
Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

την www.ebdomi.com

και στο Facebook

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Μαρκοπούλου

Κων. Αλαγιάννης

Είναι καιρός, τέσσερις μήνες προ των δημοτικών

εκλογών, να μιλήσουμε γι’ αυτές.

Είναι γνωστό, σ’ όσους με παρακολουθούν διαχρο-

νικά, εδώ και τρεις δεκαετίες και πλέον, ότι η θέση

μου έμπρακτα, στη σχέση Αυτοδιοί-

κηση – Κόμματα, ήταν καθαρά αυτο-

διοικητική, αντικομματική, την

χαρακτήριζαν κάποιοι.

Πίστευα και εξακολουθώ να πι-

στεύω, ότι ο ρόλος των κομμάτων

είναι καθαρά καθοδηγητικός.

Στην παρούσα συγκυρία, οι κυβερνη-

τικές και κατ’ ακολουθία οι κομματι-

κές επιλογές έχουν παίξει

καθοριστικό ρόλο στην ίδια την υπόσταση της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης. (Τ.Α.)

- Με τον «Καλλικράτη» που κατήργησε κατ’ ουσίαν,

ένα θεσμό 2.500 ετών, με την μέθοδο της «ανα-

βάθμισης» και των συγχωνεύσεων, λες και πρόκει-

ται για εταιρείες, καθ’ υπέρβαση – και σ’ αυτήν την

περίπτωση – του Συντάγματος (αρθρ. 102), - όπου

οι «τοπικές υποθέσεις» εναπόκεινται στη διοίκηση

των Τ.Α. – μετατρέποντας τες, στην περίπτωση των

δήμων – σε υπερ-τοπικές πολυ-πόλεις.

- Με τον ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο. Όχι

έλεγχο νομιμότητας, που είναι επιθυμητός και απα-

ραίτητος, αλλά έλεγχο δημοσιονομικό, δηλαδή

εκτελεστότητας πολιτικών επιλογών της δημοτικής

αρχής. Επιλογών πολιτικής βούλησης του αιρετού

δημοτικού Συμβουλίου,                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Λυδία

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

& ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ερώτημα προς όλους 

τους Υποψήφιους 

Δημοτικούς Συνδυασμούς

Προϋπολογισμός με πίτα στα 3Β

Ο Farage τα’

ψαλλε στον

Σαμαρά για τη

No Democrady

Σελίδα 9

Τρεις Πρωτιές

του ΝΑΟΒ

στα Optimist
Σελίδα 22

Δημοτική Aνακύκλωση 
ενδυμάτων - υποδημάτων

στην Παλλήνη

Σελίδα 14
Ο Δήμαρχος τον καλεί 
να παραμείνει Σελίδα 11

Επιτυχημένη η προεκλογική εμφάνιση 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Σελίδα 12

Υποψήφια 

δήμαρχος 

στo Δήμο 3Β

Σελίδα 14

Σελίδα 3
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οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

που ασκεί πρωτογενή εξουσία, στα πλαίσια της συν-

ταγματικής νομιμότητας.

- Με τους μνημονιακούς άμεσους και έμμεσους νό-

μους και εγκυκλίους, ων ουκ έστι αριθμός.

- Με τις απειλές για πειθαρχικές και ποινικές διώξεις

των Δημάρχων και Συμβούλων, όπως πρόσφατα του

Υπ. Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση είναι δεμένη χειροπόδαρα.

Αυτό είναι το πρακτικό συμπέρασμα των τελευταίων

τριών ετών. Πρακτική που προέκειψε από τα μνημόνια

και τους εφαρμοστικούς νόμους της κεντρικής δια-

κυβέρνησης.

Δυο πραγματικά – όχι υποθετικά παραδείγματα – κα-

ταδείχνουν περίτρανα την ολοένα και μεγαλύτερη

υποβάθμιση της Τ.Α. και επαναφορά της στα προ της

μεταπολίτευσης επίπεδα. Στα επίπεδα της τελευταίας

βαθμίδας της πυραμίδας της αποκεντρωμένης Κεν-

τρικής Διοίκησης.

- Σε εγκύκλιό του που έστειλε ο Υπ. Εσωτερ. Γιάννης

Μιχελάκης, το Δεκέμβρη προς τους Δήμους, απειλεί

Δημάρχους και νομικούς Συμβούλους καθώς και καθ’

έναν που συμπράττει στην υποστήριξη δικαστικών

προσφυγών υπαλλήλων τους!

Τους υπογραμμίζει ότι «οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα έχουν καθή-
κον να προασπίζονται τα συμφέροντά τους μέχρις
εξάντλησης των ενδίκων μέσων και βοηθημάτωνκαι
σε κάθε στάδιο των δικών αυτών». Συνεπώς, τονίζει,

στην περίπτωση που οι δήμοι δεν εξαντλούν τα έν-

δικα μέσα στις δικαστικές διαφορές, οι Αποκεντρω-

μένες Διοικήσεις θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τα

άρθρα περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών και θα πρέ-

πει να εξετάζεται η δυνατότητα παραπομπής στον ει-

σαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού

αδικήματος.

Παράδειγμα πρώτο

Δεν μπορώ να ξεχάσω, στις αρχές της 10ετίας του

’80, αγανακτισμένο Δημότη να ωρύεται κατά των

Υπηρεσιών του Δήμου που του ξαναέστειλαν να πλη-

ρώσει Φόρο Ακαλύπτων χώρων, ενώ είχε δικαιωθεί

και στο Εφετείο, απαλλασόμενος γιατί το χωράφι του

ήταν δεντροσκεπές με οπωροφόρα δέντρα. Τον πα-

ρέπεμψαν σε μένα που ‘μουνα ο Αντιδήμαρχος.

Ακουσα ευγενικά· μου εξήγησε τεκμηριώνοντας τους

ισχυρισμούς του, κι όταν κάλεσα τον προϊστάμενο

του Δήμου να μου εξηγήσει γιατί του στέλνουν του

ανθρώπου να πληρώσει, αφού έχει δικαιωθεί και στο

πρωτοβάθμιο δικαστήριο και στο Εφετείο, ο προϊστά-

μενος του Δήμου μου είπε:

- Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, κ. Αντιδήμαρχε, πρέπει
βάσει εγκυκλίου, να εξαντλήσω όλα τα ένδικα μέσα.
- Και ποιός πληρώνει τους δικηγόρους και τους μάρ-

τυρες – υπαλλήλους για να ταλαιπωρούμε ένα Δη-

μότη και να απασχολούμε τη βεβαρημένη ήδη

δικαιοσύνη, κύριε προϊστάμενε;

Όχι βέβαια η μαλάκυνση και ο σαδισμός της γραφει-

οκρατίας.

Το θέμα το έλυσα με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. Κανένας δεν μπόρεσε ν’ αντιπαρατεθεί στη

λογική («ορθός λόγος») και το δίκαιο!

Ένα δεύτερο παράδειγμα στον αντίποδα του πρώτου

– δημοσιεύθηκε στην ΕΒΔΟΜΗ της 14ης Δεκεμβρίου

του ’13.

Δημοτικός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

των 3Β καταγγέλει ότι «η Δημοτική Αρχή, παρά την

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της

1/7/2013, θα συνεχίσει τις κατασχέσεις τραπεζικών

λογαριασμών ακόμα και συνταξιούχων, με σοβαρά

προβλήματα υγείας» κλπ.

Η απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, με κα-

τάθεση σχετικού εγγράφου, ήταν ανάλογη του υπη-

ρεσιακού προϊσταμένου του Δήμου: «πρέπει να

εφαρμόσω την εγκύκλιο» και τους νόμους. Αυτούς

τους νόμους!

Και καλά, από τον υπάλληλο δεν έχω την αξίωση να

χάσει την θέση του ο άνθρωπος! Από την πολιτική

ηγεσία, όμως;

Ερωτημα για σοβαρούς ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Την απάντηση ΔΕΝ θα την δώσω εγώ.

Εγώ σήμερα θα ρωτήσω εν είδει γενικής Συνέντευ-

ξης, τους Υποψηφίους Δημάρχους αλλά και Συμβού-

λους όλων των παρατάξεων, όλων των Δήμων που

κυκλοφορούμε, τι θα κάνετε;

Θα συνεχίσετε τις κατασχέσεις, χάριν αυτής της «νο-

μιμότητας»;

Γι’ αυτό έγραψα το άρθρο της προηγούμενης εβδο-

μάδας, «Νόμοι και Δίκαιο». Αν δεν το έχετε διαβάσει,

διαβάστε το, πριν απαντήσετε. 

Η σιωπή δεν είναι πάντα «χρυσός». Ενίοτε προδίδει

ενοχή ή δειλία. 

Συνεστιάσεις & πίτες Σελ. 4, 5

Ηλεκτρονική συναλλαγή στο Δήμο
Παλλήνης Σελ. 6

On line με ΚΕΠ στην Παλλήνη Σελ. 6

Ο ρόλος της Τ.Α. στην άσκηση
κοινωνικής πολιτικής σε καιρούς
κρίσης Σελ. 7

Αρχαιοελληνικές & Χριστιανικές
γιορτές - Γιορτές των Πυανεψίων -

Γιορτές των Χριστουγέννων
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Oλα τα ‘χε η Μαριορή...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Αποκαλύφθηκε Διεθνές δίκτυο
παιδεραστών Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Βασιλόπιτα με ειδήσεις στο
Κίτσι Σελ. 13

Συνεστίαση με την Ευρυάλη
(Κάτω Βούλα) Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ερώτημα προς όλους τους Υποψήφιους 

Δημοτικούς Συνδυασμούς

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 20 Ιανουαρίου στις 7μ.μ. με 28 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη.

Ολα τα θέματα στο: 

www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Δωρεάν προγράμματα υγείας σε
Δήμους Σελ. 21 

Αγώνες Βετεράνων Πινγκ-Πονγκ
Σελ. 22
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Με μεγάλη θέρμη αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του

Δήμου Παλλήνης  την πρωτοβουλία του Δήμου για

ανακύκλωση ενδυμάτων- υποδημάτων. 

Αυτό αποδεικνύουν τα νούμερα που στον πρώτο

χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας, φέρνουν το Δήμο

Παλλήνης στη δεύτερη θέση στη χώρα, καθώς συγ-

κεντρώθηκαν 8 τόνοι μεταχειρισμένων ρούχων και

παπουτσιών, στους 13 μέχρι στιγμής κάδους, που

έχουν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή και των

τριών Δημοτικών Ενοτήτων. 

Από την ενέργεια αυτή εξασφαλίστηκαν ποσότητες

τροφίμων αλλά και ρουχισμού-υπόδησης  για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ &

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΡΝΤΩ ΚΑΔΟΙ): 

• ανακτώνται είδη που είτε από συνήθεια, είτε από

ανάγκη κατέληγαν μέχρι σήμερα στα σκουπίδια και

στις χωματερές και επανατίθενται για κυκλοφορία με

ένα σύγχρονο τρόπο 

• μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν

στις χωματερές εξοικονομώντας πόρους και ενέρ-

γεια 

• καλλιεργείται σωστή νοοτροπία σχετικά με τα ζη-

τήματα ανακύκλωσης 

• με τη σωστή διαχείριση καταλήγει στα σκουπίδια

μόνο το 2% ενώ το υπόλοιπο προωθείται στις αγορές

μεταχειρισμένων ειδών εξασφαλίζοντας φθηνά ή δω-

ρεάν είδη ρουχισμού σε μη προνομιούχες ομάδες

πληθυσμού 

ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

• Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία,

παιδικά) 

• Λευκά είδη (κουρτίνες, σεντόνια κλπ) 

• Τσάντες 

• Ζώνες 

ΤΙ ΔΕΝ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

• Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα 

• Χαλιά και αποκόμματα υφασμάτων 

• Αζευγάρωτα παπούτσια 

Tα σημεία που έχουν τοποθετηθεί κάδοι σε Γέρακα

και Παλλήνη:
1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΙΑΟΥΛΗ 28, ΓΕΡΑΚΑΣ

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ

3) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ

4) ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΖΑΣ, ΚΑΝΤΖΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ

5) ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΘΟΥΣΑ

6) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

7) Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, CARREFOUR - ΓΕΡΑΚΑΣ

8) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ

9) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ 

10) ΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ

11) ΟΔΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ

12) ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 19 (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ

13) ΟΔΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΑΛΛΗΝΗ

Δεύτερος στην Ελλάδα ο Δήμος Παλλήνης

στην ανακύκλωση ενδυμάτων-υποδημάτων
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"ΚΡΟΙΣΟΙ" 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ELIART

Ο Στέφανος Λαοπόδης την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου

στις 21:00 μ.μ. παρουσιάζει για μία και μοναδική εμ-

φάνιση την κωμωδία “Κροίσοι”στο Θέατρο Eliart. 

Μια παράσταση, η οποία ψυχαγωγεί και τέρπει, εστιά-

ζοντας με χάρη και γλαφυρότητα, σε μια σκιερή ιστο-

ρική στιγμή, ανάμεσα σε ένα ένδοξο παρελθόν και

ένα λαμπρό μέλλον.

H παράσταση πραγματεύεται την καθημερινή ζωή

των Ελλήνων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή όπως

διαμορφώνεται από τις κοινωνικο-υστερικές συνθή-

κες στην εποχή της μετα-μεταπολίτευσης. Ιδιαίτερη

έμφαση δίδεται στην επίδραση που προκαλεί στην

αειθαλή ελληνική ψυχοσύνθεση, η διεθνής οικονο-

μική συγκυρία σε συνδιασμό με την έξοχη πολιτικο-

οικονομική διαχείριση του τόπου τις τελευταίες

δεκαετίες.

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 21.00 μ.μ.

Διάρκεια Παράστασης: 80 λεπτά με διάλειμμα

Γενική Είσοδος: 10 €  με κρασί 

Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός -  

Μετρό: Κεραμεικός

Τηλ. Κρατήσεων: 210 3477677 (18:00 – 21:00) 

«…ΚΑΙ ΖΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΑ…» 
των Αδερφών Γκριμμ

Παιδική παράσταση

Πριεμέρα 26 Ιανουαρίου 2014

Η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου «Πρόβα» από τις 26 Ια-

νουαρίου και κάθε Κυριακή στις 12.00 π.μ. παρουσιάζει

την καινούργια παραγωγή της «ΚΑΙ ΖΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΚΑΛΑ» των αδερφών Γκριμμ, σε προσαρμογή και σκη-

νοθεσία της Κοραλίας Τσόγκα.  

To έργο, συμπεριλαμβάνει τα σπάνια παραμύθια «Ο Βα-
σιλιάς Βάτραχος», «Νόστιμη Σούπα»,  «Ο Ψαράς και η
Γυναίκα του»,  «Η Χιονούλα κι η Ροδούλα»,  «Τα δύο
Αδέρφια»,  «Η Χρυσή Χήνα»,  «Ο Τυχερός Ραφτάκος»,
«Η Ξύπνια Γκρέτα», «Δώδεκα Ζευγάρια Λιωμένα Πα-
πούτσια»,  που με αφήγηση, δράση, τραγούδι και διά-

δραση, με τους μικρούς θεατές, σας αποκαλύπτονται.

Οι ηθοποιοί αφηγούνται, χορεύουν, τραγουδούν παρα-

δοσιακά μεσαιωνικά τραγούδια σε υπέροχες διασκευές

του Στέφανου Βαρελά. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν ως

«ηθοποιοί» και βοηθούν ενεργά στην εξέλιξη της παρά-

στασης, υποδυόμενοι τους τελάληδες, τους κατοίκους

του χωριού, τους σκύλους, τους κυνηγούς.

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Ελεύθερη είσοδος: στα 4 άτομα το 1 δωρεάν

Η διάρκεια της παράστασης είναι 90 λεπτά. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας καθημερινά  10.00- 21.00

ΑΧΑΡΝΩΝ & ΗΠΕΙΡΟΥ 39 

ΤΗΛ. 210 88.18.326 & 210 88.18.117, 

www.prova.gr -  info@prova.gr 

Προσκυνηματική εκδρομή

στη Βάστα Αρκαδίας

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει την 5η

του Εκδρομή για το Εκκλησιαστικό Έτος 2013-2014, στις  28

Ιανουαρίου, με προορισμό την Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Μπούρας και το Προσκύνημα της Αγίας Θεοδώρας, στη

Βάστα Αρκαδίας.

Τιμή Εισιτηρίου  20 ευρώ έκαστος. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να δηλώσουν συμμετοχή στις κυρίες Κανέλλα Αλεξο-

πούλου, Αικατερίνη Μάρκου και Σπυριδούλα Φωτοπούλου

To Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ

στο Κορωπί, οργανώνει εκ-

δηλώσεις γι’ αυτούς που

αγαπούν το βιβλίο, σε συ-

νεργασία με την Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Ετσι:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ,

ώρα 12 το μεσημέρι

Μαριάννα Κουμαριανού

«Η συντροφιά του
Λόφου»
Μια ιστορία ύπνου και αφύ-
πνισης της φύσης μέσα από
την εναλλαγή των εποχών,
γεμάτο από την παρήγορη
θαλπωρή της μηλιάς, του
ανέμου, της αράχνης, του
σκαντζόχοιρου.
Εικονογράφηση: Μαίρη Πο-

λυδώρου

Εκδόσεις: Παρρησία

Βιβλιοπωλείο “Πρόφη”

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

128  Κορωπί,

Τηλ./fax. 210 60 20 515

kalomoiraprofi@gmail.com

Κυριακή, 19 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ

6:30 το απόγευμα

Αθηνά Κακούρη

«1821 Η αρχή που
δεν ολοκληρώθηκε:
πότε και πώς δημι-
ουργήθηκε το κράτος
όπου ζούμε σήμερα».
Εκδόσεις Πατάκη

Μια νέα αφήγηση της Ελλη-
νικής επανάστασης, που
αναδεικνύει τη δράση των
Ευρωπαϊκών δυνάμεων...
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κο-

ρωπίου κεντρική πλατεία

Παπασιδέρη 

Τηλ. 210 66 26 595

Fax: 210 66 24 963, www.ko-

ropilib.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ

και ώρα 11 το πρωί

Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου

«Oι νταήδες του
βυθού και ο Ρομπέν
των θαλασσών»
Εικονογράφηση: Κατερίνα

Βερούτσου 

Εκδόσεις: Susaeta

Ποιος είπε πως oι ήρωες
γεννιούνται θαρραλέοι ή
πως γνωρίζουν τη δύναμή
τους και το δρόμο τους από
την αρχή;
Μία ιστορία για τον εκφοβι-
σμό δοσμένη εξαιρετικά και
με χιούμορ από την συγγρα-
φέα, ηθοποιό και εκπαιδευ-
τικό Γιώτα Αλεξάνδρου!
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κο-

ρωπίου κεντρική πλατεία

Παπασιδέρη 

Εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους  

στο Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη, στο Κορωπί!

«40 Χρόνια κατοχή 
- 40 χρόνια αγώνας»

Ο Οργανισμός του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟ-

ΦΩΝ» οργανώνει εκδήλωση - παρουσίαση του λευκώμα-

τος «40 Χρόνια κατοχή - 40 χρόνια αγώνας», τη Δευτέρα

27 Ιανουαρίου, ώρα  19:00 στο Μουσείο Οίνου στην Παλ-

λήνη (Λεωφ. Μαραθώνος). 

Το Λεύκωμα εκδόθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης

40 χρόνων από το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη

τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας

- Σπίτι της Κύπρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη
Τηλέφωνα: 2294045565, 2106630165 

e-mail: oxenofonnpdd@gmail.com

Εικαστική Έκθεση Έργων Τέχνης 

Αναστ. Νικολάου
την Τετάρτη 22 Ιανουα-

ρίου, στις 18.00 μ.μ.
Παλαιό Δημαρχείο Γλυφά-

δας

Σ. Καράγιωργα 2 & Λ. Πο-

σειδώνος

Διάρκεια έκθεσης: 22 – 29

Ιανουαρίου 2014

Ώρες Κοινού: Καθημερινές

18.00 – 22.00, Σαββατοκύ-

ριακο 11.00 – 22.00 

Είσοδος Ελεύθερη
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Ξενάγηση στον Κεραμεικό

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στον Κε-

ραμεικό την Κυριακή 19 Ιανουαρίου. Ραντεβού ο σταθ-

μός ΗΣΑΠ στο Θησείο την Κυριακή 19/1,στις 10.30 το

πρωί.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ- ΡΩΜΑΪΚΗ

ΑΓΟΡΑ  Ξεκινώντας την ξενάγηση από τον Κεραμεικό,

το χώρο δημιουργίας των περίφημων Αττικών Αγγείων,

όπου βρισκόταν και  το  Δημόσιο Σήμα, το νεκροταφείο...

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής - Μι-

μίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948 

“XOMΠΙΤ: Η ΕΡΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΦΙΣΤΗ”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

εξασφάλισε και παρουσιάζει την εβδομάδα 16 – 22

Iανουαρίου, τη συνέχεια της περιπέτειας φαντασίας του

- βραβευμένου με Όσκαρ - σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον:
ΧΟΜΠΙΤ: Η ΕΡΗΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΙΣΤΗ
THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG 
Προβολές: 18.00 και 21.00

Σκηνοθεσία: ΠΙΤΕΡ ΤΖΑΚΣΟΝ 

Σενάριο: ΦΡΑΝ ΓΟΥΟΛΣ, ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΠΟΓΙΕΝΣ 

Από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πίτερ Τζάκσον έρχεται το «Χόμ-
πιτ: Η Ερημιά του Νοσφιστή»! Η ταινία της χρονιάς για το με-

γαλύτερο κοινό της

χρονιάς! Το πρώτο μέρος,

που βγήκε στις αίθουσες

το 2012, πέτυχε το

αστρονομικό ποσό του

ενός εκατομμυρίου δολα-

ρίων εισπράξεις παγκο-

σμίως, και άγγιξε τα

400.000 εισιτήρια στην

Ελλάδα. Το δεύτερο

μέρος, που απευθύνεται

σε ένα μεγαλύτερο κοινό,

στοχεύει πάλι στην κο-

ρυφή!

«Ο κόσμος του Τόλκιν είναι εξαιρετικά πλούσιος», λέει ο Πίτερ

Τζάκσον, «Είναι σα να διαβάζεις ιστορικό βιβλίο, επισκέπτεσαι
ξανά έναν κόσμο με νέους χαρακτήρες, νέα πλάσματα, έναν
κόσμο που δεν έχεις δει ξανά ποτέ…».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

KAΛΕΣΜΑ
ΣΕ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

θα κόψει την κοπή την

Πρωτοχρονιάτικη πίτα,

την Κυριακή 26 Ιανουα-

ρίου ώρα 11:00π.μ., στο

χώρο εκδηλώσεων του

βιοκλιματικού οινοποι-

είου Παπαγιαννάκου,

στην καρδιά του Μεσο-

γείτικου κάμπου.

Η “Δύναμη Ελπίδας” έχει

επικεφαλής τον Γιώργο

Αδάμο.

KAΛΕΣΜΑ ΣΕ ΧΟΡΟ

Ο Σύλλογος “Η Πρόοδος” Αγίας Μαρίνας Κορωπίου,

πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό του στις 25 Ιανουαρίου

το βράδυ στο κέντρο “Φιλία”. Τιμή συμμετοχής 17€ ανά

άτομο. Πληροφορίες: 6971872954 - 6972991674

Συνεστίαση με τους Μανιάτες

Ο Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκαλεί

στον Ετήσιο χορό του και την κοπή της πίτας, που θα

πραγματοποιηθούν την  Κυριακή  2 Φεβρουαρίου και ώρα

13.00, στο «ΒΟ» Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή

14, Βούλα  Τηλ.:210 8959645

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022 

• Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860   

«Αγάπα με αν τολμάς»

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης  προσκαλεί την

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της

ταινίας: «Αγάπα με αν τολμάς»  Jeux d'enfants
Love Me If You Dare.
(Γενική Είσοδος 3 ευρώ) 

Πρόκειται για μία γαλλική ταινία που βγήκε το 2003 και

διαρκεί 93 λεπτά. 
Η ταινία έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και
υπήρξε εισπρακτική επιτυχία για τα δεδομένα της Γαλλίας. Οι
δύο πρωταγωνιστές είναι γνωστοί παγκοσμίως. Η μεν Marion
Cotillard για το Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου που πήρε για την ται-
νία "Ζωή σαν τριαντάφυλλο" αλλά και για άλλους αμέτρητους
ρόλους στο Hollywood ("Inception", "Nine", "Μεσάνυχτα στο Πα-
ρίσι"). Ο δε Guillaume Canet για την συμμετοχή του σε ταινίες
όπως "Η παραλία" αλλά και το "Καλά Χριστούγεννα" που δείξαμε
στην Λέσχη τον προηγούμενο μήνα.

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου -

Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Διαλέξεις Παγκόσμιας Ιστορίας

στο Δήμο Παλλήνης  
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης του

Δήμου Παλλήνης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργα-

νώνει έναν κύκλο διαλέξεων Παγκόσμιας Ιστορίας με

τίτλο: 

«Δεκαέξι Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας»
Οι διαλέξεις θα δοθούν από την Μαρία Ευθυμίου, Ανα-

πληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθη-

νών, στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Οινοποιείο

Πέτρου» και απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 
Με τρόπο διαδραστικό και άμεσο, η κα Ευθυμίου μεταφέρει το
κοινό της σε μία ιστορική περιήγηση στον χώρο και στον χρόνο
και χαράσσει έναν περίπλου γνώσης στους περισσότερο ή λιγό-
τερο γνωστούς κόλπους της Παγκόσμιας Ιστορίας φωτίζοντας
πτυχές ευρύτερων πολιτισμικών περιοχών.   

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, από 3

Φεβρουαρίου μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2014 (εξαιρούνται:

Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου,  Μεγάλη Δευτέρα 14 Απρι-

λίου  και Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2031670O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -

ΕΞΩΡΑΪΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

XΟΡΕΥΕΙ...

Τον ετήσιο χορό του ορ-

γανώνει ο Σύλλογος Πρά-

σινου Λόφου Αρτέμιδας,

την Κυριακή 26 Ιανουα-

ρίου, ώρα 12.00 στην τα-

βέρνα ΜΙΤΕΡΑΝ (Αγίου

Ιωάννου 75, 8η στάση

Βραυρώνος,  Αρτέμιδα)

Τηλ. 22940 49070, 22940

46957

«Εκκλησιάζουσες»
του Αριστοφάνη 

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 105,5 “στο

Κόκκινο” και η Θεατρική ομάδα της Ιερισσού θα παρουσιά-

σουν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου ώρα 9:30μ.μ στην αίθουσα

του Συνδέσμου, τη θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες»

του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα «Τα Γκαργκάνια»

τουΠολιτιστικού Συλλόγου «ΚΛΕΙΓΕΝΗΣ» Ιερισσού.

Η αίθουσα του Συνδέσμου βρίσκεται στη Λ. Αθηνών-Σουνίου

55, Πλατεία Αγ. Δημητρίου, Κερατέα, Τηλέφωνο Κρατή-

σεων: 6978003191.

Τιμή Εισιτηρίου: Ελεύθερη συνεισφορά. Όλα τα έσοδα της

παράστασης θα διατεθούν στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κλει-

γένης» Ιερισσού.

Τώρα που το πολιτικό σύστημα της χώρας μας καταρρέει,

ακούμε για άλλη μια φορά την Πραξαγόρα να ζητά να δοθεί

η εξουσία του κράτους στις γυναίκες «μπας και δει μια

στάλα προκοπή αυτός ο τόπος». 

AΝΟΙΧΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μουσική: Λία Βίσση

Συνοδεύει η Ορχήστρα Πατρών 

Διεύθυνση ορχήστρας. Μιλτος Λογιάδης

Την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου και ώρα 21.00, θα πραγματοποιηθεί στο

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης εκδήλωση με τίτλο «Ανοιχτές Πλη-
γές της Ευρώπης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΙΜΚ για την

ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρώτο μέρος, θα προβληθεί η ταινία «White Breath» του εικα-

στικού Τάσου Αλαμάνου: μία ταινία μικρού μήκους, που μέσα από

την αγωνία ενός γλύπτη στην Αθήνα, διαπραγματεύεται το ζήτημα

μνήμης του σύγχρονου Έλληνα. Στην αρχή της ταινίας, ακούγεται

η φωνή του στο πουθενά να λέει πως η χώρα του τον οδηγεί στο

χώμα… Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μία ανοιχτή πληγή στην Ευ-

ρώπη…

Την προβολή της ταινίας, ακολουθεί συναυλία με 3 Lamenti Musicali

και 8 Τραγούδια. Το πρώτο σκέλος της συναυλίας είναι μουσική εγ-

χόρδων.  Το δεύτερο σκέλος αποτελείται από σύγχρονες ελεγείες

για φωνή και έγχορδα. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κρατήσεις θέσεων: στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς

206, Ταύρος) και τηλεφωνικά 210 3418579,
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Το Προσήλιο Παιανίας
στο προσκήνιο

«Αλλάζουμε μαζί – Ισίδωρος Μάδης»

Ανοιχτή συνάντηση με τους κατοίκους του Προσήλιου

θα έχει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 ο

υποψήφιος δήμαρχος Παιανίας – Γλυκών Νερών Ισί-

δωρος Μάδης. Το κάλεσμα όπως σημειώνεται στην

πρόσκληση γίνεται για να «συζητήσουμε τα προβλή-
ματα της περιοχής και να προτάξουμε λύσεις μαζί».

Ο Δήμος Παλλήνης αξιοποιώντας

με κάθε ευκαιρία τις δυνατότητες

που παρέχει η τεχνολογία, παρέ-

χει από πλέον τη δυνατότητα πλη-

ρωμής οφειλών μέσω των

δικτύων όλων των τραπεζών.

Συγκεκριμένα οι πολίτες θα έχουν

τη δυνατότητα αυτόματης καταβο-

λής των οφειλών τους μέσω χρέ-

ωσης του τραπεζικού τους

λογαριασμού, είτε στα καταστή-

ματα των Τραπεζών, είτε μέσω in-

ternet-bankinkg, είτε μέσω

phone-banking, είτε με πάγια εν-

τολή χρέωσης λογαριασμού. Οι

πληρωμές προς το Δήμο Παλλή-

νης, μπορούν να πραγματοποιούν-

ται μέσω της εκάστοτε Τράπεζας

συνεργασίας του καθενός, εφόσον

αυτή έχει ενταχθεί στο Διατραπε-

ζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα εξό-

φλησης υποχρεώσεων DIAS

DIRECT DEBIT και DIAS CREDIT

TRANSFER.

Στους λογαριασμούς ύδρευσης

που έχουν σταλεί περιλαμβάνεται

κωδικός πάγιας εντολής αν θέλει

ο πολίτης να εισπράττονται αυτό-

ματα κάθε φορά που είναι υπό-

χρεος και κωδικός πληρωμής που

αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο λο-

γαριασμό. 

Ακόμη στους λογαριασμούς συμ-

περιλαμβάνονται και οι προηγού-

μενες οφειλές μαζί με τις

προσαυξήσεις έως την ημερομη-

νία λήξης ώστε να μπορεί να πλη-

ρώνουν και όσοι έχουν

ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς να

χρειάζεται να πηγαίνουν στο

Δήμο.

Ηλεκτρονική συναλλαγή πληρωμών στο Δήμο Παλλήνης 

ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μια ακόμα καινοτομία

εφαρμόζεται στο Δήμο

Παλλήνης που αφορά

στην εξυπηρέτηση των

δημοτών από τα τρία ΚΕΠ

(Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών) σε Ανθούσα,

Γέρακα, Παλλήνη, με την

απευθείας on line σύν-

δεση τους με το Δημοτο-

λόγιο.

Ειδικότερα, ο δημότης

μπορεί να εξυπηρετηθεί

και πλέον του ωραρίου

λειτουργίας του Δήμου

Παλλήνης, για πιστοποι-

ητικά όπως:

• Οικογενειακής κατάστα-

σης,

• Γέννησης (& ταυτοπρο-

σωπίας),

• Εντοπιότητας, καθώς

μπορεί να τα προμηθευτεί

απευθείας, στο ωράριο

λειτουργίας των ΚΕΠ: Κα-

θημερινά 08:00 – 20:00

και Σάββατο 08:00 –

14:00.

Εξαίρεση αποτελεί το

ΚΕΠ Ανθούσας που λει-

τουργεί καθημερινά από

08:00 έως 15:00, λόγω

έλλειψης προσωπικού.

Να σημειωθεί ότι οι μετα-

βολές των στοιχείων που

αναγράφονται στα πιστο-

ποιητικά, μπορούν να γί-

νουν μόνο από στην

υπηρεσία του Δημοτολο-

γίου, του Δήμου Παλλή-

νης, στο Δημαρχείο,

Ιθάκης 12, Γέρακας.

ΚΕΠ Παλλήνης, 
Πεντέλης 1 και Βυζαντίου,

15351, Παλλήνη

Τηλέφωνο:

2106664737-747, 

Fax: 2106664200

e-mail: d.pallinis-attikis@kep.gov.gr

On Line σύνδεση του Δήμου Παλλήνης και με τα ΚΕΠ 
για άμεση χορήγηση πιστοποιητικών προς τους δημότες

Την τελική του μορφή παίρνει ένα

ακόμη σημαντικό έργο για το Δήμο

Παλλήνης, που αφορά την ποιότητα

ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη

της προσωπικότητας των παιδιών.

Η ανάπλαση έγινε στις Παιδικές

Χαρές Άγιου Νικολάου - Κάντζα (Πλα-

τεία Αργυράς Σελήνης, Πεζόδρομος

Μεγακλέους  και στο Πάρκο της Κάν-

τζας), που ανακατασκευάστηκαν με

τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.

Στις παιδικές χαρές έγιναν οι ακόλου-

θες εργασίες: 

• Εκσκαφές - απομάκρυνση υλικών

• Βάσεις από σκυρόδεμα, κράσπεδα

εγκιβωτισμού

• Δάπεδα ασφαλείας

• Πλακοστρώσεις

• Παγκάκια

• Συντηρήσεις οργάνων,  αντικαταστά-

σεις εξαρτημάτων.

• Νέα φωτιστικά σώματα που αποδί-

δουν 90% περισσότερο φωτισμό, με

ριγωτούς ιστούς αλουμινίου οι οποίοι

δεν σκουριάζουν και χρειάζονται σχε-

δόν μηδενική συντήρηση. 

Ο Δήμος, συνολικά στην τριετία 2011-

2013 έχει προχωρήσει σε προγράμ-

ματα ανακατασκευής και συντήρησης

σε 38 ανάλογους χώρους. 

Ανάπλαση Παιδικών Χαρών Δήμου Παλλήνης

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

O Δήμος Μαρκόπουλου έχει θέσει σε λειτουργία το

Κ.Δ.Β.Μ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) του Δήμου. Στο πλαί-

σιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται  ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαί-

δευση και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμ-
βέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:
1  ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ

― Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25

― Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25

2  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

― Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25

― Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

― Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25

3  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

― Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50

4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

― Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

― Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

5  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

― Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25

― Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25

― Αντιμετώπιση κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25

6  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

― Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής-εγγραφές  από 15/01

1) Δημαρχιακό υποκατάστημα  στο Πόρτο Ράφτη,

Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη, διασταύρωση Αυλάκι-λιμάνι.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν

ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για

την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμ-

πλήρωση σχετικής αίτησης, καθώς και φωτοτυπία αστυνομικής

ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την

επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομι-

κής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο e-mail:

kdvm60@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις

υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαί-

ωση παρακολούθησης σε όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον

συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόν-

των. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Τηλ. 2299071706

email:  kdvm.60@gmail.com
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Η Υγεία στην Εντατική

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

KYΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η Οργάνωση Μελών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

του ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει ημερίδα για την υγεία και το

φάρμακο, με τίτλο:

Η Υγεία στην Εντατική-  Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΓΕΝΑΡΗ

2014, με ώρα έναρξης 10:30 πμ, στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Πολιτιστικού Κέντρου "ΙΩΝΙΑ" (στη ΒΟΥΛΑ,

δίπλα στο Δημαρχείο)
Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις, ερωτήσεις και συζήτηση.

Συζήτηση για τη 

Χερσόνησο του Αστερα

KYΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία

της εκποίησης της χερσονήσου της Βουλιαγμένης,

κάτι που αν πραγματοποιηθεί, θα είναι ένα από τα με-

γαλύτερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά

εγκλήματα, που έχει διαπραχθεί στη χώρα. 

Μέχρι  σήμερα, όλες οι συλλογικότητες του δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (δημοτική αρχή, δημοτι-

κές παρατάξεις και κινήσεις και σύλλογοι), και πολλές

συλλογικότητες στην Αττική  έχουν ταχθεί εναντίον

της εκποίησης. Επειδή όμως, όπως όλοι ξέρουμε, το

πρώτο τρίμηνο του νέου έτους αποτελεί  κρίσιμο διά-

στημα για τη διαδικασία εκποίησης με πολλές πιθανό-

τητες ανατροπής της, πιστεύομε ότι είναι ανάγκη να

αναλάβουμε ενωτικές πρωτοβουλίες δράσης για την

αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού

προβλήματος

Οι υπογραφόμενοι φορείς και συλλογικότητες που

από την σύσκεψη στις 11/12, στα γραφεία της ΠΟΕ-

ΟΤΑ πήραν την πρωτοβουλία, απευθύνουν κάλεσμα σε

όλους τους φορείς του Δήμου για συνάντηση με

στόχο τη  συγκρότηση ανοιχτής και ενωτικής  επιτρο-

πής αγώνα για τον  προγραμματισμό  και το συντονι-

σμό των  δράσεων και  των κινητοποιήσεων

Η συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου  6μμ,

στην Πνευματική Εστία Βούλας, Αγίου  Ιωάννου 2-

Κεντρική Πλατεία
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

Εξωρ.- Πολιτιστικός- Οικολογικός Σύλλογος “Πολιτεία”

Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού

Κίνηση Δημοτών ΒΒΒ     «Ανατροπή»

πλ 6934239530-6973005245-6977990887

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στην «Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε

καιρούς κρίσης», ως προς την παροχή

κοινωνικών υπηρεσιών με «τοπικό» χα-

ρακτήρα, αναδείχθηκε ως το κεντρικό

θέμα της Ημερίδας που διοργάνωσε ο

Δήμος Παλλήνης, την Παρασκευή 10 Ια-

νουαρίου 2014, στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα.

Υπό το πρίσμα υψηλού επιστημονικού

επιπέδου από πλευράς ομιλητών, αλλά

και φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ασκούν και στηρίζουν την Κοινω-

νική Πολιτική, ξεδιπλώθηκε το παρόν

και το μέλλον των Κοινωνικών Δομών

στη χώρα μας, με την καταγραφή των

αναγκών των τοπικών κοινωνιών, αλλά

και τη διάρθρωση των κρατικών αγκυ-

λώσεων με τα προβλήματα στο σχεδια-

σμό και την εφαρμογή δομικών

μεταρρυθμίσεων στην τοπική αυτοδιοί-

κηση, παλαιότερα με το σχέδιο «Καπο-

δίστριας» και πρόσφατα με τον

«Καλλικράτη».

Ο θεματικός χαρακτήρας της εκδήλω-

σης συμπύκνωσε την εμπειρία που απο-

κτήθηκε τα τελευταία 3,5 έτη σε επίπεδο

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέ-

ρου, ανέδειξε την αποτελεσματική

άσκηση αλληλέγγυας κοινωνικής πολι-

τικής, η οποία, ως ένα μεγάλο βαθμό,

υποκαθιστά την παντελή έλλειψη του

κράτους.

Την κήρυξη των εργασιών της Ημερίδας

έκανε ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανά-

σιος Ζούτσος, ο οποίος επεσήμανε ότι:

«είναι χρέος μας να συνεχίσουμε να πα-

ράγουμε έργο στον τομέα της Κοινωνι-

κής Πολιτικής, ιδιαίτερα σε αυτήν την

περίοδο κρίσης».

Κεντρικός ομιλητής της Ημερίδας ήταν

ο Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεάπο-

λης - Συκεών και Πρόεδρος της Επιτρο-

πής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ,

συμβάλλοντας στην ημερίδα την μακρό-

χρονη εμπειρία του στον τομέα της Κοι-

νωνικής Πολιτικής.

Στο στρογγυλό Τραπέζι Εμπειρογνωμό-

νων, με θέμα «Το παρόν και το μέλλον
των Κοινωνικών δομών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση» αναπτύχθηκαν τα θέ-

ματα: 

Η αναδιοργάνωση του Δικτύου Κοινωνι-

κών Υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμων από

τον Ξενοφώντα Ι. Κοντιάδη (Καθηγητής

Δημοσίου Δικαίου, Κοσμήτορας Σχολής

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Παν/μιου Πελοποννήσου και Διευθυντής

του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματι-

κού Δικαίου) 

Αναδιάρθρωση και αξιολόγηση δομών

και αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής

από τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου

(Πρόεδρος Διοικητικού Επιμελητηρίου

Ελλάδος, Ειδικός Επιστήμονας στο Συ-

νήγορο του Πολίτη)

Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος

Κοινωνικής Φροντίδας στην εποχή του

μνημονίου - Η διατήρηση των παρεχό-

μενων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε περιό-

δους ύφεσης από τον Δημήτριο

Απίστουλα (Υποψήφιος Διδάκτορας

ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευ-

νας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη-

σης και Αυτοδιοίκησης)

Αξιοποιώντας τις Ευρωπαϊκές Καλές

Πρακτικές για την ενδυνάμωση των Κοι-

νωνικών Πολιτικών σε επίπεδο Τοπικής

Αυτοδιοίκησης από τον κ. Νικόλαο Κα-

λατζή (Εμπειρογνώμονας Κοινωνικής

Πολιτικής) 

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την πα-

ρουσίαση «Καλών Πρακτικών στην Κοι-

νωνική Πολιτική» σε επίπεδο Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, όπως:

l Δημοτικοί Λαχανόκηποι Δήμου Αγίου

Δημητρίου 

l Δράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου

Νεάπολης - Συκεών

l Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στο

Δήμο Κορυδαλλού 

l Κοινωνία σε κρίση, Αυτοδιοίκηση σε

δράση (Δήμος Αθηναίων) 

l Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δήμου Παλλήνης

O ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Άσκηση

Κοινωνικής Πολιτικής σε καιρούς κρίσης

Ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος με τον δή-
μαρχο Συκεών Σίμο Δανιηλίδη.

Παραιτήθηκε ο Δ. Καλογερόπουλος  

Την παραίτησή του από την θέση του Γενι-

κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αττικής υπέβαλε ο Δημήτρης

Καλογερόπουλος, ο οποίος, αντικαταστά-

θηκε από τον πρώην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-

δας και Ιονίων νησιών, Μανώλη Αγγελάκα.

H παραίτησή του δεν έχει να κάνει με

“ρήξη” με το κόμμα του, αλλά για ενεργό

συμμετοχή του σε εκλογές ίσως...

Προς το παρόν προσπαθεί να “συμφιλιώσει” υποψηφίους δημάρχους που

προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας  και κατεβαίνουν στον

ίδιο Δήμο ανταγωνιστικά. 

Απογραφή αλλιώς

...διαγραφή

Την απογραφή των εργαζομένων στα

Ν.Π.Ι.Δ. περιμένει ο Υπουργός Εσω-

τερικών Λεων. Γρηγοράκος και αν

δεν τα στείλουν θα διακόψει - λέει -

τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλ-

λήλων.

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι-

καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΟΤΑ πάνε για

κλείσιμο κατά πως δείχνουν τα πράγ-

ματα. 

Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει

γίνει απογραφή όλων των δημοσίων

υπαλλήλων. Γιατί ζητάνε και πάλι

απογραφή; 

40ήμερο Μνημόσυνο

Σπύρου Δαμηλάκου

Την Kυριακη 19  Ιανουαρίου στις

10π.μ. στον Αγιο Κωνσταντίνο

Γλυφάδας, θα τελεστεί το

40ήμερο Μνημόσυνο του Σπύρου

Δαμηλάκου.
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Από το προηγούμενο άρθρο, ο λόγος έχει

αρχίσει να δίνεται, στο ότι  κατά την  σημε-

ρινή κοινωνική ζωή, ανιχνεύονται κοινά πα-

ράλληλα  στοιχεία,  κατάλοιπα  της αρχαίας

παράδοσης.

Θα έλεγε κανείς, ότι τα αρχαία αυτά στοι-

χεία,  μεταμορφωμένα και εν πολλοίς αλ-

ληγορικά αλλοτριωμένα,  πορεύονται  εν

συμμορφώσει προς κανόνες χριστιανικούς,

αλλά συνάμα και  ηθικά διδακτικούς, με

απώτερο στόχο  την επίτευξη   της μεταφυ-

σικής σωτηρίας. 

Οντως  η αρχαία ελληνική ψυχή, αυτή η

ψυχή του φιλοσοφικού στοχασμού, κάτω

από το βάρος και τη συνεχιζόμενη πίεση

της εξ ανατολών νέας θρησκείας, πάσχισε

να διατηρήσει τη δική της  παράδοση. Έτσι

αναγκαστικά προέβη σε ένα εκ των ούκ

άνευ συγκερασμό του παλιού με το και-

νούργιο.  Σε αυτό συναίνεσε και η νέα θρη-

σκεία, όταν διείδε το δυσχερές της

εκρίζωσης και ασπαζόμενη  τη αποστολική

ρήση του Παύλου, «σκληρόν προς κέντρα
λακτίζειν»,  συνεκράτησε  έστω και κατ΄επί-

φαση μερικώς, την αρχική  της στειρότητα

του  δογματικού  πνεύματος, αφού ποτέ

δεν έπαυσε  να προσβλέπει παρά μοναχά,

στην δια κατακλυσμού, εξόντωση των  συ-

νηθειών της αρχαίας παράδοσης. 

Αυτή λοιπόν η εξ’ ανάγκης διττή συμπό-

ρευση της ταύτισης,  οδήγησε και την  Ορ-

θοδοξία  στο  εγχείρημα  της διάβρωσης  με

το παράλληλον των  γιορτών και μυστηρίων.

Σε αυτή την τακτική δεν προέβη μοναχά η

όλη Ελληνική Ορθοδοξία, αλλά γενικότερα

και όλη η χριστιανική εκκλησία, αφού και

καθολικοί,  και  προτεστάντες,  εγένοντο

δέκτες και κιβωτοί, Κελτικών, Βρετανικών,

Γοτθικών και άλλων ετερόκλιτων εθίμων

των λοιπών υπερβορείων λαών. 

Ενδεικτικά δε σε εμάς, εγένετο εμφανέ-

στερη  η  απόλυτη προσαρμογή, καθώς  πα-

γανιστικές λατρευτικές θεότητες (pagus =

χωριό, paganus= χωρικός) ή και ηρωικές λα-

τρευόμενες μορφές του αρχαίου κόσμου,

εν πολλοίς εξοβελίστηκαν  και η γιορτή

τους ημερολογιακά αντικαταστάθηκε με  τις

λατρείες των νέων αγίων, οι οποίοι διατή-

ρησαν τον ταγμένο παραπλήσιο ρόλο τους. 

Η ημέρα  λοιπόν της 25ης Δεκεμβρίου, ήταν

γιορτή αφιερωμένη στον θεό Απόλλωνα,

τον θεό του Φωτός και του Ηλίου. Τώρα άν

η  ημέρα αυτής της γιορτής, συνέπιπτε  ή

όχι, επακριβώς ημερομηνιακά με την 25η

Δεκεμβρίου, ιστορικά συζητείται. Και να

γιατί.

Πυανεψίων είναι ο τέταρτος μήνας του Ατ-

τικού ημερολογίου και καλύπτει τη σημε-

ρινή περίοδο 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου.

Όλοι όμως οι ιστορικοί μελετητές μιλούν

για γιορτή που ήταν κάπου ανάμεσα 15

Οκτωβρίου -15 Νοεμβρίου και αντιφάσκουν

ημερολογιακά όταν δηλώνουν,  ότι  τη θέση

τους την πήραν τα Χριστούγεννα. Αυτό και

μόνο μας οδηγεί στον σχετικό σκεπτικισμό

και αμφιβολία.  

Όπως είπαμε τη γιορτή την αποκαλούσανε

γιορτή των  «Πυανεψίων». 

Ετυμολογικά η λέξη έχει τη ρίζα του ρήμα-

τος   “έψω”,   που θα πει ψήνω, βράζω κ.λπ.

Και σήμερα σχετικά λέμε, ψητό, αφέψημα. 

Όλα αυτά είναι ενδεικτικά, για το  ότι  τί-

ποτα το παλιό δε σβήνει, και δεν χάνεται.

“Πύανος” πάλι θα πεί κύαμος, δηλαδή  κοι-

νώς κουκιά. Φαίνεται λοιπόν, ότι ίσως εκείνη

την ημέρα έψηναν και  έτρωγαν κουκιά ως

και άλλα λαχανικά και από αυτά προσέφε-

ραν στον θεό. Τον θεό τον στεφάνωναν  με

μια “ειρεσιώνη” (είρος ή είρω = παραγγέλω,

λέγω, μιλώ, πλέκω. Ειροχαρής = αυτός που

χαίρεται με πλεγμένα  μαλλιά). Με “ειρε-

σιώνη” δηλαδή με κλαδιά ελιάς η δάφνης,

που επάνω τους είχαν προσδεθεί με κορδέ-

λες “εξ ερίου” ή άλλως κορδέλες  μάλλινες,

άσπρες στο χρώμα ή και κόκκινες, οι πρώτοι

τους φθινοπωρινοί καρποί. Η “ειρεσιώνη”

ήταν το σύμβολο της γονιμότητας και της

ζωής  η οποία βγαίνοντας  από  τον χειμε-

ρινό της θάνατο, μετά το  χειμερινό ηλιο-

τρόπιο της 21ης Δεκεμβρίου,  συμβολικά και

αλληγορικά αναγεννάται. 

Σε παρόμοιες γιορτές κατά την περίοδο

των αυτοκρατόρων της Ρώμης,  βρίσκομε

τον Μίθρα τον ινδοευρωπαϊκό μυθολογικό

θεό του φωτός να τιμάται και αυτός κάθε

χρόνο και πάλι κατά την 25η Δεκεμβρίου. 

Αυτές δε οι γιορτές του Μίθρα ήταν πάλι

ταυτισμένες  με τη λατρεία της αναγέννη-

σης του Ηλίου, του θεού Απόλλωνα και

ήταν τριήμερες όπως των Πυανεψίων.  

Προφανώς όμως οι πρώτοι Χριστιανοί  να

απείχαν από τις γιορτές αυτές, που γίνον-

ταν κάτω από την προστασία της Ρώμης.

΄Ισως δε  και  για να μη γίνεται αντιληπτή η

δική τους τελετουργία, που αφορούσε τη

γέννηση του Χριστού, οι Χριστιανοί να

είχαν  φροντίσει για μια γιορταστική  ταύ-

τιση   και  την εξ αυτής  επικάλυψη.

Σχεδόν μαζί με τη γέννηση  του  Χριστού,

οι χριστιανοί γιόρταζαν και τη Βάφτιση Του.

Αλλά και  τη φανέρωση του Χριστού με τα

Θεοφάνεια. Κατά τον 4ον  μ.Χ. αιώνα και

όταν η δίωξη εναντίον του χριστιανισμού

είχε κοπάσει, η Εκκλησία προχώρησε προ-

οδευτικά, αλλά τώρα φανερά, στην αντικα-

τάσταση των εορτών των Εθνικών, με τις

γιορτές τις δικές της, τις αφιερωμένες στις

λατρείες των δικών της Αγίων.

Το 350 μ.Χ με αυτοκράτορα τον Κωνστάν-

τιο, η γενέθλια γιορτή του Μίθρα, του ανί-

κητου Ήλιου (dies natalis Solis invicti)

αντικαταστάθηκε επίσημα πια με τη γιορτή

του Χριστού, του Ήλιου  της Δικαιοσύνης.

Και σε επίρρωση τότε ψάλλεται  το παρα-

κάτω απόσπασμα από το σχετικό απολυτί-

κιο «Σε προσκυνείν  τον Ήλιον της
Δικαιοσύνης  και σε γιγνώσκειν εξ ύψους
Ανατολών»….

Έτσι θεσπίστηκε και έκτοτε καθιερώθηκε

ημερολογιακά να γιορτάζεται, η γέννηση

του Χριστού κατά την 25η Δεκεμβρίου εκά-

στου έτους.

Και εδώ πάλι, ιστορικοί μελετητές διίσταν-

ται και αντιδρούν, στο ότι ο Χριστός γεννή-

θηκε  εν τη εκείνη του χειμώνος ημέρα, ή

ακόμη και κατά την διάρκεια του χειμώνος...

Μα τελικά, ποιά  πραγματική σημασία έχουν

όλα αυτά; Και οι Ευαγγελιστές τα μπερ-

δεύουν, όταν  άλλοι μιλούν για γέννηση  εν

φάτνη, άλλοι εν σπηλαίω, και άλλοι για γέν-

νηση στη φάτνη και για ασφάλεια μετακί-

νηση προς  το σπήλαιο. 

Όλα αυτά είναι άσκοποι λογιοτατισμοί εκεί-

νων που θέλουν να σκεπάζουν το κύριο μή-

νυμα της γέννησης. Της γέννησης του

κόσμου του καινούργιου, της αλλαγής και

της  αναγέννησης, του έστω και ουτοπικού

κόσμου, αλλά με  αρχές,  που   το ιδιοτελές

και προσωπικό συμφέρον έρχεται σε δεύ-

τερο πλάνο, ή δεν έρχεται καθόλου.  

Για έναν κόσμο που η κοινωνία του θα είναι

αταξική, αγαπητική, οικονομικά ισότιμη, και

σε γνώση, μεγάλη στην ταπεινότητα της

πτωχείας της. Για μια κοινωνία που ποτέ

δεν κατόρθωσε να κερδίσει ολοκληρωτικά

το στοίχημα ώστε να γίνει ιδανικά  ουτο-

πική,  έστω και αν θεωρητικά την βοήθησε  ο

Χριστός να κάνει την υπέρβασή της.   

Αλλά ήδη  προχωρήσαμε έξω από το προ-

γραμματισμένο θέμα και προς το παρόν δεν

είμαι διατεθειμένος να προχωρήσω σε τόσο

βαθειά  και ίσως και  σε όχι τόσο καθαρά

νερά.  

Στο επόμενο άρθρο συνεχίζεται  το δηλω-

θέν πρόγραμμα, στο τέλος δε της σειράς θα

αναφερθώ στα βιβλιογραφικά βοηθήματα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Αρχαιοελληνικές και Χριστιανικές γιορτές

σε παράλληλη πορεία

Γιορτές των Πυανεψίων για τον θεό Απόλλωνα, 

Γιορτές των Χριστουγέννων

“Μελέτη χρήσεων γης του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου κοινότητας Σαρωνίδας”

Το τοπικό συμβούλιο της Κοινότητας Σαρωνίδας οργανώ-

νει συγκέντρωση - ενημέρωση για τον καθορισμό χρή-

σεων γης στη Σαρωνίδα του οποίου έχει ανατεθεί η

μελέτη και επεξεργάζεται.

Οποιος ενδιαφερόμενος θέλει να ενημερωθεί σχετικά

μπορεί να υποβάλει προτάσεις εγγράφως στην  Κοινότητα

Σαρωνίδας.

Επίσης η Κοινότητα οργανώνει συγκέντρωση όπου θα πα-

ρουσιαστούν οι προτάσεις, από τη “Μελέτη χρήσεων γης
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κοινότητας Σα-
ρωνίδας”, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, ώρα 10.30πμ. στην

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Λεωφ. Σαρωνίδας 14Α, 1ος

όροφος)

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου - 7 μ.μ.

Ο Δήμος Γλυφάδας και η Οργανωτική

Επιτροπή Έξι Εθελοντικών Φορέων

προσκαλούν σε συντονιστική συνάν-

τηση σχετικά με το Πρόγραμμα Εθε-

λοντικής Υιοθεσίας Περιοχών, τη

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου - 7 μ.μ. στην

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Γλυ-

φάδας.

Μέσω της συγκεκριμένης συνάντη-

σης θα παρουσιάσουν  τη νέα εθε-

λοντική πρωτοβουλία που σχεδίασαν

έξι περιβαλλοντικοί φορείς που δρα-

στηριοποιούνται στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Γλυφάδας και των νοτίων

προαστίων: 

― Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής ‘’ΩΡΑ ΓΙΑ

ΔΡΑΣΗ’’

― Τοπική Εφορεία Προσκόπων Γλυφάδας-Βούλας, 

― Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό τμήμα Γλυ-

φάδας, 

― Εθελοντική Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού, 

― Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χε-

λώνας ‘’ΑΡΧΕΛΩΝ’’ και το 

― Ελληνικό Καταδυτικό Δίκτυο ‘’ΥΔΡΟΝΑΥΣΕΣ’’, την

οποία στηρίζει και ο Δήμος Γλυφάδας.

Το ‘’Πρόγραμμα Εθελοντικής Υιοθε-

σίας Περιοχών’’ έχει σκοπό τη δημι-

ουργία ενός υπεύθυνου δικτύου

περιοχών εθελοντικής υιοθεσίας στη

Γλυφάδα, τη Βούλα και το

Κορωπί για την συνεχή προστασία

και διατήρηση του καθαρού περιβάλ-

λοντος και της ποιότητας ζωής, μέσα

από οριοθέτηση τοποθεσιών ευθύνης

σε βουνό και παραλία από φορείς,

συλλόγους, οργανωμένες ομάδες

εθελοντών και σχολείων.

Στη Γλυφάδα, ο Δήμος σημειώνει ότι:

«στόχος μας είναι να χαράξουμε μια
κοινή εθελοντική δράση αναδει-
κνύοντας την αξία της συνεργασίας
και της ομαδικότητας μεταξύ δήμου,
φορέων και πολιτών».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
19.00: Προσέλευση

19.15 -19.45: Παρουσίαση Εθελοντι-

κού Προγράμματος

19.45-20.30: Συζήτηση – Καταγραφή

ιδεών

‘’Πρόγραμμα Εθελοντικής Υιοθεσίας Περιοχών’’ 



ΕΒΔΟΜΗ  18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

3 Όλα τά ‘χε η Μαριορή, τα χημικά της Συρίας τής έλει-

παν. Έκαναν το χρέος τους οι Αμερικανοί, να βρούνε μα-

κάκες να τους τα φορτώσουν, αλλά παντού έφαγαν

πόρτα. Η Γαλλία που διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις

ούτε που το συζήτησε, ο monsieur Oland και τ’ αποδέ-

λοιπο γαλατικό χωριό ασχολούνται με γκομενοδουλειές

τώρα, η Ιταλία ποιεί φρονίμως την νήσσα, αφού η Μαφία

έχει γεμίσει τον βυθό της Αδριατικής βυθισμένα σαπιο-

κάραβα με λογιών-λογιών θανατερά καλούδια, το Βέλ-

γιο κι η Νορβηγία τους κατσάδιασαν, μέχρι και η Αλβανία

αρνήθηκε κατηγορηματικά να φιλοξενήσει τα χημικά

όπλα του Άσαντ στο έδαφός της. 

Ρε που θα βρούμε μακάκες, που θα βρούμε ...απετάνθη

ο καλός μπάρμπα-Σαμ στον ΟΗΕ, κάνει και χρέη Πυθίας

ο ΟΗΕ κι έβγαλε ένα χρησμό-μούρλια: Να τα δώσετε

στα πρόθυμα κορίτσια που τα κάνουν όλα. Το Ιόνιο λοι-

πόν και η ευρύτερη Αδριατική κρίθηκε ως ο καταλληλό-

τερος πάτος του πλανήτη κι οι απόπατοι που μας

κυβερνούν ελέω άπατης βλακείας τινών εξ ημών δεν

έχουν πει ούτε κιχ. Τι να πουν άλλωστε; Όταν μιλούν τ’

αφεντικά, τα δουλικά σωπαίνουν. Πάρτε και το Ιόνιο,

πάρτε και τη μάνα μας και την αδελφή μας ...και ...και

...και ...πάρτε τώρα που γυρίζει. Όπως έλεγε και το επι-

κεφαλής βλήμα του ΤΑΙΠΕΔ, Σταυρίδης, «μη μου λες ότι
δεν γίνεται, πες μου με ποιόν τρόπο θα γίνει».

3 Ένα άλλο βλήμα, τροχιοδεικτικό, άφησε άλαλους

τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, στην Εξεταστική

Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα άπλυτα της λί-

στας Λαγκάρντ. Επικεφαλής του ΣΔΟΕ ο κυριούλης,

απάντησε στα πυρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που

τον κατηγορούσε γιά εσκεμμένη κωλυσιεργία στην

έρευνα, αφού από τα 2.500 ονόματα της λίστας έχουν

ελεγχθεί μόνο τα 6 γιατί ...δεν προκάνουν τα παιδιά του

ΣΔΟΕ, ο κυρ Αγησίλαος ο περιπτεράς κι η κυρα Μαργα-

ρίτα η μοδίστρα είναι πιό ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

φοροφυγάδων. Το εξοργιστικό είναι ότι κάθε φορά που

οι ερωτώντες βουλευτές της αντιπολίτευσης στρίμω-

χναν τον γραμματέα του ΣΔΟΕ με τις ερωτήσεις τους,

επενέβαινε το γκεσέμ-τραγί της Εξεταστικής και τον πα-

ρότρυνε: «μην απαντάτε, ...μην απαντάτε».

3 Υπάρχει κι ένα γκεσέμι που παριστάνει τον Υπουργό

Εθνικής Αμύνης κι είναι περιττό να υπενθυμίσω ότι οι

Τούρκοι έχουν κάνει το Αιγαίο μπουρδ....τσαρκα. Απτόη-

τος όμως ο «μεγάλος», τό ‘χει ρίξει στις επιθεωρήσεις,

τιμά δεόντως τα «καναπεδάκια» στους μπουφέδες των

μονάδων κι απ’ ότι λένε τα φανταράκια «ευτυχώς που
υπάρχει κι αυτός ο καλός άνθρωπος, να τρώμε κατιτίς
της προκοπής, όταν ξεσαβουρώσει τον άμπακο η κου-
στωδία του και τσιμπολογάμε κι εμείς ότι άφησαν».

3 Λοιπόν, τα προβλήματα της Παιδείας τα λύσαμε κι

επειδή «ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος, ουδέ
μαθητής επί μόνην παιδείαν διακονεί», κάτι αστροπελέ-

κια στο υπουργείο αντι-Παιδείας και παρα-Παιδείας σκέ-

φτηκαν –ναι, σκέφτονται κιόλας- να καθιερώσουν

χειμερινές διακοπές γιά τους μαθητές, μιάς και δεν βρί-

σκουμε πιά τρόπους να ξοδέψουμε τα λεφτά που τρέ-

χουν απ’ τα μπατζάκια μας, να ήρθε το σεβαστό

υπουργείο να μας προτρέψει κι επιτρέψει να στείλουμε

λίγες μέρες τα παιδιά στο Σεν Μόριτς και στο Σαμονί κι

άντε τα πιό μπατίρια να βολευτούν σε κανα σαλέ στην

Αράχωβα και στο Καρπενήσι.

3 Είναι φυσιολογικό, το θύμα να νοιώθει οίκτο γιά τους

διώκτες του; Σε κάποιες περιστάσεις πιστεύω πως είναι.

Εγώ πάντως τους λυπήθηκε η ψυχή μου, τους υπαλλή-

λους πολυάσχολης ΔΟΥ της Αττικής. Τά ‘χει παλαβώσει

τα καημένα το αφεντικό τους ο «αστυνόμος Θεοχάρης»,

έτσι που τους πετάει την μιά εγκύκλιο πίσω απ’ την

άλλη. Άντρες και γυναίκες εν εξάλλω καταστάσει περι-

φέρονται από γραφείου εις γραφείον, εις μάτην προ-

σπαθούντες να ερμηνεύσουν τας γραφάς του κυρ-Θεο-

χάρη, που θυμίζει με τις αλλεπάλληλες εγκυκλίους του

το αρχαιόθεν ρηθέν «είπαν της γριάς να χ.... κι αυτή
ξεκ.......κε».

3 «Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν».

Είναι κάτι βαρκούλες στα 3Β, που σε μαύρους καιρούς

κοράκων και βρυκολάκων, επιμένουν να τάζουν λαγούς

με πετραχήλια, γιά το έρμο το ψηφαλάκι. Έτσι κι αλλιώς

τη συνταγή την ξέρουν άμα λάχει κι εκλεγούν. Όποτε

καταφέρουν να φυτέψουν ένα λουλουδάκι, ή να στή-

σουν ένα παγκάκι, εκεί να δεις καμάρι και υφάκι και

τουπέ. Αν χάσουν το παραλιακό μέτωπο, φταίνε οι

άλλοι, οι πιό πάνω, οι «μεγάλοι», φταίει ο «Καλλικρά-

της», που πριν τέσσερα χρόνια τού έκαναν χαρούλες ως

μωραί παρθένοι.

3 «Οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους», είχε πει προ

ετών ο αείμνηστος, διεθνώς κορυφαίος οικονομολόγος

μας Ξενοφών Ζολώτας. Όταν παρασάγγας υπερβαίνεις

την έλλογο φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμέ-

νων, τότε παίρνεις τα ...άστε καλύτερα να μην το πω. Κι

έτσι οι φαντασιώσεις περί εισπρακτέας φορολογητέας

ύλης θα μείνουν όνειρα θερινής νυκτός και το περιλά-

λητο «πρωτογενές πλεόνασμα» επίσης. Τ’ αρπακτικά

της τρόϊκα καγχάζουν με τους ερασιτεχνισμούς των εν-

τελλόμενων υποτελών τους και τους ανέξοδους βερμ-

παλισμούς «επιτυχιών» στο υπουργείο Οικονομικών.

Όταν το μπαλόνι ξεφουσκώσει, οι εξωχώριοι γκαουλάϊ-

τερ της Μέρκελ και της Λαγκάρντ έχουν έτοιμα τα πάρ-

θια βέλη τους: «Εμείς δεν τους είπαμε να βάζουν
συνέχεια φόρους, μόνοι τους τα σκ...σαν». Άλλωστε δεν

θα είναι η πρώτη φορά που αδειάζουν τα ενεργούμενά

τους. Θυμηθείτε πόσες φορές κάρφωσαν τον Γιωργάκη

γιά δήθεν «λάθη» που οι ίδιοι τον είχαν διατάξει να δια-

πράξει. 

Ολα τα ‘χε η Μαριορή...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

...Συγνώμη κ. Σαμαρά αλλά δεν κάνετε

εσείς κουμάντο στην Ελλάδα. 
...Eχετε παραδώσει την Δημοκρατία, 

αυτό που η χώρα σας εφηύρε!

Ο Bρετανός ευρωβουλευτής, Νάιτζελ Φάρατζ κατά τη συ-
νεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στο Στρασβούργο, τα είπε ξεκάθαρα και κατάμουτρα στον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Συγχαρητήρια για την εν μια νυκτί επιτυχή διαπραγμά-
τευση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων (MiFID). Φαντάζομαι θα είναι χιλιάδες τώρα στους
δρόμους της Αθήνας και θα πανηγυρίζουν.
Δεν έχει σημασία βέβαια που η χώρα σας, υπό τις συμ-
βουλές της Goldman Sachs, μπήκε στο ευρώ χωρίς να πρέ-
πει.
Δεν έχει βέβαια, σημασία που η ανεργία έχει φτάσει το

30%, η δε ανεργία στους νέους αγγίζει το 60%, ότι το νε-
οναζιστικό κόμμα ανεβαίνει, ότι έγινε τρομοκρατικό χτύ-
πημα στη γερμανική πρεσβεία.
Μην ανησυχείτε γι’ αυτά γιατί... ο τρίλογος για το MiFID
ήταν επιτυχία.
Αυτό φανερώνει με τον καλύτερο τρόπο τις δύο Ευρώπες
που έχουμε.

[...] Έρχεστε εδώ κ. Σαμαρά και μας λέτε ότι εκπροσωπείτε
την σταθερή θέληση του Ελληνικού λαού; Συγνώμη που
σας το αποκαλύπτω, κ. Σαμαρά αλλά δεν κάνετε εσείς
κουμάντο στην Ελλάδα, έχετε χάσει τον έλεγχο.  Και προ-
τείνω να μετονομάσετε το κόμμα σας, από Νέα Δημοκρα-
τία σε ΜΗ Δημοκρατία. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα
είναι υπό ξένη κατοχή. Δεν μπορείτε να πάρετε καμία
απόφαση, έχετε παραδώσει την Δημοκρατία, αυτό που η
χώρα σας εφηύρε!
Και δεν μπορείτε καν να παραδεχτείτε ότι ήταν λάθος που
μπήκατε στο ευρώ γιατί ο κ. Παπανδρέου το έκανε αυτό.
Μάλιστα ζήτησε και δημοψήφισμα. Και μέσα σε 48 ώρες η
ανίερη συμμαχία που κάνει κουμάντο στην Ε.Ε. τον είχε

απομακρύνει και τον είχε αντικαταστήσει από έναν πρώην
υπάλληλο της Goldman Sachs– μαριονέτα.
Τώρα σας κάνουν κουμάντο οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι με-
γάλες τράπεζες και οι μεγάλοι γραφειοκράτες των Βρυ-
ξελλών.
Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα καταρρίψουν τον μύθο
ότι όλα αυτά ήταν αναπόφευκτα.
Οι ευρωεκλογές αυτές θα είναι μια μάχη μεταξύ εθνικής
δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.
Ότι και να πείτε στην αίθουσα αυτή, οι άνθρωποι εκεί έξω
δεν θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Θέλουν
Ευρωπαϊκά κυρίαρχα κράτη που θα συνεργάζονται και που
θα έχουν εμπορικές σχέσεις. Πιστεύω ότι οι ευρωεκλογές
αυτές θα γράψουν ιστορία.
Μέχρι τώρα όλοι πίστευαν όσο και αν δεν τους αρέσει η
μορφή αυτή στην οποία εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ότι ήταν μονόδρομος.
Αυτός ο μύθος του μονόδρομου θα γκρεμιστεί με τις επερ-
χόμενες εκλογές.  

Tι απάντησε ο Σαμαράς; Τι να απαντήσει, να βρει τρύπα να

κρυφτεί έπρεπε αν είχε ευαισθησίες... Τουναντίον τα τη-

λεοπτικά παπαγαλάκια αποκρύβουν αυτά που είπε ο Φά-

ρατζ, του σέρνουν τα εξ’ αμάξης (χουντικός, ακροδεξιός

κλπ.) και δίνουν την απάντηση του Σαμαρά που ζήτησε πε-

ρισσότερη ...αλληλεγγύη.

Oλος ο διάλογος στο:

http://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/8237-epithesi-tou-

evrovoulefti-n-farage-pros-ton-antoni-samara.html

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Δεν πρέπει να έχει υπάρξει ξανά πρωθυπουργός χώρας που να καμαρώνει για το

πόσο πολύ έπεσε το βιωτικό επίπεδο παρουσιάζοντάς το ως επίτευγμα. 

4 Ο Ομπάμα χαζεύει κ..λους, ο Ολάντ έχει παράνομο δεσμό, ο Μπερλουσκόνι τη

βίλα των οργίων... Έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και φλώρο πρωθυπουργό!

4 Θέλουμε Καραμολέγκο με τρόικα... Καλύτερα θα διαπραγματευτεί αυτός για τα

μνημόνια παρά τα ζαβά της Κυβέρνησης...

Μπορεί οι γιατροί να λένε και να ξανα-

λένε ότι το τσιγάρο επηρεάζει αρνη-

τικά την υγεία, αλλά είναι “γλυκιά” η

συνήθεια, πολλοί οι πειρασμοί και δύ-

σκολη η απεξάρτηση. 

Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό των ενήλι-

κων καπνιστών έχει μειωθεί. Δεν συμ-

βαίνει το ίδιο όμως και με τα παιδιά. 

Πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα έδειξε

ότι είναι σταθερό αυξανόμενο το πο-

σοστό των παιδιών που ξεκινούν το κά-

πνισμα. Ήδη από την ηλικία των 15

ετών, περισσότερο τα αγόρια και λιγό-

τερο τα κορίτσια, όχι μόνο αγοράζουν

το πρώτο τους πακέτο αλλά και εθίζον-

ται στο τσιγάρο. 

Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι έφηβοι

δεν “δίνουν δεκάρα” για τον καρκίνο,

τις καρδιακές προσβολές και όλα τα

άλλα προβλήματα υγείας που μπορεί

να προκαλέσει το τσιγάρο. 

Τα παιδιά σπάνια ανησυχούν για τις μα-

κροπρόθεσμες συνέπειες, μια που

όπως είναι φυσιολογικό πιστεύουν ότι

έχουν απεριόριστο χρόνο για τα πάντα.

Έτσι προκειμένου να τα αποτρέψετε,

είναι πιο αποτελεσματική για τους έφη-

βους μια άμεσα αντιληπτή παρενέρ-

γεια, όπως δύσοσμη αναπνοή, κίτρινα

δόντια, μυρωδιά τσιγάρου στα μαλλιά

και τα ρούχα, εύκολη κόπωση και

βήχας. Ακόμα πιο αποτρεπτική είναι

κάθε συνέπεια που επηρεάζει την εξω-

τερική τους εμφάνιση καθώς τα παιδιά

δίνουν ιδιαίτερη βάση σ’ αυτή. 

Βέβαια τίποτα καλύτερο δεν μπορείτε

να κάνετε από το να δίνετε το καλό πα-

ράδειγμα και να μην καπνίζετε. Τα παι-

διά που ζουν με καπνιστές έχουν δυο

ως τρεις φορές περισσότερες πιθανό-

τητες να καπνίσουν όταν γίνουν έφη-

βοι.

Αν πάλι καπνίζετε, προσπαθείστε να

τον πείσετε ότι κάνατε ένα λάθος κά-

ποτε. Κανένας δεν άναψε το πρώτο

του τσιγάρο ξέροντας ότι θα ακολου-

θήσουν άλλα 200.000 τα επόμενα 30

χρόνια.

Ζωντανά βίντεο κακοποίησης ανηλίκων προέβαλε το δί-

κτυο παιδεραστών που εξαρθρώθηκε με την συνεργασία

των αστυνομικών αρχών της Βρετανίας, της Αυστραλίας

και των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία έδρευε στις Φιλιππί-

νες με “συνεργάτες” σε 14 χώρες συνολικά.

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 46 εμπλεκόμενοι στο κύ-

κλωμα παιδεραστών εκ των οποίων 17 στη Βρετανία και 11

στις Φιλιππίνες, ενώ περίπου 15 παιδιά παιδικής και εφηβι-

κής ηλικίας γλύτωσαν από τον εφιάλτη τους.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με 733 ακόμα υπόπτους

στο στόχαστρο, άνθρωποι οι οποίοι θεωρείται ότι πλήρω-

ναν προκειμένου να παρακολουθήσουν ζωντανά την κακο-

ποίηση παιδιών μέσω ιντερνετικής κάμερας. Οι ερευνητές

έχουν εντοπίσει πληρωμές που σε ορισμένες περιπτώσεις

ξεπερνούν τις 45.000 ευρώ!

Ύποπτοι έχουν εντοπισθεί στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη

Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, το Χονγκ Κονγκ, την Ολ-

λανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ταϊβάν, τη Δανία και

την Ελβετία.

Αποκαλύφθηκε διεθνές
δίκτυο παιδεραστών

Εθισμός στο τσιγάροΔιεθνές ένταλμα σύλληψης για τον
κουνιάδο του Άδωνι Γεωργιάδη και 

ανηψιό του Ανδρεουλάκου
Tο 1999 o κ. Καραγιαννίδης

- κουνιάδος του Άδωνι Γε-

ωργιάδη - φέρεται να άδει-

ασε στη θάλασσα, στα

ανοιχτά της Νότιας Κίνας,

ένα φορτίο 487 κιλών σιτη-

ρών, επιμολυσμένο με πε-

τρέλαιο, οπότε και

εκδόθηκε ένταλμα σύλλη-

ψης. Από το 2005 διώκεται

επίσημα και από την Inter-

pol, η οποία έχει εκδώσει εις

βάρος του διεθνές ένταλμα

σύλληψης, ενώ στις 17 Ιου-

λίου του 2009 η Εισαγγελία

Εφετών Αθήνας διαβίβασε

προς το υπουργείο Δικαιο-

σύνης εντολή προς εκτέ-

λεση του διεθνούς εντάλ-

ματος που εκκρεμεί σε

βάρος του αδερφού της κυ-

ρίας Μανωλίδου, η οποία

όμως μέχρι σήμερα δεν έχει

υλοποιηθεί. Πρέπει επίσης

να σημειωθεί ότι ο κ. Καρα-

γιαννίδης είναι παντρεμέ-

νος με την Ευθυμία

Ανδρεουλάκου, ανηψιά του

σημερινού γενικού γραμμα-

τέα του Υπουργείου Δημό-

σιας Τάξης και Προστασίας

του Πολίτη, Αθανάσιου Αν-

δρεουλάκου και κόρη του

πρώην βουλευτή της Νέας

Δημοκρατίας - πρώην υφυ-

πουργού Απόστολου Ανδρε-

ουλάκου. 

Ο Γ. Καραγιαννίδης φαίνε-

ται όμως ότι απολαμβάνει

κάποιου είδους προστασία

από την Ελληνική κυβέρ-

νηση αφού κυκλοφορεί

ακόμα ελεύθερος. 
πηγή: zougla.gr
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Από πλευράς της Εθνικής Ομοσπονδίας ζητή-

θηκε εξωδίκως, η παρέμβαση του εισαγγελέα

του Αρείου Πάγου, του επιθεωρητή δημόσιας

διοίκησης, του Συνήγορου του Πολίτη καθώς

επίσης ενημερώθηκαν και οι 27 διπλωματικές

και πρεσβευτικές αποστολές, των χωρών

μελών της Ε.Ε.

Ο λόγος που οι νομικές υπηρεσίες της Εθνικής

Ομοσπονδίας προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες

οφείλονται στο γεγονός, ότι υπάρχουν ισχυρές

αποχρώσεις ενδείξεις και σε ικανό αριθμό περι-

πτώσεων αποδείξεις, ότι η συγκυβέρνηση Σα-

μαρά Βενιζέλου, εμφανίζει ανύπαρκτα έσοδα.

Πλέον συγκεκριμένα, με την καινούργια πολιτική

που εφαρμόζει η ελληνική γραμματεία εσόδων και

οι κατά τόπους εφορίες και αφορά στην κατά-

σχεση και δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων τεί-

νει να αποδειχθεί (το εύρος απομένει μόνο), ότι οι

δεσμεύσεις καταθέσεων, γίνονται είτε για ανύ-

παρκτες οφειλές είτε για εξοφλημένες οφειλές

που ξαναεισπράτονται εκ νέου, είτε οι οφειλές

είναι πολύ μικρότερες και εισπράττονται πολύ με-

γαλύτερα ποσά.

Οι ανωτέρω πράξεις και ενέργειες των στελεχών

της Γενικής γραμματείας Εσόδων καθώς και των

κατά τόπων εφοριών συνιστούν τα αδικήματα της

απιστίας και παράβασης καθήκοντος εκ δόλου και

προθέσεως, με σκοπό που συμπεραίνετε, να εμ-

φανιστούν πλασματικά έσοδα καθώς και να εμφα-

νιστεί και η επίτευξη πλασματικών στόχων. Με

άδικες και παράνομες πράξεις σαν τις ανωτέρω,

καταργείται η έννοια του κράτους δικαίου, πλήτ-

τεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα και οι Ελλη-

νες πολίτες οδηγούνται στην αυτοδικία.

Ήδη έχει κοινοποιηθεί διαμαρτυρία προς τον Γε-

νικό Γραμματέα Εσόδων κύριο Χάρη Θεοχάρη.

Η Εθνική Ομοσπονδία σαν άμεση αντίδραση προς

τα ανωτέρω και για λογαριασμό των μελών της

που θίγονται, προχωρεί στην κατάθεση, μηνύ-

σεων και αγωγών, κατά των στελεχών είτε της

Γενικής Γραμματείας Εσόδων, των κατά τόπους

εφοριών που υπογράφουν την δέσμευση και κα-

τάσχεση τραπεζικών καταθέσεων.

Παράλληλά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ενημέ-

ρωση των κυβερνήσεων των 27 χωρών – μελών

της Ε.Ε. καθώς και του ξένου τύπου.

Πρακτικές σαν τις ανωτέρω,  το μόνο που επιτυγ-

χάνουν, είναι να πλήττεται ακόμα περισσότερο, η

αξιοπιστία και το κύρος της ελληνικής πολιτείας,

τόσο απέναντι στους Eλληνες πολίτες, όσο απέ-

ναντι και στην παγκόσμια κοινότητα.

ΤΗΛ: 2104274112, 2104111490

http://www.omospondiadaniolipton.gr/

Με λύπη μου διάβασα την επιστολή παραίτησής

σου, από την θέση του Προέδρου και μέλους του

Δημοτικού Συμβου-

λίου.

Σε βεβαιώνω, ότι η

έκφραση λύπης δεν

είναι ένα προσχημα-

τικό τέχνασμα για

την πρόκληση εντυ-

πώσεων σε σένα και

στους συμπολίτες

μας, αλλά καθορίζε-

ται από το βασικό

κριτήριο των αποφά-

σεών μου, που είναι

η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόν-

των του Δήμου μας και των δημοτών μας, άσχετα

από προσωπικούς συναισθηματισμούς και πι-

κρίες.

Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο λάθος, να μη συνε-

χιστεί η καλή συνεργασία και η ουσιαστική ταύ-

τιση στόχων που είχαμε, κατά την διάρκεια της

τρέχουσας δημοτικής θητείας, κάτω από τις

πλέον σκληρές και αντίξοες συνθήκες που έχει

γνωρίσει ποτέ, η ελληνική κοινωνία και η Αυτο-

διοίκηση στη σύγχρονη ιστορία!

Στη συλλογική μας προσπάθεια και στην συνερ-

γασία πολλών άλλων Συναδέλφων της Δημοτι-

κής Πλειοψηφίας, που έδωσαν κυριολεκτικά την

ψυχή τους, οφείλονται τα ουσιαστικά αποτελέ-

σματα που όλοι μαζί πετύχαμε, αυτά θα μείνουν

για το μέλλον και αυτά τα επιτεύγματα, φιλοδο-

ξούμε να ολοκληρώσουμε και να διευρύνουμε σε

μία δεύτερη θητεία, εάν φυσικά μας τιμήσουν με

την ψήφο τους, οι πολίτες του Δήμου μας.

Σε αυτό το Προσκλητήριο Μάχης για τον Τόπο

μας, τώρα που πετύχαμε να μειώσουμε σχεδόν

κατά 70% το χρέος του Δήμου μας, από 18,5 εκ.

Ευρώ, σε 6,5 εκ. Ευρώ, πρέπει να προχωρήσουμε

όλοι μαζί, για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας:

Για την πλήρη υλοποίηση ιστορικών έργων Υπο-

δομής, όπως η Αποχέτευση, όπου καταφέραμε

μετά από πολλά χρόνια άκαρπων προσπαθειών,

μόλις σε τρία χρόνια, να ολοκληρωθεί ένας ποι-

οτικός Βιολογικός Καθαρισμός, να ξεκινήσει η

λειτουργία του και οι συνδέσεις με το υπάρχον

Δίκτυο Αποχέτευσης και σε λίγο καιρό, να αρχί-

σει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του Δι-

κτύου Αποχέτευσης.

Για την υπεράσπιση της Κοινωνικής Συνοχής, Αλ-

ληλεγγύης και Αξιοπρέπειας, όπου όπως φάνηκε

απ’ το έντυπο του τριετούς Απολογισμού Δρά-

σης, έχουμε αναπτύξει στην πόλη μας, το ση-

μαντικότερο Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας

των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, σε

ολόκληρη την Ανατολική Αττική.

Για την πραγματοποίηση της Τοπικής Ανάπτυξης

και Απασχόλησης...

Για την συνέχιση των πρωτοποριακών Προ-

γραμμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού...

Σ’ αυτήν την προσπάθεια, δεν περισσεύει κανέ-

νας καλοπροαίρετος συμπολίτης μας, ανεξάρ-

τητα από την τοποθέτησή του και ιδιαίτερα

φυσικά, κανένα δημοτικό στέλεχος της παράτα-

ξής μας!

Πιστεύω, ότι έχω το ηθικό δικαίωμα να σου δη-

λώσω, ότι θεωρώ σωστό, να μην κάνω αποδεκτή

την παραίτησή σου και ευελπιστώ σε μία άμεση

και ειλικρινή προσωπική επαφή, που θα κρατή-

σει δυνατή, την συνέχιση της συνεργασίας μας.

Με σεβασμό στους προσωπικούς λόγους που

επικαλείσαι, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι οι πόρ-

τες της δημοτικής παράταξής μας, είναι και πα-

ραμένουν πάντα ανοιχτές για σένα, για την

συνέχιση της συνεργασίας μας και την ολοκλή-

ρωση του κοινού έργου όλων μας, στην επόμενη

δημοτική θητεία.

Σε παρακαλώ επίσης, να θυμάσαι πάντα, ότι σε

αντίθεση με άλλους γνωστούς, βαρύγδουπους,

αλλά κενούς σοβαρού περιεχομένου, «πολιτι-

κούς παράγοντες» του τόπου μας και της ευρύ-

τερης περιοχής μας, που πολλά είπαν και τίποτα

(διαχρονικά) δεν έπραξαν, γνωρίζεις καλά, ότι

στο δικό μου λόγο και την ειλικρίνεια, μπορείς

πάντα να βασίζεσαι!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο φίλος και συνεργάτης σου,

Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Μαρκοπούλου, Κων/νος Αλα-

γιάννης με επιστολή του ανακοινώνει την

παραίτησή του - προσωπικούς λόγους - από

τη θέση του προέδρου. 

Βέβαια και μπαίνουμε σε προεκλογική πε-

ρίοδο και ο χρόνος λήξης της παρούσας

δημοτικής αρχής είναι μικρός. Αν θα ασχο-

ληθεί ξανά ή με άλλο σχήμα μένει να

φανεί.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Αγαπητέ Δήμαρχε,

Αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Υποβάλλω της παραίτησή μου από την θέση

του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Μαρκοπούλου, καθώς και την πα-

ραίτησή μου από την θέση του Δημοτικού

Συμβούλου για προσωπικούς λόγους.

Μέσα από τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρ-

κεια της τριετούς θητείας μου, προσπάθησα

με συναίνεση, διαλλακτικότητα και μετριο-

πάθεια, να εμπεδώσω την δημοκρατική λει-

τουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να

υπάρχει απόλυτη ελευθερία λόγου και έκ-

φραση γνώμης και έτσι να γίνεται ένας γό-

νιμος και ουσιαστικός διάλογος για τα

θέματα που απασχολούν τους πολίτες του

τόπου μας.

Από την τιμητική αυτή θέση του Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα θέλω

να εκφράσω τις ειλικρινείς και θερμές μου

ευχαριστίες στον Δήμαρχο Μαρκοπούλου

και φίλο μου Σωτήρη Μεθενίτη, για την εμ-

πιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και

την άριστη συνεργασία που είχαμε αυτά τα

τρία χρόνια της θητείας μου. Προσωπικά του

εύχομαι καλή επιτυχία στις δημοτικές εκλο-

γές και να είναι πάντα υγιής.

Επίσης ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω

θερμά όλους τους συναδέλφους Δημοτικούς

Συμβούλους και της πλειοψηφίας και της

μειοψηφίας, για την εμπιστοσύνη με την

οποία με περιέβαλαν, για την καλή συνεργα-

σία που είχαμε στα θέματα του Δημοτικού

Συμβουλίου και την κατανόηση την οποία

έδειξαν στην λειτουργία του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Αν, κατά την διάρκεια της θητείας μου, κά-

ποιους έθιξα

προσωπικά ή

στεναχώρησα με

την συμπερι-

φορά μου, ζητώ

συγνώμη, γιατί

αυτό δεν έγινε

σκόπιμα.

Σε όσους συνα-

δέλφους θα θέ-

σουν εκ νέου

υποψηφιότητα

στις δημοτικές

εκλογές, τους

εύχομαι καλή επιτυχία.

Οφείλω να αναφερθώ και στους τωρινούς

επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου,

κ.κ. Λεωνίδα Μπέη, Γεώργιο Αδάμο και Αν-

δρέα Συλλελόλγου, οι οποίοι αν και πολλές

φορές άσκησαν σκληρή κριτική στην δημο-

τική αρχή, στην ουσία η αντιπολίτευσή τους

ήταν εποικοδομητική. Τους ευχαριστώ για

την κατανόηση που έδειξαν στο πρόσωπό

μου και τους εύχομαι καλή επιτυχία στις δη-

μοτικές εκλογές.

Τέλος, από την θέση αυτή, θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω όλο το προσωπικό των διοικητι-

κών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών

για τη πολύ καλή συνεργασία που είχαμε

κατά την διάρκεια της τριετούς θητείας μου.

Προσωπικά όμως οφείλω εκ βάθους καρδίας,

ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Ελένη Πε-

τούρη, τέως Δ/ντρια διοικητικών υπηρεσιών

του Δήμου μας και για πολλά χρόνια γραμ-

ματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην

κυρία Βασιλική Πανουργιά υπεύθυνη καθα-

ρογραφής των αποφάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου και στον κ. Αναστάσιο Πετούρη

υπεύθυνο τεχνικό της αίθουσας του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, οι οποίοι ακούραστα βοή-

θησαν και στήριξαν το έργο του Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κωνσταντίνος Αλαγιάννης

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου καλεί 

τον πρόεδρο να παραμείνει

Με επιστολή ανταπαντά ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης στον τ. πρόεδρο Κ. Αλαγιάννη

και του ζητάει να παραμείνει, γράφοντας μεταξύ άλλων:

O πρόεδρος του Δ.Σ. Μαρκοπούλου, 

παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

κατάθεση, μηνύσεων και αγωγών, κατά των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και

Εφοριών που υπογράφουν την δέσμευση και κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων
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Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δή-

λωσε πιστός στο «ραντεβού
τιμής», που έδωσε με τους συμ-

πολίτες του πριν από 3,5 χρόνια

στην ίδια αίθουσα και τόνισε ότι

παρά τα συνταρακτικά και δυσά-

ρεστα γεγονότα που μεσολάβη-

σαν στο Δήμο μας αλλά και στην

χώρα από το 2010, ο ίδιος  «εργά-
στηκε πολύ σκληρά μαζί με τους
συνεργάτες του για να κρατηθεί
αυτός ο νεοσύστατος Δήμος και
να μη διαλυθεί», με αποτέλεσμα

να μπορεί σήμερα να κοιτάει στα

μάτια τους συνδημότες του με

ψηλά το κεφάλι

Συμβόλαιο τιμής

Κατέθεσε ένα συμβόλαιο τιμής,

που καλό είναι να το κρατήσουμε

και οι πολίτες. Είπε μεταξύ άλλων:

«Το καταθέτω ως συμβόλαιο τιμής
ανάμεσα εμού και υμών, αλλά και
των ανθρώπων που εκπροσωπώ. 
1ον Δεσμεύομαι προσωπικά και για
λογαριασμό όλων αυτών πραγμα-
τικά των ωραίων ανθρώπων που
πλαισιώνουν το συνδυασμό μας
ότι θα προσπαθήσουμε με όλες
μας τις δυνάμεις, θα προσπαθή-
σουμε ακατάπαυστα, άοκνα, δεν
θα λογαριάσουμε κόπο ή εμπόδιο,
δεν θα υπηρετήσουμε καμμία πο-
λιτική ή κομματική σκοπιμότητα,
κανένα επιχειρηματικό ή άλλο
συμφέρον παρά μόνο το συμφέ-
ρον της πόλης και των κατοίκων
της και κανένα άλλο.
2ον Πέραν των αυτονόητων δημο-
τικών λειτουργιών που σήμερα
έχουν διαλύσει ή φυλλοροούν
όπως π.χ. η καθαριότητα, η διοικη-
τική οργάνωση των υπηρεσιών, οι

οποίες θα εκσυγχρονιστούν, όπως
αξίζει σε ένα σύγχρονο, λειτουρ-
γικό Δήμο και ξέρετε, το αστείο
είναι ότι δεν είναι δύσκολο και το
μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι
να αντιγράψουμε ότι έχουν κάνει
οι επιτυχημένοι. Αυτό θα το κά-
νουμε και εμείς, αλλά αυτό δεν
αρκεί. Θα δημιουργήσουμε δύο
βασικές  λειτουργικές πλατφόρ-
μες:
Η πρώτη θα είναι τό δίκτυο κοινω-
νικών υποδομών για τον πολίτη,
που σήμερα λείπουν και απαιτούν-
ται και η δεύτερη θα είναι η με επι-
στημονικό τρόπο προετοιμασία
ώστε να καταστεί άμεσα έτοιμος
ο Δήμος μας ώστε να λάβει από τα
ευρωπαϊκά προγράμματα τους πό-
ρους  που δικαιούται και για τους
οποίους σήμερα αδιαφορεί.
...
Φεύγοντας, θα πρέπει να προετοι-
μαστείτε κι εσείς με τη σειρά σας,
όπως έχουμε προετοιμαστεί εμείς,
για όλα όσα – για άλλη μια φορά
θα ακουστούν για μας και τις προ-
θέσεις μας, από τους γνωστούς
πλέον γυρολόγους των δημοτικών
πραγμάτων της νέας μας πόλης. 
Κλείστε τ’ αυτιά σας, απομονώστε
τους. 
...
Αναφέρθηκε στα ονόματα όλων

των εκλεγμένων συμβούλων, οι

οποίοι ανέβηκαν στο βήμα, και

τους ευχαρίστησε. Οι εκλεγμένοι

σύμβουλοι είναι: Δ. Βαμβασάκης,

Γιάννης Δήμας, Διον Γεωργουλό-

πουλος, Βερόνικα Αγαλιώτη,

Νίκος Ζυγούρης, και οι τοπικοί

σύμβουλοι Μάρα Βασιλάκου-Ψυ-

χογιού, Παν. Ασκούνης  και Αννα

Λεντή-Τομοπούλου.

Στη συνέχεια κάλεσε σε συστρά-

τευση. «Στην προσπάθεια αυτή
δεν περισσεύει κανείς» τόνισε και

σημείωσε: «Είναι σημαντικό όλοι
μας ή οι περισσότεροι από εμάς
να διαθέσουν λίγο από τον ελάχι-
στο χρόνο που μας έχει απομείνει
πλέον, να ενεργοποιηθούν και να
συμμετάσχουν σ’ αυτή την προ-
σπάθεια».
Παρουσίασε τα νέα πρόσωπα που

ήδη πλαισιώνουν το συνδυασμό

με την ιδιότητα του καθενός. Ονό-

ματα όπως είπε: «που στις προ-

ηγούμενες εκλογές είτε απείχαν
από τη συμμετοχή τους στα κοινά
είτε είχαν επιλέξει άλλη δημοτική
παράταξη». 

Τους κάλεσε αλφαβητικά, 24 ονό-

ματα και ανέβηκαν όλοι στο βήμα:

Αγαλιώτης Γιάννης (αντί της κόρης

του Βερόνικας), Αργυρός Ιωάννης,

Ανδριόπουλος Μιχάλης, Αποστο-

λόπουλος Αργύρης, Ασημακόπου-

λος Νίκος, Γιακουμογιαννάκη

Αθηνά, Γκούμα Αννα, Δούμας Πα-

ναγιώτης, Καραγιώργος Ντίνος,

Κάραγιαν Νανά, Κασιδόκωστας

Παντελής, Κοκολέτσος Γιώργος,

Μπόλτση ΓΙώτα, Νικηφοράκη Δή-

μητρα, Παπαμιχαήλ Βασίλης, Πα-

παργυρίου Θεόδωρος, Ραγκούσης

Θεόδωρος, Ράπτης Μάρκος, Σερ-

γάκης Ιωάννης, Σκουζής Παναγιώ-

της, Σωτηρόπουλος Παναγιώτης,

Φώτα Ολγα, Χανδράς Αλέξανδρος,

Ψαλλίδας Νίκος.

Κλείνοντας την ομιλία του είπε ότι

βαδίζουν σε έναν δρόμο αντοχής

και όχι ταχύτητας. «Ενας δρόμος
που θα κόψουμε το νήμα που θα
είναι η δικαίωση των δικών μας

κόπων της τετραετίας και η ηθική
επιβράβευση της δικής σας συμ-
πάθειας και συμπαράστασης που
εκδηλώνεται σήμερα πανηγυρικά
μ’ αυτό τον ενθουσιώδη τρόπο και
την παρουσία σας δίπλα μας».
Την εκδήλωση έκλεισε η πολύ

όμορφη εικόνα, των τριών παιδιών

του Γρηγόρη που του επέδωσαν

την ανθοδέσμη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι

βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Μάκης Βορίδης και Θανάσης

Μπούρας, ο περιφερειακός σύμ-

βουλος Θανάσης Αυγερινός και η

τ. Περιφερειακή σύμβουλος και δι-

οικήτρια του Νοσοκομείου

«Ελενα» Μαρία Φουρναράκη.

Αννα Μπουζιάνη

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-

σης, στα 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σε μια εντυπωσιακή, ομολογουμένως σε όγκο εκδήλωση στο

Divani, παρουσίασε τους πρώτους συνεργάτες της ομάδας του, η οποία όμως καλύτει τα 2/3 του αριθ-

μού των υποψηφίων που πρέπει να συγκεντρώσει (55 από τους 80).

Συγκινησιακά φορτισμένος ο Γρ. Κωνσταντέλλος έκανε μία αναφορά στο παρόν και το μέλλον της

πόλης Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, όπως είπε. Ανέφερε μάλιστα ότι άλλαξε και το λογότυπο του

συνδυασμού, γιατί πλέον τα 3Β τα θεωρεί μία πόλη. Ετσι το λογότυπο αντί «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγ-
μένη, πόλεις για να ζεις», το ονόμασε: «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πόλη για να ζεις»

Πρώτη και επιτυχημένη η προεκλογική εμφάνιση

του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στα 3Β



ΕΒΔΟΜΗ  18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Την Παρασκευή 10 Ιανουα-

ρίου, πραγματοποιήθηκε η

πρώτη Κατηχητική Σύναξη

στο Ίδρυμα του Κ.Α.Α.Π.

Βούλας, για το νέο έτος

του 2014, με τη παρουσία

του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Συλλόγου «Φίλοι

του ΠΙΚΠΑ», οι οποίοι και

παραχωρούν το χώρο

όπου γίνονται οι συναντή-

σεις μας.

Στην αρχή  τελέσθηκε η

Ακολουθία της Ευλογίας

της Βασιλόπιτας από τον

Υπεύθυνο Ιερέα του Ιδρύ-

ματος π. Αντώνιο Χρή-

στου, ο οποίος ευχήθηκε

σε  όλα τα παιδιά  καλή,

ευλογημένη και καρπο-

φόρα πνευματικά χρονιά

και ευχαρίστησε την κ. Ψι-

λάκη και το Σύλλογο

«Φίλοι του ΠΙΚΠΑ» για την

παρουσία 

Το φλουρί βρέθηκε ανά-

μεσα στα κομμάτια των

δύο αδελφών Στέλλας και

Μαρίας, οι οποίες αν και

απουσίαζαν, κέρδισαν ένα

ζεστό χειροκρότημα από

όλους

To κόψιμο της  βασιλόπιτας

2014 πραγματοποίησε στο

πολιτιστικό κέντρο Κιτσίου

ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτι-

στικός Σύλλογος “Η

Ανοιξη”, την Κυριακή

12/01/2014.

O Δήμαρχος Κορωπίου Δη-

μήτριος Κιούσης, στο χαι-

ρετισμό του αναφέρθηκε

στις δυσκολίες που αντιμε-

τωπίζει η λειτουργία του

Δήμου λόγω της δραστικής

περικοπής των χρημάτων

της κρατικής επιχορήγη-

σης.

Ανέφερε την δημιουργία

κοινωνικών δομών (Κοινω-

νικό παντοπωλείο, Κοινω-

νικό φαρμακείο και τα

δημοτικά ιατρεία, τα οποία

ήδη λειτουργούν, ανακου-

φίζοντας τους πολίτες.

Το θέμα της πολεοδόμησης

της περιοχής θεωρεί ότι θα

προχωρήσει έστω και με

δυσκολίες, ειδικότερα η Α’

γειτονιά το πρώτο τετρά-

μηνο του έτους. 

Έγιναν παρεμβάσεις σε

ασφαλτοστρώσεις δρόμων,

νέων αγωγών νερού και

βελτίωση της καθαριότη-

τος. 

Ο δήμαρχος ανήγγειλε την

έναρξη των εργασιών για

τις σχολικές μονάδες εντός

του πρώτου εξαμήνου του

2014, μέσω του προγράμ-

ματος  JESSICA, αφού τα

εμπόδια που υπήρχαν ξεπε-

ράστηκαν.

Όσον αφορά την προσφυγή

του δήμου στο Σ.τ.Ε. για το

διάταγμα Υμηττού, έχουν

γίνει δύο διασκέψεις και

αναμένεται η απόφαση. 

Στο αίτημα του Συλλόγου

για τον τερματισμό των λε-

ωφορειακών γραμμών στο

μετρό Ελληνικού, υποσχέ-

θηκε ότι θα κάνει ό,τι  μπο-

ρεί.

Ο  πρώην Υπουργός Γ. Βλά-

χος που επίσης παραβρέ-

θηκε, έδωσε διευκρινίσεις

για τον νέο νόμο 4178/13

περί αυθαιρέτων, τον οποίο

χαρακτήρισε ως πολύ καλό

νόμο, που λειτουργεί και

εξυπηρετεί τους πολίτες.

Θεωρεί ότι ο νόμος αυτός

δεν θα καταπέσει στο

Σ.τ.Ε., καθώς έχει τελείως

διαφορετική φιλοσοφία από

προηγούμενους νόμους και

δίνει τη δυνατότητα στις

κατοικίες που υπάρχουν

στην Β’ ζώνη Υμηττού να

ενταχθούν στο σχέδιο. 

Προέτρεψε τους πολίτες να

είναι κοντά στο Σύλλογο

και μέσω αυτού να καταθέ-

τουν τις προτάσεις τους,

έτσι ώστε να λύνονται κα-

λύτερα τα προβλήματα που

υπάρχουν.

Χαιρετισμό απεύθυναν και

οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας

Αντρέας Ντούνης και Περι-

βάλλοντος Εμμανουήλ Γρι-

νιεζάκης.

Το Σάββατο 11/1 στο Πνευμα-

τικό κέντρο του Ι.Ν. Αγίου

Παντελεήμονος Ασκληπιείου

Νοσοκομείου Βούλας, παρα-

τέθηκε γεύμα αγάπης για

όλους τους συγγενείς των

μακροχρόνιων ασθενών του

Νοσοκομείου, οι οποίοι δια-

μένουν κυρίως στην επαρχία,

με την παρουσία του Μητρο-

πολίτη κ. Παύλου.

Στο τέλος του γεύματος,  ο

Μητροπολίτης ομίλησε και

στήριξε τους συγγενείς των

ασθενών, οι οποίοι βιώνουν

τη δοκιμασία πολλές φορές

περισσότερο από τους ίδι-

ους τους ασθενείς, που

αγνοούν την ασθένεια ή

όλες τις παραμέτρους της. 

Στο τέλος της  εκδήλωσης,

όλοι έλαβαν τις ευλογίες

από το Mητροπολίτη και ευ-

χαρίστησαν τον Εφημέριο

του Νοσοκομείου π. Κων-

σταντίνο Μαλτέζο, και τους

συνεργάτες του, γι’ αυτή

την τόσο  τιμητική  γι’ αυ-

τούς πρωτοβουλία.

Βασιλόπιτα στο Κ.Α.Α.Π. Βούλας

Βασιλόπιτα με ειδήσεις στην “Ανοιξη” Κιτσίου

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β κοντά στους πάσχοντες στο Ασκληπιείο
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Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε !

Εκ μέρους του Προοδευτικού-Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας, θα θέλαμε
να σας εύχαριστήσουμε για την τιμή πού
μας κάνατε με την παρουσία σας και τον
λόγο σας κατά την κοπή της πίττας, τόσο
του Συλλόγου, όσο και του Πολιτιστικού
Κέντρου, δείχνοντας για μια άκόμη φορά
έμπρακτα το ένδιαφέρον σας για την πε-
ριοχή μας και την έπίλυση των προβλημά-
των πού την άφορούν.

Εύχόμενοι Καλή Χρονιά με Ατομική και Οί-

κογενειακή Υγεία, εύκαιρίας δοθείσης να
έκφράσουμε τις εύχαριστίες μας, για την
παραχώρηση άπό μέρους σας του οίκίσκου
στον όποίο στεγάστηκε το γραφείο του
Συλλόγου, ζητώντας στο μέτρο του δυνα-
τού να προβείτε στις άπαιτούμενες ένέρ-
γειες ήλεκτροδότησης, εύελπιστώντας ότι
το αίτημα θα τύχει της άνάλογης έπιτυ-
χίας.

Με έκτίμηση

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΑΦΕΡΕΡΑ

ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ      

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ Τη Δευτέρα 13/01/14 το

blog της «Πρωτοβουλίας

Κατοίκων στα Νότια»

(http://prwkat.blogspot.gr/),

μετά από δύο εβδομάδες

συντεταγμένων «ηλεκτρο-

νικών» επιθέσεων καταρ-

γήθηκε από τον πάροχο.

Θεωρούμε ότι δεν είναι κα-

θόλου τυχαίο ότι τα τελευ-

ταία χρόνια η ΠΡΩ.ΚΑΤ.

έχει βρεθεί στο στόχαστρο

κρατικών και παρακρατι-

κών επιθέσεων, συκοφαν-

τικών δημοσιευμάτων και

λοιπών πρακτικών που

στόχο έχουν να τρομοκρα-

τήσουν όλους όσοι, ειδικά

σήμερα, παλεύουν για την

ανατροπή των αντιλαϊκών

πολιτικών μνημονίων, κυ-

βερνήσεων, ΕΕ, ΔΝΤ.

Το έχουμε γράψει και κυ-

ρίως το έχουμε πράξει κατ’

επανάληψη: ΟΥΤΕ ΝΑ

ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ

ΜΠΟΡΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΝΑ

ΜΑΣ ΦΙΜΩΣΟΥΝ!

Μπροστά στον νέο κοινω-

νικό μεσαίωνα και στη συνο-

λική φασιστικοποίηση της

πολιτικής και κοινωνικής

ζωής που προσπαθούν να

μας επιβάλλουν όλοι όσοι

αγωνίζονται ατομικά και

συλλογικά έχουν όλο και πε-

ρισσότερο λόγους, ακόμα

πιο πεισματικά, να συνεχί-

σουν να αγωνίζονται για την

επιβολή και τη νίκη των διεκ-

δικήσεων του λαού και των

εργαζομένων.

To υλικό της ΠΡΩΚΑΤ που

έχει δημοσιευθεί τα τελευ-

ταία 8 χρόνια βρίσκεται

προσωρινά στις εξής δύο

διευθύνσεις:

http://prwkat2.blogspot.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΟΝΤΑΙ!

Ψηφίστηκε και καταρτίστηκε ο προϋπολο-

γισμός του Δήμου 3Β για το 2014, με με-

γάλη καθυστέρηση, μετά τις αλλεπάλληλες

αποτυχημένες συνεδριάσεις, λόγω έλλει-

ψης της απαιτούμενης απαρτίας από πλευ-

ράς συμβούλων.

Ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς έκανε μία μικρή

αναφορά και στη συνέχεια την εισήγηση

έκανε ο αντιδήμαρχος οικονομικών Νίκος

Ζαχαράτος.

Ο Σπ. Πανάς τόνισε ότι έπρεπε ο προϋπο-

λογισμός να έχει κατατεθεί σε προσχέδιο

από το Σεπτέμβρη, αλλά λόγω των “άκυ-

ρων” συνεδριάσεων ψηφίστηκε μαζί με τη

βασιλόπιτα! (φωτο)

Οπως είπε ο Ν. Ζαχαράτος εξηγώντας τη

διαδικασία: «ο Προϋπολογισμός του Δήμου
3Β για το έτος 2014 καταρτίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.
4172/2013 και της ΚΥΑ 30842. Σύμφωνα με
τον Ν. 4172/2013, η διαδικασία κατάρτισης
και ψήφισης του προϋπολογισμού έχει ώς
εξής:
• Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει προ-
σχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονο-
μική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του
προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγ-
κεντρώνει τις προτάσεις των υπηρεσιών και
της Επιτροπής Διαβούλευσης.
• Η Οικονομική Επιτροπή, έως τις 5/9, κα-
ταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού και
το ενσωματώνει στην ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέ-
λειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του. 
• Η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει το σχέ-
διό της στο Δ.Σ. έως τέλος Οκτωβρίου. Το
σχέδιο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη
γνώμη του Παρατηρητηρίου.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει έως 15/11
τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο
Πλαίσιο Δράσης σε ειδική συνεδρίαση.
• Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού δεν κα-
ταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο, τότε το ίδιο το Δ.Σ.

συγκαλείται έως τις 15 Νοεμβρίου για να
καταρτίσει και να ψηφίσει τον προϋπολογι-
σμό με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο
σχέδιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν του τη γνώμη
του Παρατηρητηρίου».

Ετσι λοιπόν οι διαδικασίες αυτές ακολου-

θήθηκαν μεν, αλλά δεν κατάφεραν να συ-

νεδριάσουν κατ’ επανάληψιν, λόγω

έλλειψης απαρτίας του Δ.Σ., με αποτέλε-

σμα να ψηφιστεί στην πρώτη δημοτική συ-

νεδρίαση του έτους  2014 (13/1)

Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ένας

άλλος λόγος που πήγε τόσο πίσω η ψήφιση

του προϋπολογισμού ήταν ότι η Οικονομική

Επιτροπή απέρριψε στις 4 Σεπτεμβρίου, το

προσχέδιο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Έτσι, δεν καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολο-

γισμού και ο Δήμος 3Β δεν ενσωμάτωσε κα-

νένα σχέδιο στη βάση δεδομένων του

Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε επ' αυτού να

εκφέρει γνώμη το Παρατηρητήριο.

Στο μεταξύ στις 23/12 έλαβε ο Δήμος 3Β

επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών,

την οποία υπογράφει ο υπουργός Γ. Μιχε-

λάκης με θέμα την τήρηση των προθεσμιών

για τον έλεγχο των προϋπολογισμών στους

ΟΤΑ.

Στην επιστολή του ο υπουργός ούτε λίγο

ούτε πολύ, σημειώνει ότι ο προϋπολογι-

σμός πρέπει να έχει υποβληθεί στις απο-

κεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.13 και

αν δεν γίνει «η μη προσέλευση στις συνε-
δριάσεις καθώς και η άρνηση ψήφισης του
προϋπολογισμού αναιτιολόγητα ...δύναται
να στοιχειοθετήσει σοβαρή παράβαση κα-
θήκοντος, για την οποία, βάσει του ισχύον-
τος νομικού πλαισίου, προβλέπεται η
απόδοση πειθαρχικών ευθυνών».

Πολλοί ήταν οι σύμβουλοι ποιυ οργίστηκαν

με το έγγραφο του Μιχελάκη, που τους

απειλεί με πειθαρχικά μέτρα...

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος το χαρακτήρισε “κα-
τάπτυστο” λέγοντας: «αρνούμεθα να δώ-
σουμε τεχνολογικού τύπου αιτιολόγηση
στο έγγραφο του Μιχελάκη. [...] αυτό το
χαρτί κ. συνάδελφοι μας κλείνει. Κλείστε τα
και πάμε σπίτι μας. Κι γι’ αυτή την παράνομη
πράξη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όφειλε να

αντιδράσει, αλλά μάλλον δεν το έχει πάρει
χαμπάρι, αφού μόνο σε 13 Δήμους σε όλη
την Ελλάδα έχει πάει». 
Δήλωσε δε ότι θα ψηφίσει λευικό αυτός και

η παράταξή του, γιατί: «ψηφίζοντας τον
προϋπολογισμό αποδέχεσαι το έργο που
έχει γίνει».

Ο Δ. Δαβάκης καταψήφισε λέγοντας ότι:

«δεν μου επιτρέπει το επίπεδοό μου να ψη-
φίσω έναν προϋπολογισμό που θα κατάσχει
τραπεζικούς λογαριασμούς πόλιτών».

Καπετανέας: Σε μνημονιακή γραμμή ο προ-
ϋπολογισμός. Ακούσαμε παρεμβάσεις περι-
κοπών, έτσι που θα σου απαγορέψει αύριο
να πάρεις υλικά για να κάνεις μόνος σου
ένα έργο στην πέριοχή σου». 

Τι είναι το Παρατηρητήριο;

• Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρου-

σιάζουν οι ΟΤΑ και κάνει προτάσεις περί μείωσης

των προβλεπόμενων εσόδων.

• Αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του

προϋπολογισμού.

• Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από

τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω

του 10%, επισημαίνει στον ΟΤΑ και στην επο-

πτεύουσα αρχή τα στοιχεία από τα οποία προκύ-

πτει η απόκλιση αυτή.

• Παρέχει, ταυτόχρονα, οδηγίες και εισηγείται

μεθόδους προς αποφυγή δημιουργίας ελλείμμα-

τος.

Υποψήφια δήμαρχος 

η Λυδία Αργυροπούλου

H πρώτη δημοτική είδηση στο Δ.Σ. της 13/1 στο

Δήμο 3Β, ήταν η ανεξαρτητοποίηση της Λυδίας

Αργυροπούλου (από την πλειοψηφούσα παρά-

ταξη) και η ανακοίνωσή της ότι

κατέρχεται ως υποψήφια Δήμαρ-

χος στις προσεχείς εκλογές.

Η Λυδία Αργυροπούλου ασχολεί-

ται με τα κοινά πολλά χρόνια.

Εχει διατελέσει δημοτική σύμ-

βουλος στον τέως Δήμο Βάρης

και σήμερα στα 3Β. Είναι ενεργός

πολίτης και ασχολείται με πολλούς φορείς.

Προϋπολογισμός με “μαγκούρα” από Μιχελάκη στα 3Β
Με έγγραφο προς τα 3Β, 23/12 ο Υπουργός Εσωτερικών απειλεί “για

απόδοση πειθαρχικών ευθυνών”, αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός!
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Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ

καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Συνεστίαση και χορός με την “Ευρυάλη” στη Βούλα
Συνωστισμός παρατηρή-

θηκε στη συνεστίαση που

οργάνωσε ο εξωραϊστι-

κός Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη” (Κάτω Βούλα),

την Κυριακή 12 Ιανουα-

ρίου το μεσημέρι στο Bo.

Πολλές και μεγάλες πα-

ρέες της γειτονιάς αλλά

και από δημοτικούς συμ-

βούλους, υποψηφίους

δημάρχους και το δή-

μαρχο (ένεκα οι εκλο-

γές).

Ανταλλαγές ευχών, επα-

φές, φρεσκάρισμα συ-

ναντήσεων και μουσική.

Το χορευτικό του Συλλό-

γου με τις παραδοσιακές
φορεσιές, που κατέχει ο

ίδιος ο Σύλλογος και

είναι δημιουργία των

μελών του,  έδωσε μία

πολύ ωραία παρουσία με

τους χορούς τους, υπό

την καθοδήγηση της δα-

σκάλας του χορού που

προσφέρεται, Ελλη Κα-

ζάκου.

Εντυπωσιακό ήταν και το

σόλο οριεντάλ που χό-

ρεψε η Κατερίνα Βενε-

τσάνου.

Στη συνέχεια “άναψε” ο

χορός και τράβηξε το

γλέντι μέχρι αργά.

Αν ενδιαφέρεστε για πα-

ραδοσιακούς χορούς επι-

κοινωνήστε με την Εφη

Γαβριλάκη, τηλ.

6937730962.

l ΤΥΠΟΣ

l ΤΣΙΓΑΡΑ

l ΑΡΤΟΣ (ΔΡΟΣΟΣ)

l ΜΑΝΑΒΙΚΗ (ΕΠΟΧΗΣ)

l ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ -ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

l ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

l ΚΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

l ΠΑΓΩΤΑ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΔΕΛΤΑ)

l ΠΑΓΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Με θέσεις

πάρκινγκ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00

AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. 2130 300 236
Νίκος Σκουντριάνος

Επάνω στιγμιότυπο απο το παραδοσιακό χορευτικό του Συλλό-
γου. Κάτω χορός οριεντάλ από την Κ. Βενετσάνου



16 ΣΕΛΙΔΑ - 18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014 ΕΒΔΟΜΗ

Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος

― Καταργήθηκε το αφορολόγητο και οι

φοροαπαλλαγές

― Για ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ.

l Συντελεστής φόρου 26% έως

50.000€ κέρδη

l Συντελεστής φόρου 33% από

50.001€ και άνω.

l ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ

l Συντελεστής φόρου 26%

l Συντελεστής φόρου 10% στο μέρι-

σμα

Οι φορολογικές δηλώσεις προγραμμα-

τίζονται να ολοκληρωθούν μέχρι

30/06/2014.

Όλοι μας θα επιβαρυνθούμε με ει-

σφορά αλληλεγγύης από 1% έως 4%

καθώς και με “τέλος επιτηδεύματος”,

που φτάνει έως τα 1.000€.

Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν

όπως και πέρσι.

Με τον νέο Νόμο 4174 ορίζεται ο

«Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-

σίας» ο οποίος καθορίζει πρόστιμα και

προσαυξήσεις που τίθενται σε εφαρ-

μογή από 01/01/2014 και καθορίζει τις

υποχρεώσεις μας απέναντι στο Δημό-

σιο.

― Καταργείται η “διοικητική επίλυση

της διαφοράς”  δηλαδή καταργείται η

δυνατότητα του φορολογουμένου να

πληρώσει το 1/3 ή 1/ 2 του προστίμου

που του είχε επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174

Επιβάλλεται πρόστιμο 100€ για την μή

υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή

οποιασδήποτε δήλωσης πληροφοριακού

χαρακτήρα και από την οποία δεν προκύ-

πτει υποχρέωση καταβολής φόρου. (IN-

TRASTAT, ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ

κ.τ.λ)

ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

ΦΌΡΟΙ

Μή υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δή-

λωσης ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρου Ελ. Επαγγελ-

ματιών κ.λ.π.  τα πρόστιμα ορίζονται με

βάση την κατηγορία των βιβλίων.

Για Β’ κατηγορίας για την ίδια παράβαση

l 1.000 € για την 1η παράβαση

l 2.000 € για την 2η παράβαση

l 4.000 € για την 3η  και κάθε επόμενη

παράβαση

Για Γ’ κατηγορίας για την ίδια παράβαση

l 2.500 € για την 1η παράβαση

l 5.000 € για την 2η παράβαση

l 10.000 € για την 3η και κάθε επόμενη

παράβαση

Οι ανωτέρω παραβάσεις ισχύουν εάν

επαναληφθούν εντός 5ετίας.

Παράδειγμα:

Εκπρόθεσμη μηδενική δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ 

ΕΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓ. Γ’ ΚΑΤΗΓ.

1η Παράβ. 2014 1.000 2.500

2η Παράβαση 2016 2.000 5.000

3η Παράβαση 2019 4.000 10.000

ΑΡΘΡΟ 59. Ν.4174

Εάν τώρα από την δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ

κ.τ.λ πρέπει να πληρωθεί ποσό φόρου

εκτός του προστίμου το ποσό του φόρου

διπλασιάζεται.

Π.χ. Πρέπει 28/02/2014 να πληρωθεί ΦΜΥ

800€;

Ο φόρος πληρώνεται 01/03/2014.

Β’ΚΑΤΗΓ. Γ’ ΚΑΤΗΓ.

ΦΟΡΟΣ 800 800

ΔΙΠΛ/ΣΜΟΣ 800 800

ΠΡΌΣΤΙΜΟ 1.000 2.500

ΣΥΝΟΛΟ: 2.600 € 4.100 €

Μέχρι 31/12/2013 το πρόστιμο ανεξαρ-

τήτως κατηγορίας ήταν 8 €.

Το χρονικό περιθώριο για τις μεταβολές

στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ περιορίζε-

ται στις 10 ημέρες από τις 30 ημέρες και

τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη μετα-

βολή είναι 1.000 €, 2.500 €, 2.000€,

5.000€ κ.τ.λ.

ΑΡΘΡΟ 57. Ν.4174 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟ-

ΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου (π.χ. φόρος

εισοδήματος) καταβληθεί:

l μετά το πέρας 2 μηνών από την προ-

θεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 10%.

l μετά από 1 έτος από την προθεσμία,

επιβάλλεται πρόστιμο 20%.

l μετά από 2 χρόνια από την προθεσμία,

επιβάλλεται πρόστιμο 30%.

ΑΡΘΡΟ 58. Ν.4174

Σε περίπτωση μή υποβολής δήλωσης ή

ανακριβούς δήλωσης (συμπληρωματική

δήλωση) το πρόστιμο, ανάλογα με το

ποσό του φόρου, μπορεί να φτάσει έως

το 100% του φόρου.

ΑΡΘΡΟ 53. Ν.4174

Εκτός των ανωτέρω προστίμων κάθε

ποσό φόρου που δεν καταβληθεί εντός

της νόμιμης προθεσμίας, θα επιβαρυνθεί

με επιπλέον  τόκους που το επιτόκιο κα-

θορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα (Σή-

μερα 8,50%).

ΑΡΘΡΟ 60. Ν.4174

Κάθε πρόσωπο (λογιστής, διαχειριστής,

φοροτεχνικός κ.τ.λ.) που συνεργεί για

την διάπραξη παράβασης του κώδικα

υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκει-

ται ο φορολογούμενος.

Μηνιαία υποβολή 

συναλλαγών

Από 1/1/2014, όλες οι επιχειρήσεις

(π.χ. λιανικής, χονδρικής, Π.Υ.), έχουν

υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρο-

νικά τις συναλλαγές στο TAXIS μέχρι

και τις 15 του επόμενου μήνα.

Π.χ. Συναλλαγές εσόδων Ιανουαρίου

του 2014, θα πρέπει να υποβληθούν

έως και 15/2/2014. Είναι ελεύθερη η

επιχείρηση να επιλέξει τον τρόπο που

θα στείλει τα στοιχεία (xml, upload, web

service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα

με χειροκίνητη υποβολή)

Εκπρόθεσμες προσθήκες επιτρέπονται

μόνο για τα έσοδα και για αυτές θα επι-

βάλλονται κυρώσεις, ενώ οι επιχειρή-

σεις που πραγματοποιούν μεταβολές

θα μπαίνουν στο στόχαστρο και θα

τους ζητούνται «εξηγήσεις».

Eξόντωση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων

Εξόφληση Τιμολογίων από  01/01/2014

Οποιοδήποτε τιμολόγιο έχει συνολική

αξία άνω των 500€, θα πρέπει να εξο-

φλείται μέσω Τράπεζας, διότι διαφο-

ρετικά δεν θα αναγνωρίζεται στα

έξοδα.

Αν τα ανωτέρω κανείς τα συνδυάσει με

τα μέτρα της κατάσχεσης των τραπεζι-

κών λογαριασμών, της κατάσχεσης εις

χείρας τρίτων, των κατασχέσεων και

τους πλειστηριασμούς ακινήτων

(14.200 ακίνητα από 01/01 έως

31/10/2013) καταλαβαίνουμε ότι γίνε-

ται προσπάθεια εξόντωσης των μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα σε

μια περίοδο ύφεσης.

Είναι σίγουρο λοιπόν, ότι με αυτά τα

πρόστιμα, θα έχουμε πρωτογενές πλε-

όνασμα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια δεν

ξέρω αν θα έχουμε.

Παναγιώτης Παντελής
Φοροτεχνικός

e.e.a.gr

Tι ισχύει  στα φορολογικά από 01/01/2014
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Απαξίωση και υποβάθμιση της

Ραφήνας, λόγω απουσίας

αστικής συγκοινωνίας

Ερώτηση του βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου και συγκεκριμένα η δημο-

τική ενότητα Ραφήνας, αντιμετώπιζε

ανέκαθεν σοβαρό πρόβλημα με την

υπάρχουσα συγκοινωνία, παρόλο που

διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο λι-

μάνι της Αττικής. Το μοναδικό μέσο

μεταφοράς στη Ραφήνα είναι τα λε-

ωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής, τα οποία

έχουν πολύ αραιά δρομολόγια και

πολύ ακριβό αντίτιμο εισιτηρίου για

τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το πρό-

βλημα οξύνεται βεβαίως ιδιαίτερα για όσους διαμένουν

στη Ραφήνα και έχουν ανάγκη από συχνή, οικονομική και

ανθρώπινη συγκοινωνία σε καθημερινή βάση.

«Δικαστικές εκκρεμότητες
Δημητρίου Κοντομηνά»

Ερώτηση του βουλευτή Στάθη Παναγούλη

Ο βουλευτής Στ. Παναγούλης, μετά τα όσα ακούγονται

για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατέθεσε ερώτηση στη

Βουλή όπου ερωτά μεταξύ άλλων: 

- Εκτός από την υπόθεση για τα «κόκκινα δάνεια» του Τα-
χυδρομικού Ταμιευτηρίου που είδε το φως της δημοσιό-
τητας, εκκρεμούν και άλλες δικαστικές υποθέσεις σε
βάρος του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού «ΑLPHA
TV» και της ασφαλιστικής εταιρείας «INTERAMERICAN»
Δημητρίου Κοντομηνά; Αν ναι, πόσες είναι οι υποθέσεις
αυτές και από πότε εκκρεμούν σε βάρος του;  

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται   και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

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

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία πα-

ρουσιάστηκαν, από τον Πρωθυπουργό

Αντώνη Σαμαρά, οι προτεραιότητες της

ελληνικής προεδρίας, ο ευρωβουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, δήλωσε, με-

ταξύ άλλων:

...Γνωρίζετε ότι το τελευταίο χρονικό διά-

στημα οι Προεδρίες των χωρών της ΕΕ

έχουν περισσότερο τελετουργικό χαρα-

κτήρα, παρά έναν ουσιαστικό χαρακτήρα.

Και αυτό φάνηκε με μοιραίο τρόπο, το

2010, όπου αναδείχτηκε το τεράστιο πρό-
βλημα που κάλυπτε για πολλά χρόνια η
Ευρωπαϊκή Ένωση και βγήκε στην επιφά-

νεια με την κρίση στην Ελλάδα, προκα-

λώντας μια καταιγίδα εξελίξεων, όχι μόνο

στη χώρα μας και στις ευρωπαϊκές οικο-

νομίες, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Και τότε, κ. Πρωθυπουργέ, καμία Προ-

εδρία, καμία Κομισιόν, καμία ΕΚΤ, δεν

ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτήν

την κατάσταση. Και τότε, όπως και τώρα,

κ. Πρωθυπουργέ, δεν μπορούν να αντιμε-

τωπίσουν την κρίση των τραπεζών, την

κρίση χρέους των κρατών μελών, την

ύφεση και την ανεργία. Αντίθετα εφαρμό-

ζουν πολιτικές σε βάρος των εργαζομέ-

νων, εφαρμόζουν εξτρεμιστικές

νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, ο κ. Ρέν, δήλωσε ότι:

«στο ξεκίνημα της κρίσης την άνοιξη του

2010, και κάποιο διάστημα μετά, αν είχε
άμεσα αναδιαρθρωθεί το ελληνικό χρέος,
θα είχατε αντιμετωπίσει δραματικές συνέ-

πειες μετάδοσης τόσο σε άλλα κράτη

μέλη όσο και μέσω του τραπεζικού διαύ-

λου στην Ευρώπη». 

Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η

μεγάλη ομολογία. 

Θυσιάστηκε η ελληνική οικονομία και ο

ελληνικός λαός για να σωθούν οι ευρω-

παϊκές τράπεζες, για να σωθεί το ευρώ.

Για να σωθεί ένα σαθρό χρηματοπιστωτικό

σύστημα, που λειτουργούσε και λειτουρ-

γεί σαν καζίνο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έσωσε η Ε.Έ. την

Ελλάδα από τη χρεοκοπία, αλλά είναι η

σφαγή της Ελλάδας, οι θυσίες των λαών

της Ευρώπης, που διασφαλίζουν τη διατή-

ρηση των προνομίων των πολιτικών και

οικονομικών ελίτ, που ευθύνονται για τη

σημερινή κατάσταση.

Είπατε  ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση και

για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Αλλά

η κρισιμότητα έγκειται στο  αν μπορείτε να

πείτε ότι είναι λάθος αυτός ο δρόμος που

έχει ακολουθήσει η ΕΕ· της υποτίμησης

των κρατών, της ανεργίας, της ύφεσης,

του ξεπουλήματος των χωρών. 

Την επιτακτική ανάγκη ανάληψης άμε-

σων πρωτοβουλιών για την πρόληψη

και καταπολέμηση του διαρκώς εντει-

νόμενου φαινομένου των αστέγων με

ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμική ενί-

σχυση της προστασίας έναντι πλει-

στηριασμών και κατασχέσεων τόνισε,

μεταξύ άλλων, ο Ευρωβουλευτής Κ.

Πουπάκης σε παρέμβασή του κατά

την ανταλλαγή απόψεων με τον Επί-

τροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών

Υποθέσεων και Ένταξης Λ. Άντορ για

το θέμα: "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
τους Αστέγους" στο πλαίσιο των ερ-

γασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

"Η ολιγωρία κοστίζει κοι-

νωνικά, οικονομικά και αν-

θρωπιστικά. Απαιτούνται

αποφασιστικές λύσεις για

την πρόληψη και καταπο-

λέμηση του φαινομένου"

«Θυσιάστηκε η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός 

για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και το €»
Επεσήμανε ο Νίκος Χουντή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στήριξη των αστέγων
και των κοινωνικά αδύ-
ναμων στα κράτη μέλη
μέσω προγραμμάτων 

Στη στήριξη της κοινωνικής καινοτο-

μίας προχωράει η Επιτροπή προκει-

μένου τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν

κοινωνικές πολιτικές, για τους αστέ-

γους. 

Αυτό προκύπτει από την απάντηση

του Ευρωπαίου Επιτρόπου, Λάσλο

Άντορ, έπειτα από σχετικό κοινοβου-

λευτικό έλεγχο του ευρωβουλευτή

Γιώργου Παπανικολάου. 

Παράδειγμα, η εφαρμογή του πιλοτι-

κού έργου "Hope in Stations" που συ-

νέβαλε επιτυχώς στην ενίσχυση της

ολοκλήρωσης των κοινωνικών υπη-

ρεσιών που παρέχονται στους αστέ-

γους στους σιδηροδρομικούς

σταθμούς και στις γύρω περιοχές,

σε τέσσερα κράτη μέλη.
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Ακούμε συχνά πως αυτό που φταίει για τις διάφορες κρίσεις

είναι η απώλεια των αξιών, ο ατομικισμός, η προσήλωση στα

υλικά αγαθά και ότι, το καλό της οικονομικής κρίσης είναι

πως ξαναβρήκαμε την έννοια της αλληλεγγύης, ξαναβρεθή-

καμε με τους συνανθρώπους μας στη γειτονιά, στην οικογέ-

νεια. Όταν αυτό δεν λέγεται με σκοπό τη συλλογική

ενοχοποίηση, δεν μένει ανεξήγητο και δεν στοχεύει στην

υιοθέτηση  μοιρολατρίας και  παθητικότητας, είναι σίγουρα

μια σωστή εκτίμηση της σύγχρονης κοινωνίας.

Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος θα έπρεπε να απε-

λευθερώνει τους ανθρώπους συνολικά από  κόπους και  πε-

ριορισμούς που είχαν οι παλιότεροι.

Θα έπρεπε να νιώθουμε πιο επαρκείς και πιο ασφαλείς. Αν-

τίθετα το άγχος, η ανασφάλεια, η μοναξιά , οι δυσκολίες στις

ανθρώπινες σχέσεις, η κατάθλιψη είναι πολύ συχνότερα μα-

ζικά φαινόμενα στη σύγχρονη ζωή ήδη πριν από την παγκό-

σμια οικονομική κρίση και πολύ περισσότερο κατά τη

διάρκεια της, που όλοι βιώνουμε.

Ο Αυστριακός ψυχίατρος Ρούντολφ Ντράικωρς, (1897-1972)

έλεγε: "Ο άνθρωπος που τόσα έχει μάθει, δεν ξέρει τις θε-

μελιώδεις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής". Θα πρόσθετα:

Στην πράξη εχθρεύεται τη φύση και τους άλλους ανθρώ-

πους.

Μιλάμε για τον ατομικισμό, που ενώ θεωρείται συνώνυμο

της ελευθερίας ορθώνει δεσμά στο να κάνουμε δεσμούς.

Άραγε τυχαία προέκυψε αυτό ή καλλιεργήθηκε από μια

κουλτούρα και πολιτιστικά πρότυπα που στόχευαν στον απο-

μονωμένο ουσιαστικά άνθρωπο που θα αναζητά καταφύγιο

στα υλικά αγαθά, θα είναι περισσότερο καταναλωτής αντί

για πολίτης και πιο ευάλωτος στον επηρεασμό από τα ΜΜΕ

παρά από τις κοινές εμπειρίες με τους άλλους ανθρώπους; 

Στον άνθρωπο που θα αποδέχεται τη Δαρβινιστική ερμηνεία

των κοινωνικών αδικιών, δηλαδή όποιος δεν αντέχει στον

ανταγωνισμό και στους κανόνες του, είναι φυσικό να μην

επιβιώνει ή έστω να φυτοζωεί. Στον άνθρωπο παρατηρητή

της κατάρρευσης του διπλανού του, αρκεί να σώζεται ο

δικός του μικρόκοσμος.

Πώς όμως ξεκινάει αυτό στη ζωή τού κάθε ανθρώπου και

πώς θα μπορούσε να αλλάξει?

Ο Αυστριακός ψυχίατρος Αλφρεντ Άντλερ (1870-1937) μί-

λησε για την έμφυτη ανάγκη του πρωτόγονου, αλλά και του

σύγχρονου ανθρώπου, να ανήκει σε ομάδα για την επιβίωσή

του έναντι των κινδύνων από τα φυσικά φαινόμενα και τα

μεγαλύτερα ζώα, που οφείλεται στη μικρή σχετικά σωματική

του διάπλαση και στη μεγάλη διάρκεια εξάρτησης του παι-

διού από τους γονείς του.

Αυτή η έμφυτη τάση πρέπει όμως να καλλιεργηθεί για να

γίνει μόνιμη και συνειδητή συμπεριφορά και να μπορέσει το

άτομο να ενταχθεί λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο.

Η στάση αυτή διαμορφώνεται από τα πρώτα βιώματα του αν-

θρώπου, δηλαδή του μικρού παιδιού μέσα στην οικογένεια.

Το παιδί χρειάζεται να νιώσει ότι αποκτά θέση και αξία ανά-

μεσα στα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, που είναι οι γο-

νείς, Χρειάζεται τα μέλη της οικογένειας να κάνουν χώρο

για την καινούργια ύπαρξη και να προσαρμόσουν τη ζωή

τους στις αλλαγές που φέρνει  η γέννηση και το μεγάλωμα

ενός παιδιού, χωρίς να το χρησιμοποιούν για τις δικές τους

ναρκισσιστικές ανάγκες κτητικότητας. Να του δίνουν προ-

σοχή όταν αυτό την έχει ανάγκη και όχι όταν εκείνοι χρει-

άζονται επιβεβαίωση, να αποδέχονται όλες τις σωματικές

και συναισθηματικές του καταστάσεις, τους πόνους του, τις

εκκρίσεις του, τους φόβους και τις λύπες του, να το ενθαρ-

ρύνουν σε κάθε προσπάθεια για αυτονόμηση και δημιουργι-

κότητα, ώστε να νιώσει ασφαλές, επιθυμητό και σημαντικό

στην πρώτη του κοινωνική ομάδα που είναι η οικογένεια και

να ικανοποιηθεί ο φυσιολογικός πρωτογενής ναρκισσισμός

του.

Αν αντίθετα το παιδί νιώσει παραγκωνισμένο, απειλημένο,

ταπεινωμένο, ανεπιθύμητο η αντικείμενο προς ικανοποίηση

αναγκών άλλων, οι πρώτες του εμπειρίες μέσα σε σχέσεις

θα είναι τραυματικές και θα απωθηθούν στο ασυνείδητό του

αλλά θα επηρεάζουν για πάντα την αίσθηση που θα έχει για

τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους.

Φυσικά  τα όρια που θα τίθενται καθώς θα μεγαλώνει, αν

είναι δίκαια και λειτουργικά, θα το βοηθούν να ωριμάζει, να

αντιλαμβάνεται και να σέβεται  τις ανάγκες των άλλων.

Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια αλλά και της οικογένειας

με τον κοινωνικό περίγυρο είναι τα βασικά πρότυπα που θέ-

τουν τις βάσεις για την εικόνα που αποκτά ο άνθρωπος για

τον εαυτό του, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το ρόλο του

στην κοινωνία.

Αν μια τέτοια διαδικασία ακολουθηθεί και σ' όλη την εκπαι-

δευτική διαδικασία, ξεκινώντας από τον παιδικό σταθμό, δη-

λαδή μια ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και στην ανα-

γνώριση του άλλου , κυρίως του διαφορετικού άλλου, που

ενθαρρύνει τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό, θα δη-

μιουργηθεί μια προσωπικότητα που θα βιώνει την ατομικό-

τητα μέσα στη λειτουργία του συνόλου  για το καλό,

αμφίδρομα, του εαυτού και του συνόλου. 

Έτσι θα έχει την τάση να εντάσσεται χωρίς να επιδιώκει

μόνο προσωπικά οφέλη αλλά να θεωρεί κάθε ομάδα, οικο-

γένεια, κοινότητα , την κοινωνία συνολικά, φυσικό χώρο

ανάπτυξης του μαζί, και όχι σε αντίθεση με τους άλλους.

Αυτό ο Άντλερ(1870-1937) το ονομάζει "Κοινωνικό Ενδια-

φέρον" και το θεωρεί προϋπόθεση για την ψυχική υγεία και

για μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία.

Το άτομο θα μπορεί να λειτουργεί και να βιώνει ικανοποίηση

στα τρία κατά  Άντλερ "καθήκοντα" της ενήλικης ζωής: Στον

έρωτα (στενή συναισθηματική και σεξουαλική σχέση με έναν

άλλο άνθρωπο), στη φιλία (στενή συναισθηματική και δια-

νοητική σχέση με πολλούς άλλους ανθρώπους) και στην ερ-

γασία (με την έννοια της χρησιμότητας στο κοινωνικό

σύνολο και της αυτοσυντήρησης).

Στις μέρες μας βλέπουμε κάποιες από αυτές τις ιδέες να

επαναξιολογούνται και με τη μορφή της συλλογικής δράσης

και της αλληλεγγύης, πέρα από το στενό κύκλο των δικών

να παίρνουν χώρο στις ζωές των ανθρώπων αντί του κλεισί-

ματος στο καβούκι μας, στην ησυχία μας , στην αυτάρκεια

μας. 

Η συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος δεν είναι νησί απομο-

νωμένο αλλά ούτε και προστατευμένο από μόνο του, μας

κάνει να αναζητούμε τον άλλο δια ζώσης και όχι μόνο δια-

δικτυακά. Μόνο που εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσεις

και όχι να περιμένεις μόνο να πάρεις. Και τότε η αίσθηση του

εαυτού μεγαλώνει και ομορφαίνει και νιώθεις ικανός/ή για

υπέρβαση των προσωπικών φόβων, των μικρών μας αναγ-

κών , ικανός/ή για όλα τα καλά. Κάπως έτσι προκύπτουν οι

μεγάλες ώρες των κοινωνικών αγώνων που όλοι θαυμά-

ζουμε και οι γενναίες πράξεις που μας παρηγορούν. 

Τζίνη Τριανταφυλλίδου
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Όραμα για την καινούργια χρονιά: Ατομικισμός ή Κοινωνικό Ενδιαφέρον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, για
την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ ΆΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της παρο-
χής υπηρεσιών, προϋπολογισμού
59.950,00€+ 13.788,50 (Φ.Π.Α.
13%) = 73.738,50€, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση και
την υπ’ αριθμ. 5/2014 μελέτη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
30η του μηνός Ιανουαρίου  2014
ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών την
10:00π.μ και ώρα λήξης την
10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-
Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου

Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αρι-
στείδου, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι
προμηθευτές του δημοπρατούμε-
νου αντικειμένου και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή 3.686,93€ και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή από την Δευ-
τέρα  27 Ιανουαρίου     2014, ώρες
10:00 – 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-
τος  τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε. Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:            22953 20328
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
1. Της υπ΄  αριθμ. 11389/93 Απόφα-
σης Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.
(ΕΚΠΟΤΑ)¨
2. Των άρθρων 193 παρ. 1 κ΄ 3 και
209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ̈ Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων¨ 
3. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.
2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμά-
των”.
4. Του Π.Δ. 60/07 ‘’Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,  περί
συντονισμού των διαδικασιών σύ-
ναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την
οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005’’

5. Του Ν. 2522/97 “Δικαστική προ-
στασία κατά το στάδιο που προ-
ηγείται της σύναψης συμβάσεων
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμη-
θειών και Υπηρεσιών.”
6. Του Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3414/05 “τροποποίηση του
Ν. 3310/05“
7. Τις λοιπές ισχύουσες εγκυκλίους
και διατάξεις που αφορούν τις προ-
μήθειες του Δημοσίου και των
Ο.Τ.Α.
8. H με αριθμ 287/2013 απόφαση
της Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε η με αριθμό
20/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας.
9. H με αριθμ 402/2013 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυ-
ξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
10. Την υπ’ αριθμ. 20/2013 μελέτης
της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού
11. Την ανάγκη του Δήμου για την
προμήθεια των αναφερόμενων στο
θέμα ειδών.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:
30496/23/12/2013)
Ο Δήμος Ωρωπού αποφασίζει την

δημοπράτηση του Ανοιχτού Διαγω-
νισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο
μηχανημάτων έργου», με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη
προσφορά, για την προμήθεια δύο
(2) μηχανημάτων έργου τύπου
«JCB», προϋπολογισθείσας αξίας
170.000,00€ πλέον αξίας
Φ.Π.Α.23% 39.100,00€, ήτοι συνο-
λικής προϋπολογισθείσας αξίας
209.100,00€.
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα κα-
λυφθεί από έσοδα πολιτικής προ-
στασίας του Δήμου Ωρωπού
σύμφωνα με την με αριθμό
238/2013 απόφαση Δ.Σ και θα βα-
ρύνει τον Κ.Α.35.7131.0006 του
προϋπολογισμού του Δήμου Ωρω-
πού για το έτος 2013 με εγκεκρι-
μένη επαρκή πίστωση.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
12/02/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προ-
ηγουμένη εργάσιμη ημέρα της απο-
σφράγισης των προσφορών και έως

τις 02:00μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυ-
τοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα λήξης
της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμ-
μετέχοντος για ποσό που θα καλύ-
πτει το 5 % της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή
10.455,00€, σύμφωνα με την 1η πα-
ράγραφο του 26ου άρθρου της
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993
(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλά-
χιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τους προμηθευτές για ενε-
νήντα (90) ημέρες από την ημέρα
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δη-
μοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αι-
τήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)
μέχρι και την 11/02/2014. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

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

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με

αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό

ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.

Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154. 

ΠΩΛΕΙTAI χώρος στάθμευσης σε υπό-

γειο, ασφαλισμένο και κλειστό χώρο πολυκατοικίας

(γκαράζ) με αυτόνομη είσοδο, καθώς και αποθήκης

στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. 

Περιοχή Λαιμός Βουλιαγμένης, 

τηλ. επικοινωνίας 22820 71832

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών  κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι

μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. 

Τηλ. 210 6030.655, 8959.004

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγνητόφωνο του 1950 με πομπί-
νες, πικάπ αντίκα, μηχανή slides και παλιοί δίσκοι.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8963.531

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστη-

ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

ITAΛΙΚΑ Παραδίδονται μαθήματα από απόφοιτη
Πανεπιστημίου Perugia.
Bούλα, 6946.889 533, 210 8954.974

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

των από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 Αγγ. Βήχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:            22953 20328
E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΝΗΠΙΩΝ (CATERING)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη : 
1. Tην 11389/93 Yπουργική
Aπόφαση περί “ENIAIOY KANONIΣ-
MOY ΠPOMHΘEIΩN ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτι-
κός Κώδικας».
3. Τον Ν. 2286/1995 ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ’’
4. Την 35130 /739/9-8-2011 κοινή
απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Ναυτιλίας &Ανάπτυξης περί αύξη-
σης και ορισμού σε ευρώ  των χρη-
ματικών ορίων.
5. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23
του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ΄αριθμ.

Π13305/3-11-2010 Απόφαση του
Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού &
Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του κώδικα.
6. Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010.
7. Το άρθρο 4 της πράξης νομοθετι-
κού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/τ.Α’
/12-12-2012) περί ρύθμισης ζητημά-
των κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπ. Εσωτερικών – Προμήθειες ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθμού. 
8. Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ όπως αυτός
εγκρίθηκε με την 28/2012 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Την 129/2012 Απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
10. την με αριθ.288/2013 απόφαση
Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η με-
λέτη. 
11. την με αριθ.403/2013 απόφαση
της Οικονομικής  Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Δια-
κήρυξης
12. την ανάγκη του Δήμου για τη
σχετική προμήθεια 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 30497/
23-12-2013) 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
την δημοπράτηση του Ανοιχτού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια

για τη σίτιση των νηπίων (cater-
ing)», με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ-
ΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) προκει-
μένου να υλοποιηθεί η προμήθεια
έτοιμου φαγητού (catering) στους
Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ
Δήμου Ωρωπού για τη σίτιση των
φιλοξενουμένων νηπίων με κριτή-
ριο κατακύρωσης την οικονομικό-
τερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ανάμεσα στις προσφορές που πλη-
ρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
10/02/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του
Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγου-
μένη εργάσιμη ημέρα της αποσφρά-
γισης των προσφορών και έως τις
2:00μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως
ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου

εκπροσώπου την ημέρα και έως την
ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η παρούσα προμήθεια προϋπολογί-
ζεται στα 109.315,44€ πλέον
25.142,55€  για αξία ΦΠΑ 23% ήτοι
σύνολο δαπάνης 134.457,99€ θα
βαρύνει τον Κ.Α. 10.6481.0001.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί
της συνολικής ενδεικτικά προϋπο-
λογισθείσης από την υπηρεσία δα-
πάνη (περιλαμβανομένου ΦΠΑ
23%) δηλαδή 6.722,90€. Διάρκεια
ισχύος εγγυητικής επτά (7) μηνών.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρ-
θρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες
από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατεί-
νουν την προσφορά τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δη-
μοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αι-
τήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)
μέχρι και την 07/02/2014. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

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

Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

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

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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. . . γ ια την υγειά μας

Συνεχίζεται το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της Υπέρ-

τασης που διεξάγεται από την Ιατρική Σχολή του Παν/μιου

Αθηνών και το Δήμο Παλλήνης

Η πρόσκληση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε δημότες ηλι-

κίας 18 – 55 ετών που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε ΔΩ-

ΡΕΑΝ εξετάσεις 

• Διάγνωσης της υπέρτασης με την πιο σύγχρονη τεχνολογία

• Μέτρησης του στρες, του τρόπου ζωής και των καθημερι-

νών συνηθειών

• σύμφωνα με τη νέα αντίληψη της υγείας 

• Εκτίμησης του συνολικού καρδιομεταβολικού κινδύνου

Επιπλέον στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται εκπαίδευση

στην αυτορρύθμιση της υπέρτασης με:

• Εκμάθηση επιστημονικών μεθόδων διαχείρισης του στρες

• Γνωσιακή αναδόμηση σχετικά με τη νόσο

• Βιωματική εκπαίδευση

• Προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής (βελτίωση διατροφής,

άσκησης, ύπνου κ.α)                                        

Ο πρώτος και καθοριστικός σταθμός ανίχνευσης - διαλογής

ατόμων θα γίνεται στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Παλλή-

νης (Υψηλάντου 3 Παλλήνη) κατόπιν ραντεβού.

Στην 1η αυτή συνάντηση, θα γίνεται η ανίχνευση ατόμων με

προϋπέρταση ή αρτηριακή υπέρταση, από εξειδικευμένη

ομάδα Ιατρών, της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών. 

Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια θα εντάσσονται

στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται πως η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα

είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Στη συνεχεία, τα άτομα που θα εισαχθούν στο πρόγραμμα

θα παραπέμπονται στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Καρδιαγγει-

ακό Εργαστήριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινι-

κής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και θα υποβληθούν σε

εξειδικευμένες ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις σχετικές με την αρτη-

ριακή πίεση και την εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού

κινδύνου. 

Μετά τις μετρήσεις, θα εφαρμοστεί παρεμβατικό πρόγραμμα

διαχείρισης του στρες και αλλαγής του τρόπου ζωής. Το

πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις και βιωματικά σεμι-

νάρια γνωσιακής αναδόμησης, προώθησης της άσκησης και

της υγιεινής διατροφής μέσω της διαχείρισης του στρες. Με

τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μείωση των παρενεργειών των

φαρμάκων, η αυτορρύθμιση της υπέρτασης, η πρόληψη και-

προαγωγή της υγείας στην κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να

καλείτε στο  τηλέφωνο: 6978101567 

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα αντιμετώπισης της Υπέρτασης

Δωρεάν εξετάσεις 

για Μυοσκελετικά προβλήματα 

στο «Φιλοκτήτη»
Σε δημότες και μαθητές σχολείων του Δήμου Κρωπίας

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, αποδεχόμενος

την πρόταση του Κέντρου Αποκατάστασης – Αποθερα-

πείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ», και με δεδομένη την δύσκολη οι-

κονομική συγκυρία,

ανακοινώνει ότι: Προ-

σφέρονται σε όλους

τους δημότες και τους

μαθητές σχολείων του

Δήμου Κρωπίας με μυο-

σκελετικά και κινητικά

προβλήματα για τους

μήνες Ιανουάριο και Φε-

βρουάριο  2014 τα κά-

τωθι: 

1) ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚA

ΚΑΙ  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

2)  ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΦΩΣΗΣ

– ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

3) ΕΙΚΟΣΙ  ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΕΠΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό, μπο-

ρείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα: 210 6670505,

2106670593, καθημερινές  08.00 – 17.00 μ.μ. – κα Γιώτη.

ΔΩΡΕΑΝ εξέταση ελέγχου

οστεοπόρωσης για ΟΛΟΥΣ,

στο Δήμο Παλλήνης

ΔΩΡΕΑΝ εξέταση ελέγχου Οστεοπόρωσης, για ΟΛΟΥΣ

τους κατοίκους από 40 χρόνων και άνω διοργανώνει ο

Δήμος Παλλήνης.

Η εξέταση θα γίνει από εξειδικευμένο ιατρό, 

• την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στο ΚΑΠΗ του Γέρακα,

(Εθνικής Αντιστάσεως 44, Γέρακας, 

τηλ. 210 6654259), από τις 08:00 π.μ..  

• την Παρασκευή 24/1στο ΚΑΠΗ της Παλλήνης (Οδός

Πουλη, Παλλήνης, τηλ.2106668410), από τις 08:00π.μ.

Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο τη διάγνωση, θεραπεία,

αλλά και την πρόληψη της Οστεοπόρωσης και απευθύ-

νεται σε άνδρες και γυναίκες (δημότες - κάτοικοι), οι

οποίοι ενδιαφέρονται για την έγκαιρη διάγνωση της

νόσου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ή μη του ΚΑΠΗ

Μαστολογική εξέταση

Ο Δήμος Μαρκοπούλου το Σάββατο, 25/, θα διεξάγει ΔΩ-

ΡΕΑΝ κλινικές μαστολογικές εξετάσεις, από κλιμάκιο της

Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας – Ίασης – Στήρι-

ξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.

Για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας ιατρών του

Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., όσες ενδιαφερόμενες δεν έχουν δηλώσει

ακόμη, να το κάνουν ΑΜΕΣΑ καλώντας στο: 22990-71706

και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20/1/2014.
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε

τη νέα χρονιά η αγωνιστική ομάδα

Optimist του Ν.Α.Ο.Β. το Σαββατο-

κύριακο που μας πέρασε, 11 και 12

Ιανουαρίου. 

Στον διασυλλογικό αγώνα με την

επωνυμία "Κύπελλο Βραϊλα 2014"

που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός

Όμιλος Πειραιώς, ο Ν.Α.Ο.Β. κα-

τέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις

της γενικής κατάταξης! 

Πραγματοποιήθηκαν 6 ιστιοδρο-

μίες, με ασθενείς νότιους ανέμους

και πολύ υψηλό ανταγωνισμό με-

ταξύ των 130 αθλητών. 

Η ομάδα της Βούλας παρουσιά-

στηκε πολύ καλά προετοιμασμένη

και πέτυχε τη μοναδική αυτή επι-

τυχία, με τον Τέλη Αθανασόπουλο

να τερματίζει 1ος, τον Νικόλαο

Κραγιαννίδη 2ο και τον Νικόλαο

Γκιώνη 3ο.

"Κύπελλο Βραϊλα 2014" 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΝΙΚΕΣ ΚΕΡΔΙΣΑΝ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν.Α.Ο.Β !!!

Την Κυριακή  12 Ιανουαρίου πραγματο-

ποιήθηκε στην αίθουσα επιτραπέζιας αν-

τισφαίρισης της Βούλας, ο τελικός

αγώνας για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Αττικής /Νοτίου Ελλάδας μεταξύ των

ομάδων «ΑΚΤΩΡ» και  «ΠΑΝΘΕΟ».

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για δεύ-

τερη συνεχόμενη χρονιά και ύστερα από

ένα πολύ ενδιαφέρον και θεαματικό ματς

η ομάδα του ΑΚΤΩΡΑ επικράτησε με 4-1

και επανέλαβε την περσινή κατάκτηση

του Κυπέλλου.

Ταυτόχρονα με τον τελικό διεξήχθη και

αγώνας για τις θέσεις 3-4 μεταξύ των

ομάδων «ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και

«ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» με νικήτρια την

πρώτη ομάδα η οποία έκαμψε την αντί-

σταση των ΠΟΝΤΙΩΝ και επεκράτησε με

4-2.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του

Κυπέλλου Ελλάδας (απομένουν ακόμη ο

τελικός της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

και οι ομάδες που έχουν προκριθεί και θα

διεκδικήσουν το Κύπελλο είναι:

ΑΚΤΩΡ από την Αττική/Νότιο Ελλάδα.

ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ από Ανατολική Μα-

κεδονία /Θράκη.

ΒΕΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ από την Πελοπόννησο

και

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ από Δυτική Μακεδονία

/Ήπειρο.

Μετά την λήξη των αγώνων της περα-

σμένης Κυριακής κόπηκε και η πίτα του

ΠΟΦΕΠΑ, παρουσία πολλών φίλων της

επιτραπέζιας αντισφαίρισης και του Δη-

μάρχου, αντιδημάρχων και αρχηγού αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Β.

Επιτραπέζια αντισφαίριση

Αγώνες για το κύπελλο Βετεράνων - Ανεξάρτητων  “Ακτωρ” - “Πάνθεο” 4-1



ΕΒΔΟΜΗ  18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου. 
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Κηδεύτηκε την Κυριακή ο Τάσος

Δημητράκης - «o Μπουρούς»-

πρώτος Πρόεδρος της ιστορικής

ομάδας της Παιανίας, του «Παμ-

παιανικού».

Ο Δημητράκης γεννήθηκε στην

Παιανία το 1922 από γονείς κτη-

ματίες. Στα χρόνια της Κατοχής

εντάχθηκε στην ενδεκάδα του

Παμπαιανικού, όπου και αναδείχ-

θηκε σε έναν από τους καλύτε-

ρους αμυντικούς των Μεσογείων.

Το 1949 ο Παμπαιανικός επανι-

δρύεται με νέο καταστατικό και ο

Δηματράκης, που ήδη πρωτοστά-

τησε στην ίδρυση της αναγεννη-

μένης ομάδας αναλαμβάνει

Πρόεδρος του διοικητικού συμ-

βουλίου και οδηγεί τον Παμπαι-

ανικό στην πρώτη «χρυσή» εποχή

του, στον προθάλαμο των πρωτα-

θλημάτων των ερασιτεχνικών κα-

τηγοριών της Αθήνας. Την

περίοδο αυτή ανατέλουν μέσα

στην ομάδα του Παμπαιανικού και

τα πρώτα αστέρια του ελληνικού

ποδοσφαίρου, όπως  ο Κώστας

Πολυχρονίου του Ολυμπιακού, ο

Στάμος Στάμου της Εθνικής Ελπί-

δων, ο Βασίλης Πάνας της Προ-

οδευτικής, κ.ά. 

Στα νεώτερα χρόνια ο T. Δημη-

τράκης εξακολούθησε να υπηρε-

τεί τον Παμπαιανικό θεωρούμενος

όχι μόνον ένας πολύτιμος συνερ-

γάτης των διοικητικών δραστηριο-

τήτων της ομάδας, αλλά και

άριστος γνώστης της τεχνικής του

ποδοσφαίρου, πράγμα που οδή-

γησε συχνά και στην εκλογή του

ως διαιτητή αγώνων με εξαιρετική

επιτυχία.

Κατευόδιο στην τελευταίο “Ασο” του Παμπαιανικού

Ο Τάσος Δημητράκης με τη φανέλα
του Παμπαιανικού, το 1944.

Ο Τάσος Δημητράκης πρόεδρος του Παμπαιανικού (πρώτος από αριστερά) το
1951, με προπονητή το μεγάλο Αλέκο Χατζησταυρίδη (δεύτερος από δεξιά) και
χαφ τον Κώστα Πολυχρονίου (τρίτος από δεξιά, με τη φόρμα).

Αγώνες πρωταθλήματος ΕΠΣΑΝΑ με τον Αρη Βούλας

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε 11-12/1  ο Αρης Βούλας συμμετείχε στους αγώνες για το

πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ όπως παρακάτω: 

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 3-3

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Χ. (60'ΡΑΠΑΙ), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΣΚΟΣ,

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Α. (69' ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ), ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (56' ΜΥΛΩΝΑΣ), ΤΖΑΝΙΜΗΣ, ΣΑΝ-

ΣΑΡΟΓΛΟΥ (75' ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ), ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ (44' ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ.

Τα γκολ για τον Αρη Βούλας πέτυχαν οι: 14’ Μουτεσίδης, 69’ και 78’ Σπυρόπουλος.

2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ: ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0-0

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-3

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 2-2

To Γυναικείο τμήμα Μπάσκετ του Α.Ο.

Βαρης “Ο Αναγυρούς” μετά  από καλή

εμφάνιση νίκησε το Διογένη 47-41.

Βάρη: (Κωτσάκη): Σταυρόπουλου,

Γκίκα, Ζαχαριάδη 5, Βρυώνη, Μπιλάλη

10, Βουργουτζή, Μέξη 2, Αδαμάκου 15,

Κριλή 8, Καραμέτρου Χ.5, Καραμέτου

Σ.2, Λαλιούτη.

Διογένης (Φουντουλάκης): Γιαπαλάκης

3, Καρλή, Κοκκίνη 8, Χατζηχαραλαμπί-

δου 2, Εξουζίδου  Γαλαχουσίδης 1, Κα-

στρινάκη 4, Στρατίκη, Ρωντά 6, Μήτση

17, Μοσχονά, Σταματάκη.

Το Σώμα Ελλήνων Προ-

σκόπων οργανώνει  εκδή-

λωση για το γιορτασμό

της εκατονταετίας των

Ναυτοπροσκόπων που θα

πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 18 Ιανουαρίου 2014,

στις 19.00, στο Ναυτικό

Όμιλο Ελλάδος (Καρ.

Σερβίας 18, Πειραιάς).

Ο Ναυτοπροσκοπισμός

σαν ειδικότητα δημιουργή-

θηκε από τα πρώτα χρόνια

του Προσκοπισμού στην

Ελλάδα και σήμερα με-

τράει 100 χρόνια αναμνή-

σεων και δράσεων

περιπέτειας. Μια ιδιαίτερα

ζωντανή ειδικότητα που

μπορεί να έχει κάθε Προ-

σκοπικό Σύστημα που έχει

πρόσβαση στο υγρό στοι-

χείο (θάλασσα, λίμνη, πο-

τάμι) που η Ελλάδα μας

χαρίζει απλόχερα. Η Προ-

σκοπική μέθοδος στο Ναυ-

τοπροσκοπικό πρόγραμμα

δίνει μεγαλύτερη έμφαση

στο περιβάλλον του υγρού

στοιχείου. Έτσι, το υγρό

στοιχείο αποτελεί ένα επι-

πλέον κομμάτι της ζωής

στη φύση για την εξυπη-

ρέτηση του σκοπού.

Three Level Power 
τρέξιμο, ποδήλατο,τρέξιμο

Mια νέα αγωνιστική χρονιά Three Level Power ξεκινάει με

τον κλασσικό πλέον αγώνα δύο αποστάσεων (T.L.P. D

25,75 & T.L.P. D 51,5), δύο αθλημάτων (τρέξιμο, ποδή-

λατο,τρέξιμο) στον Σχοινιά στο club ''KARAVI'', υπό την

αιγίδα του Δήμου Μαραθώνα.

Οι πρώτοι και οι πρώτες στην ELITE κατηγορία και στις

δύο αποστάσεις κερδίζουν δωρεάν συμμετοχή, διαμονή

και μεταφορά στο event ΑΣΤΡΟΥΣ σε όποια απόσταση

θέλουν. Tηλ.  27210 42173 - 69762 71 501 

Είναι ο δέκατος αγώνας T.L.P., αρκετά αναβαθμισμένος

απ τον προηγούμενο στην ίδια περιοχή τον Οκτώβρη του

2013 σε έμψυχο υλικό (νέοι έμπειροι συνεργάτες στην

ομάδα παραγωγής) και υλικοτεχνικές υποδομές. 

Α.Ο. Βαρης “Ο Αναγυρούς”

Ν.Ο.Κ.Β.

BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ 16-01-2014

Aρ. Πρωτ.  2867                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 15-01-2014. Καλούνται

τα μέλη του Ν.Ο.Κ.Β. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-

λευση  την Κυριακή  09-02-2014  και ώρα  08.00 π.μ. στην

αίθουσα του  Ομίλου μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας  η

Τακτική Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί την Κυριακή

16-02-2014  και ώρα  11.00 π.μ.  με τα ίδια θέματα ημε-

ρησίας διατάξεως  και στον ίδιο χώρο.

Θέματα:

1.   Απολογισμός έτους 2013.

2.   Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.    Προϋλογισμός έτους 2014.

4.   Έγκριση  Απολογισμού 2013, Προϋπολογισμού 2014

και  απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

5.  Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη του Νέου Δ.Σ.

ΦΙΛΙΚΑ

Ο Πρόεδρος Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Θ. Χατζηπαναγιώτου

Οι Έλληνες

Ναυτο-

πρόσκοποι 
γιορτάζουν την

100νταετία τους
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