόσθετο λόγο «χρησιμότατο». Οι σπόροι του λιναριού και

το λάδι τους είναι η πλούσιες φυσικές πηγές ω-3 λιπαρών

οξέων και αντιοξειδωτικών ουσίων. 

Μπορούμε να  βάλουμε τους λιναρόσπορους στο νερό όλη

τη νύχτα, για να μαλακώσει το κέλυφος και μπορούν να

μπουν σε δημητριακά  στο πρωινό  ή σε σαλάτες, ή με λίγο

μέλι. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικά παρα-

σκευασμένα πολύσπορα ψωμιά ή και ως ρόφημα, καθώς

επίσης και πάνω από μαγειρεμένα λαχανικά ή και μέσα σε

διάφορες σούπες.

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος

medlabnews.gr 

Δωρεάν εξέταση μαστού

Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, το Πρόγραμμα Δωρεάν εξέταση Μαστού συνεχίζε-

ται για το έτος 2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό

διάστημα 12 Ιανουαρίου έως και τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Οι ημέρες και ώρες ελεύθερης προσέλευσης, καθώς και τα

τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό, είναι τα εξής:

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

από 12/1/2015 στην οδό Χατζηαντωνίου 15, Μαρούσι.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210-8053744. 

Κάθε Δευτέρα, 08:30 – 14:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, 

από 19/1/2015 στην οδό  Αγίας Όλγας 3-5, Νέα Ιωνία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 213-2057206.

Θα πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο Μαστού χειρουργικής Κλι-

νικής Κάθε Δευτέρα, 09:00 - 13:00 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2, Αθήνα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό 210-6402-257 

Κάθε Τετάρτη, 09:00-13:00

Ρευματικά 

αυτοάνοσα νοσήματα

και κύηση
Το Ρευματολογικό Τμήμα του ΙΑΣΩ General διορ-

γανώνει Ημερίδα με θέμα «Ρευματικά αυτοάνοσα

νοσήματα και κύηση», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

2015, στο Αμφιθέατρο του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ,

(Λεωφ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι).
Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση του πληθυσμού

των ασθενών, αλλά και των ιατρών διαφόρων ειδικοτή-

των που εμπλέκονται (γυναικολόγοι, ρευματολόγοι, παι-

δίατροι κ.ά.) ότι η τεκνοποίηση για γυναίκες με

αυτοάνοσα νοσήματα είναι πια εφικτός στόχος υπό ορι-

σμένες συνθήκες, π.χ. α) σωστός προγραμματισμός προ

της σύλληψης, β) παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της

κύησης, γ) συνεργασία της ομάδας ιατρών (ρευματολό-

γου, γυναικολόγου, ίσως και άλλων, ανάλογα με την πε-

ρίπτωση).

Επειδή τα αυτοάνοσα νοσήματα προσβάλλουν στην πλει-

ονότητα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, η ημερίδα

απευθύνεται και στο γενικό κοινό (ασθενείς και μη),

αλλά και στον ιατρικό κόσμο, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση με γυναίκες με

αυτοάνοσο νόσημα που τελεσφόρησε η κύηση.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη, αλλά λόγω του πε-

ριορισμένου αριθμού συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά κα-

ταλόγου δήλωσης συμμετοχής.

Πληροφορίες και συμμετοχές Χαρά Θεοδόση, τηλέφωνο

210 366 88 53, email: congress@afea.gr

Λιναρόσπορος, πλούσιος σε Ω3 λιπαρά και χωρίς γλουτένη!

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

25 χρόνια Κέντρο Υγείας Βάρης

Tα 25 του χρόνια γιορτάζει το Κέντρο Υγείας Βάρης

με εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 6 Φε-

βρουαρίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα

“Ιωνία”, (παραλιακή λεωφόρος) δίπλα από το Δη-

μαρχείο στη Βούλα.

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν θέματα για ενημέ-

ρωση του πολίτη στην πρόληψη και προαγωγή

υγείας.

Κάπνισμα και Σχολείο, Σακχαρώδης διαβήτης, Αρ-

τηριακή υπέρταση, Υπερλιπιδαιμίες, Πρόληψη γυ-

ναικολογικού καρκίνου, καρκίνος παχ. εντέρου και

προστάτη, Οστεοπόρωση, Αids
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Γνωστό cafe-restaurant της Ραφήνας γέμισε ασφυκτικά με

αθλητές και αθλήτριες του Παλαιστικού Συλλόγου Ραφή-

νας καθώς  και γονείς και φίλους του συλλόγου για να ευ-

χηθούν Καλή Αθλητική Χρονιά με επιτυχίες και πολλά

μετάλλια για την πόλη.

Οι αθλήτριες της ρυθμικής είχαν την τιμητική τους, αφού

παρέλαβαν τα διπλώματα προόδου των εξετάσεων κατά-

ταξης Ιανουαρίου 2015, ενώ η αίθουσα πλημμύρισε με πα-

λαιστικές λαβές, που παίζονταν σε βιντεοπροβολή.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Πιστικίδης Βασίλειος

έκοψε την πρώτη βασιλόπιτα για την Πάλη, καθώς είπε

θέλει και ο Δήμος να είναι δυνατός όπως οι παλαιστές, τη-

ρώντας ‘σιγή ιχθύος’ για το θέμα της στέγασης των τμη-

μάτων του Συλλόγου.

Την πίτα για τη Ρυθμική έκοψε ο Πρόεδρος του Παλαιστι-

κού Κολλάρος Θεόδωρος, που χαριτολογώντας απευθυ-

νόμενος στο Δήμαρχο είπε:  «Δήμαρχε εσύ έχεις και το
μαχαίρι και το πεπόνι για να λύσεις το θέμα μας, αλλά δεν

μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο
χορτάτο»!
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές

της περιοχής, δημοτικοί σύμβουλοι και θεσμικοί εκπρόσω-

ποι.

Χορηγοί της εκδήλωσης το  cafe-restaurant “La sera” (Χα-

χολάκης- Μισοκοίλης), το κομμωτήριο Aris Hair Style (Γρί-

φιζα Μαρία) και οι δημιουργίες “KokkalakiKokkalaki”

(Ουρανία Μερλέμη Σκλιά).

Τυχεροί που κέρδισαν φλουριά και δώρα ήταν φέτος όλες

αθλήτριες της Ρυθμικής: Παπακωνσταντίνου Θεοδώρα, Μι-

σοκοίλη Ευιάννα και Κατσινούλα Ευαγγελία.

Καλή Χρονιά με Υγεία  Δημιουργικότητα και Ευχή όλων ο

Παλαιστικός να αποκτήσει την στέγη που αξίζει στα παιδιά

μας!

Βασιλόπιτα με ...κάλαντα για στέγη

από τον Παλαιστικό Σύλλογο Ραφήνας

Νέος προπονητής στις γυναίκες

του Πρωτέα Βούλας

Την πρώτη του γνωριμία με τις αθλήτριες του γυναικείου

τμήματος του Πρωτέα Βούλας και την πρώτη του προπό-

νηση πραγματοποίησε τ (27/1) ο καινούργιος προπονητής

της ομάδας Γιάννης Κτιστάκης. 

Ο Γ. Κτιστάκης δήλωσε για την έναρξη της συνεργασίας με

τον Πρωτέα: "Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που βρίσκομαι σε

αυτό το σωματείο. Εδώ και χρόνια που ασχολούμαι με το Γυ-

ναικείο μπάσκετ, ο Πρωτέας Βούλας θεωρώ ότι είναι ένας σύλ-

λογος που δουλεύει σε υψηλά πρότυπα και είναι ευτυχία για

κάθε προπονητή να βρίσκεται σε ένα τέτοιο σωματείο. Παρα-

λαμβάνω μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη από έναν εξαιρε-

τικό συνάδελφο και φίλο τον Αλέκο Δάγλα και αυτό κάνει την

δουλειά μου ακόμη πιο δύσκολη, από την άποψη ότι έρχομαι

να συνεχίσω την ήδη πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Ευελ-

πιστώ και με την βοήθεια των κοριτσιών πως θα μπορέσουμε

να τα καταφέρουμε. Η ομάδα είναι μέσα στους στόχους της,

μπορεί να υπάρχει ένα μικρό χάντικαπ μείον μας όσον αφορά

το πρωτάθλημα , αλλά η ποιότητα αυτών των αθλητριών μπο-

ρεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την δυσκολία". 

Με πέντε χιονοδρόμους

συμμετέχει η Ελλάδα, στο

12ο Χειμερινό Ολυμπιακό

Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεό-

τητας «Vorarlberg & Liecht-

enstein 2015» εξελίσσεται

αυτή την εβδομάδα σε Αυ-

στρία και Λιχτενστάιν ταυ-

τόχρονα. H διοργάνωση

ολοκληρώνεται την  Παρα-

σκευή, 30 Ιανουαρίου 2015. 

Η συμμετοχή έφθασε τους

900 αθλητές και αθλήτριες,

ηλικίας 15 έως 18 ετών και

αντιπροσωπεύουν 45

κράτη. Τα αθλήματα είναι 8

και τα αγωνίσματα 29 στο

σύνολό τους. 

Η χώρα μας συμμετέχει σε

τρία αθλήματα και έξι αγω-

νίσματα, με τους Πανα-

γιώτη Παπαπαναγιώτου,

Γεώργιο Στοΐδη, Αναστασία

Μάντσιου (αλπικό), Δημή-

τριο Μπατσή (δρόμο αντο-

χής) και Μαρία Τσακίρη

(δίαθλο).  

Τους αθλητές συνοδεύουν

ο Βασίλειος Κατσώρας (αρ-

χηγός αποστολής), ο Τεχνι-

κός Σύμβουλος της ΕΟΕ

Στράτος Καρέτος και οι τε-

χνικοί Μαρία Βαΐκου και

Κωνσταντίνος Παπακρίβος.

Με 5 χιονοδρόμους η Ελλάδα, 

στο 12ο Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ 

Βασιλόπιτα στον Α.Ο. Ανοιξης

Ο Αθλητικός Ομιλος Ανοιξης Χάντμπολ, το Σάββατο

31 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. θα κόψει βασιλόπιτα στο

εντευκτήριο του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Ανοιξη”

στον Οικισμό Ανθέων στην Ανοιξη.

Παράλληλα θα τιμηθούν οι αθλητές που διακρίθηκαν

την προηγούμενη αθλητική χρονιά.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ανωμάλου Δρόμου/Νεανίδων

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, στην Γκουαντα-

λαχάρα της Ισπανίας (Guadalajara/ ESP) θα διεξαχ-

θεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλόγων

Ανωμάλου Δρόμου των πρωταθλητριών ομάδων

της Ευρώπης 

Στην κατηγορία των νεανίδων του πρωταθλήματος

αυτού, μετά την επίσημη πρόσκληση της Ευρωπαϊ-

κής Αθλητικής Ένωσης, τη χώρα μας θα εκπροσω-

πήσει ο ΑΜΕΙΝΙΑΣ, ο οποίος κατέκτησε την

αντίστοιχη 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ανώμαλου Δρόμου του 2014.
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Ο Χρήστος Βολικάκης απέδειξε για μια

ακόμα φορά την παγκόσμια κλάση

του. Κατέκτησε την 4η θέση στο κέι-

ριν, στο 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδη-

λασίας πίστας, στο μακρινό Κάλι της

Κολομβίας. Μια 4η θέση που τον

έφερε μάλιστα στην 2η θέση στην γε-

νική βαθμολογική κατάταξη των Παγ-

κοσμίων Κυπέλλων πίστας 2014-2015.

ΟΟ Βολικάκης μετά από την 3η θέση

στον 1ο γύρο (σ.σ. λάθος τακτική

λόγω του δυνατού αέρα, στο ημίκλει-

στο ποδηλατοδρόμιο) και πρωτιά στα

ρεπεσάζ πέρασε στους ημιτελικούς-

12άδα. Εκεί αγωνίζονται δύο 6άδες, οι

3 καλύτεροι κάθε σειράς πάνε τελικό

(1-6η θέση) και οι χαμένοι στον μικρό

τελικό (7-12η θέση).

Στον τελικό, ήταν το αστέρι της Κο-

λομβίας, o περσινός 2ος Παγκόσμιος

Πρωταθλητής Φάμπιαν-Ερνάντο

Πουέρτα-Ζαπάτα και οι επίσης Παγκό-

σμιοι πρωταθλητές ο Αυστραλός Σέιν

Πέρκινς και ο Γερμανός Λέβι Μαξιμί-

λιαν, o 3ος Ολυμπιονίκης (Λονδίνο)

Νεοζηλανδός Σάιμον Βαν Βελτχούβεν

και ο Αμερικάνος Μάθιου Μπαρανόσκι

έκαναν μία πολλή γρήγορη κούρσα,

όπου όλοι τους ήθελαν να πάρουν από

την αρχή την πρωτοπορία στον αγώνα.

Η τελική 6άδα του κέιριν: 1) Πουέρτα-

Ζαπάτα Φάμπιαν-Ερνάντο (Κολομβία),

2) Πέρκινς Σέιν (Αυστραλία) +0.002, 3)

Μπαρανόσκι Μάθιου (ΗΠΑ) +0.096, 4)

Βολικάκης Χρήστος (Ελλάδα) +0.164,

5) Βαν Βελτχούβεν Σάιμον (Νεοζηλαν-

δός) +0.225, 6) Μαξιμίλιαν Λέβι (Γερ-

μανία) +0.405.  

● Το Σάββατο (31 Ιανουαρίου), στις

12 το μεσημέρι, η Ε.Ο.Π. θα τιμή-

σει τους κορυφαίους της χρονιάς,

στην Ε.Ο.Ε. 

Νέα Διοίκηση στον 

“Αμεινία” Παλλήνης

Μετά τη Γενική Συνέλευσή του και τις εκλογές που πραγ-

ματοποίησε ο “Αμεινίας Παληνεύς”   (16/1), αναδείχθηκε

νέο  Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε

σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νικόλαος Δαμασκηνός, 

Αντιπρόεδρος: Ευστράτιος Αληγιάννης, 

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Παπαϊωάννου, 

Ταμίας: Γεώργιος Μαστοράκης, 

Έφορος: Νικόλαος Τσαλαπάτης, 

Μέλη: Μενέλαος Νικολαΐδης, Μαρία Δαμασκηνού, Ευάγ-

γελος Σταματίου, και Χάρης Μάργαρης.

Επίσης ενημερώνει ότι με την επίσημη δημοσίευση από

τον ΣΕΓΑΣ, της Αξιολόγησης των σωματείων Στίβου ο

«ΑΜΕΙΝΙΑΣ», κατατάσσεται στην ΟΓΔΟΗ θέση σε ΠΑ-

ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Η Διοίκηση του Συλλόγου εκφράζει τα συγχαρητήριά της

και στους προπονητές και στους αθλητές.

4ος ήρθε ο Χρήστος Βολικάκης, 

στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κολομβίας

Συνέντευξη Τύπου για το

φάιναλ-φορ του Λιγκ Καπ

«Νίκος Σαμαράς» πραγμα-

τοποιήθηκε 27/1 στο Δη-

μαρχείο Γλυφάδας. Η

κορυφαία αυτή διοργάνωση

του βόλεϊ θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

«Μάκης Λιούγκας» το διή-

μερο 30-31 Ιανουαρίου.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας,

Γιώργος Παπανικολάου, κά-

λεσε όλους τους πολίτες να

έρθουν στο κλειστό γήπεδο

με τις οικογένειές τους και

να παρακολουθήσουν τους

αγώνες του φάιναλ-φορ.

«Ευελπιστούμε και στο μέλ-
λον να φιλοξενήσουμε αντί-

στοιχες διοργανώσεις στην
πόλη μας. Θέλουμε να στη-
ρίξουμε τον αθλητισμό,
αλλά και να δώσουμε κίνη-
τρα στα νέα παιδιά να αθλη-
θούν», είπε ο Γ.

Παπανικολάου.

Στην πρώτη φάση του θε-

σμού, οι δώδεκα ομάδες

του πρωταθλήματος βόλεϊ

ανδρών, Volleyleague

OΠΑΠ, χωρίστηκαν σε τέσ-

σερις ομίλους των τριών

ομάδων. Στην τελική φάση,

το final four, θα αναμετρη-

θούν οι ομάδες που ανα-

δείχθηκαν νικητές από κάθε

όμιλο, προκειμένου να ανα-

δειχθεί ο κυπελλούχος της

περιόδου 2014-2015.

Το φετινό League Cup συν-

διοργανώνουν η Vol-

leyleague μαζί με το Δήμο

Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ

(Κοινωνική – Αθλητική και

Πολιτιστική Παρέμβαση

Δήμου Γλυφάδας).

Οι ημιτελικοί έγιναν σήμερα

Παρασκευή με τις ομάδες

Παμβοχαϊκό - Εθνικό Αλε-

ξανδρούλης και Ολυμπιακός

- Αρης.

Το Σάββατο 31/1 θα παίξουν

οι νικητές του Α’ και Β’ ημι-

τελικού.

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΩΣΗ

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Ορνάκης και το Δ.Σ του
Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ εύχονται στον Πρόεδρο της ΔΟΞΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ Νίκο Λιακούτση γρήγορη ανάρρωση
από την περιπέτεια υγείας, που πέρασε και να επι-
στρέψει γρήγορα στα καθήκοντά του γερός και δυ-
νατός. 

Φάιναλ-φορ του Λιγκ Καπ βόλεϊ στη Γλυφάδα

Grand Prix τοξοβολίας 

στο Μαραθώνα  

Αν και βρισκόμαστε δύο μήνες πριν από την διοργάνωση

του Πανευρωπαϊκού Γκραν Πρι της τοξοβολίας, στον Μα-

ραθώνα, οι συμμετοχές σπάνε όλα τα ρεκόρ. Ήδη έχουν

δηλώσει συμμετοχή 248 αθλητές και αθλήτριες και 56 συ-

νοδοί, από 28 χώρες, και η προθεσμία λήγει 5 Μαρτίου!

Το «EGP Marathon 2015» είναι η κορυφαία διοργάνωση

της τοξοβολίας που έχει φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα στην

χώρα μας και θα διεξαχθεί στο Μαραθώνα από την Δευ-

τέρα 23 Μαρτίου έως και το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015.

Στο πλευρό της Ελληνικής Ομοσπονδίας είναι η Ευρω-

παϊκή Ομοσπονδία Τοξοβολία (WAE), η Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού (ΓΓΑ) και ο Δήμος Μαραθώνα, που έχει ανα-

λάβει σημαντικότατο ρόλο στην διοργάνωση. Πολύ ση-

μαντική είναι και η βοήθεια των πολλών εθελοντών καθώς

και των χορηγών της Ομοσπονδίας.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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