
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ μια
Βουλή που βρίσκεται
σε ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
με τη λαϊκή βούληση
να εκλέξει ΠΡΟΕΔΡΟ

Ξεκινάει άμεσα η κατασκευή

του Αλιευτικού Καταφυγίου

Παλ. Φώκαιας Σελίδα 3

Ανοιξε Δημοτικό Παντοπωλείο

στο Σαρωνικό Σελίδα 10

Οι τροποποιήσεις δρομολο-

γίων άφησαν το  Κίτσι χωρίς

συγκοινωνία Σελίδα 12

Μειώσεις τελών στους καταστη-

ματάρχες του Γέρακα Σελίδα 10

Στο προηγούμενο σημείωμά μας της 29ης Νοεμ-

βρίου, είχαμε παρουσιάσει τις επιστολές Ζαν Κλοντ

Τρισέ, τ. Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας προς τον Υπουργό Οικονομικών της Ιρλαν-

δίας, το 2010, για να δείξουμε την

ιταμότητα, τον κυνισμό, τις πιέσεις

και τους εκβιασμούς και την εν

γένει μεθοδολογία που χρησιμο-

ποιούν κάποιοι – οι γνωστοί – εκ

των «εταίρων» μας, με θεσμικό

ρόλο, που τους έχει ανατεθεί, όχι

εκλεγμένοι δημοκρατικά, αλλά διο-

ρισμένοι επιλεκτικά, προκειμένου

να λειτουργούν ως εκτελεστικά όρ-

γανα του διεθνούς χρηματοπιστοτικού συστήματος,

των funds, των λεγομένων «επενδυτών», στα πλαί-

σια του νεοφιλελευθερισμού του Freedman. 

Σε παλιότερο άρθρο μας (15/11/2014), με τίτλο «Οι
«εταίροι» μας θέλουν να μας συντρίψουν»!!! ανα-

φερόμαστε στις μαρτυρίες του τ. Υπουργού Οικο-

νομικών των ΗΠΑ Τίμοθι Γκάιντερ σχετικά με τις

διαθέσεις... αλληλεγγύης των «εταίρων» μας της

Ε.Ε. «Θα τους συντρίψουμε» (τους Έλληνες) φέ-

ρονται να είπαν στον Τ. Γκάιντερ οι ηγέτες Ευρω-

παίοι στη σύνοδο των G7, στον Καναδά, το 2010.

«Ήθελαν να τους ξυλοφορτώσουν» τους Έλληνες,

λέει χαρακτηριστικά ο Γκάιντερ. 

Συμπληρώνουμε σήμερα, χωρίς να ολοκληρώνουμε

με την αποκάλυψη της Wall street Journal τον Ιούνιο

του 2013 «άκρως εμπιστευτικού» εγγράφου του

IMF (ΔΝΤ), του ενός μέρους της Τρόικα, για να βε-

βαιωθεί και ο κάθε καλόπιστος      Συνέχεια στη σελ. 2

Δεν σώθηκαν

οι Ελληνες

Βραζιλιάνικο “Vive la Grèce”
σε αγώνες Ναυαγοσωστικής

του Κώστα
Βενετσάνου

Πρώτη νίκη της Ρένας Δούρου
στην Περιφέρεια

Η Κομισιόν συμφωνεί στην
αλλαγή συστήματος διαχεί-
ρισης απορριμμάτων Σελ.6

Δημοτικός Ξενώνας
ηλικιωμένων στη Βούλα

Ενα πανέμορφο κτίριο, δωρεά, στο Δήμο 3Β για να φιλοξενήσει άστεγους της τρίτης ηλικίας.

Σελίδα 3

Με 2 μετάλλια ο  Δρ. Αβραμίδης

αλλά οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες

λέει το Δ.Ν.Τ.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

περί των επιδιώξεων της Τρόικα και των ελληνικών

κυβερνήσεων της τελευταίας τετραετίας. Για το λόγο

αυτό δεν χρησιμοποιήσαμε τα επιχειρήματα και τους

ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ του

Καμμένου, ΚΚΕ κλπ) αλλά των ιδεολογικών συμμά-

χων της Τρόικα και της Κυβέρνησης, του προέδρου

της Ευρωπαϊκής Κεντρ. Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ,

του τ. Υπουργού των ΗΠΑ Τίμοθι Γκάιντερ και της

αμερικάνικης οικονομικής εφημερίδας Wall Street

Journal. 

Ιδού λοιπόν τι έλεγε το εσωτερικό εμπιστευτικό έγ-

γραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το ΔΝΤ,

αφού αρχικά παραδέχεται ότι συμμετείχε στην «επι-

χείρηση διάσωσης» της Ελλάδος, παρ’ ότι αυτή δεν

ικανοποιούσε τρία από τα τέσσερα κριτήρια που θέτει

το ΔΝΤ για παροχή βοήθειας, «με στόχο να δώσει
χρόνο στην Ευρωζώνη και στις υπόλοιπες χώρες, για
να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις μιας ενδεχό-
μενης μετάδοσης της κρίσης»1 (το φαινόμενο του

ντόμινο), θέτει στη συνέχεια ευθέως το ερώτημα: «Τα
παραπάνω εγείρουν ερωτήματα ως προς το βασικό

σκοπό του «πακέτου διάσωσης». Εάν η εμπιστοσύνη
της αγοράς δεν θα αποκατασταθεί, ενώ η ελληνική
οικονομία την ίδια στιγμή ωθείται σε ύφεση, σε δι-

ψήφια ποσοστά ανεργίας και σε αύξηση της φτώ-
χειας, τότε ποιό είναι το νόημα; Ποιός ή τι ακριβώς
πρόκειται να διασωθεί»;

Και καταλήγει με τη διαπιστωτική απάντηση:

«Τελικά,, ο πραγματικός σκοπός του «πακέτου διά-
σωσης» μπορεί να συνοψίζεται σε μια τεράστια με-
τατόπιση του χρέους από τις ιδιωτικές τράπεζες στο
δημόσιο τομέα. Τα 110€ δισεκατομμύρια τώρα που
δανείζεται η Ελλάδα από το ΔΝΤ και τις ευρωπαϊκές

κυβερνήσεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για να εξο-
φληθούν οι τράπεζες και οι θεσμικοί επενδυτές, οι
οποίοι κατέχουν το ελληνικό χρέος. Οι ευρωπαϊκές
τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ευρω-
παϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι οι πραγματικά
διασωζόμενοι. 
(σ.σ. Με την καταβαράθρωση των αντίστοιχων Ελλη-

νικών φορέων)

Η πιθανότητα αθέτησης πληρωμής τόκων και κεφα-
λαίων από από την Ελλάδα, θα πρέπει να αποκλειστεί
για τα επόμενα τρία χρόνια. Με δεδομένο ότι, το με-
γαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους (περίπου
80%) δεν βρίσκεται (σ.σ. τότε, το 2010) στα χέρια του
ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος αλλά
στους ισολογισμούς γερμανικών, γαλλικών και βρε-
τανικών τραπεζών, η Ευρώπη και το ΔΝΤ δεν χορη-
γούν στην Ελλάδα νέα κεφάλαια, αλλά περισσότερο
απ’ όλα, προστατεύουν το Ευρωπαϊκό χρηματοοικο-
νομικό σύστημα από πιθανές ζημιές ύψους έως και
200 δισεκατομμυρίων € που θα μπορούσαν να προ-
κύψουν από μια ελληνική χρεοκοπία. Οι προφανείς
αποδέκτες του «πακέτου» των κυβερνήσεων της Ευ-
ρωζώνης, δεν είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι
πολίτες που θα υποφέρουν από σοβαρές περικοπές
του προϋπολογισμού και την ύφεση, αλλά τα μεγα-
λύτερα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα». 

Εμείς τα λέγαμε, αλλά ποιός ακούει

Οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης, θα διαπιστώσουν

ασφαλώς ότι το “άκρως εμπιστευτικό” έγγραφο του

ΙΜF (ΔΝΤ) επιβεβαιώνει περίτρανα την “άκρως εμπι-

στευτική” έκθεση της Commission που συζήτησε το

EcoFin στις 10/2/2009, με την οποία έχει “μαλλιάσει”

η γλώσσα μας, σε σημείο εμμονής, αλλά ουδείς πο-

λιτικός παράγων, μηδέ του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρουμένου,

έστερξε ν’ αξιοποιήσει, αξιολογώντας προφανώς το

μείζον ως έλασσον, ή χαρακτηρίζοντας την έκθεση

της commission ως γνωστή μεν, αλλά “ανεπίκαιρη πε-

ρίπτωση”, σύμφωνα με την απάντηση που μας έδωσε

βουλευτής της αριστεράς, αιτιολογώντας την παρά-

λειψη κατάθεσης, απ’ το κόμμα του και τον ίδιο, σχε-

τικής ερώτησης-αίτησης κατάθεσης εγγράφων. Οι

λοιποί ενοχληθέντες βουλευτές ή αμέλησαν να δια-

βάσουν τη σχετική αρθρογραφία και την τεκμηρίωση,

ή ολιγώρησαν, ή στερούνται ικανής κρίσεως και διαι-

σθήσεως και ασχολούνται με την “κάρφο” (ακίδα),

που προβάλλει ως “δοκός”, προ οφθαλμών προσηλω-

μένων στα Megaλα και μόνον “κανάλια”.

Ετσι θα κάνουμε “δουλειά;”

Χωρίς διάβασμα, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς γνώση,

χωρίς κριτική ικανότητα συσχέτισης αιτίας - αποτε-

λέσματος;

Με Οικονομολόγους που ασχολούνται με συνταγμα-

τικά θέματα και Συνταγματολόγους “κολημμένους”

σε παρελθούσες, ανύπαρκτες πλέον και ανίσχυρες

διατάξεις, χωρίς ν’ αναλογίζονται ότι “παίρνουν το

κόμμα τους και τη χώρα μας “στο λαιμό τους”;  Αν

απαξιούν να διαβάσουν τον “κάθε” Βενετσάνο, ας

διαβάσουν τουλάχιστον τον Κατρούγκαλο!3

――――――――
1. Γιάννης Σιατρας: «Οι ζημιές μας, κέρδη τους», EuroCapital, σελ.

128-129 απ’ όπου λάβαμε την σχετική τεκμηρίωση: υποσημείωση

87 IMF, “Greece: Ex Post Enaluation of Exceptional Access under

the 2010 Stand-By Arrangement”, IMF Country Report No13/156,

June 2013)

2. “Greece and IMF: Who Exactly is being saved” σελ.6 

(Μετάφραση: Ελλάς και ΔΝΤ: Ποιός ακριβώς είναι αυτός που

σώζεται)

3. ΕΒΔΟΜΗ φ. 856/1-11-2014, σ. 1,2

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους Σελ. 4-5

Ζωντανή αναμετάδοση των

Δ.Σ. στα 3Β Σελ. 6

Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος:

Η Μάχη του Στάλινγκραντ γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Περιμένοντας τους βαρβάρους Σελ. 9

Αγοράζοντας - ενοικιάζοντας δια-

μέρισμα... Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης Σελ. 8

“I did it my way” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Oλυμπιάδα εκπαιδευτικής Ρομποτι-

κής Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Προβλήματα στην Παιανία από την

κατασκευή αποχέτευσης Σελ. 12 

Αποφάσεις Δ.Σ. των 3Β Σελ. 13

Προϋπολογισμός κοινωνικής

πολιτικής στο Σαρωνικό Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Δεν σώθηκαν οι Ελληνες

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  2013 

Παρασκευή  19  Δεκεμβρίου, 7μ.μ.

Δημαρχείο  Κρωπίας

Την Παρασκευή 19  Δεκεμβρίου 2014, στις 19:00, στο Δη-

μαρχείο Κρωπίας, θα παρουσιαστεί, σε ειδική δημόσια συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο απολογισμός

πεπραγμένων του Δήμου Κρωπίας για το 2013 ενώ θα

γίνει ενημέρωση για τα σημαντικότερα έργα, αποφάσεις

και πολιτικές του 2014.
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Τη σύμβαση για την αναβάθμιση και τον

εκσυγχρονισμό του αλιευτικού κατα-

φυγίου της Παλαιάς Φώκαιας υπέ-

γραψε τη Δευτέρα 1-12-2014 η

Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,

έργο συνολικού προϋπολογισμού

4.650.000€ που θα κατασκευαστεί από

την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ». 

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί

δικαίωση των πολυετών προσπαθειών

της πρώην Κοινότητας Παλαιάς Φώ-

καιας, αλλά και της προηγούμενης δι-

οίκησης του Δήμου Σαρωνικού που είχε

θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την

υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Ο πρώην Κοινοτάρχης Παλαιάς Φώ-

καιας και μετέπειτα Αντιδήμαρχος Σα-

ρωνικού Μανώλης Τσαλικίδης είχε

ασχοληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρό-

νια με τη σύνταξη της μελέτης της επέ-

κτασης του λιμανιού και τη

διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατι-

κών προβλημάτων και κωλυμάτων που

συχνά προκύπτουν σε αυτές τις περι-

πτώσεις από τις εμπλεκόμενες υπηρε-

σίες, όπως είναι η σύνταξη και έγκριση

οριστικών μελετών, η έγκριση περιβαλ-

λοντικών όρων, η σύμφωνη γνώμη δια-

φόρων φορέων και υπηρεσιών π.χ. των

Yπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, της Κτηματικής Υπηρεσίας,

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κλπ. 

Στη συνέχεια, η νέα δημοτική αρχή Σα-

ρωνικού μέσω του Δημάρχου Γιώργου

Σωφρόνη και του Αντιδημάρχου Ηλία

Μπουκοβάλα προέβη σε όλες τις απα-

ραίτητες ενέργειες για την απεμπλοκή

του έργου από Υπουργείο Οικονομικών

και την “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.”

στην οποία έχει μεταβιβαστεί με πρό-

σφατη υπουργική απόφαση έκταση που

περιλαμβάνει και αλιευτικό καταφύγιο.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα

και έχει ως χρονικό ορίζοντα υλοποί-

ησης – εφόσον δεν προκύψουν καθυ-

στερήσεις από την Αρχαιολογική

Υπηρεσία – τους 12 μήνες. Η ολοκλή-

ρωση του έργου βελτίωσης και εκσυγ-

χρονισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου

Παλαιάς Φώκαιας θα συμβάλει σημαν-

τικά στην οικονομική ανάπτυξη όχι

μόνο της Π. Φώκαιας αλλά και του

Δήμου Σαρωνικού, θα αναβαθμίσει το

επίπεδο ζωής των πολιτών της περιο-

χής ενώ θα αποτελέσει ένα τεράστιο

αναπτυξιακό έργο για όλο τον Σαρω-

νικό. 

Υπεγράφη η σύμβαση για το Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαιάς Φώκαιας
Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα
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Ο Δημοτικός Κινηματογρά-

φος Μαρκοπούλου "Άρτε-

μις", εξασφάλισε και

παρουσιάζει την απολαυ-

στική ταινία κινουμένων

σχεδίων για μικρούς και με-

γάλους «Τα Τερατοκουτά-
κια» (μεταγλωττισμένο) και

τη δραματική ταινία των δυ-

νατών ερμηνειών «Ο Δικα-
στής», έως και την Τετάρτη

10 Δεκεμβρίου 2014.

ΤΑ ΤΕΡΑΤΟΚΟΥΤΑΚΙΑ 
(μεταγλ.), (Boxtrolls)

Προβολές: 7.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Graham

Annable, Anthony Stacchi

Σενάριο: Irena Brignull,

Adam Pava

Τα Τερατοκουτάκια (Boxtrolls)
είναι μια κοινότητα αποτελού-
μενη από ιδιόμορφα, άτακτα
πλάσματα, που ζουν σε ένα
σπίτι που θυμίζει σπηλιά, κάτω
από τους δρόμους της πόλης
Cheesebridge.

Οι σκανταλιάρηδες, αλλά αξια-
γάπητοι αυτοί ρακοσυλλέκτες,
μεγάλωσαν με φροντίδα ένα
ορφανό παιδί, τον Eggs, το
οποίο καλείται τώρα να τους
βοηθήσει, ενάντια στον στον
κακό εξολοθρευτή, τον
Archibald. Το αγόρι αποφασίζει
να βγει επάνω στην επιφάνεια
και με τη βοήθεια του νευρικού
Γουίνι, να σώσει την οικογένεια
του, τα Boxtrolls!

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ
(The Judge)

Προβολές: 9.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ

ΝΤΟΠΚΙΝ
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί:

ΜΠΙΛΙ ΜΠΟΜΠ ΘΟΡΝΤΟΝ,

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΙΒΑΛ, ΒΙΝΣΕΝΤ

ΝΤ' ΟΝΟΦΡΙΟ, ΡΟΜΠΕΡΤ

ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΝΤΑΞ

ΣΕΠΑΡΝΤ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ,

ΜΕΛΙΣΑ ΛΙΟ, ΚΕΝ ΧΑΟΥΑΡΝΤ,

ΤΖΕΡΕΜΙ ΣΤΡΟΝΓΚ , ΛΕΪΤΟΝ

ΜΕΪΣΤΕΡ.

Ο επιτυχημένος δικηγόρος

Χανκ Πάλμερ (Ρόμπερτ Ντά-
ουνι Τζούνιορ), έχει απομα-
κρυνθεί από την οικογένεια του
και ζει στη Νέα Υόρκη. Ο απρό-
βλεπτος χαμός της μητέρας
του, τον αναγκάζει να επιστρέ-
ψει στο πατρικό του σπίτι στην
Ιντιάνα και στην οικογένεια
του: τον μεγάλο του αδελφό,
τον οποίο άθελά του είχε τραυ-
ματίσει (Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο),
τον μικρό του αδελφό (Τζέρεμι
Στρονγκ) που έχει προβλήματα
στην κοινωνικοποίησή του,
αλλά και τον εφηβικό του
έρωτα, τη Σαμ (Βέρα Φαρ-
μίγκα). Η επιστροφή του τελικά
δεν είναι και τόσο προσωρινή,
αφού ο πατέρας του, ο σκλη-
ρός δικαστής της πόλης, κατη-
γορείται για φόνο, και ο Χανκ
καλείται να τον υπερασπιστεί.
Ο δικαστής στηρίζεται πάνω
του, χωρίς άλλοθι ή μνήμη του

τι ακριβώς συνέβη...  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-

ΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5,

Τηλ.: 22990 23924

"Πρώτη Υλη"

  Η Κινηματογραφική Λέσχη

Παλλήνης καλεί την Τε-

τάρτη 10 Δεκεμβρίου και

ώρα 21:00 στην προβολή

της ταινίας “All the invisi-
ble children”, αφιερωμένο

στην Παγκόσμια Ημέρα του

παιδιού, 11 Δεκεμβρίου.

Εφτά ταινίες μικρού μή-

κους : "Tanza" (Αφρική),

"Blue Gypsy" (Σερβία-Μαυ-

ροβούνιο), "Jesus Children

of America" (ΗΠΑ), "Bilu e

João" (Βραζιλία),

"Jonathan" (Μ. Βρετανία),

"Ciro" (Ιταλία), "Song Song

and Little Cat" (Κίνα).
Διεθνής κοινωνική ταινία του
2005 που διαρκεί 124 λεπτά.
Μια τεράστια παραγωγή, με
τη στήριξη της UNICEF, του
UN World Food Programme
και του Ιταλικού Υπουργείου
Εξωτερικών. Μέρος των εσό-
δων της ταινίας διατέθηκαν
στο ταμείο All the Invisible
Children, το οποίο δημιουργή-
θηκε από την UNICEF, το

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισι-
τισμού (UN World Food Pro-
gram) και την Επιτροπή
Αναπτυξιακής Βοήθειας (De-
velopment Co-operation Direc-
torate). Και οι 8 σκηνοθέτες
δούλεψαν χωρίς αμοιβή και
µε κανένα άλλο περιορισμό.
Στην Ελλάδα, η ταινία τελεί
υπό την Αιγίδα του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού της Ελλά-
δας και υπό την Αιγίδα του

Μ.Κ.Ο. Αλληλεγγύη.

Εισφορά - εισοδος 3 €

Οινοποιείο  Πέτρου - Λ.

Μαραθώνος 117, Παλλήνη

“Ο Αλλαντίν
και το μαγικό

λυχνάρι”

Ο Επιμορφωτικός Σύλλο-

γος Βάρης, οργανώνει τη

θεατρική παράσταση “Ο
Αλλαντίν και το μαγικό λυ-
χνάρι”, την Κυριακή 7 Δε-

κεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο

Δημοτικό θέατρο Βάρης

(Αττιδος 7 και Εστίας).

Η εκδήλωση γίνεται με την

αρωγή του Δήμου 3Β.

“Στα βήματα του El Greco”

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο Αττικός Πνευματικός Ομι-

λος Γλυφάδας, θα παρουσιάσει ομιλία με θέμα “Στα βή-
ματα του El Greco”, σε μουσική και στίχους του συνθέτη

και ποιητή Γιώργου Μαρινάκη.

Τραγουδούν: Δημ. Κλειδάς, Ελ. Κοταδάκη, Φράουτο Αλ.

Καμινιώτη και πιάνο Γ. Μαρινάκης.

Η εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο “Congo Palace” (Πο-

σειδώνος 81Α Γλυφάδα), στις 7μ.μ.

Ξενάγηση στον

Κεραμεικό και

στο Μουσείο 

ΚΥΡΙΑΚΗ  14/12

Ο αρχαιολογικός χώρος

του Κεραμεικού ήταν ένας

χώρος που συχνά επισκέ-

πτονταν οι Αθηναίοι, γιατί

αφενός  βρισκόταν σε ευ-

χάριστο περιβάλλον, σε μία

κοιλάδα που διέσχιζε ο πο-

ταμός Ηριδανός και αφετέ-

ρου από εδώ ξεκινούσαν

δύο σημαντικοί και ιεροί

δρόμοι η Ιερά οδός που

οδηγούσε στην Ελευσίνα

και η οδός των Παναθη-

ναίων που οδηγούσε στην

Ακρόπολη. Από εδώ επί-

σης ξεκινούσε και η Αλέα

που κατέληγε στην Ακαδη-

μία του Πλάτωνα.    

Θα ξεκινήσουν από τον Κε-

ραμεικό, χώρος στον οποίο

αρχικά κατασκευάζονταν

τα περίφημα αττικά αγγεία.

Θα περιηγηθούν τον οχυ-

ρωματικό περίβολο  που

χώριζε τον Κεραμικό από

το Άστυ, το  Δπυλο ( Κερα-

μεικές ή Θριάσειες Πύλες),

την  Ιερά Πύλη, και  την

οδό Κεραμεικού και  το

"Πομπείον", οικοδόμημα.

Η ξενάγηση είναι δωρεάν 

Η συνάντηση είναι στις

10.30 πμ στο σταθμό ΗΣΑΠ

στο Θησείο. 

Δηλώσεις συμμετοχής

Μιμίκα Θεοδωρίδου

2108963660 (10πμ-2μμ) -

6982209948 

Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σε

μια προσπάθεια αφύπνισης του πνεύματος των Χριστου-

γέννων διοργανώνουν μια σειρά εορταστικών εκδηλώ-

σεων, με σκοπό  την δημιουργία ενός σκηνικού θαλπωρής

και μαγείας έτσι όπως μόνο η γιορτή των Χριστουγέννων

ξέρει να «σκηνοθετεί»!

Μουσική, παιχνίδια, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις

θα μας μεταφέρουν έστω και λίγο στον παραμυθένιο

κόσμο των γιορτών. Oι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι

και τις 31 Δεκεμβρίου

Ακολουθείστε στις πλατείες με τα κατακόκκινα χιονι-
σμένα σπιτάκια και ανεβείτε στο χριστουγεννιάτικο τρένο
που θα σας ταξιδέψει σε ένα άκρως διασκεδαστικό &
εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με ήρωες που
θα αγαπήσουν παιδιά και μεγάλοι. 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΞΩΤΙΚΑ, ΚΛΟΟΥΝ – ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ –

ΖΟΓΚΛΕΡ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ, (ΧΙΟΝΑΝ-

ΘΡΩΠΟΣ, ΤΑΡΑΝΔΟΣ, ΔΕΝΤΡΑΚΙ), ΤΕΧΝΗΤΟ ΧΙΟΝΙ και

πολλά άλλα…:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,

18.30 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑΣ  

4 «Σπίτι Αϊ -Βασίλη» & «Εργαστήριο FacePainting» 

4 ΧΡΩΜΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ, ένα ταξίδι στη φαντασία

με μια ξεχωριστή παράσταση – δρώμενο: « Η ΧΡΙΣΤΟΥ-

ΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ»

4 Διαγωνισμοί, Ομαδικά παιχνίδια, αστεία ταχυ/κά νου-

μεράκια, δωράκια και πολλές εκπλήξεις!!!

4 Ξυλοπόδαροι

4 Μηχανή τεχνητού χιονιού

4 Santa Claus Train 

4 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια – Φιλαρμονική Ορχήστρα

μαζί με την Παιδική  Χορωδία  Δ.Ε. Γέρακα & το παιδικό

τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων

Σε κάθε πλατεία θα υπάρχουν καλάθια περισυλλογής τρο-

φίμων & φαρμάκων  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.     

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ώρα 10.00 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

4 Το  1ο Σύστημα Προσκόπων Παλλήνης σας περιμένει

εσάς κ τα παιδιά σας να περάσετε μια ευχάριστη γιορτινή

Κυριακή παίζοντας στο Προσκοπικό Λούνα Παρκ με χρι-

στουγεννιάτικα παιχνίδια & μουσική από τους Προσκό-

πους.

Η είσοδος στο Προσκοπικό Λούνα Παρκ είναι ένα τυπο-

ποιημένο-συσκευασμένο προϊόν. Το σύνολο των προϊόν-

των θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. 

Τα «Τερατοκουτάκια» και «Ο Δικαστής»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Σπίτι των Χριστουγέννων
Δημοτική Βιβλιοθήκη (πεζόδρομος)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ώρα 11.00

Το παραπονιάρικο Ξωτικό

• Juggling show

• Εργαστήριο κατασκεύης ειδικών μπαλών

ζογκλέρ και εκμάθηση Juggling

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00
Οι τρεις Μάγοι που δεν ήξεραν αριθμητική

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ώρα 7.30
Αμφιθέατρο Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου)

Χριστουγεννιάτικες και ξένες μελωδίες

από την Φιλαρμονική του Δήμου 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00
Kεντρική πλατεία Κορωπίου

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Φι-

λαρμονική του Δήμου.

7 μ.μ. Αμφιθέατρο Δημαρχείου
«Μια φορά κι έναν καιρό... κάποια Χρι-

στούγεννα». Χριστουγεννιάτικη παράσταση

από το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ με

συνδιοργάνωση του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Κορωπί
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Το πιο αγαπημένο μιούζικαλ όλων

των εποχών με 45 άτομα επί σκη-

νής και ζωντανή ορχήστρα ξεκι-

νάει τις παραστάσεις του από την

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Ένα από τα αγαπημένα μιούζικαλ

όλων των εποχών  "Η Μελωδία

της Ευτυχίας". Πρόκειται για την

περίφημη (αληθινή) ιστορία της οι-

κογένειας Φον Τραπ, που έγινε μι-

ούζικαλ και στη συνέχεια ταινία

(1965) με την Τζούλι Άντριους και

τον Κρίστοφερ Πλάμερ - ταινία

που απέσπασε 5 Όσκαρ και έκανε

ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ ει-

σπράξεων στα ταμεία.
Την ελληνική μεταφορά του μιούζικαλ,
υποστηρίζει ένα εξαιρετικό καστ ηθο-
ποιών (με   ξεχωριστές φωνητικές δυ-
νατότητες, όπως απαιτούν  οι ρόλοι)
ανάμεσα στους οποίους είναι η Νάντια
Κοντογεώργη, ο Άκης Σακελλαρίου, η
Ζέτα Δούκα και ο Αργύρης Αγγέλου,

ενώ τη σκηνοθεσία καθώς και την από-
δοση του κειμένου και των στίχων στα
ελληνικά υπογράφει η  Θέμιδα Μαρσέλ-
λου.
Η  Μελωδία της Ευτυχίας έχει βασιστεί
στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας
Φον Τραπ.  
Η πραγματική οικογένεια Φον Τραπ
έφυγε από την Αυστρία της ναζιστικής
κατοχής το 1938 και πήγε στις ΗΠΑ,
όπου και πραγματοποίησε πολλές μου-
σικές εμφανίσεις.
Υπόθεση 
Βρισκόμαστε στην Αυστρία του 1930.
Μια νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα
η Μαρία (Νάντια Κοντογεώργη)  έχει
αποσυρθεί σε ένα μοναστήρι και φιλο-
δοξεί να γίνει μοναχή. Το ανήσυχο
πνεύμα της όμως καθώς και η βαθιά
αγάπη της για τη μουσική  την εμποδί-
ζουν να υπακούσει τους μοναστηρια-
κούς κανόνες. Η Ηγουμένη του
μοναστηριού στην προσπάθεια της να
καταλάβει τι πραγματικά θέλει η Μαρία,
την στέλνει ως γκουβερνάντα στο σπίτι
του Πλοιάρχου Γκεόργκ Φον Τραπ (Άκης
Σακελλαρίου) που, μετά το θάνατο της

γυναίκας του, έχει μόνος του την φρον-
τίδα των 7 παιδιών του. Ο Τραπ συμπε-
ριφέρεται στα παιδιά του όπως στο
πλήρωμα των πλοίων που διοικεί με
αποτέλεσμα αυτά να έχουν γίνει απεί-
θαρχα. Τα παιδιά γοητεύονται από την
υπομονετική, γλυκιά και χαρούμενη
Μαρία...    
Μουσική:  Ρίτσαρντ Ρότζερς

Στίχοι:  Όσκαρ Χάμερσταϊν ΙΙ

Κείμενο: Χάουαρντ Λίντσεϊ  &  Ράσελ

Κράουζε

Σκηνοθεσία, απόδοση κειμένου – στί-

χων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική Διεύθυνση – Φωνητική Διδα-

σκαλία: Γιάννης Αντωνόπουλος

Χορογραφία:Άννα Αθανασιάδη

Μελωδία της Ευτυχίας στο Παλλάς

(οδός Βουκουρεστίου)

Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη, Πέμπτη, Πα-

ρασκευή: 11 – 35 € ενήλικες & 9 – 28 €

παιδιά, 

Σάββατο, Κυριακή: 13 – 40 € ενήλικες &

10 – 32 € παιδιά

Κρατήσεις – αγορά εισιτηρίων: 

Στο 211 1000 365 & στο

www.ticket365.gr

Χριστούγεννα 

στα Γιάννενα, Αρτα,

Λίμνη Κορωνησίας

Το ταξιδιωτικό Γραφείο Κουλουριώτης, στο Κορωπί,

οργανώνει χριστουγεννιάτικη 3ήμερη εκδρομή στην

Αρτα - Γιάννενα, από 24 έως 26 Δεκεμβρίου. Θα μεί-

νουν στο ξενοδοχείο Arta Palace 4* με ημιδιατροφή

και ρεβεγιόν. Τιμή 160 ευρώ.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 662.3018

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ

Ετήσιο Μνημόσυνο του Σπύρου Δαμηλάκου, θα τε-

λεστεί στον Ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης, στη Γλυφάδα, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ώρα

10.30π.μ.
Η σύζυγος

Τα τέκνα Τα εγγόνια

Η Μελωδία της Ευτυχίας  στο Παλλάς
Από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υποδέχεται με

ένα πλούσιο πρόγραμμα τις γιορτές του 2014. Από το

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι εορταστικές εκ-

δηλώσεις σε όλα τα σημεία της πόλης, και θα διαρ-

κέσουν σχεδόν έναν μήνα. Στο πρόγραμμα, για

μικρούς και μεγάλους, περιλαμβάνονται μουσικές,

θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια κατασκευών,

δρώμενα κι εκπλήξεις αλλά και ένα πραγματικό χρι-

στουγεννιάτικο χωριό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00- κεντρική πλατεία Βού-

λας (πλατεία Ιμίων)

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Χορωδία του Δήμου 

Θεατρικό δρώμενο για παιδιά: «Οι πίνακες των Χριστου-
γέννων» και εργαστήρι κατασκευών «Τα εργαστήρια των
καλικαντζάρων», από την «Ανεμόσκαλα»

Μουσική Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα: «Άρωμα Χριστου-

γέννων» 

Σάββατο13 Δεκεμβρίου ώρα 12.00 - πλατεία 24ης Ιουλίου

(Δημαρχείο Βουλιαγμένης). 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του

Δήμου 

Θέατρο Δρόμου για παιδιά, «Τα Μαγικά Χριστούγεννα»
από το «Θέατρο Γης»

Σάββατο13 Δεκεμβρίου ώρα 20 .00 – Κεντρική Πλατεία

Βουλιαγμένης (Πλατεία Νυμφών). 

Μουσική Jazz βραδιά 
O Τηλέμαχος Μούσας και η Νάσια Γκόφα σε αγαπημένα

Jazz τραγούδια, με χριστουγεννιάτικη διάθεση! 

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00 Πολιτιστικό Κέντρο

«Ιωνία» (Λεωφ. Καραμανλή 18).

Συναυλία αγάπης και αλληλεγγύης με τους Βασίλη Λέκκα,

Μιχάλη Δημητριάδη, Λιζέτα Νικολάου, Ειρήνη Χαρίδου

Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και στη διάρκειά της
θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για τις οικονομικά ασθενέστε-
ρες οικογένειες, με τη βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Σάββατο 20/12, ώρα 13.00 - κεντρική πλατεία Βούλας

Μουσικό Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα από τη Σχολή Φω-

νητικής «Vocalis»

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00 - Πλατεία - Παραλία

Βάρκιζας

Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικου χωριού. 

“Aυτός ο κόσμος 
ο μικρός, ο μέγας”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Αυτός ο κόσμος ο
μικρός, ο μέγας», αφιερωμένη στη ζωή και το έργο

του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.

Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

στις 8 το βράδυ στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από

το Δημαρχείο στη Βούλα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα 3Β
“Στον Πλανήτη της φαντασίας” 

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 θα γίνει παρου-

σίαση του βιβλίου  «Στον Πλανήτη της Φαντασίας» του

Γιώργου Κατσέλη, από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Ο πλανήτης Φι δεν είναι ένας συνηθισμένος τόπος.
Ώσπου μια μέρα η φαντασία χάνεται...
Η εκδήλωση γίνεται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Κορωπίου, (πεζόδρομος Παπασιδέρη 13) και οργανώνε-

ται από τον “Σφηττό” και το Βιβλιοπωλείο “Πρόφης”.

«Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη»
Κυριακή 7/12 και ώρα 18.30 θα γίνει η παρουσίαση του βι-

βλίου του Θανάση Βαλτινού με τίτλο: «Συναξάρι Αντρέα
Κορδοπάτη»
Ο Ελληνας πεζογράφος, σεναριογράφος, μέλος της Ακαδη-

μίας Αθηνών και τιμημένος με το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο

Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του, θα μιλήσει από

καρδιάς για τα βιβλία του. Θα κουβεντιάσει με την κριτικό λο-

γοτεχνίας και μεταφράστρια Κατερίνα Σχινά.

Η εκδήλωση γίνεται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Κορωπίου, (πεζόδρομος Παπασιδέρη 13) και οργανώνε-

ται από τον “Σφηττό” και το Βιβλιοπωλείο “Πρόφης”. 

Μήνυμα Αγάπης ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Έρχονται Χριστούγεννα και η Φλαουτίστα-Μουσικοπαιδαγω-

γός Δέσποινα Αρθούνα, μαζί με τους «Mικρούς Μουσικούς»

της, θα σας ταξιδέψουν στη χώρα του Αη Βασίλη με μαγευτι-

κές μελωδίες,  το Σάββατο 13/12 12 το μεσημέρι.

Τραγουδήστε μαζί της κάλαντα από διάφορες περιοχές

της Ελλάδας και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να τη

βοηθήσετε παιδιά!

Χριστουγεννιάτικη χιονοθύελλα στο Tennis Club»

Επίσης στις 6μ.μ. η Σοφία Μπουντουρά θα παρουσιάσει

την «Χριστουγεννιάτικη χιονοθύελλα στο Tennis Club», 
Εκπαιδευτικό εργαστήρι Χριστουγεννιάτικης χαρτοκοπτι-

κής. Όλη η οικογένεια θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε

επαφή με τις «χριστουγεννιάτικες» κατασκευές.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
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“Διαχείριση Δημοτικών

Αποβλήτων - οι Νέοι στόχοι

της Ευρωπαϊκής Ενωσης -

Εργαλεία και Λύσεις”

Διακρατικό Συνέδριο και Διακρατικό Εργαστήριο ορ-

γανώνει η ZeroWaste, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, με

θέμα: “Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων - οι Νέοι

στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Εργαλεία και Λύ-

σεις”, που θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής Ενω-

σης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) (Γενναδίου 8, Αθήνα),

από τις 9 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι.

Οι επαναληπτικές εκλογές

ανέδειξαν νέο δήμαρχο 

στην Καισαριανή

Στο Δήμο Καισαριανής, μετά τις επαναληπτικές εκλο-

γές που έγιναν 30/11/14, άλλαξε ο δήμαρχος, αφού

την εκλογική νίκη πήρε ο υποψήφιος της “Λαϊκής Συ-

σπείρωσης” Ηλίας Σταμέλος με ποσοστό 51,52%

έναντι 48,48% του αντιπάλου και μέχρι χθες δημάρ-

χου Γιώργου Κοντόσταυλου. Η Καισαριανή είναι ένας

επιπλέον δήμος που έρχεται να προστεθεί στους τέσ-

σερις δήμους που έχουν ήδη αναδείξει δημοτική αρχή

τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Ο κ. Σταμέλος επικράτησε

με ποσοστό 51,2% του Γιώργου Κοντόσταυλου, που

είχε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συλλογή τροφίμων και ενδυμάτων

Αγαπητοί συμπολίτες, το Δ.Σ. του Συλλόγου “Αγίου

Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας Κρωπίας”, εν’ όψει τον εορ-

τών των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Θεοφα-

νείων ζητά από το υστέρημα όλων μας, παροχή σε

τρόφιμα προκειμένου να εξασφαλιστούν μερίδες φα-

γητού για τις άγιες ημέρες που έρχονται.

Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στσην ενορία της Αγίας

Μαρίνας και θα καλύψουν ανάγκες πασχόντων συ-

νανθρώπων της περιοχής μας.

Τα τρόφιμα θα συλλέγονται από 6 /12 έως 20/12. 

Οι ημέρες συλλογής είναι:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 6μ.μ- 8μ.μ

ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ  - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ 10 π.μ- 12π.μ

Διαδραστικό Δημοτικό Σχολείο

Το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο θα κάνει παρου-

σίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του νέου Δη-

μοτικού Σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη

σχολική χρονιά στη Βάρκιζα, στο λόφο Μπαράκου

(άνωθεν Riba's).

Την παρουσίαση θα κάνουν:

Λιάνα Δενεζάκη, συγγραφέας - εικονογράφος

Ζωή Κρόκου, Δρ. Ειδ. Παιδαγωγικής, Σχ. Σύμβουλος

Δημ. Εκπαίδευσης

Νίκος Σιούτας, Δρ. Ψυχολογίας - Δ/ντής Σχολείου

Α'βάθμιας Εκπαίδευσης

Εθελοντική αιμοδοσία στο

Δήμο Γλυφάδας

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Δήμος Γλυφά-

δας, για την ενίσχυση της δημοτικής τράπεζας αίμα-

τος, που δημιούργησε ο νέος δήμαρχος Γ.

Παπανικολάου, αμέσως μόλις ανέλαβε τη Δημοτική

Αρχή (3/10).  Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, από τις 10 π.μ. ως τη 1 μ.μ.,

στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας (Λεωφόρος Ποσει-

δώνος και Σάκη Καράγιωργα 2), σε συνεργασία με το

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. 

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε επείγοντα περιστατικά ή

σε περιστατικά που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αί-

ματος με προτεραιότητα στους α) πάσχοντες από με-

σογειακή αναιμία β) νεφροπαθείς γ) αιμορροφιλικούς

και δ) άτομα χωρίς συγγενικό περιβάλλον ε) σε περι-

στατικά που αφορούν παιδιά έως 18 ετών.

Επιστολή προς την Περιφερειάρχη

Ρένα Δούρου απέστειλε η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση

Περιφερειακής Πολιτικής και Αστι-

κής Ανάπτυξης) με θέμα το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα της

Περιφέρειας Αττικής για την Προ-

γραμματική Περίοδο 2014-2020. Την

επιστολή, που συνοδεύεται από σύν-

τομο παράρτημα αναφορικά με «τε-

χνικές παρατηρήσεις σχετικά με τη

διαχείριση αποβλήτων» κι έρχεται

σε συνέχεια επιστολής της Περιφε-

ρειάρχη προς τον επίτροπο Χαν,

υπογράφει ο αναπληρωτής Γενικός

Διευθυντής Υλοποίησης, Νόρμουντς

Πόπενς. 

Η επιστολή αναφέρεται στην υπο-

βολή του περιφερειακού επιχειρη-

σιακού προγράμματος Αττικής

προκειμένου αυτό να εγκριθεί στις

αρχές της επόμενης χρονιάς. Στην

επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

στη διαχείριση των αποβλήτων στην

Περιφέρεια Αττικής, υπογραμμίζον-

τας ότι: «Οι υπηρεσίες της Επιτρο-
πής είναι εξαιρετικά ανήσυχες για
την τρέχουσα κατάσταση στην Ατ-
τική όσον αφορά τη διαχείριση των
αποβλήτων» και παρατηρώντας ότι

«ακόμη και αν η περιφέρεια εξακο-
λουθεί να έχει σε λειτουργία μόνο

δύο μικρούς παράνομους χώρους
ταφής αποβλήτων (στα νησιά), πα-
ραμένει ανησυχητικά εξαρτώμενη
κατά μεγάλο βαθμό σε έναν νόμιμο
χώρο ταφής αποβλήτων, αυτόν της
Φυλής,  ως μέρος μίας ολοκληρωμέ-
νης εγκατάστασης διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων». 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση

της νέας Περιφερειακής Αρχής για

τη «βελτίωση του τρόπου χωριστής
συλλογής στην πηγή και της ανακύ-
κλωσης των αποβλήτων στην Ατ-
τική»,  και θεωρεί «ότι αυτό θα
αποτελούσε ένα χρήσιμο βήμα που
θα συνέβαλε στην επίτευξη των συ-
νολικών στόχων ανακύκλωσης στην
Ελλάδα βάσει της οδηγίας πλαίσιο
για τα απόβλητα».  Παρατηρεί ότι:

«οι δράσεις που προγραμματίζονται
να συγχρηματοδοτηθούν από την
ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι
λεπτομερείς και ακριβείς. Ως εκ τού-
του, είναι επίσης αναγκαίο να καθο-
ριστούν οι ρυθμίσεις συντονισμού
που θα βελτιστοποιήσουν τα αποτε-
λέσματα των δράσεων». 

Και καταλήγει η επιστολή: Οι υπηρε-
σίες της Επιτροπής, καθώς και η πα-
ροχή τεχνικών συμβουλών από άλλα
κράτη μέλη ή περιφέρειες μέσω της
Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα
είναι στη διάθεσή σας για να σας
υποστηρίξουν ανά πάσα στιγμή στα
εν λόγω καθήκοντα.

Εκτιμώ τη σκληρή εργασία και τις
προσπάθειες που καταβάλλετε
εσείς προσωπικά και οι υπηρεσίες
σας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και
παραμένω στη διάθεσή σας για οποι-
αδήποτε περαιτέρω βοήθεια.

Ζωντανή 

αναμετάδοση των 

δημοτικών 

συμβουλίων στα 3Β 

Ζωντανά, μέσω διαδικτύου, θα με-

ταδίδονται οι συνεδριάσεις  του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

μέσω του συνδέσμου:

http://www.localtv.gr/index.php?op-

tion=com_content&view=article&id=

6205&Itemid=359

Η μετάδοση  εφαρμόζεται πιλοτικά

από το Δήμο για πληρέστερη ενη-

μέρωση των δημοτών.

Κομισιόν προς Περιφέρεια Αττικής
Ναι στην αλλαγή του συστήματος 

διαχείρισης των απορριμμάτων
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Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

οι κάτοικοι - κυρίως - της Γλυφάδας

με τις τροποποιήσεις των λεωφο-

ρειακών γραμμών 122 και Α3

Μετά από εισήγηση της δημοτικής

αρχής του Δήμου Γλυφάδας και του

Δημάρχου, Γιώργου Παπανικολάου,

το ζήτημα της κατάργησης και συγ-

χώνευσης λεωφορειακών γραμμών

συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση

της 11ης Νοεμβρίου του Δημοτικού

Συμβουλίου, το οποίο και υιοθέτησε

ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο αν-

τιδρά έντονα στην κατάργηση και

συγχώνευση λεωφορειακών γραμ-

μών, που πλήττει άμεσα την πόλη.

Κατόπιν τούτου, η απόφαση των

Συγκοινωνιών Αθηνών για τροπο-

ποιήσεις στις λεωφορειακές γραμ-

μές 122 και Α3 διευκολύνουν τους

δημότες, χωρίς πάντως να καλύ-

πτουν πλήρως τις συγκοινωνιακές

ανάγκες της Γλυφάδας και των κα-

τοίκων της.

Συγκεκριμένα, η νέα, τροποποι-

ημένη διαδρομή της γραμμής 122

είναι η εξής:

α) Στην κατεύθυνση προς Σαρω-

νίδα:

Βουλιαγμένης, Σάκη Καράγιωργα,

Ποσειδώνος, συνέχεια η εγκεκρι-

μένη διαδρομή.

β) Στην κατεύθυνση προς Στ. Ελλη-

νικού:

Ποσειδώνος, Ναπ. Ζέρβα, Βουλιαγ-

μένης, συνέχεια η εγκεκριμένη δια-

δρομή.

Η νέα διαδρομή της γραμμής Α3

είναι η εξής:

α) Στην κατεύθυνση προς Γλυφάδα:

Βουλιαγμένης, Σοφίας Βέμπο, Αν-

δρέα Παπανδρέου, Βουλιαγμένης,

Γρ. Λαμπράκη, Κύπρου, Σακ. Καρά-

γιωργα, Τέρμα.

β) Στην κατεύθυνση προς Αθήνα:

Ποσειδώνος, Γρ. Λαμπράκη, Βου-

λιαγμένης, Ανδρέα Παπανδρέου,

Σοφίας Βέμπο, Βουλιαγμένης, συ-

νέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

Η “προσπάθειά μας”, τονίζει ο Δήμαρ-

χος Γ. Παπανικολάου,  “για την καλύ-
τερη δυνατή εξυπηρέτηση των
δημοτών της Γλυφάδας με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς θα συνεχιστεί
ακόμα πιο οργανωμένα και δυναμικά”.

Και κατέληξε: 

Απαιτούμε:
- Την ενίσχυση των λεωφορειακών
γραμμών που διέρχονται από την πόλη
μας
- Την πύκνωση των δρομολογίων από
και προς τη Γλυφάδα
- Την άμεση δρομολόγηση της επέ-
κτασης της γραμμής 2 του Μετρό, με
τρεις σταθμούς στη Γλυφάδα μετά
από τον υφιστάμενο σταθμό στο Ελ-
ληνικό

Ενα μεγάλο ευχαριστώ από

το Δήμαρχο Μαρκοπούλου

προς τη βουλευτή 

Γεωργία Μαρτίνου

Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο και θερμό «Ευχαριστώ»,

προς την Βουλευτή Αττικής κα Γεωργία Μαρτίνου, για

την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της, στην προσπά-

θεια εξεύρεσης λύσης, στο μείζον πρόβλημα της στέγα-

σης, όλων των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Δήμου μας!

Η κα Γεωργία Μαρτίνου, με δική της πρωτοβουλία και

χωρίς να προηγηθεί, δικό μας κάλεσμα, μόλις πληροφο-

ρήθηκε την πραγματοποίηση σύσκεψης των Δήμων της

Περιφέρειας Αττικής, στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, για

τα προβλήματα Εκπαίδευσης, που πηγάζουν κυρίως από

την υποχρηματοδότηση του τομέα της Παιδείας, επικοι-

νώνησε αμέσως και με δική της πρωτοβουλία, μαζί μου

και μεσολάβησε άμεσα, για την πραγματοποίηση δύο

κρίσιμων ραντεβού, τόσο με υπηρεσιακούς, όσο και  με

πολιτικούς παράγοντες, για το σχετικό θέμα, χωρίς ποτέ

η ίδια να προβάλλει, αυτή την δραστηριότητά της!

Έκτοτε, η κα Μαρτίνου εξακολουθεί να βρίσκεται σχε-

δόν καθημερινά, σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμο

Μαρκοπούλου, προσπαθώντας να συνεισφέρει πολιτικά,

στην εξεύρεση άμεσης και οριστικής λύσης, στο πρό-

βλημα της Σχολικής Στέγης.

Αυτή η στάση και συμπεριφορά της, είναι άξια πολλών

συγχαρητηρίων και είναι ανάμεσα σε αυτές, που κατά

την γνώμη μου χρειάζεται η πολιτική μας ζωή, για να

ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία της. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει προχω-

ρήσει στη σύσταση Κοινωνικού

Παντοπωλείου. Πρόκειται για μια

πρωτοβουλία ενίσχυσης των κοι-

νωνικών δομών του Δήμου, με

στόχο την καταπολέμηση των συ-

νεπειών της φτώχειας, της ανερ-

γίας, του κοινωνικού αποκλεισμού

και της περιθωριοποίησης ατόμων

και οικογενειών. Ηδη έχει ενημε-

ρώσει τους πολίτες του.

Ο νεοσύστατος επίσημος φορέας

του Δήμου εντάσσεται στις κοινω-

νικές δράσεις, των οποίων απώτε-

ρος σκοπός είναι η δημιουργία

πλέγματος κοινωνικής προστα-

σίας μέσω του οποίου θα καλύ-

πτονται πρωτογενείς ανάγκες

διαβίωσης των κατοίκων του

Δήμου, ώστε να καταστεί εφικτή,

η με αξιοπρεπείς όρους, επανέν-

ταξη και επανασύνδεσή τους με

τον κοινωνικό ιστό. Διοικητικά ο

φορέας υπάγεται στο νομικό πρό-

σωπο του Δήμου “Αριστόδικος”.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμ-

πληρώσουν και καταθέτουν αί-

τηση ένταξης στο Κοινωνικό Παν-

τοπωλείο μαζί με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 8

Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής. 

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από

όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα

υποβάλλονται στην υπηρεσία

«Βοήθεια στο Σπίτι», Σουνίου 4

Καλύβια στην Νάνση Μαργώλη. 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να καταθέτουν τις αιτήσεις

τους στα κατά τόπους Δημοτικά

Καταστήματα: Ανάβυσσος - Σμα-

ράγδα Πατσαβούρα, Κουβαράς -

Κωνσταντίνα Βρεττού, Παλαιά

Φώκαια – Μαριάννα Ματζουράτου,

Σαρωνίδα -Χαράλαμπος Γαλάνης. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Υποχρεωτικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2) Κάρτες ανεργίας όλων των μελών

(απαιτείται τουλάχιστον τρίμηνη ανερ-

γία)

3) Ταυτότητες όλων των μελών.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης από τον Δήμο.

5) Τελευταία φορολογική δήλωση

όλων των μελών.

6) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο σε περί-

πτωση κατοικίας με ενοίκιο.

Κατά περίπτωση:

7) Βεβαίωση από Παντοπωλείο Δήμου

στον οποίο είναι Δημότες περί μη συμ-

μετοχής σε αυτό (*για ετεροδημότες).

8) Σε περίπτωση που κάποιο άτομο

επιβαρύνεται οικονομικά από την κα-

τάσταση υγείας του, πρέπει να προ-

σκομίζει τη σχετική ιατρική

γνωμάτευση.

9) Σε περίπτωση που συντρέχει οποι-

αδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει

το άτομο ή την οικογένεια σε δυσμενή

οικονομική κατάσταση, έκθεση των

γεγονότων και οποιαδήποτε σχετικά

έγγραφα που βεβαιώνουν την ύπαρξη

αυτής της έκτακτης περίστασης.

10) Δήλωση με την οποία να επιτρέ-

πεται στην κοινωνικό λειτουργό του

προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

να διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο

προς οποιαδήποτε αρχή και φορέα για

διαπίστωση του περιεχομένου της αί-

τησης και των επισυναπτομένων εγ-

γράφων.

11) Αλλοδαποί προσκομίζουν άδεια

παραμονής και διαβατήριο σε φωτο-

τυπία.

Tροποποίηση λεωφορειακών γραμμών στη Γλυφάδα

Σύσσωμη αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή
Χωρίς συγκοινωνία το Κίτσι

και η ευρύτερη περιοχή

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, κα-

τέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του ελλιπούς συγ-

κοινωνιακού δικτύου στην περιοχή του Κιτσίου στο Δήμο

Κρωπίας. 

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, οι κάτοικοι

της ευρύτερης περιοχής του Κορωπίου μέχρι και τη Σαρω-

νίδα υποφέρουν από τις τροποποιήσεις των στάσεων και

κατάργηση στάσεων των γραμμών 116 και 330.

Ιδιαίτερα το 116 περιμένεις στη στάση μέχρι και μιάμισυ

ώρα!

Στην ερώτηση του ο Γ. Βλάχος επισημαίνει ότι, με την αλ-

λαγή των δρομολογίων του ΟΑΣΑ, έχει δημιουργηθεί σο-

βαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση και μετακίνηση των

κατοίκων του Κιτσίου του Δήμου Κρωπίας, από τα μέσα μα-

ζικής μεταφοράς, καθώς διακόπηκαν τα δρομολόγια της λε-

ωφορειακής γραμμής 116, ενώ η υπάρχουσα λεωφορειακή

Γραμμή 330 (Κορωπί – Αγ. Δημήτριος – Αγ. Μαρίνα – Κίτσι),

αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων.

Ζητάει δε  να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό, εάν

θα προχωρήσει στην επαναφορά του δρομολογίου της συγ-

κοινωνιακής γραμμής 116 και εάν μελετά την αλλαγή του

δρομολογίου της λεωφορειακής γραμμής 120, η οποία

εκτελεί τη διαδρομή (Μετρό – Προαστιακός – Κορωπί –

Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης – Γλυφάδα), ώστε να διέρχεται

μέσα από το Κίτσι. 

Ο Δήμος Σαρωνικού δημιούργησε

Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης 
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«Επιτέλους θα υπάρξει μια γιορτή και στον
δικό μας δρόμο» Στάλιν 

«Ξέρω  πολύ καλά, ότι η ιστορία του πολέμου έχει

βγάλει την κρίση της  για μένα» Πάουλους

Λέγεται ότι  στη  μάχη του Στάλινγκραντ, κα-

ταγράφηκαν γεγονότα τραγικά και απάν-

θρωπα, στα οποία κανείς από τους αντιπάλους

δεν υστέρησε.   Και όλα αυτά αργότερα, η

τέχνη του λόγου και η κινούμενη εικόνα, βρή-

καν ευκαιρία να τα απαθανατίσουν, αλλά και

να τα εκμεταλλευτούν, ανάλογα με τις ιδεο-

λογίες και τα συμφέροντα  που διακόνευαν. 

Η προγραμματισθείσα γερμανική επίθεση, που

άκουγε  στο κωδικό όνομα “Μπλε”,  άρχισε το

θέρος του 1942,  ολίγο χρόνο μετά την απο-

τυχημένη επίθεση εναντίον της Μόσχας. Η

μάχη  που διεξήχθη δεν ήταν μοναχά μία,

αλλά πολλές, ο οποίες όλες είχαν την ίδια

θρηνώδη ταφική προσγείωση.

Οι Γερμανοί  όταν  διάβηκαν τον  ποταμό Ντόν,

διαχωρίστηκαν σε δύο μεγάλες στρατιές. Σε

μια προς Καύκασο και σε μια δεύτερη  προς

το Στάλινγκραντ και  τις  εγγύς  βιομηχανικές

περιοχές του. Το Στάλινγκραντ ήταν μια  βιο-

μηχανική πόλη, που το παλιότερο  όνομά της

ήταν Τσαριτσίν. Συμβολικά δε χάριν του Στά-

λιν που είχε πολεμήσει εκεί   κατά τον ρωσικό

εμφύλιο,  είχε πάρει το όνομά του.     

Στα τέλη λοιπόν του Αυγούστου του 1942, η

4η Γερμανική στρατιά τεθωρακισμένων έρχε-

ται από βορειοανατολικά  και αρχίζει να συγ-

κλίνει προς την 6η στρατιά του στρατηγού

Φρειδ. Πάουλους, ο οποίος με δύναμη

330.000 ανδρών προήλαυνε ανατολικά.  

Ο Σοβιετικός στρατός  αμύνεται σθεναρά.

Αλλά  μπροστά  στη μεγάλη πίεση που δέχε-

ται  κατ΄  ανάγκην υποχωρεί, αλλά σε ρυθμό

βραδύ  και εν συντάξει.

Την 23η Αυγούστου,  μια γερμανική σφήνα κα-

ταφέρνει να διεισδύσει στα βόρεια προάστια

του Στάλινγκραντ,  όπου σε μέτωπο  μήκους

45 χλμ. συγκρούεται με τη  σοβιετική γραμμή

αμύνης.

Η 62η  Σοβιετική στρατιά υπό τον στρατηγό

Βασίλι Τσουίκοφ που δέχεται την επίθεση,

μάχεται αποφασιστικά,   αλλά αναγκαστικά

μετακινείται  μέσα και προς το κέντρο της

πόλης. Τα γερμανικά στρατεύματα τα οποία

συνεχώς ενισχύονται, αυξάνονται  αριθμητικά

και  αναπτύσσονται σε  γραμμή επίθεσης   η

οποία    φτάνει   να καλύπτει   αριστερά μεν

και με προς  βορρά κατεύθυνση  χιλιόμετρα

650,   δεξιά δε και  προς νότο, πάλι 650 χλμ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι Γερμανοί έχουν

συμπιέσει και περιορίσει   τη σοβιετική άμυνα,

σε μια ζώνη  μήκους 14 περίπου χλμ., η οποία

απέχει    3-5  χλμ.  από τη δυτική όχθη του

Βόλγα.

Οι αμυνόμενοι σοβιετικοί τώρα εκ των πραγ-

μάτων αναγκάζονται με φορτηγίδες και  με

όποιο  μικρότερο  πλεούμενο βρίσκουν, να

διαβούν τον ποταμό Βόλγα και να περάσουν

στην αντιπέρα όχθη του.        

Σε αυτή τη φάση ο πόλεμος παίρνει  την τρα-

γικότερη  μορφή του. Οι μάχες δίνονται εκ του

συστάδην, σώμα με  σώμα, ανάμεσα στα χα-

λάσματα της ισοπεδωμένης  και ρημαγμένης

πόλης. Ένας  πόλεμος ανορθόδοξος, ο οποίος

διεξάγεται απεγνωσμένα σε μια σκληρή διελ-

κυστίνδα  με κυρίαρχους πρωταγωνιστές,

τους ελεύθερους σοβιετικούς σκοπευτές.

Ανήκουστες θηριώδεις πράξεις  για μια ζωώδη

επιβίωση, στις οποίες η καταπάτηση της

όποιας ανθρωπιάς, αμφοτερόπλευρα  διεκδι-

κείται και ασεβώς βραβεύεται.  Ο  σοβιετικός

στρατηγός   Τσουίκοφ, σχετικά  για την τρα-

γικότητα εκείνων των ημερών, γράφει  στα

απομνημονεύματά του.  

«Τότε δεν υπήρχε θέση για κανένα συναί-

σθημα ανθρωπιάς. Το  έλεος πανταχόθεν είχε
απορριφθεί. Από τη μεριά των σοβιετικών,

όσοι σχετικοί δεν συμπαρίσταντο  στον μαχό-

μενο σοβιετικό στρατό, αναβίωναν τη ρήση

του Λένιν ότι “όσοι  Ρώσοι δεν είναι μαζί μας

στη μάχη,  είναι  προδότες και πρέπει να εκτε-

λούνται”».  Με αυτό το σκεπτικό  και με συνο-

πτικές διαδικασίες λέγεται  ότι  εκτελέστηκαν

13.500 σοβιετικοί στρατιώτες... Ο ίδιος πάλι

καταθέτει,  ότι  στις προχωρημένες δυναμικές

συγκρούσεις,  οι σοβιετικοί  είχαν, σαν  προ-

φυλακή,  παρατάξει την ταξιαρχία πολιτοφυ-

λάκων από απειροπόλεμους και  στρατιωτικά

ανεκπαίδευτους εργάτες,  βίαια επιστρατευ-

μένους από τα βόρεια εργοστάσια του Στά-

λινγκραντ. Τους έριξαν, ελαφρά τή καρδία,

στην ανελέητη μάχη.  Πίσω τους δε, ειδικές

ομάδες του κόμματος  της Κονσομόλ η της

ΝΚVD, πυροβολούσαν και εκτελούσαν  οποι-

ονδήποτε δίσταζε  και βραδυπορούσε. Ακόμη

ότι τέτοια ήταν η έλλειψη  πολεμοφοδίων

όπλων, ώστε μόνο οι πρώτες σειρές ανδρών

έφεραν τουφέκια.  Στις  επόμενες σειρές  άο-

πλοι στρατιώτες,  κάτω από το μαστίγιο της

βίας συνέχιζαν την επίθεση,  παίρνοντας τα

όπλα των νεκρών συμπολεμιστών τους.

Από την απέναντι  μεριά οι Γερμανοί, σε συ-

ναγωνισμό της όποιας ανθρωπιάς, και κατά

παράβαση των διεθνών κανόνων του πολέμου

εκτελούσαν μαζικά τους σοβιετικούς αιχμα-

λώτους που συνελάμβαναν,  και το γλεντού-

σαν, αφού πρώτα τους έκλειναν  σε συρμάτινα

κλουβιά!! Από τα απομνημονεύματα αυτά πάλι

μαθαίνομε,  ότι  οι Γερμανοί  με την παραμι-

κρή αιτία ή  και χωρίς αυτή,   προέβαιναν σε

συλλογικές  εκτελέσεις αμάχων, αδιακρίτως

ηλικίας και φύλου, από μίσος  ή και  αντεκδί-

κηση.  Οι δε σύμμαχοι τους, οι Ούγγροι  και

Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνιοι στρατιώτες,

προέβαιναν  σε ανήκουστες λεηλασίες, κακο-

ποιήσεις αμάχων και βιασμούς.  Ακόμη, ότι το

κρύο ήταν τέτοιο, και η έλλειψη  χλαινών και

επενδυτών τέτοια,  ώστε οι εν ζωή στρατιώ-

τες  από  τα σώματα των νεκρών συναδέλφων

ή αντιπάλων τους πολεμιστών,   αφαιρούσαν

ρουχισμό, αρβύλες, κάλτσες ακόμα και εσώ-

ρουχα για να αντικαταστήσουν τα δικά τους

βρεγμένα ή σε έλλειψη υπάρχοντα. 

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις  κατά τις οποίες

οι Γερμανοί έδιναν ένα κομμάτι ψωμί στα πει-

νασμένα ανήλικα Ρωσάκια των 7-8 ετών,   για

να τους γεμίσουν τα παγούρια τους με νερό,

από τις πηγές που ήταν μέσα στην ακτίνα

πυρός. Όταν τούτο γινόταν  αντιληπτό από

τούς ελεύθερους Ρώσους σκοπευτές, αυτοί οι

σκοπευτές δεν δίσταζαν, τα πυροβολούσαν

και τα σκότωναν. 

Αυτά λοιπόν, γράφει ο Ρώσος στρατηγός στα

απομνημονεύματά του. Αλλά ποιός όντως

γνωρίζει την πραγματική αλήθεια εκείνων

των ημερών; Το  μόνο βέβαιο  είναι, πως ένας

λαός, αμυνόμενος ηρωικά με τον ένα ή άλλο

τρόπο τα έπαιξε όλα για όλα και  κατατρό-

πωσε τον αδυσώπητο και φιλόδοξο εισβολέα

του. 

Ας ξαναγυρίσομε όμως σε σταχυολόγηση

στην εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων.  

Στις 14 Οκτωβρίου οι Σοβιετικοί υπερασπι-

στές, μαχόμενοι στριμώχνονται με τα νώτα

τους προς τον ποταμό Βόλγα. Τρόπος διαφυ-

γής  δεν υπάρχει.  Ο ανεφοδιασμός σε πολε-

μοφόδια και τροφές ελλείπει. Οι νεκροί σε

ρουχισμό και όπλα, παρέχουν πλέον την μόνη

διέξοδο για ανεφοδιασμό. Οι επιτιθέμενοι

προχωρούν και στενεύουν την πολιορκία. 

19η  Οκτωβρίου. Καινούργιοι  στο σοβιετικό

προσκήνιο στρατηγοί κάνουν το απρόσμενο

θαύμα και το σκηνικό  αλλάζει. Οι Ζούκοφ,

Βασιλιέφσκι και Βορονώφ με τον πρώτο στη

γενική αρχηγία, την ύστατη αυτή  στιγμή  αν-

τεπιτίθενται σε έναν απεγνωσμένο αντιπερι-

σπασμό.  Στο σοβιετικό επιτελείο με άκρα

μυστικότητα είχε  προηγηθεί  μια μεγάλη

στρατηγική μελέτη με το κωδικό όνομα “επι-

χείρηση Ουρανός”. Με παραπειστικές κινήσεις

αποκοιμίζουν τον Πάουλους και τους επιτε-

λείς του. Προκαλούν και δείχνουν θέσεις

μιας  δραστηριοποίησης για  δήθεν  κατά μέ-

τωπο σύγκρουση.  Αλλά  σε ανύποπτο χρόνο

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Η Μάχη του Στάλινγκραντ

Αγοράζοντας - Νοικιάζοντας

διαμέρισμα…

Πώς αποφεύγουμε τις παγίδες; Τι

κανόνες ακολουθούμε; Με ποια κρι-

τήρια επιλέγουμε; Η διαδικασία

είναι παρόμοια για κάθε αγορά

οποιουδήποτε προιόντος. Δηλαδή,

με τη μεθοδολογία που πρέπει ν’

αγοράζουμε ρούχα, ηλεκτρονικά,

καλλυντικά, έτσι να κάνουμε και για

το σπίτι.

Πρώτα κάνουμε έρευνα αγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι διαβάζουμε έν-

τυπα του κλάδου για να ενημερω-

θούμε για τις κατηγορίες και τα χα-

ρακτηριστικά των κατοικιών.

Μιλάμε για το τι είναι 2άρι, 3άρι,

μονοκατοικία, διαμέρισμα, αυτό-

νομη θέρμανση, διαμπερές, ο τάδε

προσανατολισμός, η τάδε μόνωση,

, τι είναι ο ημιυπαίθριος, τα είδη

θέρμανσης, κτλ. 

Κατόπιν συμβουλευόμαστε έναν

Αρχιτέκτονα ή Διακοσμητή, ο

οποίος θα μας καθοδηγήσει για το

ποιο από τα είδη ταιριάζει καλύ-

τερα στις ανάγκες μας σε συνδα-

σμό και με τα χρήματα μας. Σ’ αυτή

τη διαδικασία ο ειδικός βγάζει συμ-

πέρασμα από ένα συνδυασμό ερω-

τηματολογίου και ψυχομετρικών

τέστ, ή απ’ την εμπειρία του. 

Τρίτον ψάχνουμε διαδικτυακά το

είδος σπιτιού που έχουμε καταλή-

ξει και μόνο χωρίς να παρεκκλί-

νουμε προς τα πάνω (όπως είναι το

χούι του Έλληνα). Απομονώνουμε

μέχρι 10 από αυτά, που έχουν και

πραγματικές φωτογραφίες του

εσωτερικού, και τα δείχνουμε στον

Αρχ/να ή Διακ/τή για να τα ελένξει

και να επιβεβαιώσει τα 5-6 προτει-

νόμενα.

Τέταρτον, τα επισκεπτόμαστε πα-

ρουσία του ειδικού και ελέγχουμε

αν πληρεί τα χαρακτηριστικά που

θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό ση-

μείο η παρουσία του ειδικού διότι

το έμπειρο μάτι του θα δει την κτι-

ριακή καταπόνηση από καιρικά φαι-

νόμενα ή τους προηγούμενους

ενοίκους, ύποπτες μαυρίλες στους

τοίχους, ανορθόδωξες γωνίες με-

ταξύ δωματίων, διαδρόμους με εμ-

πόδια, κακή εισροή ή απουσία

φωτός/ήλιου, λάθος διάταξη επί-

πλων, στενά δωμάτια κτλ. Τυχόν

διορθώσεις μπορεί να κοστίσουν

τόσα χρήματα που θα μετανιώσετε

σίγουρα. Επίσης θα μπορεί να σας

κάνει μια έγκαιρη εκτίμηση κόστους

διαμόρφωσης του διαμερίσματος

στα μέτρα σας, οπότε θα έχετε τε-

λικό κόστος κτήσης για να προ-

γραμματίσετε ιδανικά τη ζωή σας.

Αφού καταλήξουμε σε 2 από αυτά,

τα ξαναεπισκεπτόμαστε και ζητάμε

από τον ιδιοκτήτη σχέδια και συμ-

βόλαια της ιδιοκτησίας, με σκοπό

να τα ελένξει ο Αρχιτέκτονας και ο

δικηγόρος ώστε να αποφύγουμε πι-

θανή απάτη με μπερδεμένα κληρο-

νομικά ή να δώσουμε χρήματα σε

έναν άσχετο με την ιδιοκτησία.

Στην ενοικίαση προσέχουμε να κα-

ταγραφούν/επισκευαστούν οι ζη-

μιές από τον ιδιοκτήτη πριν, ώστε

να μη μας τις φορτώσει μετά. Επι-

λέγουμε αυτό με τους συμφέρον-

τες όρους.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com
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Περιμένοντας
τους βαρβάρους...

Σε αναμονή βρίσκεται η κυβέρνηση περιμένοντας την

απάντηση της τρόικας με το μήνυμα που τους

έστειλε. «Εμείς το χρέος μας το κάναμε... πλέον θα
φανεί τί πραγματικά θέλουν οι πιστωτές μας»... είναι

η απάντηση στελεχών της κυβέρνησης.

“Ελπίζω να καταλήξει θετικά” απαντά ο Χαρδούβε-

λης.

Περιμένουν να δουν αν θα μας κόψουν τις συντάξεις,

αν θα αυξήσουν το ΦΠΑ, αν θα τους βάλουν να ξα-

ναψηφίσουν στη Βουλή μειώνοντας για δεύτερη

φορά τις δόσεις των διακανονισμών. 

Πόσο έντονα μου έρχεται στο νου, αλήθεια, το ποί-

ημα του Καβάφη “Οι βάρβαροι”:
— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

Βαρειά ψυχική νόσος 
διακατέχει τους πολιτικούς 

O Διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του

Nοσοκομείου “Ευαγγελισμός”  Κώστας Αλεξανδρό-

πουλος και και ο Διευθυντής της ψυχιατρικής κλινι-

κής του “Σωτηρία” Γιώργος Μούσσας, αφού μελέτη-

σαν κινήσεις, ομιλίες, συμπεριφορές και στάσεις των

Ελλήνων πολιτικών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως

στην πλειοψηφία τους χρήζουν ψυχιατρικής παρα-

κολούθησης.

Σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, με στιγμιότυπα απόψεων

των επιστημόνων σε video, σημειώνουν ότι οι πολιτι-

κοί πάσχουν από παθολογικό ναρκισσισμό, αλαζο-

νεία, διαταραγμένη συμπεριφορά, παραληρητική

αντίληψη της πραγματικότητας...

Η διγλωσία που εντοπίζεται σε αρκετούς Ελληνες

πολιτικούς δείχνει ότι κάποιοι δεν μπορούν να αντι-

ληφθούν σωστά την πραγματικότητα και έχουν κάνει

μία δική τους προσέγγιση.

Ακούστε τι λένε οι ψυχίατροι για τους Ελληνες πο-

λιτικούς 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/12/vid.html

#ixzz3Kur29cqu

Oι ημέρες είναι πονηρές και
...γκαστρωμένες

Η κυβέρνηση καταρρέει αργά αλλά σταθερά. Προ-

φανώς την αδειάζει και η τρόικα.  Οι ημέρες είναι πο-

νηρές και θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ

προσεκτικοί.

Με την υπόθεση Ρωμανού, έβαλαν ίσκα στο τσακμάκι

και είναι έτοιμο να εκραγεί· κάτι που τους βολεύει

ιδιαίτερα γιατί θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση

και τρόμο.  Και οι προβοκάτσιες στήνονται πολύ εύ-

κολα τέτοιες μέρες...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Έγραφα πριν χρόνια σ’ έν’ αερικό:

«Στιγμές στον χρόνο… Στ’ ανοιγόκλεισμα του φω-
τογραφικού φακού, αγάλματα ζωντανά κι αγέρα-
στα».

Στιγμές στον άχρονο χρόνο, που λες και πήδησαν

από το τρένο του κι έμειναν πίσω, να μην φθαρούν

απ’ το ταξίδι.

Του καθενός μας στιγμές μεγάλες, που μόνο με

λόγια δωρικής λιτότητας μεστά τούς πρέπει να τρα-

γουδιστούν, σαν κάποτε που τέτοια μιά στιγμή τρα-

γούδησε με την αισθαντική φωνή του ο

τροβαδούρος της αγάπης Σώτος Παναγόπουλος

…«μόνο κοντά σου είναι η στιγμή μεγάλη».

Σαν την κρυψώνα τ’ αγριμιού του λαβωμένου, εκεί

μονάχο του να γλείψει τις πληγές του, να βογγήξει,

να ουρλιάξει, δίχως από κανέναν ν’ ακουστεί, στιγ-

μές που όλοι επιστρέφουμε εκεί, να ξαναβρούμε όσ’

αφήσαμε, όσα δεν ήθελαν να τρέξουν.

Πολύ τη βρίσκει ο κυρ Χρόνος να μπερδεύει τους

θνητούς με τ’ ασταμάτητα μπρος-πίσω του, στο

Αύριο να μας καρτεράει το Χθές, ν’ αναρωτιέσαι και

να λες μήπως και είχε δίκιο τελικά ο Έριχ φον Νταί-

νικεν στις «Αναμνήσεις απ’ το Μέλλον».

Είναι μεγάλη μιά στιγμή, όταν θαρρείς ο χρόνος στα-

ματάει, ή μάλλον προσπερνάει και σε αφήνει εκεί.

Είναι μεγάλη μιά στιγμή, όταν δεν σού ζητάει να την

ντύσεις, δεν το μπορείς να την στολίσεις, μονάχα ν’

αφεθείς μπορείς, για να τη ζήσεις.

«Ώφου»! με τη βροντόλυρα την Κρητικιά και του Κορ-

νάρου τη μιλιά …«Στου κύκλου τα γυρίσματα π’ ανε-
βοκατεβαίνουν…», ωσάν καρδιογραφήματος τις

κορυφώσεις, λένε πως όλες εκείνες της ζωής μας οι

στιγμές, οι κορυφαίες, μπρος απ’ τα μάτια μας περ-

νούν, τα μάτια μας πριν σβύσουν.

“And now the end is near” (και τώρα το τέλος είναι
κοντά) τραγουδάει σ’ έναν απολογισμό ζωής ο αξέ-

χαστος Φρανκ Σινάτρα, “I travelled each and every
highway (ταξίδεψα σε κάθε μεγάλο δρόμο), and
more, much more than this, I did it MY WAY” (και πε-
ρισσότερο, πολύ περισσότερο από αυτό, το έκανα
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΌ ΜΟΥ ΤΡΟΠΟ).

Λίγο πριν πέσουν για τον καθένα μας οι τίτλοι τέ-

λους, λίγο πριν το στερνό το κοίταγμα στον μέσα τον

καθρέφτη, ίσως να είναι αυτή, απ’ όλες η πιο ζηλευτή

κουβέντα στον εαυτό μας …“I did it my way”.

“I did it my way”
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

και από απρόβλεπτες  και απομακρυσμένες από τη κύρια

γραμμή του μετώπου θέσεις  επανέρχονται,  προσβάλλουν και

επιτίθενται. Ο Πάουλους κάνει το λάθος και υποτιμά  την απώ-

τερη σκοπιμότητα αυτών των κινήσεων.  Οι Σοβιετικοί   εκμε-

ταλλεύονται  την αδράνειά του και αναπτύσσουν  με γρήγορο

ρυθμό  τις στρατιές τους σε δυό βραχίονες, διττά πλήττοντας

συγχρόνως την βόρειο και νότιο πλευρά των  Γερμανών, που

ήδη είχαν  εισχωρήσει  μέσα στο  Στάλινγκραντ.  Σκοπός τους

είναι να αποκόψουν τους 250.000 άνδρες που έχουν επιζήσει

από την  6η και 4η στρατιά της Βέρμαχτ και οι οποίοι ήδη μά-

χονται  στα χαλάσματα της πόλης.  

23η   Νοεμβρίου.   Οι σοβιετικές στρατιές συγκλίνουν, συμ-

πλησιάζουν και κλείνουν τα σκέλη  της αρπάγης του κλοιού,

αρχίζοντας παραπειστικά, αλλά προοδευτικά  από απόσταση

100 χιλιομέτρων μακρυά από  το Στάλινγκραντ. Οταν έγινε ο

σκοπός αντιληπτός, ο Πάουλους εντέλλεται από το Γερμανικό

Γενικό  επιτελείο να προσπαθήσει να διασπάσει τον κλοιό και να

διαφύγει νότια. Ο Χίτλερ όμως  παρεμβαίνει, αντιδρά και δια-

τάζει τη συνέχιση του πολέμου με μάχη μέχρις εσχάτων.  Ο

΄Εριχ φον Μανστάιν ένας από τους ικανότερους των Γερμανών

στραταρχών, στα μέσα του Δεκεμβρίου σε μια απεγνωσμένο

επιχείρημα με τις ειδικές δυνάμεις προσπαθεί  να επιφέρει

απλά  ρήγμα αντιπερισπασμού αποφεύγοντας όμως και τον

δικό του εγκλωβισμό. Ο Πάουλους μάχεται αβοήθητος.  Έχει

διαταχθεί από τον Χίτλερ να κρατηθεί μέχρις εσχάτων, ώστε να

δοθεί χρόνος για  να προλάβει να περάσει τον ποταμό Ντόν,  ο

στρατός που οπισθοχωρεί από τον Καύκασο. Αλλά οι στιγμές

τρέχουν μοιραία για τον εγκλωβισμένο στρατό της Βέρμαχτ.  

Στις 13 Ιανουαρίου 1943  ο Πάουλους  οδηγείται στην αναγ-

καστική  συνθηκολόγηση. Μαζί του 24 Γερμανοί στρατηγοί και

90.000 άνδρες από τον εναπομείναντα στρατό του.    

Τώρα το Στάλινγκραντ γιορτάζει τη νίκη του. Είναι η νίκη των

συμμαχικών δυνάμεων που ανέτρεψαν τον ρούν του πολέ-

μου. Του Δευτέρου  Παγκοσμίου πολέμου, του πολέμου για

τον οποίο η Ελλάδα άσχετα με το τι της αναγνωρίζουν,

“Εκείνη” αδιαμφισβήτητα θυσιαστικά πολέμησε τοις “κείνων

των  ρημάτων των προγόνων της  πειθομένη”, με το να διακη-

ρύξει,  με τη μικρή φωνή της, το δικό της “Μολών λαβέ”. Αλλά

τώρα  όχι ενάντια  προς τον Ασιάτη εισβολέα, αλλά τον ει-

σβολέα τον Ούνο, τον Χριστιανό πολιτισμένο Ευρωπαίο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

1)  Antony  Beevor: “Στάλινγκραντ’’ Εκδ. Γκοβόστη 

2) Norman Davis: “Η Ευρώπη σε Πόλεμο”, Εκδ. Ιωλκός

3) “Σύγχρονη Παγκ. Εγκυκλοπαίδεια - Β’ Παγκ Πόλεμος”, Εκδ. Ελληνικά

Γράμματα  

4) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα

5) “Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου”  

6) “Β΄Παγκ. Πόλεμος”,  Ιστορικά Ελευθεροτυπίας  

Η Μάχη του Στάλινγκραντ
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν

στην 11η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής

Ρομποτικής με θέμα «Ρομπότ και Διά-

στημα», στο Σότσι της Ρωσίας, κατέ-

κτησαν την έβδομη θέση.

Οι Έλληνες μαθητές κατάφεραν να ξε-

χωρίσουν μεταξύ 100 συμμετοχών

από όλο τον κόσμο.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται

ότι η δημιουργική σκέψη, η ικανότητα

χειρισμού όλων των σύγχρονων τε-

χνολογιών και το ομαδικό πνεύμα της

Ελληνικής αποστολής «Team Min-

ders» υπό την καθοδήγηση του προ-

πονητή κ. Μωραΐτη υπερίσχυσαν και

χάρισαν στους Έλληνες μαθητές

(Αγορόπουλος Στέλιος, Λέσσης Αλέ-

ξανδρος, Ελευθεριάδης Δημήτρης,

Ταούκης Ιάσωνας και Ζαφείρης Ορ-

φέας) την 7η θέση στην Open κατηγο-

ρία του διαγωνισμού εκπαιδευτικής

ρομποτικής.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση

καθώς ο διαγωνισμός WRO (World

Robot Olympiad) δίνει τη δυνατότητα

σε μαθητές από 8 έως 18 ετών να κα-

τανοήσουν τις Φυσικές Επιστήμες, την

Τεχνολογία, τη Μηχανική και την Πλη-

ροφορική, επιτρέποντάς τους να εμ-

πλακούν σε μία διαδικασία επίλυσης

ενός προβλήματος με τη χρησιμοποί-

ηση όλων των σύγχρονων τεχνολο-

γιών ρομποτικής που είναι διαθέσιμες

σήμερα.

Οι ομάδες για την Ολυμπιάδα του

2015 θα αναδειχθούν από τον 7ο Πα-

νελλήνιο Διαγωνισμό ο οποίος διορ-

γανώνεται από την WRO Hellas

(wrohellas.gr & FB / WRO Hellas) σε

συνεργασία με τις Περιφερειακές Δι-

ευθύνσεις Εκπαίδευσης της Ελλάδας

και διεξάγεται τον προσεχή Ιούνιο,

υπό την αιγίδα του υπουργείου Παι-

δείας.
πηγή: teckit.gr

11η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
7η η Ελληνική ομάδα

Ήσουνα καλό παιδί φέτος;

Μέχρι πρότινoς κάθε Χρι-

στούγεννα τα παιδιά έγρα-

φαν γράμμα στον Άγιο

Βασίλη, λέγοντάς του πόσο

καλά παιδιά ήταν όλη τη χρο-

νιά και τι δώρο θα ήθελαν να

πάρουν, αφού σύμφωνα με

τα λεγόμενά τους το αξίζουν

κιόλας.

Τώρα μάς ...μαρτυράει η τε-

χνολογία.

Ο κύριος με τα κόκκινα και το

μακρύ λευκό μούσι το διαπι-

στώνει με το smartphone ανά

χείρας. Η ψηφιακή διαφημι-

στική εταιρεία Yetis δημιούρ-

γησε μια εφαρμογή, η οποία

«σκανάρει» τα όσα έχουν

γράψει οι χρήστες στο Twit-

ter μέσα στη χρονιά, ψάχνον-

τας για «κακές» λέξεις και

στο τέλος βγάζει το «πόρι-

σμα» για το ποιοι ήταν άτα-

κτοι και ποιοι ήταν καλά

παιδιά οποτε μπορούν να πε-

ριμένουν την επίσκεψη του

Αη Βασίλη... 

Τα μέλη της Ελληνικής αποστολής «Team Minders» (Αγορόπουλος Στέλιος, 
Λέσσης Αλέξανδρος, Ελευθεριάδης Δημήτρης, Ταούκης Ιάσωνας και Ζαφείρης 
Ορφέας) φωτογραφίζονται μαζί με τον προπονητή τους κ. Μωραϊτη (αριστερά)

Τώρα ο

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Εγώ στόλισα και το αυτοκίνητο φέτος για τις γιορτές. 

- Έλα ρε, πώς;

- Είναι αναμμένα όλα τα λαμπάκια... της βενζίνης, της μπα-

ταρίας, του σέρβις...!

4 Οι ανάγκες είναι σαν την Λερναία Ύδρα! Ικανοποιείς μια

και μέχρι να ανασάνεις, άλλες 5 έχουν προκύψει!

4 Είπα στην γιαγιά μου ότι η κοπέλα μου κάνει σάλσα και

μου λέει: «αυτό έλειπε, να παίρνει απ’ τις έτοιμες, τέτοιο
παλικάρι που της δώσαμε!» 

Το Ινστιτούτο Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος

με ανακοίνωσή του αφυπνίζει τους πολίτες της Βο-

ρειοανατολικής Αττικής για τα παρακάτω σημάδια

του πίνακα σημειώνοντας:

“Παρακαλούνται οι πολίτες της Βορειοανατολικής
Αττικής να ελέγχουν τα κουδούνια τους στην εξώ-
πορτα καθημερινά  και σε περίπτωση που ανακαλύ-
ψουν τα σημάδια που καταγράφονται στον
παρακάτω πίνακα να επικοινωνήσουν και να ενημε-
ρώσουν  αμέσως  το πλησιέστερο αστυνομικό
τμήμα.

Εκ μέρους του Δ.Σ
Φώτης Ν. Αλεξόπουλος

Γραμμ. ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπ. Καταναλωτών Ελλάδος

Πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής”.

Παρατηρήστε τα κουδούνια σας, 
προειδοποιεί το ΙΝΚΑ

Οι διαρρήξεις σε σπίτια θερίζουν στην Αθήνα και τις γύρω

περιοχές και κάθε φορά οι ληστές βρίσκουν καινούργιους

τρόπους να εισβάλουν στα σπίτια.  

Το εννιάμηνο του 2014, σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και

στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου πα-

ρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών, καταγράφηκαν:

στην επικράτεια 2.800 ληστείες, στην Αττική 2.151 και στη

Θεσσαλονίκη 308. 

Αγιος Βασίλης ξέρει...
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Λόγω οφθαλμολογικής επέμβα-

σης νοσηλεύομαι αυτή τη στιγμή

στο Γεώργιος Γεννηματάς και μά-

λιστα κατά τύχη δίπλα από το θά-

λαμο του νεαρού κρατούμενου και

απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού.

Βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό

με τους πάνοπλους φανερούς και

"κρυφούς" αστυνομικούς στις ει-

σόδους και στους διαδρόμους του

νοσοκομείου μπήκα στην διαδικα-

σία να ρωτήσω αλλά και να βρω

στο διαδίκτυο κάποιες περισσότε-

ρες πληροφορίες για τον εν λόγω

νεαρό ο οποίος έχει καταδικαστεί

για την συμμετοχή του  σε λη-

στεία, αλλά και την πιθανή συμμε-

τοχή του σε τρομοκρατικές

πράξεις από την οποία απηλλάγη

σε πρώτο βαθμό. 

Διάβασα λοιπόν ότι η αιτία της

απεργίας πείνας που κάνει είναι

για την ικανοποίησή του αιτήματός

του να μπορεί να παρακολουθήσει

όπως έχει δικαίωμα την σχολή

που έχει εισαχθεί μετά από πα-

νελλήνιες εξετάσεις. Μάλιστα μου

έκανε εντύπωση η χθεσινοβραδινή

άρνηση του Εισαγγελέα για την

ικανοποίηση αυτού του αιτήματος

ενός νέου ανθρώπου (ο οποίος με

τα νέα μέτρα του υπουργείου παι-

δείας και μέχρι να αποφυλακιστεί

θα διαγραφεί από την σχολή του)

και μπήκα στην διαδικασία να

μάθω για το τι ακριβώς συμβαίνει

που κάνει την πολιτεία τόσο

σκληρή απέναντι του. Διαβάζον-

τας λοιπόν τις κατά καιρούς

ακραίες δηλώσεις του ενάντια στο

σύστημα και τους θεσμούς, βρήκα

την απάντηση που έψαχνα για την

άρνηση του Εισαγγελέα (του συ-

στήματος) αλλά συνάμα αναρωτή-

θηκα για το τι και ποιος φταίει για

την μετάλλαξη αυτού του νεαρού

σε έναν "επικίνδυνο" κατ’ αυτούς

επαναστάτη! Ναι, ξέρω ότι όλοι

έχουμε την εύκολη απάντηση δηλ.

ότι είναι ένα κακομαθημένο πλου-

σιόπαιδο που λόγω αδιαφορίας

από την οικογένεια του και από

ανία οδηγήθηκε σε αυτούς τους

δρόμους και αυτές τις ιδέες! Όμως

μήπως ήρθε η ώρα (και πριν είναι

αργά για την ζωή του) να αναλογι-

στούμε τις δικές μας ευθύνες  σαν

πολίτες αλλά και σαν πολιτεία;

Πρώτα από όλα ας σκεφτούμε

όλοι το σοκ αλλά και την οργή μας

αν πέθαινε μπροστά στα μάτια

μας (στα δεκαέξι μας) ο καλύτε-

ρος μας φίλος χτυπημένος από

κάποιον νταή αστυνομικό του

"συστήματος" όπως έγινε με τον

παραπάνω νεαρό στου οποίου τα

χέρια ξεψύχησε ο Αλέξης Γρηγο-

ρόπουλος. 

Ας αναλογιστούμε όμως και για το

τι πρότυπα δίνουμε στα νεαρά παι-

διά τα οποία μεγαλώνουν ακού-

γοντας και βλέποντας επώνυμους

μεγαλοκλέφτες να μένουν στο

απυρόβλητο και μάλιστα κάποιοι

από αυτούς να καθορίζουν και να

προετοιμάζουν γι’ αυτά ένα απαι-

σιόδοξο και ζοφερό μέλλον χωρίς

καμία προοπτική εκτός από την

φυγή τους σε κάποια άλλη χώρα. 

Ας γυρίσουμε συνάμα όμως να

δούμε στο πρόσφατο παρελθόν το

πως μπολιάσαμε το μίσος και την

έχθρα στα σχολεία και στα πανε-

πιστήμια τα οποία κάναμε πεδία

κομματικών αντιπαραθέσεων. Ας

σκεφτούμε επίσης ποια πρότυπα

πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά

δίνουμε στα παιδιά μας με τα κα-

θημερινά τηλεοπτικά πάνελ, όπου

οι μεν βρίζουν τους δεν βγάζον-

τας στον αέρα τις βρομιές ο ένας

του άλλου! 

Φίλες/οι για το πως σκέφτεται

αυτός ο νεαρός δεν φταίει αυτός,

αλλά όλοι εμείς οι οποίοι με τα

λάθη, τις παραλείψεις, αλλά κυ-

ρίως με την ανεκτικότητα μας

αφήνουμε τους πραγματικούς

υπαίτιους να οδηγούν την κοινω-

νία μας στην αποχαύνωση και

στον ωχαδερφισμό! 

Προσωπικά θεωρώ όλο αυτό το

σκηνικό ύποπτο που προετοιμάζει

το έδαφος για μία σοβαρή προβο-

κάτσια μια και είναι δεδομένη η

διάθεση των κυβερνώντων να απο-

προσανατολίσουν, αλλά και να εκ-

φοβίσουν την χειμαζόμενη από

την πολιτική τους κοινωνία. 

Απευθύνω δε έκκληση στους δικα-

στικές αρχές να δώσουν τις ευκαι-

ρίες ως ωφείλουν και να μη

εξαντλούν το γράμμα του νόμου

και την αυστηρότητα τους σε

νέους ανθρώπους (που μπορεί να

παρασύρθηκαν και να έσφαλλαν)

αλλά να σηκώσουν το ανάστημα

τους σε όλους αυτούς τους μεγα-

λόσχημους οι οποίοι εσκεμμένα

εδώ και χρόνια κλέβουν και λεη-

λατούν τον ιδρώτα και το αίμα του

Ελληνικού λαού!

Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

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

Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης

Μαραθώνα πραγματοποίησε  συνάντηση

με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Μαραθώνα, σε μια παρά-

σταση διαμαρτυρίας ιδιαίτερα μετά την

κατάσταση που δημιουργήθηκε στην τε-

λευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Γράφουν συγκεκριμένα:

Επισημάνθηκε οτι η συνέχιση της προ-

κλητικής στάσης του κ. Ψινάκη στις συ-

νεδριάσεις του Δ.Σ. και τους υβριστικούς

χαρακτηρισμούς που εξακολουθεί να

εκτοξεύει κατά δημοτικών συμβούλων,

δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρω-

σης απαίτησε την εφαρμογή του κανονι-

σμού να σταθεί στο ύψος του σαν

Πρόεδρος και του επισήμανε ότι η παρά-

ταξή τους δεν είναι διατεθειμμένη να

ανεχθεί άλλο αυτή την κατάσταση.

Επεσήμανε επίσης ότι η αστυνομική πα-

ρουσία, σε κάθε συνεδρίαση, με δυνά-

μεις των ΑΤ της περιοχής, με 10-15

άνδρες και με 3-4 περιπολικά είναι πρό-

κληση για τους κατοίκους. Όταν η πε-

ριοχή δεν αστυνομεύεται για το κοινό

έγκλημα και τη διακίνηση των ναρκωτι-

κών, είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια

δύναμη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Θεω-

ρούμε ότι τα συλλογικά όργανα μπορούν

να περιφρουρούν τις συνεδριάσεις τους

από μόνα τους. 

Έκανε ξεκάθαρο ότι θεωρεί πως η συμ-

περιφορά του κ. Δημάρχου δεν έχει να

κάνει με την όποια δήθεν ιδιορρυθμία του

χαρακτήρα του, όπως γίνεται προσπάθεια

να αποδοθεί από την πρώτη στιγμή, αλλά

έχει να κάνει με τον αποπροσανατολισμό

που θέλει να πετύχει προκειμένου να

προχωρήσει στα σχέδιά του με περισσό-

τερη ευκολία. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα καλεί

και τις άλλες παρατάξεις του Δ.Σ., αλλά

και τους δημοτικούς συμβούλους της

πλειοψηφίας να πάρουν θέση για τα πα-

ραπάνω. 

Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου του

Μαραθώνα να προβληματιστούν, ιδιαί-

τερα αυτούς που ψήφισαν τους «Πολί-

τες» για τη συνέχιση του σόου  και των

προκλήσεων του κ. Δημάρχου σε κάθε

του κίνηση. 

Να αγωνιστούν για τα καθημερινά προ-

βλήματα, κόντρα στις εντολές της ΕΕ,

της κυβέρνησης κτλ., μέσα από τα σωμα-

τεία τους, τους συλλόγους, τη Λαϊκή Επι-

τροπή Μαραθώνα και να μην περιμένουν

λύσεις από κανένα μάνατζερ, από κανέ-

ναν ευεργέτη και χορηγό, παρά μόνο

από τον ίδιο τον εαυτό τους και τη δύ-

ναμή που έχει ο οργανωμένος λαός για

την λύση των προβλημάτων του.

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Μαραθώνα

Πρόκληση η αστυνομική παρουσία, σε κάθε συνεδρίαση στο Δήμο Μαραθώνα!

Mας λύθηκε η απορία!

Δημοσιεύουμε επιστολή της Ρεγγίνας Αργυράκη, σε απάντηση
στο “καρφί” που επισημαίναμε ότι “έκρυψε” το πρόσωπό της στη
φωτογράφηση, αφού σε δύο φωτογραφίες που μας ενεχείρισαν
οι διοργανωτές της σύσκεψης,  είχε το πρόσωπό της γυρισμένο.
Μας έλυσε όμως και άλλες απορίες, όπως το πώς οργανώθηκε
η διημερίδα, που επίκειται το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και
η συμμετοχή της αυτές. 
Ρεγγίνα μου, σε ευχαριστούμε και δημοσιεύουμε την επιστολή
σου.

Εν Βουλιαγμένη τη 2α Δεκεμβρίου 2014

Αξιότιμη κ. Μπουζιάνη

Ομολογουμένως δεν επικεντρώθηκα στην λήψη φωτογραφικών

στιγμιοτύπων κατά την συνεδρίαση στο γραφείο του Δημάρχου

κ.Κωνσταντέλλου στην οποία βεβαίως και έλαβα μέρος. Λυπάμαι

που δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω τα φωτογενή μου προ-

σόντα χάριν του τοπικού τύπου. 

Όσο για την ιδιότητα υπό την οποία είχα κληθή, σας γνωστοποιώ

ότι τυγχάνω Επιστημονική Συντονίστρια όλων των Πανεπιστημια-

κών που προερχόμενοι από παντοία Α.Ε.Ι της χώρας και από ποι-

κίλα γνωστικά πεδία στηρίζουν την Πανελλαδική Φιλοζωική και

Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, την μεγαλύτερη της χώρας. Καθώς η

Π.Φ.Π.Ο. έθεσε πρώτη το αίτημα για την διεξαγωγή της Διημερίδας

τόσο στον Δήμαρχο, όσο και στην Περιφερειάρχι, με τους οποίους

έχουμε αγαστή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, ήταν

επομένως φυσικό να μας ζητηθή όχι μόνον η συμμετοχή στην Ορ-

γανωτική Επιτροπή, αλλά και η προσπόριση ικανού αριθμού συναδέλ-

φων μου ειδικών επί των Πολεοδομικών, των Νομικών και των

Περιβαλλοντικών διακυβευμάτων μιάς ανάπλασης τόσον εκτεταμέ-

νης, όσο και καίριας, όπως αυτής του Παρακτίου Μετώπου Σαρωνικού.

Συνοδευόμουν μάλιστα και από την Επικεφαλής της Ομάδας Προ-

ωθημένου Σχεδιασμού της ως άνω Ομοσπονδίας κ.Τίνα Κασιδόκωστα. 

Φυσικά, η αρωγή της Ομοσπονδίας μας πρός την διοργάνωση

είναι απολύτως αφιλοκερδής. 

Με την ελπίδα πως έλυσα κάποιες απορίες σας διατελώ

Μετά τιμής

Ρεγγίνα Αργυράκη

Καθηγήτρια  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημότις Βουλιαγμένης

Σκέψεις δίπλα από τον νοσοκομειακό 

θάλαμο (κρατητήριο) του Νίκου Ρωμανού
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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Παι-

ανία (1/12/2014)  προκειμένου να βρε-

θεί λύση στα σημαντικά προβλήματα

που έχουν προκύψει στην περιοχή και

αφορούν κυρίως στην κυκλοφορία των

οχημάτων λόγω της υλοποίησης των

έργων της αποχέτευσης ακαθάρτων

και ομβρίων υδάτων. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπερι-

φερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Παιανίας

Σπύρος Στάμου, ο Δ/ντης Τεχνικών

Έργων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Γιάννης Ασπρουλάκης, οι επιβλέπον-

τες του έργου, δημοτικοί σύμβουλοι

Παιανίας, καθώς και επαγγελματίες –

καταστηματάρχης της περιοχής. 

Κύριο θέμα συζήτησης, ήταν το χρονο-

διάγραμμα υλοποίησης των έργων,

μετά τη σημαντική καθυστέρηση που

έχει παρουσιαστεί από την αρχαιολο-

γική υπηρεσία, λόγω ευρημάτων στην

περιοχή, αλλά και οι τεράστιες επιπτώ-

σεις που έχει επιφέρει όλη αυτή η κα-

θυστέρηση στη λεωφόρο Λαυρίου, η

οποία παραμένει κλειστή εδώ και αρ-

κετό χρονικό διάστημα. Το γεγονός

αυτό έχει προκαλέσει πολλά προβλή-

ματα τόσο μέσα στην πόλη της Παι-

ανίας, καθώς λόγω της διακοπής της

κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου, η

κίνηση των οχημάτων διοχετεύεται σε

παρακαμπτήριους δρόμους προκαλών-

τας ταλαιπωρία στους κατοίκους της

περιοχής και τους διερχόμενους οδη-

γούς, αλλά κυρίως επιβαρύνει σημαν-

τικά τα καταστήματα της

συγκεκριμένης λεωφόρου που έχουν

οδηγηθεί σε μαρασμό και κινδυνεύουν

με κλείσιμο. 

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, συμφωνή-

θηκε από τους εκπροσώπους της Περι-

φέρειας Αττικής και των ανάδοχων

εταιρειών, να επιμεριστούν άμεσα οι

εργασίες αποκατάστασης και ασφαλ-

τόστρωσης στη λεωφόρο Λαυρίου και

ορίστηκε ως προθεσμία ολοκλήρωσης

των εργασιών το προσεχές δεκαήμερο

ώστε να παραδοθεί μετά το πέρας

αυτού στην κυκλοφορία. 

Με αυτή τη λύση θα δοθεί σημαντική

ανακούφιση στην πόλη και στα κατα-

στήματα της περιοχής ενόψει της εορ-

ταστικής περιόδου. Ακόμη, ο              Π.

Φιλίππου κάλεσε τους κατοίκους της

Παιανίας να δείξουν κατανόηση και

υπομονή, καθώς με την ολοκλήρωση

των δύο σημαντικών αυτών έργων υπο-

δομής, θα λυθούν οριστικά τα προβλή-

ματα της αποχέτευσης και της

αντιπλημμυρικής προστασίας της πε-

ριοχής που τους ταλαιπωρούν για δε-

καετίες. 

Τεράστια τα προβλήματα της Παιανίας 

από την κατασκευή της αποχέτευσης

Προσπάθεια να ανοίξει η Λεωφόρος Λαυρίου το προσεχές δεκαήμερο

Μεγάλη συμμετοχή σημεί-

ωσε η ημερίδα της Eνωσης

Γονέων Παλλήνης την Κυ-

ριακή 30 Νοέμβριου  για την

ενημέρωση προς τους γο-

νείς και κηδεμόνες  σχετικά

με την εφαρμογή του νομού

για το νέο Λύκειο και την

τράπεζα θεμάτων στην

όποια εισηγητής ήταν ο πρό-

εδρος κέντρου μελετών και

τεκμηρίωσης ΟΛΜΕ Π. Χα-

ραμης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν  η

πρόεδρος  της 5ης ΕΛΜΕ

(Ενωσης Εκπαιδευτικών

μέσης εκπαίδευσης) Άννα

Μπαχτή, εκπρόσωπος των

εκπαιδευτικών της πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης “Αλ.

Δελμούζος”  διευθυντές γυ-

μνασίων και λυκείων της πε-

ριοχής και αντιπροσωπείες

μαθητών από όλα σχεδόν τα

15 μελή σχολικά συμβούλια

γυμνασίων και λυκείων της

περιοχής Παλλήνης.

Εκ μέρους του Δήμου Παλ-

λήνης επίσης χαιρέτισαν

την εκδήλωση  ο πρόεδρος

της δευτεροβάθμιας σχολι-

κής επιτροπής  Σταματίου

Θεόδωρος ο αντιπρόεδρος

Λιακόπουλος  Άγγελος, ο

Πρόεδρος της πρωτοβάθ-

μιας σχολικής επιτροπής

Σμερος Κώστας, ο Βολιώ-

της Αποστολος, η περιφε-

ρειακή σύμβουλος Θεοχάρη

Καίτη και πλήθος γονέων.

Eνωση Γονέων Παλλήνης

Eνδιαφέρουσα συζήτηση

για το νέο Λύκειο
Για 13η φορά διοργανώθηκε η Διανομή

Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες» του

Δήμου Παλλήνης, με τη διάθεση προϊόντων

από τον παραγωγό στον καταναλωτή, σε

τιμές ανταγωνιστικές και υψηλή ποιότητα.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά-

φερε να εδραιώσει ως θεσμό που «Προ-
σφέρει - Νοιάζεται - Στηρίζει», τη Διανομή

Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», εμμένον-

τας στην έμπρακτη απόδειξη της αλλη-

λεγγύης.

Οι κάτοικοι, για μια ακόμη φορά, αγκάλια-

σαν την πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης

και χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία παρέ-

λαβαν τα προϊόντα όχι μόνο εκείνοι που

είχαν κάνει παραγγελίες - μέσω του

www.marketpallinis.gr - αλλά και όσοι τε-

λευταία στιγμή έσπευσαν να προμηθευτούν

τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Μάλι-

στα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ποσό-

τητα των προϊόντων που διακινήθηκε εκτός

παραγγελιών ήταν υπολογίσιμα σημαντική.

Η διανομή προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες»

είναι μία από τις πολλές δράσεις Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης.

Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζον-

τες» γίνεται κάθε δύο μήνες, εξυπηρετών-

τας περίπου 2000 πολίτες. 

Γιορτή αυτοοργάνωσης  κατοίκων και  παραγωγών, η

Διανομή «Χωρίς Μεσάζοντες» του Δήμου Παλλήνης
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Ενημέρωση έκανε ο Δημοσθένης Δόγκας στο

Δ.Σ. των 3Β, (1/12) ότι στον ισόπεδο κόμβο

Καλύμνου & Αθηναΐδος, οι θάμνοι κρύβουν τη

διασταύρωση και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη

η διέλευση.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι παρά το ότι έχουν

κουρευτεί, θα ξανακουρευτούν και θα ρυθμι-

στεί το φανάρι έτσι που να μπορεί να στρίβει

και αριστερά.

Μια σειρά ερωτήσεων είχε καταθέσει στον

αρμόδιο αντιδήμαρχο Διοίκησης Διον. Γεωρ-

γουλόπουλο, ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος

Ματόπουλος. Μεταξύ των ερωτήσεων ζη-

τούσε να μάθει πόσοι από τους οφειλέτες

προς το Δήμο είναι με ποσά των 500 και των

1000 ευρώ και πόσοι με πολύ μεγάλα ποσά. 

Ο Αντιδήμαρχος απάντησε ότι είναι αδύνατον

να γίνει διαχωρισμός των οφειλετών γιατί δεν

υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικό για να ξεχωρί-

ζει ποια είναι κλπ. Πρόκειται για 50.000 οφει-

λέτες και είναι αδύνατο να απαντήσουμε,

τόνισε.

Kατασχέσεις χωρίς κριτήρια

Οσον αφορά τις κατασχέσεις δημοτών από

οφειλές ρώτησε ο Θ. Ματόπουλος αν  λαμβά-

νονται υπόψιν κοινωνικά κριτήρια.

Δεν έχουμε δικαίωμα να εξετάσουμε κοινω-
νικά δεδομένα. Δεν προβλέπεται πουθενά,

ήταν η απάντηση του αντιδημάρχου.

Nτόπερμαν και Ροτβάιλερ 

προκαλούν τρόμο στο Καβούρι

Κάτοικος κατέθεσε στο Συμβούλιο ότι Ντό-

περμαν και Ροτβάιλερ γέμισε το Καβούρι και

άρχισαν να εξαφανίζονται οι γάτες τις οποίες

σκοτώνουν τα σκυλιά, τα οποία μάλιστα είναι

και σε μικρή ηλικία; Ακόμη επιτίθεται και σε

ανθρώπους, χωρίς κάτι σοβαρό ακόμη. 

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος γνώριζε το

θέμα και δήλωσε ότι θα κάνουν ανάρτηση στο

site του Δήμου, για να βρουν οικογένειες να

τα υιοθετήσουν, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούν

αυτή τη στιγμή να κάνουν, αφού δεν έχουν

κατάλληλο χώρο για  δημιουργία καταφυγίου

ζώων στην περιοχή.

σ.σ.: Αν μεγαλώσουν τί θα κυνηγάνε άραγε;

Πρόσληψη 30 υπαλλήλων (εργάτες, οδηγοί &

Ηλεκτρολόγοι) ψήφισε το Δ.Σ. κατά  πλει-

οψηφία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες

στην καθαριότητα.

Ο Δήμος έχει μεγάλες απώλειες σε προσω-

πικό, αφού έφυγαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι

με την ενδοδημοτική κινητικότητα, όπως είπε

ο δήμαρχος και  ζητάει να πάρουν τους εργα-

ζόμενους ως προσλήψεις του 2014 (γιατί δεν

τίς είχαν εγκρίνει το καλοκαίρι) για να μην κα-

θυστερήσουν. 

Αν δεν τις εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση κινδυνεύει ο Δήμος να μείνει χωρίς προ-

σωπικό για ένα περίπου μήνα.

Ο Δ. Δαβάκης συμφώνησε στις προσλήψεις,

ενώ ο Θ. Ματόπουλος δεν το ψήφισε με το αι-

τιολογικό ότι αφού καλύπτουν πάγιες και

διαρκείς ανάγκες, θα πρέπει να διεκδικήσουν,

οι προσλήψεις να είναι για τακτικό & μόνιμο

προσωπικό.

Ο Δημοσθ. Δόγκας επίσης επεσήμανε ότι

«για να λειτουργεί σωστά ο Δήμος θα πρέπει

οι εργαζόμενοι να είναι μόνιμοι. Κάτι τέτοιου

είδους μέτρα είναι για να δημιουργούν και

ανασφάλεια», τόνισε και υπερψήφισε το

θέμα.

Εδώ δεν είναι Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων...

Το θέμα αφορούσε καθιέρωση εξαίρεσης από

την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και κα-

θορισμό 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας των

Υπηρεσιών του Δήμου.

Εργαζόμενοι δουλεύουν 12ωρα και 15ωρα για

να καλύψουν τα κενά.

Το κόστος των υπερωριών, όπως είπε ο δή-

μαρχος, είναι 77.000 € κατ’ έτος και δεν

επαρκεί. 

Την απορία του εξέφρασε ο Δημοσθ. Δόγκας

για τις διπλοβάρδιες σε εργαζόμενους που

αναφέρθηκε η πλειοψηφία, λέγοντας:

«Με το σκεπτικό ότι δουλεύουν διπλοβάρδιες,

απορώ πως μπορείτε να αιτιολογείτε με

ψυχρό νού, ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα δου-

λεύουνε και Κυριακές και αργίες. Θα ήθελα

μία απάντηση».

Ο Δήμαρχος “σήκωσε το γάντι”, απάντησε με

καυστικότητα και διεμείφθη ένας οξύς διάλο-

γος: «Σας ερωτώ λοιπόν επειδή ήσασταν και

υποψήφιος δήμαρχος, μπορείτε να μου πείτε

κ. Δόγκα με ποιον άλλο τρόπο θα μαζέψετε

τα σκουπίδια. Εκτός κι αν είστε κι εσείς οπα-

δός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γιατί εκεί το

πάει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θέλει να μη

μπορούμε να μαζέψουμε εμείς τα σκουπίδια

με το υφιστάμενο προσωπικό...

...Αν είστε οπαδός αυτής της άποψης, να το

δηλώσετε. Δεν θα κάνετε όμως κριτική εκ του

ασφαλούς», ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση

του δημάρχου.

Ο Δημοσθ. Δόγκας ζήτησε επί προσωπικού το

λόγο. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι δεν είναι προ-

σωπικό το θέμα, αλλά η πρόεδρος του έδωσε

το λόγο.

«Τώρα προσπαθείτε για δεύτερη φορά να με

ερμηνεύσετε; Μπορείτε να το κάνετε αυτό

στα παιδιά σας.

Οταν συμφωνώ να πάρουμε προσωπικό και

μάλιστα μόνιμο δεν μπορείτε να με κατηγο-

ρείτε ότι είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβου-

λίας, κάτι που δεν φαίνεται ούτε στο

πρόγραμμά μας» απάντησε ο Δ. Δόγκας. 

Ο δήμαρχος το συνέχισε: «Κύριε Δόγκα όταν

τοποθετείστε θα ακούτε και πολιτική κριτική.

Σας είπα ότι αυτό που είπατε είναι ανεδαφικό

και ανερμάτιστο. Αυτό είναι πολιτική κριτική!

Δεν έχετε καταλάβει πού είσαστε. Οταν μι-

λάτε κύριε Δόγκα θα παίρνετε και απαντήσεις.

Εδώ δεν είμαστε Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,

είμαστε δημοτικό συμβούλιο».

Ο διάλογος έληξε, αφού ο Δημ. Δόγκας,

έδωσε τέλος και δεν απάντησε, στην όντως

προσωπική αιχμή του δημάρχου.

Βέβαια μπορεί να θιγεί το Σώμα Ελλήνων

Προσκόπων!

4 Καθορισμό τελών για απλή χρήση – κατά-

ληψη πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από μικρο-

πωλητές, αποφάσισε το Δ.Σ.

4 Την τοποθέτηση δύο  ηλεκτρονικών πεζο-

διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα  (Δ.Ε) Βού-

λας αποφάισσε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η μία επί της οδού Ελευθερίας στην συμβολή

με την οδό Καζαντζάκη στα Πηγαδάκια και

άλλη επί της οδού Παπάγου στην συμβολή

της με την οδό Πλαπούτα και την οδό Ειρή-

νης.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγκεκρι-

μένη διασταύρωση όταν βγαίνεις από την

Πλαπούτα προς την Παπάγου είναι άκρως επι-

κίνδυνη, γιατί η προέκταση του ποδηλατό-

δρομου δεν σου επιτρέπει να έχεις ορατότητα

από αριστερά. 

Αννα Μπουζιάνη

Aποφάσεις και σχολιασμοί στο Δημοτικό Συμβούλιο - 3Β

Ξενώνας ηλικιωμένων 
Δημοτικός Ξενώνας ηλικιωμένων ξεκίνησε

και λειτουργεί στο Δήμο 3Β και συγκεκρι-

μένα στην οδό Πλαπούτα 8 στη Βούλα.

Ο Ξενώνας δημιουργήθηκε από τη δωρεά

του ζεύγους Καλογεράτου, που διέθεσε

ένα τριώροφο γωνιακό κτήριο σε άριστη

κατάσταση και ήδη ο Δήμος εγκατέστησε

τους πρώτους φιλοξενούμενους.

Οι κάτοικοι δεν πληρώνουν κάτι για την

διαμονή τους, απλά πρέπει να υπάρχουν

κάποιες προϋποθέσεις για να φιλοξενη-

θούν (απορία κλπ.).

Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 25 άτομα

και τους προσφέρεται ο χώρος! όχι άλλη

υπηρεσία, όπως διατροφή κλπ.

Αν γνωρίζετε κάποιο άτομο που μπορεί να

έχει ανάγκη στέγης μπορείτε να απευθυν-

θείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

To τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου είναι 213

2020 2000.

O Δήμος θα πρέπει να τιμήσει το ζευγάρι

και να αξιοποιήσει στον καλύτερο βαθμό

το συγκεκριμένο ακίνητο. 

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

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

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

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

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

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως
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Μέσα στα πλαίσια του ασφυκτικού

ελέγχου που επιβάλει ο νόμος

4172/2013 και  των οδηγιών της Κοι-

νής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

29530/14, καταρτίστηκε και ψηφί-

στηκε με μεγάλη πλειοψηφία στις

27/11/2014 ο Προϋπολογισμός του

2015 του Δήμου Σαρωνικού.

Σύμφωνα με το νόμο το σύνολο των

δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων

των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερο από το σύνολο των εσό-

δων αφαιρουμένων των εσόδων από

δάνεια. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι

έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και

πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρ-

βαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων

του προϋπολογισμού, τα ποσά που

αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλο-

γίζονται σε βάρος των οργάνων που

ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέ-

λεση της δαπάνης.

Γενικά η συζήτηση κυμάνθηκε σε ήπι-

ους τόνους. Ο επικεφαλής της μείζο-

νος μειοψηφίας Mαν. Τσαλικίδης

επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός

έπρεπε να περάσει πρώτα από τα Δι-

οικητικά Συμβούλια των Τοπικών Κοι-

νοτήτων. Παράλληλα πρότεινε να ενι-

σχυθούν οικονομικά οι Αθλητικοί

Σύλλογοι  του Δήμου, οι οποίοι αντι-

μετωπίζουν οικονομική στενότητα. 

Υπερψήφισε δε τον προϋπολογισμό

πλην των εσόδων από την αύξηση των

τελών.

Η Αγγ. Ράπτη επέκρινε την κατάρτιση

του προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας

ότι έπρεπε να ψηφιστεί από τις τοπι-

κές Κοινότητες και την Επιτροπή Δια-

βούλευσης, τα οποία δεν έγιναν όπως

υποστήριξε. Είπε ότι ο προϋπολογι-

σμός έχει έρθει «έτοιμος» και τον χα-

ρακτήρισε ως προϋπολογισμό της

απόλυτης λιτότητας. Η Αγγ. Ράπτη

επέμεινε ότι ο προϋπολογισμός πρέ-

πει να είναι κρατικοδίαιτος, γιατί όπως

είπε «όπως διαπιστώνεται από τον
προϋπολογισμό ο Δήμος δεν μπορεί
να βρει ίδιους πόρους». Τόνισε ότι

δεν αποτυπώνεται η κοινωνική ευαι-

σθησία του Δήμου, πλην των δαπανών

για τους υπαλλήλους και τις δαπάνες

για τα σχολεία και δήλωσε ότι τον κα-

ταψηφίζει.

Ο N. Βολάκος υπερψήφισε τον προ-

ϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι «δεν
μπορούμε να περιμένουμε τις κρατι-
κές ενισχύσεις για να εφαρμόσουμε
αυτοδιοικητική πολιτική, θα έπρεπε να
είχε υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια μια
αναπτυξιακή πολιτική για να υπάρξει
αυτοδιαχείριση».  
Ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, στο

κλείσιμο της συζήτησης, τόνισε ότι θα

ήθελε να μην ψηφίσει ένα προϋπολο-

γισμό ο οποίος καταρτίζεται με βάση
και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Συμφώνησε στην ενίσχυση των αθλη-

τικών σωματείων, αλλά διαφώνησε

όσον αφορά την πηγή εσόδων, που

πρότεινε ο Μαν. Τσαλικίδης. Να κο-

πούν από τις ασφαλτοστρώσεις. 

Το κονδύλι των ασφαλτοστρώσεων

είναι μόλις  15.000 € για να κλείσουμε

λακκούβες, τόνισε ο δήμαρχος.

Απάντησε στην Αγγ. Ράπτη ότι ο προ-

ϋπολογισμός συζητήθηκε στην  Επι-

τροπή Διαβούλευσης. 

Απάντησε στις επικρίσεις, για την μη

ύπαρξη κοινωνικής πολιτικής μνημο-

νεύοντας το 1,5 εκ. € που προβλέπε-

ται στο ολοκληρωμένο πλαίσιο

δράσης για την κοινωνική πολιτική.

Καταδίκασε τον εύκολο και τον ξύλινο

λόγο ο οποίος όπως είπε, δεν τον εκ-

φράζει.

Ο Προϋπολογισμός  ύψους 28.473.725

€ ψηφίστηκε από τους συμβούλους

της πλειοψηφίας, τους συμβούλους

της παράταξης Σαρωνικός 5+ και τον

δημοτικός σύμβουλο  Νίκο Βολάκο.

Καταψήφισαν οι σύμβουλοι Ράπτη και

Κατσούλης

πηγή:http://attikos.gr

Με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γ.

Μαυραγάνη,  ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,

Γ. Πατούλης, προκειμένου να βρουν

λύση στο πρόβλημα που έχει προκύ-

ψει στους ΟΤΑ, αφού χρεώνονται

ΕΝ.Φ.Ι.Α.  για τα δημοτικά κτίρια.

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, ότι

ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα υπολογίζεται μόνον στα

Δημοτικά κτίρια, που εκμισθώνονται

και αποφέρουν έσοδα, ενώ αντίθετα

σε κανένα Δημοτικό κτίριο που ιδιο-

χρησιμοποιείται (π.χ. Δημοτικά Κατα-

στήματα, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί

κ.λπ.) δεν πρόκειται να υπολογίζεται

ο φόρος. 

Επίσης, διευκρινίστηκε, ότι οι Δήμοι

μπορούν να διορθώσουν την κατα-

βολή του φόρου των ακινήτων τους

έως τις 19 Δεκεμβρίου, μέσα από την

ηλεκτρονική πλατφόρμα, επισημαί-

νοντας, ότι ιδιοχρησιμοποιούνται,

ώστε να ακυρωθεί η επιβολή του

φόρου. 

Δυνατότητα διόρθωσης γίνεται και με

την υποβολή εντύπου, σε συνεννόηση

με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Όσον αφορά τις Δημοτικές εκτάσεις,

που είναι βοσκότοποι ή χέρσες - μη

καλλιεργήσιμες, διευκρινίστηκε, ότι ο

ΕΝ.Φ.Ι.Α. που επιβάλλεται είναι πολύ

χαμηλός - 0,50 λεπτά το στρέμμα -ενώ

για τις δασικές εκτάσεις στα 0,10

λεπτά το στρέμμα. 

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατού-

λης, δήλωσε: 

«Συναντήθηκα με τον Υφυπουργό Οι-
κονομικών κ. Μαυραγάνη, για να του
θέσω το πρόβλημα που έχει προκύψει
σε πολλούς Δήμους της χώρας και
αφορά την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε όλα
τα Δημοτικά ακίνητα». 
πηγή: epoli.gr

Μείωση δημοτικών τελών

στους καταστηματάρχες 

του Γέρακα 
με παρέμβαση του Νεκτάριου Καλαντζή 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παλ-

λήνης της 25ης Νοεμβρίου, όπου συζητήθηκαν τα

δημοτικά τέλη,  όπως ο καθορισμός των τελών κα-

θαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, διαφημίσεων κλπ, 

Ο δημοτικός σύμβουλος Νεκτάριος Καλαντζής, ως

εκπρόσωπος και ειδικός εισηγητής της μείζονος

αντιπολίτευσης για το θέμα του καθορισμού των

τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το

2015, πήρε το λόγο και ανέφερε στο σώμα την

ανάγκη περαιτέρω μείωσης των τελών για τους

επαγγελματίες του Γέρακα πέριξ της πλατείας.

Γιατί όπως είπε: «η παρούσα οικονομική συγκυρία,
επιβάλλει στο δήμο να στέκεται δίπλα στον επαγ-
γελματία και τον καταστηματάρχη, με παροχές,
αλλά και κατανόηση». 
Επανέλαβε ο Ν. Καλαντζής την πρόταση που είχε

κάνει και παλαιότερα στο σώμα, για κίνητρα από

τον δήμο προς τους νέους επαγγελματίες που θέ-

λουν να ανοίξουν ένα κατάστημα στον Γέρακα ή

την Παλλήνη. Συγκεκριμένα, πρότεινε μηδενικά δη-

μοτικά τέλη για τα πρώτα δύο χρόνια, σε όσους

ανοίξουν κατάστημα στην περιοχή, προκειμένου

να τονωθεί η αγορά, αλλά και να μειωθεί η ανεργία

των νέων ανθρώπων, με μέτρα και κίνητρα για τη

νεανική επιχειρηματικότητα. 

Η εισήγηση της πλειοψηφίας ήταν να γίνουν από

35 ευρώ /τ.μ. που ήταν πέρυσι σε 30 ευρώ/τμ.

Η παρέμβαση του Νεκτάριου Καλαντζή ελήφθη

υπόψιν από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού αποφα-

σίστηκε τα δημοτικά τέλη κατάληψης κοινόχρη-

στων χώρων, πεζοδρομίων και πλατειών,  για το

2015 για τα καταστήματα της κεντρικής πλατείας

του Γέρακα να ψηφιστούν  στην τιμή των 25

ευρώ/τ.μ.

Σε δήλωσή του ο Νεκτάριος Καλαντζής, σημείωσε

ότι «αυτό θα δώσει μία ανάσα στους επαγγελμα-
τίες και τους καταστηματάρχες της κεντρικής πλα-
τείας, που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί τόσο
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όσο κυρίως
τις άστοχες και αποτυχημένες παρεμβάσεις της
σημερινής δημοτικής αρχής  Παλλήνης, που έχει
καταστήσει σήμερα την κεντρική πλατεία Γέρακα,
από μια περιοχή που έσφυζε από ζωή, σε μία έρημη
πλατεία, χωρίς σωστό σχεδιασμό, αισθητική και
χωρίς να είναι φιλική πλέον προς τους κατοίκους
της πόλης».

Προϋπολογισμός Δήμου Σαρωνικού

1,5 εκ. € για δράσεις κοινωνικής πολιτικής

Oι Δήμοι και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Διορθωτική κίνηση από το Υπουργείο Οικονομικών
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Με επιτυχία στέφθηκαν οι

καθαρισμοί βυθού και παρα-

λιών, που συνδιοργάνωσε ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης και το Ελληνικό

Ινστιτούτο Μελετών Αρ-

χαίας και Μεσαιωνικής Αλε-

ξάνδρειας με τη συμμετοχή

εθελοντών από το Θεραπευ-

τικό Πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ –

ΕΞΑΝΤΑΣ του Κέντρου Θε-

ραπείας Εξαρτημένων Ατό-

μων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). 

Η δράση αφορούσε τον κα-

θαρισμό του βυθού στο αλι-

ευτικό καταφύγιο Βάρκι-

ζας, το Σάββατο 29 Νοεμ-

βρίου, και του βυθού της Β’

Πλαζ Βούλας, την Κυριακή

30 Νοεμβρίου, ενώ ταυτό-

χρονα, εθελοντές του θε-

ραπευτικού προγράμματος,

μαζί με κατοίκους της πε-

ριοχής καθάρισαν τις κοντι-

νές παραλίες.

Στα πλαίσια της δράσης,

στις 29/11, στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας του

Δήμου στη Βούλα ο Ιστορι-

κός, Χάρης Τζάλας, πραγμα-

τοποίησε ομιλία με θέμα

«Ενάλιες Αρχαιολογικές

Έρευνες της Ελληνικής Απο-

στολής στην Αλεξάνδρεια Αι-

γύπτου. 1998 – 2014».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε

τους εθελοντές για τη συμ-

μετοχή τους στον καθαρι-

σμό και ειδικότερα στα

μέλη του προγράμματος,

εξέφρασε τον θαυμασμό

του αφού, όπως τόνισε,

μέσα από τον δύσκολο και

ανηφορικό αγώνα που δί-

νουν αποτελούν παρά-

δειγμα για όλους μας.

Τέλος  ευχαρίστησε τα

μέλη του Εξωραϊστικού

Συλλόγου Βάρκιζας και κα-

ταστήματα  για την προ-

σφορά τους στην επιτυχία

της εκδήλωσης.

Kαθαρισμοί βυθού στη Βάρκιζα και Βούλα

Πολύπτυχο φιλολογικό αφιέρωμα διοργάνωσε η Εταιρεία

Ελλήνων Λογοτεχνών στην αίθουσα «Μιχαήλα Αβέρωφ»

προς τιμήν της Eλληνοαμερικανίδας ποιήτριας, ηθοποιού

και μεταφράστριας έργων της ελληνικής και παγκόσμιας

γραμματολογίας, Λίλης Μπίτα.

Στο αφιέρωμα μίλησαν η ποιήτρια Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγου-

λάτου, που ήταν και η εισηγήτρια του λογοτεχνικού περιε-

χόμενου της τιμητικής εσπερίδας και ο Πρόεδρος της

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κώστας Καρούζος.  Ακο-

λούθησε ανάγνωση ποιημάτων από την ίδια την τιμώμενη

ποιήτρια της ελληνικής Διασποράς καθώς και από τη συνά-

δελφό της Μαργαρίτα Φρονιμάδη-Ματάτση,  που συντόνισε

το πρόγραμμα του αφιερώματος. Στη συνέχεια η Λίλη Μπίτα

κάθησε στο πιάνο και απέδωσε με την καλλιτεχνική ευαι-

σθησία της κομμάτια του κλασσικού ρεπερτορίου.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης συμμετείχε με την παρά-

σταση των Μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, Αμα-

λίας Παρασκευοπούλου και Δημήτρη Μποντικούλη και με

τη θερμή ομιλία του ποιητή και προέδρου του Ευάγγελου

Ανδρέου, που αναμνήσθηκε χαρακτηριστικές στιγμές από

τη φιλία και συνεργασία του με τη Λίλη Μπίτα, η οποία μά-

λιστα είχε επισκεφθεί στο παρελθόν τα αξιοθέατα της Παι-

ανίας και είχε φιλοξενηθεί, προσκαλεσμένη του

Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης. Το ίδιο το Κέντρο επιμελή-

θηκε και εξέδωσε στα 1997 το ποιητικό έργο της «Χτυ-

πώντας τον Ουρανό /Striking the sky».

Λίλη Μπίτα – αφιέρωμα σε μια μεγάλη κυρία της Ομογένειας
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1. Υποβολή αίτησης – απαραίτητα
δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επι-
θυμούν να απασχοληθούν στα
Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα
γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Δήμου
Μαρκοπούλου στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Κεντρική Πλατεία Δημο-
σθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003,
Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας
2299020124).
Η προθεσμία μέσα στην οποία θα
υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10
ημέρες από την τελευταία δημοσί-
ευση της ανακοίνωσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται:
(1) Βιογραφικό σημείωμα που να
αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
προγράμματα, στην επιμόρφωση
μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση
άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτ-
λου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/
1986 ότι τα στοιχεία που αναφέ-
ρονται στην αίτηση και στο βιογρα-
φικό σημείωμα είναι αληθή.
(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγω-
γής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτ-
λου ή διδακτορικού διπλώματος ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλο-
δαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυ-
τότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης.
(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνι-
μης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι
άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν
προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυ-
ρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή
άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βε-
βαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοι-
χεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρε-
σίας θεωρημένα από την Επιθεώ-
ρηση Εργασίας και δικαιολογητικά
που να αποδεικνύουν όσα αναφέ-
ρονται στο βιογραφικό σημείωμα
και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο
επιλογής.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την
ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Κριτήρια Επιλογής – Καθορι-
σμός της σειράς κατάταξης των

υποψηφίων
Βασικό κριτήριο κατάταξης των
υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανερ-
γία αποδεικνύεται με σχετική βεβαί-
ωση από το αρμόδιο γραφείο του
ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικα-
νός αριθμός υποψηφίων που να
πληροί την παραπάνω προϋπόθεση
(ανεργία), προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., το
Ν.Π.Δ.Δ «Βραυρώνιος» Δήμου Μαρ-
κοπούλου δύναται να προσλάβει
Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η
πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση
την κατάταξη τους σε πίνακα σύμ-
φωνα με τη μοριοδότηση που περι-
γράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου,
συντάσσονται πίνακες υποψηφίων
μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιο-
ρισμό της ανεργίας και στη συνέ-
χεια και της εντοπιότητας. Η σειρά
κατάταξης των υποψηφίων που
έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορί-
ζεται με βάση τα ακόλουθα κριτή-
ρια:
3. Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι
μονάδες του βαθμού του τίτλου σπου-
δών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλα-
πλασιάζονται με τον αριθμό 0,3). 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μο-
νάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευ-
σης: 0,5 μονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξει-
δίκευση σε κατηγορία που δεν προ-
βλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών
του αντίστοιχου τμήματος των
Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαι-
ώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σε-
μιναρίων ή επιμορφώσεων στο
συγκεκριμένο αντικείμενο της ανα-
κοίνωσης.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
(Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προ-
σφορότερης βαθμολογικά από τις
δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτ-
λων (εφόσον κατατεθούν και οι
δύο) και ενός μόνο από την ίδια κα-
τηγορία αυτών. Αποκλείεται η
αθροιστική βαθμολόγηση τους.
4. Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες
από την εμπειρία με ανώτατο όριο
τους εξήντα (60) μήνες. Για κάθε
μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με
μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω
λαμβάνονται 0,08 μονάδες.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απα-
σχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο

σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι
μονάδες που λαμβάνονται υπολογί-
ζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες
απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονά-
δες / 120.
5. Λοιπά Βαθμολογούμενα Κριτήρια
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολο-
γείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μο-
νάδες για καθένα από τα δύο (2)
πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μο-
νάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας
(άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας
βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονά-
δες για κάθε ένα (1)τέκνο του.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προ-
σφορότερης βαθμολογικά από τις
παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολό-
γηση των παραπάνω κριτηρίων.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα
προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης
πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολό-
γηση του υποψηφίου από το φορέα
(σε περίπτωση που έχει προϋπηρε-
σία στον οικείο φορέα και στο συγ-
κεκριμένο πρόγραμμα).
Στις περιπτώσεις που από τη φύση
και τις ιδιαιτερότητες του προγράμ-
ματος, σύμφωνα με την κρίση του
φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη
γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α.
με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπει-
ρία, που προβλέπεται στην προκή-
ρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που
έχει τα απαραίτητα προσόντα.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
- Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσ-
ληψης προσωπικού θα γίνει στο κα-
τάστημα του δήμου (έδρα του
ΝΠΔΔ).
- Περίληψη της ανακοίνωσης θα δη-
μοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημε-
ρήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες της έδρας του νομού,
εφόσον εκδίδονται.
- H ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα
www.markopoulo.gr
Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν ενστάσεις στο φορέα,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών
από την επομένη της ανάρτησης
των  πινάκων στο κατάστημα της οι-
κείας υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου 
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Κιμπεζή Κατερίνα
Τηλ: 22990-20124
Μαρκόπουλο 03-12-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ωρομίσθιων Πτυ-
χιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α.
«Άθληση για Όλους» περιόδου
2014-2015.
Το  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ.αρ. 139/2011 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρ-
κοπούλου περί συγχώνευσης των
νομικών προσώπων και σύστασης
του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» (ΦΕΚ
1703/01-08-2011 τ. β’)
2. Την υπ.αρ. 92/2014 απόφαση του
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί συγκρότη-
σης του Δ.Σ. σε σώμα.

3. Τον Ο.Ε.Υ του ΝΠΔΔ.
4. Την υπ’ αριθ. 26869/01.10.2013
(ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’)
Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους»
5. Την υπ’ αριθ. 29520/532/22/1/13-
11-2014 Απόφαση Υφ. Πολιτισμού
& Αθλητισμού, των Υπουργών Εσω-
τερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οι-
κονομικών για την «Έγκριση Πρόσ-
ληψης  Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στε-
λέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προ-
γράμματα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) για τη περίοδο 2014-15»
ΦΕΚ 3161/Β/25-11-2014.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του
Ν. 4151/2013.
7. Την υπ’ αριθ. 30/2014 Απόφαση
του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ» για  προγραμματισμό προσ-
λήψεων  ωρομίσθιων πτυχιούχων
φυσικής αγωγής με σχέση εργα-
σίας ΙΔΟΧ, για τα προγράμματα
«Άθληση για Όλους» 2014-2015.
8. Την υπ’ αριθ. 46/2014 Απόφαση
του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ» για  υποβολή αίτησης συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα «Άθληση
για Όλους» περιόδου 2014-2015.
9. Την υπ’ αριθ. 94/2014 Απόφαση
του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩ-

ΝΙΟΣ» για την έγκριση πρόσληψης
ωρομίσθιου προσωπικού Π.Ε. Καθη-
γητών φυσικής αγωγής με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη των
προγραμμάτων «Άθλησης για
Όλους» περιόδου 2014-2015.
10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις
του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014  για την κάλυψη της μι-
σθοδοσίας, που θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε.15.6041.0001 καθώς και ανά-
λογη πίστωση στον ίδιο Κ.Α.Ε. προ-
ϋπολογισμού  οικονομικού έτους
2015.
11. Τον Κ.Α. Εσόδων 0529.0003
ετών 2014 και 2015 «Έσοδα Προ-
γραμμάτων Πολιτισμού Αθλητι-
σμού».

Ανακοινώνει
την πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλά-
δου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγω-
γής επ΄ ωρομίσθιας, προκειμένου
να λειτουργήσει τα προγράμματα
στο Δήμο Μαρκοπούλου «Άθλησης
για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του
φορέα υλοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που
εδρεύει στο  Μαρκόπουλου Μεσο-
γαίας Ν. Αττικής, κατά την περίοδο
2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση,
ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ -  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑ-
ΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟ
24-12-2014 ΕΩΣ 28-02-2015
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:  22953 20328
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
1. Του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως
έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2. Του ΠΔ 60/2007 
3. Του Ν. 3979 (ΦΕΚ 138/16-06-
2011)
4. Το άρθρα 209 και 273 του Δημο-
τικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/06) 
5. Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν.
2238/94

6. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήρι-
ξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
Οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις»
7. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) 
8. Την αριθμ 12179 (ΦΕΚ1893/Β/11-
07-2014) ΚΥΑ «Καθορισμός ημερή-
σιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερί-
δων που έχουν τη δυνατότητα κα-
ταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου»
9. Της ΚΥΑ 114218 «Κατάρτιση
πλαισίου προδιαγραφών και γενι-
κών προγραμμάτων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων».
10. Της ΚΥΑ 50910/2727/2003
«Μέτρα και όροι για την διαχείριση
των στερεών αποβλήτων».
11. Των σχετικών Νόμων, Προεδρι-
κών Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων που αφορούν το Περι-
βάλλον και την Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων γενικότερα.
12. Την με αριθμ. 14/2014 μελέτη
της Τ.Υ. Δήμου Ωρωπού.
13. Την 430/2014 απόφαση της οι-
κονομικής επιτροπής με την οποία
ψηφίστηκαν οι όροι διακήρυξης του

πρόχειρου διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:

29429/05-12-2014)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Δημόσιου
Διαγωνισμού με τίτλο «ΑΠΟΚΟ-
ΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟ 24-12-
2014 ΕΩΣ 28-02-2015», προϋπολο-
γισμού 59.700,00€ πλέον Φ.Π.Α.
13%  7.761,00€ ήτοι συνολικής δα-
πάνης 67.461,00€ συμπεριλαμβανο-
μένου το Φ.Π.Α. 13%, με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 -   19015 Ωρωπός) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
12/12/2014 ημέρα Παρασκευή με
ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-
ρών 10.00π.μ. και ώρα λήξης παρα-
λαβής προσφορών 10.30 π.μ. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του
Δήμου Ωρωπού ή να κατατεθούν,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυ-
τοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου-
σιοδοτημένου εκπροσώπου την
ημέρα και έως την ώρα αποσφράγι-
σης των προσφορών.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λά-
βουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώ-
σεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν
κοινή προσφορά που ασκούν το ιδι-
αίτερο επάγγελμα (Διαχείριση
Απορριμμάτων) και εκτελούν αντί-
στοιχα έργα σχετικά με το αντικεί-
μενο του διαγωνισμού και
διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλι-
σμό, την τεχνογνωσία και την εμ-
πειρία για την εκτέλεση του έργου
αυτού
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον
διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή
βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελ-
λάδα, σύμφωνα με το αντικείμενο
του διαγωνισμού. Επίσης, πρέπει να
έχουν και να τηρούν τις υπό του
νόμου προϋποθέσεις για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης
του έργου καθορίζεται από τις 24-
12-2014 και λήξη των εργασιών στις
28-02-2015.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από
εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδί-
δεται για το ποσό των 1.194,00€
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δα-
πάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 13%. 
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν
που την υπέβαλλε για διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την επο-
μένη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω
προβλεπόμενου χρόνου απορρίπτε-
ται ως απαράδεκτη.
Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέ-
λεσης των εργασιών.
Σε περίπτωση βλάβης του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού ο ανάδοχος
υποχρεούται στην άμεση επισκευή
του, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το
προβλεπόμενο πρόγραμμα εργα-
σιών. Η διακοπή εργασιών δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα
των 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδο-
ποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρε-
σία για την αδυναμία εκτέλεσης της
προγραμματισμένης εργασίας και
να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε
πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει
να προβεί στην επανόρθωσή της.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκα-

τασταθεί στην σύμβαση ή για κά-
ποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη
συγκατάθεση του Δήμου μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα
για τις ζημίες προς τρίτους τις
οποίες θα προξενήσει κατά τις ερ-
γασίες του με την υπαιτιότητά του.
Θα πρέπει να προσκομίσει να προ-
σκομίσει εντός 15 ημερών μετά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητά
του. Θα πρέπει  να προσκομίσει
εντός 15 ημερών μετά της υπογρα-
φής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα
είναι ασφαλισμένος προς τρίτους
και θα καλύπτεται για την αστική ευ-
θύνη για ζημιές που τυχόν προκα-
λέσει κατά την εκτέλεση εργασιών
που αφορούν το αντικείμενο της
σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-
πράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ
του Δήμου Ωρωπού κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες από 09:00
έως 13:30 μέχρι και τις 11-12-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ  ΔΗΜ.  ΡΟΥΣΣΗΣ
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Η ανάγνωση του νέου Προϋπολογισμού

2015 αποκαλύπτει τι έχουν να «τραβήξουν»

μισθωτοί και συνταξιούχοι και τα ευρύτερα

λαϊκά στρώματα όσο τις τύχες της χώρας

έχει η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με

«γκαουλάϊτερ» την τρόϊκα. Το 2015 οι

φόροι θα αυξηθούν κατά 1,4 δις €, ενώ οι

κοινωνικές δαπάνες θα μειωθούν -1,1 δις

και οι αναπτυξιακές κατά -400 εκατ. Ειδικό-

τερα οι φόροι φυσικών προσώπων (κυρίως

μισθωτοί-συνταξιούχοι) θα αυξηθούν πάνω

από 500 εκατ., των νομικών (ΑΕ & ΕΠΕ) θα

μειωθούν κατά -66 εκατ. (!), ενώ οι έμμεσοι

φόροι θα αυξηθούν κατά 800 εκατ. 

Ταυτόχρονα ο ΕΝΦΙΑ θα αφαιρέσει και πάλι

από λαϊκά νοικοκυριά το νέο χρόνο 3,5 δις.

Ωστόσο το πιο φοβερό είναι ότι σε σύνολο

φορολογικών εσόδων 55 δις το 2015, πάνω

από τα μισά θα πάνε στο «Μινώταυρο» του

χρέους (25 δις για τοκοχρεολύσια και 7 δις

σε ομόλογα εκτός PSI). Το κρίσιμο ερώτημα

που προκύπτει είναι αν μπορεί να έχει μέλ-

λον μια χώρα κι ένας λαός με τέτοιες πολι-

τικές;

Από τους λεονταρισμούς

….υπάκουο σκυλάκι

Η κυβέρνηση προφασίζεται ότι κάνει «σκλη-

ρές» διαπραγματεύσεις με την τρόϊκα. Απ’

εκεί που υποσχόταν τέλος Μνημόνιου και διώ-

ξιμο τρόϊκας, τώρα εκλιπαρεί επιστροφή της,

υπογράφει νέα εξουθενωτικά μέτρα που στην

ουσία αποτελούν νέο Μνημόνιο με κωδική

ονομασία «προληπτική γραμμή χρηματοδότη-

σης». Στην ουσία ο νέος προϋπολογισμός

βρίσκεται… στον αέρα, δεδομένου ότι ο

πραγματικός θα διαμορφωθεί μετά την ορι-

στικοποίηση των δεσμεύσεων (περικοπές

συντάξεων, νέο μισθολόγιο στο δημόσιο,

απολύσεις αύξηση ΦΠΑ, κά). Όσον αφορά

τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από αρχές

2015 οι τράπεζες θα ξεκινήσουν πλειστη-

ριασμούς κατοικιών, δεδομένου ότι η κυ-

βέρνηση συμφώνησε με την τρόϊκα, τιμή

εκκίνησης 2/3 της αντικειμενικής αξίας, σε

συνέχεια ½ και τελικά 1/3. 

Τα ξένα αρπαχτικά ετοιμάζονται να πάρουν

χιλιάδες ακίνητα στη μεγάλη τους πλει-

ονότητα πρώτη κατοικία μισθωτών, επαγ-

γελματιών και μικροεπιχειρήσεων. Την ει-

κόνα φτωχοποίησης του ελληνικού λαού

ολοκληρώνει η εκρηκτική ανεργία (28%)

που στη νέα γενιά φθάνει το 60%. 

Ανατροπή Μνημονίου και 

παραγωγική ανασυγκρότηση

Η συνέχιση των πολιτικών Μνημονίου, είναι

κάθε μέρα που περνάει … μια χαμένη μέρα

για τον ελληνικό λαό.! Η προσφυγή στη

λαϊκή ετυμηγορία για ανάσχεση του κατή-

φορου είναι η μόνη φερέγγυα διέξοδος. Η

ανατροπή των πολιτικών Μνημονίου, η αν-

τιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η

προώθηση μέτρων «παραγωγικής ανασυγ-

κρότησης», δημιουργίας νέων θέσεων ερ-

γασίας, αύξησης του εισοδήματος,

στήριξης των λαϊκών εισοδημάτων και κά-

λυψης θεμελιωδών κοινωνικών αναγκών

είναι επιτακτική ανάγκη που ανοίγει ελπι-

δοφόρα προοπτικής για τη χώρα. Οι ανα-

γκαίοι πόροι για προοδευτική διέξοδο από

την κρίση μπορούν να βρεθούν με διαγραφή

μεγαλύτερου μέρους του χρέους και εξό-

φληση υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξης, με

δημόσια ιδιοκτησία τραπεζών και παροχής

ρευστότητας στην οικονομία, με πάταξη

φοροδιαφυγής-φοροκλοπής «εχόντων και

κατεχόντων» (μεγάλα εισοδήματα, λαθρεμ-

πόριο καυσίμων, off-shore εταιρίες, λίστες

Λαγκάρντ, Λονδίνου, κά), κατάργηση

ΕΝΦΙΑ και φορολογία μεγάλης ακίνητης πε-

ριουσίας, κατάργηση προνομίων οικονομι-

κής ελίτ και ολιγοπωλιακών δομών,

επαναφορά βιώσιμων ΔΕΚΟ στο δημόσιο,

βαθιές αλλαγές στο κράτος, πάταξη «δια-

φθοράς» και «διαπλοκής», δημόσιες υπη-

ρεσίες στην υπηρεσία του πολίτη, εργατική

συμμετοχή, λαϊκός έλεγχος, κά. Όλα αυτά

προϋποθέτουν πάνω απ’ όλα μια φιλολαϊκή

κυβέρνηση και ενεργητική συμμετοχή του

ελληνικού λαού τόσο για ανατροπή Μνημο-

νίου όσο για προώθηση της παραγωγικής

ανασυγκρότησης και κοινωνικής αναγέννη-

σης της χώρας, σε όφελος του ελληνικού

λαού και ελπιδοφόρο μέλλον στη νέα γενιά.  

Email: ytolios@gmail.com   

Blog: ytoliosblog.wordpress.com

Φοροκαταιγίδα και περικοπές

συντάξεων φέρνει 

ο Προϋπολογισμός 2015

Γιάννης Τόλιος
διδάκτωρ οικονομικών

Σήμερα δεν είναι Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά

των Γυναικών. Το πρόβλημα έφυγε από τα πρωτοσέλιδα και τις

μεγαλόστομες δηλώσεις.  Μήπως όμως έγινε μικρότερο;  Στην

Ελλάδα αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο κακό,

αντιμετωπίζουμε με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και οργή ση-

μαντικά γεγονότα όταν συμβαίνουν και σοκάρουν και μετά οι πε-

ρισσότεροι τα ξεχνούν μέχρι να επιστρέψουν στην επικαιρότητα

με τον ίδιο τραγικό τρόπο. Ο φαύλος κύκλος ξαφνιάσματος –

λήθης επαναλαμβάνεται για χρόνια… Στις 25/11 ήταν η παγκό-

σμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών… Πολλά γράφτηκαν,

πολλά ειπώθηκαν και για πολλούς πέρασε… Θα την θυμηθούν

ξανά σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Επιτέλους, αυτό το φαινό-

μενο που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως υποκρισία, πρέπει να

πάψει ιδίως για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αγγίζει την καθη-

μερινότητα όχι μόνο των γυναικών αλλά όλης της κοινωνίας. Τα

ευρήματα είναι απογοητευτικά όχι μόνο για την Ελλάδα. Η κοι-

νωνία πρέπει κατ αρχήν να βρει το σθένος  να αναγνωρίσει τα

οδυνηρά συμπεράσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για το φαι-

νόμενο της βίας κατά των γυναικών και να αναλάβει δράσεις τολ-

μώντας να αλλάξει πολιτικές.

Απροσδόκητη ποσοτικά και ποιοτικά εμφανίζεται η έκταση βίας

κατά γυναικών, στο σπίτι, στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους,

στο διαδίκτυο.

3 Μία στις τρεις γυναίκες της Ευρώπης έχει πέσει θύμα σωματι-

κής ή και σεξουαλικής βίας, από την ηλικία των 15 και άνω. Αριθ-

μητικά πρόκειται για 62 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ.

3 Το 22% των γυναικών έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σε-

ξουαλικής βίας από το σύντροφό τους.

3 Το 5% του συνόλου των γυναικών έχει πέσει θύμα βιασμού. Μία

στις 10 γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας από μη συντρόφους

ανέφεραν ότι στο πιο σοβαρό περιστατικό εμπλέκονταν περισσό-

τεροι αυτουργοί.

3 Το 55% των γυναικών της Ευρώπης έχουν βιώσει κάποια μορφή

σεξουαλικής παρενόχλησης. Το 32% των θυμάτων ανέφεραν ότι

αυτουργός ήταν προϊστάμενος, συνάδελφος ή πελάτης.

3 Το 12% των γυναικών είχαν εμπειρίες σεξουαλικής βίας κατά

την παιδική ηλικία, οι μισές εκ των οποίων προέρχονταν από άν-

δρες που δεν γνώριζαν.

3 Το 18% των γυναικών έχουν πέσει θύματα επίμονης παρακο-

λούθησης (stalking) από την ηλικία των 15 ετών και άνω και 5%

κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της συνέντευξης. Αυτό το

ποσοστό αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ.

3 Το 21% των γυναικών που έχουν πέσει θύματα επίμονης παρα-

κολούθησης ανέφεραν ότι διήρκεσε πάνω από 2 χρόνια.

3 Το 20% των νεαρών γυναικών (18-29 ετών) έχουν πέσει θύματα

ηλεκτρονικής παρενόχλησης.

3 Το 11% των γυναικών έχουν δεχθεί ανάρμοστες προτάσεις σε

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά

μηνύματα ή μηνύματα κινητού (SMS) σεξουαλικού περιεχομένου.

3 Το 67% των γυναικών δεν κατήγγειλε το πιο σοβαρό περιστα-

τικό βίας από σύντροφο στην αστυνομία ή σε άλλη οργάνωση.

Η έμφυλη βία αφορά και πλήττει όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες,

ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, τάξη, εκπαιδευτικό επίπεδο, εργα-

σιακή κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικογενειακή κα-

τάσταση. Ασκείται μέσα στην οικογένεια ή στο σπίτι, αλλά και στο

δημόσιο χώρο και την κοινωνία. Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύ-

ματα του πολέμου, της μετανάστευσης, του σύγχρονου δουλεμ-

πορίου. Αλλά και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και

καταστολής, των μνημονίων που θεωρούν περιττό το κράτος πρό-

νοιας και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώ-

πισης του φαινομένου. Εκδηλώνεται όταν ασκεί το κράτος την

εξουσία του, όταν η πολιτεία ή οι υπηρεσίες της παραβλέπουν την

καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών και δεν τις υποστη-

ρίζουν.

Επιβάλλεται πέρα από τις γενικολογίες περί αλλαγής νοοτροπίας

που είναι απολύτως απαραίτητη στοχευμένες πολιτικές προ-

γραμματικές δράσεις με:

― Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών κέντρων και

ξενώνων φιλοξενίας,

― Διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της

κοινής γνώμης

― Λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης

― Κατάλληλη υποστήριξη και προστασία των θυμάτων σε όλη τη

διαδικασία δίωξης των δραστών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτε-

ρες ανάγκες των θυμάτων σε όλη την ποινική διαδικασία,

―  Προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των μηχανι-

σμών επιβολής του νόμου των κρατών-μελών ώστε να αντιμετω-

πίζουν με συντονισμένο τρόπο την έμφυλη βία, αλλά και συμβολή

στην καταπολέμηση των νέων μορφών έμφυλης βίας, π.χ. τη δια-

δικτυακή βία και την ψηφιακή παρενόχληση, την επίμονη παρα-

κολούθηση και τον εκφοβισμό,

― Διασφάλιση πρόσβασης των θυμάτων βίας σε υπηρεσίες

υγείας, στελεχωμένες με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό

― Λήψη μέτρων πρόληψης μέσω καταπολέμησης αρνητικών στε-

ρεοτύπων που μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση έμφυλης βίας

κατά γυναικών και κοριτσιών.

Η πρόληψη και η εξάλειψη της βίας δεν είναι υπόθεση μόνο των

γυναικών και των φεμινιστικών κινημάτων, αλλά ολόκληρης της

κοινωνίας.

* Ο Γιάννης Μπαλάφας είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ την οποία εκπροσωπεί στην Επιτροπή Προγράμματος

H αποσιώπηση και η αδιαφορία 

«γεννούν»  μεγαλύτερη βία…

Του Γιάννη Μπαλάφα*
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ»
ΛΗΤΟΥΣ 20, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  166 71
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 89 62 618-19
ΦΑΞ:210 89 62 618
xenonasvouliagmenis@gmail.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σταθάκη Χρ.
Βουλιαγμένη 31/10/2014
Αρ. πρωτ. 694

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   47/2014
ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνι-

κού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμέ-
νης,
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 5/2014 απόφαση
του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία
ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος,  ο κος
Κασιδόκωστας Παντελής
2. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και
233 παρ. 2 του N. 3463/06.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και
59 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας του ιδρύματος.
5. Την υπ’ αριθ. 417/2014 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης, περί «Εκλογή-Ορισμός μελών
του ΔΣ του Κοινωνικού Ξενώνα
Ενηλίκων Βουλιαγμένης» 
6. Την υπ’ αριθμ. 7/2014 απόφαση
του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία
ορίστηκε ως Πρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής ο κος Κασιδόκω-
στας Παντελής 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε
1. Μεταβιβάζουμε στον Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής κο Κα-
σιδόκωστα Παντελή, σύμφωνα με
το άρθρο 233, παρ. 2 του Ν.
3463/06,  τις παρακάτω αποφασι-
στικές αρμοδιότητές:
• Τον έλεγχο, την εποπτεία και κάθε
αποφασιστική αρμοδιότητα υπο-
γραφής όλων των διοικητικών πρά-
ξεων και εγγράφων επί όλων των
υπηρεσιακών και πάσης φύσεως θε-
μάτων που ανάγονται στην οικονο-
μική διαχείριση του Ιδρύματος.
• Να υπογράφει τις συμβάσεις που
συνάπτει ο Ξενώνας.
• Να προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ.
στις συνεδριάσεις, να καταρτίζει με
τον Προϊστάμενο την ημερήσια διά-
ταξη των θεμάτων που είναι για συ-
ζήτηση και να υπογράφει τις
προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο
τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνε-

δρίασης.
• Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής.
• Να υπογράφει με τον Προϊστά-
μενο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Να διατάζει την είσπραξη εσόδων
και να εκδίδει (υπογράφει) τα χρη-
ματικά εντάλματα πληρωμής σε
βάρος των πιστώσεων, που προβλέ-
πονται στον προϋπολογισμό ή
έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα
από αναμόρφωση και έχουν διατε-
θεί (ψηφιστεί) με απόφαση του αρ-
μοδίου οργάνου, αφού
προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα
σχετικά δικαιολογητικά από την αρ-
μόδια υπηρεσία του ιδρύματος.
• Να συνυπογράφει με τον Προ-
ϊστάμενο τις άδειες απουσίας του
προσωπικού.   
2. Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο κ. Κα-
σιδόκωστα Παντελή να υπογράφει
το ακριβές αντίγραφο όλων των
εγγράφων που άπτονται των αρμο-
διοτήτων του  και να βεβαιώνει το
γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά
σε μια ημερήσια εφημερίδα του
νομού ή σε μια  εβδομαδιαία  της
πρωτεύουσας του νομού και να αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  4/12/2014
Αρ. Πρωτ. 30167

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-
ΜΙΓΜΑΤΟΣ συνολικής προϋπολογι-
σθείσης  αξίας  60.000,00 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-

στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 12/12/2014 ημέρα Πα-
ρασκευή  και από ώρα 10:30 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου,1ος όροφος -
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ο Ανδρέας Πετράκος, τοπι-

κός σύμβουλος  Βαρνάβα και

ο Αλέξανδρος Αστρινάκης

γραμματέας του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Μαρα-

θώνα επισκέφθηκαν την

Τρίτη 18.11.2014 το Κέντρο

Υγείας Καπανδριτίου που

εξυπηρετεί το Βαρνάβα και

αντιμετωπίζει σοβαρά προ-

βλήματα.

Εφημερεύει 24ΩΡΟ μόνο

το πρώτο 20ημερο του

μήνα και τις άλλες δέκα

μέρες του μήνα λειτουρ-

γεί μέχρι τις 9 μμ λόγω έλ-

λειψης γιατρών κυρίως

παθολόγων. 

Δεν διαθέτει μικροβιο-

λόγο ούτε ακτινολόγο.

Υποβαθμίζεται σταδιακά

σε αγροτικό ιατρείο λόγω

μη αντικατάστασης, των

ιατρών που συνταξιοδο-

τούνται. 

Στο μέλλον απειλείται να

σταματήσει να εφημε-

ρεύει εντελώς. Η αποδυ-

νάμωση του Κέντρου

Υγείας επιβαρύνει τους

ασθενέστερους οικονο-

μικά πολίτες που αναγκά-

ζονται να καταφύγουν

στον ιδιωτικό τομέα και ει-

δικά τους ηλικιωμένους

χαμηλοσυνταξιούχους

ενώ αυξάνει το φορτίο

των κεντρικών νοσοκο-

μείων. Το Κέντρο πρέπει

να αναβαθμισθεί με το

απαραίτητο προσωπικό

και να εξασφαλισθεί

24ωρη εφημερία όλο το

χρόνο. Μεγάλη ανάγκη

υπάρχει και σε υπηρεσίες

επαγγελματικής υγιεινής

που είναι στα καθήκοντα

του Κέντρου λόγω του ότι

μέσα στην περιοχή ευθύ-

νης του Κέντρου  υπάρ-

χουν δεκάδες βιομηχανίες

και βιοτεχνίες με χιλιάδες

εργαζόμενους. 

Σοβαρό είναι και το πρό-

βλημα μετακίνησης των

ασθενών που πρέπει να

λυθεί με διαδημοτική συγ-

κοινωνία.

Με τη δημοσίευση στο

ΦΕΚ της Κοινής Υπουργι-

κής Απόφασης (ΚΥΑ) για

την «Προώθηση της απα-

σχόλησης μέσω προγραμ-

μάτων κοινωφελούς

χαρακτήρα 2014−2015»

ξεκινά η διαδικασία 49.803

προσλήψεων, οι 14.000 θα

γίνουν στα υπουργεία,

31.953 στους δήμους,

3.500 στις περιφέρειες και

350 στις αποκεντρωμένες

διοικήσεις.   

Οι άνεργοι θα απασχολη-

θούν για 5 μήνες και σε ει-

δικές περιπτώσεις

(εκπαίδευση) για 6 μήνες

και 15 ημέρες.

Ωφελούμενοι του προ-

γράμματος, μπορούν να

είναι:

– Άνεργοι (εγγεγραμμένοι

στον ΟΑΕΔ), μέλη οικογε-

νειών, στις οποίες δεν ερ-

γάζεται κανείς και οι

σύζυγοι αυτών είναι εγγε-

γραμμένοι άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ.

– Άνεργοι (εγγεγραμμένοι

στον ΟΑΕΔ), μέλη μονο-

γονεϊκών οικογενειών,

στις οποίες δεν εργάζεται

κανείς.

– Εγγεγραμμένοι μακρο-

χρόνια άνεργοι στα μη-

τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

–  Άνεργοι χαμηλών τυπι-

κών προσόντων (ΥΕ/ΔΕ)

και πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ

εγγεγραμμένοι στα μη-

τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν

με μοριοδότηση.

-Ο χρόνος της συνεχόμε-

νης εγγεγραμμένης ανερ-

γίας, το ατομικό και το

οικογενειακό εισόδημα, ο

αριθμός των ανηλίκων τέ-

κνων ή των ατόμων με ει-

δικές ανάγκες και η ηλικία. 

Ο μισθός τους θα είναι 490

ευρώ καθαρά αν είναι άνω

των 25 ετών και 427 ευρώ

αν είναι κάτω των 25 ετών.

Οι εισφορές τους καλύ-

πτονται από το πρό-

γραμμα, ενώ για πρώτη

φορά θα καλύπτονται και

οι εισφορές για βαρέα και

ανθυγιεινά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλον-

ται ηλεκτρονικά μέσω της

σελίδας του ΟΑΕΔ,

http://www.oaed.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 4/12/2014 
Αρ. Πρωτ. 30173

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝ-
ΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω-
σης) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης σε Ευρώ για την  ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ  συνολικής προϋπολογισθεί-
σης  αξίας 32.330,00 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-

λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 15/12/2014 ημέρα Δευ-
τέρα  και από ώρα 12:00 μ.μ. έως
12:30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤIΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  4/12/2014
Αρ. Πρωτ. 30169

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικής προϋπολο-
γισθείσης  αξίας  73.800,00 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-

στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 12/12/2014 ημέρα Πα-
ρασκευή  και από ώρα 12:00 μ.μ.
έως 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης  και
τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου, 1ος όροφ.- τηλ. 213
2023843-4) καθώς και από την ιστο-
σελίδα του Δήμου «www.halandri.gr»
(Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διακηρύ-
ξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣYΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

5μηνες προσλήψεις

μέσω ΟΑΕΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  4/12/2014
Αρ. Πρωτ. 30171

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝ-
ΤΡΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ συνολικής προϋπολογι-
σθείσης αξίας 32.330,00 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού, την
15/12/2014 ημέρα Δευτέρα  και
από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου (Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όρο-
φος - τηλ. 2132023843-4) καθώς
και από την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών
ερωτήσεων οι απαντήσεις της
υπηρεσίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ



ΕΒΔΟΜΗ  6  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΑΓΓΕΛΙΕΣ -  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΝΙΑΤΩΝ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΕΦΕΣΟΥ  2 &   ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 166 73  ΒΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ο  Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων καλεί τα  μέλη του σε

τακτική γενική συνέλευση, που θα συνέλθει στην Πνευματική

Εστία Βούλας του Δήμου Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης, Ζεφύ-

ρου 4 Βούλα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 10.00 π.μ

με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διατάξεως:

Α)   Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός,

Β)   Αρχαιρεσίες για Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγ-

κτικής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες οι οποίες θα διαρκέσουν από

11.00 π.μ έως 14.00 μ.μ

Σημειώνεται ότι:

Α)   Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε μπορούν να έχουν  τα τα-

μειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Β)   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε σχετική αίτηση των εν-

διαφερομένων  μία εβδομάδα πριν από την ημέρα διεξαγωγής

των εκλογών

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022 

• Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860   

ΑΔΑ: ΒΜΛΡΩΛ6-ΣΔΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί 19400
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX: 210 6624963
e-mail: tykoropi@gmail.com
Κορωπί 05-12-2014
Αρ. Πρωτ. 26710
14PROC002454732 4PR2014-12-05

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την εργασία «Ερ-
γασίες επισκευής, συντήρησης και
ανακατασκευής αυτοκινήτων και
μηχανημάτων του Δήμου 2014
τμήμα 7».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας. 
Η εργασία θα εκτελείται εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρω-
πίας
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην
επισκευή και συντήρηση μη ηλε-
κτρικών μηχανημάτων, εργαλείων
χειρός, μηχανημάτων για τη συντή-
ρηση πρασίνου κλπ. μετά των αν-
ταλλακτικών.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται  αναλυτικά στους όρους δια-
κήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 11
Δεκεμβρίου 2014 ώρα 15:00 πριν
από την ημέρα του Διαγωνισμού,
χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2014 ώρα

λήξης 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφο-
ρών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσω-
ποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 15 Δεκεμβρίου 2014
ώρα λήξης 10:30π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
4.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23%. Η χρη-
ματοδότηση της εργασίας θα γίνει
από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώ-
σεις-κοινοπραξίες κλπ. εφόσον
πληρούν τους όρους στα αντί-
στοιχα Άρθρα των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογια-
κών ημερών από την επομένη της
ημέρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους  Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  5-12-2014
Aρ. Πρωτ.:  58858

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-
ΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο
Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μει-
οδοτικό Διαγωνισμό για την  «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015» που αφορά τις ανάγ-
κες για καύσιμο κίνησης (πετρέλαιο
κίνησης – βενζίνα αμόλυβδη) , πε-
τρέλαιο θέρμανσης, πρόσθετου
καυσίμου, φυσικό αέριο και λιπαντι-
κών του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, του Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), του Κοι-
νωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βου-
λιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής
Α'θμια Εκπαίδευσης και της Σχολι-
κής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης
με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης:
i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πε-
τρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυ-
βδη, Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης
και Ομάδα 4 φυσικό αέριο), το με-
γαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσο-
στό έκπτωσης  επί της εκάστοτε
μέσης λιανικής τιμής του οικείου
Υπουργείου.
ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα
3) και τα λιπαντικά  (Ομάδα 5)  τη χα-
μηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α 1/2015
μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και
Συντήρησης Οχημάτων.

Οι συγκεκριμένες ποσότητες  για
την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
Ομάδα 1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 395.271,00
ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ : 40.000,00
ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ: 129.607,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 3 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ:
7.466,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 4 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 25.674,00 KGΦΑ
Ομάδα 5
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 6.886,00 ΛΙΤΡΑ
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας ανέρχεται σε
857.000,00 €,(μετά στρογγυλοποί-
ησης), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
587.498,49€, (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%), για τα καύσιμα
Ομάδα 1 (Πετρέλαιο Κίνησης, Αμό-
λυβδη Βενζίνη).
161.998,15€, (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%), για το Πετρέλαιο
Θέρμανσης Ομάδα 2. 
22.498,79€, (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%), για το Πρόσθετο Καύ-
σιμο Ομάδα 3.
29.999,70€, (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 23%), για το Φυσικό Αέριο
Ομάδα 4.
54.999,45€, (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%), για τα Λιπαντικά  Ομάδα 5.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμά-
των», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του
Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δη-
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και
του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
1/2015 και την με αρ. Πρωτ. 58558/3-
12-2014 σχετική Διακήρυξη, τον Ν.
4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημο-

σίων συμβάσεων
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 15-1-2015
και ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30 π.μ., κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών. Η διαδικασία
αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά
από (4) εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού,
η διαγωνιστική διαδικασία δύναται
να  επαναληφθεί για την προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου ξανά μετά από 20 ημέρες
στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βού-
λας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή 18) και σε συγκεκριμένη
ημέρα και ώρα που θα προκύπτει
από νέα περιληπτική επαναληπτική

διακήρυξη του Δημάρχου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, ύστερα από κανονική προθεσμία
σαράντα (40) ημερών, από την ημε-
ρομηνία αποστολής της διακήρυξης
στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και την δημοσίευση της
περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα
του Εθνικού  συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Παρασκευή 5-12-2014 Δευτέρα 15-12-2014 Πέμπτη 15-1-2015 ώρα 10:30
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφο-
ράς στο Σύστημα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εν-
διαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγ-
γραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα κα-
ταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες
τις  βασικές ομάδες της μελέτης εκτός από
την Ομάδα 4 που αφορά την προμήθεια Φυ-
σικού Αερίου 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρ-
χεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι: 
Για τις Ομάδες 1,2,3 και 5 ορίζεται σε
13.447,07 €.

Για την Ομάδα 4 ορίζεται σε 487,80€.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκ-
δίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπο-
γράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται στο
5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
το Φ.Π.Α.
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στις 4-12-2014 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης

πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημο-
σίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού
στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά
τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπι-
τέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακό-
πουλος Άγγελος.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 24 /11/2014
Α.Π.25330 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Α΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιο-
κτησίας στη μελέτη: «Μελέτη Κτη-
ματογράφησης, Πολεοδόμησης,
Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’
κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπή-
γαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας
“Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” της
Δημοτικής ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προ-
κειμένου να υποβάλλουν την προ-
βλεπόμενη από της παρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.

93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/
1994) Υπουργικής Απόφασης δή-
λωση ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

O Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

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

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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Νέο τεστ αίματος 

«ανιχνεύει» τον καρκίνο στο

αίμα 5 χρόνια νωρίτερα

Ένα τεστ αίματος μπορεί να δείξει τον κίνδυνο ανά-

πτυξης καρκίνων του αίματος πέντε χρόνια πριν την

εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος, σύμφωνα με

νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο New England Jour-

nal of Medicine.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ,

ανακάλυψαν ότι άτομα που έφεραν μεταλλάξεις στα

κύτταρα του αίματος παρουσίαζαν 13 φορές περισ-

σότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνους όπως

η λευχαιμία, το λέμφωμα καθώς και μυελοδυσπλα-

στικά σύνδρομα.

Τα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου μεταλλάσ-

σονται, γι’ αυτό και τα γηραιότερα άτομα έχουν πολύ

περισσότερα κύτταρα του αίματος με μεταλλάξεις.

Όταν όμως ένα νέο άτομο εμφανίζει αρκετές μεταλ-

λάξεις στα κύτταρα του αίματος, αυτό ίσως αποτελεί

ένδειξη για πιθανή εμφάνιση καρκίνου…

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι κάποιος

είναι υγιής ή άρρωστος. Ότι δεν υπάρχει ενδιάμεσο

στάδιο. Στην πραγματικότητα όμως οι περισσότερες

νόσοι αναπτύσσονται σταδιακά επί μήνες ή και έτη»

αναφέρει ο συν-συγγραφέας της μελέτης Στίβεν

ΜακΚάρολ σύμφωνα με την DailyMail.

«Ο καρκίνος αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδι-

κασίας» εξήγησε ο Δρ Σιντάρθα Τζάισβαλ από το Γε-

νικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης που ήταν

πρώτος συγγραφέας της μελέτης και προσέθεσε:

«Μέχρις ότου ο καρκίνος καταστεί κλινικά ανιχνεύσι-

μος, έχουν συσσωρευθεί στα κύτταρα μεταλλάξεις

επί πολλά έτη. Αυτό που επιτυγχάνουμε με το νέο

τεστ είναι το να ανιχνεύουμε σε ένα πρώιμο στάδιο,

πριν την κακοήθεια, κύτταρα που έχουν μόνο μια αρ-

χική μετάλλαξη».

Βρέθηκε νέο εμβόλιο για

τον καρκίνο του μαστού
Ένα νέο ασφαλές εμβόλιο για τον καρκίνο του μαστού

ανακάλυψαν Aμερικανοί επιστήμονες, το οποίο τονώ-

νοντας το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών επιτί-

θεται αποτελεσματικότερα στα καρκινικά κύτταρα.

Συγκεκριμένα, ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του

Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσίευση

στο περιοδικό κλινικών ερευνών στον καρκίνο "Clini-

cal Cancer Research", δοκίμασαν το εμβόλιο σε 14

ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο.

Οι ασθενείς είχαν λίγες μόνο παρενέργειες μετά το

εμβόλιο και καμμία που να είναι απειλητική για τη ζωή

τους. Αν και ο βασικός στόχος αυτής της πρώτης

φάσης της κλινικής δοκιμής ήταν να ελέγξει την

ασφάλεια του εμβολίου, ήδη τα προκαταρκτικά στοι-

χεία δείχνουν ότι το εμβόλιο «φρενάρει» την πρόοδο

της ασθένειας, ακόμη και σε εκείνους τους ασθενείς

που έχουν το πιο εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύ-

στημα, λόγω του προχωρημένου σταδίου της νόσου

και της έκθεσής τους στη χημειοθεραπεία.

Το εμβόλιο εστιάζει τη δράση του σε μια συγκεκρι-

μένη πρωτεΐνη (mammaglobin-A), που υπάρχει σχε-

δόν αποκλειστικά στον ιστό των μαστών και η οποία

παράγεται από τους καρκινικούς όγκους σε αφύσικα

μεγάλα επίπεδα. Το εμβόλιο ωθεί ένα είδος λευκο-

κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος να βρί-

σκουν και να καταστρέφουν τα κύτταρα με την εν

λόγω πρωτεΐνη. Το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό

όμως σε έναν αριθμό ασθενών (γύρω στο 20%), οι

όγκοι των οποίων δεν παράγουν τη συγκεκριμένη

πρωτεΐνη.

Μαρία Καραμέτου, stogiatro.gr

EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
Το Σωματείο “Άγιοι Ανάργυροι”  διοργανώνει εθε-

λοντική αιμοδοσία την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

2014, στην αίθουσα του  ΚΑΠΗ  στον Δήμο Κορω-

πίου, από  9.00 – 14.00.

EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την Τετάρτη 10 Δε-

κεμβρίου η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο

Κέντρο Υγείας Βάρης, από τις 4 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. 

Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να συμμετέχουν.

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ημερίδα για τον καρκίνο

μαστού στα Σπάτα 

Ημερίδα για τον Καρκίνο και τον Καρκίνο του Μαστού

πραγματοποίησε την Κυριακή 30-11-2014, ο Δήμος

Σπάτων - Αρτέμιδος.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο Δρ. Γρηγόρης Ξεπα-

παδάκης χειρούργος Μαστού, ο Δρ. Στυλιανός Γιασ-

σάς παθολόγος – ογκολόγος και η Δρ. Ειρήνη Καϊτσα

αιματολόγος.

Τονίστηκε ιδιαίτερα,  ο σπουδαίος ρόλος της Επιστη-

μονικής Μαστολογικής Εταιρίας Ίαση Στήριξη

(Ε.Μ.Ε.Ι.Σ), http://www.emeis.com.gr/

Το ΕΜΕΙΣ υποστηρίζει γυναίκες με καρκίνο του μα-

στού οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να αντα-

ποκριθούν οικονομικά στα έξοδα της νόσου. 

Την εκδήλωση της οποίας τον σχεδιασμό είχε ανα-

λάβει ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Φράγκος,

προλόγισε ο Αντιδήμαρχος κοινωνικής Πολιτικής

Λάμπρου Παναγιώτης και συντόνισε η  Λεοντάρη Μα-

ριέτα Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρ-

χος Σπάτων – Αρτέμιδος Μάρκου Δημήτρης καθώς

και πλήθος Δημοτικών και τοπικών συμβούλων.
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Συμπόσιο - Πρωτάθλημα Αθλητικής Ναυαγοσωστικής πραγμα-
τοποιήθηκε από 17-22/11/2014 στη Vitoria της Βραζιλίας, υπό
την αιγίδα των οργανισμών Sociedade Brasileira de Salva-
mento Aqu tico (SOBRASA) και Corpo de Bombeiros Militar
do Espi rito Santo (Πυροσβεστική Υπηρεσία). 
Συμμετείχαν 400 αθλητές, επίσημοι και προπονητές από 5
χώρες. Ο Δρ. Αβραμίδης (Διευθυντής Αθλητικής Ναυαγοσω-
στικής-ΑθΝα ΕΟΥΔΑ/Συνεργάτης ΚΕΕΛΠΝΟ) συναγωνίστηκε
στην ανοιχτή θάλασσα και την  πισίνα, με ντόπιους και άλλους
«διεθνείς» αθλητές στην Κατηγορία Ε Βετεράνων (40-45
ετών), στα αγωνίσματα «Δρόμος 1000μ-Κολύμβηση 1000μ-Κο-
λύμβηση 1000μ», «Διάσωση με Σωστική Σανίδα», «Διάσωση
με Σωστικό Σωλήνα», «100μ Μεταφορά Ανδρεικέλου με Πέ-
διλα» και κατέκτησε 2 μετάλλια. Υπήρχε έντονος συναγωνι-
σμός με στοιχεία ευ αγωνίζεσθαι. 
Συναθλητής του ήταν ο εμπειρότατος Peter Davis (USA), Αν-
τιπρόεδρος του United States Lifesaving Association και Γε-
νικός Γραμματέας του Αμερικάνικου Τμήματος του
International Life Saving Federation. 

Στο Συμπόσιο «Πλημμύρες & Πισίνες», ο Δρ. Αβραμίδης πραγ-
ματοποίησε ομιλίες με θέματα όπως: «Ελληνική Ναυαγοσω-
στική Νομοθεσία» και «Επιθανάτιες Εμπειρίες Ατόμων που
Πνίγηκαν». Η πρώτη προκάλεσε μορφασμούς έκπληξης στους
παρευρισκόμενους για το χαμηλού επιπέδου νομοθετικό κα-
θεστώς της Ελλάδας. Η δεύτερη προκάλεσε θαυμασμό, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι 4 από τους σύνεδρους πλησίασαν και
διηγήθηκαν στον ομιλητή την προσωπική τους επιθανάτια εμ-
πειρία ως αποτέλεσμα πνιγμού, εγχείρισης ανοιχτής καρδιάς
και ατυχήματος με ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Ο Πρόεδρος του SOBRASA, Joel Prates Pedroso, είπε: «Έλ-

ληνα, η συνεισφορά σου στην επιτυχία του συμποσίου είναι

τεράστια. Χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας». 

Ηγετική μορφή και ενορχηστρωτής της διοργάνωσης, ήταν ο

Dr. David Szpilman (Ιατρικός Σύμβουλος SOBRASA, Μέλος

Διεθνούς Ομοσπονδίας Διάσωσης και Πρεσβευτής ΑθΝα της

ΕΟΥΔΑ), που δήλωσε: «Στάθη, σε ευχαριστούμε για όσα μας

προσέφερες με την παρουσία σου. Αυτό που μου αρέσει σε

σένα είναι ότι δεν περιορίζεσαι σε ‘κουτιά’ αλλά βγαίνεις έξω

από αυτά. Όταν όλοι θεωρούσαν τη Γη επίπεδη, όποιος τολ-

μούσε να πει ότι είναι στρογγυλή, έπαιρνε μεγάλο ρίσκο. Στον

τομέα που υπηρετούμε, κάνεις το ίδιο πράγμα, χαράζοντας

νέους δρόμους κατανόησης». 

Στον απόηχο του ταξιδιού, ο Δρ. Αβραμίδης, δήλωσε: «Η

Αθλητική Ναυαγοσωστική είναι το μόνο άθλημα που συνδέεται

άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας από ατυχήματα

στο νερό. Στο Συμπόσιο ειπώθηκε ότι για κάθε 1 ευρώ που δεν

επενδύεται στην πρόληψη, θα ξοδευτούν στη συνέχεια 7 ευρώ

για επέμβαση ώστε να σωθούν ζωές. Το ΚΕΕΛΠΝΟ και η

ΕΟΥΔΑ επιτελούν σημαντικό ρόλο, που ελπίζουμε να ενισχυ-

θεί νομοθετικά από το Υπουργείο Υγείας. Η συμμετοχή μου σε

αυτή την αθλητική και επιστημονική διοργάνωση, αποτελεί το

φύτεμα ενός σεμνού σπόρου. Ευχαριστώ τους προϊσταμένους

μου, Καθ. Τζ. Κρεμαστινού, Δρ. Θ. Παπαδημητρίου, Δρ. Μα-
νόλη Βελονάκη και την οικογένειά μου».

Δωρεάν Μαθήματα Αθλητικής Ναυαγοσωστικής

Σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτό το νέο
άθλημα (για τα Ελληνικά δεδομένα), ο Δρ. Αβραμίδης, προτεί-
νει 3 τρόπους. Το International Swimming Hall of Fame, προ-
σφέρει το δωρεάν πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως «Ασφάλεια στο
Νερό» που περιλαμβάνει ΑθΝα (www.ishof.org/safety). 

Η ΕΟΥΔΑ (αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί το άθλημα
στην Ελλάδα), προσφέρει πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως για
Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να γίνουν προ-
πονητές και/ή κριτές ΑθΝα (http://sportlifesaving.blogspot.gr/).
Τέλος, σύντομα το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με την ΕΟΥΔΑ,
θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μαθήματα «Ασφάλειας στο
Νερό & ΑθΝα» για τους πολίτες, σε κολυμβητήριο της Αττι-
κής. 

Συμπόσιο – Πρωτάθλημα Αθλητικής Ναυαγοσωστικής - Βραζιλιάνικο “Vive la Grèce”  

Οι Έφηβοι
Την έβδομη νίκη τους σε δέκα ανα-

μετρήσεις στο πρωτάθλημα της Α

ΕΣΚΑΝΑ, σημείωσαν οι Έφηβοι του

Πρωτέα Βούλας, καθώς επικράτη-

σαν εκτός έδρας του Ελληνικού με

67-53 για την 10η αγωνιστική και πα-

ρέμειναν στην 3η θέση ισοβαθμών-

τας με τον Άλιμο.

Την προσεχή Τρίτη (9/12, 21:30), η ο

Πρωτέας θα υποδεχθεί τον Ολυμ-

πιακό.

Oι Παίδες
Οι Παίδες του Πρωτέα έχουν βρει

πλέον ρυθμό στο πρωτάθλημα της Α

ΕΣΚΑΝΑ, καθώς επιβλήθηκαν με 83-

26 εκτός έδρας και της Ηλεκτρού-

πολης για την 10η αγωνιστική,

σημείωσαν την τρίτη σερί νίκη τους

και πλησίασαν ακόμη περισσότερο

στην εξάδα.

Την ερχόμενη Τρίτη (9/12, 20:00), η

ομάδα μας θα υποδεχθεί τον Ολυμ-

πιακό.

Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών: Πρωτέας

Βούλας - Π.Φάληρο 79-47
Την 8η συνεχόμενη νίκη της σε 9 παι-

χνίδια σημείωσε η ανδρική ομάδα του

Πρωτέα στο πρωτάθλημα της Α

ΕΣΚΑΝΑ και διατηρήθηκε μόνη πρώτη

στην κορυφή του βαθμολογικού πί-

νακα. 

Ο Πρωτέας επιβλήθηκε με 79-47 εντός

έδρας και του Παλαιού Φαλήρου για

την 9η αγωνιστική και πλέον κοιτά το

επόμενο παιχνίδι με τον Άλιμο εκτός

έδρας την Δευτέρα (8/12, 21:45).

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδα-

ράς): Καπώνης 9(1), Κονδύλης 13(3), Γεώρ-

γαρος 14, Κοκαλιάς 10(1), Σίμος,

Παπαργυρόπουλος 8, Βαρδαβάς 6, Πιεβα-

λίτσα 8,  Πεφάνης 8(2), Γάργαλης 1, Βλά-

χος, Πιτούλης 2

Π. ΦΑΛΗΡΟ (Γαζής): Σωτηρόπουλος, Τσαγ-

γαρούλης, Αλεξανδρόπουλος 2, Μπόθος 9,

Τζορμπατζίογλου 13(1), Αναστασόπουλος,

Αθανασούλας 9, Παγίδας  2, Σαββόπουλος,

Τριανταφυλλίδης 6, Τσιφτσής 6(1), Ζέρβας

Διαιτητές:  Πόντας, Αναγνώστου

Επιτυχίες του Πρωτέα σε όλα τα επίπεδα
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A.O. ΚΟΡΩΠΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο Κορωπίου ευχαριστεί

θερμά τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Κιούση και το Δημοτικό

Συμβούλιο που προέβη στην υλοποίηση του έργου ανακα-

τασκευής του χλοοτάπητα του γηπέδου Αντώνης Πρίφτης.

Χαιρετίζουμε την συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ η οποία δραστηριοποιείται στην πε-

ριοχή μας και συνέβαλε τα μέγιστα για την πραγματοποί-

ηση του παραπάνω έργου.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ του Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΝΑΚΗΣ

ΝΕΑ από ΕΠΣΑΝΑ

H ΕΠΣΑΝΑ (Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατ. Ατ-

τικής), ανακοίνωσε ότι λόγω των εορτών των Χριστου-

γέννων τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν ως εξής:

1) Α΄& Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Σαββατοκύριακο 27-28/12/2014 δεν θα διεξαχθούν

αγώνες της Α΄& Β΄ κατηγορίας. Η επόμενη αγωνιστική

της Α΄ & Β΄ κατηγορίας ορίσθηκε στις 3-4/01/2015

2) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δεν θα διεξαχθούν αγώνες για στις 27-28/12/2014 & στις

3-4/01/2015). Η επόμενη αγωνιστική της Γ΄ κατηγορίας

ορίσθηκε στις 10-11/01/2015

3) ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Δεν θα διεξαχθούν αγώνες στις 27-28/12/2014 & στις 3...

Xριστουγεννιάτικη αθλητική

γιορτή με τον Α.Ο. Ανοιξη

Μπάσκετ

Το Μπάσκετ του Αθλητικού Ομίλου Άνοιξης (Α.Ο.Α) απο-

τελεί τμήμα της ιστορικής ομάδας της Άνοιξης ιδρύθηκε το

1978. Έχει αναγνωριστεί από το 2013 από την Ελληνική

Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) και αποτελεί μέλος

της Ε.Σ.Κ.Α. (Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττι-

κής).  

Η φιλοσοφία του Συλλόγου, πέρα από τις αγωνιστικές δρα-

στηριότητες, είναι να συμμετέχει ή να οργανώνει  σε συ-

νεργασία και με άλλους φορείς, διάφορες εκδηλώσεις

κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα έχοντας σκοπό να

ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα και προβλήματα της

κοινωνίας μας. 

Για το σκοπό αυτό, το σωματείο διοργανώνει το Σάββατο

20 Δεκεμβρίου 2014 από τις 17:00 έως 21:00 Χριστουγεν-

νιάτικη Γιορτή Μπάσκετ με θέμα «Αθλητισμός, Διασκέ-
δαση και Κοινωνική Προσφορά» με επίσημο

προσκεκλημένο το σύλλογο «Χαμόγελο του Παιδιού». Η

Χριστουγεννιάτικη γιορτή γίνεται σε συνεργασία με τον

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου

Άνοιξης, στο Κλειστό Γυμναστήριο Άνοιξης και μπορούν να

μετέχουν παιδιά ηλικίας Δημοτικού έως και Α΄ Γυμνασίου

και γονείς. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παιχνίδια σε σχέση με το

μπάσκετ, ζωγραφική με θέμα «μπάσκετ & παιδί» και μου-

σική. Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει κουμπαράς

από το ΧτΠ και ταυτόχρονα θα συγκεντρώνονται είδη πρώ-

της ανάγκης που θα προσφερθούν μαζί με τις εισφορές

του κουμπαρά στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Το τμήμα Χάντμπολ του Αθλητικού

Ομίλου Άνοιξης (Α.Ο.Α) αποτελεί το

νεότερο επίσημο μέλος της Ομοσπον-

δίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ)

και το μοναδικό αθλητικό σωματείο

που διδάσκει το άθλημα του χάντμπολ

στο Δήμο Διονύσου. 

Η φιλοσοφία του Συλλόγου, πέρα από

τις αγωνιστικές δραστηριότητες, είναι

να συμμετέχει ή να οργανώνει  σε συ-

νεργασία και με άλλους φορείς, διά-

φορες εκδηλώσεις κοινωνικού και

πολιτιστικού χαρακτήρα έχοντας

σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά

σε θέματα και προβλήματα της κοινω-

νίας μας. 

Για το σκοπό αυτό, το σωματείο Α.Ο.Α

αποδέχτηκε την πρόταση της Ομο-

σπονδίας (ΟΧΕ) να πραγματοποιηθεί,

υπό την αιγίδα της, την Κυριακή 7 Δε-

κεμβρίου 2014 από τις 12.00 έως 15.00

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Χάντμπολ

με θέμα «Το παιδί αγαπάει το παιδί».
Επίσημος προσκεκλημένος ο σύλλο-

γοε «Χαμόγελο του Παιδιού» με την

συμμετοχή παιδιών του,  που θα παί-

ξουν χάντμπολ και θα διασκεδάσουν. 

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή γίνεται σε

συνεργασία με τους συλλόγους γο-

νέων των δημοτικών σχολείων Άνοι-

ξης, 1ου Αγ. Στεφάνου, Σταμάτας και

Ροδόπολης, αλλά και τη συμμετοχή

και των υπολοίπων συλλόγων γονέων

των δημοτικών σχολείων του Δήμου

Διονύσου και μπορούν να μετέχουν

παιδιά ηλικίας δημοτικού έως και

Α΄Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παι-

χνίδια σε σχέση με το χάντμπολ, ζω-

γραφική με θέμα «χαντμπολ & παιδί»,

μουσική, παζάρι με είδη των παιδιών

αλλά και περίπτερο με είδη από το

«Χαμόγελο του Παιδιού» εορταστικό

μπουφέ κ.α.. Τα έσοδα από το παζάρι

και το περίπτερο θα διατεθούν στο Χα-

μόγελο του παιδιού.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Χάντμπολ στο Διόνυσο

Το Σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου

διεξήχθη στον Ναυτικό Όμιλο Κέ-

κροψ, ο διασυλλογικός  αγώνας "Κε-

κρόπια 2014" για σκάφη τύπου

Optimist. Ο αγώνας έλαβε χώρα κάτω

από αρκετά δύσκολες καιρικές συνθή-

κες με την συμμετοχή 70 συνολικά

αθλητών και αθλητριών από 7 Ομί-

λους.

Το Σάββατο διεξήχθησαν 3 Ιστιοδρο-

μίες με τους ασθενείς έως μέτριους

νότιους άνεμους να δημιουργούν έν-

τονο κυματισμό δοκιμάζοντας τις αν-

τοχές τόσο του εξοπλισμού όσο και

των αθλητών. Παρ' όλες τις δύσκολες

καιρικές οι μικροί αθλητές έδωσαν

πολύ δυνατές μάχες σε κάθε ιστιο-

δρομία. Την Κυριακή οι νότιοι  άνεμοι

δυνάμωσαν ακόμα περισσότερο τον

κυματισμό αναγκάζοντας την επι-

τροπή αγώνων μην ξεκινήσει καμία

ιστιοδρομία.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως

εξής:

Γενική Optimist

1. Παπαδημητρίου Αλέξανδρος ΝΟΒ,

2. Παπαδόπουλος Περικλής ΝΟΒ, 3.

Μπούμπης Βασίλης ΝΟΒ

Αγόρια

1. Παπαδημητρίου Αλέξανδρος ΝΟΒ,

2. Παπαδόπουλος Περικλής ΝΟΒ, 3.

Μπούμπης Βασίλης ΝΟΒ

Κορίτσια

1. Μπαξεβάνη ΝΟΒ, 2. Ιωαννίδη Με-

λίνα ΝΟΛ, 3. Παπαϊωάννου Ειρήνη

ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ

Γενική Optimist 11χρονα

1. Παπανικήτας Σπύρος ΝΟΚΒ, 2. Προ-

βελέγγιος Σπύρος ΝΟΠΦ, 3. Κοκκι-

νάκη Αθανασία ΝΟΒ

Παίδες

1. Παπανικήτας Σπύρος ΝΟΚΒ, 2. Προ-

βελέγγιος Σπύρος ΝΟΠΦ, 3. Σταματό-

πουλος Ευστράτιος ΝΟΒ

Κορασίδες

1. Κοκκινάκη Αθανασία ΝΟΒ, 2. Βαρ-

θολομαίου Δήμητρα ΝΟΚΒ, 3. Παπα-

δοπούλου Θεοδώρα ΝΟΒ

Νεαρότερος Αθλητής o Μπραϊμνιώτης

Κωνσταντίνος  ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ (2007).

Διασυλλογικός  αγώνας "Κεκρόπια 2014"




