
Αυτοί που είναι εναν-
τίον της πολιτικής, είναι
υπέρ της πολιτικής που
τους επιβάλλεται.
Bertolt Brecht, 1898-1956, 
Γερμανός συγγραφέας

Ladies Run στη Βουλιαγμένη Σελ. 22

Αποχαρακτηρίζονται δάση
και δασικές εκτάσεις Σελίδα 16

Αγιασμοί στα σχολεία Σελ. 12

19 Δήμαρχοι δηλώνουν: “δεν
θα στείλουμε στοιχεία” Σελ. 6

Θα το διατυπώσω και θα το τεκμηριώσω κατά τον

απλούστερο και σαφέστερο δυνατόν, τρόπο:

Αυτή η Βουλή, στην παρούσα συγκυρία και υπό τις

παρούσες συνθήκες, ΔΕΝ δικαιούται,

δεν νομιμοποιείται πολιτικώς, ηθικώς

και συνταγματικώς, να λειτουργεί, να

ψηφίζει κρισιμότατους νόμους και

πολύ περισσότερο, να εκλέξει Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας, ακόμη και με

το σύνολο των βουλευτών της! Πολύ

δε περισσότερο με 180 βουλευτές πε-

ριμαζεμένους από κόμματα ή υπολεί-

ματα κομμάτων, που ο κυρίαρχος

Λαός κατά τον πλέον επίσημο τρόπο,

στις Ευρωεκλογές, εξέφρασε την αποδοκιμασία του

και την απαίτησή του να βρεθούν εκτός Βουλής ή την

κραυγαλέα και σημαντικότατη συρρίκνωσή τους.

Η Βουλή αυτή, ΔΕΝ νομιμοποιείται να στηρίζει μια

κυβέρνηση η οποία καταχράται της εξουσίας και χει-

ρίζεται  καίριες και κρίσιμες εθνικές υποθέσεις, χωρίς

τον κίνδυνο μάλιστα να λογοδοτήσει. Χειρίζεται ση-

μαντικότατα εθνικά θέματα ακολουθώντας απλώς,

πιστά τις επιθυμίες και τις κατευθύνσεις της γερμα-

νικής καγκελαρίας.

Εμφανή παραδείγματα, η θέση της και η στάση της

έναντι της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της ...Αργεντι-

νής! Ναι, ναι, όλως προσφάτως η Ελλάς απείχε ψη-

φοφορίας του ΟΗΕ υπέρ της Αργεντινής και των

άλλων χωρών που επιδιώκουν αναδιάρθρωση των

χρεών τους!... Δηλαδή και της Ελλάδας!... Απείχε

από την υπεράσπιση των συμφερόντων της!

Αν δεν είναι “τρελό”, είναι, ή προδοτική ενέργεια, ή

...”υψηλή” διπλωματία την περιπλοκότητα και ιδιοτυ-

πία της οποίας αδυνατώ να κατανοήσω. Ισως στε-

ρούμαι της απαραίτητης ευκαμψίας (Αναφέρομαι

στην απόφαση 68/304 του ΟΗΕ, Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Αυτή η Βουλή

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο

“Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.”
Φλοίσβος, Αγ. Κοσμάς, Γλυφάδα, Βούλα, Καβούρι, Βάρκιζα, 

Λομπάρδα, Ανάβυσσος, Λαγονήσι, η νέα Ριβιέρα!
Επί ποδός οι δήμαρχοι

Χρυσός βαλκανιονίκης 
ο Τέλης ΑθανασόπουλοςΛ. Ρακιντζής: «“άοπλος”

στην προκλητική ασυλία
επωνύμων» Σελίδα 16

Παιδικά ατυχήματα στους
χώρους σχολείων Σελ. 12

Καταστροφικές οι διατά-
ξεις για τα ΕΠΑ.Λ. Σελ. 18
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Συνέχεια από τη σελ. 1

που αναγνωρίζει ότι η αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους

αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους. Κοίτα λε-

πτομέρειες σε άλλη στήλη).

Διερωτώμαι πώς και με ποια επιχειρήματα θα πάει αυτή

η κυβέρνηση μετά απ’ αυτό, να ...διαπραγματευτεί για

το δημόσιο χρέος της Ελλάδας! Δεν νομιμοποιείται από

τη λογική. Βρισκόμαστε μπροστά σε χαρακτηριστική και

παραδειγματική περίπτωση λογικής ανακολουθίας.

Συνταγματική ανακολουθία

Πάμε στη Συνταγματική ανακολουθία. Οχι, “απλά” δυσαρ-

μονία, αλλά απο-αρμόνιση!

- Ναι, πιθανόν, αλλά όχι αντινομία. Η Κυβέρνηση είναι σύν-
νομη. “Εχει καταργηθεί η συνταγματική διάταξη, περί δυ-
σαρμονίας Βουλής - Εκλογικού Σώματος, από το 1986”.
Πράγματι, με την πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος,

τροποποιήθηκε το άρθρο 41 §1 που προέβλεπε ορθώς και

συνωδά προς την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, ότι “ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας δύναται να διαλύσει τη Βουλή,

μετά γνώμην του Συμβουλίου της Δημοκρατίας1, εάν αύτη

ευρίσκεται εν προφανή δυσαρμονία προς το λαϊκόν αί-

σθημα...»

Με την αναθεώρηση λοιπόν αυτή που ψήφισε η αναθεωρη-

τική στρατευμένη Βουλή, - όπως όλες οι άβουλες μετά τη

μεταπολίτευση, Βουλές, αυτή κατ’ εντολήν του Ανδρέα Πα-

πανδρέου - απαλείφθηκε και αυτή η διάταξη!

Με τη στενή, λοιπόν, νομική ερμηνεία του Συντάγματος, η

Κυβέρνηση μπορεί να δικαιούται να λέει ότι στις 25 Μάη

δεν είχαμε εθνικές εκλογές, αλλά αυτοδιοικητικές (ποιος

τις λογαριάζει) και για το Ευρωκοινοβούλιο. Να δίνει διά-

φορες ερμηνείες για το “μήνυμα” που έστειλε ο λαός στις...

κάλπες και να λέει ότι, βουλευτικές εκλογές θα έχουμε το

2016, όταν θα λήξει η θητεία της παρούσας Βουλής, αφού

θα μας έχει “τελειώσει” τελείως, θα έχει ξεπουλήσει τη

χώρα και θα έχει επιφέρει ανήκεστο εθνική βλάβη στην Ελ-

λάδα και στους Ελληνες. Ετσι,  οι κινδυνεύοντες βουλευ-

τές να πάρουν “το φιλί της ζωής” για δυο χρόνια κοντά,

ακόμη. Είναι όμως έτσι; ΔΕΝ είναι. Στις 25 Μαΐου ο λαός

κατέδειξε τη δυσφορία του προς τα κυβερνητικά κυρίως

κόμματα. Το λαϊκό αίσθημα βρίσκεται σε καταφανή δυσαρ-

μονία προς τη σύνθεση της παρούσας Βουλής.

«... η μέθοδος της παρατηρήσεως των θεσμών και της λει-
τουργίας αυτών, εν τω χρόνω (ιστορία) [...] είναι ο ασφα-
λέστερος οδηγός προς εύρεσιν των θεμελιωδών αρχών του
Συνταγματικού δικαίου και της πολιτικής επιστήμης...» Δι-

δάσκει εν αρχή των προλεγομένων του ήδη, ο Πρύτανης, η

Νέστορας του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σαρίπολος.

(Βλέπε και Επιστ.Ομ. “Αριστοβ. Μάνεσης” ΙΑ Επιστ. Συμπό-

σιο, Σύρος 9/2009).

Αυτή η ιστορία, λοιπόν, λέει ότι η Βουλή του 1985 - για την

ακρίβεια η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ - αποφάσισε με

την αναθεώρηση του Συντάγματος, την πολιτειακή αλλαγή.

Την μετατροπή του πολιτεύματος από «προεδρευομένη

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία» (Σ. αρθ. 1 §1) - όπου παρα-

μένει τυπικά - σε πρωθυπουργικό-κεντρικό καθεστώς του

ενός ανδρός αρχή, ουσιαστικά (Primum solo). Με μια κυ-

βέρνηση υπηρετών (Υπουργών), όχι του Λαού και του δη-

μοσίου (κοινωνικού) συμφέροντος αλλά των επιλογών του

Μονάρχη - πρωθυπουργού, (προσφάτως δε και των επι-

τρόπων της τρόικα).

Με μια Βουλή - άβουλων και ετεροκαθοριζόμενων αιρετών

υπαλλήλων, αγωνιζομένων για τη διατήρηση της καταφρο-

νήτου μεν, αλλά λίαν ικανοποιητικής θέσεώς των. Δύσκο-

λος στ’ αλήθεια διμέτωπος και πολυεπίπεδος αγών,

διαρκούς “αξιολόγησης”. 

Με έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας δια τας υπογραφάς και

τα ξιφίδια...

Και ο Λαός; ο “κυρίαρχος;”

Η “κυριαρχία” του που κατοχυρώνεται με την κυρίαρχη και

μη αναθεωρητέα διάταξη του Συντάγματος (αρθ. 1 § 2), η

“κυριαρχία” του που αποτελεί το “θεμέλιο του πολιτεύμα-
τος” περιορίζεται στην άμεση και καθολική μυστική ψηφο-

φορία κάθε τέσσερα χρόνια (μπορεί να τα κάνουμε και

πέντε, αν πετύχει ο “θεσμός”, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

όπου εφαρμόστηκε προσφάτως), για να εναρμονιστούν με

τις ευρωεκλογές. Κάθε τέσσερα χρόνια ή όποτε συμφέρει

τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, υπό το κράτος της παραπλη-

ροφόρησης, της εξαπάτησης, της χειραγώγησης, της ma-

nipulation των ΜΜΕ και των επκοινωνιολόγων εκ του

παρασκηνίου, του εκβιασμού και της τρομοκρατίας του

στυλ του Αντ. Σαμαρά. Της “παιδαγωγικής” του μπαμπούλα:

“Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ την άλλη ημέρα, δεν θα μείνει ούτε ευρώ
στις τράπεζες”!!!
- Εν παρόδω, τον καταγγέλω δημοσίως ως τρομοκράτη και

καλώ οποιονδήποτε αρμόδιο και υπεύθυνο δικαστικό λει-

τουργό, να πράξει τα δέοντα... (Κοίτα και Τζ. Οργουελ: “Η
φάρμα των ζώων”).
Μπορεί λοιπόν, για να επανέλθουμε στη “δυσαρμονία”, να

καταργήθηκε η σχετική διάταξη, όπως καταργήθηκε, αλλά

παραμένει κατ’ ουσίαν εν ισχύει λόγω της απαρασάλευτης

θεμελιώδους αρχής της λαϊκής κυριαρχίας.

«Οταν ο Λαός δεν σε θέλει, τα κάστρα - και οι απατεωvιές

και τα τερτίπια - ΔΕΝ σε σώζουν”, όπως λέει ο πολιτικοφι-

λόσοφος Ν. Μακιαβέλλι, γιατί “γίγνονται μεν ουν αι στά-
σεις ου περί μικρών, αλλ’ εκ μικρών· στασιάζουσι δε περί
μεγάλων»2.

Αλλά επειδή είναι λεβέντες και δεν φοβούνται και επιπλέον

πολλοί είναι και θρασείς και θέλουν να βγαίνουν κι από

πάνω, είναι πολύ πιθανόν να περιμαζευτούν απ’ αυτή τη

Βουλή 180 βουλευτές, που έχουν στη μεγάλη τους πλει-

οψηφία απορριφθεί από το λαό και να εκλέξουν Π.τ.Δ. Δεν

χρειάζεται να χρηματιστούν,  εάν θα ήταν ευκταίο πιθανόν

για κάποιους· αρκεί η πολιτική τους επιβίωση!

Ομως με ποια ηθική νομιμοποίηση βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,

της ΔΗΜΑΡ και της Ν.Δ., δικαιούνται να εκλέξουν Πρό-

εδρο, όταν το 1/3 των βουλευτών του πρώτου και το σύ-

νολο του δευτέρου κόμματος, έχουν χάσει κατ’ ουσίαν τη

βουλευτική ιδιότητα, ενώ η Ν.Δ. έχει απωλέσει το 43% πε-

ρίπου.

Ο ισχυρισμός ότι στις 25 Μαΐου δεν είχαμε εθνικές εκλογές

αλλά ευρωεκλογές, είναι εκ του κουτοπόνηρου και εκτός

λογικής.

Ας το κατανοήσουμε με ένα παράδειγμα: ένα ζευγάρι που

έχει χωρίσει “από κλίνης και τραπέζης” μπορεί να ζει ευτυ-

χισμένο στο ...σουβλατζίδικο; (Στο “ζευγάρι” ο “ένας” είναι

τα κόμματα, η κυβέρνηση και η Βουλή, και ο “άλλος” είναι

ο Λαός). Τους απέρριψε ο λαός στην Ευρωβουλή και τους

θέλει να διαχειριστούν την ανεργία, το φτώχεια, το χρέος,

την ανάπτυξη, το σκοπιανό, το κυπριακό... την εθνική μας

υπόσταση; Αυτό είναι λογική αντινομία. Είναι ψυχική ανω-

μαλία - και ο Λαός μας ΔΕΝ είναι ανώμαλος.

Γι’ αυτό φοβούνται, γι’ αυτό τον εξαπατούν, γι’ αυτό τον

τρομοκρατούν. Γιατί τον τρέμουν!

――――――
1. Σ. 1975 αρθ. 39 καταργήθηκε. Το Σ.τ.Δ. απαρτίζετο από τους διατε-

λέσαντες προέδρους της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον πρό-

εδρου της Βουλής, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως και

των νομίμων πρώην πρωθυπουργών.

2. Αριστοτέλους, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Βιβλ. Ε’, κεφ. γ, 1.

Αυτή η Βουλή ΔΕΝ δικαιούται
να εκλέξει Πρόεδρο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος συνεδριάζει,

στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30

μ.μ., με 16 θέματα εκ των οποίων τα 8 αφορούν εκλογή

επιτροπών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β συνεδριάζει την  30η Δημόσια Τα-

κτική Συνεδρίαση, την 22η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και

ώρα 20:00, για λήψη απόφασης σε 56 θέματα εκ των οποίων

τα 36 είναι διαγραφές οφειλών από διάφορες αιτίες.

19 Δήμαρχοι αντιδρούν στην
αξιολόγηση Σελ. 6

21/9 ημέρα χωρίς αυτοκίνητο Σελ. 6

Δρομολόγια προς Κοιμητήριο

Βούλας Σελ. 6

Συνέδριο για τα απόβλητα Σελ. 7

Βαδίζοντας στην αρχαία Ολυμ-

πία  δ’ μέρος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Μια Δασκάλα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Αναδιάρθρωση χρέους... Σελ. 9

Εξυπνη ενέργεια Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Περί πλατείας Πηγαδακίων Σελ. 11

Αντιδήμαρχοι Κορωπίου Σελ. 13

Ακολουθώντας τους δρόμους

του κρασιού Σελ. 13

Η ελληνική ναυτιλία στο χρόνο
Αντώνης Βασιλάκης Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Ολο το παράκτιο μέτωπο, από το Στάδιο Ει-

ρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, μέχρι τον Ναό

του Ποσειδώνα στο Σούνιο, συνολικά 3,6

εκατ. μ2 μεταβιβάζονται στην εταιρεία Παρά-

κτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ. 

Αυτό αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση του

υφυπουργού Ανάπτυξης με τον πρόεδρο της

“Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε” Αρη Ματιάτο και δη-

μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ετσι με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγρα-

ψαν οι υπουργοί Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης,

Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υφυπουργός

Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης, με τις υπ. αριθμ.:

143/43399 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2424 τεύχος Β’ 11/9/2014) και

148/43856 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2429 Τεύχος Β’ 12/9/2014) παρα-

χωρήθηκαν στην εταιρεία Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ

20 ακίνητα σε όλη την ακτογραμμή.

Αυτά είναι:

– Δημόσιο κτήμα 64 στρεμμάτων στην Ανάβυσσο

– Εκτός σχεδίου έκταση, μετά των κτιριακών εγκατα-

στάσεων, συνολικού εμβαδού 669 στρεμμάτων, κείμενη

στην θέση της καταργηθείσας αλυκής Αναβύσσου Ατ-

τικής

– Εκτός σχεδίου διάσπαρτες εκτάσεις, συνολικής έκτα-

σης 9,2 στρεμμάτων στην Ανάβυσσο

– Έκταση εκτός σχεδίου 8,8 στρεμμάτων στον Άγιο Νι-

κόλαο Αναβύσσου

– Η παραλία «Μαύρο Λιθάρι» μήκους 1 χλμ. επί της λε-

ωφόρου Αθηνών – Σουνίου

– Εκτός σχεδίου έκταση 258 στρεμμάτων στη Λομ-

βάρδα Κρωπίας

– Το «φιλέτο» των 326 στρεμμάτων στο Λαγονήσι

– Ολη η παραλία της Βούλας έκταση 90 στρεμμάτων,

μεταξύ οδού και θαλάσσης από το δυτικό όριο του Α’

Αλιπέδου Βούλας και μέχρι το νοτιοανατολικό όριο

του Β’ Αλιπέδου Βούλας (Πηγαδάκια)

– Έκταση 62 στρεμμάτων, μετά των κτιριακών εγκατα-

στάσεων εμβαδού 2,5 στρεμμάτων, στο Μεγάλο Κα-

βούρι του Δήμου 3Β

– Εκτός σχεδίου έκταση 146 στρεμμάτων, μετά των κτι-

ριακών της εγκαταστάσεων, στην Ακτή Α’ Αλιπέδου

Βούλας Αττικής, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις πλαζ,

εγκαταστάσεις κάμπινγκ και νυχτερινό κέντρο, συνο-

λικού εμβαδού 3,6 στρεμμάτων

– Τουριστική δημόσια έκταση 7,5 στρεμμάτων στη Βάρ-

κιζα, του Δήμου 3Β

– Εκτός σχεδίου έκταση στην Βάρκιζα (ελεύθερη πα-

ραλία), επιφανείας 252 στρεμμάτων

– Εκτός σχεδίου έκταση, μη υπολογιζόμενου του αι-

γιαλού, επιφάνειας 96 στρεμμάτων στο Μικρό Κα-

βούρι.

– Τμήμα αιγιαλού 2 στρεμμάτων στον Άγιο Κοσμά Γλυ-

φάδας

– Εκτός σχεδίου έκταση 279 στρεμμάτων (εκ των

οποίων 30 στρέμματα αποτελεί αιγιαλό με θαλάσσια

ζώνη 500) στη Γλυφάδα

– 69 στρέμματα στην ακτή του Αλίμου

– Έκταση 20 στρεμμάτων στον Άλιμο, από την ακτή του

Αλίμου ως τα όρια του Αγίου Κοσμά

– 90 στρέμματα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου,

από τη Μαρίνα του Φλοίσβου ως το κέντρο του

– Εκτός σχεδίου εκτάσεις, μετά κτισμάτων, εμβαδού

262 στρεμμάτων στην περιοχή Δέλτα Φαλήρου – Φλοί-

σβου, όπου, μεταξύ άλλων, υπάρχουν το κτίσμα του

μουσείου Πολεμικής Αεροπορίας, τα γήπεδα χάν-

τμπολ και τάε κβον ντο, το Διοικητήριο της μαρίνας,

θερινό σινεμά και αναψυκτήριο.

Ολα τα παραπάνω σε συνδυασμό και με το πρ.

αεροδρόμιο Ελληνικού και με τα χιλιάδες

στρέμματα της εκκλησίας στη Βουλιαγμένη,

αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  στα μεγάλα

επενδυτικά κεφάλαια.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι για άλλη μια φορά ο

λαός θα αποκλειστεί από τους φυσικούς ταου

χώρους, από τη θάλασσα και τις αθλοπαιδειές, όπου

υπάρχουν.

Μέχρι την Άνοιξη, είπε ο πρόεδρος τους “Παράκτιο Μέ-

τωπο” & μηχανικός  Άρης Ματιάτος, θα έχει προχωρή-

σει στην προκήρυξη διεθνούς πολεοδομικού

διαγωνισμού για την εκπόνηση του master plan για ορ-

γανωμένη “αξιοποίηση” της «αθηναϊκής Ριβιέρας».

Eχουν προχωρήσει οι προμελέτες και προωθούν δημο-

πράτηση υποέργου, που αφορά το κυκλοφοριακό και

συγκοινωνιακό δίκτυο και την οδοποιΐα. 

Οι δήμαρχοι επί ποδός

Οι δήμαρχοι των Δήμων  Σαρωνικού, Κρωπίας, Ελληνι-

κού, Γλυφάδας, 3Β αντέδρασαν άμεσα και απευθύνουν

κοινή επιστολή προς την Εταιρεία “Αττικό Παράκτιο

Μέτωπο Α.Ε.”, Σελ. 24

Ολο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου 3Β, η Λομπάρδα, 

η Ανάβυσσος  περνούν στο “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο”

Εκτακτη συνεδρίαση στο Κορωπί

Ο πρόεδρος του Δ.Σ Κορωπίου Θεοφάνης Μιχαιρί-

νας συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμ-

βουλίου, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014, στις

3 το μεσημέρι, με μοναδικό θέμα συζήτησης την

κοινή υπουργική απόφαση 143/43399 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ

2424 τεύχος Β' 11/9/2014)  με την οποία παραχω-

ρήθηκαν στην εταιρεία Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ

και  η Λουμπάρδα στο Κορωπί. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης είναι

σε επικοινωνία με τους δημάρχους των άλλων πα-

ραλιακών Δήμων (Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

Σαρωνικού, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης,

Αλίμου) και αναμένονται ανακοινώσεις για τον συν-

τονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης της απόφα-

σης και την ημέρα της κοινής συνάντησης στο

Δημαρχείο Γλυφάδας. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας είχε και τηλεφωνική επικοινω-

νία με τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

Πέτρο Φιλίππου και του ζήτησε να παρθούν αποφά-

σεις και να υπάρξει συντονισμός Α΄ και Β΄ βαθμού το-

πικής Αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα εξετάζονται οι νομικοί τρόποι αντιμε-

τώπισης της Κ.Υ.Α και οι άλλες υποστηρικτικές πο-

λιτικές ενέργειες, από την αιρετή Περιφέρεια

Αττικής, τους βουλευτές, τα κόμματα, τους κοινω-

νικούς φορείς και τις κινήσεις πολιτών. 

Oταν οι άλλες χώρες καταργούν

τις “ριβιέρες” εμείς τις στήνουμε!!

Οι Δήμαρχοι επί ποδός
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«4 OF A KIND»  μουσική

διαδρομή με έντεχνο και

ροκ στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στην Κυ-

ριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας

Μαρκοπούλου, με το μουσικό συγκρότημα «4 OF A

KIND», στις 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ.

Η εμφάνισή τους, είχε προγραμματιστεί για την Κυρια-

κάτικη Πεζοδρόμηση της 7ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο λόγω

δυσχερών καιρικών συνθηκών, η συναυλία ματαιώθηκε.

Oι 4 OF A KIND, θα παρουσιάσουν μία διαδρομή που συν-

δυάζει το έντεχνο με το ελληνικό και ξένο ροκ, σε μια μου-

σική ιστορία από την δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα.

Το συγκρότημα αποτελούν:

Τάσος  Αλλαγιάννης    Πιάνο

Μιχάλης Διακαντώνης    Κιθάρα - Τραγούδι 

Αθηνά  Λαμπρινού    Τραγούδι 

Αποστόλης Ντεληογλάνης    Κιθάρα – Τραγούδι

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Το Φεστιβάλ Δήμου Αμα-

ρουσίου ολοκληρώνει το

πρόγραμμά του με δύο εκ-

δηλώσεις: 

Σάββατο 20/09 | «Maroussi
Jazz Festival» με τους Yian-

nis Kassetas Group | Yiorgos

Psihoyios Trio | Nomad Tango by

Marios Strofalis Quintet |Depy &

Melodies Project | Alex Drakos

Trio | Human Touch | Crazy Pe-

ople Music. (Συναυλία)

Κυριακή 21 /09 | Νίκος

Πορτοκάλογλου & Γεωρ-

γία Νταγάκη (Συναυλία)

Οι εκδηλώσεις γίνονται

στο Αμαλίειο (Λ.Κηφισίας

219).

Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου

Παρασκευή 26 Σεπτεμ-

βρίου

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης: 18.00

Με αφορμή τη συμπλήρωση

των 25 χρόνων του περιοδι-

κού ΣΙΝΕΜΑ και των 20

χρόνων του Διεθνούς Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου της

Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέ-

ρας μία σειρά από πρωτότυ-

πες επετειακές εικαστικές

και μουσικές εκδηλώσεις με

τον τίτλο «Frame – Light –

Motion» θα πραγματοποι-

ηθούν σε συνεργασία με

την Τεχνόπολη Δήμου Αθη-

ναίων την Παρασκευή 26

Σεπτεμβρίου. Οι δράσεις θα

περιέχουν μία σειρά από

πρωτοποριακά installation

και διαδραστικές εκθέσεις

ειδικά σχεδιασμένες για την

ημέρα αυτή, αλλά και μουσι-

κές performance από τον

Felizol και την Mr. Girl. 

Η βραδιά κλείνει με ένα

μεγάλο πάρτυ με τον Νικ

Μπανγκς των Pulp να

ανεβαίνει στα decks.

Τοποθετώντας το Frame -

Light - Motion ως μότο της

φετινής 20ης διοργάνωσης

αλλά και της συμπλήρωσης

των 25 χρόνων του περιοδι-

κού ΣΙΝΕΜΑ, βλέπουμε τον

κινηματογράφο από την

αρχή του, αυτή τη φορά

όμως μέσα από τα τρία βα-

σικά του δομικά στοιχεία, το

πλαίσιο, το φως και την κί-

νηση. Η ιστορία των τεχνών

ορίζεται με αυτά τα στοι-

χεία, μόνο ο κινηματογρά-

φος, όμως, τα έχει ανάγκη

και τα τρία.

Το κοινό έχει την ευκαιρία

να περιπλανηθεί σε δύο αί-

θουσες: στο Innovathens,

τον Κόμβο Καινοτομίας &

Επιχειρηματικότητας της

Τεχνόπολης Δ.Α. (κτίριο Αε-

ριοφυλάκιο 2) βιώνοντας

την εμπειρία της συνεχούς

κίνησης – μέσα από 24 δια-

φορετικές οθόνες με 1000

τρέιλερ και τη μουσική του

Felizol.

Και στο κτίριο «Μηχανουρ-

γείο» (Δ12) ανακαλύπτον-

τας την αδιαπέραστη

υπερκινητικότητα του

«Μοντέλου» του Κώστα

Σφήκα, αλλά και ένα κινητό

δωμάτιο ντυμένο από το

κονσέρτο σε EWI της Mr.

Girl. Προσοχή: Kάπου θα

δείτε και τον εαυτό σας!

Θα ακολουθήσει πάρτι με

DJ set από τον ντράμερ των

Pulp, Νικ Μπάνκς και open-

ing DJ set από την ομάδα

του propaganda.gr. 

Ελεύθερη είσοδος σε όλες

τις εκδηλώσεις.

Δείτε αναλυτικά το πρό-

γραμμα:

ht tp : / /www.a i f f.g r /sum-

mary.asp?catid

To 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κι-

νηματογράφου της Αθήνας. 

«Τεχνόπολις» Δήμου Αθη-

ναίων: 

Πειραιώς 100, Γκάζι, 210

3453548

Πρόσβαση:
Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»,

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια),

Στάση «Φωταέριο»,

«Αναβίωση του 

Μαρκοπουλιώτικου Γάμου»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), οργανώνουν

μουσικοχορευτική - θεατρική παράσταση που θα

πραγματοποιήσει ο Χορευτικός – Λαογραφικός Όμι-

λος Μαρκοπούλου & Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς», με

θέμα την αναβίωση του παραδοσιακού Μαρκοπου-

λιώτικου Γάμου, το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 9 μ.μ.,

στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στην

πρώτη παρουσίαση της παράστασης τον περασμένο

Μάιο,  δίνεται και πάλι η ευκαιρία σε όσους δεν πρό-

λαβαν να τη δουν, αλλά και σ’ αυτούς που επιθυμούν

να την ξαναδούν, να απολαύσουν την παράσταση!

Η θεατρική παράσταση είναι αφηγηματικού χαρα-

κτήρα, συνοδευόμενη από δρώμενα και χορευτικά,

μέσα από την οποία θα ζήσουν από κοντά τον γνήσιο

Μαρκοπουλιώτικο Γάμο, ο οποίος κρατούσε 11 ολό-

κληρες ημέρες! Μέσα από την παράσταση, θα φανεί

ακόμα η γυναικοκρατία της τότε εποχής, αποκαλύ-

πτοντας στον θεατή ήθη και έθιμα του πρόσφατου πα-

ρελθόντος, που οι νέες γενιές αγνοούν.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα γίνει συλλογή συσκευασμένων τροφίμων  μακράς

διαρκείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Νύχτες Πρεμιέρας!
Μία μεγάλη πρωτότυπη γιορτή στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!

“Για την Ελλάδα και την
Αριστερά”

Κείμενα αυτοκριτικής και ευθύνης

To βιβλίο του Αλέξη Μητρόπουλου, καθηγητή και βου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα παρουσιάσει

ο εκδοτικός οίκος Λιβάνη, την Πέμ-

πτη 25 Σεπτεμβρίου στις 7μ.μ. στο

Πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη 2

Αθήνα). Ο τίτλος του βιβλίου είναι:

“Για την Ελλάδα και την Αριστερά”.
Θα μιλήσουν για το βιβλίο: 

Ν. Κοτζιάς καθηγητής Πολιτικών

Θεωριών

Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγ-

κληματολογίας και βουλευτής

Γιώργος Σταθάκης καθηγητής πολιτικής οικονομίας

και βουλευτής.

“Ασφαλής πλοήγηση 

στο διαδίκτυο
- Επικίνδυνες συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου”

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου σε συνεργασία με

το Δήμο Κρωπίας οργανώνουν εκδήλωση - ομιλία

με θέμα: “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Επι-
κίνδυνες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου”, με ομι-

λητή τον Μανώλη Σφακιανάκη.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

στις 7.30μ.μ. στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Εκδρομή στην Εύβοια
με το σύλλογο Αγ. Γεωργίου

Μονοήμερη εκδρομή με προορισμό την Χαλκίδα -

Στενή Ευβοίας - Αγ. Κυριακή - Ν. Αρτάκη διοργα-

νώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος του οικισμού Αγ.

Γεωργίου (στην Αγ. Μαρίνα) γιά την Κυριακή 12

Οκτωβρίου 2014 και καλεί τα μέλη του συλλόγου

να συμμετέχουν. 

Το εισιτήριο είναι στα 14 ευρώ το άτομο και οι δη-

λώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6937617105. 

Η επιβίβαση στο πούλμαν θα γίνει στα γραφεία του

συλλόγου, στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου

και Ολυμπιάδος στις 7.30 π.μ.
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Η αυλαία του «Πολιτιστικού Σε-

πτέμβρη Δήμου Παλλήνης» ανοί-

γει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

και θα διαρκέσει μέχρι τις 11

Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις όλες είναι ελεύθε-

ρες για το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

― Σάββατο 20/9 - 20.00: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙ-

ΚΟΥΔΙΑΣ 2014 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ  «Η

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟ-

ΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  (ΓΑΡΓΗΤ-

ΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

― ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9, 20.00:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  κωμωδία «ΑΠΟΠΕΙΡΑ

ΛΗΣΤΕΙΑΣ» διασκευή του έργου του

Σάμυ Φαγιάντ  «Πως να ληστέψετε μία

τράπεζα» -  Θεατρική ομάδα «ΦΙΛΟΙ-

ΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ η ΚΑΝΤΖΑ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ)

(Κλειτάρχου και Αριστείδου).

― ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9, 20.00:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ» του Αρ-

γύρη Χιόνη- Θεατρική Ομάδα «ΠΑΝ-

ΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝ-

ΘΟΥΣΑΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ)

Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη.

― ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9, 20.00:  ΕΓΚΑΙ-

ΝΙΑ EΚΘΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙ-

ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ # 7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26/09 ΕΩΣ 10/10, (Κ.Ε.ΕΤ –

ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ), ΛΕΟΝ-

ΤΑΡΙΟΥ 108, ΚΑΝΤΖΑ   

― ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9, 20.00: ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΤΗΣ  ΝΕΡΙΤ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΡΑΚΑ) (Κλειτάρχου & Αριστείδου).

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παι-

δικής Αγωγής του Δήμου 3Β, οργανώνει μία μου-

σικοχορευτική παράσταση με τίτλο “Ηθοποιός
σημαίνει...”, από τη θεατρική εταιρεία “Στοά”.

Η εκδήλωση γίνεται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

στις 9μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δη-

μαρχείο στη Βούλα (παραλιακή).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ενα δωρεάν happening 

με μουσική και χορό 

στoν Εθνικό Κήπο

Μετά τον επιτυχημένο περίπατο στην Πλάκα, ο

Σύλλογος σκελετικής υγείας “Πεταλούδα”, οργα-

νώνει ένα   δωρεάν happening με μουσική και χορό

στα δρομάκια του Εθνικού Κήπου, την Κυριακή 21

Σεπτεμβρίου, για ένα χαρούμενο πρωινό!!! 

Σημείο Συνάντησης: κεντρική είσοδος Εθνικού

Κήπου, Λεωφ. Αμαλίας, ώρα 10:30 π.μ

Πώς ο κήπος από «Βασιλικός» μετονομάστηκε σε

«Εθνικό»; Τι είναι το ηλιακό ρολόι; Πώς εμφανί-

στηκε το λιοντάρι στον Κήπο; Μια σύντομη ξενά-

γηση στον Εθνικό Κήπο από τους  εθελοντές του

Συλλόγου. 

Θα δείτε από κοντά τις εντυπωσιακές φιγούρες των

Athens Swing Cats, οι οποίοι  θα παρουσιάσουν το

Lindy Hop, γνωστό και ως swing, έναν χαρούμενο,

διαχρονικό χορό που γεννήθηκε στο Harlem (New

York) τη δεκαετία του 1930.

Τους  αγαπημένους σκοπούς και τραγούδια των δε-

καετιών του ’30 και  του ’40 θα παίξουν και θα τρα-

γουδήσουν οι:   Μαρία Μπερή, Σοπράνο - Vocalist,

Νέστορας Θεοφιλόπουλος – κιθάρα και Δανάη

Μπερή – πλήκτρα, με την συμμετοχή του Κοινωνι-

κού Ωδείου.

“Κλακέτα και Πάμε” 
(ένα πιάνο, τρεις φωνές)

Ο Πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου  Βάρης

και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσκα-

λούν στη μουσική παράσταση “Κλακέτα και Πάμε”
(ένα πιάνο, τρεις φωνές) με

τους Μάρω Θεοδωράκη,

Αλίνα Κοτσοβούλου και

Τάσο Αλαντζά, το Σάββατο

27 Σεπτεμβρίου 2014 στις 8

μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο

Βάρης (Δημοτικό Σχολείο,

οδού Άττιδος) με την αρωγή

του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Χρήστος Ριφιώτης και Γ.

Γραμματέας η Άρτεμις Σουιτσμέ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

43ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ 
(ΖΑΠΠΕΙΟ, τελευταίο διήμερο 20-21/9
γίνονται και πωλήσεις με πολύ καλές εκπτώσεις

Η Έλλη Πασπαλά και η ορχήστρα νέων The Underground

Youth Orchestra θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία στο

Αίθριο Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων του Δήμου Κηφισιάς με τίτλο: “Μενάνδρεια

2014”.

Μια βραδιά με τις μελωδίες, τους ήχους, τη μουσική

μνήμη των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, προσκαλεί η

ορχήστρα νέων μουσικών The Underground Υouth Or-

chestra και η Έλλη Πασπαλά την Παρασκευή 19 Σεπτεμ-

βρίου στην Κηφισιά, στο Αίθριο Δήμου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης) την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου,

Ώρα έναρξης: 20.30 μ.μ.

Στην Κηφισιά σάς καλούν να ακολουθήσετε ένα μουσικό

ταξίδι στους σύγχρονους αλλά και παλαιότερους ήχους

των χωρών της Μεσογείου, στο οποίο ο Μάνος Χατζιδά-

κις συναντά τον Nino Rota και τον Nicola Piovani, ο

Ennio Morricone τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Παναγιώτη

Καλαντζόπουλο και αρκετούς, ακόμα, δημιουργούς. 

Ηθοποιός σημαίνει...
Μουσικοχορευτική παράσταση στη Βούλα

Έλλη Πασπαλά & The Underground Υouth 
Orchestra στην Κηφισιά 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Σειρά εκθέσεων σύγχρονης

τέχνης στην Παλλήνη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περι-

βάλλοντος Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με το Γραφείο

Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, παρου-

σιάζει τη σειρά ομαδικών εκθέσεων σύγχρονης τέχνης “Διά-
λογοι” στο “Κέντρο Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

Πρώην Αποθήκες Καμπά”. 

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

στις 19:00 και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 11 Οκτω-

βρίου.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες απόφοιτοι του Τμήματος Εικα-

στικών Τεχνών: Κονταρίνη Κατερίνα, Κωβαίος Θεόδωρος &

Χαβιαρά Ηώ

Συμμετέχοντες φοιτητές του Τμήματος Θεωρίας και Ιστο-

ρίας της Τέχνης: Ανδριανάκη Εμμανουέλα & Καραδήμας

Γιάννης

Εικαστικό Εργαστήριο. Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 11:00,

οι καλλιτέχνες θα οργανώσουν ημερήσιο εργαστήριο για

ενήλικες. 

Ομιλίες Καλλιτεχνών. Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 19:00, οι

καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν στο κοινό, τη δουλειά τους,

θα μιλήσουν για την πορεία τους και θα αναπτύξουν τις σκέ-

ψεις τους για τις μεθόδους τους, τους τρόπους έρευνας και

παραγωγής του έργου τους.

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη και Παρασκευή 17:30 – 20:30,

Σάββατο 10:00 – 13:00

Πρόγραμμα ξεναγήσεων για σχολεία, τηλ.: 210 6619937  

Mελισσοκομικό σεμινάριο

δηλώσεις συμμετοχής

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Σαρωνικού “Το Κεντρί”,  σε

συνεργασία με κατάλληλο Πανεπιστημιακό Καθηγητή, ως

εκπαιδευτή, διοργανώσει ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ, μελισσοκομι-

κών μαθημάτων (Θεωρία-Πράξη), “διάρκειας 150 ωρών”,

καλύπτοντας όλα τα θέματα που πρέπει να γνωρίζει,

όποιος επιθυμεί πραγματικά, να δημιουργήσει μια παρα-

γωγική μελισσοκομική μονάδα ικανή να του προσφέρει

το επιθυμητό οικονομικό αποτέλεσμα.

Επίσης  θα γίνει ενημέρωση και από ειδικό Ιατρό Αλλερ-

γιολόγο, ειδικευμένο στο δηλητήριο της μέλισσας.

Όλα τα μαθήματα θα βιντεοσκοπηθούν και θα δοθούν, σε

όποιον επιθυμεί σε CD. Θα δοθεί  Πιστοποιητικό Παρα-

κολούθησης Μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 26 Σεπτεμβρίου ημέρα

Παρασκευή και ώρα 17.00-22.00, στην αίθουσα του Δη-

μοτικού συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Αναβύσ-

σου.

Τα μαθήματα, θα γίνονται κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Δευ-

τέρα και ώρες από 17.00-22-00.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο τηλέφωνο 6999244444 –

6999936775 , στον Πρόεδρο του συλλόγου Πρ. Ακριβό.

Τιμή συμμετοχής σεμιναρίου 25 € για Μέλη και μη Μέλη.

Συλλογή γραφικής

ύλης στα 3Β

Γραφική ύλη για μαθητές

του Δήμου 3B, που έχουν

ανάγκη συλλέγει η Διεύ-

θυνση Κοινωνικής Πολιτι-

κής, Παιδείας, Αθλητισμού.

Η συλλογή γίνεται στα

Γραφεία Κοινωνικής Πολι-

τικής (Ζεφύρου 2, Βούλα),

από Δευτέρα έως Παρα-

σκευή, 10:00 με 13:00.

Για πληροφορίες, επικοι-

νωνήστε με τον Δήμο στο

τηλέφωνο 2132019921.

«Δεν πρόκειται να στείλουμε στοιχεία”
Δεκαεννιά δήμαρχοι αντιδρούν στην “αξιολόγηση”

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκί-

νητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το

1998 και καθιερώθηκε σε πανευρω-

παϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής το 2000. 

Ετσι κάθε χρόνο, στις 22 Σεπτεμβρίου

οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το

κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και εν-

θαρρύνουν τους πολίτες τους να χρη-

σιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις

τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πο-

δήλατα, αλλά και τα πόδια τους.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.

Στα πλαίσια αυτό η “Εναλλακτική

Δράση” θα πραγματοποιήσει Ποδηλα-

τικό Γύρο στη Βούλα.

Αφετηρία και τερματισμός θα είναι το

Πάρκο Εθνικής Αντίστασης επί της

Βασ. Παύλου στη Βούλα, απέναντι

από το αθλητικό κέντρο.

Η διαδρομή θα είναι: 

Παραλιακή λεωφόρος, λίμνη Βουλιαγ-

μένης, λιμανάκια, Βάρκιζα, Βάρης-Κο-

ρωπίου, Καλύμνου, Αγίου Ιωάννου,

Βασ. Παύλου.

Πληροφορίες: Εναλλακτική Δράση, e-

mail: ena,drasi@gmail.com

Αφήνουμε το αυτοκίνητο και κινούμαστε με ποδήλατα

Από την Πέμπτη 16 Σε-

πτεμβρίου ξεκινάνε και

πάλι τα δρομολόγια προς

το Δημοτικό Κοιμητήριο

της Βούλας, προς εξυπη-

ρέτηση των δημοτών. Τα

δρομολόγια θα γίνονται

κάθε Πέμπτη στις 10.30

π.μ. με αφετηρία τον Ι.Ν.

Κοιμήσεως Θεοτόκου

στην παραλιακή λεω-

φόρο και  θα ακολουθούν

την εξής διαδρομή:

Αφετηρία:  Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτό-

κου.

Δεξιά – Βασ. Παύλου

Αριστερά – Αγίου Ιωάννου 

Αριστερά – Λ. Βουλιαγμένης

Δεξιά – Οδός Προόδου

Τέρμα - Κοιμητήριο

Το λεωφορείο θα παραμένει

στο Κοιμητήριο για περίπου

45’ και θα αναχωρεί στις

11.30 ακολουθώντας αντί-

στροφα το ίδιο δρομολόγιο.

Η μετακίνηση των δημοτών

θα γίνεται δωρεάν.

Mεταφορές

μαθητών

Παράλληλα από τη Δευτέρα

21 Σεπτεμβρίου θα ξεκινή-

σει δωρεάν η μεταφορά μα-

θητών των περισσοτέρων

δημοτικών σχολείων της

πόλης, λύνοντας έτσι ένα

μεγάλο πρόβλημα στις με-

τακινήσεις των μαθητών,

μια που οι αποστάσεις είναι

μεγάλες και δύσκολες κυ-

κλοφοριακά.

Δρομολόγια προς το Κοιμητήριο Βούλας

Την απόφασή τους να μην επιτρέψουν

τον επανέλεγχο των συμβάσεων των

υπαλλήλων των Δήμων που απαιτεί ο

υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμι-

σης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώ-

νουν  με κοινή δήλωσή τους  19

Δήμαρχοι της Αττικής. 

Οι δήμαρχοι δηλώνουν ότι έπραξαν

βάσει νόμου και ότι ο επανέλεγχος

είναι “για τα μάτια του κόσμου”, αφού

στην ουσία έχουν εντολή να απολύ-

σουν 5.500 υπαλλήλους μέχρι το

τέλος του χρόνου.

Γράφουν δε μεταξύ άλλων: 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να “γε-

μίσει” τη “δεξαμενή” των απολύσεων,

ώστε να μην παρεκκλίνει ούτε κατ”

ελάχιστο των δεσμεύσεών της έναντι

της τρόικα βάζει για ακόμη μία φορά

στο στόχαστρο την Αυτοδιοίκηση –

αυτή τη φορά με τον κατ’ ευφημισμό

“επανέλεγχο” των συμβάσεων εργα-

σίας που μετατράπηκαν από ορισμέ-

νου σε αορίστου χρόνου.

Η πραγματικότητα είναι ότι η διαδικα-

σία μετατροπής των συμβάσεων ερ-

γασίας από ορισμένου σε αορίστου

χρόνου έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια

που έθετε ο νόμος, με την παρεμβολή

αποφάσεων των δημοτικών συμβου-

λίων και με τον έλεγχο των συμβά-

σεων από το ΑΣΕΠ.

[...]

Η πραγματικότητα, τέλος, είναι ότι η

απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων και

η κατάργηση των θέσεών τους, θα

αφήσει τις υπηρεσίες των Δήμων

πραγματικά διαλυμένες, αφού σε πολ-

λές περιπτώσεις οι συμβασιούχοι απο-

τελούν την πλειοψηφία ακόμα και

κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η καθαριό-

τητα, οι κοινωνικές δομές, οι παιδικοί

σταθμοί κ.λπ.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα

απευθυνόμαστε ανοιχτά και δημόσια,

πρώτα απ’ όλα στους πολίτες, αλλά

και στους εργαζομένους και σε κάθε

πολιτική και αυτοδιοικητική δύναμη

που ενδιαφέρεται πραγματικά για τις

ανάγκες της κοινωνίας και για την επι-

βίωση της Αυτοδιοίκησης.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν

πρόκειται να αποστείλουμε τα στοι-

χεία που ζητά το ΥΔΜΗΔ ή να συμ-

πράξουμε με κανέναν τρόπο στη

δημιουργία ενός ακόμα μηχανισμού

που θα μας μετατρέψει σε διακοσμη-

τικά στοιχεία, αφού χωρίς εργαζομέ-

νους δεν θα μπορούμε να

προσφέρουμε καμμία υπηρεσία προς

τους πολίτες μας.

Καλούμε όλους τους αιρετούς να πά-

ρουν δημόσια θέση για το θέμα, στη-

ρίζοντας τους εργαζομένους και την

Αυτοδιοίκηση.
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ΚΑΛΕΣΜΑ 

για Συγκρότηση Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν.3852/2010 (Πρό-

γραμμα «Καλλικράτης») συγκροτείται ανά Δήμο με πληθυ-

σμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων κατοίκων, με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, η ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

Η επιτροπή αυτή :

Α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα ανα-

πτυξιακά προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό

πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέ-

ροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμ-

βούλιο ή τον δήμαρχο.

Γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυ-

νατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση

των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων

αυτών.

Δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομέ-

νου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκ-

δίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Για την συγκρότησή της μπορεί κάθε φορέας να ορίζει -  με από-

φαση του Διοικητικού του Συμβουλίου έναν (1) αντιπρόσωπο και

έναν (1) αναπληρωτή του, ο οποίοι θα συμμετάσχει σε αυτήν,

την οποία πρέπει να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

cbotsari@spata.gr, με φαξ στο: 210-6633311 ή εγγράφως στο

πρωτόκολλο του Δήμου (υπ’ όψιν Μπότσαρη Χρ. ή Γεώργα Αγγ.)

έως Δευτέρα 29-9-14 (μέχρι 15.00).

Σχολῆ Ἐκκλησιαστικῆς 

Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

Κάθε χρόνο μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους ἀρχίζουν,

καί τά μαθήματα τῆς ἀναγνωρισμένης ἀπό τό Κράτος

Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητρό-

πλης Γλυφάδας - Ελληνικού & 3Β.

Ἡ Σχολή ἱδρύθηκε πρίν ἀπό ἔνδεκα χρόνια καί στεγάζεται

στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτό-

κου Τερψιθέας Γλυφάδας (Πλατ. Καραϊσκάκη).

Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετής, γίνονται δεκτοί σπουδαστές

καί σπουδάστριες ἀπό 10 ἕως 60 ἐτῶν καί τά μαθήματα πα-

ραδίδονται  ἀπογευματινές ὧρες.

Διευθυντής εἶναι ο Πρωτοψάλτης κ. Ἠλιόπουλος και περι-

στοιχίζεται από έμπειρο διδακτικό προσωπικό.

Νά σημειωθῇ ὅτι, ἀπό φέτος θά λειτουργήσῃ καί τμῆμα

ἐκμάθησης παραδοσιακῶν ὀργάνων.

Γιά πληροφορίες καί ἐγγραφές μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε

στό γραφεῖο ενός Ναοῦ της Μητροπόλεως ἤ στόν π. Γεώρ-

γιο Γαντζό, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Γλυφάδας.

To πρώτο συνέδριο για εξόρυξη απο-

βλήτων ΧΥΤΑ, πραγματοποιήθηκε στη

Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου με

ομιλητές Ελληνες και ξένους ειδικούς

επιστήμονες.

Η  θεματολογία ήταν:

- Εξόρυξη Αποβλήτων

- Διεθνής Εμπειρία στην Εξόρυξη

Αποβλήτων

- Επεξεργασία Αστικών Αποβλήτων

για ανάκτηση

- Συστήματα Διαχείρισης Αστικών

Αποβλήτων

- Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση

Αποβλήτων

- Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

- Αποκατάσταση Χώρων Διάθεσης

Αποβλήτων και Ρυπασμένων

Χώρων

Το συνέδριο ήταν αποτέλεσμα μιας πι-

λοτικής εφαρμογής που έχει ξεκινή-

σει στη χώρα μας με την εξόρυξη

αποβλήτων από ΧΥΤΑ για την ανά-

κτηση μετάλλων, πλαστικών και γενι-

κότερα χρήσιμων υλικών γης και

ενέργειας. Είναι ενταγμένο στο πρό-

γραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

Ηταν μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι

νέοι δήμαρχοι για διαχείριση απορ-

ριμμάτων μετά την ανάληψη καθηκόν-

των και των Περιφερειακών αρχών

συνάμα. 

Από την Αττική στο συνέδριο παρα-

βρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αττι-

κής Π. Φιλίππου και ο τ. Δήμαρχος

Κερατέας Σταύρος Ιατρού.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι ειση-

γήσεις ταυτίστηκαν με τις προγραμ-

ματικές θέσεις της διοίκησης της

Περιφέρειας Αττικής που αφορούν τις

προβλέψεις του νόμου 4042-2012.

Στο Συνέδριο υπήρξε ιδιαίτερη εισή-

γηση για το Λαύριο και αφορούσε την

αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων

του Τεχνολογικού πάρκου Λαυρίου

από τον Α. Μπενάρδο του Ε.Μ. Πολυ-

τεχνείου.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ως κύριο

στόχο την επίλυση του προβλήματος

της διαχείρισης των απορριμμάτων στην

Αττική, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προ-

σοχή και ξεχωριστό ενδιαφέρον όλες

τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους ει-

δικά στον τομέα της ανακύκλωσης και

της επανάκτησης – επαναχρησιμοποί-

ησης υλικών προκειμένου να προχωρή-

σει σύντομα σε προτάσεις που θα

δίνουν λύσεις στο μείζον θέμα της δια-

χείρισης των απορριμμάτων, όπως ση-

μείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Π.

Φιλίππου.

σ.σ. Καλό το συνέδριο και ενδιάφερον

το θέμα, αλλά εμείς βρισκόμαστε σχε-

δόν στο μηδέν με την ανακύκλωση

των απορριμμάτων, που τα πετάμε

στις χωματερές και προχωράμε να

εξορύξουμε από τις παλιές χωματε-

ρές τα θαμένα για να τα ανακυκλώ-

σουμε;

Παράδειγμα ότι όλα τα νησιά που

“βουλιάζουν” το καλοκαίρι από κόσμο

και καταναλώνουν απίστευτους τό-

νους σε πλαστικά μπουκάλια και

αλουμίνια κουτάκια, δεν ανακυκλώ-

νουν.  Τα πετάνε στις χωματερές!!!

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για Εξόρυξη Αποβλήτων

Τα ζητήματα της ασφάλειας και της

φύλαξης του ΧΥΤΑ Φυλής, της Πολιτι-

κής Προστασίας και της Οδικής Ασφά-

λειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της

συνάντησης που είχε στο υπουργείο

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη, η Περιφερειάρχης Αττικής Ατ-

τική Ρένα Δούρου με τον υπουργό Βα-

σίλη Κικίλια. Η Περιφερειάρχης

συνοδευόταν από τους Αντιπεριφερει-

άρχες Βορείου και Νοτίου Τομέα,

Γιώργο Καραμέρο και Χρήστο Καπά-

ταη.

Αναφορικά με το θέμα της ανάγκης

φύλαξης του ΧΥΤΑ Φυλής, η Περιφε-

ρειάρχης υπογράμμισε ότι πρόκειται

για κρίσιμης σημασίας ζήτημα που

αφορά στην ανθρώπινη ζωή και τη δη-

μόσια υγεία,  στο οποίο το υπουργείο

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη μπορεί και οφείλει να παίξει

σοβαρό ρόλο σε δύο επίπεδα. Τόσο σε

αυτό της περιφρούρησης έτσι ώστε να

μην εισέρχονται τρίτα άτομα στον

ΧΥΤΑ όσο – και τούτο είναι το κυριό-

τερο -, σε εκείνο της καταπολέμησης

των κυκλωμάτων παρανομίας  που βα-

σίζονται στην κλοπή υλικών από τη

χωματερή. Αστυνομία, δήμοι και περι-

φέρεια οφείλουν να δράσουν συντε-

ταγμένα προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της Πολιτικής

Προστασίας, η Περιφερειάρχης έθεσε

το θέμα της δημιουργίας κέντρου επι-

χειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής

σε συνεργασία με το Υπουργείο Δη-

μόσιας Τάξης. 

Στο κρίσιμο ζήτημα της Οδικής Ασφά-

λειας, συμφωνήθηκε, σε συνεργασία

με το υπουργείο, να εντοπιστούν τα

πιο επικίνδυνα σημεία για την οδική

ασφάλεια στην Αττική προκειμένου να

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικό-

τερα. 

Τέλος οι δύο πλευρές αποφάσισαν τη

δημιουργία μίας ανοικτής γραμμής

επικοινωνίας, προκειμένου να υπάρχει

άμεση ενημέρωση και αποτελεσματι-

κότερη δράση σε θέματα που άπτον-

ται των 

Aσφάλεια του ΧΥΤΑ Φυλής, 

Πολιτική Προστασίας και Οδική Ασφάλεια
Στο τραπέζι με την Περιφερειάρχη Αττικής 

και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
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Από τη Ζαχάρω φύγαμε  αφήνοντας πίσω

μας, χαρά ανάμικτη με  θλίψη.  Χαρά, για την

ομορφιά της εκ θεού  παραλίας που γνωρί-

σαμε, και θλίψη, για την εσκεμμένη εγκατά-

λειψη της,  Αλληγορικό πρόσωπο μιας

Ελλάδας που φθίνει και δυσπνοεί  από τον

εγκληματικό εναγκαλισμό    ξένων και δικών

της. 

Στη διασταύρωση για τον  Καϊάφα,  ξύπνη-

σαν  μνήμες  παιδικών χρόνων στη γυναίκας

μου. «Εδώ ακριβώς στρίβαμε με τον πατέρα

μου. Έκανε  μπάνια, για το πόδι του,  ξέρεις..»

Κατευθυνθήκαμε προς το χώρο των ανα-

μνήσεων.

Αριστερά  μας, μια χωματερή απλωσιά  οδη-

γεί μέσα από  πυκνή άτακτη φυσική βλά-

στηση,  στα γαλήνια  νερά της λίμνης.

Η πυκνή αυτή βλάστηση, αθέλητα φρενάρει

και συγκαλύπτει το ασύδοτο καταναλωτικό

ξεχείλωμα, στην περιβαλλοντολογική ρύ-

πανση  του νεοέλληνα.

Πιο δεξιά ένα γεφυράκι υπερλίμνιο, στενό

και φτωχικό, οδηγεί στο πάλαι ποτέ ανθίζον

ξενοδοχειακό συγκρότημα των ιαματικών

λουτρών. Μπροστά από το κεντρικό οικοδό-

μημα,   ένα δυο τραπεζάκια, φτηνά και κοινά,

πλαισιωμένα ταπεινά με ανάλογες  κλασικές

πλαστικές  καρέκλες παρέχουν ανάπαυση σε

δυό  εκ του χρόνου ταλαιπωρημένες υπάρ-

ξεις. Μάς βλέπουν, και  απαντούν κουνώντας

τα χέρια τους στο χαιρετισμό μας.   Προ-

σπερνάμε κλειστούς ξενώνες  και εγκαταλε-

λειμμένες τραπεζαρίες, έχοντας φέρει το

αυτοκίνητο στην αντιπέρα ή μάλλον παρα-

πέρα όχθη της λίμνης.  

Στην όχθη,  μικρές πολύ μικρές  χελώνες   κο-

λυμπάνε και  βγάζουν ειρωνικά τα κεφαλάκια

τους για μια γρήγορη ανάσα για να  ξαναγυ-

ρίσουν στα παιχνιδιάρικα βυθίσματά τους.  

Η όλη  εικόνα,  φέρνει τα κατάλοιπα μιας πε-

ρασμένης άνθισης. Ο μύθος  την   πηγή την

ιαματική,  τη  θέλει  στη σπηλιά των Ανιγρί-

δων νυμφών, όπου  η απαρχή του   Άνιγρου

ποταμού,   με το νερό από το θειάφι  να  ανα-

δίδει μια αφόρητη δυσοσμία...  «Είναι η πληγή

του Κένταυρου που κακοφόρμισε από το

βέλος του Ηρακλή», δικαιολογούσαν  οι πε-

ραστικοί   τη δυσοσμία   και κρατούσαν την

αναπνοή τους με την παλάμη τους.   

Αφήνομε  πίσω μας τα λουτρά. Ο δρόμος

τρέχει τώρα προς αρχαία Ολυμπία με  μίτο -

οδηγό την ακτή. Από κάπου όμως, πρέπει να

στρίψομε δεξιά προς  τα μεσόγεια, αλλά από

πού;  Ψάχνομε άδικα  για κάποια  ενδεικτική

καφετιά πινακίδα,   μια τέτοια που να υποδεί-

χνει το  προς ‘’ αρχαία Ολυμπία’’.  Ρωτώντας

σε ένα βενζινάδικο, μαθαίνομε πως πρέπει να

γυρίσομε πίσω,  «και στο πρώτο φανάρι αρι-

στερά» μάς είπανε. Επιτέλους μπαίνομε σε

δρόμο, όπου  ο πολιτισμός έχει εδώ βάλει εν-

δεικτικές πινακίδες, αλλά για λίγο. Πάλι χα-

νόμαστε. Χανόμαστε πηγαίνοντας προς

αρχαία Ολυμπία και δεν μπορούμε να βρούμε

το σωστό  δρόμο. Θεέ και Κύριε!  Κατά τ’

άλλα, τουριστική ανάπτυξη  σού λένε.  

Τελικά βρισκόμαστε πίσω από μια  ατέλειωτη

μυρμηγκοσειρά  από τροχοφόρα. «Και αυτοί

για εκεί  θα πηγαίνουν», σκεφτόμαστε και

τους ακολουθούμε.

Ο δρόμος πάλι στενεύει. Με δυσκολία γίνε-

ται  η  διασταύρωση με τα αντιπαρερχόμενα

οχήματα. Δίπλα μας κυλάει ήρεμα  με τα νερά

του ο Αλφειός. Κάπου εκεί, στη συμβολή του

ποταμού Κλαδέου με τον Αλφειό βρίσκεται η

αρχαία Ολυμπία,  το ιερό της Άλτης  όπου

“άλτη” θα πεί άλσος  του θεού.  Βρίσκομε δη-

μοτικό πάρκινγκ, χωρίς να πληρώσομε. Είναι

και κοντά στην είσοδο του μουσείου. Η χαρά

μου είναι διπλή.

Ο ήλιος είναι καυτερός, η ζέστη αφόρητη,

εγώ βαριεστημένος, αλλά ή γυναίκα μου,

επάνω στην έξαρσή της  για μάθηση. Ανοίγει

την ομπρέλα της για τον ήλιο, βάζει από κάτω

θερμή αγκαλιά και μένα και τρέχομε αντάμα.

Εγώ κρατώ ενδεικτικά ανεμίζοντας το κρη-

τικό μου μπαστούνι, δήθεν για τους σκύλους,

αλλά και  για κάθε ενδεχόμενο. Στον ώμο

σέρνω τη καλή μου μηχανή τη Sony, εκείνη

με το σκιάδιο για φωτογραφίες, μαζί με το

τσαντάκι μου  με μπλοκ για σημειώσεις, με

φάρμακα ανάγκης, και τον προσκοπικό μου

σουγιά, πάλι για κάθε ενδεχόμενο.  

Στο μουσείο, στην είσοδο, συνωστισμός. 

Ένα απαράδεκτα ακαλαίσθητο φτηνό  ορθο-

γώνιο μακρόστενο τραπέζι και πίσω από

αυτό,  δύο αρμόδιοι υπάλληλοι, κουρασμένοι

και απρόσωποι συλλέγουν τα της πληρωμής

της εισόδου. Με κοιτούν ασκαρδαμυκτί. Δεί-

χνω και ταυτότητα. Την παραμερίζουν σχε-

δόν βίαια  με το χέρι, και μου κόβουν παιδικό.

Απομακρύνομαι τεντωμένος. Αισθάνομαι

αξιόπιστος και ικανοποιημένος. Η ηλικία μου

επιτέλους καταφαίνεται.  Πλήρωσα  πάλι  παι-

δικό.  Περάσαμε.

Οι αίθουσες όμορφες, τα ευρήματα ποικίλα

και πολλά, επιμελώς ταξινομημένα στις βιτρί-

νες. Το κράνος που αφιέρωσε ο Μιλτιάδης και

δηλώνεται σαν κράνος του στρατηγού της

νίκης του Μαραθώνα, σε πρώτο πλάνο  και

περίοπτη θέση. 

Σε κάθε γωνιά, καθισμένοι καλοσυνάτοι φύ-

λακες υπάλληλοι, αδιάφοροι συνομιλούν με-

ταξύ τους. Ολοι, ή σχεδόν όλοι οι επισκέπτες

ποζάρουν μπροστά στα γλυπτά,   με αγκαλιά

παιδιά και γυναίκες.   Λένε ‘’cheese’’, δεί-

χνουν γυμνό προκλητικό ώμο και αλλάζουν

θέσεις στη φωτογράφηση. Εγώ στημένος  με

τη Sony, επάνω από τη γνωστή  επιγραφή

«Πέλοψ ες Πισαν μολών, Οινομάου  γαμεί

κόρην» δηλαδή ο Πέλοπας παντρεύεται την

κόρη  του  βασιλιά Οινομάου,  προσπαθώ να

την απεικονίσω. Η  οποία κόρη, όπως λέγε-

ται,  για να κερδίσει στις αρματοδρομίες ο Πέ-

λοπας που ήταν ο αγαπημένος της και να

ηττηθεί  ο πατέρας της ο  Οινόμαος, προσέ-

φερε  σαρκικά το  κορμί της στον Μύρτιλο. Ο

Μύρτιλος ήταν ο ηνίοχος  του Οινομάου. Ο

Μύρτιλος ούτω  δωροδοκηθείς ικανοποιήθηκε

και σαμποτάρισε το άρμα του βασιλιά  Οινο-

μάου.  Ο Οινόμαος  ηττήθηκε, ο Πέλοπας  νί-

κησε και πήρε ως  έπαθλο την  κόρη  και  με

γνώση του τη χάρηκε,   έστω και  από δεύ-

τερο χέρι.  

Είμαι  λοιπόν έτοιμος να φωτογραφίσω, όταν

ένα χέρι επάνω στον ώμο μου, με αποτρέπει:

«Οχι φωτογραφίες». «Μα  αυτοί γύρω μας;»

του αντιλέγω. «Αυτούς εγώ δεν τους είδα.

Εσένα όμως σε βλέπω». Αλλά  η ιστορία  δεν

έληξε εδώ.  Εγώ  απομόνωσα το φλας και σε

πρώτη ευκαιρία, όταν γύρισε αλλού την

πλάτη του, έβγαλα τις φωτογραφίες που

ήθελα. 

Στη  μεγάλη  αίθουσα φυλαγμένα στοργικά

τα δυτικά και ανατολικά αετώματα από το ναό

του Δία,  σε εντυπωσιάζουν. 

Τα αετώματα είναι αυθεντικά, ανακαλύφθη-

καν το 1876 από Γερμανούς αρχαιολόγους

υπό τον  Ernest Curtius  και  όλα παραδόθη-

καν στα χέρια του ελληνικού κράτους.  Αυτά

τα αετώματα  από το 1828 τα έψαχναν ανε-

πιτυχώς οι Γάλλοι   με τον  αρχαιοκάπηλο

Dubois. Τελικά δεν τα βρήκαν αυτά,  αλλά μά-

ζεψαν  κομμάτια από τις μετώπες με τους 12

άθλους του Ηρακλή, και   μαζί  με άλλες  πο-

λύτιμες μνήμες  τις  φυγάδευσαν στο Λού-

βρο. Οι Γάλλοι όμως δεν τα έκλεψαν,  γιατί το

επίσημο Ελληνικό κράτος, που υφίστατο

εκείνο το  μοιραίο 1828, τους είχε δώσει επί-

σημη άδεια να τα πάρουν για το Λούβρο, προ-

φανώς ως   μιασματικά,  ίσως και θρησκευτικά

απόβλητα. Για τη φυγάδευση είχε καταστρω-

θεί ολόκληρο σχέδιο και είχε επιστρατευθεί

ένας ολόκληρος  λόχος από το Γαλλικό εκ-

στρατευτικό σώμα. Τους άνδρες του Γαλλικού

λόχου, τους βοηθούσαν  ασμένως και ντόπιοι

βαστάζοι, οι οποίοι κατά τη μεταφορά, όταν

δεν τους έβλεπαν οι  Φράγκοι επιστάτες, από

θρησκευτικό μίσος σπάζανε μύτες και αυτιά

και ό,τι άλλο μπορούσαν.   Αυτά για να μην

ξεχνιόμαστε και κλαψουρίζομε.

Την άλλη εβδομάδα η συνέχεια πάλι στην

αρχαία  Ολυμπία, και με άλλα πιο ενδιαφέ-

ροντα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σημ, η βιβλιογραφία στο τέλος 

Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:

Βαδίζοντας στην αρχαία Ολυμπία...

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, εδώ και 14

χρόνια, ερευνά, καταγράφει και  προβάλλει θέματα της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών, του περιβάλλοντος,

αναδεικνύει  ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των Μεσο-

γείων, της Λαυρεωτικής και της ευρύτερης της περιοχής.

Η βιωματική επαφή με την περιοχή και την Τοπική της Ιστο-

ρία αναδεικνύεται και προβάλλεται με στόχο να συνειδη-

τοποιήσει η νέα γενιά που διαδέχεται την προηγούμενη,

τη σύνδεση/γεφύρωση στοιχείων του παρελθόντος με την

καθημερινή του ζωή και τη αξία διατήρησης της παράδο-

σης. 

Με τίτλο «Πολιτιστικές Περιηγήσεις», το ΕΚΤ&Π διοργα-

νώνει στην περιοχή της Μεσογαίας & Λαυρεωτικής μονοή-

μερες εκδρομές  ή δίωρες  περιηγήσεις.

1. ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ:

α. «Οχυρό» Ραφήνας: Αρχαίο Λατομείο, Πόλη του Αραφή-

νος, Οχυρό (οχυρωματικά έργα των Γερμανών), αθλητικές

εγκαταστάσεις, σχολεία, εκκλησάκι Παναγίτσας, Τάφος

Καβουνίδη, οχυρωματικά έργα κοντά στο εκκλησάκι.

β. Γνωριμία στις παραλίες της Ραφήνας, η ιστορία τους

(από το 3.000 π.Χ.). Οχυρό, Παναγίτσα, μνήμα Καβουνίδη, Πα-

ραλίες Πρωτέα-Νηρέα-Ασκηταριού-Μελτεμιού  και Κολυμβητήριο.

γ. Στα  Ίχνη  των Λιγνιτωρύχων της Διασταύρωσης Ρα-

φήνας. Μνημείο Λιγνιτωρύχων, Ι. Ναός Αναλήψεως, στοές, παλιά

γέφυρα, μαρμάρινη επιγραφή, ερειπωμένο σπίτι Γ. Ρίγγου, Ι.Ν. Αγ.

Βαρβάρας, Αρχαιολογικός χώρος Ν.  Βουτζά.

δ. Γνωρίζοντας τον Βαλανάρη και τους Νερόμυλους
1η διαδρομή: Οδός Αχαιών (οικισμός Ντράφι), Μυκηναϊκή ταφή (θο-

λωτή     κατασκευή), Αλώνι (ερειπωμένα κτίσματα), Βυζαντινός

ναός, Ρέμα Βαλανάρη, Νερόμυλος, Λίθινη γέφυρα.

2η διαδρομή:  Βυζαντινός οικισμός και σύγχρονος χριστιανικός Ι.

Ναός (κτισμένος σε ερείπια αρχαίου ναού), Ανεμόμυλος (στην

όχθη του ρέματος), Επίγειος αγωγός ρωμαϊκής περιόδου, Ρωμαϊ-

κός νερόμυλος.  Παλαιοντολογικό Μουσείο Πικερμίου (όπου υπάρ-

χουν ευρήματα 6,5 χιλιάδων ετών).

ε. Πικέρμεια : Βαλανάρης και όχθες του. Συναντάμε παλαι-

οντολογία-αρχαιολογικούς χώρους –οχυρά Γερμανών –

Κισδάρι- Μουσείο Παλαιοντολογίας

Μαραθώνας περιήγηση στον Τύμβο, Αρχαιολογικό Μουσείο,

Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο, Μουσείο  Μαραθώνιου Δρόμου,

Λίμνη Μαραθώνα –Φράγμα- Μουσείο ΕΥΔΑΠ (καφές) -Ραμνούντα

(Αρχαίος Ναός Νέμεσης),Τρόπαιο, παραλία  Αγ. Ανδρέα (Φαγητό) 

ΛΑΥΡΙO: περιήγηση στα ιστορικά μνημεία της πόλης, Αρχαιολο-

γικό και Ορυκτολογικό Μουσείο, Τεχνολογικό και Πολιτιστικό

Πάρκο.  Αρχαίο Θέατρο Θορικού, Αγ. Νεκτάριος Καμάριζας, Ναός

Ποσειδώνα στο Σούνιο και στον υδροβιότοπο στα Λεγραινά.

Οι περιηγήσεις στην Ραφήνα και το Πικέρμι γίνονται από

τον Δημήτρη Μακρή, ερευνητή Τοπικής Ιστορίας.

Στους συμμετέχοντες δίνεται τιμητικό δίπλωμα.

Η συμμετοχή κάθε ατόμου είναι 3€.  

Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί, 

τηλ. 210 6020026, e-mai: vakiousi@otenet.gr

Περιηγήσεις με το “Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού”
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-Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω δασκάλα.
-Ναι μωρή, εδώ μία έχω, εσένα, και με τρελαίνεις,
σκέψου νά ’χεις σαράντα διαόλια να σε διαολίζουν.
-Εγώ θα γίνω δασκάλα.
Κι έγινε δασκάλα η Ευγενία.

Μεγάλωναν κι άλλο κι έλαμπαν τα μεγάλα γκριζο-

πράσινα μάτια της μέσα στην τάξη. Λίγα παιδό-

πουλα άντεχαν κείνο το διαπεραστικό της βλέμμα,

σαν τα κοιτούσε και τα μάλωνε. Τότε π’ ανέβαινε

οκτάβες η κρυστάλλινη φωνή της και σου τρύπαγε

τ’ αυτιά.

-Δείξε μου τα χέρια σου, πω πω τι βρώμα είν’ αυτή;
Η ίδια μοσχομύριζε πάντα σαπούνι κι ήθελε όλα

γύρω της ν’ αστράφτουν. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.

Τη μάλωναν οι συναδέλφισσές της:

-Κοπέλα μου άμα δεν δουλεύεις τον χάρακα δεν
γίνεται δουλειά, θα σε καβαλήσουν.
-Εγώ, τη μέρα που θα χτυπήσω παιδί θα παραι-
τηθώ.
Μόνο η κρυστάλλινη φωνούλα «έδερνε» και τα μα-

τάκια τα γκριζοπράσινα όταν θύμωναν.

-Θύμισέ μου να σε δείρω.

Αλλά δεν τό ‘κανε ποτέ.

Την λάτρευαν τα πιτσιρίκια. Φορές αρκούσε μόνο

να τα κοιτάξει γιά να σταματήσουν τη σκανταλιά.

Λυπημένα έσφαζαν πιό πολύ τα μάτια της.

Πάντοτε κρατούσε μετά το σχόλασμα τους πιό

αδύνατους μαθητές και τους διάβαζε. Ώρα πολλή

αφού πιά είχε κλείσει το σχολειό ξεκίναγε η Ευγε-

νία γιά το φτωχικό της. Δυό γάτες κι ένα μαύρο

σγουρομάλλικο σκυλάκι την περίμεναν να γυρίσει.

Μόνη της έμενε.

Στοίβες τα βιβλία στο δωμάτιο και στο σαλονάκι,

δεν τα χωρούσε η μικρή βιβλιοθήκη. Και δυό ζευ-

γάρια ματογιάλια στο γραφείο της, να βοηθούν τα

ματάκια της στα ξενύχτια πάνω στων παιδιών της

τα τετράδια.

Όμορφη γυναίκα, την ήθελαν πολλοί, αλλά τους

πάγωνε η ματιά της. Τον έκοβε τον βήχα με το «κα-

λημέρα». Μέχρι που της την κόλλησαν τη ρετσινιά:

«Μιξοπάρθενη». Δεν έδινε σημασία. Τα παιδιά της,

οι μαθητές της ήταν όλος ο κόσμος της. Δικά της

παιδιά, τό ‘χε συνήθειο να περνά τ’ απογεύματα

από τα σπίτια τους, να δει τι κάνουν.

-Έτσι βρε σκασμένα, τον φόβο μου νά ‘χετε, τους

έλεγε και γελούσε.

Τό ‘ξεραν τα παιδιά ότι μιά μέρα τον χρόνο, στο μά-

θημα γιά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα

δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα στα γκριζοπράσινα

μάτια της δασκάλας τους. Αλλά δεν ήξεραν το

γιατί.

Άντρες πιά και γυναίκες με παιδιά δικά τους, χρό-

νια πολλά μετά και τηλεφώνησε ένα βράδυ ο πρό-

εδρος του συλλόγου τους:

-Πέθανε η Ευγενία.
Δεν έλειψε κανείς απ’ το στερνό αντίο στη Δα-

σκάλα.

Δυό ονόματα στο μνήμα.

Ευγενία Περαντζάκη - ετών ..

-και στο πλάϊ της-

Ανθυπολοχαγός Ηλίας Περαντζάκης

Έπεσε υπέρ Πατρίδος

13 Νοεμβρίου 1940.

Ευγενία, Δασκάλα μου αγαπημένη, Θεός σχωρέσ’

την ψυχούλα σου.

“Mαφιόζικες” τακτικές

Τη δημιουργία Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων, η οποία θα

δομηθεί  με βάση την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, εξετάζει το

υπουργείο Υποδομών, μετά την ακύρωση της ιδιωτικο-

ποίησης της τελευταίας από το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας, αλλά και τα ποσά που εισέπραξε από οφειλές του

Δημοσίου, ενόψει της ιδιωτικοποίησης. Το σχέδιο περι-

λαμβάνει και την εμπλοκή του νέου φορέα στο πεδίο των

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Στόχος του υπουργού Υποδομών είναι η εμπλοκή της

ΕΥΔΑΠ στην ΕΥΑΘ, για να προχωρήσει η πώληση τους. 

Απορίες και ερωτηματικά

Οι κάτοικοι των 3Β όλο το καλοκαίρι έχουν βιώσει μία τρι-

τοκοσμική κατάσταση από πλευράς καθαριότητας των πό-

λεων και ιδιαίτερα της Βούλας. Τα τηλεφωνήματα στην

εφημερίδα για παράπονα ήταν καθημερινά.

Σκούπα στους δρόμους και στη λαϊκή αγορά  είχε να

φανεί δύο μήνες και πλέον.

Σε κάποια δημοτικά συμβούλια που έγιναν ακούγονταν

φωνές διαμαρτυρίας από τα έδρα της αντιπολίτευσης,

αλλά και εύσημα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο που κάνει

υπερπροσπάθειες...

Κι ενώ μας έλεγαν ότι η σκούπα είναι χαλασμένη, οι αρ-

πάγες το ίδιο, τα περισσότερα οχήματα “αραχνιασμένα”

λόγω βλάβης, ξαφνικά είδαμε την επομένη - κυριολεκτικά

- την επομένη της παράδοσης του τ. δημάρχου στον νυν,

ημέρα Παρασκευή και δύο ημέρες πριν την ορκωμοσία,

το Σάββατο πρωί να βγαίνει η σκούπα και να σκουπίζει

τους δρόμους, nα αποσύρονται ογκώδη αντικείμενα, την

Πέμπτη να πλένεται η λαϊκή αγορά! 

Και γεννάται εύλογα η απορία από πολλούς: πού ήταν

όλοι αυτοί όλο το καλοκαίρι; Η νέα δημοτική αρχή δεν

είχε καν αναλάβει τυπικά.

Πώς ξαφνικά λειτούργησαν, ενώ ήταν σε βλάβη, όλα τα

μηχανήματα του δήμου;

Είναι σοβαρότατα ερωτήματα, που ζητούν απαντήσεις,

γιατί δεν θέλω να σκεφθώ ότι υπήρξε “δάκτυλος” από

πλευράς εργαζομένων να βρωμίσει η πόλη...

“Η αναδιάρθρωση του δημοσίου

χρέους, αποτελεί κυριαρχικό 

δικαίωμα μιας χώρας”

Μία ιστορική απόφαση πήρε ο ΟΗΕ, μετά από αίτημα της

Αργεντινής, το οποίο δίνει ένα “μάθημα” στους τοκογλύ-

φους (επενδυτικά funts) και ξεμπροστιάζει τους εθελό-

δουλους δικούς μας εκπροσώπους. 

Η  απόφαση που έλαβε ο ΟΗΕ λέει ότι «η αναδιάρθρωση
του δημοσίου χρέους, αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα
μιας χώρας».
Η διαδικασία δεν μπορεί να ματαιωθεί, ούτε να εμποδι-

στεί από ένα άλλο κράτος ή ιδιώτες πιστωτές, όπως είναι

οι λεγόμενοι «γύπες». 

Με την απόφαση που προκάλεσε η μαχητική πρόεδρος

της Αργεντινής Cristina Fernandez de Kirchner, μπαίνουν

τα θεμέλια για ένα νέο νομικό πλαίσιο, που θα προστα-

τεύει τα κράτη από τις επιθέσεις κερδοσκόπων, όπως συ-

νέβη στην περίπτωση της Αργεντινής.

Αναμφίβολα το ψήφισμα δημιουργεί νέα δεδομένα

στην παγκόσμια οικονομία και έρχεται σε μια στιγμή κατά

την οποία πολλές χώρες, αγωνίζονται ή αγωνίστηκαν επί

χρόνια προκειμένου να πετάξουν από πάνω τους, τα δυ-

σβάσταχτα χρέη, λόγω τοκογλυφικών επιτοκίων. Εχει το

δικό του μεγάλο πολιτικό «βάρος» σε διεθνές οικονομικό

επίπεδο.

Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, έρχεται την καταλλη-

λότερη χρονική στιγμή, και για την  Ελλάδα που αντιμε-

τωπίζει επίσης «πρόβλημα χρέους». 

Είναι όμως έτσι; 

Οχι αγαπητοί μου

Η Ελλάδα, όχι μόνο δεν ψήφισε υπέρ της απόφασης

αλλά απείχε από την ίδια την ψηφοφορία, δηλώνοντας

έτσι έμπρακτα και την εθελόδουλη πολιτική της επιβε-

βαιώνοντας έτσι ότι έχει παραιτηθεί από οποιαδήποτε

διεκδίκηση υπέρ των συμφερόντων της χώρας αναφο-

ρικά με τη διαπραγμάτευση του χρέους και όχι μόνο.

Αποδεικνύεται ότι η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου,

δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, ως διαπραγματευτικό

όπλο, ένα ισχυρό χαρτί στο πλαίσιο της συζήτησης για

τη διευθέτηση του χρέους, στη διεκδίκηση για «απομεί-

ωση», την ιστορική απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. 

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την πρότασης παρου-

σίασε η «ομάδα των 77» αναπτυσσόμενων χωρών. Υπέρ

τάχθηκαν 124 χώρες, 11 κατά,  και 41 απείχαν από την

ψηφοφορία. Μεταξύ των χωρών που απείχαν ήταν οι

ΗΠΑ και όλες οι χώρες της Ε.Ε. όπως και η Ελλάδα.

Το εν λόγω ψήφισμα τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της

έγκαιρης, ολοκληρωμένης και βιώσιμης λύσης στα προ-

βλήματα χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών με απώ-

τερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη χωρίς

αποκλεισμούς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις

ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες. Επιπλέον ζητά εντατικο-

ποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη των κρίσεων

χρέους  και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προκει-

μένου να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Μιά Δασκάλα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Με απόφαση που φέρει την υπογραφή του Προ-

έδρου της Βουλής Ευάγγελου Μειμαράκη, θα

δοθεί οικονομική ενίσχυση 30.000 ευρώ στην Ένωση

τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών από τον προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2014 για την κάλυψη των λειτουργικών τους

δαπανών. Πού σας φαίνεται το περίεργο. Είχαν συνηθίσει με

άλλα ποσά όταν κάθονταν στην καρέκλα τους και τώρα τους

φαίνοναι λίγα αυτά που παίρνουν. 

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μπήκε γιαγιά σε άδειο λεωφορείο και δεν έκατσε γιατί

δεν είχε ποιόν να σηκώσει...

4 Της εξηγείς για 16η φορά τι είναι οffside και το ξεχνάει σε

15sec. Θα θυμάται για πάντα όμως ότι μία Τρίτη, πριν 7

μήνες,18:36 της είπες ότι πάχυνε...

4 Αυτός που είπε ότι με την συζήτηση όλα λύνονται, στάνταρ

δεν είχε γυναίκα. 

4 Ανεβάζουν οι γυναίκες φωτογραφίες από διάσημες χωρίς

βάψιμο και παθαίνουν σοκ! Από αυτό και μόνο έπρεπε να μας

καταλαβαίνουν

4 Η τελευταία φορά που με είπε καποιος ωραίο ήταν στο περί-

πτερο που είχα ακριβώς τα ψιλά και μου λέει, ωραίος.

Μετά τα χαλασμένα τρόφιμα και τα κόπρανα των

γουρουνιών, Κορεάτες ερευνητές αποδεικνύουν

ότι μπορούμε να παράγουμε ενέργεια και από τα απο-

τσίγαρα. 

Κι όμως οι γόπες των αποτσίγαρων από σκουπίδια

που ρυπαίνουν δρόμους και παραλίες -προσβάλλον-

τας το κοινωνικό σύνολο- μπορούν να εξελιχθούν σε

πολύτιμες πρώτες ύλες για την ανάπτυξη των συ-

στημάτων αποθήκευσης ενέργειας νέας γενιάς.

Εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο απορρίπτονται κάθε

χρόνο 5,6 τρισεκατομμύρια τσιγάρα ή 766.571 μετρι-

κοί τόνοι αποτσίγαρων.

“Η μελέτη μας έδειξε ότι τα φίλτρα των χρησιμοποιημέ-

νων τσιγάρων μπορούν να μετατραπούν σε ένα υλικό

υψηλής απόδοσης με βάση των άνθρακα. Η διαδικασία

περιλαμβάνει ένα μόλις βήμα και ταυτόχρονα παρέχει μια

πράσινη λύση στις ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας”

αναφέρει ο καθηγητής Γιόνγκχεοπ Γι από το Εθνικό Πα-

νεπιστήμιο της Σεούλ.

Οι γόπες των τσιγάρων αποτελούνται από ίνες οξικής

κυτταρίνης, τις οποίες οι Kορεάτες επιστήμονες μετέ-

τρεψαν σε ανθρακικό υλικό με τη διαδικασία της πυρό-

λυσης. Το υλικό που προέκυψε έχει πολλούς μικρούς

πόρους, ιδιότητα που το καθιστά ιδανικό για την κα-

τασκευή υπερπυκνωτών.

Τοποθετώντας το νέο υλικό σε ένα ηλεκτρόδιο, οι επι-

στήμονες κατάφεραν να ελέγξουν την απόδοσή του,

να μετρήσουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο απορ-

ροφά και απελευθερώνει ιόντα ηλεκτρολυτών, σε ένα

σύστημα με τρία ηλεκτρόδια.

Το υλικό αποθήκευσε περισσότερη ηλεκτρική ενέρ-

γεια από τα είδη άνθρακα που κυκλοφορούν στο εμ-

πόριο, αλλά και από άλλες εναλλακτικές που

βασίζονται στον άνθρακα, όπως το γραφένιο και οι αν-

θρακικοί νανοσωλήνες.

Πέρα από  την ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέρ-

γειας, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τεχνολογία

τους μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση στο πε-

ριβαλλοντικό πρόβλημα των αποτσίγαρων.

πηγή: econews

Γήπεδο ποδοσφαίρου που φωταγωγείται 

από την ενέργεια των παικτών!

“Έξυπνη” ενέργεια

Είναι το πρώτο γήπεδο που λειτουργεί με κινητική

ενέργεια και βρίσκεται σε μία φτωχογειτονιά του Ρίο

Ντε Τζανέιρο. Το εκπληκτικό αυτό γήπεδο φωτίζεται

τη νύχτα χρησιμοποιώντας την ενέργεια των παικτών

που παίζουν μέσα σε αυτό.

Στο πλαίσιο του έργου, που χρηματοδοτείται από την

Royal Dutch Shell, περίπου 200 ενεργειακές κυψέλες

που κατασκεύασε η βρετανική εταιρεία Pavegen εγ-

καταστάθηκαν στο μήκος του γηπέδου.

Μάλιστα οι ερευνητές αισιοδοξούν, ότι αυτή η ιδέα

θα είναι χρήσιμη μελλοντικά για την φωταγώγηση

ολόκληρων πόλεων.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Πελέ βρέθηκε στην πα-

ραγκούπολη Μόρο ντα Μινιέρα και παρακολούθησε

μια τοπική παιδική ομάδα να “ανάβει” το γήπεδο για

πρώτη φορά και δήλωσε πως ελπίζει ότι το νέο γή-

πεδο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών της πε-

ριοχής όχι μόνο προς το ποδόσφαιρο, αλλά και προς

την επιστήμη.                                           Πηγή: techit.gr  

Σουηδός υπνοβάτης, αθωώ-

θηκε στο Εφετείο του Σούν-

τσβαλ από την κατηγορία

του βιασμού, καθώς οι δικα-

στές έκριναν ότι την ώρα

εκείνη υπνοβατούσε και

άρα δεν είχε γνώση του τι

έκανε, αποφεύγοντας έτσι

την ποινή των 2 χρόνων φυ-

λάκισης που αρχικά είχε κα-

ταδικαστεί. 

Οι δικαστές πείστηκαν κυ-

ρίως μετά την κατάθεση

ενός γιατρού, ειδικού σε θέ-

ματα ύπνου, ο οποίος είπε

ότι ο 26χρονος μπορεί να

πάσχει από σεξυπνία, μια

κατάσταση κατά την οποία

ο ασθενής έχει σεξουαλικές

επαφές κατά τη διάρκεια

του ύπνου του, χωρίς να το

αντιλαμβάνεται.

Τον ισχυρισμό του δράστη

επιβεβαίωσε επίσης και η

πρώην σύντροφός του.

Σύμφωνα με ψυχίατρους η

σεξυπνία - μια κατάσταση

για την οποία δεν υπάρχουν

επαρκείς μελέτες - είναι μια

διαταραχή του ύπνου παρό-

μοια με την υπνοβασία.

Οι πάσχοντες δεν έχουν

καμμία συνείδηση των πρά-

ξεών τους.

Αθώος ο βιαστής
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Ευχές προς Δημάρχους 
από τον Αντιπεριφερειάρχη 

Πέτρο Φιλίππου

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ο

νέος Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου απέστειλε

στους Δημάρχους της Ανατ. Αττικής τις παρακάτω ευχές. 

Φίλε Δήμαρχε,       

Σε μια δύσκολη στιγμή για την χώρα και τους πολίτες ανα-

λαμβάνουμε την ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής.  Γνωρίζετε ότι οι συνθήκες για την

Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας είναι κατεξοχήν δύσκολες,

έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τρία τελευταία χρόνια,

αποτέλεσμα της παρατεταμένης

κρίσης αλλά και των μνημονιακών

πολιτικών που έχουν επιβληθεί

στη χώρα μας.

Η Αυτοδιοίκηση ήταν αυτή που

κατεξοχήν σήκωσε το βάρος της

οικονομικής κρίσης αφού οι  τε-

ράστιες περικοπές που έγιναν σε

συνδυασμό  με τις  δυσκολίες από

την γραφειοκρατία του Καλλι-

κράτη, έχουν δυσχεράνει πάρα

πολύ την ομαλή λειτουργία του

θεσμού. 

Μέσα λοιπόν από αυτές τις συν-

θήκες καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες

των πολιτών μας, που πρόσφατα μας εμπιστεύτηκαν  την

Διοίκηση των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατ. Αττικής.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύει στην ισότιμη σχέση

μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και Δήμων γιατί είναι

κοινοί οι στόχοι μας προκειμένου να επιλυθούν τα αυξη-

μένα προβλήματα της Περιφέρειάς μας.

Αναλογιζόμενοι λοιπόν τη μεγάλη  μας ευθύνη  και με

γνώμονα την αξιοπρέπεια την αλληλεγγύη  και το σεβα-

σμό στους πολίτες της Ανατολικής Αττικής,

Μαζί με τις ευχές μου για καλή επιτυχία στο έργο σας, 

Εύχομαι  καλή θητεία, μία γόνιμη, ουσιαστική και δημι-

ουργική συνεργασία.

Είμαι πάντα στη διάθεσή σας,

Φιλικά,

Ο    Αντιπεριφερειάρχης  Ανατ. Αττικής

Πέτρος  Φιλίππου 

Εχουμε λάβει επιστολή από τον

Βασίλη Παναγάκη, που κατοικεί

έναντι της “ταλαίπωρης” πλατείας

Πηγαδακίων, που σήμερα είναι μία

ανοιχτή χαβούζα.

Εχουμε χύσει πολύ μελάνι για τη

συγκεκριμένη “πλατεία”, η οποία

θα δημιουργηθεί με την απαλλο-

τρίωση δύο οικοδομικών τετραγώ-

νων (303Α & 303Β), τα οποία

πρέπει να αποζημιώσει ο Δήμος

στους ιδιοκτήτες τους.

Πολλά τα “κόλπα” των δημοτικών

αρχόντων από ετών.
Πριν τέσσερα περίπου χρόνια εκδό-

θηκε οικοδομική άδεια στο ένα Ο.Τ.

και ο ιδιοκτήτης έβαλε τις μπουλντό-

ζες και άρχισε να σκάβει.

Τους σταμάτησε ο Δήμος και οι κάτοι-

κοι της περιοχής και έγινε ανάκληση

της Οικοδομικής Αδείας.

Δεν προχώρησε, η διαδικασία όμως

ώστε να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες

και να ξεκινήσει η κατασκευή της “τα-

λαίπωρης” πλατείας.

Είναι πολλά τα λεφτά και οι εποχές

δύσκολες. Ο Δήμος όμως έχει κατα-

βάλλει ήδη 300.000 ευρώ.

Ο Β. Παναγάκης έχει στείλει επιστολή

προς το Δήμο 3Β από τις 19/12/13

αλλά απάντηση - όπως σημειώνει - δεν

έλαβε.

Στην επιστολή του επισημαίνει ότι ο

Δήμος “φέρεται από πληροφορίες” να

έχει ολοκληρώσει την απαλλοτρίωση

μεγάλου και ενιαίου τμήματος του

303Α Ο.Τ. Επίσης σημειώνει ότι διαθέ-

τει και στοιχεία τα οποία το τεκμηριώ-

νουν και «ταυτόχρονα δημιουργούν
εύλογα ερωτήματα και απορίες, που
χρήζουν άμεσης από μέρους σας αν-
τιμετώπισης», γράφει στην επιστολή

και συνεχίζει.

1. Το κτηματογραφικό διάγραμμα το

οποίο συνοδεύει την πράξη αναλογι-

σμού 2/2005 της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου και 

2. Το κείμενο της ίδιας πράξης.

Μετά από προσεκτική εξέταση αυτών

των στοιχείων τεκμαίρεται ότι,

α. Εχουν πλήρως αποζημιωθεί από το

Δήμο ή αυτοαποζημιωθεί τμήματα του

303Α Ο.Τ τα οποία συναποτελούν ενι-

αία έκταση, οποία συναπαρτίζεται:

1. Από τμήμα της ιδιοκτησίας Κουτου-

λάκη το οποίο αυτοαποζημιώθηκε εμ-

βαδού 10Χ49 = 210μ2

2. Από τμήματα των ιδιοκτησιών Κου-

τουλάκη, Κωστάκη και Πλαστουργού

εμβαδού 26Χ49 = 1274 μ2

3. Από λωρίδα πλάτους 5 μ. που μετέ-

χει στο μισό πλάτος του αδιάνοικτου

πεζοδρόμου της οδού Ρίτσου 5Χ59 =

295μ2.

Τα τρία αυτά διακεκριμένα τμήματα

έχουν συνολικό εμβαδόν 1779μ2 και η

έκταση αυτή σήμερα καλύπτεται από

ακαθαρσίες τετραπόδων που εγκυμο-

νούν μέγιστους κινδύνους για τη δη-

μόσια υγεία, από απορρίματα και

άλλες βρωμιές που δίνουν εικόνα τρι-

τοκοσμικής γειτονιάς, την οποία κά-

ποιοι “εξειδικευμένοι” την

παρουσίασαν ως τόπο της Εδέμ και

πέτυχαν ως αξία της γης 1900€/μ2 με

το Δήμο θεατή.

Τη ζοφερή αυτή εικόνα έχετε τη δυ-

νατότητα να ανατρέψετε προβαίνον-

τας αμέσως στην ανάπλαση της

έκτασης, με πολύ μικρή δαπάνη, όχι

πέραν των 100.000€ και να την απο-

δώσετε στη νεολαία ή στους κάποιους

περιπατητές ή όπου εσείς αποφασί-

σετε.

Και καταλήγει η επιστολή: «Από όσα
προηγήθηκαν εύλογα ανακύπτει το
ερώτημα, γιατί μέχρι σήμερα ο Δήμος
δεν προχώρησε στην ανάπλαση του
χώρου αυτού που σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Ν. 2882/2001 ασφαλώς
θα έχει μεταγράψει ως περιουσία του
στο υποθηκοφυλακείο».

Περί της ταλαίπωρης “πλατείας” Πηγαδακίων

Ως Γραμματέας  για θέματα Τοπικής Αυτο-

διοίκησης του ΙΝΚΑ /Γενική Ομοσπονδία Κα-

ταναλωτών Ελλάδος  θεωρώ ως

ανεπίτρεπτη την  εφαρμογή του   Άρθρου

9 παρ. 3 του Νόμου 2503/97 από εκπρόσω-

πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμέ-

νου να εισπραχτούν οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές  από  χρέη των Δημοτών και των

τοπικών επιχειρήσεων.

Σε τέτοιες οικονομικές συγκυρίες για όλους

μας καλό θα είναι να υπάρχει σύνεση, ψυ-

χραιμία  και ωριμότητα. Μην ανοίξουμε

τους «Ασκούς του Αιόλου».

Αναγνωρίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο του

συγκεκριμένου νόμου πραγματικά, είναι το

τελευταίο «όπλο» των εκπρόσωπων των

Δημοτικών αρχών, αλλά και των Οικονομι-

κών Υπηρεσιών των Δήμων, προκειμένου να

εισπράξουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη  των πο-

λιτών& Επιχειρηματιών  προς τους Δήμους.

Όμως αναγνωρίζουν οι εκπρόσωποι της Τ.Α

ότι το μπλοκάρισμα του ΑΦΜ του Δανει-

ολήπτη ισοδυναμεί με «φορολογικό θά-

νατο»  αλλά και με «θάνατο» της τοπικής

οικονομίας?

Προτείνω Ψυχραιμία.

Απευθύνω έκκληση προς όλους τους συνά-

δελφους της Τ.Α  και τους καλώ να εξετά-

ζουν  όλες τις δυνατές προσπάθειες «φιλι-

κού διακανονισμού» μεταξύ Δήμου και Δα-

νειολήπτη πριν την εφαρμογή του άρθρου

9.

Ακόμα μην ξεχνάνε ότι,  πριν εφαρμοστεί

το άρθρο 9, οφείλει η εκαστοτε Δημοτική

Αρχή  να καταθέτει  ως ημερήσιο θέμα σε

ειδική συνεδρίαση του  Δ.Σ, για συζήτηση

και λήψης απόφασης και  ρύθμιση των

οφειλών προς τον Δήμο από δημότες και

επιχειρήσεις   αναλύοντας τα  Κοινωνικά –

οικονομικά Κριτήρια των Δημοτών.

Ο Διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς

και οι προτάσεις που θα κατατεθούν από

όλες τις παρατάξεις και τους Δημοτικούς

Συμβούλους, θεωρώ και  πιστεύω ότι η είναι

πιο σωστή, δίκαιη  και ορθή λύση στη Δη-

μοκρατία.

«OXI»  λοιπόν από όλους μας, στον Αιφνί-

διο "Φορολογικό θάνατο" των Τοπικών

Μ.Μ.Ε και Δημοτών, «ΝΑΙ» στην Τοπική

Ανάπτυξη.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς και  Εκτίμηση

Φώτης Αλεξόπουλος
Γραμματέας ΙΝΚΑ/ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών

Ελλάδος

Πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής 

«OXI»  στον Αιφνίδιο "Φορολογικό θάνατο" των Τοπικών Μ.Μ.Ε και Δημοτών
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Στο Δήμο Σαρωνικού

“Εγώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους της νέας Δημοτικής
Αρχής θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε αρω-

γοί και συμπαραστάτες στο έργο των εκπαιδευτικών και
των γονέων, προσπαθώντας να βελτιώνουμε τις υποδομές
και να δημιουργούμε το πιο ασφαλές και κατάλληλο περι-
βάλλον σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας”.

Γιώργος Σοφρώνης, δήμαρχος Σαρωνικού

Στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο νέος  Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου, συνοδευόμε-

νος από τους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς και Τοπικούς

συμβούλους παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού

στα σχολεία του Δήμου.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ευχήθηκε καλή σχολική

χρονιά, υγεία και δύναμη στους μαθητές, τους εκπαι-

δευτικούς και τους γονείς  προκειμένου να ανταπεξέλ-

θουν στο δύσκολο έργο τους.  

Σε ετοιμότητα τα σχολικά συγκροτήματα

του Δήμου 3Β

Τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου με την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς και με τις παρεμβάσεις των τεχνι-

κών υπηρεσιών του Δήμου βρίσκονται πλέον σε καλή κα-
τάσταση και σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων των
διευθυντών έχουν ικανοποιηθεί, επεσήμανε κατά τη διάρ-

κεια του αγιασμού ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Αγιασμός στο Κορωπί

και ενημέρωση 

Παρά τις διαδόσεις για αναστάτωση των γονιών, ο αγια-

σμός στα σχολεία του Κορωπίου, έγινε με σεβασμό και κα-

τάνυξη, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης και ο δημοτι-

κός σύμβουλος Ανδρέας Ντούνης παρευρέθηκαν στο

αγιασμό του 6ου Νηπιαγωγείου Κορωπίου. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους γονείς του 6ου Νηπιαγω-

γείου ότι θα τους μιλούσε για τη μετεγκατάσταση του σχο-

λείου, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, όπως και έγινε.

Κι αυτό γιατί πλέον οι γονείς δεν είναι εφησυχασμένοι,

μετά τις αποκαλύψεις

ότι ο ιδιοκτήτης που μι-

σθώνει το κτίριο για το

6ο Νηπιαγωγείο εκτίει

ποινή φυλάκισης για παι-

δοφιλική συμπεριφορά,

που διαπιστώθηκε σε

άλλο Δήμο.

Ο Δήμος έχει αποφασί-

σει να μεταφέρει το 6ο

Νηπιαγωγείο σε άλλο

κτίσμα, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε οι διαδικασίες και τα

έγγραφα που χρειάζονται για να ενοικιαστεί ένα κτίσμα

για σχολείο είναι πάρα πολλές και χρονοβόρες.

Ο Δήμαρχος στις 12/9 συνοδευόμενος από τον δημοτικό

σύμβουλο Ανδρέα Ντούνη- μίλησε στους γονείς του 6ου

Νηπιαγωγείου, όπου επικράτησε κλίμα κατανόησης και συ-

νεργασίας από την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων

και κηδεμόνων. 

Εξήγησε ότι οι ενέργειες για την μεταφορά του Νηπιαγω-

γείου σε άλλο κατάλληλο κτίριο (το κτίριο είχε ενοικιαστεί

το 2004-2005 από προηγούμενη δημοτική αρχή) βρίσκον-

ται σε πλήρη εξέλιξη.  

Τέσσερα είναι τα  κτίρια προς εξέταση από επιτροπή της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την επιλογή. Εντός τρι-

μήνου αναμένεται η μετακόμιση λόγω των αναγκαίων γρα-

φειοκρατικών και ουσιαστικών φυσικά διαδικασιών. 

Για το διάστημα αυτό ο δήμος λαμβάνει ήδη προληπτικά

μέτρα φύλαξης στο Νηπιαγωγείο με δημοτικό φύλακα –

για ψυχολογικούς κυρίως λόγους-και σε συνεργασία με

την Αστυνομία. 

Ιδιαίτερα στάθηκε στον προγραμματισμό της κατασκευής

των νέων σχολείων (συμπεριλαμβάνεται η στέγαση και

του 6ου Νηπιαγωγείου) στα επόμενα δύο έτη που θα ανα-

κουφίσουν την μαθητική κοινότητα. 

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Κρωπίας ευ-

χήθηκε εκ νέου καλή χρονιά και διαβεβαίωσε ότι αυτή η

δημοτική διοίκηση κάνει τα πάντα για την ασφάλεια των

παιδιών και την εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων για κα-

λύτερη εκπαίδευση και την απάλειψη κάθε ανησυχίας των

γονέων σε αυτές τις δύσκολες μέρες της οικονομικής

υστέρησης των οικογενειών και της κοινωνικής σήψης. 

Αγιασμός στα σχολεία 

Στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος, διαβεβαίωσε ότι ο

Δήμος Παλλήνης, όπως και στο παρελθόν, θα είναι

πάντα διπλά στην Εκπαιδευτική Κοινότητα και ζήτησε

από τους μαθητές να αφήσουν τα προβλήματα στους

μεγαλύτερους και οι ίδιοι να αφιερωθούν στην μελέτη

και τα μαθήματά τους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης  παρέστη στoυς Αγιασμούς του

Νηπιαγωγείου Ανθούσας, του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Γέρακα και στου 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης.

Ευχές από το Δήμαρχο

Μαρκοπούλου

Σωτήρη Μεθενίτη

Οι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής

και ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτή-

ρης Ι. Μεθενίτης, εύχονται σε μαθη-

τές, γονείς, δασκάλους και

καθηγητές, μία δημιουργική και μορ-

φωτικά γόνιμη, σχο-

λική χρονιά!

Ταυτόχρονα, δηλώ-

νουμε ότι ο Δήμος

Μαρκοπούλου, θα

βρίσκεται στην

πρώτη γραμμή της

μάχης, διεκδικώντας

αγωνιστικά από την Κυβέρνηση, την

επίλυση των σημαντικότερων προ-

βλημάτων της Εκπαίδευσης.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε, ότι σ’

αυτήν την μάχη, θα έχουμε καθημε-

ρινό αρωγό και την Περιφέρεια Αττι-

κής, η οποία θα πρέπει άμεσα να

συμβάλει στην λύση του προβλήματος

της μεταφοράς των μαθητών και εάν

χρειαστεί, να συμβάλλει ιδιαίτερα,

στην βραχυπρόθεσμη λύση του προ-

βλήματος στην περιοχή μας, μέσω

των Αστικών Συγκοινωνιών, αλλά και

του ΚΤΕΛ Νομού Αττικής.

Καλή Σχολική Χρονιά!
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Mια καλή κίνηση των  δημάρχων Σπάτων-

Αρτέμιδος και Κρωπίας, ήταν η διανομή τόν-

νων από ροδάκινα και νεκταρίνα σε

ευπαθείς ομάδες των αντίστοιχων Δήμων.

5 τόννοι ροδάκινα σε 500 οικογένειες του

Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, διατέθηκαν δω-

ρεάν από τη Βέροια.

Η διανομή έγινε από τη Διεύθυνση Κοινωνι-

κής Πολιτικής του Δήμου, με επικεφαλής

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Λάμπρου Πανα-

γιώτη στις οικονομικά ευπαθείς οικογέ-

νειες.

Δωρεάν φρούτα, ροδάκινα και νεκταρίνια,

διατέθηκαν και από τον Δήμο Κρωπίας σε

δικαιούχους μέλη των δημοτικών κοινωνι-

κών δομών: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινω-

νικό φαρμακείο, Κέντρο Ημερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ (Κέντρου,

Κίτσι, Αγία Μαρίνα), δημοτικοί παιδικοί

σταθμοί, Επίσης, δόθηκαν φρούτα σε όλα

τα σχολεία του Κορωπίου, στα Φιλόπτωχα

ταμεία των Ενοριών για να τα διαθέσουν

στους δικαιούχους τους και στα μέλη του

προγράμματος κοινωνικής βοήθειας της

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που εξελίσ-

σεται σε συνεργασία με τον Δήμο. 

Τα εξαιρετικής ποιότητας φρούτα, ροδάκινα

και νεκταρίνια, διατέθηκαν από τον Αγρο-

τικό Συνεταιρισμό Βέροιας Venus Growers

στο πλαίσιο της δωρεάν διανομής φρούτων

που αποφασίστηκε από το Υπ. Αγροτικής

Ανάπτυξης  λόγω του επιπτώσεων του απο-

κλεισμού εξαγωγής φρούτων στην Ρωσία.

Τον συντονισμό της οργανωμένης διάθεσης

των φρούτων είχε το Γραφείο Δημάρχου

ενώ συνέδραμαν υπάλληλοι των δημοτικών

κοινωνικών δομών και του αμαξοστασίου. 

Τα ροδάκινα, να θυμίσουμε, σαπίζουν στα τε-

λάρα, αφού η εξαγωγή προς Ρωσία έχει στα-

ματήσει λόγω του εμπάργκο που αποφάσισε

η Ε.Ε. προς Ρωσία και το κλείσιμο των εισα-

γωγών της Ρωσίας από τις χώρες της Ε.Ε.

Παρλ’ όλα αυτά, οι τιμές τους στην αγορά

είναι σε υψηλά επίπεδα!!

Δωρεάν διανομή ροδακίνων στα Σπάτα και στο Κορωπί

Ορίστηκαν οι νέοι 
αντιδήμαρχοι στο Κορωπί

Ανδρέας Ντούνης, αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονο-

μικών, διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης και αναπληρωτής Δημάρχου. σε

περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Δι-

εύθυνση ΚΕΠ.Ο κ. Ντούνης ορίζεται και πρό-

εδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Θοδωρής Γρίβας, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας

και Πολιτισμού και πολιτικής προστασίας.

Aρμοδιότητες εποπτείας, συντονισμού και

ευθύνης του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτι-

κής, πολιτικών ισότητας των φύλων και προ-

αγωγής της δημόσιας υγείας, δημοτικών

ιατρείων, του γραφείου Πολιτισμού, Αθλητι-

σμού και Νέας γενιάς. Σε συνεργασία τέλος,

με τον  αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών N. Γιαννάκο έχει

την ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου και δικτύου

ύδρευσης του βορείου τομέα του Δήμου αντίστοιχα

Νικόλαος Γιαννάκος, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής. Ο Ν. Γιαννάκος έχει την εποπτεία,

τον συντονισμό και την ευθύνη του νέου

χρηματοδοτικού εργαλείου για την τοπική

αυτοδιοίκηση, του νέου ΕΣΠΑ, με την νέα

ονομασία, Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης

(Σ.Ε.Σ.) που αφορά την περίοδο 2014-2020. 

Αντώνιος Κορωνιάς, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, απο-

κομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων

υλικών, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων,

ειδικών και εξωτερικών συνεργείων, διαχεί-

ρισης και συντήρησης οχημάτων. Σε περί-

πτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον

αναπληρώνει, ο αντιδήμαρχος Κοιν.Προ-

στασίας και Πολιτισμού Θοδωρής Γρίβας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας στην απόφασή του μετά από κάθε

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αναφέρει ότι «ο αντιδήμαρχος
συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους, για τις
αναφερόμενες αρμοδιότητες, δημοτικούς συμβούλους οι
οποίοι θα οριστούν με απόφαση δημάρχου».

Είμαστε στο μήνα τρυγητή - Σεπτέμ-

βρη- που οι δρόμοι του κρασιού είναι

διάπλατα ανοιχτοί, αφού τα σταφύλια

ώριμα πια στ’ αμπέλια κόβονται και με-

ταφέρονται στα οινοποιεία, όπου τα

πατητήρια και η διαδικασία παραγω-

γής του οίνου. Οι μυρωδιές στα Μεσό-

γεια από το μούστο γαργαλούν την

οσμή μας και η μουσταλευριά έχει

άλλη χάρη. 

Διαλέξτε λοιπόν μια ηλιόλουστη

ημέρα και οργανώστε μια απόδραση

στα οινοποιεία της Αττικής γης, που

βρίσκονται στην περιοχή των Μεσο-

γείων. Σε αυτή την αλλιώτικη εξόρ-

μηση, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε

από κοντά όλη την παραγωγική διαδι-

κασία του κρασιού, να γευθείτε τις

διάφορες ποικιλίες του και να αγορά-

σετε το κρασί που σας αρέσει.

Μια φθινοπωρινή εκδρομή στους αμ-

πελώνες της Αττικής είναι πολύ καλή

αφορμή για διασκέδαση, γευσιγνωσία

και απόλαυση. Ο οινοτουρισμός είναι

μια μοντέρνα πρόταση για αποδράσεις

στη φύση, που συνδυάζει μάθηση,

γευστική απόλαυση και ψυχική ευφο-

ρία. Κατά την επίσκεψή σας σε ένα οι-

νοποιείο, θα έχετε την ευκαιρία να

ξεναγηθείτε στις εγκαταστάσεις του,

να μάθετε για τον τρόπο παραγωγής

του κρασιού, από το μάζεμα των στα-

φυλιών ως τη ζύμωση και την εμφιά-

λωσή του, να παρακολουθήσετε

μαθήματα γευσιγνωσίας και γαστρο-

νομίας, ενώ σε κάποια από τα οινοποι-

εία θα απολαύσετε και γευστικά πιάτα

τα οποία θα συνοδεύσετε με το κα-

τάλληλο κρασί! 

Στους χώρους των οινοποιείων διορ-

γανώνονται κατά καιρούς πολιτιστικές

εκδηλώσεις και επιμορφωτικά σεμινά-

ρια οινογνωσίας.

Ο αμπελώνας της Αττικής

Σύμφωνα με τη Μυθολογία, ο Διόνυσος, ο

θεός του κρασιού και του κεφιού, εμπι-

στεύθηκε στους κατοίκους της Αττικής την

καλλιέργεια της αμπέλου και μαζί την

τέχνη της οινοποσίας.

Από καιρούς αλλοτινούς, λοιπόν, ο αμπε-

λώνας των Μεσογείων της αττικής γης

ήταν φημισμένος για τα κρασιά του, τα

οποία διέθετε στην Αθήνα. Πρόκειται για

τον αρχαιότερο και μεγαλύτερο αμπελώνα

της Ελλάδας και απαρτίζεται από 26 οινο-

παραγωγούς. Η κυρίαρχη ποικιλία σταφυ-

λιού που καλλιεργείται και ευδοκιμεί σε

αυτόν, χάρη στο μικροκλίμα της περιοχής,

είναι το Σαββατιανό, από το οποίο παρά-

γονται κρασιά ανοιχτόχρωμα, με ελαφριά

γεύση, ντελικάτα αρώματα και χαμηλή οξύ-

τητα. Το Σαββατιανό χρησιμοποιείται κυ-

ρίως για την παραγωγή της ρετσίνας. Στο

Κορωπί, στην Παιανία, στο Πικέρμι, στα

Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, στα Καλύβια και

στην Κερατέα, οι καλλιέργειες των αμπε-

λιών, από τα παλιά χρόνια ως και σήμερα,

γίνονται χωρίς φυτοφάρμακα και ραντί-

σματα, γι’ αυτό και παράγεται καλό στα-

φύλι και, κατ’ επέκταση, εκλεκτό κρασί. Στα

Μεσόγεια, βέβαια, δεν παράγονται μόνο

λευκά κρασιά, αλλά και κόκκινα, τα οποία

διοχετεύονται σε όλη την Ελλάδα (σε

κάβες, σούπερ μάρκετ, ταβέρνες κ.λπ.),

αλλά και στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερ-

μανία και την Αμερική. 

Σήμερα, τα αττικά κρασιά, χάρη στη

νέα γενιά οινολόγων, αμπελοκαλλιερ-

γητών και γεωπόνων, έχουν πετύχει

βέλτιστη ποιότητα και είναι πλέον ιδι-

αιτέρως ανταγωνιστικά στην Παγκό-

σμια Αγορά Οίνου. 

Ο αμπελώνας της Αττικής εμπλουτίζε-

ται πλέον με νέες ελληνικές ποικιλίες

(όπως Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Αθήρι,

Αγιωργίτικο κ.ά.) αλλά και με διεθνείς

(όπως Cabernet, Sauvignon, Merlot,

Syrah), ενώ στα σύγχρονα οινοποιεία,

παράγονται εκλεκτά κρασιά με μον-

τέρνες μεθόδους οινοποίησης και με

ιδανικές συνθήκες παλαίωσης και ωρί-

μανσης στις κάβες.

Μουσείο Οίνου

Στην εξόρμησή σας στα Μεσόγεια, μην

παραλείψετε να επισκεφθείτε το Μου-

σείο Οίνου, που θα σας «ταξιδέψει» με

τον δικό του τρόπο στον μαγικό κόσμο

του κρασιού, μέσα από την ιστορία και

την τέχνη του. Η οικογένεια Μάρκου,

ιδιοκτήτρια του οινοποιείου «Αμπελώνες

Μάρκου», ταυτισμένη με την ιστορία του

κρασιού καθώς είναι, δημιούργησε στο

περιβάλλον του Μουσείου έναν χώρο

φιλοξενίας εκδηλώσεων, εκθέσεων τέ-

χνης και πολιτισμού. Εκεί θα ανακαλύ-

ψετε παλιά αντικείμενα από την ιστορία

του κρασιού και της οινοποιίας. 

Μουσείο Οίνου: Λεωφ. Πέτσα (πλη-

σίον εξόδου 16 της Αττικής Οδού),

Παλλήνη, τηλ.: 210-6037933, 210-

6644711, 6977-878749, 6951-830602,

www.mouseioinou.gr (Υπεύθυνη επι-

κοινωνίας: Ήρα Βαλταδώρου).

Επισκέψιμα Οινοποιΐα μπορείτε να

βρείτε στο http://www.athensattica.gr

Ακολουθώντας τους δρόμους του κρασιού
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Εγγραφές στο Κέντρο

Δημιουργικής Απασχόλησης

στο Κορωπί

Από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 αρχίζουν οι εγ-

γραφές παιδιών 5 έως 12 ετών στο Κέντρο Δημιουργι-

κής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Κρωπίας,

όπως μας ενημερώνει ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ). 

Η δυνατότητα εγγραφών είναι σε συνεχής όλο το σχο-

λικό έτος. Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 29 Σε-

πτεμβρίου. 

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, απευθύνεται σε δημότες

και κατοίκους του Δήμου Κρωπίας που έχουν παιδιά ηλι-

κίας 5-12 ετών και περιλαμβάνει φέτος τις ακόλουθες

δραστηριότητες: 

Εικαστικό Εργαστήρι, Μουσικοκινητική αγωγή, θεωρία

μουσικής και χορωδία καθώς και τμήμα πιάνου, Μουσική

προπαίδεια, παιδική χορωδία, Αθλητικές Δραστηριότη-

τες, Εργαστήριο Ανάγνωσης & Γραφής, Δημοσιογραφικό

εργαστήρι, Θεατρικό εργαστήρι, Εκμάθηση αγγλικών, Ερ-

γαστήρι χορού και κίνησης (μοντέρνος χορός).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την απαι-

τούμενη αίτηση εγγραφής, την οποία θα παραλαμβάνουν

από το Κέντρο ΚΔΑΠ (21o χλμ. Λεωφόρος Λαυρίου) και

την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

στο ΚΔΑΠ από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00

έως 19:00

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 

21ο χλμ Λεωφόρος Λαυρίου, Καρελλάς, 

τηλέφωνο: 210-6028961, email: kdapkor@hol.gr 

Εγγραφές στο Κέντρο

Δημιουργικής Απασχόλησης

στο Δήμο Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

(Κ.Δ.Α.Π.)  του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

διοργανώνει χειμερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το

οποίο ξεκινάει την  1η  Οκτωβρίου 2014 και θα διαρκέσει

ως τον Ιούνιο του 2015. Περιλαμβάνει  καθημερινή επί-

βλεψη μελέτης και μια σειρά αθλητικών, μουσικοχορευ-

τικών και κινητικών δραστηριοτήτων. 

Επίσης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε

επαφή με το θέατρο, τον κινηματογράφο και να παίξουν

με παραμύθια. Το ωράριο λειτουργίας των δραστηριοτή-

των θα είναι από τις 14:00 έως τις 20:00.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά από 5 έως 12

ετών και σε περίπτωση κενών θέσεων, δεν αποκλείεται η

υποβολή αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Τα δίδακτρα καθορίζονται στα 15€ /μήνα για το σύνολο

των δραστηριοτήτων, εκτός του πιάνου, του οποίου τα

μηνιαία δίδακτρα ανέρχονται στα 20€. Για το δεύτερο

παιδί της ίδιας οικογένειας  είναι  5€, λιγότερα και για

το τρίτο δωρεάν.  Με απόφαση της Δημοτικής αρχής

εξαιρούνται από την καταβολή διδάκτρων οι πολύτεκνοι

και οι άποροι.

Έντυπο αίτησης θα βρείτε στο www.vvv.gov.gr, στο Δη-

μαρχείο, στον ΟΑΠΠΑ και στο ΚΔΑΠ (2ο Γυμνάσιο Βού-

λας (Λ. Βουλιαγμένης και Προόδου). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2019917, με τον υπεύ-

θυνο Κομνημό Παπαδημητρίου 

Κάλεσμα εθελοντών 

εκπαιδευτικών  

για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

του Δήμου Kρωπίας

Στο πλαίσιο της συνέχισης της παροχής δωρεάν φροντι-

στηριακών μαθημάτων  σε μαθητές του Δήμου Κρωπίας

καλούνται όσοι/ες εκπαιδευτικοί το επιθυμούν να δηλώ-

σουν συμμετοχή. 

Την περασμένη σχολική χρονιά 4 τέσσερις εθελοντές εκ-

παιδευτικοί οι, κ.κ Γεώργιος Γούλας, Σπύρος Παπαμιχά-

λης, Μαρία Καραμπέρη, Σοφία Ντούνη, κάλυψαν τις

ειδικότητες, των φιλολογικών μαθημάτων, της χημείας

και του ελευθέρου σχεδίου. 

Ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης, ευελπιστεί σε μια διεύρυνση

του αριθμού των εθελοντών εκπαιδευτικών  σε περισσό-

τερα αντικείμενα μαθημάτων. 

O Δήμος Κρωπίας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του

στους εθελοντές εκπαιδευτικούς και των προηγούμενων

ετών για τη μεγάλη αυτή κοινωνική προσφορά.

Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν

στα τηλ.: 210-662 23 24 (εσωτ. 137) και ώρες 10:00-14:00

και ηλεκτρονικά στο e-mail: grafeiotypou@e-koropi.gr 

Προγράμματα με τον 

Επιμορφωτικό Βάρης 

O Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, μας ενημερώ-

νει για τα προγράμματά του με την έναρξη της

νέας περιόδου.

Από 01/10/2014 και για την περίοδο 2014-2015, θα

λειτουργούν στο Σύλλογο τα παρακάτω τμήματα:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη κα Καρακώστα – τηλ. 6942-901643

Παιδικό τμήμα: Κάθε Σάββατο, 10-11 π.μ. παιδικό

και 11-12 π.μ. προχωρημένο παιδικό.

Τμήμα ενηλίκων: Κάθε Τετάρτη 19.00-20.00 αρχά-

ριοι και 20.00-21.30 προχωρημένοι.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Υπεύθυνη η κα Ζαντιώτη Τίνα –τηλ.

6994-016060

ΓΙΟΓΚΑ Υπεύθυνη η κα Φωσκόλου Σοφία –τηλ.

6934-259442

Κάθε Πέμπτη: 18.30-20.00

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη η Θαλασσινού Ζωή –τηλ. 6945-974784

Κάθε Δευτέρα: 19.00-20.30

Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, η Αθήνα είχε

τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη από

όλες τις χώρες, ο δε Πειραιάς ήταν το

πρώτο λιμάνι του τότε γνωστού κό-

σμου. Στην ελληνιστική περίοδο το

ναυτιλιακό κέντρο μετατέθηκε στην

Αλεξάνδρεια, αλλά πάλι βρισκόταν σε

ελληνικά χέρια. 

Το 18ο αιώνα οι Έλληνες, εκμεταλ-

λευόμενοι τον ανταγωνισμό Αγγλίας -

Γαλλίας και τους πολέμους του Μ. Να-

πολέοντα, κατόρθωσαν να δημιουργή-

σουν στόλο τους δικό. Τα ναυπηγεία

Γαλαξιδιού και Μεσολογγίου, των

Σπετσών, της Ύδρας και της Σύρου,

φημίζονταν για το σκαρί τους κι εκτε-

λούσαν παραγγελίες πολλών ευρω-

παϊκών κρατών.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατά τη

διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας,

αντιμετώπισε πολλές και μεγάλες δυ-

σκολίες, και ιδιαίτερα κατά την πε-

ρίοδο της Τουρκοκρατίας. Για

τετρακόσια ολόκληρα χρόνια η Ελ-

λάδα βρισκόταν μακριά από την πο-

ρεία της προόδου, της εξέλιξης και

της ανάπτυξης σε σύγκριση με τις

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. 

Ένας οικονομικός κλάδος, όμως, που

έμεινε ανεπηρέαστος ήταν η ελληνική

ναυτιλία. Ο κλάδος αυτός δεν επηρεα-

ζόταν από τα τότε γεγονότα, αλλά

εξελισσόταν με γρήγορους ρυθμούς.

Δεν άργησε η ημέρα που άρχισαν

στον ορίζοντα να εμφανίζονται τα

πρώτα σημάδια της ισχυροποίησης και

πρωτοπορίας της ελληνικής ναυτιλίας.

Αυτά τα σημάδια έκαναν την εμφάνισή

τους λίγο πριν από τον 2ο παγκόσμιο

πόλεμο. 

Με τη λήξη του 2ου παγκοσμίου πολέ-

μου, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει τον

καλπασμό της, δημιουργώντας έναν

πολύ σημαντικό εμπορικό στόλο,

έχοντας στην πρώτη γραμμή τούς

πολύ ικανούς ναυτικούς αλλά και πα-

νέξυπνους εφοπλιστές.

Η μεταπολεμική  δραστηριότητα, την

οποία ανέπτυξαν οι Έλληνες εφοπλι-

στές, υπήρξε εκπληκτική και οι διε-

θνείς ναυτιλιακοί κύκλοι μιλούν για

"Ελληνικό θαύμα".

Ο δυναμισμός της Ελληνικής εμπορι-

κής ναυτιλίας πραγματικά εντυπωσιά-

ζει. Υπάρχουν άνω των 1.000

ελληνόκτητα πλοία με ξένες σημαίες.

Η ελληνική ναυτιλία στις αρχές του

1981 (δηλαδή όταν η Ελλάδα έγινε

πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινό-

τητας) κατείχε την τρίτη θέση στη διε-

θνή ναυτιλία και την πρώτη μέσα στην

κοινότητα, με 3.951 πλοία ή

38.841.920 κ.ο.χ, ενώ όλες οι άλλες

χώρες της Κοινότητας μαζί συγκεν-

τρώνουν 11.037 πλοία ή 73.071.849

κ.ο.χ. Δηλαδή με την προσθήκη του

ελληνικού στόλου η Ευρωπαϊκή Κοι-

νότητα γίνεται η μεγαλύτερη ναυτι-

λιακή δύναμη διεθνώς, κατέχοντας το

1/3 της παγκόσμιας χωρητικότητος

και αυτό σημαίνει ότι γίνεται η ισχυ-

ρότερη ομάδα πίεσης στα πλαίσια διε-

θνών οργανισμών, που εξετάζουν

ναυτιλιακά ζητήματα. 

Αν λοιπόν στα 4.000 περίπου πλοία με

ελληνική σημαία προστεθούν και τα

1.000 περίπου ελληνόκτητα πλοία,

που ταξιδεύουν με σημαίες ευκολίας,

τότε, ο ελληνικής πλοιοκτησίας εμπο-

ρικός στόλος, φτάνει στα 5.000 περί-

που πλοία, με συνολική χωρητικότητα

πάνω από 50 εκατομμύρια κόρους.

Έτσι, με τη σύνθεση αυτή και με τους

αριθμούς αυτούς, η Ελλάδα μόνη της

παίρνει την πρώτη θέση στον παγκό-

σμιο χώρο της ναυτιλίας.

Ολική χωρητικότητα ενός πλοίου είναι

ο συνολικός όγκος των κλειστών

χώρων ενός πλοίου, συμπεριλαμβανο-

μένου του μηχανοστασίου, αλλά εξαι-

ρουμένων ορισμένων, όπως π.χ. των

μαγειρείων, των δεξαμενών έρματος

κ.ά. 1 κόρος=100 κυβικά πόδια=2,83

κυβικά μέτρα.

Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Θάλασσα

και η  Ελληνική ναυτιλία στήριξαν

πάντα τους Έλληνες, έτσι και σήμερα

που το έχουμε τόση ανάγκη ας στρα-

φούμε όλοι προς τη θάλασσα, τη ναυ-

τιλία και τα τουριστικά επαγγέλματα

με εκπαίδευση σε θέματα ναυσι-

πλοϊας!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΟ..ΧΡΟΝΟ 

γράφει ο Αντώνιος Βασιλάκης

Φυσικος - Ωκεανογράφος
E-mail: taxiploigisi@gmail.com     

www.taxiploigisi.gr  



ΕΒΔΟΜΗ  20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Παράδοση  Σχολικών  Ειδών

από το Σύλλογο Αγ. Μαρίνας

Την Δευτέρα 15 / 09 / 2014, ο Προοδευτικός  Εξω-

ραϊστικός  Σύλλογος  Αγίας  Μαρίνας, στο πλαίσιο

των δράσεων αλληλεγγύης  που πραγματοποιεί, επι-

σκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας

και παρέδωσε  στους εκπαιδευτικούς του σχολείου,

παρουσία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, σχο-

λικά είδη, (Σακίδια, τετράδια, μαρκαδόρους ζωγρα-

φικής, κασετίνες μολύβια, στυλό, κλπ), τα οποία είχε

συγκεντρώσει  με τη συνδρομή των μελών και των

φίλων του  Συλλόγου, προκειμένου αυτά να παραδο-

θούν σε μαθητές που τα έχουν ανάγκη.

O Σύλλογος τα είχε νοικοκυρεμένα και τοποθετη-

μένα μέσα σε χαρτοκιβώτια.

Οι μικροί μαθητές αντάμειψαν τους παρευρισκομέ-

νους εκπροσώπους του  συλλόγου  με ένα ζεστό χει-

ροκρότημα, που απευθυνόταν όχι μόνο στο Σύλλογο,

αλλά και σε όλους αυτούς που συνέδραμαν για το

σκοπό αυτό.

Προοδευτικός  Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Αγίας  Μα-

ρίνας, ΤΗΛ.: 6983475960 

E-MAIL:  sylagmarinas@gmail.com

Μέσα σε θερμό κλίμα έγινε

το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

η συνάντηση του Δημάρχου

Παλλήνης Αθανάσιου Ζού-

τσου με τους εθελοντές κα-

θηγητές του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου που για 3η

συναπτή χρονιά λειτουργεί

με επιτυχία, ως ένας θεσμός

που έχει εμπεδωθεί από μα-

θητές και γονείς. 

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε

τους 22 ενεργούς εθελοντές

καθηγητές  - από τους 48 εγ-

γεγραμμένους που παρευρέ-

θηκαν, για το εθελοντικό

έργο που προσφέρουν σε

μαθητές που το έχουν

ανάγκη, για το μήνυμα αλλη-

λεγγύης, και την επιστημο-

νική κατάρτιση  που

προσφέρουν απλόχερα. 

Ο Δήμος Παλλήνης θα βρα-

βεύσει σε ειδική εκδήλωση

τους πέντε από τους επτά

μαθητές του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου, που πέτυχαν

να εισαχθούν στην Τριτο-

βάθμια εκπαίδευση.

Για την εφετινή χρονιά, έχουν

γίνει 100 νέες εγγραφές μαθη-

τών για όλες τις τάξεις της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

εκτός από τις υπάρχουσες.

Έτσι, ο διαρκώς αυξανόμενος

αριθμός των αιτούντων μαθη-

τών για την παροχή δωρεάν

φροντιστηριακών μαθημάτων,

μεγαλώνουν αντίστοιχα και την

ανάγκη προσφοράς από αλλη-

λέγγυους καθηγητές.

Με την πεποίθηση ότι όλα τα

παιδιά πρέπει να έχουν ίσες

ευκαιρίες στην Παιδεία και την

Εκπαίδευση, ο Δήμος Παλλή-

νης, απευθύνει έκκληση σε κα-

θηγητές όλων των μαθημάτων,

να αφιερώσουν εθελοντικά

λίγο από το χρόνο τους για την

υλοποίηση του προγράμματος,

διδάσκοντας σε μαθητές.

Επικοινωνία με Κοινωνικό

Φροντιστήριο (10:00 –

17:00), στο 210 6032012 ή

στο 210 6604658 και  

email:  press@palini.gr

Μεγάλη κοινωνική προσφορά από εθελοντές καθηγητές στην Παλλήνη
Επιτυχίες παιδιών στα ΑΕΙ & ΤΕΙ από το κοινωνικό φροντιστήριο 

- ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

- ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΔΗΜ. Μ. ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ
πολιτικός μηχανικός

Ποσειδώνος 11 Βουλιαγμένη 16671

τηλ. 2108960172, kin. 6944025297
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Μηνυτήρια Αναφορά, κατά παντός υπευθύνου, για το θέμα

του κωλύματος των Βουλευτών και δη του Προέδρου της

Βουλής, στην ψήφιση του Νόμου για τα Δάση, κατέθεσε, 8

Σεπτεμβρίου 2014, η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

(ΟΚΕ), με το εξής περιεχόμενο: 

“Κύριε Εισαγγελέα, στις 5 Αυγούστου 2014, συνέβη ένα

μεγάλο περιβαλλοντικό και ηθικό ατόπημα, στην Βουλή των

Ελλήνων, σε βάρος του Ελληνικού Δασικού μας πλούτου,

με την ψήφιση του Νομοσχεδίου «Περιβαλλοντική Ανα-
βάθμιση & Ιδιωτική Πολεοδόμηση-Βιώσιμη Ανάπτυξη-Ρυθ-
μίσεις Δασικής Νομοθεσίας», που ψηφίστηκε στο

Β΄Θερινό τμήμα της Βουλής και ήδη αποτελεί Νόμο του

Κράτους. Οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου Νόμου, αφο-

ρούν, έμμεσα, άνω των 200.000 (διακοσίων χιλιάδων), πε-

ρίπου, στρεμμάτων Δασών και Δασικών εκτάσεων όλης της

Χώρας και άμεσα, άνω των 30.000 (τριάντα χιλιάδων), πε-

ρίπου και έχουν να κάνουν, με εικονικές οροθεσίες Δασών,

Δασικών και Αναδασωτέων εκτάσεων, σε καθορισμούς

ορίων οικισμών, που φέρονται ότι προϋφίστανται του 1923.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, ενάντια στο πνεύμα και στις κρί-

σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργείται, κατ' ου-

σίαν, το τεκμήριο του Δημοσίου, με τρόπο, που το

σκάνδαλο του Βατοπεδίου, μπροστά τους, ωχριά, αφού

αποχαρακτηρίζονται Δάση και Δασικές εκτάσεις, σε πολύ

ευρεία κλίμακα, σε όλη την Επικράτεια. Το Σ.τ.Ε. έχει κρί-

νει τις συστάσεις, πολλών εξ αυτών των οικισμών, που φέ-

ρονται ότι προϋφίστανται του 1923, σαν ανυπόστατες

πράξεις, αφού αυτοί έχουν συσταθεί μεταπολεμικά (μετά

το 1940), παρ' όλα αυτά, όμως, αυτοί οικοπεδοποιήθηκαν

και οικοπεδοποιούνται ακόμη αλλά έχουν χτιστεί μόνο, ως

προς το 1/3, ενώ, με αυτές τις ρυθμίσεις, χαρίζουν στα ορ-

γανωμένα συμφέροντα και τα υπόλοιπα 2/3. Στις 4-8-2014

με την υπ' αριθ. πρωτ. Βουλής 2417 αίτησή μας, προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων του εφιστούσαμε την

προσοχή, καθώς οι εν λόγω διατάξεις ήσαν χαριστικές,

υπέρ τρίτων και θα έπρεπε να ερωτηθεί το Σώμα, εάν υπήρ-

χαν Βουλευτές είτε αυτοί είτε πρόσωπα του αμέσου περι-

βάλλοντός τους, που απεκόμιζαν ωφέλη από αυτές και να

κληθούν να δηλώσουν, εάν έχουν κώλυμα προς τούτο. Οι

συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του Ελληνικού... Κοινοβουλίου

είχαν ηθικό κώλυμα και κώλυμα ευπρεπείας να συμμετά-

σχουν στην ψηφοφορία, αφού μέσω της ψήφισης των συγ-

κεκριμένων διατάξεων επωφελούνται πιθανότατα οι ίδιοι ή

συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

Η συμπεριφορά αυτή των Ελλήνων Βουλευτών συνιστά

κραυγαλέα παραβίαση του Συντάγματος, ως προς την

άσκηση της Βουλευτικής τους ιδιότητας και αν και ο Πρό-

εδρος της Βουλής ήταν υποχρεωμένος, να καλέσει αυτούς,

τους εκλεγμένους εκπροσώπους και να τους απευθύνει το

ερώτημα αν είχαν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από την ψή-

φιση αυτών των ρυθμίσεων, κάτι τέτοιο όμως δεν το

έπραξε, παρ' ότι του το ζητήσαμε εγγράφως, όπως προ-

αναφέραμε. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, με βάση το πόθεν

έσχες του, είχε και αυτός σοβαρό πρόβλημα ηθικoύ κωλύ-

ματος και κωλύματος ευπρεπείας, με τον σχετικό Νόμο,

όπως αποκαλύπτει η Ιστοσελίδα μας “Ο Ιχνηλάτης” στο

κύριο άρθρο της, “εκτός από το κώλυμα που είχε η συντρι-

πτική πλειοψηφία των Βουλευτών, που συμμετείχαν στο Β΄

Θερινό τμήμα της Βουλής και υπερψήφισαν το Νόμο, για

τα Δάση. Ο Πρόεδρος της Βουλής εμφανίζεται να κατέχει

ιδιωτικές Δασικές εκτάσεις στη Σητεία Λασηθίου Κρήτης,

που, ενδεχόμενα, εμπίπτουν στις διατάξεις, του πιο πάνω

Νόμου, αφού δηλώνει 45 (σαράντα πέντε) στρέμματα βο-

σκοτόπια και 1.585 (χίλια πεντακόσια ογδόντα πέντε) τ. μ.

Δάσος, τα οποία, πιθανότατα, να είναι  δασωμένοι αγροί,

που ρυθμίζονται με το άρθρο 67, του εν λόγω Νόμου. Πι-

θανόν, επίσης, είναι να πρόκειται για καθαρά Δασικές εκτά-

σεις, για τις οποίες έπρεπε να έχει αναγνώριση του

αρμόδιου Υπουργού, πως το Kράτος του αναγνωρίζει ότι

είναι δικές του, προκειμένου να τις δηλώνει στο πόθεν

έσχες του”.
http://ixnilatis.org

Δημιουργείται ένας νέος

οικισμός στο Πικέρμι 
Μετά την ψήφιση του Ν 4280/14

Πρόγραμμα αξιοποίησης έκτασης στο Πικέρμι προς όφε-

λος των μελών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού

Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) παρουσίασαν από κοινού στο

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο ΥΕΘΑ Δημήτρης Αβραμό-

πουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Ταγαράς.

Με το πρόγραμμα αυτό και την ψήφιση του Ν.4280/14 πα-

ρέχεται λύση προς τα μέλη του ΑΟΟΑ σε ένα ζήτημα που

εκκρεμούσε επί τέσσερις δεκαετίες. Με την έγκριση της

πολεοδομικής μελέτης του ΑΟΟΑ θα δημιουργηθεί ένας

νέος οικισμός στο Πικέρμι με σύγχρονη πολεοδομική ορ-

γάνωση και υψηλή περιβαλλοντική προστασία, ικανοποι-

ώντας το πολύχρονο αίτημα των μελών του οργανισμού

για στεγαστική αποκατάσταση.

Oικονομική

ενίσχυση

στους ΟΤΑ

Με συμφωνία μεταξύ

του Υπουργείου Ανά-

πτυξης και της ΚΕΔΕ θα

δοθεί οικονομική ενί-

σχυση στους Δήμους,

προκειμένου να ωριμά-

σουν έργα για ένταξή

τους στα προγράμματα

του νέου ΕΣΠΑ (2014-

20200.

Το αίτημα είχε διατυπώ-

σει η ΚΕΔΕ, αφού τα οι-

κονομικά των ΟΤΑ είναι

“κουτσουρεμένα” από

την κεντρική διοίκηση.

Ως πέλεκυς έπεσε η δήλωση του

επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Λέανδρου Ρακιντζή,  παρουσιά-

ζοντας στην Επιτροπή Θεσμών στη

Βουλή, την Έκθεση Πεπραγμένων,

όπου καταγγέλει την  προκλητική

ασυλία επωνύμων.

Για το θέμα των «επωνύμων», ο Λ.

Ρακιντζής εξέφρασε την άποψη

ότι γίνεται  «διακριτική μεταχεί-

ριση»  μέσω της έκδοσης «βου-
λευμάτων που τους απαλλάσσουν
των κατηγοριών».
«Πρόσφατα βγήκε νόμος που λέει
ότι δεν ευθύνονται οι διοικήσεις

των ΔΕΚΟ. Υποκρύπτεται αμνη-
στία, αλλά δεν είμαι αρμόδιος εγώ
να το κρίνω. Υπάρχει τάση για εμ-
πόδια, γραφειοκρατικά, κλπ.
Έχετε δει επώνυμο να δικάζεται
εύκολα; Βγαίνουν συνεχώς απαλ-
λακτικά βουλεύματα» είπε ο Λ.

Ρακιντζής και συνεχίζει:

«Σας λέω το παράπονο μου ότι
στην προσπάθεια μου κατά των
επωνύμων βρίσκω ένα τείχος. Δε
μπορώ να κάνω έφεση στο βού-
λευμα. Δε μπορώ να πω για την
τάδε υπόθεση. Δεν ελέγχω το ποι-
νικό. Οι παράνομες κρίθηκαν νόμι-

μες. Τι άλλο να σας πω; Στην προ-
σπάθεια που κάνω κατά των επω-
νύμων βρίσκω εμπόδια».

Μίλησε ακόμη για «βραδύτητα
στην απονομή της δικαιοσύνης και

για την εν πολλοίς ανεπάρκεια των
δικαστηρίων να επιβάλουν τον
νόμο, κυρίως στα οικονομικά εγ-
κλήματα».

Στο απυρόβλητο οι ΜΚΟ

Αποκαλυπτικός ήταν και όσον

αφορά  τον έλεγχο των Μη Κυβερ-

νητικών Οργανώσεων, που τόσα

έχουν γραφτεί. Υπέβαλε ερωτή-

ματα στο αρμόδιο Υπουργείο και

στις ΔΟΥ και πήρε διαμαρτυρίες, ότι

δεν μπορούν να ελέγξουν γιατί δεν

υπάρχει χρόνος!

Αποχαρακτηρίζονται Δάση και Δασικές

εκτάσεις, σε πολύ ευρεία κλίμακα
Μηνυτήρια αναφορά από την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ), 

O Eπιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής δηλώνει

“άοπλος” στην προκλητική ασυλία επωνύμων
“Έχετε δει επώνυμο να δικάζεται εύκολα;”
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Εργασίες συντήρησης 

στο στέγαστρο Καλατράβα

στο ΟΑΚΑ

Ερώτηση, προς τους αρμόδιους κατέθεσαν εννέα βουλευ-

τές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα το κόστος των εργασιών συντή-

ρησης του αυθαίρετου!!! στεγάστρου Καλατράβα στο

ΟΑΚΑ.

Οι Βουλευτές ζητούν απαντήσεις, σχετικά με τις διαδικα-

σίες που θα ακολουθηθούν γύρω από τις εργασίες συντή-

ρησης του στεγάστρου Καλατράβα, εάν έχει τεθεί

χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους και εάν έχει

εκτιμηθεί το κόστος τους από τις υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού. Ειδικότερα, με δεδομένη την

πρόσφατη ανακοίνωση της ΓΓΑ ότι δεσμεύτηκαν πόροι για

το συγκεκριμένο έργο ύψους 8 εκ. ευρώ, ζητούν από τα συ-

ναρμόδια Υπουργεία, μεταξύ άλλων, και τη μελέτη σύμ-

φωνα με την οποία εκτιμήθηκε το κόστος των εργασιών

συντήρησης.

Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές Γιώργος Πάντζας, Πανα-

γιώτα Δριτσέλη, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Ελένη

Αυλωνίτου, Άννα Χατζησοφιά, Δημήτρης Στρατούλης,

Χαρά Καφαντάρη, Θεανώ Φωτίου και Μαρία Κανελλοπού-

λου αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του 2004 και την κατασκευή του περίφημου στεγάστρου του

Ολυμπιακού Σταδίου. Ένα έργο βιτρίνας το οποίο κόστισε 130
εκ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και στο οποίο δεν πραγματο-

ποιήθηκε ποτέ καμμία εργασία συντήρησης και επισκευής, με

την αιτιολογία ότι δεν μπορούσε να εκδοθεί η σχετική άδεια

λόγω της αυθαίρετης κατασκευής του. 
Σε αυτή την δεκαετή ολιγωρία της πολιτείας και την επικίνδυνη

για την ασφάλεια των θεατών και των αθλητών αντιμετώπιση

του θέματος, η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ανακοίνωσε στις 25 Αυγούστου 2014 ότι για τα απαραίτητα

έργα συντήρησης και επισκευής των στεγάστρων και μεταλλι-

κών κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, δεσμεύθηκαν από τον

υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  με τη σύμφωνη

γνώμη του Περιφερειάρχη Γ. Σγουρού, χωρίς να ενημερωθεί η

νέα Περιφερειακή Αρχή, πόροι ύψους 8 εκ. ευρώ από το ΠΔΕ

της Περιφέρειας Αττικής. 

Εύλογα και σοβαρότατα ερωτήματα προκύπτουν αποκαλύπτον-

τας, για άλλη μια φορά, την προχειρότητα, την ανευθυνότητα

και την κερδοσκοπική λογική που χαρακτήρισε τις κυβερνήσεις

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στο θέμα της κατασκευής και μεταολυμπιακής

διαχείρισης των εγκαταστάσεων.

Επίσης, σοβαρότατα ερωτήματα εγείρονται γιατί όλα αυτά τα

χρόνια δεν υπήρξε και δεν υλοποιήθηκε κανένας σχεδιασμός

για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του συγκροτή-

ματος του ΟΑΚΑ, με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κό-

στους, ούτε δόθηκε η πρέπουσα σημασία στις κατά καιρούς

δημιουργικές προτάσεις των εργαζομένων»

Τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δη-

μήτρης Τσουκαλάς, Χαρά Καφαν-

τάρη, Στάθης Παναγούλης, Μαρία

Διακάκη, έχουν καταθέσει ερώτηση

προς τους αρμόδιους Υπουργούς σχε-

τικά με το κόστος της κινητοποίησης

αστυνομικών υπαλλήλων στην έκθεση

της Θεσσαλονίκης, κάτι που σημει-

ώνει και η Ενωση Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων Θεσ/νίκης. 

Γράφουν σχετικά:

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της

επιστολής της Ένωσης Αστυνομικών

Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς τον

υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

του Πολίτη, με θέμα την «Επανεξέταση

των μέτρων τάξης των εγκαινίων της

ΔΕΘ», αφ’ ενός μας κάνει εντύπωση το

υπέρογκο ύψος των εξόδων αυτών και αφ’

ετέρου αναρωτιόμαστε για το αναγκαίο

της παρουσία όλων αυτών των αστυνομι-

κών στην Έκθεση. 

Με μια πρόχειρη έρευνα που πραγματο-

ποιήσαμε, μας γνωστοποιήθηκε ότι τα

έξοδα για τις μετακινήσεις και τη διαμονή

των Αστυνομικών από όλη την Ελλάδα που

συμμετείχαν στα μέτρα τάξης της ΔΕΘ άγ-

γιξε το 1.000.000€. Ένα ποσό που είναι

αστρονομικό για τα σημερινά οικονομικά

δεδομένα της χώρας μας.

Αναφέρονται δε στην τοποθέτηση της

Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία

προτείνει:

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι
ένα προγραμματισμένο γεγονός για το
οποίο προετοιμάζονται όλοι οι φορείς
πολύ νωρίτερα. Η Ελληνική Αστυνομία
όμως, αντί να μελετήσει και να οργανώσει
έναν ορθολογικό σχεδιασμό των δυνά-
μεων της και των σημείων που αυτές πρέ-
πει να τοποθετηθούν μέσα στην πόλη,
χρόνια τώρα αρκείται στην μετακίνηση χι-
λιάδων Αστυνομικών από όλη την χώρα οι
οποίοι δημιουργούν «αλυσίδες» σε ολό-
κληρες λεωφόρους και οδούς της πόλης
για να αποκλείσουν την κυκλοφορία. Έτσι,
χάνεται το μέτρο της περιφρούρησης των
πορειών και καταλήγουμε στην κατά
πόδας συνοδεία τους.
[…]
Με 1.000.000€ θα μπορούσαν να αγορα-
στούν δεκάδες αυτοκίνητα, μηχανές, και
υλικοτεχνική υποδομή. Τα υλικά αυτά θα

ήταν ζωτικής σημασίας για την διευκό-
λυνση και την αποτελεσματικότητα των
συναδέλφων και την προστασία των πολι-
τών. Εν τέλει, συμπεραίνουμε ότι πρωτί-
στως χρειαζόμαστε αναθεώρηση των
προτεραιοτήτων που θέτουμε για τη λει-
τουργία μας. Από το να επενδύουμε στην
φυσική παρουσία υπεράριθμων Αστυνομι-
κών που πολλές φορές λειτουργεί εκφοβι-
στικά προς τους πολίτες άνευ λόγου,
οφείλουμε να επενδύουμε στον εξοπλι-
σμό, στα λειτουργικά και σύγχρονα μετα-
φορικά μέσα της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες αστυνομι-
κές δυνάμεις στο κέντρο της πόλης σε όλη
τη διάρκεια των εγκαινίων της ΔΕΘ, το
ωράριο εργασίας των Αστυνομικών πάλι
καταπατήθηκε. Πολλοί Αστυνομικοί των δι-
μοιριών εργάστηκαν πάνω από δεκαέξι
(16) ώρες, ενώ δυο διμοιρίες διατάχθηκαν
την αμέσως επόμενη ημέρα να μεταβούν
στην Χαλκιδική». 

Οι βουλευτές σημειώνουν ότι θεωρούν την

τοποθέτηση της Ένωσης απολύτως εύ-

στοχη και λογική, καθώς προτείνει λύσεις

και μέτρα, που θα ήταν συνετά το Υπουρ-

γείο να ακολουθήσει.

1.000.000 ευρώ τα έξοδα μετακίνησης

αστυνομικών στη ΔΕΘ
Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτούν λοιπόν οι βουλευτές:

Με το άρθρο 18 του νόμου 4208/2013

εδόθη 6 μηνών παράταση, δηλ. μέχρι

την 30/6/2014, ως καταληκτική ημερο-

μηνία για την αδειοδότηση παρόχων

περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών.

Κατά τη διαδικασία της ψήφισης του εν

λόγω άρθρου τονίστηκε ιδιαίτερα ότι

είναι η τελευταία φορά που δίδεται πα-

ράταση με σκοπό να δοθεί η δυνατό-

τητα στην πολιτεία να καθορίσει τους

όρους και τα κριτήρια αδειοδότησης, το

πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης,

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-

μέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών

των τηλεοπτικών σταθμών.

Εντούτοις, με το άρθρο 6, παράγρα-

φος 3 του νόμου 4279/2014 η προθε-

σμία για την ολοκλήρωση της

χορήγησης αδειών παρόχων περιεχό-

μενου ψηφιακής ευρυεκπομπής παρα-

τάθηκε ως τις 31/12/2014.

Με δεδομένο ότι:

• η διαδικασία αποτελεί βασική προϋπό-

θεση για την ομαλή έκβαση της ψηφια-

κής μετάβασης της χώρας,

• η οριστική διακοπή του αναλογικού

τηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τις

υποχρεώσεις της χώρας,  θα πρέπει να

“απλωθεί” την 1η Οκτωβρίου 2014 σε

όλη την Επικράτεια, 

• η καταληκτική ημερομηνία για την χο-

ρήγηση των αδειών λήγει σε 3 μήνες,

ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη

στιγμή η διαγωνιστική διαδικασία και

η δημοσίευση της σχετικής προκήρυ-

ξης για το ζήτημα της αδειοδότησης

των παρόχων περιεχομένου; 

2. Ποιες ενέργειες έχουν προγραμμα-

τιστεί  ώστε να εξασφαλιστεί η ημε-

ρομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18

του νόμου 4208/2013, όπως αυτός

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του

νόμου 4279/2014  για την αδειοδό-

τηση παρόχων περιεχομένου τηλεο-

πτικών σταθμών; Υπάρχει

χρονοδιάγραμμα ενεργειών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης, Δημήτρης Αναγνω-

στάκης, Μαρία Γιαννακάκη, Γιώργος

Κυρίτσης, Ασημίνα Ξηροτύρη, Γιάν-

νης Πανούσης, Μαρία Ρεπούση,

Νίκος Τσούκαλης, Νίκη Φούντα,

Θωμάς Ψύρρας

Δέκα βουλευτές της “Δημοκρατικής Αριστεράς”, ερωτούν τους Υπουργούς

Επικρατείας & Οικονομικών για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου τηλε-

οπτικών σταθμών, που λειτουργούν από παράταση σε παράταση, ω παράταση,

και η τελευταία δόθηκε με καταληκτική ημερομηνία 30/6/14, αλλά βρισκόμαστε

αισίως στον 9ο μήνα και μόλις πρόσφατα δόθηκε νέα παράταση μέχρι τον 12ο!! 

Ζήτω η Ελλάς του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης...

Βέβαια είναι εύκολο να πειράξουμε τα δικά μας “παπαγαλάκια;” Την απάντηση

δίνει ακριβώς στη διπλανή σελίδα ο Λ. Ρακιντζής.

Αδειοδότηση παρόχων τηλεοπτικών σταθμών
Αυτό με τον ...Τοτό το ξέρετε;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  (1/1/2013-31/12/2013)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

Αναμ/σεις Βεβαιωθέντα Υπόλοιπα

I. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 66.162,08 22.579,37

22.579,37 0,00

Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 299.775,00 299.083,01

299.083,01 0,00

Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 85.000,00 54.950,68 54.950,68 0,00

Χρηματικό Υπόλοιπο       106.023,67 93.312,67 93.312,67 0,00

Σύνολο Εσόδων             556.960,75 469.925,73 469.925,73 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛ. ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις

Αναμ. Πληρωτέα Πιστώσεις

II. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων        556.597,63 349.592,53 349.592,53 0,00 207.005,10 0,00

Αποθεματικό            363,12 0,00 0,00 0,00 363,12 0,00

Σύνολο Εξόδων      556.960,75 349.592,53 349.592,53 0,00 207.368,22 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠOY

Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο

93.312,67 376.613,06 349.592,53 120.333,20

Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας Παλλήνης 

Η φοίτηση είναι δύο χρόνια και δωρεάν

√ Απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν απολυτήριο

γυμνασίου

√ Παρέχει τίτλο σπουδών ισότιμο του απολυτηρίου γυ-

μνασίου

√ Η φοίτηση είναι δυο χρόνια και δωρεάν

√ Λειτουργεί απογευματινές ώρες  (4:30 - 8:30 μμ)

√ Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Το σχολείο βρίσκεται μόλις 200 μ. από το σταθμό «Παλ-

λήνη» για μετρό και προαστιακό. Οι εγγραφές για τη

νέα σχολική χρονιά 2014-15 έχουν αρχίσει

Πληροφορίες - Αιτήσεις εγγραφής

4:30 – 8:30 μμ Σ.Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΤΙΣΟΝ 3-5, ΠΑΛΛΗΝΗ (εντός 3ου Γυμνασίου)

Τηλ. 210-6669129    Fax: 210-6669144

e-mail: mail@sde-pallin.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://sdepallinis.sch.gr

Θέση της ΔΑΚΕ καθηγητών

ΔΕ είναι ότι η Τεχνική-

Επαγγελματική εκπαίδευση

αποτελεί τον ένα από τους

δύο ισότιμους πυλώνες της

Λυκειακής βαθμίδας. Για το

λόγο αυτό αγωνίζεται εδώ

και χρόνια για την στήριξη

και την ουσιαστική αναβάθ-

μισή της. Δυστυχώς τα τε-

λευταία χρόνια, μετά από

συνεχείς πειραματισμούς

και άστοχες πολιτικές απο-

φάσεις, η κατάσταση που

έχει διαμορφωθεί σε αυτή

είναι κρίσιμη για την επι-

βίωση της.

Σήμερα οι χιλιάδες εκπαι-

δευτικοί που υπηρετούν

στην Τεχνολογική Εκπαί-

δευση (ΤΕΕ), παρακολου-

θούν με αγωνία την

υλοποίηση των καταστρο-

φικών διατάξεων παλαιότε-

ρων νομοθετημάτων

(Ν.4186/2013) μέσω των

πρόσφατων υπουργικών

αποφάσεων.

Οι αποφάσεις αυτές αντί να

στηρίζουν την επαγγελμα-

τική εκπαίδευση όπως συμ-

βαίνει σε όλη την

Ευρωπαϊκή Ενωση, έχουν

ως αποτέλεσμα να αποτρέ-

πουν την επιλογή της από

τους μαθητές και να τους

στρέφουν στην κατάρτιση.

Επιπλέον το γεγονός αυτό

σε συνδυασμό με τη αυθαί-

ρετη αύξηση του διδακτικού

ωραρίου των εκπαιδευτικών

θα δημιουργήσει εκατοντά-

δες εικονικά πλεονάσματα

σε καθηγητές τεχνικών ειδι-

κοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα:

* σε μαθητές που εγγρά-

φονται με το απολυτήριο

ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, η επιβολή της

υποχρεωτικής παρακολού-

θησης γενικών μαθημάτων,

που ήδη έχουν διδαχθεί επι-

τυχώς, τους αποτρέπει από

το να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ.

* η αύξηση σε 15 του ελάχι-

στου αριθμού μαθητών που

απαιτείται για τη συγκρό-

τηση τμημάτων ειδικότητας

στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ,

έχει ως αποτέλεσμα να πε-

ριορίζεται δραστικά ο αριθ-

μός των τμημάτων αυτών

και οι μαθητές να υποχρεώ-

νονται σε αλλαγή ειδικότη-

τας ή σχολείου.

* η θέσπιση ηλικιακού ορίου

για την εγγραφή των μαθη-

τών στα εσπερινά ΕΠΑΛ

απαγορεύει τη φοίτηση σε

κάποιους από αυτούς.

Προκειμένου να αποτρα-

πούν οι αρνητικές συνέ-

πειες των επιλογών αυτών

απαιτείται από την σημε-

ρινή πολιτική ηγεσία:

* να παρατείνει την περίοδο

των εγγραφών ώστε να γί-

νουν οι απαραίτητες νομι-

κές αλλαγές (κατάθεση

τροπολογίας για το αρ.9

του Ν.4186/2013).

* να επιτρέψει στους μαθη-

τές που λαμβάνουν μόνο το

πτυχίο ειδικότητας από το

ΕΠΑΛ, να μην επαναλαμβά-

νουν τη διδασκαλία στα μα-

θήματα γενικής παιδείας.

* να επαναφέρει τον προ-

ηγούμενο ελάχιστο αριθμό

μαθητών για τη συγκρό-

τηση τμημάτων ειδικότητας

(ΥΑ.100637/Γ2).

* να επιτρέψει τη λειτουρ-

γία ολιγομελών τμημάτων

ειδικότητας όπου υπάρχει η

δυνατότητα και οι συνθήκες

το επιβάλλουν.

* να καταργήσει το ηλικιακό

όριο για την εγγραφή των

μαθητών στα εσπερινά

ΕΠΑΛ.

Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.
για τα ΕΠΑ.Λ 

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ

και στα 

περίπτερα 

ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com

Γράφαμε πριν δύο μήνες

(11/7/14) ότι πιστοποιητικά

γνώσης Η/Υ που εκδόθηκαν

από τον Ο.Ε.Ε.Κ., έληξαν και

θα πρέπει οι κάτοχοί τους να

ξαναδώσουν εξετάσεις ή να

πληρώσουν 50 έως 70 ευρώ

για να τα ανανεώσουν!!!

Αυτό είχε ξεσηκώσει δια-

μαρτυρίες, με αποτέλεσμα

το Υπουργείο Διοικητικής

Μεταρρύθμισης να αναδι-

πλωθεί και με νέα εγκύκλιό

του να τα κάνει αορίστου

χρόνου (ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-

2014,  Ν. 4283/2014  αρθρ.

12 §6 - «Ίδρυση και οργά-

νωση του Συμβουλίου Εθνι-

κής Πολιτικής για την

Παιδεία και άλλες διατά-

ξεις»).

Πιστοποιητικά γνώσης χειρι-

σμού Η/Υ που εκδόθηκαν από

τον Ο.Ε.Ε.Κ. και από φορείς

πιστοποιημένους από τον

Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερο-

μηνία πιστοποίησής τους είναι

αόριστης διάρκειας.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας
Κοιμητηρίων
Τηλ. 213-2020705, 
Fax: 2108963.627
Βουλιαγμένη 15/9/2014
Αρ. Πρωτ. 44946

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα πλαίσια της ισχύουσας Νομο-
θεσίας και του Κανονισμού Λει-
τουργίας του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης, σύμ-
φωνα με το περιεχόμενο των με
αριθ. 86/1977 και 145/1981 αποφά-
σεων του τότε Κοινοτικού Συμβου-
λίου Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
να εμφανιστούν εντός τριάντα (30)

ημερών ενώπιον του κ. Δημάρχου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, 1ος όρο-
φος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των δημοσίων
υπηρεσιών, οι πλησέστερεοι συγ-
γενείς των: 
α) Κωνσταντίνου Πετρόπουλου του
Ιωάννη, δικαιούχου οικογενειακού
τάφου με αριθ. 23 κατηγ. Π’ στο Δη-
μοιτκό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
β) Γεωργίου Πετούση του Χρυσο-
στόμου, δικαιούχου οικογενειακού
τάφου με αριθμ. 73 κατηγ. Α’ στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
Η αποκλειστική προθεσμία των
τριάντα 930) ημερών που καθορίζε-
ται για την εμφάνιση των συγγενών
ξεκινά από την επομένη της δημο-
σίευσης της παρούσας στην εβδο-
μαδιαία τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 

Aναδίπλωση της κυβέρνησης όσον

αφορά το πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Η Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση χρειάζεται στήριξη

και ουσιαστική αναβάθμιση

Θέση της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. για τα ΕΠΑ.Λ 
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική,  σε φύλαξη
παιδιών ή γοροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209

ZHTOYNTAI PANELS. Οικογένεια ζητάει πάνελς για
στέγη 35 τ.μ. προκειμένου να στεγαστεί. 
Τηλ. 6984 734133

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολό-

γυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση

πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για

το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες: 6931 543666.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με πολυετή

φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα

επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας

και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστη-

μίου, παραδίδει μαθήματα κατ’

οίκον  με όλα τα σύγχρονα οπτι-

κοακουστικά μέσα σε προσιτές

τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και συστά-

σεις!  Tηλέφωνο 6947736136
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στo ΚΙΤΣΙ, διόροφο κτίσμα

110 τ.μ. και 120 τ.μ. αντίστοιχα σε ένα στρέμμα οι-

κόπεδο. Με διαφορετικές εισόδους. Διαθέτει φως,

ηλιακό, αιρκοντίσιον, καλοριφέρ, τζάκι.

Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις, κατά προτίμηση

γιατροί.

Πληροφορίες 69322 18 255 κ. Παναγιώτη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπόδησης 25

ετών, εν λειτουργία, σε κεντρικό σημείο της

Βάρης λόγω συνταξιοδότησης.  Tηλ. επικοι-

νωνίας 6946 602918.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζι-

κής Εστίασης, Αναυψκτήριο με παρασκευα-

στήριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην

περιοχή Γέρακα.

Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας 210 6030.655 - 210 8959.004 -6937153052 ― www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει

κατ’ οίκον μαθηματικά Γυμνασίου – Λυκείου στις

περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρη.

Πολυετής πείρα, προετοιμασία για πανελλήνιες

εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία του ιδίου

για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδόσεις

Μεταίχμιο και επί πλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.

Τιμές ανά ώρα 20 – 30 ευρώ για Γυμνάσιο – Λύκειο

αντίστοιχα. Τηλ. 6984242123
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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Τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και

δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, γι’ αυτό και

είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, ανα-

πτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως

και από άλλους παράγοντες, όπως η ανάγκη επίδειξης, η αν-

τίδραση στους νόμους και στις συμβουλές των ενηλίκων και η

γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να

κινδυνεύουν από ατυχήματα. Για τους λόγους αυτούς, είναι

σημαντικό να μάθουν από μικρή ηλικία να προστατεύουν τον

εαυτό τους και να μην τον θέτουν σε κίνδυνο. 

Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος

του χρόνου τους σε χώρους εκπαίδευσης (Παιδικοί Σταθμοί,

Σχολεία), με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των παιδικών

ατυχημάτων, να συμβαίνει εκεί καθώς και κατά την μεταφορά

των παιδιών προς και από, τους χώρους αυτούς. 

• Από την προσχολική ηλικία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά

μας τη σωστή οδική συμπεριφορά. Πρέπει όμως να έχουμε

υπόψη μας, ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών, δεν έχουν την απαι-

τούμενη ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουν πάντα,  τα όσα

έχουν μάθει. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνοδεύονται από

ενήλικες, από και προς το σχολείο ή τη στάση του σχολικού

λεωφορείου. Κρατάμε πάντα τα μικρά  παιδιά από το χέρι και

τα έχουμε από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.  Και μη ξε-

χνάμε, ότι τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας· γι’ αυτό πρέπει

να τους δίνουμε το καλό παράδειγμα, ακολουθώντας οι ίδιοι

τους κανόνες της σωστής οδικής συμπεριφοράς.

• Εφόσον πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο με το αυτοκίνητο,

πρέπει να τους μάθουμε να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισμα,

δεμένα με τον σωστό τρόπο. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων

και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων ή παιδικά είδη, μπο-

ρούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό κάθισμα ή ζώνη ασφα-

λείας για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του.

Πρέπει επίσης να μάθουμε στα παιδιά, να μπαίνουν και να βγαί-

νουν από το αυτοκίνητο, πάντοτε από την πλευρά του πεζο-

δρομίου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά

ότι δεν θα πρέπει να βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το πα-

ράθυρο του αυτοκινήτου γιατί εάν κάνουν κάτι τέτοιο ο κίνδυ-

νος πρόκλησης ατυχήματος είναι μεγάλος. Στην περίπτωση

που τα παιδιά πηγαίνουν με σχολικό λεωφορείο, πρέπει το ίδιο

το σχολείο, αλλά και εμείς οι γονείς, να  τους εξηγήσουμε

γιατί πρέπει και εκεί να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας και να προ-

σέχουν πολύ την ώρα που μπαίνουν και βγαίνουν από το λεω-

φορείο.

• Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή μοτοπο-

δήλατο, πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον βγαίνουν στο δρόμο

με το δίκυκλό τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα άλλα

οχήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φορούν πάντα κράνος

και τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατάλληλα προσαρμοσμένο

στο σωματότυπό τους, καθώς και να γνωρίζουν καλά και να

ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Τα δίκυκλά

τους να είναι σε καλή κατάσταση και σωστά εξοπλισμένα με

καθρέφτες και φώτα, ώστε να φαίνονται τις βραδινές ώρες.

Για να κυκλοφορήσουν στο δρόμο με μοτοποδήλατο, πρέπει

να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και να

έχουν προμηθευτεί την νόμιμη  άδεια.

• Τα παιδιά που πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο πρέπει να

φορούν  ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ένθετο ανακλα-

στικό υλικό, για να διακρίνονται από τους διερχόμενους οδη-

γούς, ειδικότερα το βράδυ.

• Στην έξοδο όλων των σχολείων, πρέπει να υπάρχει προστα-

τευτικό κιγκλίδωμα, ώστε τα παιδιά να μη μπορούν να βγουν

απευθείας στο δρόμο.

• Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός τροχο-

νόμος στην πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων.  Προκειμέ-

νου, όμως, οι οδηγίες του σχολικού τροχονόμου να επιτελούν

τον σκοπό τους θα πρέπει αφενός οι γονείς να εξηγήσουμε

στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι να συμμορφώνονται με τις

υποδείξεις.

• Όλα τα σχολεία πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις κτιριακές

τους εγκαταστάσεις ώστε να είναι ασφαλείς για τα παιδιά που

στεγάζουν. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι γονείς των

μαθητών με σωστές παρατηρήσεις και εποικοδομητικές προ-

τάσεις. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχουν στους χώρους του

σχολείου σκουριασμένα ή αιχμηρά αντικείμενα στα οποία τα

παιδιά θα μπορούσαν να χτυπήσουν (π.χ. σκουριασμένα κάγ-

κελα). Εφόσον το σχολείο διαθέτει χημείο, θα πρέπει αυτό να

παραμένει κλειδωμένο εκτός από τις ώρες του μαθήματος που

υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός. 

• Στην αρχή κάθε σχολικού έτους πρέπει να γίνεται μία ανοικτή

συζήτηση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, για θέματα πρόλη-

ψης παιδικών ατυχημάτων, κυρίως στους σχολικούς χώρους.

Οι ιδέες των ίδιων των παιδιών μπορούν κάποιες φορές να

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και να προάγουν την δημιουργία ενός

ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος.

• Η ύπαρξη συστήματος πυρασφάλειας είναι απαραίτητο να

υπάρχει σε κάθε σχολείο. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε χρόνο να

γίνεται άσκηση ασφαλούς εγκατάλειψης του κτιρίου σε περί-

πτωση φωτιάς.  

• Σε περίπτωση σεισμού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλη-

σης ατυχήματος όχι μόνον εξαιτίας της σεισμικής δόνησης

αλλά και λόγω του πανικού που δημιουργείται. 

• Εάν το σχολείο διαθέτει παιδική χαρά ή γυμναστήριο, πρέπει

να γίνεται συνεχής έλεγχος, ώστε το υλικό (κούνιες, τσουλή-

θρες, μονόζυγα, μπασκέτες) και ο γύρω χώρος, να πληρούν

τους κανόνες ασφαλείας. 

• Την ώρα του διαλείμματος πρέπει πάντα να είναι παρόντες

κάποιοι υπεύθυνοι.

• Όλα τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο για

την παροχή  Α΄ Βοηθειών, με κάποιον υπεύθυνο γι’ αυτό, και αν

είναι δυνατόν ένα Νοσηλευτή ή μια Νοσηλεύτρια. Σημαντικό

είναι ακόμη οι γονείς να ενημερώσουν έγκαιρα το ιατρείο του

σχολείου εάν το παιδί τους τυχαίνει να έχει κάποια αλλεργία.

Πρέπει επίσης να υπάρχουν εμφανώς αναρτημένα τα τηλέ-

φωνα του πλησιέστερου Κέντρου Υγείας ή Νοσοκομείου. Νη-

πιαγωγοί, Δάσκαλοι, Καθηγητές και Γυμναστές, πρέπει ιδανικά

να εκπαιδεύονται στις βασικές Α' Βοήθειες. Στις μεγάλες τά-

ξεις αυτό μπορεί να γίνεται και για τους μαθητές.

Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων,

η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου σημαν-

τικό είναι να μάθουν τα παιδιά, από την πιο μικρή ηλικία, να

αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται.

Προσοχή όμως στην υπερπροστασία, γιατί μπορεί εύκολα να

φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» 

e-mail:info@pedtrauma.gr,      www.pedtrauma.gr

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

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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Αγώνας Ladies Run

στη Βουλιαγμένη

Ο τρίτος αγώνας δρόμου για γυναίκες, Ladies Run 2014

διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 10.00 το

πρωί.

Οι δρομείς θα αγωνιστούν σε δύο αποστάσεις, των 5 και

10 χλμ. αντίστοιχα και θα έχουν αφετηρία και τερματι-

σμό εντός του Αστέρα Βουλιαγμένης. 

Διακοπή κυκλοφορίας
Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, θα διακοπεί η κυ-

κλοφορία επί της οδού Απόλλωνος, μετά την οδό Λη-

τούς και ως το τέρμα του Λαιμού της Βουλιαγμένης, από

τις 9:30 ως τις 11:30 το πρωί.

Πρώτος στο Βαλκανικό ο ΝΑΟΒ

με τον Τέλη Αθανασόπουλο

Με το χρυσό μετάλλιο επέστρεψε ο αθλητής του ΝΑΟΒ

Τέλης Αθανασόπουλος από την Κωνστάντζα, όπου συμμε-

τείχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Optimist 2014, από τις 31

Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. 

Ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. πραγματοποίησε πολύ καλή εμφά-

νιση και δίκαια κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 66

αθλητές στην κατηγορία του . Με τη νίκη αυτή, απέδειξε

ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, εν όψει

του παγκοσμίου πρωταθλήματος στην Αργεντινή που θα

λάβει μέρος τον Οκτώβριο, μαζί με τον δεύτερο αθλητή του

Ν.Α.Ο.Β. Νικόλαο Καραγιαννίδη και τον προπονητή τους

Ζαννέτο Μαλατέστα.  

Αγαπητοί φίλοι 

και λάτρεις του ποδοσφαίρου

Η «ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» ύστερα από

πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες

επιστρέφει δυναμικά. Έχοντας αλλά-

ξει ριζικά η διοίκηση του Δ.Σ., η ομάδα

ξεκινάει την φετινή αγωνιστική πε-

ρίοδο με πολλές δραστηριότητες. 

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από ένα επι-

τελείο αξιόλογων ανθρώπων, ελεύθε-

ρους επαγγελματίες & επιχειρηματίες

που στόχο έχουν την ομαλή λειτουρ-

γία της ομάδας και την άνοδό της. 

Η «ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» στα πλαίσια

αυτά ίδρυσε παιδικές ποδοσφαιρικές

ακαδημίες έχοντας προπονητή τον

Νίκο Λιβαθηνό. Δίνει έτσι την ευκαιρία

στα παιδιά ν’ αγαπήσουν το ποδό-

σφαιρο και να γίνουν οι αυριανοί παί-

χτες της ομάδας. Σεβόμενοι λοιπόν τις

δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε

όλοι στην σημερινή εποχή, η διοίκηση

της ομάδας αποφάσισε το κόστος

συμμετοχής στις παιδικές ακαδημίες

να είναι 25€ μηνιαίως και η εγγραφή

δωρεάν. 

Περιμένουμε με μεγάλη χαρά τους μι-

κρούς μας φίλους και ελπίζουμε σε μια

ομαλή και δημιουργική συνεργασία. 

Η Εθνική κικ μπόξινγκ κατέκτησε 

15 μετάλλια 

στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Εντυπωσίασαν οι «μικρές» Εθνικές μας ομάδες, παίζοντας

πρωταγωνιστικό ρόλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κικ

μπόξινγκ παίδων-κορασίδων και εφήβων-νεανίδων, που

έγινε στο Ρίμινι της Ιταλίας, με την συμμετοχή 2.000 αθλη-

τών και αθλητριών, από 70 χώρες.

Σαρωτική η Εθνική μας κατέκτησε 15 συνολικά μετάλλια, 1

χρυσό, 7 αργυρά και 7 χάλκινα. Η Νικολέτα Νικολούζου

ήταν η αθλήτρια που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βά-

θρου (χρυσό, στα +47 κ. παγκορασίδων), ενώ ο Χρήστος

Παπασαραφιανός ο αθλητής που πήρε δύο αργυρά μετάλ-

λια (στα -94 εφήβων). 

Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Μ. Τριανταφύλλου.
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου

Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Τουρνουά μπάσκετ γυναικών

στον Πρωτέα Βούλας

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας διοργανώνει pre-season τουρ-

νουά μπάσκετ γυναικών στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς της

Βούλας, το διήμερο (20-21 Σεπτέμβρη), με την συμμετοχή

των ομάδων του Πρωτέα Βούλας, του Παναθηναϊκού, του

Αθηναϊκού και της Τερψιθέας.

Το εφετινό τουρνουά ο Πρωτέας το αφιερώσει στη μνήμη

του εκλιπόντος Γεωργίου Στάντζου για να τιμήσει με αυτό

τον τρόπο έναν εκ των βασικών ιδρυτών του, ο οποίος

αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στον Πρωτέα

βοηθώντας τον σύλλογο από όποια θέση μπορούσε επί 34

συναπτά έτη.

Ομάδες: Πρωτέας Βούλας, Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός,

Τερψιθέα

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

(Α)18:00 Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός

(Β)20:15 Πρωτέας Βούλας – Τερψιθέα

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

18:00  Ηττημένος (Α) – Ηττημένος (Β)

20:15 Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

Εγγραφές στον ΝΑΟ “Κέκροψ”

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα αθλητικά τμήματα Ιστιο-

πλοϊας, Windsurfing και Πιλάτες του ΝΑΟ Κέκροψ.

Τα τμήματα του συλλόγου αποτελούνται από αγόρια

και κορίτσια από 5 χρονών και πάνω. Η Ιστιοπλοΐα

και η ενασχόληση με την θάλασσα προσφέρει στα

παιδιά μοναδικές εμπειρίες.

- Φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τη φύση

- Καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και την αποφασι-

στικότητα. Αναπτύσσει δεξιότητες, όπως η κριτική

σκέψη και η σωστή λήψη αποφάσεων

- Δημιουργεί ανεξάρτητα άτομα και αναπτύσσει το

αίσθημα της ευθύνης

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2291090645 -

6974337906  -  Email: naokekrops@gmail.com

http://www.naokekrops.gr/

Η “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”,

ζητάει να λειτουργήσουν οι αθλη-

τικές εγκαταστάσεις τονίζοντας

ότι: «Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που

μας κληροδότησαν οι προηγούμε-

νες δημοτικές αρχές με την αμέ-

λειά τους  επί μια δεκαετία να

εξασφαλίσουν  την αδειοδότηση

όλων των  χώρων που αθλούνται

οι νέοι. Δεν είναι ένα τυπικό ζή-

τημα αλλά προϋπόθεση καλύτερης

και ασφαλέστερης λειτουργίας

τους για τα παιδιά μας. Την αυθαι-

ρεσία  που συνέβαλε σημαντικά

στην κρίση και πληρώνουμε ως

λαός, δεν πρέπει να την αποδεχό-

μαστε. Πολύ περισσότερο να την

επιζητούμε.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα

δημοτική αρχή στα πλαίσια της λο-

γικής «όχι Δήμαρχος αλλά μάνα-

τζερ» μπορεί να αλλάζει

αιφνιδιαστικά – χωρίς προηγού-

μενη ενημέρωση και διαβούλευση-

τη χρήση των χώρων αυτών εκ-

διώκοντας τους συλλόγους και

αναστατώνοντας τα παιδιά και

τους γονείς τους. Το δημοτικό

συμβούλιο μπορεί να γίνεται και

σε άλλο χώρο, η άθληση όμως όχι.

Γιατί κάποιος εκπρόσωπος του Δη-

μάρχου δεν παραβρέθηκε στη συ-

νέλευση που πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 10-9-14 έξω από το

κλειστό γυμναστήριο για να εξη-

γήσει  την άποψή της δημοτικής

αρχής σε όλους τους γονείς,  να

εκθέσει τις λύσεις που σχεδιάζει

και να ακούσει τις απόψεις τους;

Είναι στοιχειώδης υποχρέωση των

Δημοτικών Αρχόντων να επικοινω-

νούν άμεσα με τους δημότες να

ενημερώνουν και να τους ακούν.

Να αφουγκράζονται τις δυσκολίες

και τα προβλήματα των πολιτών,

ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής

στενότητας που συνεχώς αυτοί

καλούνται «να πληρώνουν τα σπα-

σμένα άλλων» κυριολεκτικά και

μεταφορικά.

Στα χρονικά πλαίσια που έδωσε η

ΓΓΑ μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο

θα πρέπει  να εξασφαλιστούν όλα τα

αναγκαία μέτρα ώστε ο χώρος

αυτός που κατασκευάστηκε για γυ-

μναστήριο να αδειοδοτηθεί. ΜΕΧΡΙ

ΤΟΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΡΟΣΚΟ-

ΠΤΑ Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

Να δρομολογηθεί η οριστική λύση

του προβλήματος με απόκτηση

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (όχι απλά

γυμναστήριου) στο Μαραθώνα.

Τέλος θα πρέπει το πρώτο δημο-

τικό συμβούλιο πέρα από τα άλλα

κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται

σε εξέλιξη (Οικονομικά του

Δήμου, ΧΥΤΑ, Καλώδιο ΔΕΗ, λει-

τουργικά θέματα σχολείων) να συ-

ζητήσει και τα θέματα αθλητικών

εγκαταστάσεων του Δήμου δίνον-

τας λύσεις στα προβλήματα που

παρουσιάστηκαν.

“Η Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα” ζητάει οριστική λύση για το γυμναστήριο

Ο Γυμναστικός Αθλητικός

Σύλλογος Καλυβίων με τη

συνεργασία του Δήμου Σα-

ρωνικού διοργανώνει για

μια ακόμα φορά την επιτυ-

χημένη δράση «Μεγάλες
Γιορτές της Ανακύκλω-
σης».

H δράση ξεκίνησε την  Πα-

ρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

στις στο χώρο έξω από το

κλειστό γυμναστήριο «Αν-

τώνης Τρίτσης» στα Καλύ-

βια, όπου θα βρίσκεται το

Ολοκληρωμένο Κέντρο Αν-

ταποδοτικής Ανακύκλωσης

με φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Μας καλούν ανακυκλώ-

σουμε όλοι μαζί, να μά-

θουμε για την αξία της

επαναχρησιμοποίησης των

υλικών και τα οφέλη της

ανακύκλωσης για το περι-

βάλλον και τις ζωές μας. 

Κατά τη διάρκεια της δρά-

σης θα διεξαχθεί μεγάλος

διαγωνισμός με πλούσια

δώρα και πολλά happenings

για τους παρευρισκόμε-

νους. 

Ανακυκλώνω, ανακυκλώ-

νεις, ανακυκλώνουμε γιατί

το περιβάλλον είναι το σπίτι

το δικό μας και των παιδιών

μας. 

Ολυμπιακό προπονητήριο

απέκτησε η Τοξοβολία
Η τοξοβολία απέκτησε -  μετά από προσπάθειες πολλών

ετών - Νέο Ολυμπιακό Προπονητήριο. Βρίσκεται στο

ΟΑΚΑ, στην πλευρά προς τον σταθμό Ειρήνης, με τον

οποίο συνορεύει.       

Τα εγκαίνια του Ολυμπιακού Προπονητηρίου Τοξοβολίας

έγιναν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο διάλειμμα της 1ης

ημέρας του Ανοιχτού Πρωταθλήματος Νέων. 

Γιορτή Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

με φωτοβολταϊκά  στο Δήμο Σαρωνικού

19 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014»
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Άμεση ήταν η αντίδραση έξη Δημάρχων του παρα-

λιακού μετώπου στην παραχώρηση εκτάσεων της πα-

ραλίας στην εταιρεία «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο

Α.Ε.». 

Με επιστολή τους, οι δήμαρχοι Αλίμου, Ανδρέας Κον-

δύλης, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου,

Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος,

Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης και Σαρωνικού Γιώργος

Σωφρόνης καλούν τον Πρόεδρο της εταιρείας, Άρη

Ματιάτο σε συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν

για τις προθέσεις της πολιτείας, αλλά ταυτόχρονα να

προβάλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Ο Δήμος Κρωπίας συνεδριάζει εκτάκτως, για το θέμα,

την ώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές, Παρα-

σκευή 19/9.

Η επιστολή

κ. Πρόεδρε,

Οι δήμαρχοι των δήμων Αλίμου, Βάρης – Βούλας - Βου-

λιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Κρω-

πίας και Σαρωνικού έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση με

στόχο την κοινή μας αντιμετώπιση επί των θεμάτων που

αφορούν την αξιοποίηση, αλλά και την προστασία του πα-

ραλιακού μετώπου εντός των ορίων των δήμων μας.

Μετά τις, υπ. αριθμ.: 143/43399 και 148/43856 Κοινές

Υπουργικές Αποφάσεις  που αφορούν στη μεταβίβαση των

20 παραλιακών εκτάσεων στην εταιρείας σας, πολλών εκ

των οποίων είναι εντός των ορίων των έξη δήμων, ζητούμε

άμεσα συνάντηση με σκοπό να μας ενημερώσετε για τις

προθέσεις της «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» σχετικά με

τις εκτάσεις αυτές, ενώ παράλληλα να σας καταθέσουμε

με τη σειρά μας τις δικές μας απόψεις για το παραλιακό μέ-

τωπο.

Επισημαίνουμε ότι στη συνάντηση που έγινε το Νοέμβριο

του έτους 2012 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε κοινή σύ-

σκεψη του Υφυπουργού κου Νότη Μηταράκη και των Δη-

μάρχων του παράκτιου μετώπου, στην οποία ήσασταν

παρών, κατατέθηκαν προτάσεις για τη διασφάλιση των συμ-

φερόντων των Δήμων, για τις οποίες θα υπήρχε σχετική

ενημέρωση πριν τη θεσμοθέτηση.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε την ώρα που επιθυ-

μείτε, την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη να πραγματοποιηθεί

η συνάντησή μας στο Δημαρχείο Γλυφάδας.

Το γεγονός ότι έχετε διατελέσει και ο ίδιος στέλεχος της

τοπικής αυτοδιοίκησης, πιστεύουμε πως σας κάνει να αντι-

λαμβάνεστε τη σημασία της συμβολής και της συμμετοχής

της τοπικής αυτοδιοίκησης σε οποιαδήποτε παρέμβαση σε

ένα τόσο σοβαρό θέμα και έτσι αναμένουμε τη θετική σας

ανταπόκριση.

Ετοιμάζουν “Ριβιέρα” στο παραλιακό μέτωπο  

Εξι δήμαρχοι ζητούν συνάντηση


