Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

Αντισυνταγματικό
το χαράτσι
έκρινε ο Aρειος Πάγος
Πριν από μια εβδομάδα το Δ’ τμήμα του Αρείου
Πάγου (Α.Π.) έκρινε κατά πλειοψηφία ότι το ΕΕΤΗΔΕ
(Χαράτσι) είναι αντισυνταγματικό. (Απόφαση υπ’
αριθμ. 293/2014).
Η υπόθεση δεν τελεσιδίκησε για δύο
λόγους:
Αφ’ ενός γιατί η απόφαση ελήφθη
κατά πλειοψηφία (3/2), και γι’ αυτό θα
κριθεί εκ νέου από την ολομέλεια του
Α.Π., και αφ’ ετέρου επειδή, αν λάβει
την ίδια θέση η ολομέλεια, το άλλο
ανώτατο δικαστήριο, το Σ.τ.Ε., το
του Κώστα είχε κρίνει ως συνταγματικά νόμιμο
Βενετσάνου (αποφ. 1972/12), θα πρέπει να τελεσιδικήσει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.),
όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Ο Άρειος Πάγος επιλήφθηκε αυτής της υπόθεσης
μετά από προσφυγή του εξωκοινοβουλευτικού
Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με την
οποία ζητούσε ν’ ανασταλεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1101/12). Τότε ο Στουρνάρας είχε δηλώσει επίσημα (Υπ. Οικον. 19/12/12) ότι
θα σεβαστεί προφανώς την απόφαση του Α.Π. (σ.σ.
αυτό έλειπε!).
Στην απόφασή του ο Άρειος Πάγος κρίνει το «χαράτσι» αντισυνταγματικό γιατί δεν επιβάλλεται με
βάση τη φοροδοτική δύναμη του κάθε φορολογούμενου (Σύνταγμα, αρθρ. 4 § 5), αλλά με βάση το κάθε
ακίνητο (τετραγωνικά μέτρα, αντικειμενική τιμή, βάση
ζώνης κλπ).
Είναι εκείνο που διατυμπανίζουμε σ’ όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει και με την αρθρογραφία μας
και με την αντιστασιακή κινηματική μας δράση, όλα
αυτά τα χρόνια, μέσα από τις ΣΠΙΘΕΣ Βούλας –
Βάρης – Βουλιαγμένης, όσο και ενωτικά μέσα στην
Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών 3Β.

Καρδιολογική κλινική
πρότυπο απέκτησε το
Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Η Καρδιολογική
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου
“Ασκληπιείο” εγκαινίασε τα νέα
της τμήματα και
είναι πλέον μία
υπερσύγχρονη
πρότυπη κλινική
σε όλη την Ευρώπη.

Σελίδες 12, 13

Πρωτότυπο
έργο
η πλατεία
Γ. Δόγκα
Βραβείο Δόγκα
Σελίδα 24

Συνέχεια στη σελίδα 2

Της Αρτας το γεφύρι
η Λεωφ. Σπάτων;

Δημάρχου Λαυρεωτικής
Κώστα Λεβαντή

Στη Μητρόπολη
το Κυλικείο του
Κοιμητηρίου
Βούλας

Σελίδα 6

Σελίδα 3

Σελίδα 11

Απολογισμός έργου του
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Αντισυνταγματικό το χαράτσι
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τους αγώνες θα συνεχίσουμε να τους δίνουμε σε όλα
τα επίπεδα μέχρι την τελική δικαίωση. Ήδη ετοιμάζουμε μεγάλη συγκέντρωση το Μάρτιο, για ουσιαστική παρέμβαση.

Αν ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ,
Δεν θα μας πάρουν μόνο
ό,τι έχουμε και δεν έχουμε·
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
Αν θέλετε να δείτε το έργο «Η σιωπή των αμνών», - που
πάνε για σφαγή – «απολαύστε το» από τον καναπέ σας.
Μόνο που οι «αμνοί», τώρα, θα είσαστε εσείς! Εμείς
όλοι! Η πατρίδα μας· η ιστορία μας!
Δεν θέλω να πεθάνει η Ελλάδα, πριν πεθάνω εγώ. Και
δεν θα πεθάνει! Είμαστε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας... Και θέλω να ζήσουν στην όμορφη πατρίδα
τους· Όχι στη Γερμανία, στο Βέλγιο, κι αλλού.
Το ΧΑΡΑΤΣΙ είναι ύπουλο τοξικό όπλο κατά της «ασπίδας» του Έλληνα. Το σπίτι μας, το χωράφι μας, είναι το
αμπρί (abri), το καταφύγιο, η αυτοδυναμία μας. Είναι το
«ανοσοποιητικό μας σύστημα». Είναι αυτό που μας δίνει
την δυνατότητα και το κουράγιο ν’ ανταπεξέλθουμε στις
δύσκολες καταστάσεις.
Το χαράτσι, ιδιαίτερα, ΔΕΝ επεβλήθη χάριν του “Δημοσίου Συμφέροντος”. Επεβλήθη χάριν του Συμφέροντος
των δανειστών. Κι αυτό, είναι το επιφαινόμενο. Το αφανές και επιμελώς κρυπτόμενο, πλην διαφώτιστο για τους
διορατικούς, είναι επαχθέστερο και ολέθριο. Είναι η
χώρα ολάκερη και οι Έλληνες. Η όμορφη χώρα με τον
ήλιο της και το ήπιο κλίμα της, με τ’ ακρογυάλια της και

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 11.00
ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ»
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

''Οι 100 πρώτες μέρες μιας
κυβέρνησης παλλαϊκού μετώπου"
Το ΕΠΑΜ Κορωπίου διοργανώνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (Βασ. Κωνσταντίνου), εκδήλωση με θέμα ''Οι
100 πρώτες μέρες μιας κυβέρνησης παλλαϊκού μετώπου".
Κεντρικός ομιλητής είναι ο Γ.Γ. του Ενιαίου Παλλαϊκού
Μετώπου Δημήτρης Καζάκης.

τα πανέμορφα νησιά της, ο πλούτος που κρύβει στα
σπλάχνα της και στην επιφάνειά της. Και ο λαός της·
γιατί είναι λαός ατίθασος, ικανός, όμορφος!
Για τούτο αυτή η μάχη για το «χαράτσι», για την άγρια
φορολόγηση της περιουσίας και ιδιαίτερα της πρώτης
κατοικίας, πρέπει να κερδηθεί!

Η ευθύνη των ανώτατων δικαστών
είναι καθοριστική
Καμμία σκοπημότητα, καμμία δύναμη, καμμία ανθρώπινη
αδυναμία ΔΕΝ πρέπει να σταθεί εμπόδιο στη δίκαιη
κρίση τους. Γιατί και κριτική ικανότητα διαθέτουν και ευστροφία πνεύματος. Κάποιοι, οι περισσότεροι (;) και την
ανάλογη υπερηφάνεια και το αναγκαίο θάρρος.
Αυτά τα λέω και από προσωπική γνώση και πείρα, αλλά
και κυρίως από τις αποφάσεις και τα σκεπτικά που αναπτύσουν στις αποφάσεις αυτές, όπως του ΣτΕ που μειοψήφισαν, όσο και στην τελευταία, του Α.Π., που έκρινε
το χαράτσι αντισυνταγματικό, όπως απ’ την αρχή αναφέραμε, διότι:
- Δεν επιβάλλεται ανάλογα με τη φοροδοτική δύναμη
των φορολογούμενων (Σ. αρθρ. 4 § 5), αλλά βάσει τετραγωνικών, τοποθεσίας κλπ, όπως προείπαμε, με αποτέλεσμα να θίγεται η οικονομική και οικογενειακή
κατάσταση των πολιτών, καθώς και το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.
- Δεν είναι «τέλος», αλλά φόρος - όπως είχε κρίνει και
το ΣτΕ.
- Παραβιάζει το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ)
- Αντιβαίνει στο άρθρο 2 του Συντάγματος που αξιώνει
από την πολιτεία να σέβεται και να προστατεύει την
αξία του ανθρώπου.
- Στο άρθρο 4 που επιτάσσει την ισότητα των πολιτών
ενώπιον του νόμου, αλλά και την υποχρέωσή τους να
συνεισφέρουν όλοι αδιακρίτως στα δημόσια βάρη,
(πώς;) “ανάλογα με τις δυνάμεις τους”.
- Στο άρθρο 20 του Συντάγματος.
- Ο νόμος για το Χαράτσι (4021/11), αντιβαίνει ακόμη, λέει
η απόφαση, στο άρθρο 21 του Συντάγματος που καθορίζει την κατοικία των πολιτών ως αντικείμενο ειδικής
φροντίδας του κράτους και όχι ως αντικείμενο οικονομικής αφαίμαξης και ικανοποίησης των απαιτήσεων των δανειστών με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.
- Αντιβαίνει ακόμη στο άρθρο 78 του Σ. που ορίζει ποιό
είναι το αντικείμενο της φορολογίας (δηλαδή το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, και οι συναλλαγές ή οι

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. με 32 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
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(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

κατηγορίες των συναλλαγών που επιβάλλεται φορολογία, αλλά πάντα εντός του πλαισίου της φοροδοτικής
δύναμης των πολιτών που αναφέρει ρητά το βασικό
άρθρο 4 του Συντάγματος, δηλαδή «ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι δικαστικοί.
Πρέπει επιτέλους κάποτε η πολιτεία να σέβεται τον
εαυτό της αν θέλει να λέγεται «Κράτος Δικαίου».
Οι εκπρόσωποι του κράτους και οι λειτουργοί του, στην
τρισυπόστατη εξουσία του, να σέβονται πρώτοι απ’
όλους τους πολίτες, τους θεσμούς, τον θεμελιώδη νόμο
– το Σύνταγμα – και τον υπέρτατο νόμο που είναι η προστασία του Κυρίαρχου – του Λαού!
Χωρίς τερτίπια, χωρίς, παγαποντιές και κυρίως χωρίς
σκοπιμότητες είτε ιδιοτέλειας, είτε ιδεολογίας, είτε κομματικού ή άλλου συμφέροντος.
Ας ωριμάσουμε επιτέλους!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Aποκριάτικη παρέλαση στο Κορωπί “Μουσούνες”
Σελ. 4
Πρότυπο Εργαστηριακό Κέντρο
Σελ. 7
Κορωπίου
Περί ιατρικής αμοιβής
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σελ. 8

Mαζική δολοφονία με
άδεια... Μέρος 2ο Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Πληθαίνουν οι γυναίκες που ζουν
μόνες Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
Σε ιδιώτες ο αντισεισμικός έλεγχος των σχολείων στα 3Β Σελ. 14
Εκδηλώσεις μνήμης-ORIA Σελ. 15
Mε άδεια νερό από τα πηγάδια! Σελ. 16

Ανακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων του Ασκληπιείου Σελ. 16
Τί είναι πολιτισμός και τι πολιτισμό θέλουμε Κ. Φώσκολου
Σελ. 17

Δωρεάν λογοθεραπευτική αξολόγηση στο Μαρκόπουλο Σελ. 8
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απολογισμός έργου του Δημάρχου Λαυρεωτικής στην Κερατέα
στα εγκαίνια του κλειστού Γυμναστηρίου
Κατάμεστο το Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, όπου
είχαν προγραμματιστεί τα εγκαίνιά του και
ο απολογισμός πεπραγμένων του δημάρχου Λαυρεωτικής Κων/νου Λεβαντή.
Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίησε
ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος, όπως σημείωσε
στην ομιλία του ο δήμαρχος Κων/νος Λεβαντής, «βρίσκεται συνεχώς κοντά μας και
συνέβαλε τα μέγιστα στη θετική έκβαση του
μεγάλου αγώνα μας».
Μετά την τελετή ο δήμαρχος Κ. Λεβαντής
έκανε έναν απολογισμό της τριετίας που
έχει αναλάβει τον Καλλικρατικό Δήμο Λαυρεωτικής, αναφορές σε όλα τα επίπεδα
δράσεων του Δήμου.
Δίπλα από το Γυμναστήριο ολοκληρώνεται
το συγκρότημα του 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου που ολοκληρώνεται η παράδοσή τους, για τα οποία
όπως είπε ο δήμαρχος, είναι προσπάθεια 14
ετών: «εμείς εξασφαλίσαμε το χώρο, τη
χρηματοδότησή του το 2004 και το 2011, τη
δημοπράτηση και την ολοκλήρωσή του».
(σημείωση: ο Κων. Λεβαντής έχει διατελέσει δήμαρχος Κερατεάς).

χείρισης των απορριμμάτων ο Δήμαρχος
αναφέρθηκε στην υλοποίηση της υπ’ αριθμ.
94/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ψήφιση της τροπολογίας για την
αντικατάσταση του Οβριόκαστρου των 550
στρεμμάτων από την θέση Φοβόλες των 50
στρεμμάτων και την υποβολή της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ
για έγκρισή της, ενημερώνοντας παράλληλα τους πολίτες ότι μέχρι το τέλος του
μήνα θα γίνει ξεχωριστή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κρίσιμο αυτό θέμα.
Κλείνοντας τον απολογισμό του ο Κ. Λεβαντής ανέφερε ότι «μετά από ενάμιση
αιώνα, αποτελούμε και πάλι μια ενιαία αυτοδιοικητική ενότητα. Ο νέος Δήμος Λαυρεωτικής αποτελεί πραγματικότητα αλλά
και πρόκληση και στοίχημα που οφείλουμε
να κερδίσουμε όλοι μαζί».
τει από το κράτος λιγότερα χρήματα από
ότι εισέπραττε ο Δήμος Κερατέας ή ο
Δήμος Λαυρεωτικής μόνος του.!
Σημείωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι
ελεγκτικοί φορείς (ΣΔΟΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) για μια σειρά ενεργειών της
προηγούμενης δημοτικής αρχής που ζητούν
απαντήσεις, όπως «η συμφωνία της ΔΕΑΛ
με την εταιρεία ΚΑΠΕΡΩΝΗ, η αγορά και
πληρωμή των περιφράξεων «φάντασμα»
από την ΕΝΕΛ και την ΔΗΚΕΛ, η έρευνα –
γκάλοπ κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο και το
γνωστό δάνειο των 340.000 ευρώ από την
Τράπεζα Πειραιώς».

για ένταξη έργων ύψους 30.000.000 ευρώ
στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ανέφερε τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
Δήμου Λαυρεωτικής που όταν γίνουν θα
δώσουν άλλη πνοή στην περιοχή.

Ζητώ τη στήριξή σας

Φροντίδα στα σχολεία

Αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική κατάσταση του Δήμου. Συγκεκριμένα:
• Το 2010 το σύνολο των υποχρεώσεων
προς προμηθευτές και δημόσιο ήταν
9.710.000 € και τα ανεξόφλητα δάνεια
4.028.000 €. Η ζημία των Δήμων Λαυρεωτικής και Κερατέας ήταν συνολικά
3.982.000 €. Οι ισολογισμοί του 2011 και
2012 είναι θετικοί. Το ίδιο αποτέλεσμα θα
έχει και το 2013. Τα έξοδα του Δήμου μειώθηκαν τα δύο πρώτα χρόνια κατά
5.352.000 €.
• Εξοφλήθηκε από την παρούσα Δημοτική
Αρχή το σύνολο των υποχρεώσεων του
Δήμου και της ΔΕΥΑΤΗΛ προς την ΕΥΔΑΠ
ύψους 4.252.000 ευρώ.
• Όλα αυτά τα επιτεύγματα έγιναν σε ένα
ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, όπου η
επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος καλύπτει μόλις το 75% της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων και συγκριτικά με την
προηγούμενη δημοτική περίοδο (20062010) ο νέος Δήμος Λαυρεωτικής εισπράτ-

Εδωσε συγχαρητήρια στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την συντήρηση των
σχολικών μονάδων, όπως η κατασκευή
νέων αιθουσών, οι υγρομονώσεις των σχολείων, η κατασκευή νέων βοηθητικών
χώρων, η ενίσχυση των σχολείων με εξοπλισμό.
Η παρούσα δημοτική αρχή εξασφάλισε περισσότερα από 11.000.000 € από το ΕΣΠΑ
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και έτσι ολοκληρώνονται οι ασφαλτοστρώσεις και η ανάπλαση στο κέντρο του Λαυρίου καθώς και σημαντικά έργα υποδομής
που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ μετά το 2011
όπως η αποχέτευση του Αγίου Κωνσταντίνου, η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης
της Κερατέας, η ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου των Ποντίων, η Προστασία
του Φοινικοδάσους και μια σειρά άλλα έργα
που το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 25
εκατομ. ευρώ.

Εχουμε έτοιμες μελέτες
για το επόμενο ΕΣΠΑ
Είναι δε σε ετοιμότητα ο Δήμος, όπως συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, με ώριμες μελέτες

Σχετικά με τα πολεοδομικά θέματα ενημέρωσε του πολίτες ότι πριν από μερικές ημέρες το ΣτΕ:
― ενέκρινε την απόφαση της Πολεοδομικής Μελέτης της επέκτασης του σχεδίου
πόλης της Κερατέας. Με την δημοσίευση
της απόφασης ξεκινά η πράξη εφαρμογής
που θα εξασφαλίσει στη πόλη 300 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων και στους ιδιοκτήτες τα οικόπεδά τους.
― εξελίσσεται και η ένταξη στο σχέδιο των
περιοχών παραθεριστικής κατοικίας.

Νέα συγκέντρωση
για τα απορρίμματα
Αναφορικά με το τεράστιο ζήτημα της δια-

Τέλος ο δήμαρχος δήλωσε τη συμμετοχή
του και στις επόμενες δημοτικές εκλογές
λέγοντας:
«θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το μέλλον και την προκοπή της περιοχής, όσο
έχω τη δική σας υποστήριξη, στηριζόμενος όπως έκανα πάντοτε μόνο σε εσάς
και τις δικές μου δυνάμεις» [...]

«Καλώ κάθε συμπολίτη με συμμετοχή και
δραστηριότητα στα κοινά, με ικανότητα
και όρεξη, να αγωνιστεί μαζί μας. Να διαμορφώσουμε μαζί το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. Με μόνη δέσμευση, τη
διάθεση προσφοράς και αγώνα για το
μέλλον του τόπου που ζούμε και αγαπάμε».
Αννα Μπουζιάνη
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«ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΥ ΝΟΥΡΙΑΝ»

«ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ 2014»: ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Θεατρική παράσταση στη Νέα Μάκρη
Θεατρική παράσταση με τίτλο “Μια γιορτή στου Νουριάν”,
οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων του Α' Δημοτικού Ν. Μάκρης, στο θέατρο ΑΛΙΚΗ, το Σάββατο 22 Φλεβάρη, σε δύο
πρωινές παραστάσεις, μία στις 10:00 και στις 12:30.
Ένα θεατρικό έργο για μικρούς και μεγάλους, από το θέατρο ΠΟΡΕΙΑ. Τιμή εισιτηρίου 8 €.
Για την προμήθεια εισιτηρίων, επικοινωνήστε στα εξής τηλέφωνα: Λαμπρινή Σουγιά 6976864596, Ελένη Μασσέλου
6936515459.

Συναυλία παραδοσιακής μουσικής
To Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι της Κερατέας ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’, ‘’ΛΥΚΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ’’ & ‘’ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ’’ οργανώνουν συναυλία με το γυναικείο συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής “SMYRNA”. με ερμηνεύτριες τη Μυρτώ Δράκου
(βιολί, τραγούδι), την Ελευθερία Κουρλιά (κιθάρα, τραγούδι), τη Γεωργία Λώλη (κανονάκι , τραγούδι), την Πένυ
Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο, τραγούδι) και την
Μικαέλλα Τσούμπου (κλαρίνο, τραγούδι). H εκδήλωση
θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας και η είσοδος
είναι 5 €. Για προσκλήσεις 6984614675).

Μαθήματα Zumba
O Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει μαθήματα
Zumba στα γραφεία του (Βάκχου 10 Βάρη, τηλ. 6944
308718, κάθε Παρασκευή 6 με 7μ.μ.
Το πρόγραμμα Zumba αποτελείται από εύκολες χορευτικές κινήσεις και βήματα για να δημιουργήσει ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα fitness.
Περιλαμβάνει διαλειμματικές προπονήσεις, όπου αργοί
και γρήγοροι ρυθμοί.

Ο Δήμος Κρωπίας θα πραγματοποιήσει
τις εφετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις
την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ με
τον τίτλο “ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ 2014” (η λέξη
είναι βενέτικη σημαίνει «μάσκες» και
καθιερώθηκε
στο
Κορωπί).
Aποβλέπουν στην αναβίωση της πρώτης δημόσιας αποκριάτικης παρέλασης που διοργάνωνε στο Κορωπί
προπολεμικά (1936 – 1940) ο αείμνηστος Βασίλης Π. Παπαμιχάλης («ΡαςΤάφαρης») με θέμα την άνευ όρων
παράδοση της Αβησσυνίας (Αιθιοπίας)
από τον αυτοκράτορά της, Χαϊλέ Σελασιέ (Ρας-Τάφαρι) στη φασιστική Ιταλία του Mπ. Μουσολίνι.
Το δεύτερο αποκριάτικο θέμα του
Δήμου, που είναι αφιερωμένη η φετινή παρέλαση, είναι η Αφροδίτη η
Μανδραγορίτις από τη Μαντραγούρα.
Το Κορωπί έχει την τύχη να περιλαμβάνει στη χλωρίδα του το γνωστό από
την αρχαιότητα φυτό «Μανδραγόρας». Η περιοχή όπου φύεται ονομάζεται Μαντραγούρα, ονομασία που
φαίνεται ότι είναι πανάρχαια, αφού οι
Αρβανίτες δεν έδωσαν άλλη ονομασία
στο τοπωνύμιο. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι να γίνει γνωστό στο
ευρύ κοινό η ύπαρξη του φυτού και να
το ευαισθητοποιήσει προκειμένου να
το διαφυλάξει από την εξαφάνιση.
Στην αποκριάτικη παρέλαση έχουν
ήδη δηλώσει συμμετοχή και θα παρελάσουν τα σχολεία του Δήμου, ομάδες του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, η δημοτική
φιλαρμονική, οι σύλλογοι «Αγάπη και
Ελπίδα», « Η Στοργή», εθνικοτοπικοί

«Τριγωνοψαρούλης»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την εβδομάδα έως 19/2, την καταιγι-

Ο πιο διάσημος Έλληνας ήρωας
της παιδικής λογοτεχνίας, ο «Τριγωνοψαρούλης», έρχεται στο Κορωπί μαζί με τον συγγραφέα και
δημιουργό του Βαγγέλη Ηλιόπουλο.
Μαζί θα συναντήσουν τους μικρούς τους φίλους στην Δημοτική
Βιβλιοθήκη Κορωπίου, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 11 το
πρωί και θα παρουσιάσουν την νέα
«Τριγωνοψαρούλη,
περιπέτεια
μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ…αχινό!»
(Εκδόσεις Πατάκη)

Προβολές: 19.00 & 21.00
Σκηνοθεσία: Pierre Coffin, Chris Renaud
Σενάριο: Cinco Paul, Ken Daurio

“Τζακ Ραϊαν: Πρώτη Αποστολή” (ώρα 21.00)
Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα
Πρωταγωνιστούν: Κρις Πάιν, Κέβιν Κόστνερ, Κίρα Νάιτλι,
Κένεθ Μπράνα
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 9ης Σεπτεμβρίου ο Jack Ryan,
αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τις σπουδές του στα οικονομικά,

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

όπως, ο αριθμός των πληρωμάτων, η
πρωτοτυπία και το δημιουργικό κέφι
κατά τη διάρκεια της παρέλασης».
Πρόγραμμα
11:30 : Παραδοσιακό γαϊτανάκι από
το Λύκειο Ελληνίδων (Κεντρική Πλατεία Κορωπίου)
Η μεγάλη παρέλαση (Κεντρική Πλατεία Κορωπίου)
Η παρέλαση των πληρωμάτων θα
ακολουθήσει την ίδια πορεία όπως
ακριβώς γίνεται στις παρελάσεις των
εθνικών εορτών (από την Ανάληψη έως την Πλατεία Αγάλματος). Όλες οι
ομάδες θα είναι έτοιμες στις 11:15
στην Ανάληψη.
Oλες οι εκδηλώσεις του Σφηττός για
τις Απόκριες καλύπτονται από χορηγίες, εθελοντικές προσφορές και εργασίες και είναι ελεύθερες στο κοινό.

Η “Νέα Παλλήνη”
τροπαράδοτο έθιμο «Γαϊτανάκι», από
το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου. Μετά
το πέρας της αποκριάτικης παρέλασης
στην πλατεία Αγάλματος θα πραγματοποιηθεί Αποκριάτικο ξεφάντωμα με
πολλές εκπλήξεις.
Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί
διαγωνισμός «ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ 2014» για
το καλύτερο πλήρωμα στην πλατεία
Αγάλματος. Η κριτική επιτροπή του
Σφηττός, τμήμα πνευματικού κέντρου,
θα αποφασίσει σύμφωνα με κριτήρια

κόβει βασιλόπιτα
O Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός
Σύλλογος “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ” θα
κόψει την παραδοσιακή βασιλόπιτα,
το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και
ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του
Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης, (Λ. Πουλή,
δίπλα στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης).

Παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιδιά στο Βιβλιοπωλείο “Πρόφης”

“Τζακ Ράϊαν: Πρώτη Αποστολή”
στική περιπέτεια “Τζακ Ραϊαν: Πρώτη Αποστολή” (Jack
Ryan: Shadow Recruit) και τη συνέχεια της αγαπημένης
ταινίας κινουμένων σχεδίων “Εγώ, ο Απαισιότατος 2”
(Despicable Me 2).

και άλλοι τοπικοί σύλλογοι. Οι δηλώσεις συμμετοχών συνεχίζονται έως
την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Όσοι
επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν
αίτηση στο: admalliou@gmail.com ή
απευθείας στο γραφείο Διοίκησης του
ΣΦΗΤΤΟΣ (Δημαρχείο, 3ος όροφος,
καθημερινά, ώρες 08:00-14:00).
Η έναρξη θα γίνει στις 11:30 με το πα-

Οι Εκδόσεις Πατάκη έχουν καθιερώσει
για τον αγαπημένο ήρωα των παιδιών

την Ημέρα Τριγωνοψαρούλη, που
φέτος θα γιορταστεί για τέταρτη χρονιά με μια ιδιαίτερη δράση. Αποτυπώνοντας τον Τριγωνοψαρούλη στον
χάρτη της Ελλάδας με το μήνυμα «κάνουμε καινούριους φίλους, αποδεχόμαστε το διαφορετικό, αντιστεκόμαστε

στον ρατσισμό». Στο πλαίσιο αυτής της
δράσης ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος επισκέπτεται 8 σημεία πόλεις, μέσα σε
αυτές και το Κορωπί, μιας που κατοικεί στη γείτονα πόλη Παιανία και εργάζεται
στην
Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ανατολική Αττική.

Φτιάχνω αποκριάτικη μάσκα
Εργαστήρι αποκριάτικων μασκών με
την τεχνική του ντεκοπάτς (decopatch) για τα παιδιά και τους γονείς!
Με την καλλιτέχνιδα Ορέλια.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα
12 το μεσημέρι
Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 128 •
Κορωπί, 19400 Κρωπία
Τηλ./fax. 210 60 20 515
e-mail: kalomoiraprofi@gmail.com
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Προσκυνηματική εκδρομή
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει την
6η του Εκδρομή για το Εκκλησιαστικό Έτος 2013-2014,
στις 27 Φεβρουαρίου, με προορισμό την Ι.Μ. Σωτήρος,
στο Μήλεσι Ορωπού, το Μοναστήρι το οποίο ίδρυσε και
μόνασε ο νέος και σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας,
Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Θα αναχωρήσουν
στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό, στην Ιερά Μονή θα επιτελέσουν Παράκληση και Εσπερινό και θα επιστρέψουν
γύρω στις 7 το βράδυ!

"H απότομη ενηλικίωση της
Καμηλοπάρδαλης"
Live μουσική, live performance, live φωτισμοί, live interaction
με το κοινό και τα ποτά... Πού γίνονται όλα αυτά; Στον Κινητήρα φυσικά, για 2 Παρασκευές ΜΟΝΟ!!
Οχτώ αυτοσχεδιαστές από τους χώρους της μουσικής, του
θεάτρου και του χορού σας προσκαλούν να πιείτε το ποτό
σας, να ξεπεράσετε την αμηχανία της έκθεσης στη σκηνή
και να δημιουργήσετε όλοι μαζί επιτόπου και στη στιγμή μια
παράσταση, μια ατμόσφαιρα, μια ανείπωτη ιστορία με σουρεαλιστικούς χαρακτήρες και ψυχεδελική εξέλιξη.
Η Καμηλοπάρδαλη, αφού χόρεψε, τραγούδησε κι έπαιξε με
γονείς και παιδιά, αποφάσισε να ενηλικιωθεί για δύο μοναδικές παραστάσεις.
Performers: Βίκυ Αδάμου, Φλώρα Καλομοίρη, Αλέξανδρος
Καραδήμος, Χαρά Κότσαλη, Θεοδόσης Κώνστας, Αρτεμις
Λαμπίρη, Δημήτρης Τάσαινας, Μαργαρίτα Τρίκκα.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STUDIO, Ερεχθείου 22, Ακρόπολη
Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση: 210-9248328
Παρασκευή 21 & 28/2 - Ώρα προσέλευσης: 21.00-21.30
Διάρκεια: 60’
Τιμή εισιτηρίου: 12 € με ποτά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Tριήμερη εκδρομή
στο Γαλαξίδι
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει τριήμερη εκδρομή
(1-2-3 ΜΑΡΤΙΟΥ), Απόκριες -καθαρή Δευτέρα, στο Γαλαξίδι με ξενάγηση στους Δελφούς.
Αναχώρηση το Σάββατο 1/3, ώρα 8πμ. από Βούλα.
8.30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Το κόστος της εκδρομής είναι 125 € για τα μέλη και 135 €.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 23 Φεβρουαρίου

Διήμερη εκδρομή
στην ορεινή Ναύπακτο

Μουσική βραδιά στα 3Β
για συλλογή τροφίμων

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” (Κάτω Βούλα),
οργανώνει διήμερη εκδρομή στην ορεινή Ναυπακτία,
22 & 23 Φεβρουαρίου. Θα μείνουν στο ξενοδοχείο
Crystal με ημιδιατροφή και θα έχουν αποκριάτικο ξεφάντωμα το βράδυ. Τιμή όλα μαζί 70 ευρώ.
Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Κυριακή 16/2, 6μ.μ., στο ξενοδοχείο Divani

“Ασφαλής πλοήγηση
στο διαδίκτυο
Ημερίδα οργανώνουν τέσσερις φορείς (Aπολλωνία,
Ενωση Κρητών 3Β, Νυμφόληπτος) με την αρωγή του
ΟΑΠΠΑ (νομικού προσώπου του Δήμου 3Β), την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα
από το Δημαρχείο
στη Βούλας (Λ. Καραμανλή 18).
Ομιλητής είναι ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ.
Μανώλης Σφακιανάκης και η ομάδα του.

«ΕΡΕΙΠΙΑ: ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΑΣ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗΣ»
«ΕΡΕΙΠΙΑ: ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ
ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗΣ»
H Κινηματογραφική Λέσχη
Ηλιούπολης, θα παρουσιάσει
την Κυριακή 16/2 στις 8μ.μ.
ταινία που αναφέρεται στην
ποινικοποίηση της ασθένειας
του Aids (κορύφωση της βαρβαρότητας), με τίτλο:
«ΕΡΕΙΠΙΑ: ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ
ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗΣ» της Ζωής

Μαυρουδή (ΕΛΛΑΔΑ, 2013,
έγχρωμη, 53΄)
Θα ακολουθήσει συζήτηση με
εισηγήτρια τη Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου (δημοσιογράφο
του περιοδικού Unfollow,
μέλος της παραγωγής της ταινίας).
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Οργανισμού Προώθησης
Εξαγωγών Ο.Π.Ε. (Μαρίνου
Αντύπα 86, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ).

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ - 2μμ) 6982209948 ή στο Email ena.drasi@gmail.com

Τσικνοπέμπτη στο “Μυστικό”
Η “Εναλλακτική Δράση” υπόσχετα μια παρεϊστικη,
όμορφη αποκριάτικη βραδιά με
καλό φαγητό, άφθονο κρασί και
ζωντανή ρεμπέτικη μουσική, την
Τσικνοπέμπτη 20/2 στις 9 το
βράδυ στο γνωστό στέκι “Μυστικό” στον Φιλοπρόοδο Όμιλο
Υμηττού (ΦΟΥ)
Πληροφορίες, Νίκος Σταματιάδης 6932297672

Tριήμερη εκδρομή
στο Γαλαξίδι
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει τριήμερη εκδρομή
(1-2-3 ΜΑΡΤΙΟΥ), Απόκριες - Kαθαρή Δευτέρα, στο Γαλαξίδι με ξενάγηση στους Δελφούς.
Αναχώρηση το Σάββατο 1/3, ώρα 8πμ. από Βούλα.
8.30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Το κόστος της εκδρομής είναι 125 € για τα μέλη και 135 €.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 23 Φεβρουαρίου
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ - 2μμ) 6982209948 ή στο Email ena.drasi@gmail.com

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης-Βουλας-Βουλιαγμένης διοργανώνει Μουσική Βραδιά με τους Πάνο
Τσοροτιώτη και το Μάρκο Χριστοδουλίδη την Κυριακή
16 Φεβρουαρίου, στις 18.00, στο ξενοδοχείο Divani.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με στόχο να συλλεχθούν τρόφιμα για να διατεθούν σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Η χαμένη κούκλα
Εκδήλωση για τα παιδιά οργανώνει το “Φωτεινό σημείο”
με τη θεατρική ομάδα “Φωνές” στο παραμύθι “Η χαμένη
Κούκλα” του Αλφόνσο Σάστρε και τη Σοφία την Παραμυθού με τις ιστορίες της.
Η εκδήλωση γίνεται το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στις
5μ.μ. στο χώρο του κέντρου (Ζαλόγγου 19 και Πάρου 2),
στο Δίλοφο Βάρης. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα για
στήριξη ευάλωτων ομάδων.

«Εκλεκτικές συγγένειες»
Η ομάδα ΘΑΛΗΣ+ ΦΙΛΟΙ, βάζοντας ως αφετηρία αλλά και
κατάληξη ενός κύκλου συζητήσεων τα δύο θέματα που βρίσκονται συχνά στο κέντρο των ενδιαφερόντων της, τα μαθηματικά και τη λογοτεχνία, ημερίδα με θέμα: «Εκλεκτικές
συγγένειες – Η διαλογική φύση της ανθρώπινης γνώσης
μέσα από πέντε συζητήσεις», που θα γίνει το Σάββατο 22
Φεβρουαρίου από 10.30 π.μ. ως 5 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του
Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου)
Η συζήτηση θα ξεκινήσει από το διάλογο των μαθηματικών με τα οικονομικά, θα περάσει από την πολιτική επιστήμη και την ιστορία για να επιστρέψει στο διάλογο
ανάμεσα στο μυθιστόρημα και τα μαθηματικά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πανελλήνιο Συμπόσιο
Επικούρειας Φιλοσοφίας
Μια πρόταση για την
αντιμετώπιση της κρίσης αξιών
Το Τέταρτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
(Κλειτάρχου & Αριστείδου στο Γέρακα), το Σάββατο 15
και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο.
Αξιόλογες ομιλίες και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις αναμένεται
να προσελκύσουν και φέτος εκατοντάδες φίλων της Επικούρειας
Φιλοσοφίας απ' όλη την Ελλάδα, οι οποίοι τιμούν τον μεγάλο
διαφωτιστή και ανθρωπιστή φιλόσοφο Επίκουρο και ταυτόχρονα,
προβάλλουν μια διαχρονική πρόταση πνευματικής θωράκισης
στα σημερινά κοινωνικά, οικονομικά και ηθικά αδιέξοδα.

Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών"
Πληροφορίες: www.epicuros.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα τηλ. 210-6619337

ΕΒΔΟΜΗ
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Γεφύρι της Αρτας το γεφύρι της Λεωφόρου Σπάτων;
Η γραφειοκρατία έχει και όρια, φωνάζει ο δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
Εδώ και εβδομάδες, πολίτες της περιοχής
των Σπάτων - Αρτέμιδος μας “ενοχλούν” με
τηλεφωνήματα, με παραινέσεις, γιατί δεν
γράφουμε για τη λεωφόρο Σπάτων, το γεφύρι και την ταλαιπωρία που περνάνε σε
καθημερινή βάση.
Ετσι, αφού είδαμε το σημείο και την ταλαιπωρία, μιλήσαμε με το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος και πιστεύουμε ότι βάλαμε κι εμείς
το χεράκι μας για να βγει λάβρος ο δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Χρ. Μάρκου στα

εγκαίνια της Λεωφόρου Παιανίας - Σπάτων
- Λούτσας και να τα πει έξω από τα δόντια.
Συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη 13/2
εγκαινιάστηκε η λεωφόρος Παιανίας - Σπάτων - Λούτσας. Ενα έργο που ανακούφισε
ιδιαίτερα την περιοχή, ένας δρόμος που
«ήταν μονοπάτι κι έγινε δύσβατος χωματόδρος», όπως χαρακτηριστικά είπε ο δήμαρχος Χρ. Μάρκου.

Αμεση αποκατάσταση
ζήτησε ο Δήμαρχος

Παραδοσιακό σαπούνι
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να παρασκευάζουν χειροποίητα, υποαλλεργικά σαπούνια ελαιολάδου με αγνά υλικά, χωρίς
παραπροϊόντα πετρελαίου, χημικές και επικίνδυνες ουσίες.
Tα σεμινάρια θα παραδώσουν οι εθελόντριες Ροζμαρία Λιόση και Ευγενία Κίκερη.
Το εργαστήριο είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με 5
€/άτομο, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

γκαινιάστηκε η οδός που συνδέει τις
πόλεις Παιανία - Σπάτα- Λούτσα από
τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό,
τον οποίο συνόδευε και η αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα. Ενα οδικό έργο μεγάλης σημασίας για την Ανατολική Αττική,
προϋπολογισμού 25,3 εκ. €. Την τελετή των
εγκαινίων πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος.

Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2013
στην γέφυρα της λεωφόρου Σπάτων (στο
ύψος Νάσιουντζικ) ζήτησε ο Δήμαρχος
Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Κύριε Περιφερειάρχη, δεν είναι η στιγμή
για γκρίνιες όμως θέλω να καταθέσω με την
ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης την
αγανάκτηση των 50.000 κατοίκων του
Δήμου μας και των χιλιάδων εργαζομένων
στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, για τις αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις αποκατάστασης της ζημιάς
που προκλήθηκε στην γέφυρα της Λεωφόρου Σπάτων στο ύψος του ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ, απ’
τις πλημμύρες του 2013.
Οι πόλεις μας επί της ουσίας είναι αποκομμένες απ’ την πρωτεύουσα.
Η ταλαιπωρία μας αφόρητη. Κάθε μέρα που
περνάει το πρόβλημα θα διογκώνεται.
Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί αποκατάστασης της ζημιάς και να αποδοθεί η
λεωφόρος Σπάτων στην κυκλοφορία το δυνατόν γρηγορότερα.
Η γραφειοκρατία έχει και όρια.
Ελπίζω να κατανοείτε το πρόβλημά μας και
να κινηθείτε δεόντως.»

Ε

σ.σ. Ο Περιφερειάρχης τα άκουσε. Φαίνεται
ότι έχει ανοιχτά αφτιά. Περιμένουμε απαντήσεις.

Παρόντες βουλευτές και οι δήμαρχοι Σπάτων – Αρτέμιδας Χρ. Μάρκου, Παιανίας
Δημ. Δάβαρης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος. Το
έργο στο μεγαλύτερο μέρος του χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής και από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σεμινάρια παρασκευής σαπουνιού και
κεριών στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος οργανώνει, σχεδιασμένα από
εθελόντριες, σεμινάρια παρασκευής χειροποίητου παραδοσιακού σαπουνιού με
λάδι (με την ψυχρή μέθοδο), και κατασκευή χειροποίητων κεριών, που θα πραγματοποιηθούν στο ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη,
την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις 4 μ.μ.
και αντίστοιχα στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου,
την Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα.

Εγκαινιάστηκε η οδός Παιανία - Σπάτα - Λούτσα

Xειροποίητα κεριά
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν διακοσμητικά Ρεσώ & Ρεσώ για μασάζ, Χυτό κερί &
διακόσμηση και θα γίνει παρουσίαση κατασκευής εκκλησιαστικού κεριού και λαμπάδας.
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 ώρες,
ενώ θα επιβαρυνθούν με 8 €/άτομο, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των υλικών.
Τα τμήματα θα δημιουργηθούν σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη. Δήλωση συμμετοχής μπορείτε να κάνετε στο Δημοτικό
Υποκατάστημα Μαρκοπούλου στο ΠόρτοΡάφτη (Λ. Πόρτο Ράφτη, διασταύρωση Αυλάκι-Λιμάνι), είτε τηλεφωνικώς καλώντας
στο 22990-71706. Δυνατή είναι η παρακολούθηση και των δύο σεμιναρίων.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα
να έχουν μαζί τους, δυο κατσαρολάκια
(έως 500 ml) και μια ποδιά.

ματα από την επιστροφή του ΦΠΑ. Η Ανατολική
Αττική αλλάζει. Χάρη στις προσπάθειες όλων
μας η Περιφέρεια Αττικής αλλάζει. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και δουλειές. Δεν
σταματάμε, συνεχίζουμε για να μη χαθεί ούτε
ένα ευρώ».
Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής, Χρυσάνθη
Κισκήρα υπογράμμισε ότι «Υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Η Ανατολική Αττική είναι η πύλη εισόδου – εξόδου προς την
μητροπολιτική Αθήνα. Βλέπουμε ότι η έλλειψη
υποδομών της αντιμετωπίζεται με όραμα και αναπτυξιακό σχεδιασμό».

Ήταν μονοπάτι κι έγινε λεωφόρος!

Η Ανατολική Αττική αλλάζει
Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός στο χαιρετισμό του δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Πρόκειται για ένα έργο υπερτοπικής σημασίας,
το οποίο σε συνδυασμό με την Αττική Οδό επιτρέπει σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου την εύκολη, ταχεία και κυρίως ασφαλή
πρόσβαση στις πανέμορφες παραλίες της Ανατ.
Αττικής. Με αυτά τα έργα δημιουργούνται θέσεις
εργασίας και εισρέουν στο κρατικό ταμείο χρή-

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Χρ. Μάρκου,
έκανε μία ιστορική αναδρομή του μονοπατιού
που σήμερα είναι λεωφόρος λέγοντας μεταξύ
άλλων:
«Ήταν μονοπάτι κι έγινε δύσβατος χωματόδρομος. Και στη δεκαετία του ’60, ο οραματιστής Δήμαρχος Σπάτων Χρ. Μπέκας με την συμβολή της
προσωπικής “αγγαρείας” – ένας θεσμός που φανέρωνε την στενότητα των οικονομικών πόρων
της εποχής, αλλά και την αλληλεγγύη του τοπικού πληθυσμού, ασφαλτοστρώθηκε, δενδροφυτεύτηκε και ένωσε το επίνειο του τότε Δήμου
Σπάτων, τη Λούτσα, με τον κεντρικό πολεοδομικό
της πόλης.
Η Λούτσα εξελίχθηκε ραγδαία και άναρχα πολεοδομικά με ευθύνη αποκλειστική της πολιτείας
σ’ ένα μεγάλο παραθεριστικό κέντρο. Μετονομάσθηκε σε ΑΡΤΕΜΙΔΑ υπερχειλίσθηκε πληθυσμιακά από μόνιμους κατοίκους, κι ο δρόμος που
την ένωνε με τα ΣΠΑΤΑ επιφορτίσθηκε απ’ την
συνεχή κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων, με
αποτέλεσμα στις μέρες και στις ώρες της καλοκαιρινής κυρίως αιχμής να είναι επί της ουσίας
αδιαπέραστος.
... Αυτό το έργο δεν αποτελεί απλά ένα μεγάλο
Εργο υποδομής, είναι ένα έργο που ήδη από τις
πρώτες μέρες της λειτουργίας του, ανακούφισε
τους κατοίκους. Περιορίστηκαν δραστικά τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.
Διευκολύνεται αφάνταστα η προσπέλαση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στον ΕΥΒΟΪΚΟ.
Είναι όντως ένα έργο με «ανθρώπινο πρόσωπο»
κι όχι ακόμα μια εργολαβία της αρπαχτής.
...Πολλά Συγχαρητήρια στους πρωτεργάτες του
έργου.

Ο Δήμαρχος Σπάτων διευκρινίζει σχετικά
με τους λογαριασμούς του ΝΕΡΟΥ
Αναφορικά με τις φημολογίες που σχετίζονται με την
αργοπορία αποστολής των
λογαριασμών ύδρευσης, θα
θέλαμε υπεύθυνα και ξεκάθαρα να σας ενημερώσουμε ότι:
1ον Η καθυστέρηση αποστολής των λογαριασμών οφείλεται
σε
δικαστική
απαγόρευση, που προκλή-

θηκε από παρεμβάσεις ομάδας καταναλωτών και η αποστολή θα γίνει με την έκδοση
της δικαστικής απόφασης
που εκκρεμεί.
2ον Η έναρξη αποστολής
των λογαριασμών θα γίνει
τμηματικά και θα λαμβάνει
υπ’ όψη της τις μετρήσεις
των τετραμήνων που κανονικά γίνονται.

3ον Οι τιμές χρέωσης σύμφωνα με τις τελευταίες
αποφάσεις του Δ.Σ. θα είναι
αισθητά μειωμένες.
4ον Για τις χρεώσεις του
2014 θα ισχύσουν ειδικά
μειωμένα τιμολόγια για τις
εταιρείες και τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται
υδροβόρες.

ΕΒΔΟΜΗ

«Αλλάζουμε Μαζί»
Ιδρυτική Διακήρυξη στην Παιανία
Tην Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, ώρα 7μ.μ. στο Μουσείο
Βορρέ θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε Μαζί» με υποψήφιο τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Ισίδωρο Μάδη.
Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων του συνδυασμού, αλλά και των βασικών σημείων
του προγράμματος της δημοτικής παράταξης.

Eπιλέγουν υποψήφιο Δήμαρχο
στη Ριζοσπαστική Κίνηση 3Β
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ολοκληρώνει τη μεθεπόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΦΛΕΒΑΡΗ, στις 10:30 πμ, στην
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ, τη διαδικασία επιλογής του υποψήφιου Δήμαρχου - επικεφαλής του
εκλογικού συνδυασμού της.
Δικαίωμα ψήφου, αλλά και υποψηφιότητας, έχουν
όλα τα μέλη της Κίνησης, υπό την προϋπόθεση πως
θα έχουν εγγραφεί μέχρι την Παρασκευή 21 Φλεβάρη.
Στην προηγούμενη Συνέλευση, προτάθηκαν από τα
μέλη 55 υποψήφιοι Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι
και 8 υποψήφιοι για τη θέση του υποψηφίου Δημάρχου, που είναι: ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. Η τελική επιλογή θα γίνει με
ψηφοφορία, στη συνέλευση της Κυριακής 23/2.

Δημόσια ενημέρωση
από τον τ. Δήμαρχο Κερατέας
Σταύρο Ιατρού
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Εργαστηριακό Κέντρο Koρωπίου (πρώην ΣΕΚ)
Μια πρότυπη εργαστηριακή μονάδα
με καινοτόμες εφαρμογές
Το πρωτοποριακό 2o Εργαστηριακό
Κέντρο (πρώην ΣΕΚ) που υποστηρίζει
το 1ο ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ Κορωπίου, το 1ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΙΕΚ Μαρκοπούλου ξανά στο προσκήνιο!
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν.
Κιούσης επισκέφτηκε 31/1, την «καρδιά» της δημόσιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Κορωπί, το
2ο Εργαστηριακό Κέντρο Κορωπίου
(πρώην 2ο Σχολικό Εργαστηριακό
Κέντρο- ΣΕΚ).
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωσή του και συνοδευόταν από τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο Ανδρέα Ντούνη
και την πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής δημοτική σύμβουλο Γεωργία Μπούτση-Θεοχάρη.
Εκεί συνάντησαν τον Διευθυντή και
υποδιευθυντή του 2ου Ε.Κ., Θανάση
Παπαγγελή και τον Μιχάλη Αραμπατζή και περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις για να αποκτήσει ιδία γνώμη για
την κατάσταση του εξοπλισμού του
Ε.Κ., τις δυνατότητες που παρέχει
στους μαθητές των, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑΣ
καθώς και στην εν δυνάμει υποστήριξη
του Δήμου Κρωπίας και των δομών
του από καινοτόμες εφαρμογές ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργίας με
χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα
που έχει αναπτύξει η Διεύθυνσή του.
Η αντιπροσωπεία του Δήμου έδειξε
εντυπωσιασμένη από την πληρότητα
και το σύγχρονο εξοπλισμό των εργαστηρίων που λειτουργούν, ενώ ενημερώθηκε για τις νέες ειδικότητες και
αντιστοιχίσεις σύμφωνα με τον νόμο

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ» και τέως Δήμαρχος Κερατέας κ. Σταύρος Ιατρού θα προβεί σε δημόσια ενημέρωση με θέμα: «Ο
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014». Η ενημέρωση θα
πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις
11π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας.

Δήμος Γλυφάδας-ΣΠΑΥ
Ο Δήμος Γλυφάδας και ο Σύνδεσμος Προστασίας
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) διοργανώνουν εθελοντική δενδροφύτευση νέων δέντρων στον Υμηττό.
Κυριακή 16/2, 10.00 π.μ. στο τέρμα της οδού Ζαΐμη
Πρόσβαση από: Γούναρη – Ανθέων – Μετσόβου δεξιά οδός Ζαϊμη και
Κυριακή 23/2, 10.00 π.μ. στην οδό Προγκιποννήσων
Πρόσβαση από: Κ. Αθανάτου – Αγ. Νεκταρίου Πυροφυλάκειο - Πριγκιποννήσων.

Κουκλοθέατρο στο ανενεργό πλέον εργαστήριο βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

4203/2013 για τα ΕΠΑ.Λ και την ετοιμότητα για ανταπόκριση αυτού του
πρωτοποριακού εργαστηριακού κέντρου.
Με “σφιγμένο στομάχι” βγήκαν από τις
άρτια εξοπλισμένες αίθουσες που κάλυπταν ειδικότητες και καταργήθηκαν
από το Υπουργείο Παιδείας, πέρυσι το

ΕΠΑ.Λ ώστε περισσότεροι μαθητές
και άλλοι συμπολίτες μας, όλων των
ηλικιών, να επιλέξουν εκπαίδευση με
ειδίκευση και άμεση επαγγελματική
προοπτική και τέλος να προασπίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το 2ο Ε.Κ. είναι ένα “κόσμημα” για την

καλοκαίρι. Το μεράκι των εκπαιδευτικών, των υπευθύνων του Ε.Κ και των
εκπαιδευομένων ήταν αποτυπωμένο
στις πόρτες και τους τοίχους των εργαστηριακών αιθουσών. Οι εικόνες
τους προβλημάτισαν για τον σχεδιασμό των κρατικών πολιτικών στον
χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης.

ελληνική εκπαίδευση. Ο διευθυντής
της και το ολιγομελές προσωπικό του
έχουν δημιουργήσει, κόντρα σε όλες
τις παθογένειες της ελληνικής κρατικής δομής, μια πρότυπη εργαστηριακή μονάδα».

Το πρότυπο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο
Ανατολικής Αττικής στο Κορωπί λειτουργεί σε τρία διαφορετικά ωράρια
ημερησίως και εξυπηρετεί εργαστηριακά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 1ο ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ, το 1ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΙΕΚ Μαρκοπούλου. Το 2ο Ε.Κ έχει την «τιμητική» του προβολή, σε ιστοσελίδες
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(https://joinup.ec.europa.eu) καθώς και
σε παγκόσμιο ιστότοπο για τις ΤΠΕ
(www.ictparliament.org) προβάλλοντας
καινοτόμες εφαρμογές που έχει αναπτύξει με πρωτοβουλία του, ο Διευθυντής του Θ. Παπαγγελής (καθηγ.
Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής με
εξειδίκευση στην Ψυχική Υγεία και το
Μanagement) και η ομάδα που τον
υποστηρίζει.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης
δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να ανυψώσουμε το ηθικό των εκπαιδευτικών και
των μαθητών, να προβάλλουμε το
έργο που παράγει το 2ο Ε.Κ προς το
ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ και το 1ο Εσπερινό

Η πρόεδρος της Β/θμιας Σχ. Επιτροπής δήλωσε ότι «οι προσπάθειες των
εκπαιδευτικών, των συλλόγων γονέων
κηδεμόνων για να κάνουν τα σχολεία
των ΕΠΑΛ στο Κορωπί, πρότυπα,
είναι αξιέπαινες. Εμείς στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων μας είμαστε πάντα
στο προσκήνιο για να αντιμετωπίσουμε κάθε λειτουργικό εμπόδιο και
να διευκολύνουμε το έργο τους».

Ο διευθυντής του 1ου Εσπερινού Σ. Μασέλης, ο διευθυντής του 2ου Ε.Κ. Κορωπίου Αθ. Παπαγελής και ο καθηγ.
πληροφορικής Καρασαχινίδης.
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«Ιογενής Ηπατίτιδα - Επιδημιολογία - Φυσική Πορεία Πρόληψη - Αντιμετώπιση»
Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο: «Ιογενής Ηπατίτιδα - Επιδημιολογία - Φυσική Πορεία - Πρόληψη Αντιμετώπιση», οργανώνει η Διεύθυνση Δ/θμιας
Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα: 12.30 – 14.45.

Εισηγητής ο διακεκριμένος Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας, Γαστρεντερολόγος, Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών Μανωλακόπουλος Σπήλιος.
Οι Εκπαιδευτικοι του πρώην 2ου Γραφείου, θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Ημερίδα στις
4 Μαρτίου, στο 7ο Λύκειο Αχαρνών και ώρα: 12.30 –
14.45.

«Τουρισμός και Υγεία»
Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, δια

Περί ιατρικής αμοιβής
Μυθολογία και άλλα σχετικά ιατρικά ευτράπελα
Η ιατρική αμοιβή, νόμιμη και παράνομη,
αποτέλεσε πάντοτε το προσφιλές θέμα,
για τον όποιο σχολιασμό, όλων των εποχών.
Αλλά αυτή η απαίτηση της ιατρικής αμοιβής, υπήρξε από τα αρχαία χρόνια έθος
κοινωνικά αποδεκτό, αλλά και θεϊκά εντολοδοσμένο, όπως θα διαπιστώσομε παρακάτω.
Γυρνώντας στα αρχαία χρόνια λοιπόν, συναντάμε τις λέξεις, μισθός, σώστρα,
άθλον, γέρας, ιατρεία, δωρεά, τιμή, επίχειρα, να αναφέρονται και να εννοούν,
την αμοιβή του ιατρού.
Στους Λατίνους εξ’ άλλου σχετική ήταν η
λέξη Salarium, honor και στους Γάλλους το
honoraires.
Από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη μάλιστα,
μαθαίνομε να γίνεται και μυθολογική αναφορά του αιτίου της ‘’επί χρήμασι’’ ιατρικής
εξάσκησης.
Γνωρίζομε λοιπόν, ότι ο Ασκληπιός, ήταν
γιός του Απόλλωνα και της νύμφης Κορωνίδας, και μάλιστα ο μοναδικός, εξ ού και
ο μόνος απόγονός του.
Οι λεπτομέρειες όμως της γέννησης του
Ασκληπιού του θεού της Iατρικής, οι
οποίες ειρήσθω εν παρόδω παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως να μην είναι
και τόσο γνωστές.
Ο Φοίβος Απόλλων λοιπόν, ή άλλως Λοξίας και Λύκιος καλούμενος, ήταν ο επιθυμητός για την ομορφιά του θεός, ο
οποίος δεχόταν συνεχείς προκλήσεις από
το γυναικείο φύλο για στενή συνεύρεση.
Τελικά παντρεύτηκε την Νύμφη Κορωνίδα,
αλλά ή Κορωνίδα όχι μόνο ήταν Νύμφη,
αλλά ήταν όπως φαίνεται και νυμφομανής
στο άθλημα, διό και τον ηπάτησε.
Το κακό δεν ήταν μόνο, πως ο Απόλλων
την συνέλαβε επ’ αυτοφόρω εν τη πράξει,

αλλά το χειρότερο ήταν πως το έμαθε και
η κακόγλωσση οικογένεια.
Γιατί ο σύζυγος ο Απόλλωνας, όπως να το
κάνομε ήταν καλός και ανεκτικός, σαν
όλους τους συζύγους που αγαπούν τη γυναίκα τους μαζί και τα καμώματα τους, γι΄
αυτό εδίσταζε πολύ περί του πρακτέου.
Όθεν η οικογένεια μετά το καθιερωμένο
συμβούλιο παρενέβη και αποφάσισε να
δράσει αυτόβουλα. Έτσι ανέθεσε στην
αδελφή τού Απόλλωνα, την Αρτέμιδα να
περισώσει ό,τι είχε απομείνει από συζυγική τιμή και αξιοπρέπεια.
Τώρα γιατί η τιμή του κάθε άνδρα συζύγου,
θα πρέπει να εξαρτάται από το γεννητικό
όργανο της αγαπημένης του γυναίκας,
αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπόρεσα
ποτέ να επιλύσω.
Προς τούτο λοιπόν η ‘Αρτεμις, έπιασε την
μοιχαλίδα γυνή, που μάλιστα ήταν όπως είπαμε στην εγκυμοσύνη του Ασκληπιού,
την εγύμνωσε, την έδεσε προσεκτικά
επάνω σε ένα πάσαλο και άρχισε να ασκείται επί του αμαρτωλού σώματος της , στην
δια του τόξου σκοποβολή, μέχρι που την
εσκότωσε τελείως και αυτή έπαυσε να αναπνέει.
Τελείως άπνους λοιπόν η μοιχαλίς, ήγουν
νεκρά και δεμένη συμβολικά επί του πασάλου, - στο συμβολικό αμαρτωλό όργανο
που την έφαγε -, νεκρά αλλά και εγκυμονούσα με έμβρυο εν ζωή. Αυτό δε ήταν
που αναστάτωσε διπλά τον δυστυχή
Απόλλωνα.
Ο Απόλλων ο οποίος εξ εγωισμού ουδόλως αμφέβαλε για τον πραγματικό σπερματικό πατέρα, και ώς εν τη πράξει, ο
μετέπειτα καλός χριστιανός, το μόνο που
εσκέφθη ήταν να διασωθεί ο μικρός Ασκληπιός και να αποκτήσει επιτέλους το ιατρικό
ιερατείο, ένα δικό του, τον δικό του θεό.

της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, συνδιοργανώνει με
τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτιστικού και Ψηφιακού
Τουρισμού, Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο: «Τουρισμός και Υγεία»
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου και ώρα: 10.00 - 17.00, στην αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη, του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού.
(Περικλέους 55)
Υπευθυνη Αγωγης Υγειας Δρ. Ανθή Γεωργιάδου
Κιν: 6944831880,
mail: anthyg26@yahoo.gr

Εν τώ άμα λοιπόν συνήλθε και με τον Ερμή
για βοηθό, «δράξας κοφτερήν μάχαιραν,
διήνοιξε επιτυχώς την κοιλία, τής εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης Κορωνίδος»,
και εξήγαγε σώο, ζωηρό και χαμογελαστό,
τον τρυφερό Ασκληπιό.
Μα θα μου πείτε: «Ο Απόλλων, ένας θεός
του Ηλίου και του Φωτός και της Μουσικής,
πως ήξερε να χειρουργεί;». Αλλά και γιατί
να μην ξέρει. Θεός δεν ήταν, και ακόμη
δεν θα ήταν ο αυριανός πατέρας του θεού
της Ιατρικής; Εξ άλλου και το σπουδαιότερο «συγγενής γιατρού δεν θα γινόταν;»
Μήπως και αμφιβάλλετε, πως και όλοι της
οικογενείας του γιατρού και ιδιαίτερα οι
γυναίκες τους, δεν είναι και αυτές και λίγο
«γιατρέσσες»;

Ο Ασκληπιός λοιπόν κατά την γραμμένη
μοίρα του, όταν μεγάλωσε έγινε γιατρός
και μάλιστα καλός και σαν γιός θεού απέκτησε και αυτός κατά το σύνηθες κληρονομικώ δικαιώματι, ουράνιο
έδρα, την
έδρα του θεού της Ιατρικής.
Έκτοτε ο Ασκληπιός εξασκούσε σαν
όραμα και λειτούργημα, την ιατρική με μεγάλη επιτυχία, χωρίς να παίρνει ποτέ χρήματα ή άλλη αμοιβή εκ των παρεχομένων
του υπηρεσιών, που λένε σήμερα.
Οι ιατρικές του επιτυχίες του όμως, ενόχλησαν τον Πλούτωνα, τον θεό του ΄Αδη
και βασιλιά των Νεκρών, όταν διαπίστωσε,
ότι λόγω αυτής της τέχνης του Ασκληπιού, δεν κατέβαινε πια στο κράτος του
κανένας νεκρός.
Έτσι το δημογραφικό πρόβλημα, στον οσημέραι συρρικνούμενο αριθμητικά πληθυσμό
του Άδη, είχε αρχίσει να γίνεται εμφανές
και ανησυχητικό.
Ο Πλούτων
λοιπόν,
ανέβηκε στον

Ολυμπο και μετέφερε τις ενστάσεις και τις
διαμαρτυρίες του στον πατέρα όλων των
θεών, στο Δία.
Ο Δίας παρά την μακροθυμία του εξοργίστηκε με τον Ασκληπιό για την ανόσια παρέμβαση του στην εκ θεού καθεστηκυία και
προγραμματισμένη τάξη της πορείας της
ζωής του ανθρώπου.
Και τότε με κεραυνούς κατέκαυσε και
εξόντωσε τον Ασκληπιό.
Ο Απόλλωνας θρηνώντας τον χαμό του
μοναδικού γιού του και μη μπορώντας να
τα βάλει κατ΄ευθείαν και άμεσα με τον πατέρα των θεών, τον Δία, αποφάσισε έμμεσα
να πάρει την εκδίκησή του, εξοντώνοντας
τους Κύκλωπες, τους τεχνίτες δηλαδή που
έφτιαχναν τους κεραυνούς του.
Τότε ο Δίας θύμωσε για τα καλά.
Καίτοι θεός όμως ο Δίας και ο πατέρας
όλων των θεοτήτων, άλλο θεό δεν μπορούσε και δεν ήταν επιτρεπτό να τιμωρήσει, γιατί μια τέτοια πράξη θα ανέτρεπε
την Ουράνιο τάξη των Ολυμπίων.
Έτσι η μήνις του Δία εστράφη εναντίον
των οπαδών και διακόνων της τέχνης της
ιατρικής, τους οποίους υποχρέωσε να μην
την εξασκούν ποτέ δωρεάν, αλλά πάντοτε
έναντι αμοιβής.
Και με αυτό τον τρόπο ελύθη και το δημογραφικό πρόβλημα στον Άδη. Σε τελικό
συμπέρασμα η απαίτηση της ιατρικής αμοιβής είναι εκ θεού εντολή, την οποία κανένας θνητός δεν μπορεί να παραβεί.
Η ιατρική όμως, είναι και θα παραμείνει ένα
ρομαντικό θεϊκό άθλημα σε βάση όχι κάποιας απόφασης ενός Ολυμπίου, αλλά της
“περί του πλησίον“ πρωτοχριστιανικής εντολής, παρά τον υλικό ευτελισμό της, από
τους επιδόξους επιόρκους και υποτελείς
του Μαμωνά.
Πάντοτε όμως πρέπει να λαμβάνεται υπ΄
όψιν, τουλάχιστον από τους «έχοντες», το
ότι οι ιατροί από την άσκηση του επαγγέλματος τους επιζούν, και εξ αυτού
«εστιάζονται», αρκεί βέβαια πάλι, στο λειτουργικό αυτού του επαγγέλματος, να τηρείται η Σωκρατική ηθική.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Πηγές βοηθητικές
1) Houtzager G: “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Καρακωτσόγλου
2) Κινδύνης Αντ: “Ιατρική αμοιβή” (από Βρεττού Ι. ‘’Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν” του 1911 σελ 103)
3) Αραβαντινού Αρ.: “Τα θαύματα του Ασκληπιού”, (αναφερεται από τον Κινδύνη)
4) Ackerknecht E.: “Ιστορία της Ιατρικής”, Εκδ. Μαραθία
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Μεθοδεύουν αποχή
στις ευρωεκλογές
Μεθοδεύουν την μεγαλύτερη αποχή του αιώνα στις ευροεκλογές, για να μη φανεί η δυσαρέσκεια του κόσμου
στην Ευρώπη των οικονομισάριων και της καταδυνάστευσης των λαών.
Ετσι προγραμματίζουν τις εκλογές τη δέυτερη Κυριακή
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, που θα σημειώσει ρεκόρ αποχής. Κι αυτό γιατί ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται για να ψηφίσουν δεν είναι δυνατόν να
τρέχουν δύο Κυριακές στο χωριό ή στην επαρχία ή
στην περιφέρεια.

Μπράβο Πρόεδρε
«Υπάρχουν κι άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα: Κοινοπολιτεία Κύπρου, Προξενείο Ρόδου...»
Κυρ. Κικίλιας, πρόεδρος Δ.Σ.
Οφείλω να σε συγχαρώ πρόεδρε, γιατί πράγματι είναι πάρα
πολύ σοβαρό θέμα, το δεύτερο σχέδιο Ανάν που έρχεται
για διαμελισμό τους Κύπρου, αλλά και η αλλαγή ονομασίας του Προξενείου Ρόδου σε “Προξενείο Ανατολικού Αιγαίου”, κάτι μυρίζει...
Γιατί όπως λέει ο σοφός λαός, αν δώσεις τη γη και το
ύδωρ παραδίνεσαι, αφοπλίζεσαι...

Απαγόρευσαν εκπομπή
για το Φαρμακονήσι
Γιατί απαγόρευσαν την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη
για το Φαρμακονήσι; Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψαν οι
δημοσιογράφοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.
Εχει έρθει έγγραφο στο σταθμό από την πρωτοδίκη της Κω
η οποία απαγορεύει να μεταδοθεί την ερχόμενη Τρίτη η εκ-

πομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, η
οποία έχει ως θέμα την τραγωδία στο Φαρμακονήσι.
Η πρωτοδίκης αιτιολογεί την κίνησή της σημειώνοντας ότι
με την μετάδοση της εκπομπής θα παραβιαστεί η μυστικότητα της ανάκρισης για τον πνιγμό των 12 μεταναστών!
Κάποιο λάκο έχει η φάβα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Aστυνομικοί - ανακριτές
μέσα σε σχολικές τάξεις!!!
Στο αστυνομικό κράτος που ζούμε το είδαμε κι αυτό. Με
εντολή της ΓΑΔΑ κλιμάκια αστυνομικών μπαίνουν μέσα σε
σχολικές τάξεις και κάνουν περίεργες ερωτήσεις στους
μαθητές: τί ψηφίζουν οι γονείς τους, αν συμμετέχουν σε
διαδηλώσεις. Κι όταν λέμε σχολεία αρχίζουν από τα Νηπιαγωγεία!
Τα νέα “έσκασαν” μόλις προχθές, όταν οι εκπαιδευτικοί
στις αντιδράσεις τους άκουσαν το “κάτσε καλά” γιατί υπάρχει εντολή από τη ΓΑΔΑ! Καταγγελίες έγιναν από σχολεία
της Αγίας Παρασκευής, της Καλλιθέας, κέντρου της Αθήνας, Κερατσινίου, Αγ. Παρασκευής, του Ψυχικού. Mεγάλη
αναστάτωση έχει προκύψει μέσα στην σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα

Μαζική δολοφονία με την άδεια του ελληνικού κράτους
Οι περιεχόμενες ουσίες στα μίγματα των χημικών αεροψεκασμών είναι στην πραγματικότητα όπλα. Είναι τα μελλοντικά
όπλα μαζικής καταστροφής, σε πειραματικό στάδιο κι εμείς είμαστε τα πειραματόζωα. Ο Ντένις Κούσισνιτς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και μέλος της Επιτροπής
Διατήρησης του Διαστήματος εισηγήθηκε το 2002 στην Βουλή
των Αντιπροσώπων να απαγορευθούν οι χημικοί αεροψεκασμοί, τονίζοντας μεταξύ άλλων στην τεκμηριωμένη εισήγησή
του ότι «είναι όπλα».
Ενισχυτικό της άποψης του Κούσισνιτς είναι το πείραμα
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Programme)
που διεξάγεται εδώ και δέκα περίπου χρόνια στην πόλη Wacon
της Αλάσκας, όπου έχουν εγκατασταθεί πολύ υψηλές κεραίες
εκπομπής υψηλής συχνότητας ακτινοβολίας που φθάνει ως
την ιονόσφαιρα προκαλώντας διαρροή φορτισμένων σωματιδίων από την ιονόσφαιρα στη γη, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ηλεκτρικών βραχυκυκλωμάτων και κατά
συνέπεια την απενεργοποίηση κάθε μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε αεροπλάνου, τρένου, πλοίου και αυτοκινήτου
στην ακτίνα εκπομπής των κεραιών αυτών, όποτε και γιά όση
ώρα εκπέμπουν. Κι εδώ έρχεται η επισημανση ότι τα σωματίδια βαρίου και αλουμινίου που εμπεριέχονται στα μίγματα αεροψεκασμών είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού και μπορούν
να μεταφέρουν ηλεκτρικά φορτία σε μεγάλες αποστάσεις.
Πολλοί επιστήμονες –μεταξύ τους και Αμερικανοί- εκφράζουν
απερίφραστα και κατηγορηματικά την άποψη ότι πίσω από τα πειράματα των αεροψεκασμών και το HAARP βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο η επόμενη γενιά όπλων μαζικής καταστροφής,
αφού θα είναι πανεύκολα εφικτό να αδρανοποιείται οποιαδήποτε
–υπό ανεπιθύμητο καθεστώς- χώρα. Επιπρόσθετα τα μικροσωματίδια των αεροψεκασμών, με την αποδεδειγμένη πλέον επίδραση που έχουν στην διαμόρφωση κλιματολογικών συνθηκών,
θα μπορούν κατά βούληση να προκαλέσουν μακρόχρονες περιόδους ξηρασίας η κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων στην χώρα με
την ανυπάκουη κυβέρνηση. Όπλο μαζικής καταστροφής, ικανό
να γονατίσει τη χώρα-στόχο δίχως την παραμικρή απώλεια γιά
τον επιτιθέμενο άρπαγα, ούτε καν τη ζωή ενός στρατιώτη.
Χρησιμοποίησα σκοπίμως τον όρο «ανυπάκουη κυβέρνηση»,
αφού η υποταγή και αναντίρρητη υπακοή ανθρώπων και λαώνεθνών είναι ο πρωταρχικός στόχος της προσφιλούς του Γιωργάκη Παπανδρέου «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» των περίπου
χιλίων διεστραμμένων, σχιζοφρενών και σατανολατρών που
θεωρούν τον πλανήτη μας ως τσιφλίκι τους κι όλους εμάς τους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Β’ Μέρος
άλλους κολλήγους τους. Σε περίοπτη θέση και ιεραρχική βαθμίδα μεταξύ των πλέον μαζικών δολοφόνων του πλανήτη βρίσκεται ο επικίνδυνος ψυχοπαθής Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ,
επιφανές μέλος της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ και της Τριμερούς και υπερυπουργός στην κυβέρνηση Κάρτερ των ΗΠΑ.
Επιπλέον, το εξόχως βλαμένο αυτό ον συγκαταλέγεται στους
πρωτεργάτες των χημικών αεροψεκασμών και μιάς σειράς
άλλων αμερικανικών υπερόπλων μαζικής καταστροφής και
ελέγχου. Σ’ ένα εμετικό κι εφιαλτικό παραλήρημα της σχιζοφρένειάς του ο Μπρεζίνσκυ συνέγραψε και κυκλοφόρησε ένα
βιβλίο-οχετό αλαζονικής παράνοιας με τίτλο «Μεταξύ δύο
εποχών». Φράση-κλειδί και αποκαλυπτική των ορέξεων παγκόσμιας κυριαρχίας της σατανο-παρέας του Μπρεζίνσκυ είναι
η περιλαμβανόμενη στο βιβλίο: «Στόχος: Μία πιό ελεγχόμενη
και κατευθυνόμενη κοινωνία».
Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες του συστήματος HAARP σε
συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη, κατά βούληση ρίψη χημικών ου-

σιών μπορούν να αποσταθεροποιήσουν και τελικά να καταστήσουν ελεγχόμενο τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η διάσταση της
εσαεί μονιμότητας των chemtrails στο έδαφος και στην τροφική
αλυσίδα, όπου τελικά καταλήγουν, είναι όχι απλά ανησυχητική,
είναι εφιαλτική. Κι εδώ προβάλλει και τίθεται το εύλογο ερώτημα: Οι μαριονέτες που παριστάνουν τους «Έλληνες» κυβερνήτες δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που μαζί με τα 11
εκατομμύρια Έλληνες διατρέχουν και οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους; Προφανέστατα τον αντιλαμβάνονται, αλλά οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις που λαμβάνουν από τ’ αφεντικά τους καταλήγουν πάντοτε στην πολύ πειστική επωδό «σκάσε και
πίστευε». Άλλωστε είναι όλοι κρατημένοι με όζοντα πειστηριάκια αμαρτιών κι έπειτα «πόσο θα ζήσουμε μωρ’ αδερφάκι μου;
εδώ ΄ναι η φτιάξη η καλή, ότι φάμε ότι πιούμε κι ότι αρπάξει ο
κ...ς μας» (ιδιαιτέρως εκτεταμένος εις τινες εξ αυτών, ως υποδειγματική απεικόνιση του «πρωτογενούς πλεονάσματος»).
(Στο επόμενο, τρίτο και επί του παρόντος τελευταίο μέρος
της έρευνας, θα δούμε την εν Ελλάδι δράση των ψεκαστικών, τις αντιδράσεις και καταγγελίες φορέων και προσωπικοτήτων, καθώς και την συνένοχη –πλην εξαιρέσεωνσιωπή του πολιτικού κόσμου).

Δυό ξεκάρφωτα καρφάκια
- Περίσσεψε η μικρόνοια και η μικροψυχία στην πλειοψηφία του Δ.Σ. των 3Β όταν απέρριψαν την πρόταση Κοντονή
γιά έρανο αγάπης υπέρ των σεισμοπαθών της Κεφαλλονιάς. Και να σκεφτείτε ότι οι ίδιοι άνθρωποι στις παραμονές
των προσεχών δημοτικών εκλογών θα ζητήσουν την ψήφο των συνδημοτών τους, διατυμπανίζοντες -εκτός των άλλων
αμφίβολων «αρετών» τους- και τις «κοινωνικές ευαισθησίες» τους. Ας θυμηθούν στην κάλπη οι δημότες εκείνη την ψυχικά μίζερη άρνηση. Στον Διονύση Κοντονή μπορούν κατά καιρούς να καταλογιστούν διάφορα. Στοιχειώδης ακριβοδικία επιβάλλει να του αναγνωριστεί ότι είναι ευαίσθητος αποδέκτης των σημαινόντων και σημαντικών μηνυμάτων.
- Μικρόνοια και μικροψυχία ταλανίζουν, επίσης συχνότατα, ένιους «ιθύνοντες» άνοες νόες της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αποτέλεσμα να εισπράττουν τα ενίοτε κυριολεκτικώς «επίχειρα» οι πολίτες, αλλά και να αναδεικνύεται το παλαιόθεν ρηθέν και αιέν επίκαιρο «δουλειά δεν είχε ο διάολος, γ.....ε τα παιδιά του». Η θέση που τοποθετήθηκε η
αστυνομική σκοπιά στη νέα διαμονή Καμμένου στη Βουλιαγμένη, βοά ότι εκείνος που την επέλεξε, στερείται και των
στοιχειωδών γνώσεων ασφαλείας, πέραν του ότι εμφανώς και ιταμώς θεωρεί τους χαμηλόβαθμους συναδέλφους του
ως αναλώσιμους. Τριάντα μέτρα μακριά από την είσοδο της οικίας η σκοπιά και με την πλάτη της εφαπτόμενη ζουγκλοειδούς δασυλίου. “Επιθεωρητή Κλουζό”, δεν είσαι - κατά την ταπεινή μου άποψη, ικανός ούτε γιά να συλλάβεις
πιτσιρικά που έκλεψε σοκολάτα απ’ το περίπτερο. Κι έπειτα, είπαμε να τους έχετε αναλώσιμους, αλλά τόσο εμφανώς
γραμμένους σ’ εκείνα που δεν έχετε, είναι ντροπή ορέ. Μάνα τα γέννησε, μην πω τίποτα για τις «κλάρες» και το υφάκι
σας κόθορνοι.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πληθαίνουν οι γυναίκες που ζουν μόνες τους
Ο Άγιος του έρωτα
και τρόποι εορτασμού του
σε διάφορες χώρες
Στην Ουαλία, εκατοντάδες χρόνια πριν, αντάλλασσαν δώρα
ξύλινες κουτάλες που στόλιζαν με καρδιές, κλειδιά και
κλειδαριές. Η διακόσμηση αυτή σήμαινε το ξεκλείδωμα της
καρδιάς της γυναίκας ή του άνδρα που λάμβανε το δώρο
αυτό.
Στο Μεσαίωνα, οι νεαροί άνδρες αλλά και οι γυναίκες
έγραφαν τα ονόματα τους στα μανίκια τους, για να δουν
ποιος ή ποια θα ήταν ο Βαλεντίνος ή η Βαλεντίνα τους. Τα
φόραγαν για μία ολόκληρη εβδομάδα, πράγμα με το οποίο
έδειχναν πόσο νοιάζονται για τον εκλεκτό και την εκλεκτή
της καρδιάς τους.
Σε άλλες χώρες πάλι οι γυναίκες έπαιρναν ως δώρο ενδύματα. Αν τα κρατούσαν, ήταν δείγμα του ενδιαφέροντος
και της αγάπης που ένιωθαν για τον άνδρα που τους τα χάριζε. Εξέφραζε επίσης την επιθυμία τους να τον παντρευτούν.
Σήμερα, όσοι γιορτάζουν τον Βαλεντίνο, έχουν πιο απλούς
και εμπορικούς τρόπους να περάσουν την ημέρα του αγίου.
Ένα μπουκέτο λουλούδια για τους ρομαντικούς, ένα δείπνο για τους πιο κλασικούς, καρδούλες και κόκκινα μπιχλιμπιδάκια για τους εμπορικούς ή ένα kinky εσώρουχο για
τους πιο μοντέρνους. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που δεν
τον γιορτάζουν καθόλου, είτε από άποψη, είτε από έλλειψη
συντρόφου...

Παγκόσμια ημέρα
κατά του παιδικού καρκίνου
15 Φεβρουαρίου
Για μια ακόμη φορά θα τονίσουμε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. 250.000 παιδιά πάσχουν από διάφορες μορφές καρκίνου
ανά τον κόσμο. Πάνω από 150.000 θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν
να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά, αφού ο περίπου το 70% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας είναι ιάσιμοι. Η
θεραπεία και η φροντίδα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας απαιτεί
μια ολόκληρη διεπιστημονική ομάδα, η οποία παρέχει όχι μόνο την
ιατρική περίθαλψη του παιδιού, αλλά και την ψυχοκοινωνική στήριξη για το παιδί και όλη την οικογένεια.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 “Για μια Αθήνα με περισσότερη αισθητική” είπε ο υποψήφιος δήμαρχος Άρης Σπηλιωτόπουλος, φορώντας ένα απαίσιο καρό σακάκι.
4 Γι’ αυτό δεν έρχεται στην Ελλάδα η “Φόρμουλα 1”. Σου λέει,
αυτοί είναι ικανοί να μας βάλουν να πληρώνουμε διόδια, κάθε
2 γύρους!

Είναι αλήθεια ότι ο η καθημερινότητα στις ζωές μας έχει αλλάξει πολύ,
επηρεάζοντας έτσι, εκτός των άλλων και τους ρόλους των δύο φύλων.
Σαφώς πλέον, το όνειρο και η καταξίωση μιας γυναίκας δεν σταματάει στο
να βρει τον “πρίγκιπά” της και να τον παντρευτεί. Τα ήθη έχουν αλλάξει, οι
στόχοι ζωής επίσης.
Τι γίνεται όμως όταν οι βιολογικοί ρόλοι που μας έχει απονείμει η φύση παραμένουν ίδιοι; Σύγκρουση.
Σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας Μελέτης
Ανθρώπινης
Σεξουαλικότητας
(ΕΜΑΣ), του Ανδρολογικού Ινστιτούτου
και του Ινστιτούτου Σεξουαλικής Υγείας
της Γυναίκας, το 69% των Ελληνίδων
φαίνεται να είναι χωρίς σύντροφο.
Πιο συγκεκριμένα σχεδόν 7 στις 10
Ελληνίδες, έχουν περιστασιακή σεξουαλική ζωή, και μάλιστα το 75%
είναι σε ηλικία 25-34 χρόνων.
Σίγουρα θα το έχετε διαπιστώσει
και στο φιλικό σας περιβάλλον. Η
ακόμα πιο ανησυχητική, προσωπική
διαπίστωση, είναι ότι πλέον η μοναχική στάση ζωής φαίνεται να γίνεται μόδα.
Όταν ένα ζήτημα το αντιμετωπίζει
μόνο ένας, λέγεται πρόβλημα. Όταν
τείνει να γίνει κανονας, είναι μόδα. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, η εικόνα
μιας 35άρας μόνης, ανεξάρτητης και δυναμικκής γυναίκας, που δεν “χρειάζεται”
τον άντρα δίπλα της ούτε σαν βοήθεια επιβίωσης, αλλά ούτε και σαν συναισθηματική
βοήθεια, είναι πολύ in...

“Είμαστε μία κοινωνία
πορνό. Δηλαδή το μόνο που
βλέπει κυρίως ο άλλος, είναι το
τι αντίτιμο έχεις μέσα στην
κοινωνία”.

Ο Κωνσταντίνος Κωσταντινίδης Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος και
Πρόεδρος της ΕΜΑΣ, σε συνέντευξη που
έδωσε στο tvxs.gr και την Κρυσταλία Πατούλη, σχολιάζει: “Μοιάζει οι γυναίκες να
ζητάνε κωδικοποιημένα: έναν άντρα εραστή – σύντροφο - πατέρα και ο άντρας
μοιάζει σήμερα να μην μπορεί να το προσφέρει. Σήμερα που υπάρχει μία ισοτιμία
και μία κοινωνική απελευθέρωση με ή
χωρίς εισαγωγικά, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν λογικές απαιτήσεις τις οποίες
οι άντρες δεν μπορούν να εκπληρώσουν.
Σα να τρομάζουν και να φεύγουν. Υπάρχει ένα είδος απόρριψης. Δηλαδή η γυναίκα λέει: παρά να είμαι με αυτόν,
καλύτερα να είμαι μόνη μου. Άρα υπάρχει

θα έλεγα, ένα είδος απραξίας, μείωσης
της συχνότητας, της δυνατότητας επικοινωνίας, της δυνατότητας επαφών, κλπ. Ο
άντρας δεν μπορεί να υποστηρίξει τον
ρόλο που του ζητάει η γυναίκα· δηλαδή,

φτης μιας σχέσης και η κορυφαία επικοινωνία της... Η έρευνα όμως δείχνει ότι οι
σημερινοί άνθρωποι μάλλον είναι στερημένοι και από αυτό, αλλά και από όσα επιπλέον θα μπορούσε να τους δώσει”, ο Κ.
Κωνσταντινίδης απάντησε ότι “το σεξ δεν
έγινε για να κάνουμε παιδιά αλλά για να
επικοινωνήσουμε. Ούτε έγινε για να
έχουμε τρία δευτερόλεπτα οργασμό, αλλά
για να βρεθούν οι άνθρωποι απέναντι ο
ένας από τον άλλον και να συνομιλήσουν.
Χρωμοσωμικά και γενετικά η σεξουαλική
έλξη είχε αυτό τον ρόλο. Και ντετερμινιστικά ο ρόλος του σεξ είναι η επικοινωνία.
Να ξεντύσουμε τους κοινωνικούς ρόλους, γιατί στο κρεβάτι βγάζεις και το
Αρμάνι σου, βγάζεις και το Γκούτσι
σου, και γίνεσαι ένας αληθινός άνθρωπος.”

“Πέφτω συνεχώς στις
λάθος περιπτώσεις...”

μοιάζει να είναι πολύ πιο ανώριμος. Δεν
πιστεύω ότι ευθύνονται οι γυναίκες. Γιατί
καμμία γυναίκα δεν ζητάει και τα τρία (πατέρα, εραστή, σύντροφο) σε έναν. Μπορεί να συμβιβαστεί και με τα δύο ή μόνο
με το ένα. Αλλά ούτε σε αυτό δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα ο
άντρας. Και φεύγει από την όποια σχέση.
Το πρόβλημα που αναδεικνύει η έρευνα
είναι κοινωνικό. Βλέπουμε ανθρώπους
πλέον που δεν θέλουν να εκτεθούν.
Χωρίς να δώσεις μάχη όμως δεν κερδίζεις τίποτα. Δεν γίνεται με virtual reality”.
Και συνέχισε θίγοντας ένα άλλο σημαντικό λόγο για τον οποίο δεν πετυχαίνουν
οι σχέσεις σήμερα.
“Είμαστε μία κοινωνία πορνό. Δηλαδή το
μόνο που βλέπει κυρίως ο άλλος, είναι
το τι “αντίτιμο” έχεις μέσα στην κοινωνία. Και κυρίως οικονομικό αντίτιμο. Ο
Στίγκλιτς ο νομπελίστας οικονομολόγος
κατέληξε ότι η οικονομία δεν είναι θέμα
μαθηματικών ούτε θέμα φυσικής. Είναι
θέμα ηθικής. Κι έτσι είναι. Είναι οι σχέσεις των ανθρώπων.”
Στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε
ακόμα ότι το 60% του δείγματος δήλωσε
ότι καταφεύγει στην αυτοϊκανοποίηση,
ενώ το 22,4% έχει να κάνει σεξ από έξι
μήνες έως και ένα χρόνο. Το 17,4%, απέχει από την ερωτική συνεύρεση από ένα
έως δύο χρόνια. Και στη διαπίστωση της
δημοσιογράφου ότι “το σεξ είναι ο καθρέ-

Είναι η κλασική φράση που όλοι λίγο
πολύ την έχουμε πει κάποια στιγμή
και που όσο κι αν το πιστεύουμε δεν
είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός.
Σύμφωνα με την Ελεάνα Ελευθερίου ψυχοθεραπεύτρια και κλινική θεραπεύτρια ψυχοσεξουαλικών διαταραχών, “επιλέγουμε να συντονιζόμαστε ερωτικά, με
άτομα συμβατά με εμάς με κάποιον
τρόπο. Και συμβατά όχι μόνο με τα θετικά
αλλά και με τα αρνητικά… Άρα αν μονίμως μία γυναίκα έλκει ανώριμους ανθρώπους, αυτό σημαίνει ότι εφόσον και
εκείνοι έλκονται από εκείνην… έχουν κάποια ίδια χαρακτηριστικά”.
Έτσι καταλήγουμε, ότι και η γυναίκα, που
ήταν σε θέση ισχύος ως προς την ωριμότητα, έχει πληγεί και σε αυτό τον τομέα
των σχέσεων, όχι μόνο ο άντρας.
Μαζεύοντας όλα τα αποτελέσματα της
έρευνας βγάζουμε σαν συμπέρασμα
την άποψη της Ελεάνας Ελευθερίου ότι
“είναι τόσο μεγάλη η στροφή προς την
εσωστρέφεια και την ατομικότητα, ως
συνθήκες βέβαια και επιβίωσης, που
αναγκαστικά κάνει την δυαδικότητα, τη
σχέση, να μοιάζει μακρινό παρελθόν.
Η σχέση, χρειάζεται ωριμότητα, υπευθυνότητα, δοτικότητα και μοίρασμα,
συμβιβασμό και καθημερινή αμοιβαία
διαπραγμάτευση όπως και ενδεχομένως υποχώρηση σε κάποια ζητήματα. Ο
σύγχρονος άνθρωπος, όμως, είτε αναφερόμαστε στη γυναίκα είτε αναφερόμαστε στον άντρα, σε μεγάλο ποσοστό,
πάσχει σε όλα τα παραπάνω”.
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Παραχώρησαν το Κυλικείο του Κοιμητηρίου Βούλας στη Μητρόπολη
Εως ότου τακτοποιηθεί πολεοδομικά
Η Δημοτική Συνεδρίαση της 10/2 στο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή συμβούλων, κάτι που δεν
συμβαίνει τελευταία.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β
(Μ.Γ.Ελ.3Β) κ. Παύλος μετά του πατέρα
Κωνσταντίνου, γιατί τα δύο πρώτα θέματα
που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη αφορούσαν το Κοιμητήριο της Βούλας και πιο
συγκεκριμένα, αίτημα της Μητρόπολης για
διαχείριση του Κυλικείου και του Υπογείου
του Ναού.
Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς παρακάλεσε τους
συμβούλους, να μη γίνουν ερωτήσεις, να
προηγηθούν τα 2 θέματα για να μην περιμένει ο Μητροπολίτης και να συνεχίσει κανονικά η διαδικασία μετά.

όπως το Νομοσχέδιο για την ιδιωτική πολεοδόμηση (από Γιάννη Σκουμπούρη), η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας (από
Κώστα Πασακυριάκο), η Μελέτη για τη Βάρκιζα (από Λυδία Αργυροπούλου) για τον ελλιμενισμό στο λιμάνι της Βάρκιζας (από
Γιάννη Νιτερόπουλο). Η εκκαθάριση της
ΔΕΑΒ δεν έχει κλείσει ακόμα!!! (Δ. Γεωργουλόπουλος).

Με την τροπολογία που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, ανοίγει
πλέον ο δρόμος της νομιμοποίησης. Γι’
αυτό πρότεινε, ο δήμαρχος, να παραχωρηθεί στην Μητρόπολη, για κοινωνικό σκοπό
έως ότου τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες,
για να μπορέσει να λειτουργήσει το Κυλικείο, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο στο
Κοιμητήριο.

Σχολιάζοντας
Γνώμη μας είναι, σεβόμενοι το θεσμό,
έπρεπε να προηγηθούν τα θέματα της Μητρόπολης. Τα προ ημερησίας άλλωστε που
ακούγονται κάθε φορά στα Δημοτικά Συμβούλιο είναι μία επανάληψη ...ιστορίας και
διαξιφισμοί, με πολύ μικρές εξαιρέσεις.
Βέβαια και ο Μητροπολίτης, αν και δήλωσε
ότι δεν ανακατεύεται με τα πολιτικά, “επέπληξε” τους συμβούλους και το ακροατήριο, που δεν σηκώθηκαν όρθιοι άμα τη
εμφανίσει του και αντ’ αντού κάποιοι εσχολίαζαν...
Ο Κώστας Πασακυριάκος την ώρα που ξεκινούσε το πρώτο θέμα που αφορούσε τη
Μητρόπολη δήλωσε ότι αποχωρεί νιώθοντας προσβεβλημένος με τη συμπεριφορά
του Μητροπολίτη “να σηκωθούμε όρθιοι”.

«Η χρήση και η διαχείριση όλων των Κυλικείων στα Κοιμητήρια ανήκει στους Δήμους»
Δημ. Δαβάκης

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αντέδρασε· ζήτησε
να τηρηθεί η διαδικασία, διότι η Κώδικας
δεν προβλέπει κάτι τέτοιο! «Προσπάθεια ξεσκονίσματος του κου Πανά, να συζητηθούν
τα θέματα της Μητρόπολης, πριν τις προ
ημερησίας ερωτήσεις», σχολίασε.
Και «αν είσαι και παπάς με την αράδα σου
θα πας» κατά πως λέει η παροιμία.
Ετσι αναγκάστηκε ο Μητροπολίτης να περιμένει περίπου 3 ώρες ώστε να συζητηθούν τα θέματα που αφορούσαν το
Κοιμητήριο.
Ακούστηκαν πολλά “φιλολογικά” καθώς και
εύστοχες ερωτήσεις και προβληματισμοί

Παραχώρηση Κυλικείου
και υπόγειας αίθουσας
του ναού, στη Μητρόπολη
Ο Μητροπολίτης ζητούσε να παραχωρηθεί
το υπόγειο του Ναού στην Μητρόπολη για
να γίνει χώρος αναμονής τεθλιμένων, το 2ο
θέμα και το 1 θέμα είχε δύο σκέλη. α) Το
κτίριο μπαίνοντας στο Κοιμητήριο δεξιά να
γίνει γραφείο ιερέων και αριστερά το Κυλικείο που είναι κλειστό χρόνια, λόγω αυθαίρετων κατασκευών, να παραχωρηθεί στη
Μητρόπολη και να το λειτουργήσει με εθελοντές.
Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς εξήγησε ότι ο
Δήμος δεν μπορεί να το μισθώσει πριν νομιμοποιηθούν οι αυθαίρετες κατασκευές.

Αλγεινή εικόνα του Κοιμητηρίου έδωσε ο
Μητροπολίτης, “ξέφραγο αμπέλι”. Μάντρες
πεσμένες, σκουπίδια παντού, τουαλέτες
δεν υπάρχουν για τους επισκέπτες. Αλλά
και ο πατέρας Κων/νος, ο οποίος όπως είπε
έχει μια μεγάλη εμπειρία από Κοιμητήρια σε
όλη την Αττική και υπάρχουν πολύ καλά οργανωμένα, έτσι που μπορούν να αντλήσουν
γνώση. «Τα κοιμητήρια της περιοχής μας
βρίσκονται πενήντα χρόνια πίσω», τόνισε.
Υπήρξε σκεπτικισμός αν πρέπει να δοθεί το
Κυλικείο στη Μητρόπολη, γιατί ο Δήμος θα
μπορούσε να βγάζει ένα έσοδο, αλλά
επειδή καθυστερεί η νομιμοποίηση, ψήφισαν να δοθεί στη Μητρόπολη μέχρις ότου
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και νομιμοποιηθεί.

Παραινέσεις γονιών του 6ου Νηπιαγωγείου
Γονείς παιδιών του 6ου Νηπιαγωγείου παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση και προσπάθησαν να παρέμβουν,
αναφερόμενοι σε τηλεοπτική εκπομπή όπου εμφανίστηκαν για το θέμα τις
παρεμβάσεις του δημάρχου
τηλεφωνικά.
Ασυζητητί οι γονείς έχουν
δίκηο, γιατί τα παιδιά δεν
βιώνουν τις καλύτερες συνθήκες συγχνωτιζόμενα με
τα παιδιά του 2ου Νηπιαγωγείου.
Λάθη, παραλείψεις, κολλη-

μένες αντιλήψεις κρατάνε
έναν χώρο ενοικιαζόμενο
κενό και τα παιδιά βρίσκονται στον ...αέρα.
Σήμερα μάλιστα με τις αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης τα πράγματα έχουν
γίνει ακόμη χειρότερα. Κανείς δεν βάζει την υπογραφή του για τίποτα,
τελώντας εν πανικώ μη
τυχόν και τους δοθούν ευθύνες...
Παρά το ότι ο Μητροπολίτης δεν μπόρεσε να “σπά-

σει” τη διαδικασία, την
έσπασαν οι γονείς στους
οποίους δόθηκε ο λόγος
στη μέση της ημερήσιας
διάταξης και τα είπαν και
ξεθύμαναν χρησιμοποιοώντας πολλάκις άσχημους χαρακτηρισμούς για όλο το
Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και για το Δήμαρχο.
Οσο δίκηο και να έχεις πρέπει να μάθεις να σέβεσαι
τους θεσμούς και να πολεμάς για το δίκηο σου.

«Ως μεταβατική διαδικασία, έως ότου μονιμοποιηθεί να δοθεί κατά χρήση και αφού νομιμοποιηθεί να επανεξεταστεί»
Γρ. Κωνσταντέλλος
“Διδάχθηκα απ’ όσα άκουσα από όλες αυτές
τις συζητήσεις ευγενώς και αγενώς”
Μητροπολίτης κ. Παύλος

Η Κεφαλονιά στον πόνο της...
Η βοήθεια για την Κεφαλονιά “έπεσε” στο τραπέζι στο προηγούμενο Δ.Σ. αλλά έμεινε για το
επόμενο. Στο επόμενο αναφέρθηκε από το δήμαρχο, ο οποίος απουσιάζε στο προηγούμενο
Δ.Σ. και πρότεινε να δημιουργήσουν μία ομάδα
για τη συλλογή βοήθειας. Κάποιος ζήτησε να συζητηθεί από το σώμα και να αποφασίσουν. Τελικά
έφυγαν ...ξεχνώντας την Κεφαλονιά!

«Να γίνει μία ομάδα εργασίας για συγκέντρωση
βοήθειας για την Κεφαλονιά. Δεν χρειάζεται να
έρθει ως θέμα στο Δ.Σ.».
Σπύρος Πανάς, δήμαρχος
«Ηταν ανάγκη να έρθει θέμα στο Δ.Σ.; Για να γράφονται δελτία Τύπου στον Τύπο ότι πρότεινε ο
αντιδήμαρχος;»
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Επίσης έδωσαν το υπόγειο για αίθουσα
αναμονής και το Γραφείο των Ιερέων.
Λευκό ψήφισαν οι Δ. Δαβάκης, Γ. Νιτερόπουλος, Γ. Σκουμπούρης και Λ. Αργυροπούλου.
Βέβαια βγάζουν τους εργαζόμενους του
Κοιμητηρίου στο ...δρόμο, και θα πρέπει να
ληφθεί μέριμνα διότι έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη, αφού βρίσκονται εκεί πάρα πολλές
ώρες και πιάνουν ανθυιγιεινά αντικείμενα.

«Ας κοιτάξουμε τα δικά μας χάλια και μετά βλέπουμε για την Κεφαλονιά. Σε κάθε συμβούλιο θα
ρωτάω τι κάναμε με τα δικά μας».
Δημοσθένης Βαμβασάκης
σ.σ. Μην πέσεις στην ανάγκη τους...
Oχι πώς οι Κεφαλονίτες μας έχουν ανάγκη. Είναι
περήφανος και τραγουδιστής λαός και έχει μάθει
να τραγουδάει και τους πόνους του, αλλά εμείς τι
κάνουμε!!!
Αννα Μπουζιάνη
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Διεθνούς αναγνώρισης η Καρδιολογική Κλινική
Με την ανακαίνιση και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό
έγινε μια κλινική πρότυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη
Μια καλή είδηση για την περιοχή μας,
την ανακαίνιση της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου
“Ασκληπιείο” Βούλας,
γιορτάσαμε
προχθες την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.
Και λέω γιορτάσαμε γιατί τέτοια νέα,
είναι πολύ ευχάριστα για την περιοχή
μας, γιατί το Ασκληπιείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο σε μια πολύ μεγάλη
ακτίνα χιλιομέτρων και ζωτικό για την
περιοχή.
Ακόμη πιο ευχάριστο είναι αυτό που
ακούσαμε από τον διευθυντής της Καρδιολογικής Αθανάσιο Μανώλη, ότι με
τον εξοπλισμό και την ανακαίνιση η
Καρδιολογική Κλινική του Ασκληπιείου
αποτελεί πρότυπο ισότιμο των πλέον
σύγχρονων ευρωπαϊκών και αμερικανικών νοσοκομειακών προδιαγραφών και
ως τέτοια αντιμετωπίζεται διεθνώς.
Στη Μονάδα, μας υποδέχθηκαν ο διοικητής του Ασκληπιείου, Ηρακλής Καραγιώργος και ο Συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής μονάδας Αθανάσιος Μανώλης, οι οποίοι
μας ενημέρωσαν ενδελεχώς. Σημειώνουμε τα κυριότερα:
«Είναι η επιβράβευση μιας επτάχρονης
προσπάθειας. Τελειώνει μια απίστευτη
διαδρομή με πολλές δυσκολίες, αλλά
το στοίχημα το κερδίσαμε όλοι μαζί,
για το πώς το Ασκληπιείο μπορεί να
αναδεικνύεται συνεχώς σαν Γενικό
Νοσοκομείο και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Φτάσαμε σήμερα σε ένα επίπεδο που
δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από
κανένα ιδιωτικό και δημόσιο κέντρο

είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού,
είτε μιλάμε για ξενοδοχειακό εξοπλισμό είτε μιλάμε για μηχανήματα ιατρικά.
Ολα
είναι
τελευταίας
τεχνολογίας και πολλά απ’ αυτά τα μηχανήματα, μπορώ να πω, ότι δεν υπάρχουν ούτε και στον ιδιωτικό τομέα.

Αριστερά ο Συντονιστής - διευθυντής της Καρδιολογικής μονάδας Αθανάσιος Μανώλης και ο Διοικητής του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Ηρακλής Καραγιώργος.

Εγινε μια προσπάθεια να φτιάξουμε
ένα καρδιολογικό τμήμα πρότυπο.
Οταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή,
δυστυχώς, υπήρχε μία οικονομική στενότητα για να καλυφθούν όλα αυτά τα
προγράμματα. Ετσι αποφασίσαμε να
απευθυνθούμε σε δωρητάς. Ημασταν
τυχεροί σ’ αυτό, γιατί σε συνεργασία
με τη Διοίκηση, πετύχαμε να φτιάξουμε
μία κλινική πρότυπο τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ευρώπη. Αναβαθμίσαμε
το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών και
κρατήσαμε ψηλά το επιστημονικό και
ερευνητικό έργο.
Η Κλινική μας συμμετείχε στη συγγραφή 6 διαφορετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και
3 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και οργανώνει το Καλοκαίρι το
Παγκόσμιο Συνέδριο υπέρτασης στην
Ελλάδα (Ιούνιο) με πολύ μεγάλη, ήδη,
συμμετοχή από όλο τον κόσμο.
Με τον πλήρη αυτό εξοπλισμό μας μπορούμε πλέον να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των νοτίων προαστίων».

Τα εμφράγματα δεν έχουν
εφημερία
τα υποδέχονται όλα
Σε ερώτηση της ΕΒΔΟΜΗΣ (Αννα
Μπουζιάνη) τί γίνεται όταν προκύψει
ένα έμφραγμα σε ημέρα που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, ο διευθυντής
Αθ. Μανώλης μας απάντησε:
«Τα εμφράγματα έρχονται όλα εδώ,
δεν πηγαίνουν αλλού. Η πόρτα είναι
πάντα ανοιχτή. Το καρδιολογικό περιστατικό αν είναι οξύ τα κρατάμε,
άλλως δίνουμε τις πρώτες βοήθειες
και συστήνεται να πάει σε εφημερεύον
νοσοκομείο».
Συμπλήρωσε δε ο διοικητής Ηρακλής
Καραγιώργος· «αναδεικνύεται μία ιδιαιτερότητα του Νοσοκομείου που είναι
μοναδική για μια πολύ μεγάλη περιοχή
της Αττικής, ότι παρ’ όλο που εφημερεύει κάθε τέταρτη ημέρα οι πόρτες
του είναι ανοιχτές καθημερινά. Στατι-
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του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείο”
H πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή. Τα εμφράγματα τα αντιμετωπίζουμε όλα, ασχέτως εφημερίας
Η τελετή των εγκαινίων
Μετά την ενημέρωση και την ξενάγηση
στους χώρους της Κλινικής, ακολούθησε η τελετή των εγκαινίων στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου παρουσία
πλήθους πολιτών.
Εκεί χαιρέτισε την τελετή ο Διοικητής
του Νοσοκομείου Ηρακλής Καραγιώργος, ο οποίος να σημειώσουμε ότι είναι
Βουλιαγμενιώτης και έχει αναλάβει καθήκοντα διοικητού εκ νέου, πριν 4 περίπου χρόνια, με ιδιαίτερα επιτυχημένη
θητεία.

στικά να σας πω ότι σε ημέρες μη εφημερίας έρχονται και αντιμετωπίζονται
πλέον των 120 περιστατικών το μήνα.
Τέσσερα από αυτά έρχονται στο Καρδιολογικό τμήμα. Ενας τουλάχιστον
άνθρωπος εισάγεται στην εντατική μονάδα. Κι αυτή την ιδιομορφία πρέπει να
την τονίσουμε».
Εμείς το κρατάμε αυτό και συστήνουμε
και στους αναγνώστες να το “κρατήσουν” και να μας ενημερώνουν.

Τι σημαίνει πλήρης
Καρδιολογική Μονάδα;
Η Καρδιολογική Κλινική σήμερα είναι
πλήρης και περιλαμβάνει:
― Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
― Το Καρδιολογικό Τμήμα
― Το Ιατρείο υπέρτασης
― Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών και
― Εργαστήριο Ηχοκαρδιογραφίας
Στον εξοπλισμό, είναι πλέον πλήρης,
δεν της λείπει τίποτα καθώς και στο
ανθρώπινο δυναμικό.
To αιμοδυναμικό εργαστήριο ήταν αίτημα ζωτικής σημασίας καθώς η κλινική
καλύπτει μεγάλη γεωγραφική περιοχή
και η έγκαιρη επαναιμάτωση των εμφραγματιών είναι κυριολεκτικά ζήτημα
ζωής και θανάτου. Στο εργαστήριο εγκαταστάθηκε στεφανιογράφος νεότατης τεχνολογίας, συσκευή αφαίρεσης
θρόμβων απαραίτητη στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και συσκευή
τομογραφίας
για
την
απεικονιστική μελέτη των στεφανιαίων
αγγείων. Οπως χαρακτηριστικά είπε ο
διευθυντής της Αθ. Μανώλης, «τα 4 τελευταία χρόνια διακομίσαμε 800 οξέα

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Διονύσης Κοδέλλας, πρέσβης εκ προσωπικοτήτων, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας,
Ελληνικού και 3Β κ. Παύλος και ο δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς,

Οι Δωρητές
Talal Zein Foundation
Χρήστος Κανελλάκης
Αννα Αγγελικώση
Ιωάννης Μαρτίνος
Αθανάσιος Μαρτίνος
Μαρίνα Μαρτίνου

εμφράγματα σε κεντρικά νοσοκομεία
των Αθηνών και 1800 ασθενείς με χρόνια περιστατικά που χρειάζονταν να κάνουν
στεφανιογραφία
και
αγγειοπλαστική με ό,τι ρίσκο συνεπάγεται κατά τη μετακίνησή τους. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί...».
Το Ιατρείο Υπέρτασης έχει πάρει αριστείο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Υπέρτασης ως «Center of Excellence»
Τα συστήματά του πραγματοποιούν
ηλεκτρονική ενημέρωση των ασθενών
με e-mails ή sms.
Το τμήμα αποκατάστασης καρδιοπαθών και κυρίως ασθενών με στεφανιαία
νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια έχει ένα
πρωτοποριακό πρόγραμμα και γίνεται
σε συνεργασία με το τμήμα φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου.

Από δεξιά ο δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς, ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Διονύσης Κορδέλλας πρέσβης και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ασκληπιείου Μονεμβασιώτης.

Costas M. Lemos Foundation
Σύλλογος Φίλων Ασκληπιείου
Μαρία Τσάκου
Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Το εργαστήριο ηχοκαρδιογραφίας εξοπλίστηκε με υπερσύγχρονα υπερηχογραφικά μηχανήματα και με μηχάνημα
υπερήχων τριών διαστάσεων. Το σύνολο των μελετών που γίνονται είναι
συστηματικά αρχειοθετημένο. Εφαρμόζονται νέες τεχνικές ηχοκαρδιογραφίας για τις οποίες αποτελεί
μετεκπαιδευτική μονάδα.
Μια καινοτομία: 70% των ασθενών μπορούν να παρακολουθούνται ασύρματα
από πλευράς καρδιογραφήματος, ενώ
κινούνται ελεύθερα μέσα στην καρδιολογική κλινική, για οποιοδήποτε έκτακτο συμβάν.
Στην Κλινική λειτουργούν επίσης·
Εργαστήριο βηματοδοτών - Αρρυθμιών
- Holter Ρυθμού, Ιατρείο Καρδιακής ανεπάρκειας, Ιατρείο Στεφανιαίων Συνδρόμων - Στεφανιαίας νόσου, Ιατρείο
Λιπιδίων.

Το αξιοσημείωτο είναι, όπως μας ενημέρωσε ο Αθ. Μανώλης, ότι δεν παίρνουν χρήματα στα χέρια από τους
δωρητές. Τους ενημερώνουν για τις ελλείψεις τους και τα αγοράζουν οι ίδιοι
οι δωρητές.
Aννα Μπουζιάνη
Το έμψυχο δυναμικό.

ΔΩΡΗΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ
Ο Συντονιστής - Διευθυντής της Κλινικής Αθ. Μανώλης, έκανε παρουσίαση
της Κλινικής με τη βοήθεια διαφανειών
στο κοινό, ευχαρίστησε τους δωρητάς,
οι οποίοι, όπως είπε ήθελαν την ανωνυμία τους αλλά το θεώρησε ηθική υποχρέωσή του να τους αναφέρει και τους
αναφέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας.
Παρών στην τελετή ο Πρόεδρος του

«Δει γαρ τους ευπόρους χρησίμους αυτούς παρέχειν της πολίτες” (Δημοσθένης,
λόγος προς Φίλιππο, περί Αντιδόσεως, 42-22)

Η χορηγία, αναφέρεται στη χρηματοδότηση δημόσιας επιχείρησης - δραστηριότητας, από εύπορο ιδιώτη - πολίτη,
οικειοθελώς και ανιδιοτελώς. Παραπλήσια
αλλά ευρύτερη έννοια είναι και η δωρεά.
Συνέχεια στη σελ. 17
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«Ένωση για την
Απασχολούμενη
Γυναίκα»
Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών
«Παναθηναϊκή» και η ΟΕΣΥΝΕ (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων
Επιχειρηματιών), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένωση για την
Απασχολούμενη Γυναίκα», διοργανώνουν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, και ώρα 12:00-14:00, ενημερωτική ημερίδα με σκοπό τη βελτίωση της
επαγγελματικής θέσης των εργαζόμενων γυναικών, στο Ξενοδοχείο Aqua Marina (Ποσειδώνος 5557, Μάτι Αττικής).
Θα μιλήσουν η Μαρία Γιαννίρη, (Πρόεδρος Πανελλήνιας Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ»)
και ο Ανδρέας Στεφανίδης (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών).

‘’Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών’’
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα πραγματοποιήσει ενημέρωση σε ενδιαφερόμενους γεωργούς,
κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κ.λ.π. για τις λεπτομέρειες του Μέτρου 1.1.2. ‘’Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών’’.
- Στο Δήμο Μαραθώνα, η ενημέρωση θα γίνει την
Πέμπτη, 13/2, στις 18.00 μ.μ., στη Δημοτική Αίθουσα του Δήμου Μαραθώνα (Αφετηρία Μαραθώνα).
- Στο Δήμο Ωρωπού, η ενημέρωση θα γίνει την Τετάρτη, 19/2, στις 10.30 π.μ., στη Δημοτική Αίθουσα
του Δ.Δ. Αυλώνα.
- Στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, η
ενημέρωση θα γίνει την Πέμπτη, 20/2, στις 10.30
π.μ., στη Δημοτική Αίθουσα του Δ.Δ. Κερατέας.
Πληροφορίες: Μαστρογιάννη Σ., Τηλ. 2132005342
Μπέκας Ανδρέας, Τηλ. 2132005345

Καινοτομία στην Ανάπτυξη
- Σύγχρονη καλλιέργεια
μανιταριών
Εκδήλωση ενημέρωσης στην ανάπτυξη καλλιέργειας μανιταριών θα πραγματοποιήσει ο Ομιλος Mpimpas investing group την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 12 το
μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου
“Σινέ Αλίκη” στη Νέα Μάκρη (Λ. Μαραθώνος 196, Πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης).

Σε ιδιώτες ο αντισεισμικός έλεγχος
των σχολείων στα 3Β
Ο έλεγχος αντισεισμικότητας των
σχολικών κτιρίων του Δήμου 3Β επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσουν σε ποιον θα
ανατεθεί ο έλεγχος.
Η πρόταση της υπηρεσίας ήταν να
ανατεθεί ερευνητικό πρόγραμμα στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( ΕΜΠ),
που έχει διεθνή αναγνώριση στο αντισεισμικό του τμήμα και ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργαστήριο.
Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο
Δ.Σ. στη συζήτηση του θέματος διαλύθηκε η συνεδρίαση από τις αντιπαραθέσεις, γιατί να μη ζητήσουμε και
από ιδιωτικά γραφεία προτάσεις.
Οπως ανέφερε η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιούλη Ηλιοπούλου,
5 σχολικά συγκροτήματα είναι εκείνα
που χρήζουν άμεσου ελέγχου γιατί
είναι προ του 1950. Τα περισσότερα
από το σύνολο των συγκροτημάτων
είναι καινούργια και δεν χρειάζονται
έλεγχο.
Ετσι επανήλθε στη συνεδρίαση της
10/2 και μάλιστα με υπογραφές 15
συμβούλων, οι οποίοι γράφουν στην
επιστολή τους ότι “η εισήγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη, σύμ-

Στηρίζουν
Κωνσταντέλλο
Ανακοίνωση από 15 πολίτες της Βάρης,
ήρθε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, όπου σημειώνουν μεταξύ άλλων
ότι: «αποφασίσαμε ανεπιφύλακτα να
στηρίξουμε στις Δημοτικές Εκλογές
του Μαίου τον συνδυασμό “Βάρη –
Βούλα – Βουλιαγμένη, Πόλη για να
ζεις” του οποίου ηγείται ο συμπολίτης
μας Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον
οποίο θεωρούμε τον πλέον κατάλληλο
για να αναλάβει αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο την διοίκηση της πόλης.

φωνα με την κείμενη νομοθεσία, να
προασπίζει το συμφέρον του Δήμου
και να εγγυάται το ποιοτικό αποτέλεσμα των εργασιών”.
Στην συνεδρίαση της 10/2 την εισήγηση έκανε η Γ. Ηλιοπούλου και είχε
κληθεί εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου
ο Κ. Σπυράκος καθηγητής σεισμικών
κατασκευών, ο οποίος ενημέρωσε το
σώμα ότι ο έλεγχος θα γίνει επιλεκτικά σ’ όλη την Ελλάδα. Οτι έχουν
την πιο εξειδικευμένη τεχνολογία
στην Ελλάδα, ότι το κόστος των μελετών είναι πολύ πιο οικονομικό απ’ ότι
κυκλοφορεί στην αγορά. «Εμείς δεν
υποκαθιστούμε μελετητικά γραφεία.
Ούτε μπορούμε να δούμε όλα τα σχολεία. Δεν ερχόμαστε σε ανταγωνισμό.
Θα γίνει έλεγχος με μικροδονήσεις,
σε τέτοιο βάθος ποιυ θα βοηθήσει στη
γνώση μας γενικότερα».
Ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς τόνισε ότι
«το ΕΜΠ είναι δημόσιο και είναι προς
το δημόσιο συμφέρον. Θα γίνει σε
σύντομο χρόνο και με τα μισά χρήματα».
Προφανώς όμως το σώμα δεν επείσθη
γιατί ο Γρ. Κωνσταντέλλος όπως είπε
«το θέμα δεν ήταν τεκμηριωμένο ούτε

την προηγούμενη φορά, αλλά δεν
έχουν απαντηθεί ούτε σήμερα από το
εισηγητικό της Γ. Ηλιοπούλου».
Ο Γ. Νιτερόπουλος σημείωσε: «Θα περίμενα να είχαμε κι ένα μελετητικό
γραφείο να μας πει κι αυτό τις απόψεις του. Αντιδεοντολογικό και μου
κάνει εντύπωση που η υπάλληλος
έφερε τον καθηγητή για να μας πείσει».
Τέλος το σώμα υπερψήφισε την πρόταση του Ν. Ζυγούρη.
Η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί άμεσα
σε σύνταξη πρωτοβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα.
Να επιλέξει τα κτίρια που θα γίνει ο
έλεγχος η Τ.Υ. και να γίνει διαγωνισμός με τον ν. 3316 με ιδιώτες μηχανικούς.
σ.σ.: τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά,
όταν επί ένα χρόνο προσπαθούν να
βγάλουν ένα χαρτί για το 6ο Νηπιαγωγείο και το γήπεδο του Αρη, είναι
μία άλλη ιστορία, που να ελπίζουμε να
μη μας το φωνάξει η Ιστορία.
Αννα Μπουζιάνη

Η Πολιτική Προστασία στα 3Β
καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στη Βούλα (Λ. Κων/νου Καραμανλή 18), θα πραγματοποιηθεί η 1η Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης.
Στόχος της διαβούλευσης είναι ο συντονισμός των ενεργειών του Σ.Τ.Ο.Π.Π.
για αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων του.
Τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι:
1.Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου 2013
2. Αναθεώρηση- Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου
3. Προγραμματισμός Δράσης για την Περίοδο από 1.5 έως 31.10.2014.

Eργασίες ανακατασκευής στην οδό Καρπενησίου
Εξελίσσονται οι εργασίες της ανακατασκευής του οδοστρώματος της οδού
Καρπενησίου και η τοποθέτηση αντιολισθητικών πλακών σε όλο το μήκος της.
Στο χρονικό διάστημα που εκτελείται το
έργο, οι κινήσεις των οχημάτων γίνονται από παράπλευρες οδούς.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 60.000
ευρώ και όταν ολοκληρωθεί, η κίνηση
οχημάτων και πεζών στο δρόμο θα γίνει
πιο ασφαλής.
Το έργο αποτελούσε χρόνιο αίτημα των
κατοίκων της περιοχής, το οποίο πλέον
γίνεται πράξη.
Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου παρακολουθούν από κοντά την

πορεία εκτέλεσης των εργασιών, έτσι
ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και να μην υπάρξει
ταλαιπωρία των κατοίκων και επισκε-

πτών που χρησιμοποιούν την οδό Καρπενησίου για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς επισκέφθηκε το
έργο και σημείωσε: «η ανακατασκευή της
οδού Καρπενησίου εντάσσεται σε ένα
ευρύ πρόγραμμα έργων που εκτελούνται
σε όλο το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, που στόχο έχουν αφενός την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση των
συνθηκών κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων που κινούνται στα όρια του Δήμου.
Αφετέρου, την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας».
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Eκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του ναυαγίου ORIΑ, 70 χρόνια μετά τη μεγάλη τραγωδία
Εξαιρετικά συγκινητικές στιγμές έζησαν όσοι παραβρέθηκαν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα του ναυαγίου ORIA
που διοργάνωσε ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και το Δίκτυο Συγγενών Θυμάτων
του ORIA.
Ιδιαίτερα φορτισμένοι συναισθηματικά ήταν οι 50 περίπου
συγγενείς Ιταλών στρατιωτών, που έχασαν τη ζωή τους
στο ναυάγιο του ORIA, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ιταλία
και παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις μνήμης 70 χρόνια μετά
από τη ναυτική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 4.100 Ιταλούς αιχμάλωτους πολέμου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στη μνήμη των θυμάτων από τον Αρχιεπίσκοπο των εν
Αθήναις Καθολικών κ. Νικόλαο και ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας.
Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Θύμιος Πανουργιάς από τον Δήμαρχο
Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου και τον Γραμματέα Α΄ της Ιταλικής Πρεσβείας Marco Midolo, έγινε κατάθεση στεφάνων και χαιρετισμοί.
Ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου, αναφέρθηκε στη συγκλονιστική
ιστορία του ORIA που για ολόκληρες δεκαετίες ήταν ξεχασμένη και μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται γνωστή. «Αυτή η τεράστια ναυτική τραγωδία, ένα από τα
μεγαλύτερα ναυάγια για διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες
θάφτηκε, ξεχάστηκε και για αρκετές δεκαετίες έμεινε θαμμένη στην ομίχλη της λησμονιάς… Ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ τόσοι άνθρωποι, 70 ακριβώς χρόνια μετά από
αυτήν την ανείπωτη τραγωδία και δακρύζουμε γι’ αυτούς
τους νέους ανθρώπους που ποτέ μας δεν γνωρίσαμε, είναι
η επισημότερη εκδήλωση μνήμης και τιμής στα αδικοχαμένα αυτά θύματα της ναζιστικής φρικαλεότητας… [...]
Στους συγγενείς αυτών των παλικαριών που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα αγάπης και
παντοτινής μνήμης. Πάνω απ’ όλα όμως η σημερινή κοινή
εκδήλωση μνήμης, πρέπει να στείλει ένα μήνυμα παντοτινής φιλίας, ειρήνης και συναδέλφωσης. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα για ποτέ πια φασισμό και ναζισμό στον κόσμο».
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Γραμματέα Α΄ της Ιταλικής Πρεσβείας, ο οποίος απηύθυνε ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον ελληνικό λαό και τον Δήμαρχο Σαρωνικού για την
ευαισθησία που επιδεικνύουν με το να θυμούνται τη μεγάλη
αυτή τραγωδία.
Μετά στο βήμα ανέβηκε ο δύτης Αριστοτέλης Ζερβούδης,
οι έρευνες του οποίου οδήγησαν στην ανακάλυψη όλο και
περισσότερων στοιχείων για το ναυάγιο του ORIA. Ο Α.
Ζερβούδης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με το ναυάγιο και τα συγκλονιστικά
του ευρήματα έγιναν γέφυρα επικοινωνίας με τους Ιταλούς
συγγενείς των θυμάτων. Ο ίδιος φανερά συγκινημένος αναφέρθηκε στα σημαντικά ευρήματα της έρευνάς του (συν-

τρίμμια, βαρέλια, σίδερα, καραβάνες, παγούρια, παπούτσια,
ζώνες, πυρομαχικά αλλά και ανθρώπινα οστά κα.) και εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την ανείπωτη αυτή τραγωδία.
Ο Γιώργος Ιατρού από τον Σύνδεσμο «Χρυσή Τομή» Κερατέας, τόνισε «ότι αν δεν γνωρίζουμε τα σκοτεινά σημεία
της ιστορίας μας, ίσως υποχρεωθούμε να τα ξαναζήσουμε».

Τον κύκλο ομιλιών έκλεισε ο Michele Ghirardelli, ο οποίος
ευχαρίστησε συνδιοργανωτές και παρευρισκόμενους.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη φύτευση τεσσάρων
ελιών γύρω από το μνημείο και την απελευθέρωση δύο λευκών περιστεριών ως ένδειξη ειρήνης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου δεξιώθηκε από κοινού με τον Σύλλογο «Μαύρο Λιθάρι»
Αναβύσσου τους Ιταλούς συγγενείς των θυμάτων του
ORIA.
Το απόγευμα στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΚΑΠΗ Κερατέας η «Χρυσή Τομή» πραγματοποίησε εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου του Πάολο Τσιάμπι
«Η καραβάνα στον βυθό της θάλασσας», το οποίο αναφέρεται στην τραγωδία του ORIA και στις εκδηλώσεις μνήμης
70 χρόνια μετά στην Ελλάδα και την Ιταλία.
Ιδιαίτερα ξεχωριστή και άκρως συγκινητική ήταν η παρουσία στις εκδηλώσεις μνήμης του Antoniazzi, ενός από τους
ελάχιστους επιζήσαντες του ναυαγίου του ORIA.
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Ενα εκατομμύριο
ανασφάλιστοι
κι άλλο τόσο νεόπτωχοι
Το 1/3 το νεόπτωχων προέρχεται από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και 1.000.000 είναι χωρίς ιατρική και
φαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα
ασφυξίας, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γ. Καββαθάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Σερρών. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει μειωθεί, από 840.000 το
2008, σε 700.000 το 2011 και ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά 35%, ενώ η απασχόληση στους κλάδους που
εκπροσωπεί η συνομοσπονδία έχει συρρικνωθεί κατά
750.000 εργαζόμενους!
Ο Γ. Καββαθάς χαρακτήρισε «παράλογη τη νέα φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς η φορολόγηση των
εισοδημάτων με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, η
προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος ανεβάζουν το πραγματικό συντελεστή από 26% σε 45%».
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε την απόσυρση των υπέρογκων προστίμων που προβλέπονται από τον κώδικα
φορολογικής νομοθεσίας τα οποία αυξάνονται σε σχέση
με όσα ίσχυαν πριν από 64% έως 364%!!!

Εξωραϊστικός- Εκπολιστιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου «Άνοιξη» και πέριξ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου 2014 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του Συλλόγου μας,
καλούνται όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. εάν δεν
έχουν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές, όπως υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο έως τις 15 Μαρτίου 2014.
Οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, μπορούν να γίνουν μέλη
ακόμα και την ημέρα των εκλογών.
Τηλ.επικοινωνίας : 69 77341792
Κίτσι,1/02/2014
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος,
Ο Γραμματέας
Γιάννης Μανιάτης
Βασίλης Λαγκαδίτης

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βούλας καλεί τα
μέλη της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ., στην Πνευματική Εστία Βούλας
(πάρκο Εθνικής Αντίστασης), με την εξής ημερήσια διάταξη:
1. Ενημέρωση – συζήτηση πάνω σε σημαντικά δημοτικά θέματα
– παραλία 3Β
2. Τοπική Δημοκρατία: νομοθεσία – προθέσεις – πραγματικότητα
(η περίπτωση του Δήμου 3Β)
3. Δημοτικές εκλογές 2014 – κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
– γενική συζήτηση
4. Άλλα θέματα.
Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Γιάννης Δημητριάδης, Πρόεδρος
Δημήτρης Μακρυνικόλας, Γενικός Γραμματέας

Σύσταση Μητρώου Σημείων Υδροληψίας!!!

Με άδεια η υδροληψία από
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 145026/
10.01.2014 ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α,
Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με την
ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων
Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας
και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια
υδατικά συστήματα της χώρας.
Το μητρώο περιλαμβάνει τα ενεργά σημεία υδροληψίας και τα ανενεργά· δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται
αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να
τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία,
όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές
σπιτιών.
Ολοι οι χρήστες σηµείων υδροληψίας
(ιδιοκτήτες και χρήστες πηγαδιών και
γεωτρήσεων), υποχρεούνται µέχρι τις
15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση
στο Δήμο που υπάγονται για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής
στο ΕΜΣΥ αποτελεί προϋπόθεση για
την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης κατά την οποία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος
χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε

υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή
ανανέωση της άδειας χρήσης νερού
σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Η αίτηση υποβάλλεται από το χρήστη
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την ιδιότητά του ως φορέα εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή
δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μί-

των υπόλοιπων χρηστών. Σε περίπτωση
που κάποιος από τους συνδικαιούχους
δεν επιθυμεί τη χρήση νερού οφείλει να
το δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για
την εγγραφή υπηρεσία.
Για χορήγηση έντυπων αιτήσεων και για
οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να
απευθυνθείτε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εκάστου Δήμου.
Για το Δήμο 3Β αρμόδιος είναι ο Κ.
Κωνσταντόπουλος, τηλ.: 2132020755.

Δεν θα ‘χουμε πηγάδια,
δεν θα ‘χουμε πηγές...

σθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου
δικαιώματος, στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.
Σε περίπτωση ιδιωτικού σημείου υδροληψίας, όπου έχουν δικαίωμα περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, υποβάλλεται κοινή αίτηση
στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα
στοιχεία των χρηστών και η απολήψιμη
ποσότητα ύδατος, όπως επιμερίζεται
στον καθένα.
Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής κοινής αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατομικά συνοδευμένη από τα στοιχεία και

Σ.σ. Καταλάβατε; Από τον Σεπτέμβριο
θα πρέπει να παίρνεις άδειες για να
τραβήξεις νερό απ’ το πηγάδι της
αυλής σου!
Κι αυτό εντάσσεται μέσα στη διαδικασία πώλησης των υδάτων· του νερού
μας. Η εταιρεία που θα το πάρει θα
διαχειριστεί και την κάθε πηγή για να
μην μπορείς να την παρακάμψεις και
να πάρεις νερό τσάμπα. Και μη νομίζετε ότι είμαι φαντασιομανής. Ανατρέξτε ιστορικά πολύ λίγα χρόνια πίσω
σε χώρες που πούλησαν το νερό, που
τους σφράγισε η εταιρεία τα πηγάδια
και να είχαν καμία πρόσβαση. Απαγόρευσαν τη συλλογή νερό σε στέρνες...
Πρέπει να φωνάξουμε όλοι μαζί: ΤΟ
ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΓΑΘΟ.

Χαιρετίζουμε τη νέα μονάδα στο Ασκληπιείο και διεκδικούμε
To Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν.
«Ασκληπιείο Βούλας», με ανακοίνωσή
τους χαιρετίζουν τη λειτουργία του νέου
Αιμοδυναμικού εργαστηρίου, καθώς και
την ανακαίνιση της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, παράλληλα
όμως επισημαίνουν την απουσία της παροχής δημόσιας υγείας, σε άνεργους,
ανασφάλιστους συμπολίτες μας.
Γράφουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους:
«Επειδή το Ασκληπιείο Βούλας, όπως
και το υπόλοιπο ΕΣΥ, βιώνει καθημερινά
τις συνέπειες της υποχρηματοδότησης…..
• Επειδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και το προσωπικό των εργαστηρίων, αγωνιούμε καθημερινά για
τα εξαντλημένα αναλώσιμα (γάζες, γάντια, χειροπετσέτες, ράμματα, φιαλίδια
για τις εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας κλπ, )…..
• Αναγκαζόμαστε συχνά να ξαναστρώνουμε τα ίδια λερωμένα σεντόνια, αφού
ο ιματισμός δεν ανανεώνεται και ζη-

τούμε από τους συνοδούς των ασθενών
μας να φέρουν σεντόνια από το σπίτι
τους…..
• Λειτουργούμε σε συνθήκες εντατικοποίησης, με βάρδιες όπου μία νοσηλεύτρια εξυπηρετεί 30 ασθενείς…..
Επειδή οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ έχουμε
υποστεί, τα τελευταία χρόνια, αλλεπάλληλες περικοπές στις αποδοχές μας, τέτοιες που καθιστούν το βιοτικό μας
επίπεδο κοντά ή και κάτω από τα όρια
της φτώχειας…και επίσης μία αβάσταχτη φορολόγηση, σε πλήρη αντίθεση με
το εφοπλιστικό κεφάλαιο….
Επειδή οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας
ξεπερνούν πια τα 3 εκατομμύρια, οι μη
έχοντες δυνατότητα πρόσβασης στις
δημόσιες δομές της υγείας ξεπερνούν
τα 5 εκατομμύρια και όλοι αυτοί συνωστίζονται στην είσοδο των ΤΕΠ αλλά
δεν έχουν να πληρώσουν για κάτι που
δεν είναι εμπόρευμα αλλά αγαθό και και
κοινωνικό δικαίωμα…
...Καλωσορίζουμε, αλλά διεκδικούμε την
οργάνωση ενός καθολικού, ολοκληρω-

μένου, ποιοτικού, ΔΩΡΕΑΝ, αποκλειστικά Δημόσιου Συστήματος Υγείας,
χρηματοδοτούμενου με επάρκεια από
τον κρατικό προϋπολογισμό, με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.
Αλήθεια, ο ανασφάλιστος συμπολίτης
μας (η μάνα, ο πατέρας, ο αδελφός, ο
φίλος), που θα διακομισθεί με οξύ έμφραγμα στα ΤΕΠ θα έχει να πληρώσει
για τη εξέταση τροπονίνης, που κοστίζει
15 ευρώ, είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του οξέος εμφράγματος;;; (παρεμπιπτόντως, ΔΕΝ καλύπτεται από
ΚΑΝΕΝΑ ασφαλιστικό ταμείο!!!!!!!).
Ο ίδιος ασθενής, που θα αντιμετωπισθεί
επιτυχώς από τους εξαίρετους καρδιολόγους μας, θα έχει να πληρώσει για τη
στεφανιογραφία του;;;
Όχι, δεν θα έχει».
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Δ. Τοσονίδου
Ο Γ. Γραμματέας Δ. Γαρδικλής
Ολη η ανακοίνωση στο www.ebdomi.com
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Tί είναι πολιτισμός και τι πολιτισμό θέλουμε
Τι είναι «πολιτισμός»
Ο όρος πολιτισμός (πόλις > πολίτης > πολιτισμός) εμφανίστηκε στα ελληνικά
γράμματα τον 18ο αι. από τον Αδαμάντιο
Κοραή, ως αντιστοίχιση του γαλλικού
civilisation. Η πολιτισμική ανάπτυξη του
ανθρώπινου γένους, διαιρούμενη γεωγραφικά, εμφανίζεται και εκφράζεται
μέσω της πολιτιστικής δράσης (υλικά και
πνευματικά έργα, δραστηριότητες και
έθιμα) και της πνευματικής καλλιέργειας
ή «culture» (αξίες, παραδόσεις, παιδεία,
μόρφωση, αισθητική, εκλέπτυνση συμπεριφοράς) που συνισταμένα διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά
τόπους. Ο «πολιτισμός» (και στα ελληνικά) συγχέεται συχνά με το ένα από τα
δύο γνήσια υποσύνολά του, τον όρο
«κουλτούρα».
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο πολιτισμός
είναι το σύνολο των φαινομένων, γνώσεων και συμπεριφορών που καθορίζουν
και περιγράφουν την ένταξη και λειτουργία του πολίτη (του υπεύθυνου και ενεργού δηλαδή μέλους της κοινωνίας) μέσα
στην πόλη (το οργανωμένο δηλαδή σύνολο των πολιτών). Ο πολιτισμός είναι

επομένως άρρηκτα συνυφασμένος με την
ύπαρξη του ατόμου μέσα στο κοινωνικό
σύνολο. Δεν νοείται και δεν αξιολογείται
πολιτισμός ενός μεμονωμένου ατόμου,
όσο κι αν αυτό το άτομο κατέχει τα πιο
πάνω χαρακτηριστικά της πνευματικής
καλλιέργειας. Πολιτισμός (ή η έλλειψή
του) εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει αλληλεπίδραση των ατόμων που συνιστούν
το κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο πολιτισμικών δράσεων.

Τι «πολιτισμό» θέλουμε
Η κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι συνυφασμένη με
την πολιτιστική αναγέννηση. Γι’ αυτό
χρειάζεται να στηριχτεί η επιστημονική
έρευνα, τα γράμματα και οι τέχνες, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτισμικής
κληρονομιάς, όλες οι μορφές πολιτισμού.
Πρέπει να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση όλων στα πολιτισμικά αγαθά, με
ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της
«πολιτισμικής φτώχειας» και τον αποκλεισμό των φτωχών και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων από τη

ΔΩΡΗΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ
Συνέχεια από τη σελ. 13
H χορηγία κατά την αρχαιότητα εθεωρείτο από τις επιφανέστερες λειτουργίες και αφορούσαν κυρίως δαπάνες
πολεμικές και πολιτιστικές.
Οι χορηγοί στην αρχαιότητα έχαιραν δικαρίσεων καθαρά
τιμητικών και αυτό γινόταν προφανώς σκόπιμα, για ν’
αποτελούν ζηλευτό παράδειγμα προς μίμηση.
Με την επικράτηση του χριστιανικού πνεύματος που επιβάλλει σεμνότητα, επικράτησε εν πολλοίς η όποια δωρεά
ή χορηγία να γίνεται αφανώς. «Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων προς
το θεαθήναι αυτοίς» (Ματθ. Στ’). Δεν θ’ αποπειραθώ να
κάνω σύγκριση των δύο διαφορετικών απόψεων. Θα συμφωνήσω απ’ τη μια, ότι η όποια χορηγία ή δωρεά δεν πρέπει να γίνεται προς το θεαθήναι, αλλά απ’ την άλλη, από
οφελιμιστική της κοινωνίας, πλευρά, από παιδαγωγική
σκοπιμότητα, για αξιακή κατάταξη στην κλίμακα αξιών,
θα επιλέξω την τιμητική διάκριση, την ηθική επιβράβευση,
με την προϋπόθεση, βέβαια, της υλικής ανιδιοτέλειας.
Προτιμώ να διακρίνει η κοινωνία και να τιμά κάποιον που
διαθέτει εκείνα που νομίμως και εντίμως απέκτησε - για
κοινωνικούς και εθνικούς σκοπούς, παρά να τον θαυμάζει
επειδή ζει στη χλιδή.
Τόνισα την εντιμότητα της απόκτησης και την ανιδιοτέλεια για δύο λόγους: Μη ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι πειρατές
έδιναν “την δεκάτην” των λαφύρων τους, στην Αθηνά!
(χωρίς να φταίει βέβαια η Αθηνά). Κι ακόμα, από τον
Ομηρο, εκείνο το “φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες”!
Κώστας Βενετσάνος

δυνατότητα παραγωγής και απόλαυσης
των προϊόντων του πολιτισμού. Πρέπει,
επίσης, να στηριχτεί και να ενθαρρυνθεί η
ερασιτεχνική πολιτισμική δημιουργία και
ο μαζικός αθλητισμός, καταπολεμώντας την εμπορευματοποίηση, τον παραγοντισμό, τον πρωταθλητισμό και όλα τα αρνητικά τους
παρεπόμενα.
Πιστεύουμε πως στα παραπάνω επιμέρους σημαντικά θέματα πρέπει να προταχθεί ο γενικότερος στόχος της
επανάκτησης των ανθρωπιστικών αξιών
που καθορίζουν την αρμονική ένταξη του
ατόμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο και
που θυσιάστηκαν τις περασμένες δεκαετίες στο βωμό του ατομικισμού και της
αδιαφορίας, του εύκολου ή παράνομου
κέρδους, του lifestyle και της καταξίωσης
μέσω του κατέχειν αντί του είναι. Το
πρώτο βήμα για την «πολιτιστική αναγέννηση» πρέπει να είναι η συνειδητοποίηση
από τα άτομα της εξάρτησής τους από το
κοινωνικό σύνολο, η επανένταξή τους σ’
αυτό, η απεξάρτησή τους από χειραγωγούντα ΜΜΕ και η ενεργοποίησή τους για
την επίτευξη κοινών στόχων.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ:
η τύχη του στα χέρια μας»

γράφει ο Κώστας Φώσκολος
Στο προσεχές φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ,
θα δημοσιευθεί άρθρο του Κώστα Φώσκολου, με ανάλυση για τον Πολιτισμό, και ιδιαίτερα με εξειδίκευση στον
πολιτισμό που “απολαμβάνουν” οι κάτοικοι στα 3Β, και θα ολοκληρώσει με
το “τι δέον γενέσθαι” - τι πρέπει να
γίνει.

“Για μια συγκροτημένη
αγωνιστική αριστερά”

16-17 Μαρτίου
Οι Δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρούπολης συνεχίζουν την ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ για το περιβάλλον και
τους ελεύθερους χώρους, τον αγώνα για να διασώσουν το
πρώην αεροδρόμιο και την παραλία του Ελληνικού, έναν
από τους ελάχιστους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους
και να αντιταχθούν στο ξεπούλημά του.
Με σύνθημα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ: η τύχη του στα χέρια μας» καλούν το λαό και τη νεολαία να πάρουν μέρος στο Διήμερο
Δράσεων με πολιτιστικό, αθλητικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο στις 16 & 17 Μαρτίου μέσα στο
πρώην αεροδρόμιο.
Πληροφορίες: koinidrasi3@gmail.com

Πρόσκληση σε συζήτηση για τη συγκρότηση μιας αγωνιστικής, αριστερής, αντικαπιταλιστικής παρέμβασης στην
Παλλήνη
* Για την λαϊκή αυτοοργάνωση και την ενίσχυση του μαζικού κινήματος
* Για την ανατροπή της επιδρομής κυβέρνησης - ΕΕ ΔΝΤ
* Ενάντια στο δήμο του μνημονίου, το τοπικό κράτος και
τον "Καλλικράτη"

Σάββατο 15 Φλεβάρη, 6:30μ.μ.
1ο δημοτικό σχολείο Παλλήνης (Εθνικής Αντίστασης και
Μαυρομιχάλη), Παλλήνη

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Μελισσοκομίας
Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου ώρα 18:00, αρχίζει κύκλος
δωρεάν μαθημάτων Μελισσοκομίας στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π. Κάμπινγκ στη Βούλα (δίπλα από το
ΠΙΚΠΑ-ΒΟΥΛΑΣ / 200 μέτρα πριν το τέρμα του τραμ Βούλας).
Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρο μελισσοκόμο είναι επιπέδου αρχαρίου και απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ο κύκλος των μαθημάτων είναι 16 ώρες θεωρητικής
γνώσης- θα διαρκέσουν 2 μήνες, θα γίνει χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη από τις 18:00 - 20:00,
και η ομάδα εκμάθησης θα είναι μέχρι 25 άτομα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε στο 6944 508
223 - 6937 581 124.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
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Αιτήσεις άδειας αλίευσης με μηχανότρατα
Υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευής αυτόματου εντοπισμού
Oι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που ενδιαφέρονται
να αποκτήσουν άδεια αλίευσης με το
αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας
βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το
β.δ.666/66), για το έτος 2014, πρέπει
να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα
αρμόδια Τμήματα Αλιείας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας Αττικής, όπου τηρείται ο
φάκελος του σκάφους τους, έως τις
21 Φεβρουαρίου 2014. Οι εν λόγω αιτήσεις θα διαβιβασθούν στη Δ/νση Θαλάσσιας
Αλιείας
του
ΥΠΑΑΤ
προκειμένου εκείνη να χορηγήσει τη
σύμφωνη γνώμη της ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν από τα αρμόδια Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών
Ενοτήτων οι αποφάσεις χορήγησης
των αδειών αυτών.
Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω άδεια
συνοδεύει υποχρεωτικά την επαγγελματική άδεια αλιείας των σκαφών που
διαθέτουν το εργαλείο δίχτυ τράτας
βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το
β.δ.666/66) είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον και αποτελεί προϋπόθεση για
τη διενέργεια αλιείας με το υπόψη εργαλείο.
Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο:
• Η αριθμ. 271/2576/09.01.2014 (ΦΕΚ
58Β΄/16.01.2014) Απόφαση Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Το με αριθμ. πρωτ. 992/ 14768/

03.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-ΑΘ8) έγγραφο της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα
Τμήματα Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής:

Υποχρεωτική προμήθεια
συσκευών αυτόματου
εντοπισμού
Yποχρέωση προμήθειας και θέσης σε
παραγωγική λειτουργία συσκευών
VMS που έχουν τα επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη α) μήκους 12 μέτρων
ή περισσότερο και κάτω των 15 β) μήκους 15 μέτρων και άνω που διαθέτουν
ήδη συσκευές
αυτόματου
εντοπισμού τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, γ) σκάφη μικρότερα
των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται
άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών
ψαριών και δ) σκάφη μικρότερα των
12 μέτρων στα οποία χορηγείται
άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, ή
επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης
σκαφών.
To Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες

των υπόχρεων αλιευτικών επαγγελματικών αλιευτικών πρέπει να προβούν άμεσα στη αγορά και την
τοποθέτηση του VMS. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν.2040/92 (άρθρο 9) σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του ν. 2332/95(άρθρο 8).
Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση της συσκευής καλύπτεται σε
ποσοστό 100% και είναι επιλέξιμη
μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εν
λόγω δαπάνη προκαταβάλλεται από
τον υπόχρεο αλιέα.
Επίσης υπάρχει υποχρέωση προμήθειας και θέσης σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ERS που έχουν τα
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, και μικρότερα των 12 μέτρων, εφόσον
διαθέτουν άδεια αλίευσης μεγάλων
πελαγικών ψαριών. Η δαπάνη για την
προμήθεια και εγκατάσταση της συσκευής καλύπτεται σε ποσοστό 100%
και είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού
των 2.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι υπόχρεοι αλιείς, προκειμένου να
τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης
θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις
πληρωμής στην Υπηρεσία Αλιείας
της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία ανήκει το σκάφος το αργότερο
μέχρι τις 25 Απριλίου 2014

Δήμοι που εξυπηρετούνται ανά Τμήμα Αλιείας
Π.Ε Κεντρικού & Νότιου Τομέα Αθηνών τηλ.: 213-1617427-9
Αθηνών, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού & Αργυρούπολης, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης &
Υμηττού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας, Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Μοσχάτου & Ταύρου, Π.Φαλήρου
Π.Ε Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αθηνών, τηλ.: 213-2005188
Ωρωπού, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης & Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου & Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης & Ψυχικού

ΑΔΑ : ΒΙΡΜΩΛ6-Ρ13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί: 11-02-2014
Αρ. Πρωτ.: 3174
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 εσ. 156
FAX
: 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει επαναληπτικός ανοικτός
δημόσιος διαγωνισμός για την
«Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών
για την αποπεράτωση Παπασιδέρειου Σταδίου».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό

Μελέτης και στο Τιμολόγιο της
ΤΥ/46/2013 Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική
διάρκεια των εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, μέχρι και μια (1)
ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 ώρα
10:00π.μ. έως και 10:30π.μ, στο ση-

μείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων

Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 127.575,00
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
156.917,25 €. Η χρηματοδότηση
της προμήθειας θα γίνει από ίδιους
πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9 και 11
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Δωρεάν λογοθεραπευτική
και γνωστική αξιολόγηση
στον Δήμο Μαρκοπούλου
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, στα
πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου, για
την Πρόληψη και την Υγεία, θα προσφέρει δωρεάν λογοθεραπευτική και γνωστική αξιολόγηση παιδιών 5 - 8
ετών, μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2014, στο Νέο Δημοτικό Πολυχώρο στο Πόρτο Ράφτη (θέση Βουρλέζα). Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί εθελοντικά, από εγκεκριμένους
επιστήμονες ψυχολόγους και λογοθεραπευτές, τους
οποίους ο Δήμος ευχαριστεί θερμά για την προσφορά
τους.

Αξιολόγηση σε παιδιά 5 – 6 ετών (νηπιαγωγείο)
Η αξιολόγηση θα είναι ατομική και τα αποτελέσματά της,
που θα δοθούν γραπτώς στους γονείς, θα τους ενημερώνουν για την εικόνα της ωριμότητας και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού τους, σε τομείς που θεωρούνται
κρίσιμοι για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Παπανδρέου
Μαρία, DIU, MSc, Ψυχολόγο.

Λογοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών 6 - 8 ετών
(Α' και Β' Δημοτικού)
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από τη λογοθεραπεύτρια Φανή Ασλάνη και θα γίνει στα πλαίσια προληπτικού
ελέγχου. Θα αξιολογηθεί ο λόγος, η ομιλία και εάν η
γραφή των παιδιών, είναι ανάλογη της ηλικίας τους.
Στόχος της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης, είναι να εντοπιστούν πιθανές γλωσσικές και γραφοκινητικές δυκολίες, ώστε να αποκατασταθούν έγκαιρα.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να κλείσουν ατομικό
ραντεβού για το παιδί τους, μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη, στο τηλέφωνο 22990-71706. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΔΑ : ΒΙΡΝΩΗΔ-ΗΝΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
152 34 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 2023843 - 844
ΦΑΞ: 213 2023846
Χαλάνδρι, 12/02/2014
Aρ. Πρωτ.: 3458
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης και την οικονομική προσφορά όπως αναλυτικά
αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και πάντα σύμφωνα με την
11389/93 Υπουργική Απόφαση για
την «Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστά-

σεων Δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογισμού 50.793,11€ με ΦΠΑ
23% & με Α.Μ. 27/13.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών η 24/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
9 της Υπ.Απ. 11389/93.
Ισχύουσα νομοθεσία: Ν. 3463/06,
Ν. 2286/95, Υ.Α. 11389/93,
Ν.3852/10.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται
στο ποσό των 2.539,66€.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Tμήμα Προμηθειών του Δήμου
τηλ. 213 2023844.
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή
του Yπουργείου Περιβάλλοντος.
Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.
Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου
Derby Αγγλιας και σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων
άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη Τηλ. 6932900353
ΑΔΑ : ΒΙΡΝΩΗΔ-ΗΝΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:
22953 20328
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη : Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις
παρακάτω διατάξεις:
• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π.Δ.60/ ΦΕΚ64Α’/16-3-2007
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης 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.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
• Της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240)
πράξης Νομοθετικού περιεχομένου.
• Την με αριθμό 11543/26-03-2013
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων,
των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και νομικών
τους προσώπων καθώς και συνδέ-

σμων ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού.
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007
«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-92002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/114-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/114-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ.
1531/16-10-2003).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982
Υπουργικής Απόφασης.
• Της με αριθμό 129/2534/20-1-2010
(ΦΕΚ 108/4-2-2010) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Την 333/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση για τη δημοσίευση
της περίληψης του ανοικτού διαγωνισμού
• Την 21/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ορίστηκε
η νέα ημερομηνία διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :
25798/31-10-2013)
Ο Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει εκ
νέου την διεξαγωγή Ανοιχτού Διε-

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

θνή Διαγωνισμού με τους ίδιους
όρους διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών» δηλαδή πετρελαίου
κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, και
λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης
των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και πετρελαίου
θέρμανσης των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων και ΝΠΔΔ του
Δήμου Ωρωπού, για ένα (1) έτος
από την υπογραφή της σύμβασης ή
μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού
ποσού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
της μέσης τιμής πώλησης των καυσίμων, οι οποίες προσδιορίζονται
εβδομαδιαία από το αρμόδιο τμήμα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις
διατάξεις των άρθρων 41-45 της
αριθμ.11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
09/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 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 προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών
ανέρχεται
στο
ποσό
των
830.474,58€ πλέον Φ.Π.Α. 23%
191.009,16€ ήτοι συνολικής δαπάνης 1.021.483,74€ συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ 23%.
. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με
το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που
απαιτείται από τη διακήρυξη.
Συμμετέχων που υποβάλλει τμηματική προσφορά για ορισμένα προϊόντα,
προσκομίζει
εγγύηση
συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή
αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου
αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και
προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή
αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
έξι (6) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 14:00)
μέχρι και την 08/04/2014.
Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 13-02-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 Αγγ. Βήχος

Δυναμική και αποτελεσματική

καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια
εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυσήσει με την επανάληψη, το πάθος για τη μάθηση,
δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη δια
μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών αρχών της
Aγγλικής γλώσσας.
Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων
Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μαθητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ. 6906996694

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. & FAX. 2109631041
Email. stathatos@fitandgo.gr
ΕΛΑΣΤΙΚΑ:
CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONEBARUM
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗSERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!
ΩΡΑΡΙΟ : 08:00 ΕΩΣ 19:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 17 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για:
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ

210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

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

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

•
•
•

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής 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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Η σωστή διατροφή είναι υγεία
Υπάρχουν τρόφιμα που καλό είναι να τα βάλουμε στη διατροφή μας, συχνότατα γιατί πληρούν βασικά κριτήρια: To
καθένα προσφέρει μοναδικές ιδιότητες και μπορούν να αλλάζουν κάθε φορά.
Πράσινα λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως
προσφέρουν πολύτιμα συστατικά στον οργανισμό μας και
τον θωρακίζουν.

Αβοκάντο
Το αβοκάντο περιέχει τα υγιή για την καρδιά μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν
την «κακή», LDL χοληστερόλη και αυξάνουν την «καλή»,
HDL χοληστερόλη. Το αβοκάντο έχει επίσης σημαντικά αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη γήρανση και διάφορες
ασθένειες και σχεδόν 20 διαφορετικές βιταμίνες και ανόργανα συστατικά.
Μια πρόσφατη μελέτη, έδειξε ότι όσοι τρώνε αβοκάντο,
προσλαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες φυτικών ινών, βιταμινών E και K, μαγνησίου και καλίου και επίσης, ζυγίζουν
λιγότερο και έχουν μικρότερη μέση χωρίς να τρώνε λιγότερες θερμίδες!
Αυτό το κρεμώδες, «πολύτιμο» φρούτο, βοηθά το σώμα

μας να απορροφά περισσότερα αντιοξειδωτικά από άλλα
υγιεινά τρόφιμα. Σε μια άλλη μελέτη, οι άνδρες και οι γυναίκες που έτρωγαν σαλάτες με 2,5 κουταλιές της σούπας
αβοκάντο, απορρόφησαν πάνω από επτά φορές περισσότερο άλφα καροτένιο και δεκατρείς φορές περισσότερη
βήτα καροτίνη, τα οποία δρουν κατά του καρκίνου και των
καρδιακών παθήσεων.
Μπορείτε να το συμπεριλάβετε στο πρωινό σας, απλώνοντάς το σε ψωμί αντί για βούτυρο, να το βάλετε σε σαλάτες,
να το φάτε ως φρούτο ρίχνοντάς του πάνω λεμόνι.

Φασόλια και φακές
Τα φασόλια και οι φακές είναι σημαντικές υπερτροφές.
Όσοι τα τρώνε συχνά, έχουν 22% χαμηλότερο ρίσκο παχυσαρκίας. Επίσης, τα φασόλια είναι ιδιαίτερα θρεπτικά, γε-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών

Δωρεάν Πρόγραμμα
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)
Τηλ. 22990 46446, 6944 690344
e-mail: proubesis@hotmail.gr

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 Τμήμα προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας. Ο έλεγχος γίνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ τα αποτελέσματα στη
συνέχεια αξιολογούνται από τον εθελοντή ιατρό ορθοπεδικό Νικητόπουλο Κων/νο.
H μέτρηση οστικής πυκνότητας και εκτίμησης κινδύνου
κατάγματος θα γίνει δωρεάν την Παρασκευή 21/2 στο
4ο Αθλητικό Κέντρο του Γέρακα (Αγ. Ιωάννου Θεολόγου
& Δερβενακίων, δίπλα στο 1ο Λύκειο Γέρακα), από τις
17:30 μ.μ. έως 20. 30 μ.μ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες 50 έως
65 ετών και ιδιαίτερα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες,
καθώς και σε ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή
με κορτιζόνη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. Εάν υπάρχουν παλαιότερες εξετάσεις καλό είναι να
προσκομισθούν την ημέρα της εξέτασης.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε από 9:00
έως 13:00 στα τηλέφωνα 210 6600821, 22, 24

μάτα φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.
Σε μια μελέτη του Χάρβαρντ, όπου συμμετείχαν πάνω από
90.000 γυναίκες επί οκτώ χρόνια, εκείνες που έτρωγαν φασόλια και φακές δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα,
είχαν 34% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού από
τις γυναίκες που έτρωγαν μία ή λιγότερες φορές το μήνα.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΓΙΟΓΚΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Πόνοι στη μέση, Μυστικά
κινησιοθεραπείας με χάθα γιόγκα
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου το Κέντρο Σατυαναντα
Γιόγκα στην Παιανία έχει
ενδιαφέρουσες
δράσεις
όλη μέρα. Ετσι το πρωί
22/2, 11:00 – 13:30 έχουν
θεματολογία:
• «Πόνοι στη μέση – θεραπευτική προσέγγιση μέσα
από τη γιόγκα»
"Ο στόχος της γιόγκα για τα
θέματα υγείας δεν είναι η
καταστολή ή η θεραπεία
των προβλημάτων, αλλά η
διαχείρισή τους"
Σουάμι Νιράντζανανάντα
Σαρασουάτι
• Τα "μυστικά" της εμβιομηχανικής, της κινησιοθεραπείας και η εφαρμογή τους
στην χάθα γιόγκα.
Αλλάξτε τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιείτε την
λεκάνη / μέση σας.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει:
• Ανατομία της περιοχής της
οσφυϊκής μοίρας & της σπονδυλικής στήλης με τρισδιάστατη απεικόνιση 3D.
• Παθολογία και συνήθη
αίτια πόνου της μέσης.
• Εφαρμογή των γιόγκα
άσανα στην διαχείριση των
"πόνων" της μέσης.
• Παραλλαγές των άσανα
και την προσαρμογή τους
στις διάφορες περιπτώσεις.

• Σημεία πίεσης - marma
points- για την διαχείριση
θεμάτων της μέσης.
• Η αναπνοή ως μέσο θεραπείας
Απευθύνεται σε όλους,
ασκούμενους ή όχι.
Εισηγητής: Μιχάλης Ευαγγελίδης, Φυσικοθεραπευτής
-Yoga Therapist
Εισφορά: 15,00
• «Ανοιχτή

μέρα»

Σάββατο 22/2, 14:00 – 17:30
Την ίδια μέρα, ο χώρος θα
είναι ανοικτός για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν
την πανάρχαια επιστήμη της
γιόγκα, μέσα από μια σύγχρονη ματιά και προσέγγιση.
Όλες οι πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του
σημερινού ανθρώπου.
• 13.30 -14.00: Αφίξεις
• 14.00-15.30: Εργαστήρι 1:
«Τάξη γιόγκα για όλους – ζώντας στο παρόν»
• 15.30-16.00: Διάλλειμα /Τσάι
• 16.00-17.00: Εργαστήρι 2:
«Σύγχρονη ινδική κουζίνα»
• 17.00-17.30: Ελεύθερη συζήτηση

Είσοδος ελεύθερη
Kρατήσετε έγκαιρα θέση.
Επικοινωνία: 210-6641545 /
6956482415
e-mail:sycp@satyanandayoga.gr
Διαδόχου Κων/νου 32, Παιανία

Ευχαριστήριο

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά
το προσωπικό της καρδιολογικής Κλινικής του
Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, για το άμεσο
ενδιαφέρον, την ευγένεια και την υπευθυνότητα με
την οποία αντιμετώπισαν σοβαρό καρδιολογικό μου
πρόβλημα (επεισόδιο) κατά τις βραδινές ώρες του
Σαββάτου 12 Ιανουαρίου 2014.
Γεώργιος Παπαδομιχελάκης
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Πολυνίκης όμιλος ο Ν.Α.Ο.Β.
Στις αρχές του μήνα (1-2/2/2014), η ομάδα Optimist του
Ν.Α.Ο.Β. σημείωσε νέα επιτυχία στον αγώνα “Αρχιμηνιά Αρχιχρονιά 2014”, που διεξήγαγε ο Α.Ν.Ο.Γ.
Η διοργάνωση ήταν πολύ καλή κι έλαβαν μέρος 120 σκάφη
από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μετά τη διεξαγωγή και
των 6 προγραμματισμένων ιστιοδρομιών, ο Ν.Α.Ο.Β. αναδείχτηκε πολυνίκης όμιλος αφού συνολικά κατέκτησε 7
μετάλλια.

Νικήτριες οι Νεανίδες του Πρωτέα στο Πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ
Με νίκη έκλεισαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΝΑ οι Νεάνιδες του Πρωτέα, καθώς επικράτησαν εκτός έδρας της Τερψιθέας, με 50-44, ενώ ήδη είχαν

εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ ευρισκόμενες στην κορυφή της βαθμολογίας.
ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ 44 – 50
Δεκάλεπτα: 12-11 , 19 – 21 , 30 –35 , 44 – 50
Διαιτητές: Φραγκιαδάκης, Σταγιάνος
ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Φατούρος): Γιαννοπούλου 5(1), Πούλη 12(1),
Τσίκα 8, Σταυροπούλου, Νάση, Σπύρου, Στεφάνου 19(2),
Καβαλέγκα, Κακούρη.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 1, Αμπμντελφατταχ 9, Κίτσιου 6, Φωκιανού 8(2), Μιχαλοπούλου
4, Λαγού- Μειμάρογλου 8, Δημέλη 10, Βασιλειάδη, Παπαλιού, Μπιτζανάκη Ρ. 4.

Επιτυχίες του Α.Ο. Βουλιαγμένης
5η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η Συμεωνίδου Πολυξένη

Οι ιστιοπλόοι της Βούλας κατέλαβαν την 1η θέση στη γενική κατάταξη καθώς και στην κατηγορία γεννημένων 2000
με τον Τέλη Αθανασόπουλο, την 1η θέση στην κατηγορία
2001 με τον Μάριο Σέγγα, την 3η θέση στην ίδια κατηγορία πέτυχε ο Νικόλαος Καραγιαννίδης, 3η θέση η Χρύσα
Μαρίνου στα κορίτσια 2001, 2η θέση η Ναταλία Καλπάκα
στα κορίτσια 2002 και την 3η θέση ο Γιώργος Καραγιαννίδης στα αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2004.

Το Σαββατοκύριακο 8 και 9/2 διεξήχθη
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού
στίβου Ανδρών-Γυναικών, στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας.
Τον όμιλο A.O. Bουλιαγμένης εκπροσώπησαν 6 αθλητές και αθλήτριες και
οι επιδόσεις τους ήταν εντυπωσιακές,
δίνοντας υποσχέσεις για καλύτερες εμφανίσεις στη συνέχεια της χρονιάς και
στους αγώνες του ανοιχτού στίβου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις των αθλητών μας:
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 200μ :
5η στα 200μ η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ
(1997) με 26.27 (Καλύτερη κορασίδα κ
νεάνιδα στην Ελλάδα).
Στον προκριματικό έκανε 26.20 (Α.Ρ.).
8η στα 200μ η ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΕΦΗ
(1994) με 27.03.
Στον προκριματικό έκανε 26.48 (Α.Ρ.).
13η στα 200μ η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ
(1997) με 26.92 (Α.Ρ.).
19η στα 200μ η ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ με 27.53 (Α.Ρ.).
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 60μ :
12η στα 60μ η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ
(1997) με 7.98 (Α.Ρ.).
Στον προκριματικό έκανε 7.99 (Α.Ρ.).
14η στα 60μ η ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΕΦΗ

(1994) με 8.00.
Στον προκριματικό έκανε 7.98.
26η στα 60μ η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ
(1997) με 8.24.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ με 53.43 (Α.Ρ.).
Οι επόμενοι αγώνες που θα συμμετάσχει ο αθλητής ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
είναι
στο
Πανελλήνιο

ΑΝΤΡΕΣ :
17ος στη ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ο ΠΕΪΒΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ με 12.70.
23ος στα 400μ ο ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου Ανδρών - Γυναικών, που θα διεξαχθεί την
Κυριακή 23/2/2014 στα ΤΡΙΚΑΛΑ.
Οι προπονητές: ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

Γυναικείος μαζικός αθλητισμός
Οι γυναίκες της Γυμναστικής του Δήμου 3Β
έκοψαν τη βασιλόπιτα
μαζί με τη γυμνάστριά
τους Σούλα Κυριακίδου, στο χώρο που
αθλούνται.
Αντάλλαξαν ευχές για
την καινούργια χρονιά
και πήραν πλούσια
δώρα οι τυχερές της
βασιλόπιτας.

ΕΒΔΟΜΗ

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 23

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3B
Γιόγκα, pilates, σουηδική γυμναστική, τένις και...
Ξεκινούν τη λειτουργία τους τα τμήματα αθλητικών
δραστηριοτήτων του Ο.Α.Π.Π.Α . Γιόγκα, pilates,
σουηδική γυμναστική, τένις, αλλά και άθληση σε
πάρκα περιλαμβάνει το φιλόδοξο πρόγραμμα αθλητικών δράσεων, το οποίο ξεκινά το Φεβρουάριο, απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά και θα υλοποιηθεί στις
αθλητικές εγκαταστάσεις της Βάρης, της Βούλας, και
της Βουλιαγμένης,αναλόγως της ζήτησης και του
αριθμού συμμετεχόντων.
Kόστος συμμετοχής :15€ μηνιαίως,
− Έκδοση Κάρτας “Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”: 5 €
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τους δημότες/κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Για
τους μη δημότες/κατοίκους, οι τιμές δαμορφώνονται
στα 25 €.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2020771-2020776-2020777
e-mail:oappa@vvv.gov.gr

Δήμος 3Β και Σύλλογοι

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ E.Π.Σ.AN.A

συζητούν για Χρηματοδότηση

Πρωτάθλημα Νέων

O Δήμος 3Β, καλεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου
στις 6μ.μ. σε ενημερωτική συνάντηση για όλα τα
θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση δράσεων
και προγραμμάτων των αθλητικών και πολιτιστικών
φορέων της περιοχής καθώς και για τις διαδικασίες
απόδοσής της.
Η συνάντηση θα γίνει στο Δημαρχείο στη Βούλα
(Λεωφ. Καραμανλή 18).

Αγωνιστικό πρόγραμμα ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ
Σάββατο 15/2
ΑΝ.ΒΟΥΛΑΣ 16.00 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ) ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ
ΓΛΥΦ. (Δραμεσιώτης - Βαλαής)
4Ο ΔΓ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 09.00 (ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ) ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ - ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ (Κριτή - Μιχελακάκης)
ΚΛ. ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ 11.30 (ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ) Π. ΦΑΛΗΡΟ -ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ (Τεφτίκης Σ- Παχοπούλου- Δημητρακόπουλος)

Κυριακή 16/2
Κλειστό Λεωφόρου 14:00 (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Καλδίρης-Καλογερόπουλος Λ)
ΚΛ.ΒΟΥΛΑΣ 15.00 (ΠΑΓΚΟΣΡΑΣΙΔΕΣ) ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κριτή- Μίχας)

Πρωτάθλημα βετεράνων στο πινγκ-πονγκ
193 συμμετοχές βετεράνων και ανεξαρτήτων Αττικής και Νότιας Ελλάδας
Μία ακόμα διοργάνωση βετεράνων και ανεξαρτήτων
αθλητών επιβεβαίωσε ότι όλο
και περισσότεροι φίλοι της
επιτραπέζιας αντισφαίρισης
βλέπουν την ενασχόλησή
τους με το άθλημα μέσα από
μία άλλη οπτική και συγκεντρώνονται με χαρά γύρω από
αυτό το κομμάτι.
Στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του δήμου 3Β διεξήχθη το Σαββατοκύριακο το
8ο Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων και το 10ο Ατομικό
Πρωτάθλημα Ανεξαρτήτων,
για την Περιφέρεια της Αττικής και Νότιας Ελλάδας.
Αγωνίστηκαν συνολικά 193
άνδρες και γυναίκες, αριθμός
που αποτελεί νέο ρεκόρ συμμετοχών στις διοργανώσεις
του Ομίλου.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα
άρχισε το Σάββατο. Η διοργάνωση είχε και χαρακτήρα
προκριματικών για την τελική
φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος, το οποίο θα
γίνει στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου σε μέρος που θα επιλεγεί από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και θ’

ανακοινωθεί το προσεχές
διάστημα. Εκτός από την Αττική υπήρχαν συμμετοχές
από την Καλαμάτα, το Ζευγολατιό, το Ξυλόκαστρο, τη

Χαλκίδα και τη Λαμία, ενώ
χρειάζεται να τονιστεί ότι
στα μεγάλα ονόματα του
χώρου, που σταθερά μετέχουν τα τελευταία χρόνια

στους ατομικούς αγώνες των
βετεράνων,
προστέθηκαν
φέτος ο πρωταθλητής Ελλάδας του απλού ανδρών το
1979 Νίκος Κωστόπουλος
και ο δις πρωταθλητής Ελλάδας του απλού νέων (1992,
1993) και του απλού παίδων
(1989, 1990) Μιχάλης Παγώνης! Το χρυσό μετάλλιο για
δεύτερη σερί χρονιά πήραν ο
Άγγελος Μακρής, ο Κώστας
Νικόπουλος, η Ευγενία Πετράκη, ο Παναγιώτης Φωτάκης, ο Alexander Kruczynski
και ο Λουκάς Γιαλούρης.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 40-49 ΕΤΩΝ:
1. Κώστας Νικόπουλος
2. Γιάννης Τερψίδης
3. Κ. Σταμνίδης, Γ. Κυριακόπουλος

1. Μιχάλης Παγώνης
2. Αριστείδης Κατσαβριάς
3. Παν. Καρατζάς, Λεωνίδας
Κανέλλος

2. Αριστείδης Κουτσούμπας
3. Χρήστος Λεγάντης, Γρηγ.
Σταματιάδης

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 50-59:
1. Αλέκος Δέσης
2. Πέτρος Ξαρχάκος
3. Γρηγ. Παντελέων, Ηλίας Βουτσινάς

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
1. Ευγενία Πετράκη
2. Ελισάβετ Κούκα
3. Ειρ. Κουτσουπίδου, Ειρ. Φυλακούρη

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 60+:
1. Άγγελος Μακρής
2. Σταύρος Πλακαντωνάκης
3. Ν. Κωστόπουλος, Στ. Μάγκος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
1. Βασιλική Σταθά
2. Χριστιάνα Ιωαννίδου
3. Μ. Παντελάκη, Ασπ. Αντωνοπούλου

ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ
30-39:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 18-39 ΕΤΩΝ:
1. Παναγιώτης Φωτάκης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 40-49:
1. Alexander Kruczynski
2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
3. Ελ. Ευαγγελίδης, Σ. Αξαρλής
ΑΝΕΞΑΡΗΤΩΝ 50-59:
1. Λουκάς Γιαλούρης
2. Μανώλης Καπίρης
3. Ηλ. Κατσίβελης, Ισ. Βασιλειάδης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 60+:
1. Ιωάννης Παγόπουλος
2. Ανδρέας Δελακούρας
3. Τιμ. Νικολάου, Πρ. Καρατζάς

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
GALAXY
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ,
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ,
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ,
ΒΑΡΗΣ
ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ-ΜΑΡΚΟ,
ΒΟΥΛΑΣ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
Γ.ΡΑΦΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ,
ΓΛ.ΝΕΡΩΝ
ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ,
Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ
Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΣ-ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ
Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΓΕΡΑΚΑΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ώρα 09.45
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 09.45
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00
ώρα 10.00

Oρεινή ποδηλασία
στο Πανόραμα Βούλας
Aγώνα ορεινού τρεξίματος (Trail Run) και αγώνα
ορεινής ποδηλασίας (mountain bike), διοργανώνει η
Επιτροπή του XTERRA Greece με την υποστήριξη
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την Κυριακή 02 Μαρτίου στο Πανόραμα Βούλας (Κρεμασμένο Λαγό).
Ο αγώνας θα δώσει δυνατότητα σε δρομείς και ποδηλάτες να δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δυνάμεις τους
σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον μέσα
από μια πανέμορφη διαδρομή. Ο αγώνας δρόμου θα
περιλαμβάνει 2 επιλογές αποστάσεων, 6,5 & 15 χλμ. Ο
αγώνας ποδηλασίας θα περιλαμβάνει 2 επιλογές
αποστάσεων 15 &
30 χλμ. Οι διαδρομές μέσα σε δασικούς δρόμους και
βατά μονοπάτια
της περιοχής θα
προσφέρουν μια
μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν
ανάμεσα στους δύο αγώνες ή και τους δυο.
Με σύνθημα «Ζήσε Περισσότερα» η XTERRA καλεί
ανθρώπους όλων των ηλικιών να συμμετέχουν, να
έρθουν σε επαφή με τη φύση, να γνωρίσουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και να παραμείνουν ενεργοί με τον αθλητισμό.
Aίτηση συμμετοχής στo www.xterragreece.com.
Δείτε video στο www.youtube.com/watch?v=bO6zMtzIIx0.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Πλατεία Γεωργίου Δόγκα - Ενα πρωτότυπο έργο
Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε η πλατεία
Γεωργίου Κ. Δόγκα στην παραλιακή λεωφόρο Βούλας, στο ύψος του Ναυτικού Ομίλου Βούλας. Έχει έκταση 2.439,75m2 και
ορίζεται από τις οδούς Ζεφύρου, Λ. Ποσειδώνος, Δάφνης και Νηρέως.
Είναι μια πλατεία που ξεχωρίζει παντελώς
από τις άλλες. Χρώματα και σχέδια που
τραβούν το μάτι του περαστικού, που έχουν
σχεδιαστεί με μεράκι και απίστευτη λεπτομέρεια.
Μια πλατεία που ανασχεδιάστηκε από μία
ομάδα νέων παιδιών, με μεράκι για δημιουργία. Επικεφαλής της ομάδας ο Δημοσθένης Δόγκας, εγγονός του Γεωργίου
Δόγκα που είναι αφιερωμένη και η πλατεία.
Ετσι το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, η πλατεία
είχε ντυθεί στα πολύ γιορτινά της (τραπεζομάντηλα λευκά, πολλά τραπέζια, βάζα και
κηροπήγια) και κόσμος πολύς.
Η τελεστή των εγκαινίων έγινε από τον πατέρα Αντ. Χρήστου, παρόντος του δημάρχου των 3Β Σπ. Πανά, αντιδημάρχων και
δημοτικών συμβούλων.

και την κρίση αξιών που διέρχεται η κοινωνία των ενήλικων αλλά και των ανήλικων
μελών της, δεν πρέπει να στερείται ευγενών προτύπων και θεμάτων έμπνευσης,
στοχασμού, αλλά και ομαλής κοινωνικοποίησης!
Κάπως έτσι θυμάμαι και εγώ τον πατέρα και
συνονόματο μου Δημοσθένη του Γεωργίου

Μετά την τελετή μίλησε ο απόγονος του Γ.
Δόγκα, Δημοσθένης, ο οποίος μύησε τον
κόσμο μέσα στην χαρά της δημιουργίας,
αναφερόμενος πώς σχεδιάστηκε, πως κόλλησαν κομμάτι κομμάτι τα διάφορα κεραμικά, πώς σχεδιάστηκαν τα ψάρια... χωρίς
να παραλείψει μία μικρή αναδρομή στην
ιστορία της δημιουργίας και της Βούλας ως
κοινότητας και του πάρκου πώς ήταν το
1975, αλλά και τον εισηγητή στο Δημοτικό
Συμβούλιο (πριν 15 χρόνια), Αντώνη Φαμέλη, να ονομαστεί η πλατεία Γεωργίου Κ.
Δόγκα
Ο Δημοσθένης Δόγκας ευχαρίστησε τους
επίσημους προσκεκλημένους, τον εκκλησιαστικό εκπρόσωπο, τους συνεργάτες για
τη δημιουργία του πάρκου και τους πολίτες
λέγοντας μεταξύ άλλων:
"Εκ Θεού άρξασθε" ....αυτό ορίζει την
έναρξη των τυπικών κάθε συγκέντρωσης
Προσκόπων όπως έμαθα από παιδί, καθώς
και το πρωτόκολλο κάθε Δημόσιας τελετής!
Το έργο αυτό εμπνευσμένο εν μέρει από
πρεσβυτέρους αλλά μετεξελιγμένο στην
εφαρμογή του από εμάς, αφιερώνεται στην
νέα γενιά!!
Μια γενιά που παρ’ όλες τις αντιξοότητες

δουλειά του, χαμογελώντας μου απαντούσε ότι το παιχνίδι έρχεται δεύτερο
μπροστά στο καθήκον της προάσπισης των
αξιών, τις οποίες ο παππούς, ως εξέχον νομικός και δικαστής, κατ’ εντολήν αλλά και
επί σειρά ετών εκλεγόμενος από τους κατοίκους της κοινότητας Βούλας, είχε θέσει
ως προϋποθέσεις τόσο κατά την ίδρυση

γική!
Αρχαίοι θεοί, Μούσες, χάριτες, εθνικοί
ήρωες, αλλά και ονόματα που ξυπνούν μνήμες, για τις χαμένες πατρίδες των κατοίκων
που προέρχονται από την Μικρά Ασία και
αποτελούν από τότε αναπόσπαστο κομμάτι
του γηγενή πληθυσμού, πράγμα που και για
εμάς τους Έλληνες Προσκόπους ξυπνάει
επίσης μνήμες, λόγω της θυσίας των Ελλήνων Προσκόπων στο Αϊδίνιο της Μ. Ασίας,
οι οποίοι κατά το διωγμό, προτίμησαν να
μείνουν και να παράσχουν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους στον άμαχο πληθυσμό
μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματος τους.
1934-2014, 80 χρόνια Βούλα αλλά μόνη;
Στα ογδοηκοστά της γενέθλια η Βούλα
είναι πλέον Καλλικρατική, μια ένωση που
μπορεί να συνέπεσε αλλά δεν παύει από το
να είναι σημαδιακή!
Εύχομαι σε όλους να αναληφθούμε ότι οι
νέοι που βρίσκονται ακόμα εδώ ή τώρα μεγαλώνουν, σαν παιδιά, ανάμεσα μας....δεν
είναι μέρος του προβλήματος αλλά μέρος
της λύσης!!

Μπροστά στο μνημείο του Γ. Δόγκα, ο εγγονός Δημοσθένης με τη μητέρα του Ελμα, ο δήμαρχος Σπ. Πανάς μετά
της συζύγου του, ο αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης και δεξιά ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Δαβάκης.

Δόγκα, όντας δικηγόρος, να ξενυχτά πίσω
από σωρούς δικογραφιών, ιδιωτικών του
υποθέσεων, αλλά και των πολύ σοβαρών
τότε Δημοτικών θεμάτων που συνέτρεχαν
και για τα οποία όπως πολύ αργότερα
έμαθα, λειτουργώντας ως νομικός σύμβουλος του Δήμου, πρόσφερε τις υπηρεσίες
του επί 50 χρόνια συναπτά, με παύση μόνο
κατά τον δεύτερο παγκόσμιο, κατά την
διάρκεια του οποίου, έκλεισε το γραφείο,
και κατετάγη. Έφυγε εθελοντικά μαζί με πόσους άλλους για την Μέση Ανατολή από
όπου και γύρισε ως ήρωας πολέμου για να
συνεχίσει την επιστήμη του αλλά και την
προσφορά του στον τόπο μας.
…..Όταν τον ρώταγα πότε θα τελειώσει τη

όσο και για την λειτουργία της κοινότητας.
Το 1934 εγκρίνεται το σχέδιο του οικοδομικού συνεταιρισμού Βούλας, περιλαμβάνον
405 στρέμματα για τη δημιουργία κηπούπολης. Αυτό και γίνεται!
Μια σύντομη ματιά από τον δορυφόρο φανερώνει την πρωτοποριακή χάραξη του πολεοδομικού συστήματος, με κέντρο το
Σχολείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις,
καθώς και την ισόβαρη κατά τους άξονες
κατανομή των χώρων πρασίνου, πάρκων,
πλατειών και αλσυλλίων.
Το όλο αποτέλεσμα της εφαρμογής έρχεται και συμπληρώνει η ονομασία των οδών
σε μια προσπάθεια, να είναι η κίνηση στην
πόλη, όχι μόνο εύκολη, αλλά και δημιουρ-

Βραβείο Δόγκα
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του εξήγγειλε
άλλες δύο προσφορές της οικογενείας
Δόγκα προς το κοινωνικό σύνολο.
― Οικονομική ενίσχυση χιλίων ευρώ στο
Π.Ι.Κ.Π.Α της περιοχής και στο Παιδικό
χωριό Σ.Ο.Σ.
― Θέσπιση μόνιμου σχολικού ετήσιου διαγωνισμού ζωγραφικής Πλατείας Γεωργίου Δόγκα με δυο θέματα:
α) Η πλατεία Γ. Κ. ΔΟΓΚΑ μέσα από τα
μάτια του μαθητή.
β) Ελεύθερο σχέδιο με θέμα: Ο Δήμος μας!
Ως κριτική επιτροπή πρότεινε κλιμάκιο της
Σχολής Καλών Τεχνών.
Ως έπαθλο ορίζονται τα 1000 ευρώ ανά κατηγορία.

