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Διαβάστε μας και στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

Γιατί
“εντός ευρώ”;
“Είδες η ΕΟΚ;” Οι παλιότεροι το θυμούνται. Ηταν
το ..σύνθημα προπαγάνδισης των... σωτήριων επιδράσεων της ένταξής μας, πριν 32 χρόνια, στην
Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα), την μετεξελιχθείσα σε Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ενωση).
Χρειάστηκαν 32 χρόνια για να πούμε, απ’ την ανάποδη τώρα: «Είδες η ΕΟΚ;» (η Ε.Ε.;).
Η Ε.Ε. (ΕΟΚ) αποδείχθηκε ο “δούρειος ίππος” της νέας
φραγκοκρατίας (κοίτα www.ebdomi.com/αρθρα).
Η Ε.Ε. ΔΕΝ είναι αυτό που ψευδεπίγραφα σηματοδοτεί η επωνυμία της· δεν είναι Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι ένωση
συμφερόντων, είναι ένωση αρπακτικών, είναι Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Ε.Ε.)
μεγαλοσυμφερόντων, μεγαλοβιομηχάνων και μεγαλεμπόρων και κυρίως
Ευρωπαϊκή Εταιρεία χρηματοπιστωτικών αδίστακτων απατεώνων· παπατζήδων!
του Κώστα
Βενετσάνου Εχει κανείς αμφιβολία ότι η Ε.Ε. είναι
αυτή που μας εξαθλίωσε;
Εάν κανείς πιστεύει ότι στην εξαθλίωση μάς οδήγησαν οι “μαϊμού” συντάξεις, οι φουσκωμένες επιδοτήσεις των αγροτών, οι ανίκανοι διαπλεκόμενοι
πολιτικοί, οι μιζαδόροι, τα λαμόγια και οι “τεμπέληδες” Ελληνες, να “ξεκολλήσει” πρώτα και μετά να
διαβάσει το παρόν άρθρο.
Ολα τα παραπάνω και ιδιαίτερα οι ανίκανοι διαπλεκόμενοι πολιτικοί που διαφέντεψαν αυτόν τον τόπο
τούτα, ιδιαίτερα, τα χρόνια είναι το λίπασμα, ο σπόρος και το γόνιμο έδαφος της διαφθοράς και της
διαπλοκής· της ανθοφορίας του άνθους της δυσοσμίας και της ύπνωσης. Ο καλλιεργητής όμως, ο
σπορέας κι ο θεριστής είναι το μεγάλο εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο και το χρηματοπιστωτικό, συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα της
Γερμανίας.
Η Γερμανία είναι μια μεγάλη χώρα με κυριαρχική
επιρροή στις αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., με
πλούσια βιομηχανική παραγωγή σε όλους τους τομείς: Από αυτοκίνητα μέχρι χημικά προϊόντα και
φάρμακα κι από ναυπηγεία μέχρι στρατιωτικούς
εξοπλισμούς. Από τροφικά προϊόντα μέχρι εξελιγΣυνέχεια στη σελ. 2
μένη τεχνολογία.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΤΕΓΩΝ
καλέστε 1960

Σελίδα 9

ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑ 3Β
Θέσεις και απόψεις Δήμου και Εκπαιδευτικής κοινότητας

Ελλειμα αιθουσών παρουσιάζει η Βάρη. To 3o Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματο). Εντάχθηκε από τη Δημοτική Αρχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Ολοκλήρωση έργου ως τον Αύγουστο του 2013.

Κοινωνικό
τιμολόγιο στα
τέλη ύδρευσης
στο Δήμο
Σαρωνικού
Σελίδα 7

Σελίδα 3, 6

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αμεση απάντηση, από
το πρωθυπουργικό
γραφείο, στο Δήμαρχο
Σελίδα 7

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΠΡΩΤΕΑΣ!
Μεγάλες πρωταθλήτριες
οι νεάνιδες

Aνοδος
Α1 κατηγορία
οι γυναίκες

Σελίδα 22

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Γιατί, “εντός ευρώ”;
Συνέχεια από τη σελ. 1
Η οικονομία της είναι έντονα εξαγωγική, αφού το 2009
ήταν πρώτη σε εξαγωγές χώρα, ενώ τώρα παραμένει στην
τρίτη θέση μετά την Κίνα και της ΗΠΑ.
Βασική επιδίωξή της, εμμονή, θα έλεγα είναι να κυριαρχήσει στον ανταγωνισμό με την Κίνα, πράγμα αδύνατον στο
ορατό μέλλον.
Κύριο μέσο είναι οι μηχανισμοί της ΟΝΕ και το κοινό νόμισμα· το ευρώ. Ο δε χρηματοπιστωτικός της τομέας, ισχυρός θεσμικά και οικονομικά, κατέχει την ορθή αναλογία,
κάτω του 10% στο ΑΕΠ της χώρας.
Είναι σαφές και αναμφισβήτητο ότι ενώ θεσμικά είναι ένας
“ισότιμος εταίρος”, ουσιαστικά, και απροκάλυπτα κατέχει
αυτοβούλως και όλως αυθαιρέτως την ηγεμονική θέση της
Ε.Ε.
Μιας Ε.Ε. που βρίσκεται στον αντίποδα των οραμάτων των
ιδρυτών της, αλλά και των ηγετών των χωρών που αγωνιωδώς έσπευσαν να ενσωματωθούν σ’ αυτή την Ένωση
των Κρατών και των λαών!...
Η Ελλάς συγκεκριμένα επεδίωξε και πίστεψε στα “πλεονεκτήματα” που θα της εξασφάλιζε η ένταξή της στην Ε.Ο.Κ.
(Ε.Ε.). Συνοπτικά αυτά συνίσταντο, κατά τη βεβαία αντίληψη και στόχευση του πρωταγωνιστή της ένταξής μας
Κωνσταντίνου Καραμανλή «στην ενίσχυση της εθνικής μας
ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών μας θεσμών»!
Πίστευε ακραδάντως ότι «η Ελλάς γίνεται ισότιμη με τις
μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού θα έχει ισοδύναμη
ψήφο με αυτές». Πίστευε επίσης ότι “θ’ απαλλαγούμε από
την ανάγκη να αναζητούμε προστάτες (νταβατζήδες) και
κηδεμόνες (τροϊκανούς).
Πίστευε ακόμη, βεβαίως, ότι “τα οικονομικά πλεονεκτήματα” θα επιφέρουν “επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της χώρας [...] και θ’ ανέλθει το
βιοτικό επίπεδο του λαού μας, ιδία των αγροτών και των
εργαζομένων»1!!!
Αυτά πίστευε και αυτά διακήρυττε ο πατριάρχης της Ν.Δ.
και πρωτεργάτης της ένταξής μας στην ΕΟΚ (Ε.Ε.).
Διερωτώμαστε: Τί ισχύει και τί εξασφαλίστηκε απ’ αυτά
τα οράματα και τις προσδοκίες;
― Η “Εθνική ανεξαρτησία” και οι “δημοκρατικοί μας θεσμοί” υπέστησαν συρρίκνωση, τίθεται εν αμφιβόλω η εθνική
μας ανεξαρτησία και οι δημοκρατικές μας ελευθερίες. Η
διακυβέρνηση της χώρας ετέθη υπό επιτροπεία «τα εθνικά
σύνορα κι ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν (περιορίστηκε ήδη) «...χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας...»2!; Μααάλιστα.
“Οι δημοκρατικοί μας θεσμοί” δοκιμάζονται βάναυσα με
την καθημερινή παρουσία των ΜΑΤ, τη χρήση χημικών αερίων και άγριων ξυλοδαρμών, αλλά και με απροκάλυπτη συνεχή παραβίαση του Συντάγματος, όπως είχε ήδη
προγραμματισθεί και ομολογηθεί από τις αρχές του αιώνα:

ΤΑ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η/2013 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 3η Aπριλίου
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης
επί 21 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

«Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν
μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά
και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των
γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα
συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές δικυβέρνησης»2!!!
Αυτά είχε πει επισήμως η τότε πρόεδρος της ελληνικής
Βουλής στον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανακοινώνοντάς του την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας, το 2005. Κι εκείνος δεν εμίλησε! Και κανένας τότε δεν μίλησε. Ούτε εμείς. Μείναμε άναυδοι. Απορήσαμε: «τι λέει αυτή κι ακούει αυτός»; Και τα ‘λεγε από
χειρογράφου· δεν ήταν λόγια πτερόεντα. Ηταν λόγια προφητικά(;)· αποκαλυπτικά μάλλον!

―――――――
1. Κων/νος Καραμανλής: ΑΡΧΕΙΟ Γεγονότα και Κείμενα, τομ. 12Α,
σελ. 70 (Διάγγελμα της 31/12/1980).
2. Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Πρόεδρος της ελληνικής Βουλής τότε
(2005), ενώ ανακοινώνει στον Κάρολο Παπούλια την εκλογή του
από τη Βουλή ως προέδρου της Δημοκρατίας.
3. Κ. Καραμανλή “αρχείο” τομ. 10, σελ. 407.
4. Αλάριχος (γερμανικά Alarik), Βασιλιάς των Βησιγότθων (γερμανική φυλή) (395-410) “χριστιανός τύποις, της αίρεσης του Αρείου,
που κατέστρεψε τα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού (θέατρα,
ιερά κλπ.), με την ανοχή, λέγεται, των Βυζαντινών χριστιανών αυτοκρατόρων! Κατέκτησε και κατέστρεψε τη Ρώμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
9ο φεστιβάλ ερασιτεχνικού
θεάτρου στα Σπάτα
Σελ. 4
Καμμιά σχέση έχοντα και πόρω απέχοντα από τις εξαγγελίες, οράματα και προσδοκίες του πατριάρχη της Ν.Δ. και
πραγματικά ηγετικής φυσιογνωμίας του Κων/νου Καραμανλή. Δεν εγκωμιάζω τον προπάτορα· οικτείρω τους επίγονους.
Κι ακούσαμε τον ...αριστερό μετριοπαθή(!) Φώτη Κουβέλη
στην πρόσφατη επίθεση του “Αλάριχου”3 να λέει ότι «η Κύπρος εδέχθη μίαν επώδυνη λύση, αλλά “εντός ευρώ»! Αντί
πάσης θυσίας; Εντός ευρώ αντί πάσης θυσίας, μωρέ;
Δεν λέει κανένας ότι είναι καλό το “διαζύγιο”, σ’ έναν γάμο
μάλιστα, τον οποίο διακαώς είχες επιδιώξει. Αλλά όταν η
γυναίκα σου (ή ο άντρας σου) συνεχώς σε “κερατώνει”,
όταν σου κάνει τη ζωή μαύρη, όταν σε υποβλέπει, σε “δηλητηριάζει”, μένεις “εντός γάμου”; Εντός αυτού του γάμου;
ή παίρνεις διαζύγιο; Τί συμβουλεύει ο Φώτης Κουβέλης σαν
δικηγόρος: “εντός γάμου;”.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήγγελε τη συμφωνία σύνδεσης σαν “αποικιακή”. Κι ο Καραμανλής το χρησιμοποίησε
αυτό ως επιχείρημα και αντέδρασε έντονα και επιτυχώς
πριν την υπογραφή, για μια μικρή χρονική απόκλιση της μεταβατικής περιόδου4.
Τα “οικονομικά πλεονεκτήματα”. Και βέβαια και η προσδοκία αυτή του Κ. Καραμανλή διαψεύστηκε: Η οικονομική εξαθλίωση του 30% και πλέον των Ελλήνων που ζούνε κάτω
από το όριο της φτώχειας, το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, οι
300 χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν και ετοιμάζονται
να κλείσουν, η συρρίκνωση του εισοδήματος ΟΛΩΝ, οι αυξήσεις των φόρων, τα χαράτσια, ο βέβαιος κίνδυνος της
απώλειας ακόμη και της μοναδικής στέγης, η αποβιομηχάνιση της χώρας, η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής,
το ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας και των πλουτοπαραγωγικών της πηγών, η καταστροφή της οικονομίας της
Κύπρου εν μία νυκτί τί αποδεικνύει; Την δάψευση των
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προσδοκιών και των οραμάτων όχι μόνο του Κων/νου Καραμανλή, αλλά όλων των ευρωπαϊστών, Ελλήνων και αλλοδαπών. Την διάλυση των κοινωνιών, των οικονομιών,
των ονείρων...
Αποδεικνύουν ακόμη την επικράτηση των νεοαπεικιοκρατών Γερμανών κεφαλαιοκρατών, από το ...παράθυρο της οικονομικής κατοχής. Την επικράτηση των ρεβανσιστών
ηττημένων Γερμανών που θέλουν την Ευρώπη υποχείρια
των επιδιώξεων και των ορέξεών τους, εξαπατώντας όχι
μόνο τους υποτελείς “εταίρους”, αλλά και τον ίδιο τον καλοπροαίρετο και “άκρως” πειθαρχημένο γερμανικό λαό.
Γιατί, λοιπόν “εντός ευρώ;”
Γιατί εντός αυτής της Ευρώπης;

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

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

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Παιδικά ατυχήματα

Σελ. 5

Λογοθεραπευτική ανίχνευση
δωρεάν στα 3Β
Σελ. 6
Το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

“Ξύπνα, ξύπνα διότι χαράζει... δεν
ακούς...” Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Επάξια γυναίκα της χρονιάς η Ελένη
Αντωνιάδου Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Νέο λογότυπο στα 3Β

Σελ. 12

Ανεξαρτησία ή υποτέλεια; Μιχ. Στεφανίδης Σελ. 14

Δάνειο από Περιφέρεια για αποχέτευση
στο Θριάσιο Πεδίο
Σελ. 14
Η “Αναγέννηση” Κορωπίου καταγγέλλει
για διπλογλωσσία το Δήμαρχο

Σελ. 16

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑ 3Β
Αλλη η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής
Συνάντηση με τους Διευθυντές και τους εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων που βρίσκονται στα όρια
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς με συνεργάτες του,
την Τετάρτη 20 Μαρτίου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δημ. Ανα-

στασίου Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ο Δημ. Μπελετσιώτης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, η
Μαρία Σίνα, Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής και η Λυδία Αργυροπούλου εκπροσωπώντας τον Γιάννη Νιτερόπουλο Πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο
της προσπάθειας αφενός για τη δημιουργία
ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και
διαρκούς ενημέρωσης μεταξύ του Δήμου
και των εμπλεκομένων στα ζητήματα δημόσιας εκπαίδευσης, αφετέρου, για να κατα-

στεί αποτελεσματικότερη η προσπάθεια για
διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής.
Κατά την εισήγησή του, ο Δήμαρχος Σπ.
Πανάς παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τον
αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία, καθώς και τις διαθέσιμες υποδομές
Συνέχεια στη σελ. 6

ΣΧΟΛΕΙΑ– ΑΙΘΟΥΣΕΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Στιγμές τιμής, στιγμές ντροπής, στιγμές αγωνιστικής μνήμης
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2013

Με πένθιμα περιβραχιόνια και σφιγμένες γροθιές...

Παρέλαση στα 3Β. Προηγούνται τα παιδιά...

Από την παρέλαση στο Μαρκόπουλο. Η φιλαρμονική του Δήμου.

Μαθητική παρέλαση στην Ιερισσό, με διαμαρτυρίες...

Τείχη από κλούβες όλη η πλατεία Συντάγματος στην παρέλαση.

Παρέλαση με άδειους δρόμους και πεζοδρόμια. Η ντροπή και η
προσβολή της ημέρας.
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9ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ενας πολιτιστικός μήνας με πολλές θεατρικές παραστάσεις
Το 9ο Εαρινό φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου οργανώνει ο
Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, από το
Σάββατο 13 Απριλίου μέχρι 25
Μαΐου, με διάφορες παραστάσεις.
Οι παραστάσεις θα γίνονται στο
Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος
Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7)
Η έναρξη γίνεται το Σάββατο 13
Απριλίου, στις 8.30μ.μ. με αφιέρωμα στον Αιμίλιο Βεάκη.

«ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΜΥ 2»
Συνεχίζεται η προβολή της ταινίας με την πιο αγαπημένη
χελώνα του κόσμου, στο μεταγλωττισμένο «ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΜΥ 2» (SAMMY'S ADVENTURES 2), την
εβδομάδα 28 Μαρτίου μέχρι 3 Απριλίου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Αρτεμις” στο Μαρκόπουλο, 7μ.μ.
Η πιο αγαπημένη χελωνίτσα του κόσμου, επιστρέφει σε μια ακόμα εκπληκτική περιπέτεια, με την υπογραφή του Μπεν Στάσεν. Κωμωδία, ένταση και συναίσθημα, σε μια ιστορία που θα συναρπάσει το κοινό!
Ο Σάμι και ο Ρέι, δύο θαλάσσιες χελώνες και φίλοι από παιδιά, επιστρέφουν στα οικεία νερά της Μπάχα, στην Καλιφόρνια, για να μάθουν
τα κατατόπια σε δύο μικρά χελωνάκια: τον Ρίκι και την Έλλα. Ξαφνικά,
θα βρεθούν στα δίχτυα ενός λαθροκυνηγού, ο οποίος θα τους πουλήσει σε ένα μεγαλοπρεπές ενυδρείο στο Ντουμπάι. Ο βασιλιάς του ενυδρείου, ο ιππόκαμπος Μπιγκ Ντι, θα τους στρατολογήσει ως
επίλεκτους της ομάδας του, για την μεγάλη απόδραση που ετοιμάζει.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

«Ο Οργανισμός Αθλητισμού,
Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής»
Η Ένωση Πολιτών Βούλας οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής» (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και ομιλητή τον Πρόεδρο του
ΟΑΠΠΑ και Δημοτικό Σύμβουλο, Γιάννη Νιτερόπουλο,
την Κυριακή, 7 Απριλίου , ώρα 11:30 π.μ., στην Πνευματική Εστία Βούλας (Πάρκο Εθνικής Αντίστασης). Θα
ακολουθήσει συζήτηση.

Ο Αιμίλιος Βεάκης
είναι εγγονός του
λόγιου και θεατρικού
συγγραφέα
Ιωάννη Βεάκη. Συνεργάστηκε με τους
μεγαλύτερους θιάσους της εποχής
(Λεπενιώτη, Καλογερίκου,
Κοτοπούλη,
Κυβέλη,
Οικονόμου) και διακρίθηκε σε όλα τα θεατρικά είδη. Αναδείχθηκε εξαίρετος "καρατερίστας" και διέπρεψε στις κλασικές
τραγωδίες και δράματα. Σταθμός στην καριέρα του θεωρήθηκε η ερμηνεία του Οιδίποδα στην ομώνυμη τραγωδία (Οιδίπους
τύραννος) σε σκηνοθεσία του Φώτου Πολίτη
με την «Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου». Από
το 1932 μεσουράνησε στο επανασυσταθέν
Βασιλικό Θέατρο ως Εθνικό Θέατρο.

Το πρόγραμμα:
― ΤΕΤΑΡΤΗ 17-4, ώρα 20.30
Θεατρικός Σύλλογος Σπάτων ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’ με έργο: «Ο Άκης και
οι άλλοι» Σκηνοθεσία: Αφροδίτης Σορότου
― ΣΑΒΒΑΤΟ 20-4, ώρα 20.30
Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ με έργο: «Εθνικότης μου
το χρώμα του ανέμου» του Ματέι Βίσνιεκ σε σκηνοθεσία: Νίκου Γκεσούλη
― ΤΕΤΑΡΤΗ 24-4, ώρα 20.30
Θεατρική Ομάδα “Παντός Καιρού” Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας με το
έργο: «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του
Φ.Γ.Λόρκα σε σκηνοθεσία: Δέσ. Μαραγκουδάκη
― ΣΑΒΒΑΤΟ 27-4, ώρα 20.30
Θεατρική Ομάδα “Θέσπις” Κερατέας
με το έργο: «Τα καινούρια ρούχα του
Βασιλιά» του Γιάννη Καλαντζόπουλου, σε σκηνοθεσία Μίρκας Καλαντζοπούλου
― ΤΕΤΑΡΤΗ 8-5, ώρα 20.30
Η Εφηβική Ομάδα του Δήμου Κορωπίου με το έργο: «Private Space devised theater», κείμενα από την
Ομάδα και σκηνοθεσία Κυριακού Βαγγέλη & Σκουρλή Κατερίνας
― ΣΑΒΒΑΤΟ 11-5, ώρα 20.30
Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” Ν. Μά-

«Οι Δίκαιοι»
του Αλμπέρ Καμύ
Το “Έλασσον Θέατρο” (Παραμυθίας 27, Μεταξουργείο), παρουσιάζει το έργο του Αλμπέρ Καμύ «Οι Δίκαιοι».
Μία τρομοκρατική ομάδα αποφασίζει να δολοφονήσει έναν υψηλόβαθμο κρατικό αξιωματούχο τον οποίο θεωρεί υπαίτιο για τη δυσμενή
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Το χτύπημα θα ματαιωθεί,
καθώς ο επίδοξος τρομοκράτης θα βρεθεί ενώπιον ενός απρόβλεπτου
γεγονότος. Η αποτυχία της απόπειρας θα πυροδοτήσει μια σειρά συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας...
Θέατρο, Παραμυθίας 27, Μεταξουργείο (Μετρό:Στάση Κεραμεικός)
Κάθε Δευτέρα-Τρίτη 21:15
Τιμές εισιτηρίων Γενική είσοδος: 10€, Μειωμένο (φοιτητικό, άνω των
65 ετών): 5€, Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας δωρεάν
Τηλ. επικοινωνίας: 2103457904, 6972418794, 6942056151
e-mail: dimitris_nikolaidis@hotmail.com

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού - Βυτίνα
Την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού - Βυτίνα.
Πεζοπορία, ξενάγηση, περιήγηση στο Αρχαίο θέατρο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ και πεζοπορία στην διαδρομή ΒΥΤΙΝΑ- ΜΕΘΥΔΡΙΟ -ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ.

κρης με το έργο: «Ο Βυσσινόκηπος»
του Άντον Τσέχωφ Σκηνοθεσία
:Στρατή Πανούριου
― ΤΕΤΑΡΤΗ 15-5, ώρα 20.30
Ο Θεατρικός Σύλλογος Παλλήνης με
το έργο: «Καθημερινά, λογικά και παράλογα» σε κείμενα των Μ. Ποντίκα,
Κ. Μουρσελά, Μ. Μπρέχτ, Α. Σαμαράκη σε σκηνοθεσία Νίκης Ζαρμποζάνη
― ΣΑΒΒΑΤΟ 18-5, ώρα 20.30
Το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων “Οι
Σκηνοβάτες” με το έργο: «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φο
σε σκηνοθεσία Φώτη Πετρίδη
― ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5, ώρα 20.30
Ο Θεατρικός Σύλλογος Παιανίας με
το έργο: «Θεατροποιημένα ποιήματα
του Σουρή» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη
Δρακονταειδή
― ΣΑΒΒΑΤΟ 25-5 λήξη φεστιβάλ και
απονομή αναμνηστικών.
Παράλληλα η Θεατρική Ομάδα Κάντζας ΦΕΣ ‘Φίλοιστρον’ θα παρουσιάσει
το έργο: «Οίκος Ευγηρίας. Ευτυχισμένη Δύση» του Μανώλη Κορρέ
Σκηνοθεσία: Σάσα Γκούβελου
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα
Αν. Αττικής)
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«Οιδίποδας και Οιδιπόδειο
Σύμπλεγμα»
Tην Κυριακή 31 Μαρτίου, ώρα 10.30 π.μ οι “Φίλοι του αρχαιολογικού Μουσείο Μαραθώνα” καλούν στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης (ΡΟΥΜΕΛΗΣ 2, πίσω από το
εργοστάσιο πορσελάνης), σε ομιλία με ομιλητή τον ψυχίατρο Αλέξανδρο Αστρινάκη και θέμα: «Οιδίποδας και
Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα»
Μετά τη διάλεξη θα πραγματοποιήσουν την τακτική Γενική Συνέλευσή τους.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
προβολής
αρβανίτικου πολιτισμού
O Δήμος Σαρωνικού και η δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων
μαζί με τον Αρβανίτικο Σύνδεσμο Ελλάδας, οργανώνουν
σειρά εκδηλώσεων με
θέμα: Πολιτιστικές εκδηλώσεις προβολής αρβανίτικου πολιτισμού,
από την Κυριακή 31
Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου στο χώρο της Βιβλιοθήκης
στο
Δημαρχείο Καλυβίων.
Κυριακή 31 Μαρτίου,
7μ.μ.: Ομιλίες για την
ιστορία των Αρβανιτών
Ομιλητές: Γιάννης Πρόφης (συγγραφέας - λαογράφος),
Χρήστος
Παπαχρήστος (αρχιτέκτονας), Γέωργιος Γέγου (πρόεδρος
Αρβανίτικου Συνδέσμου), Πέτρος Φιλίππου (δήμαρχος).
Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια των
Μεσογείων από το Τμήμα Ελληνικών χορών Καλυβίων του
Δήμου Σαρωνικού.
31 Μαρτίου έως 5 Απριλίου, έκθεση βιβλίου.

Παιδικά ατυχήματα:
Πρόληψη και αντιμετώπιση
Το Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Νοσοκομείου
Βούλας σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του
Ασκληπιείου, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα “Παιδικά

ατυχήματα: Πρόληψη & αντιμετώπιση”, που θα γίνει
την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Συντονίστρια είναι η διευθύντρια
του Παιδιατρικού Σταυρούλα Παπαδάκου και θα μιλήσουν Η Κων/να Πατούλη ιατρός του Παιδιατρικού με
θέμα “Ατυχήματα παιδιών στο χώρο του σπιτιού” και η
Αλεξ. Παλίλη ιατρός του Παιδιατρικού με θέμα “Ατυχή-

ματα παιδιών έξω από το σπίτι”.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ στα ΚΑΛΥΒΙΑ
Αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα είναι η μουσική βραδιά που οργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούριζα Λαγονησίου” με την χορωδία του Συλλόγου το
Σάββατο 30 Μαρτίου στις 8.00 το βράδυ στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύβια.
Είσοδος ελεύθερη
Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας Αιμίλιος
Γιαννακόπουλος .
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Σαρωνικού θα υπάρχει καλάθι τροφίμων. Η συνεισφορά σας
θα είναι πολύτιμη.

“Ο γιός του δάσκαλου”
παρουσίαση βιβλίου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του “Σφηττός” Κορωπίου και οι Εκδόσεις
“Διόπτρα” παρουσιάζουν το βιβλίο
του Γιάννη Ξανθούλη: «Ο γιος του
δάσκαλου”, την Κυριακή 31 Μαρτίου, 6μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

«Ελληνική γλώσσα στο πέρασμα των
αιώνων: εξέλιξη και προοπτική»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Tη Δευτέρα 1η Απριλίου, ώρα 6μ.μ. θα ξεκινήσει ο πρώτος
κύκλος σεμιναρίων εναλλακτικής θεώρησης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη
ανακοινωθεί από την “Εναλλακτική Δράση”.
Στον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων θα πάρουν μέρος μέχρι
25 άτομα για λόγους χωρητικότητας, και οργανωτικούς.
Όσοι θα πάρουν μέρος πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
στην Υβόνη Βασταρούχα 6976002835
Την πρώτη ημέρα Δευτέρα 1η Απριλίου η προσέλευση θα πρέπει να γίνει μισή ώρα νωρίτερα, για οργανωτικούς λόγους
www.enallaktiki-drasi.gr

Το μυθιστόρημα «Διπλή
ζωή», είναι το ενδέκατο βιβλίο του Βουλιαγμενιώτη
συγγραφέα Γιώργου Νικολαΐδη, που έχει τιμηθεί με
πολλές διακρίσεις για τα βιβλία του και την εν γένει
προσφορά του στη λογοτεχνία.
Είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που μέσα από
μία παράξενη ερωτική ιστορία και τα καταλυτικά γεγονότα που ακολουθούν,
αναδεικνύει προβλήματα
που απασχολούν τον άνθρωπο και την κοινωνία
μας.

Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος
Βάρης «Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»οργανώνει φιλολογική βραδιά,
στις 31 Μαρτίου και ώρα 7:30 μ.μ. στη Δημοτική αίθουσα τέχνης και πολιτισμού στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας με
θέμα: «Ελληνική γλώσσα στο πέρασμα των αιώνων: εξέλιξη και προοπτική», με ομιλητή τον καθηγητή ελληνικής φιλολογίας Σταύρο Μπερτίδη.

«Πολιτισμός - Αθλητισμός
και Εθνικοί Αγώνες»
Ο Αττικός Ομιλος Γλυφάδας στα πλαίσια των συναντήσεων
του, στις λογοτεχνικές βραδιές, κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο Congo Pallace (παραλιακή Λεωφόρος Γλυφάδας), την
προσεχή Πέμπτη 4 Απριλίου στις 6.30μ.μ., θα μιλήσει ο
Νίκος Ιωάννου ιατρός καρδιολόγος με θέμα: «Πολιτισμός Αθλητισμός και Εθνικοί Αγώνες».

«Διπλή ζωή»
του Βουλιαγμενιώτη Γιώργου Νικολαΐδη
Ένα μυθιστόρημα που ξετυλίγει το κουβάρι του χρόνου
στο λαβύρινθο μιας ιδιαίτερης ζωής που προσπαθεί ν’
απεικονίσει ρεαλιστικά και σε
βάθος τα φωτεινά σκοτάδια
της ψυχής των πρωταγωνιστών του. Πεπρωμένα, πάθη,
λάθη και διαδρομές στ’ αχνάρια του πιο παράξενου
έρωτα.
Η μοίρα θα γράψει τον
απρόσμενο επίλογο...
Η παρουσίαση του νέου του

βιβλίου «Διπλή ζωή», θα
πραγματοποιηθεί από την

Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και τις εκδόσεις «Ν.
& Σ. Μπατσιούλα».

Η εκδήλωση θα γίνει τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα
«ΜΙΧΑΗΛΑΣ
ΑΒΕΡΩΦ» της Εταιρίας
Ελλήνων
Λογοτεχνών,
Ακαδημίας & Γεναδίου 8,
7ος ορ. (όπισθ. Ιερού Ναού
ζωοδόχου Πηγής).
Πληροφορίες στα τηλ.:
210-3315186, 210-8963158
& 6945-418601.
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ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Πριν ένα χρόνο, πολίτες από όλη την Αθήνα φύτεψαν
1.150 ελιές δημιουργώντας έναν ελαιώνα εντός του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κατά της εκποίησης του Ελληνικού και υπέρ
της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 10 π.μ. ξαναβρισκόμαστε
στο ελαιώνα (είσοδος από την οδό Αεροπορίας - πύλη
κανόε-καγιάκ)...
Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και η “Εναλλακτική
Δράση”.

«Ραφήνα, οι Φυσικοί
της θησαυροί:
Μέγα Ρέμα, Παρ. Μαρίκες, Ασκηταριό»
O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Νηρέας” Ραφήνας οργανώνει περιβαλλοντική ημερίδα με θέμα: «Ραφήνα, οι Φυσικοί της θησαυροί: Μέγα Ρέμα, Παρ. Μαρίκες, Ασκηταριό», που θα γίνει
την Κυριακή 31 Μαρτίου από 10 το πρωί έως 2μ.μ. στο Σχολικό Αμφιθέατρο του Γυμνασίου - Λυκείου Ραφήνας.
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

Δωρεάν
λογοθεραπευτική ανίχνευση
για παιδιά σχολικής ηλικίας
Κυριακή 31 Μαρτίου, από 9 π.μ. ως 4 μ.μ.
Δωρεάν προληπτική ανίχνευση για τον εντοπισμό διαταραχών
επικοινωνίας, λόγου και μάθησης σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, διοργανώνει ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης την Κυριακή 31 Μαρτίου, από τις 9 π.μ. έως τις 4
μ.μ., στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ζεφύρου 2, Κεντρική Πλατεία Βούλας)
Η δράση υλοποιείται από την Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών, με
αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης –
Βούλας- Βουλιαγμένης, για ραντεβού (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. – 2 μ.μ., τηλέφωνο 213 2019930)

ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑ 3Β
Σχολική κοινότητα και Δημοτική Αρχή συνομιλούν
Συνέχεια από τη σελ. 3

ανά Δημοτική Ενότητα και
εκπαιδευτική
βαθμίδα.
(αναλυτικά με πίνακες ανά
ενότητα www.ebdomi.com).
Ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη
περιοχή εμφανίζεται η
Βάρη, αφού έχει μία συνεχή αύξηση ανά έτος σε
αριθμό μαθητών, ενώ η
Βούλα παρουσιάζει μία
σταθερή εικόνα.

Όπως προέκυψε από την
παρουσίαση, οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές
επαρκούν για να καλύψουν
το σύνολο των μαθητών,
με βάση τις προδιαγραφές
του Υπουργείου Παιδείας
για τον αριθμό μαθητών
ανά αίθουσα (25 παιδιά ανά
αίθουσα για το Δημοτικό
και για το Γυμνάσιο-Λύκειο
με προσαύξηση 10% αν
είναι σε αίθουσα κοντέινερ
18).
Εμείς βέβαια δεν θεωρούμε
αίθουσα σχολείου το κοντέινερ και στη Βούλα υπάρχουν αρκετές τέτοιες.
Βάσει του Υπουργείου πάντως, μόνο δύο σχολικές μονάδες
παρουσιάζουν
υπεράριθμους μαθητές, το
3ο Νηπιαγωγείο Βούλας με
33 και το Νηπιαγωγείο
Βουλιαγμένης με 37 παιδιά.
Ωστόσο, ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο αριθμός των μαθητών
αναμένεται
να
αυξηθεί τις επόμενες χρονιές, κάτι που απαιτεί έγκαιρο
και
σωστό

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου Πανοράματος Βούλας προσκαλεί τα μέλη του
στην Ετήσια Τακτική Γενική
του Συνέλευση (Γ.Σ.) το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 στην αίθουσα διαλέξεων του 3ου
Δημοτικού Σχολείου 11 π.μ.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 7 Απριλίου στην αίθουσα διαλέξεων του 3ου Δη-

μοτικού Σχολείου στις 11 π.μ.
ασχέτως απαρτίας.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Πεπραγμένα από Μάρτιο
2012 μέχρι και Μάρτιο 2013 και
Λογοδοσία Δ.Σ.
2. Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012
3. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εγκριση πεπραγμένων, απολογισμού και απαλλαγή Δ.Σ.
5. Υποβολή και Εγκριση του

προϋπολογισμού έτους 2013
6. Εντευκτήριο Σωματείου
7. Τοποθετήσεις μελών.
Προτάσεις θεμάτων των μελών
για αναγραφή προς συζήτηση
θα πρέπει να κατατεθούν στο
εντευκτήριο του Σωματείου
μέχρι την Πέμπτη 4/4/13.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Α. Αγγελιδάκης

Η Γεν. Γραμ.
Μ.Βατικιώτη
Ιωάννου

«Θα
προγραμματισμό.
απαιτηθεί σωστότερη κατανομή των μαθητών στα
σχολεία του ενιαίου πλέον
Δήμου, αλλά και τήρηση
αυστηρών κριτηρίων ώστε
να εγγράφονται μόνο παιδιά οικογενειών που κατοικούν εντός των ορίων του
Δήμου», τόνισε ο Δήμαρχος.
Και είναι γεγονός, όπως
άλλωστε έχει προκύψει

Αυτό τον αριθμό των μαθητών δεν τον έχουμε μάθει
μέχρι σήμερα, παρ’ ότι ο Γ.
Νιτερόπουλος έχει ζητήσει
κατ’ επανάληψη να έρθουν
τα στοιχεία στο φως.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε
ακόμη σε νέες εκπαιδευτικές υποδομές, που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται,
όπως ο 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μηλαδέζας
και το 3ο Δημοτικό Σχολείο

από έκθεση της Δημόσιας
διοίκησης, ότι οι αίθουσες
των σχολείων του Δήμου
3Β υπερεπαρκούν, αλλά φιλοξενούν μαθητές από άλλους Δήμους.

στην περιοχή Ασύρματος
της Δημοτικής Ενότητας
Βάρης, καθώς και το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης.Παρουσίασε το πρόγραμμα
συντηρήσεων
σχολείων

που υλοποιεί ο Δήμος, τονίζοντας ότι οι εργασίες γίνονται από ίδιους πόρους
αφού δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σπ. Πανάς αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση
της Δημοτικής Αρχής να
εφαρμόσει μια νέα, ολοκληρωμένη φιλοσοφία για
τα σχολεία της περιοχής,
με βάση τα πρότυπα των
σύγχρονων ευρωπαϊκών
εκπαιδευτηρίων. Όπως τόνισε: «Φιλοσοφία του δημάρχου είναι η δημιουργία
μικρών και λειτουργικών
σχολικών συγκροτημάτων
σε κάθε γειτονιά, τα οποία
θα εντάσσονται μορφολογικά στο περιβάλλον, θα
καλύπτουν όλες τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές
ανάγκες, θα είναι απόλυτα
ασφαλή και ανοιχτά στην
τοπική κοινωνία, λειτουργώντας ως χώροι άθλησης
και πολιτισμού», οπως αναφέρθηκε στη συνάντηση.

Αναζητώντας
το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας
Εχει καταναλωθεί πολύ μελάνι γράφοντας για την
απόκτηση του ακινήτου
όπου θα χτιστεί το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας.
Εδώ και χρόνια από προηγούμενες
δημοτικές
αρχές, όλο το παίρναμε και
όλο το ...χάναμε.
Διαβεβαιώσεις Δημάρχων,
υποσχέσεις
βουλευτών,
ερωτήσεις, επερωτήσεις και
τελικά ...τζίφος.
Το επίμαχο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 251 που είχε επιλεγεί για να χτιστεί το σχολείο
είναι στο πλέον κατάλληλο
σημείο για να καλύψει ανάγκες παιδιών που σήμερα κάνουν
ταξίδι
για
να
προσεγγίσουν το 1ο και το 2ο
Γυμνάσια - Λύκεια Βούλας.
Αν είχε απαλλοτριωθεί πριν
δεκαπέντε χρόνια θα ποσά
ήταν προσεγγίσιμα και εφικτά. Σήμερα θεωρείται

όνειρο απατηλό...
Το θέμα επανεκίνησαν και οι
ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και
η παρούσα Δημοτική Αρχή.
Ετσι στη συνεδρίαση της
13ης Μαρτίου εγκρίθηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης η επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 251,
προκειμένου η έκταση να
διατηρηθεί ως χώρος Σχολείου, για την ανέγερση για
την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κατά τη συνεδρίαση
της 13ης Μαρτίου και μετά
από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ενέκρινε ομόφωνα την επανεπιβολή
απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο
Ο.Τ. 251 της Δημοτικής

Ενότητας Βούλας, προκειμένου η έκταση να διατηρηθεί ως χώρος Σχολείου, για
την ανέγερση των διδακτηρίων.
Επίσης, με την ψήφιση του
προϋπολογισμού του Δήμου
έχει
ενταχθεί
κονδύλι
ύψους 200.000 ευρώ για
τμήμα της αποζημίωσης της
απαλλοτριούμενης έκτασης.
Ό Δήμαρχος Σπύρος Πανάς
τόνισε, «Οι αποφάσεις που
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο συνιστούν ένα σημαντικό βήμα και οι ενέργειές
μας θα συνεχιστούν ακόμη
πιο εντατικά στο επόμενο
διάστημα. Με τη συνεργασία όλων των παρατάξεων
και των εμπλεκόμενων φορέων, είμαι σίγουρος ότι θα
υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.»

ΕΒΔΟΜΗ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης
- δήλωσης Κτηνοτρόφων
για εισαγωγή ζώων
στις Δημοτικές βοσκές
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Βοσκής έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 3 –
5 του Ν.Δ. 318/1969, β) τον
Ν.1080/80 (άρθρο 1), γ) το Β.Δ.
24-9/20-10-58 (άρθρα 5-10) δ) το
Ν.Δ. 3033/1954 (άρθρα 5-7&57),
ε) το Ν.Δ. 4260/1962 (άρθρο 32),
στ) το Ν.Δ. 703/1970 (άρθρο 1),
ζ) τον Ν.2130/93 (άρθρο 16&5),
η) τον Ν. 3058/2010

καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες–κτηνοτρόφους ιδιοκτήτες –εκτροφείς αιγοπροβάτων, εφόσον
επιθυμούν να τα εισάγουν στις δημοτικές βοσκές να
υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση για εισαγωγή ζώων στις
δημοτικές βοσκές για το έτος 2013, μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013.
Επισημαίνεται ότι:
― απαραίτητη προϋπόθεση εγκυρότητας και αποδοχής
των αιτήσεων- δηλώσεων είναι η προηγούμενη τακτοποίηση πάσης φύσεως οφειλών των ενδιαφερομένων,
προς το Δήμο.
― στις υποβαλλόμενες Αιτήσεις –Δηλώσεις θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατο απόσπασμα Μητρώου
Εκμετάλλευσης Ζώων όπου θα εμφανίζονται ο αριθμός
του Μητρώου το πλήθος των αιγών- προβάτων, με τις
ανάλογες διακρίσεις (π.χ. μικρά, αρσενικά κ.λπ )
― Αιτήσεις – Δηλώσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα
θα θεωρηθούν άκυρες.
Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποβάλει αίτηση και εκκρεμούν δικαιολογητικά τους να τα προσκομίσουν άμεσα.
Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται για αιτήσεις στη Γεωπόνο κα Άννα Παληογιάννη,
στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας, πάνω από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο 2ο όροφο.

“Φοροκαταιγίδα - Υπερχρεωμένα
νοικοκυριά - Στάση πληρωμών”
Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ενάντια στα χαράτσια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Βάρης, οργανώνουν την Κυριακή 31 Μαρτίου στις
10π.μ. στο πολιτιστικό κέντρο “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα (Λεωφ. Καραμανλή 18), εκδήλωση
με τίτλο: “Φοροκαταιγίδα - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Στάση πληρωμών”.
Εχουν κληθεί βουλευτές της Περιφέρειας από έξη κόμματα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.
―――――――
Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ενάντια στα χαράτσια πραγματοποιεί ανοιχτή συνέλευση κάθε Πέμπτη στις 6.30μ.μ. στο Δημαρχείο στη
Βούλα. www.polites3b.blogspot.com
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Κοινωνικό Τιμολόγιο στα τέλη ύδρευσης
στο Δήμο Σαρωνικού
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και
σκληρής δοκιμασίας των πολιτών, ο
Δήμος Σαρωνικού, στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (Πέμπτη
21 Μαρτίου), μετά από εισήγηση της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμπαραστάτη του Δημότη, αποφάσισε τη
δημιουργία Κοινωνικού Τιμολογίου
στα τέλη ύδρευσης.
Παράλληλα, προχώρησε και στην κατάργηση της ανώτερης κλίμακας χρέωσης στη Δημοτική Κοινότητα
Καλυβίων.
Ειδικότερα, οι κοινωνικές ομάδες που
επωφελούνται με την καθιέρωση του
Κοινωνικό Τιμολογίου, όπως αυτές καθορίζονται με την αριθμ. 83/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
είναι οι ακόλουθες:
1. Οι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο με οικογενειακό εισόδημα έως 8.000€: για κατανάλωση

μέχρι 50 κυβικά, θα πληρώνουν μόνο
το πάγιο.
2. Όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα (ΑΜΕΑ κλπ.) με οικογενειακό εισόδημα έως 8.000€: για κατανάλωση
μέχρι 50 κυβικά, θα πληρώνουν μόνο
το πάγιο.

3. Οι έχοντες αναπηρία 80% και πάνω
και οικογενειακό εισόδημα έως
10.000€: για κατανάλωση μέχρι 50 κυβικά, θα πληρώνουν μόνο το πάγιο.
4. Οι πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€: για κατανάλωση
μέχρι 100 κυβικά, θα πληρώνουν μόνο
το πάγιο.

5. Οι τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€: για κατανάλωση
μέχρι 80 κυβικά, θα πληρώνουν μόνο
το πάγιο.
6. Για τα Κοινωφελή Ιδρύματα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (π.χ. ΑΡΓΩ),
για όλα τα κυβικά της κατανάλωσης θα
ισχύει η 1η κλίμακα.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου δήλωσε
σχετικά: «Παρ’ όλες τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δήμος
μας, είναι σημαντικό να σταθούμε
δίπλα στους ασθενέστερους οικονομικά κατοίκους της περιοχής. Μαζί λοιπόν με όλες τις προσπάθειες που
έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα
για την ανακούφιση των κοινωνικών
ομάδων που έχουν πληγεί από την
κρίση, η εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου στα τέλη ύδρευσης, αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην
αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας».

Κέρδισε τα πολιτιστικά προγράμματα
ο Δήμος Παλλήνης
Είχαμε δημοσιεύσει επιστολή του δημάρχου Παλλήνης Αθαν. Ζούτσου, προς
τον Πρωθυπουργό, που διαμαρτυρόταν για την καθυστέρηση της επιχορήγησης
στα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου, με κίνδυνο
να διακοπούν μετά τα προβλήματα που προέκυψαν
στην έγκριση των θέσεων
για σύναψη συμβάσεων εργασίας με τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες, λόγω
της κωλυσιεργίας των αρμόδιων Υπουργείων και ενώ
η Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου Παλλήνης, που
είναι ο φορέας υλοποίησης
των προγραμμάτων.
Είχε σχολιαστεί από συμβούλους και στο Δημοτικό
Συμβούλιο της Παλλήνης, η
ενέργεια του Δημάρχου.
Ομως το αποτέλεσμα ήταν
θετικό.
Ο Δήμος Παλλήνης κέρδισε
και συνεχίζει τα πολιτιστικά
του προγράμματα.
Με άμεση ανταπόκριση του
Πρωθυπουργικού γραφείου,
εκδόθηκε έστω και με καθυστέρηση η απόφαση Π.Υ.Σ.
33/2006, απόφαση που εγκρίνει την σύναψη συμβά-

σεων μίσθωσης έργου για
την λειτουργία των πολιτιστικών προγραμμάτων για
το έτος 2012-2013.

Την άμεση ανταπόκριση
του Πρωθυπουργικού γραφείου εξήρε ο Δήμαρχος
Παλλήνης δημόσια, κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος
Ζούτσος ο οποίος παρακολουθούσε στενά ο ίδιος το
θέμα, ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε: «Δώσαμε
έναν αγώνα απέναντι στο
τέρας της γραφειοκρατίας
και την αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού για να
κρατήσουμε τους πυλώνες
της τοπικής μας κοινωνίας
ζωντανούς και έτσι θα συ-

νεχίσουμε στο μέλλον σε
ότι καταπνίγει ζωτικές λειτουργίες της κοινωνίας μας
γιατί η απόφαση αυτή δίνει
μια λύση στο πρόβλημα ή
οποία όμως δεν είναι οριστική. Τα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου μας
λειτουργούν με τεράστια
επιτυχία και οι συμμετοχές
αυξάνονται χρόνο με τον
χρόνο. Ήδη όμως το Υπουργείο έχει εξαγγείλει περαιτέρω μειώσεις τέτοιου
είδους συμβάσεων για την

ερχόμενη χρονιά τις οποίες
θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι και αν
χρειαστεί - γεγονός που
απεύχομαι - με παρόμοιους
αγώνες».
Σ.Σ. Θα πρέπει και άλλοι
Δήμοι να κοιτάξουν τον
τρόπο λειτουργίας του
Δήμου, αντί να χρεώνουν
τους δημότες για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες
λες
και
είναι
φροντιστήρια ή σχολές...

ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Μέσα στα πλαίσια της υπεράσπισης του δημόσιου χώρου που μας
ανήκει, παράλληλα με την αξιοποίησή του με δράσεις, οργανώνουμε εκδήλωση και συζήτηση με θέμα: «ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, και το πρόσφατο κύμα καταστολής των
ελεύθερων κοινωνικών χώρων και των καταλήψεων». Θα προβληθούν βίντεο και θα ακολουθήσουν εισηγήσεις σχετικά με το
πρόσφατο κύμα καταστολής των ελεύθερων κοινωνικών χώρων
και των καταλήψεων. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου στις
7.30 μμ στον χώρο του κάμπινγκ της Βούλας, δίπλα στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας, (200m. από αφετηρία Τράμ) . Η εκδήλωση έχει
ελεύθερη είσοδο.
Θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς για όποιον θέλει να
ενισχύσει οικονομικά την προσπάθειά μας.
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ράους...
Μας ζηλεύετε γιατί είμαστε καλοί μαθητές, μας είπε
ο Σόιμπλε!
Για να δούμε λοιπόν γιατί τους ζηλεύουμε.
Τους ζηλεύουμε γιατί ως καλοί μαθητές, μας αντέγραψαν σε όλες τις επιστήμες και τις τέχνες;
Γιατί αιματοκύλισαν δύο φορές την ανθρωπότητα;
Γιατί θανάτωσαν εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε
θαλάμους αερίων;
Γιατί έκαναν πειράματα σε αθώους ανθρώπους χωρίς

νάρκωση; (Δρ. Μέγκελε).
Γιατί έφεραν το ναζισμό και τον ανήγαγαν σε επιστήμη;
Γιατί πήραν αναγκαστικό δάνειο και αγύριστο από τη
χώρα μας, όταν μας κατέλαβαν με τα όπλα, και κατέστρεψαν τη χώρα μας με τις πολεμικές τους επιχειρήσεις;
Γιατί άρπαξαν τα αρχαία μας και τα πήγαν στα δικά
τους μουσεία;
Γιατί για άλλη μια φορά, προσπαθούν να επιβληθούν
ως επικυρίαρχοι, με τον οικονομικό πόλεμο, κερδοσκοπώντας πάνω στις χώρες με τον πιο ξεδιάντροπο
και αναίσχυντο τρόπο. Και μάλιστα στις χώρες που
έγιναν αιτία να χάσουν τον πόλεμο όπως η Ελλάδα;
Γιατί την Ευρώπη των λαών πάνε να την κάνουν Ευρώπη των Γερμανών;
Θα ντρεπόμουν σήμερα να λέγομαι Γερμανίδα, όπως
ντρεπόσασταν πολλές δεκαετίες τώρα και πάτε να
βγάλετε τα κόμπλεξ σας σήμερα.

Κι όσο ο γερμανικός λαός θα σιωπά θα γίνεται όλο
και περισσότερο συνένοχος, όπως και τότε με τον
Χίτλερ...

Η Κύπρος μάνα χάνεται...
Και ήρθε η “κακοτυχία” της Κύπρου να βρει υδρογονάνθρακες και πετρέλαια για να κανιβαλίσουν πάνω
της όλες οι χώρες. Από τας ... Ευρώπας, την Αμερική,
το Ισραήλ και την Τουρκία βεβαίως βεβαίως, που τακίμιασε με το Ισραήλ και έχει το θράσος πλέον να
βγαίνει απροκάκυπτα και να συνομιλεί με το Ισραήλ
για το πώς θα κλέψουν τον πλούτο της Κύπρου.
Για να μη μας λένε ότι φταίει το τραπεζικό σύστημα
της Κύπρου που την εξοντώνουν.
Το φαγοπότι έχει αρχίσει. Τα μαχαίρια ακονίζονται...
τρίτη πιο φτωχή χώρα της ΕΕ, ξεπερνώντας

Ημόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, είναι πλέον
η Ελλάδα!!! Είδες το ευρώ;

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον
«Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν»
(Ματθ. Ι 35)

Eγώ ηλθα για να φερω τα επάνω κάτω.
Ο Ματθαίος, σύμφωνα με την εκκλησιαστική
παράδοση θεωρείται ότι είναι ο πρώτος που
έγραψε ευαγγέλιο.
Ο Ματθαίος είχε κληθεί από τον ίδιο τον Χριστό
σαν μαθητής του, όταν ακόμα ονομαζόταν Λευϊς
Από τότε μάλιστα πήρε και το όνομα Ματθαίος
Το “Ματθαίος” ετυμολογικά είναι ή σύντμηση του
ονόματος Ματθανίας, δηλαδή αυτός που έτυχε
της χάρης ή της δωρεάς του θεού:
«Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον
καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον
και λέγει αυτώ ακολούθει μοι. Και αναστάς ηκολούθησεν αυτόν.» (Ματθ. θ,9)
Σαν μαθητής του προφανώς παρακολούθησε τον
Χριστό στην πορεία και στο έργου του, ξενίζει
όμως ότι το όνομά του δεν αναφέρεται πουθενά.
Καταγόταν από την Καπερναούμ κοντά στην Τιβεριάδα, λίμνη της Γαλιλαίας, και ήταν τελώνης
σε δημόσια θέση. Κήρυξε το ευαγγέλιο κυρίως
στους Εβραίους, αρχικά στην εβρα:iκή και αραμαϊκή γλώσσα, αλλά αργότερα και στην ελληνική. Στο ευαγγέλιό του, με σφιχτή ενότητα των
γεγονότων, περιγράφεται η πορεία του Ιησού,
και μάλιστα σε κανονική σειρά, όσον αφορά την
άποψη χρόνου και τόπου.
Εν κατακλείδι το όλο κείμενο, θα μπορούσε να
διαβαστεί κάτω από το πρίσμα τριών ενοτήτων.
Από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι και τη μέση του
τετάρτου, παρακολουθούμε τη γέννηση και την
έναρξη δημόσιας δράσης του Χριστού. Από το
τέλος του τετάρτου και μέχρι τη μέση του δεκάτου έκτου, κυριαρχεί η ιδεολογική θέση και οι
αρχές της νέας θρησκείας. Εδώ η επίδειξη της

υπερφυσικής δύναμης με το θαυματουργικό
έργο, τεκμηριώνει την υπόσχεση για μια μεταθανάτιο αποκατάσταση του δικαίου. Τα γεγονότα του πάθους και του μαρτυρίου, η ανάσταση
και η επακολουθούσα επανεμφάνιση του Ιησού,
η οποία επιβεβαιώνει την θεϊκή του προέλευση,
διαβάζονται στο υπόλοιπο του δεκάτου έκτου
μέχρι και του τελευταίου εικοστού κεφαλαίου.
Η ανάγνωση του ευαγγελίου του Ματθαίου, διακατέχεται από μια ενότητα και ομοιομορφία
χωρίς κενά, και δηλώνει την σταθερότητα του
ύφους της πέννας του ευαγγελιστή, αλλά και
την ενάργεια της γραφής. Μιά ενάργεια η οποία
απεικονίζει την βεβαιότητα, από την οποία αντλείται η γνησιότητα των πηγών του.
Η αναγγελία δια στόματος Ιησού, ότι εγώ «ούκ
ήλθον καταλύσαι τον νόμον αλλά πληρώσαι»
και με το ‘’νόμον’’ εδώ εννοεί τον Μωσαϊκό· καταφαίνεται ότι στην Ιερά Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη βρίσκει τη συνέχεια της στην Καινή.
Από την αρχή του κειμένου διαγράφεται μια μεθοδική σαφήνεια αφήγησης.
«Βίβλος γενέσεως Χριστού υιού Δαυϊδ, υιού
Αβραάμ». Και συνεχίζεται κατά τα γνωστά: «ο
Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ»
ακολουθεί δε ένας κατάλογος ονομάτων, τα οποία
συνθέτουν ένα μακρύ γενεαλογικό δένδρο, το
οποίο καταλήγει πως: «Αβραάμ έως Δαϋίδ γενεαί
δεκατέσσαρες και από Δαϋίδ έως της μετοικεσίας
της Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες και από της
μετοικεσίας της Βαβυλώνος έως του Χριστού,
(ακόμη) γενεαί δεκατέσσαρες». Δηλαδή από την
παρουσία του Αβραάμ, μέχρι τη γέννηση του Χριστού είχαν περάσει συνολικά 42 γενεές.
Ο Χριστός μάς πληροφορεί ο ευαγγελιστής, ότι
γεννήθηκε με όχι φυσιολογικό τρόπο. Η Μαρία
μνηστευμένη και ακόμη ούσα παρθένος, παρουσιάζεται εγκυμονούσα, χωρίς την παρεμβολή του

συζύγου της Ιωσήφ, αλλά με την από μηχανής
μεσολάβηση το Αγίου πνεύματος. Ο σύζυγος
Ιωσήφ δεν εκπλήσσεται, αφού “κατ΄ όναρ” δηλαδή με όνειρο, είχε προειδοποιηθεί δια αγγέλου, για το υπερφυσικό αυτό γεγονός.
«Μη φοβηθείς. Εκ πνεύματος αγίου τέξεται υιόν
και καλέσεις αυτόν Ιησούν». Εδώ ο Ματθαίος
διευκρινίζει ότι «Ο Ιωσήφ ούκ εγίγνωσκεν αυτήν,
έως ότου έτεκε τον υιόν αυτής, τον πρωτότοτοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.» Και
παρακάτω επανέρχεται: «Του δε Ιησού η γέννησις ούτω ήν μνηστευθείσης γάρ της μητρός
αυτού Μαρίας τώ Ιωσήφ, πριν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος
Αγίου. …..Αυτός γαρ (δηλ. ο Ιησούς), σώσει τον
λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού».
Εδώ όπως και από την παρακάτω περικοπή καταδηλώνεται δογματικά η θεϊκή καταγωγή και
προέλευση το Χριστού, αλλά και ο σωτηριολογικός σκοπός του ερχομού του. Αυτός δε είναι
κατά την ευαγγελική ρήση και θεός: «καλέσουσι
δε αυτόν Εμμανουήλ, ό εστί μεθερμηνευόμενον
μεθ΄ημών ο θεός».
Μετά τη γέννηση και τις μετέπειτα δραματικές περιπέτειες της οικογένειας, φτάνει η στιγμή της συνάντησης με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. (Προ του
δρόμου εμφάνισης του Χριστού). Εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, ο Ιωάννης συνήθιζε να βαφτίζει
τους Εβραίους για να ξεπλυθούν από τις αμαρτίες
τους, τις οποίες την ίδια ώρα εξομολογούντο.
Κατά τη στιγμή λοιπόν της βάπτισης του Ιησού
και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ματθαίου
«ηκούσθη φωνή εξ ουρανών λέγουσα: «Ούτος
είναι ο υιός μου ο αγαπητός», πράγμα που
έδωσε στον Ιωάννη να καταλάβει ότι αυτός είναι
ο αναμενόμενος Μεσίας, ο κεχρισμένος, δηλαδή ο Χριστός (από το χρίω, χρίζω, χρίσμα =
αλείφω αναγορεύω). Ο Χριστός, τον οποίον περίμενε για να σώσει τον κόσμο. Άλλωστε αυτό
το είχε διαισθανθεί αμέσως ο Ιωάννης μόλις
είδε τον Ιησού να τον πλησιάζει για να βαπτισθεί.
«Εγώ χρείαν έχω υπό σού βαπτισθήναι και σύ
έρχη πρός με;»
Αργότερα όμως ο Ιωάννης, δέσμιος στη φυλακή
από τον Ηρώδη, παρουσιάζεται από τον Ματθαίο
να αμφισβητεί τα περί της θεότητος του Ιησού,
γι’ αυτό και στέλνει δικούς του μαθητές να τον
βρούν και να τον ρωτήσουν αν όντως «Συ εί ο
ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;» Πραγματικά

εσύ είσαι αυτός που περιμέναμε η κάποιος
άλλος.
΄Ισως αυτή η ύστερη αμφιβολία του Ιωάννη για
τη θεϊκή οντότητα ετάραξε τον Ιησού και κατά τη
γνώμη μου τον ανάγκασε να επισπεύσει το θαυματουργικό του έργο σε μια απόδειξη της υπερφυσικής του δύναμης, αλλά και για έναν άλλο
λόγο. Η διδασκαλία του έπρεπε να πείσει τον
απλό λαό, ιδιαίτερα για την μεταθανάτια σωτηρία, στην οποία επιβεβαίωση αρωγός ήλθεν αργότερα η εκ του τάφου Ανάστασ;h του. Η
διδασκαλία του Ιησού δεν ήταν κάτι το απλό και
εύκολο. Από τη μια μεριά είχε να κάνει με τον
απλό λαό, ο οποίος δυσπιστούσε παρά την εκ
γενετής παροιμιώδη αφελή ευπιστία του, που
φτάνει έως τις ημέρες μας. Από την άλλη βρισκόταν το κοινωνικό κατεστημένο, με τους εχθρικά ενωτικά διακειμένους Φαρισσαίους,
Σαδδουκαίους, που δεν επέτρεπαν την όποια διασάλευση, αλλά και τους αριστερούς επαναστάτες Ζηλωτές, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν κάθε
επαναστατική κίνηση.
Η επί του όρους ομιλία με το «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι», δηλαδή οι ταπεινόφρονες
«αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών» και το
«Μακάριοι οι πράοι» που δίνουν δηλαδή τόπο
στην οργή τους και συγχωρούν. Και στην κορύφωση του ιερού λόγου «Μακάριοι οι πεινώντες
και διψώντες την δικαιοσύνην και ότι αυτοί χορτασθήσονται», αλλά και «Μακάριοι οι δεδιωγμενοι ένεκεν δικαιοσύνης» και με τη διαβεβαίωση,
ότι κανείς παραβάτης των ως άνω, δεν πρόκειται να ιδεί την αιώνια θέωση. Και κλείνω με την
υπενθύμιση: «Μακάριοι οι ελεήμονες· την ελεημοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήναι».
Τα ευαγγέλια δεν είναι μόνο αφήγηση. Είναι μήνυμα και μήνυμα μάλιστα αξιών αρετής, αλλά
επιμελώς αλληγορικά αποκρυπτόμενο στην ανάλυσή του. Έτσι ποτέ δεν το μάθαμε, αλλά και
ούτε μας το μάθανε, γιατί θα συγκλόνιζε τα θεμέλια της διαβεβρωμένης κοινωνίας μας και αυτό
δεν ήταν αρεστό. Σε ποιούς; Μαντέψτε το μοναχοί σας.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) “Ιερά Γραφή”, Εκδ. Ζωή
2) Σ. Αγουρίδη: “Δοκίμια στις Ρίζες του Χριστιανισμού”, Εκδ.
Εννοια
3) Εγκυκλ. Λεξικό Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα
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Κούρεμα καταθέσεων
Τώρα ποια χώρα έχει σειρά;
Στα ...κάγκελα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καταλήστευση των καταθέσεων στην Κύπρο άνοιξε τους
ασκούς του Αιόλου για τους επόμενους καταθετικούς προορισμούς (Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα
κλπ.). Τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι εκεί τα
χρήματα είναι εξασφαλισμένα, γιατί η Κύπρος είναι
ειδική περίπτωση.
Ποιος ανόητος μπορεί να τους πιστέψει!
Μέχρι και με απόρρητο έγγραφο, που όμως βγήκε
στο φως της δημοσιότητας, δίνονται οδηγίες προς
τους υπουργούς των παραπάνω χωρών για το ποια
επιχειρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να...
καθησυχάσουν τους πολίτες!
Βγήκε και ο Σόιμπλε, με δήλωσή του ότι «η Κύπρος
είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Και εμείς βρήκαμε τη σωστή λύση»!

Περίθαλψη άστεγων και εξυπηρέτηση
ανασφάλιστων ατόμων
1960 Κέντρο Στέγασης Αστέγων.
Είναι το τηλεφωνικό νούμερο που
μπορεί να καλέσει κάποιος άστεγος
για βοήθεια ή κάποιος που γνωρίζει
κάποιον άστεγο ή που συναντά κάποιον άστεγο στο δρόμο.
Καλώντας το 1960 (Κέντρο Στέγασης
Αστέγων) θα του ζητηθούν πληροφορίες για το πού ακριβώς βρίσκεται ο
άστεγος και θα πάνε να τον βρούν για
να του προσφέρουν στέγη στις αίθουσες που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων. καθώς και φαγητό. Αν
αρνηθούν οι ίδιοι να μετακινηθούν θα
τους προσφερθούν κουβέρτες και
άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Το “Σισμανόγλειο”, και τα διοικητικά
συνδεδεμένα νοσοκομεία Αμ. Φλέμιγκ
και Παπαδημητρίου συντάχθηκαν στην
εξυπηρέτηση ανασφάλιστων ασθενών
που χρειάζονται νοσηλεία μέσω του
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής “ΙΣΑ”
και της Αρχιεπισκοπής, σύμφωνα με
επιστολή της διοικήτριας των νοσοκομείων Όλγας Οικονόμου.
Ήδη στη διάθεση των ανασφάλιστων
έχουν ταχθεί το νοσοκομείο “Ελπίς”
και η Μονάδα Θεραπείας Πόνου του
νοσοκομείου Πατησίων.
Η διοίκηση του ΙΣΑ, έκανε έκκληση σε

όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων,
για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο δευτεροβάθμιας στήριξης των
ανασφάλιστων πολιτών, όπως δημιουργήθηκε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μεγάλη αλυσίδα φροντίδας Υγείας για
τους ανασφάλιστους πολίτες που καθημερινά αυξάνουν ολοένα και περισσότερο.
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?
art_id=19234

«Ξύπνα, ξύπνα διότι χαράαααζει..., δεν ακούς τα πουλάκια που λαλούνε;»

Σ

την 1η Απριλίου –μέρα που θα έπρεπε να καθιερωθεί ο εορτασμός του Έλληνα πολιτικού- δεν έχουν
την τιμητική τους μόνο τα γνωστά πρωταπριλιάτικα
ψεματάκια. Κάποιοι θυμούνται ότι 1η Απριλίου του 1955 η
Ε.Ο.Κ.Α. κήρυξε την έναρξη του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα κατά των Άγγλων κατακτητών.
Το πρώτο υπό ελληνοκυπριακή ηγεσία κυπριακό κράτος
έμελλε να έχει μιά σύντομη κυριαρχία απ’ άκρη σ’ άκρη της
μαρτυρικής γης του «χρυσοπράσινου φύλλου». Μέτρησε
μόλις 14 χρόνια, από το 1960 μέχρι τις 20 Ιουλίου του
1974, μέρα που οι Τούρκοι εισβολείς αποβιβάζονταν ανενόχλητοι στην παραλία της Κυρήνειας, αφού πρώτα η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή το 1960 είχε υπογράψει τις
προδοτικές συμφωνίες Λονδίνου και Ζυρίχης που καθιστούσαν την Τουρκία εγγυήτρια δύναμη της κυπριακής
ανεξαρτησίας και αφού η χούντα του Ιωαννίδη είχε συμφωνήσει με τον τότε υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α.
Χένρυ Κίσσινγκερ ότι με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου θα προσέφερε άλλοθι στην τουρκική εισβολή και με
την αδράνειά της θα την διευκόλυνε. Αδράνεια που εύκολα
επέβαλαν οι Αμερικανοί και στην πρώτη –πάλι υπό τον
Κων. Καραμανλή- μεταπολιτευτική κυβέρνηση. «Η Κύπρος
κείται μακράν» εκστόμισε τότε ο γιά κάποιους αδιανόητος
να φέρει τον τίτλο του «εθνάρχη». Τινές των Ελλήνων αερομάχων, χειριστών Phantom, είχαν τότε αντίθετη άποψη
για το «μακράν». Όμως και το φιλότιμο «μακράν κείται»
γιά ορισμένους πολιτικούς μας ηγέτες. Στον πάτο του απόπατου.
Οι Κύπριοι έχουν νωπό το αίμα να φωνάζει και το ακούνε.
Έλληνες ναι μεν, αλλ’ ως εκ της Ιστορίας τους έχουν και
κάποιες καθοριστικές της τύχης τους διαφορές με μας, τις
οποίες πριν λίγες μέρες έδειξαν, απέδειξαν και θα εξακολουθήσουν ν’ αποδεικνύουν. Έστησαν πάνω στα ερείπια
και στη διχοτόμηση του ’74 ένα οικονομικό θαύμα που δεν
ακυρώνεται επειδή –πιθανότατα εσκεμμένα- ο πιστός οπαδός της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και γιαλαντζί κομμουνιστής Χριστόφιας επέτρεψε με σειρά πράξεων και
παραλείψεων να φουσκώνουν από ένα σημείο και μετά οι
κυπριακές τράπεζες με αέρα κοπανιστό.
Ακόμα όμως και αυτό το ΑΚΕΛ του Χριστόφια, το ΑΚΕΛ
που δεν συμμετείχε το 1955-1960 στον Κυπριακό Απελευθερωτικό Αγώνα κατά των Άγγλων, έτριξε τα δόντια του
στον Αναστασιάδη ότι δεν πρόκειται να δεχθεί το εξοντωτικό κούρεμα των καταθέσεων που προσπαθούσε να επι-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

βάλλει το ευρωπαϊκό διευθυντήριο των κολαούζων της
Μέρκελ. Λογικό, αφού στο ΑΚΕΛ ανήκει η δεύτερη μεγαλύτερη περιουσία στην Κύπρο. Λογικότατη και η σφοδρότατη αντίδραση της Κυπριακής Εκκλησίας, αφού σε αυτήν
ανήκει η πρώτη σε μέγεθος περιουσία στην Κύπρο. Υπάρχουν και στην Κύπρο, όπως κι εδώ, ευκολόπιστοι, αδαείς
και πεπλανημένοι, υπάρχουν και πλείστοι όσοι αρνησιπάτριδες, αλλά δύσκολα θα βρείτε Κύπριο που δεν θ’ αντιδράσει όταν βάζουν χέρι στην τσέπη του. Δύσκολα θα
εντοπιστεί σε άλλο μέρος του πλανήτη η μοναδική, η ανυπέρβλητη ελλαδική μουροχαβλίτιδα.
Ανέδειξαν οι Κύπριοι κι είχαν την τύχη να κυβερνηθούν
από έναν αληθινό εθνάρχη, τον αλησμόνητο Τάσο Παπαδόπουλο. Οι παρακαταθήκες του είναι ακόμα νωπές. Στα
νιάτα του δεν τρωγόπινε σε πικνίκ των Γερμανών στην κατοχική Θεσσαλονίκη, δεν υπηρετούσε στο αμερικανικό
ναυτικό, δεν παρακολουθούσε τελετές μύησης στο Χάρβαρντ ή στο Ταφτς, αλλά πετούσε βόμβες στους Άγγλους.
Ο Πούτιν αλλιώς μιλούσε μαζί του· πώς να εμπιστευθεί
έναν Χριστόφια ή έναν Αναστασιάδη;
Μερίδα του ελλαδικού και κυπριακού Τύπου κατηγόρησαν
τη Μόσχα για καιροσκοπισμό στην επίθεση που τώρα δέχεται η Κύπρος από την παγκόσμια ληστοσυμμορία των μεγαλοτραπεζιτών, που ελέγχουν την κυβέρνηση των Η.Π.Α.,
το διευθυντήριο της Ε.Ε. και μιά μεγάλη συλλογή από
Γιωργάκηδες, Αντωνάκηδες και λοιπούς –άκηδες ανά τον
κόσμο. Βγήκε κι ο γνωστός μνημονιακός παπαγάλος του
Σκάϊ να επιχαίρει: «Είδατε, είδατε τους Ρώσους; Είδατε
τον Πούτιν; Τους άδειασαν τους Κύπριους. Να τι θα παθαίναμε κι εμείς αν δεν είχαμε υπογράψει το πρώτο και τ’
άλλα μνημόνια και περιμέναμε βοήθεια από Ρώσους, Κινέζους κι Άραβες». Ο γνωστός αυτός κεκράκτης της υποτέλειας κι εξαθλίωσής μας, όπως και μιά μακρά σειρά ομοίων
του στα Μ.Μ.Ε, κάτι σαν τη «μακριά γαϊδούρα» που παίζαμε μικροί, καμώνεται πως αγνοεί ότι ο Πούτιν -όπως και
κάθε σοβαρός πατριώτης ηγέτης- προωθεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πατρίδας του. Εάν βρεθεί κοινός
τόπος με τα συμφέροντα μιάς άλλης χώρας συνεργάζεται
και υποστηρίζει. Κορόϊδο όμως δεν πιάνεται η παλιά αλεπού της Κα-Γκε-Μπε.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε απευθύνει διεθνή πρόσκληση
συμμετοχής στην εκμετάλλευση των κυπριακών υδρογονανθράκων. Η ρωσική ηγεσία τον αντιμετώπιζε με σεβασμό και εκτίμηση. Ποιόν σεβασμό και ποιά εκτίμηση να
έχουν οι Ρώσοι και ο οποιοσδήποτε ξένος σε Ελληνες κι
Ελληνοκύπριους πολιτικούς τύπου Γιωργάκη ή Αντωνάκη,
Χριστόφια ή Αναστασιάδη. Ακόμα θυμούνται -ο Πούτιν, ο
Μεντβέντεφ κι ο Λαβρόφ- την επίσκεψη-κωμωδία του
Γιωργάκη στη Μόσχα, τάχα μου γιά να διερευνήσει τις πιθανότητες ρωσικής οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα κι ενώ ήδη πολύ πριν τις εκλογές του 2009 είχε
δεσμευθεί στους εντολείς του ότι θα παρέδιδε χειροπόδαρα δεμένη την Ελλάδα στους εκτελεστές της, όπως άλλωστε τον «κάρφωσε» αργότερα και ο ατακτούλης
Ντομινίκ Στρος Καν.
Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου, η
ρωσική ηγεσία παρουσίασε στον Γιωργάκη σχέδιο πακέτου
βοήθειας προς την Ελλάδα που περιελάμβανε δανεισμό με
1,5% επιτόκιο (μπήκαμε στο πρώτο Μνημόνιο με 5,7%),
ρωσικές επενδύσεις σε εξορύξεις ενεργειακών κοιτασμάτων και σε άλλους τομείς, επένδυση σε ναυπηγοεπισκευαστικό ναύσταθμο του ρωσικού πολεμικού στόλου
στο Νεώριο της Σύρου και άρα συνεχή παρουσία στο Αιγαίο των ρωσικών πολεμικών πλοίων κλπ ...κλπ ...κλπ. Η
απάντηση του Γιωργάκη σε όλα αυτά ήταν να συμβουλεύσει, ποιός; ο Γιωργάκης!!! ως πρόεδρος της Σοσιαληστρικής Διεθνούς, ποιόν; τον Πούτιν, να πάψει να παραβιάζει
τα ανθρώπινα δικαιώματα των αμερικανοκινούμενων Τσετσένων αυτονομιστών.
Στην Κύπρο κατάλαβαν από ποιούς και γιατί παίζεται το
παιχνίδι. Γνωρίζουν ότι οι τράπεζες, του επίσης μέλους της
ευρωζώνης Λουξεμβούργου κάνουν εδώ και χρόνια την
ίδια ακριβώς δουλειά με τις κυπριακές, επιβαρυμένες όμως
σήμερα με δεκαπενταπλάσιο ακάλυπτο χρέος από το κυπριακό τραπεζικό «φούσκωμα». Ουδείς Ευρωπαίος ηγέτης,
ή αξιωματούχος της Ε.Ε. ενοχλήθηκε. Άκουσαν οι Κύπριοι
και τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Σόϊμπλε να συμβουλεύει δημόσια και ξετσίπωτα τους καταθέτες των κυπριακών τραπεζών: «φέρτε τις καταθέσεις σας στις
γερμανικές τράπεζες» και κατάλαβαν. Εδώ εξακολουθούμε
να θυμίζουμε εκείνη την παλιά ζακυνθινή καντάδα:
«Ξύπνα, ξύπνα διότι χαράαααζει..., δεν ακούς τα πουλάκια
που λαλούνε;».
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
Επάξια γυναίκα της χρονιάς

Ένοπλες ληστείες...
καθημερινό φαινόμενο
Οι νόμοι της φύσης είναι γνωστοί.
Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Είναι λογικό επακόλουθο λοιπόν, η αύξηση των ληστειών και της
εγκληματικότητας εν γένει σε μία κοινωνία, που από μέρα σε μέρα ολοένα
και φτωχένει. Κι όταν το κράτος δεν
λειτουργεί, το παρακράτος θεριεύει...
Έτσι από εκεί που κοιμόμασταν αμέριμνοι στις αυλές του σπιτιού μας χωρίς
κίνδυνο, φτάσαμε στο σημείο όχι μόνο
να μη μας φτάνει η κλειδαριά, όχι να μη
μας φτάνει ο συναγερμός, τα κάγκελα,
ο “φύλακας” σκύλος, αλλά ούτε καν η
ίδια μας η παρουσία μέσα στο σπίτι να
μην είναι ανασταλτικός παράγοντας...

κλειδώσανε μέσα στην κρεβατοκάμαρα, απειλώντας τους να μην τολμήσουν να φωνάξουν ή να καλέσουν
Αστυνομία.
Στη συνέχεια οι ληστές, μπήκαν στην
κουζίνα, φάγανε και ήπιανε(!), του
έκλεψαν ό,τι μετρητά είχε και το αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκαν. Δεν πείραξαν τίποτε άλλο στο σπίτι.
Αυτή είναι μια απ’ τις πολλές παρόμοιου τύπου ληστείες που συμβαίνουν
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Οπλισμένες συμμορίες, που χτυπούν
οργανωμένα με σκοπό τα άμεσα μετρητά και το φαγοπότι...
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της
Ελληνικής Αστυνομίας, βαρύ οπλισμό
δεν χρησιμοποιούν πλέον μόνο οι οργανωμένες συμμορίες, αλλά και αυτές
που έχουν μικρότερη εμβέλεια, ακόμα
και σε μικροεγκληματικότητα της καθημερινότητας.

Πριν 15 μέρες λοιπόν, στην περιοχή
της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, κάτοικος
που μένει μόνος με το λυκόσκυλό του,
άκουσε ένα δυνατό χτύπο στην πόρτα
του, σαν κάτι να έπεσε πάνω. Ο σκύλος
λύσσαξε να γαβγίζει και όταν μετά από
μισό λεπτό, ο ιδιοκτήτης βγήκε να δει
τι ήτανε, δεν βρήκε τίποτα. Την επόμενη μέρα είδε ανάστατο τον γείτονά
του, δυο σπίτια παρακάτω, αφού όπως
του εξιστόρησε, εισέβαλε μια ομάδα
οπλισμένων ληστών στο σπίτι του, απ’
τα λίγα σπίτια της περιοχής που δεν
είχε σκύλο, και ενώ ο ίδιος με τον
μικρό του γιο βρίσκονταν μέσα στο
σπίτι, τους ακινητοποιήσανε και τους

Μέσα στο 2012 σε όλη την χώρα, έγιναν 5.992 ληστείες, από τις οποίες 113
ήταν σε τράπεζες, ΕΛΤΑ και χρηματαποστολές, και στις περισσότερες οι
δράστες ήταν ένοπλοι με καλάσνικοφ.
Το πλέον διαδεδομένο όπλο, υπ' αριθμόν ένα στις προτιμήσεις των κακοποιών παραμένει το Καλάσνικοφ, ενώ
από τη μαύρη αγορά διακινούνται με
ευκολία περίστροφα, πιστόλια κάθε
τύπου, χειροβομβίδες και ποσότητες
εκρηκτικών και πυροκροτητών.
Μαζί με την αλλαγή στην κονωνική και
οικονομική διαστρωμάτωση της χώρας
άλλαξε και ο τύπος της εγκληματικότητας στην Ελλάδα.
Η ποιότητα ζωής των πολιτών, η ισχύς
των νόμων και η λειτουργικότητα ενός
κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα
με την εγκληματικότητα.
Οσο χαλαρώνουν οι θεσμοί από τους
ίδιους τους νομοθέτες και όσο αυξάνουν οι γενεσιουργές αιτίες, η εγκληματικότητα θα θεριεύει....

η Ελένη Αντωνιάδου
Αυτή είναι η «γυναίκα της χρονιάς 2013» σύμφωνα με την κριτική επιτροπή της διοργάνωσης «FDM Everywoman in Technolgy Awards», που επέλεξε την 25χρονη Ελληνίδα
Ελένη Αντωνιάδου.
Η Ελένη ξεκίνησε τις σπουδές στην Ελλάδα στο νεοσύστατο τότε τμήμα «Πληροφορική
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» στο πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία. Το 2008
που έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία ξεκίνησε η «απογείωση».
To 2009 μαζί με την συμφοιτήτριά της Claire Crowley δημιουργήσανε μια τεχνητή τραχεία
και το επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε αυτό το ερευνητικό-πειραματικό μοντέλο να μετατραπεί σε κλινικό προϊόν». Η μελέτη αυτή κέρδισε το 1ο βραβείο στο University College
London.
Την περίοδο εκείνη
ένας 36χρονος καρκινοπαθής τελικού σταδίου έμαθε για το
πόνημα των δύο φοιτητριών, που αποτελούσε
κυριολεκτικά την τελευταία του ελπίδα. Επικοινώνησε μαζί τους και
ζήτησε να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση
της τεχνητής τραχείας.
Ο ασθενής ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει
παρ’ ότι η τεχνητή τραχεία ήταν σε πειραματικό
στάδιο,
η
επέμβαση έγινε λίγους
μήνες μετά και ο ασθενής σώθηκε.
Μετά την ίδρυση της
εταιρείας Transplants Without Donors LLC (Μεταμοσχεύσεις χωρίς δότες) που θα παράγει
τεχνητά όργανα ως εναλλακτική μεταμοσχευτική μέθοδο, η Ελένη μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ
όπου και εκπονεί τη διατριβή της στο πανεπιστήμιο του Ιllinois έχοντας εννέα υποτροφίες!
«Είμαι η μοναδική γυναίκα στο τμήμα μου και η μοναδική Ευρωπαία» επισημαίνει.
«Στην εταιρεία, που έχει παράρτημα και στη Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ, συνυπάρχουμε μηχανικοί και επιστήμονες και έχουμε ήδη κατορθώσει να δημιουργήσουμε αρτηρίες, δέρμα,
νεύρα, τραχείες, αυτιά και μύτη» διευκρινίζει. «Απευθυνόμαστε είτε σε καρκινοπαθείς είτε
σε άτομα που έχουν υποστεί κάποιο ατύχημα».
Η δική της εφεύρεση δίνει νέες ελπίδες στους πάσχοντες και ανοίγει νέους δρόμους στην
ιατρική.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 ΝΑΙ τα καταφέραμε.
Διώξαμε τα "ΚΑΚΑ" Ρωσικά μαφιόζικα χρήματα και φέραμε τα "ΚΑΛΑ" Ευρωπαϊκά μαφιόζικα χρήματα (βράδυ και με ειδική πτήση.....)
4 Τελικά δίνουμε ή κρατάμε το λόγο μας, έχω μπερδευτεί
4 Αν είχαν χιούμορ στην Action Aid θα έστελναν τον Άδωνι στην Αφρική να τους πεί πως
όλα γίνονται για το καλό τους
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επιστολές - σχόλια...
Προβλήματα υγείας και περιβαλλοντικά έχει δημιουργήσει
το νέο Αεροδρόμιο στους κατοίκους της Αρτέμιδας
καταγγέλει ο Σύλογος “Περιβαλλοντική Αρμονία”
Για τα προβλήματα ηχορύπανσης και όχι
μόνο, του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλους, επανέρχονται κάτοικοι της Αρτέμιδος, του πανελλήνιου Σωματείου
“Περιβαλλοντική Αρμονία”, που έχουν
επιβαρυνθεί από τη ρύπανση του αεροδρομίου στο περιβάλλον και στην υγεία
τους.
«Στο πρόσφατο τοπικό συμβούλιο
στις 11/2/2013 συζητήθηκε το κρίσιμο
για την πόλη Αρτέμιδα, θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του Αεροδρομίου, ώστε να
παρέμβει ο δήμος μας ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία της εκπόνησης νέας μελέτης
χαρτογράφησης αεροπορικού θορύβου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν απόψεις οι οποίες εξέπληξαν δυσάρεστα τους παρευρισκόμενους
αγωνιστές πολίτες, που 12 χρόνια τώρα
προσπαθούν μέσα από κάθε νόμιμη διαδικασία (ημερίδες, συνέδρια, παρεμβάσεις
σε
αρμόδιους
φορείς,
κινητοποιήσεις και δικαστικούς αγώνες),
να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις
από την ανεξέλεγκτη λειτουργία του αεροδρομίου. Είναι ανεπίτρεπτο και συγχρόνως τραγικό, οι εκπρόσωποι της
πόλης μας μετά από 12 χρόνια να συνεχίζουν να αγνοούν κρίσιμα βασικά θέματα, να υποτιμούν το μέγεθος και την
επικινδυνότητα του προβλήματος, να
προσπαθούν να παραπέμψουν ακόμα
και την ύστατη αυτή στιγμή σε Επιτροπές τη λήψη αποφάσεων και να περιορίζονται σε…. Ευχές προς αυτούς που
ήδη βιώνουν τα προβλήματα με το σκληρότερο τρόπο.
Φράσεις τους όπως: «Δεν μπορείς να
τα βάλεις με ένα αεροδρόμιο» , «αντί να
μας εκμεταλλεύεται (το αεροδρόμιο) ας

κοιτάξουμε να το εκμεταλλευτούμε
εμείς», «δεν υπάρχει νομοθεσία που να
διέπει το θόρυβο», «εγώ τι να ξέρω
τώρα από ντεσιμπέλ και πόσο ρυπαίνει
ή πόσο δε ρυπαίνει» ……. αποτελούν
τουλάχιστον ΝΤΡΟΠΗ για ανθρώπους
που ασχολούνται με τα κοινά.
Εξαίρεση στα παραπάνω, αποτελεί ο
κος ΛΑΜΠΡΟΥ ο οποίος ως «ειδήμων»
των διαδικασιών από-προσγείωσης ανέλυσε διεξοδικά την οδηγία ΤΑΝΓΚΟ, τη
χρήση των διαδρόμων και απέδωσε «ευθαρσώς» τις ευθύνες στην Υ.Π.Α και τις
αεροπορικές εταιρείες, ενώ ο μόνος που
ωφελείται οικονομικά από τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας του αεροδρομίου, που υποβαθμίζει και ταλαιπωρεί
την πόλη μας, είναι το ίδιο το αεροδρόμιο.
Μας παρέπεμψε στη μελέτη «ΒΟΓΙΑΤΖΗ» με ….δέος αγνοώντας επιδεικτικά την επίσημη μελέτη απάντηση που
εκπόνησε ο δήμος Αρτέμιδος και τη μελέτη του Αστεροσκοπείου Αθηνών, που
καταρρίπτουν την χρηματοδοτημένη
από τον Διεθνή Αερολιμένα, μελέτη
«ΒΟΓΙΑΤΖΗ». Περίεργο αλήθεια δεν
είναι, ένας τόσο βαθύς γνώστης να περιορίζει το εύρος της έρευνάς του και να
βγάζει συμπεράσματα αποκλειστικά και
μόνο από την επιχειρηματολογία του αεροδρομίου; Μήπως πρέπει να του υπενθυμίσουμε ότι έχει ορκιστεί να
υπερασπίζεται τους πολίτες αυτού του
τόπου; Βέβαια ευχήθηκε με μεγάλη
γενναιοδωρία «περαστικά» στους γονείς, που αγωνιούν για τα άρρωστα από
λευχαιμία παιδιά τους και δεσμεύτηκε
ότι αν αποδειχθεί ότι προέρχεται από τις
επιπτώσεις του αεροδρομίου θα είναι ο
πρώτος που ΘΑ πάει μπροστά στον

αγώνα. Προς το παρόν βέβαια περιορίζεται στο να διοργανώνει ποδηλατοδρομίες για τα γερά παιδιά της πόλης πάντα
με την «ευγενική» χορηγία του Αεροδρομίου.
Οι πολιτικοί θα έπρεπε να γνωρίζουν
ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει μελέτες
και έρευνες από κρατικούς φορείς και
μεγάλα ερευνητικά κέντρα (πανεπιστήμιο Αθηνών, Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Δήμος
Αρτέμιδος, Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), οι
οποίες αποδεικνύουν με μετρήσεις που
έγιναν στην περιοχή μας, ότι υπάρχουν
σοβαρές περιβαλλοντικές βλάβες, οι
οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την
υγεία των θιγόμενων περιοίκων.
Οι πολιτικοί οφείλουν να ερευνούν
και να μελετούν τα θέματα που αφορούν
την περιοχή τους.
Οι πολιτικοί οφείλουν να αντιδρούν
ΑΜΕΣΑ και ΔΥΝΑΜΙΚΑ για την προστασία των πολιτών.
Οι πολιτικοί οφείλουν να αγωνίζονται
και όχι να εύχονται για την επίλυση των
προβλημάτων με θεϊκή παρέμβαση.
Γιατί οι πολίτες του τόπου μας δικαιούνται μια σύγχρονη πόλη με υγιές
περιβάλλον και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τους μετατρέπει σε επαίτες και
να τους αντιμετωπίζει σαν θύματα.
Δικαιούμαστε εμείς και τα παιδιά μας
ό,τι επιβάλλουν οι προδιαγραφές μιας
Ευρωπαϊκής πόλης του 21ου αιώνα».
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ»
Υπαπαντής 23 – Άρτεμις
e-mail: charalampidou@lavabit.com.

Τα μέλη των χορωδιών θα πληρώνουν μηνιαία συνδρομή!
Είναι αδιανόητο να ζητούνται χρήματα στα μέλη μιας χορωδίας για να συνεχίσουν να συμμετέχουν! Ο Δήμος 3Β θα πρέπει να το σκεφθεί πολύ καλά πριν προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση, που έλαβε, όπως γράφουν τα μέλη της χορωδίας, ο ΟΑΠΠΑ. Γράφουν τα μέλη των χορωδιών:
Τα μέλη των χορωδιών, της μικτής χορωδίας Βούλας, τα μέλη της μικτής
χορωδίας Βάρης, Βουλιαγμένης
καθώς και τα μέλη της παιδικής χορωδίας Βούλας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε με αυτή μας την επιστολή
ότι ο ΟΑΠΠΑ με απόφασή του κατά
πλειοψηφία επέβαλε υποχρεωτική
μηνιαία καταβολή 12,5 € σε κάθε
μέλος της χορωδίας μας.
Επειδή πιστεύουμε ότι οι χορωδίες

παράγουν και προάγουν πολιτισμό επ’
ωφελεία του Δήμου,
Επειδή γνωρίζουμε ότι ο νομοθέτης
με το νόμο που διέπει την λειτουργία
της τοπικής αυτοδιοίκησης άρθρο 94
παρ. 30 αναφέρει για την επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες
στη χωρική αρμοδιότητα των Δήμων.
Επειδή οι χορωδίες δεν επιβαρύνουν
οικονομικά το Δήμο ούτε κατ’ ελάχι-

στον.
Γι’ αυτούς τους λόγους ζητούμε από
τον ΟΑΠΠΑ όπως ανακαλέσει την
απόφασή του.
Καθώς επίσης και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση γι’ αυτή την
απόφαση του ΟΑΠΠΑ.
Μετά τιμής
Οι εκπρόσωποι των χορωδιών
Ακολουθούν υπογραφές

Για την αποκατάσταση
της πραγματικότητας(!)
Επιστολή λάβαμε από τον δημοτικό σύμβουλο των
3Β Γιάννη Νιτερόπουλο, η οποία αναφέρεται στον
τρόπο που παρουσιάσαμε τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
για τον προϋπολογισμό και ιδιαίτερα σ’ αυτά που
είπε ο αντιδήμαρχος διαφάνειας Διον. Κοντονής
και σ’ αυτά που είπε ο Γ. Νιτερόπουλος.
Νομίζω ότι αυτά που γράφει ο Γ. Νιτερόπουλος
αυτά είπαμε κι εμείς. Σημειώναμε αυτά τα “ωραία
και επαναστατικά” που είπε ο Δ. Κοντονής, αλλά τελικά ψήφισε τον προϋπολογισμό και την διάθεση
του Γ. Νιτερόπουλου ακούγοντάς τα να ...τραγουδήσει θούριους. Παρ’ όλα αυτά δημοσιεύουμε την
επιστολή και αφήνουμε τον αναγνώστη να ξαναδιαβάσει το ρεπορτάζ για τον προϋπολογισμό και να βγάλει τα
συμπεράσματά του:
http://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/6662-meekplikseis-kai-antimnimoniakes-anafores-psifistike-o-proupologismos-sta-3b.html

Γράφει ο Γ. Νιτερόπουλος:
Έτσι όπως παρουσιάσατε ένα μέρος
της τοποθέτησής μου στη συζήτηση
επί του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ουσία αλλοιώσατε το νόημα της αντιπαράθεσης
μου με τον αντιδήμαρχο Διαφάνειας
κ. Διον. Κοντονή. Αποτέλεσμα να δέχομαι σχόλια άδικα.
Για αποκατάσταση της αλήθειας θα
πρέπει να αναφερθεί, ότι ο αντιδήμαρχος Διαφάνειας
υπεραμύνθη της άδικης μεταχείρισης των κατοίκων της
Δημ. Ενότητας Βουλιαγμένης όσον αφορά τα Δημ. Τέλη,
είπε ότι δεν είναι όλοι πλούσιοι με βίλες και πισίνες, μίλησε για το κοινωνικό πρόσωπο που
πρέπει να έχει ο Δήμος και πολλά
άλλα ομολογουμένως ωραία, προσεγγίζοντας ιδεολογικά το χώρο
της Αριστεράς, που δεν μας είχε συνηθίσει κατά το παρελθόν και στο
τέλος βέβαια ψήφισε τον προϋπολογισμό.
Έλαβα το λόγο και είπα περίπου τα
εξής: Ακούγοντας τη τοποθέτηση του αντιδημάρχου Διαφάνειας αισθάνθηκα τη διάθεση να αρχίσω να τραγουδώ
“στ' άρματα, στ' άρματα εμπρός στον αγώνα” και άλλα
παρεμφερή τραγούδια. Περίμενα δε στο τέλος της τοποθέτησής του να πει, ότι, δίνοντας το παράδειγμα αποποιείται πλέον της αμοιβής του Αντιδημάρχου, υπέρ
κοινωνικών παροχών προς τους Δημότες. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ειπώθηκε.
Επίσης τις απόψεις αυτές και τις ελαφρύνσεις δεν τις
πρότεινε ούτε στη συζήτηση που είχαμε σαν συνδυασμός επί του προϋπολογισμού, ούτε επίσης όταν συζητήθηκε ο προϋπολογισμός στην Εκτελεστική Επιτροπή
στην οποία είναι μέλος. Εκεί δεν υπήρχε ακροατήριο.
Αυτά για αποκατάσταση της πραγματικότητας.
Γιάννης Νιτερόπουλος
Δημ. Σύμβουλος
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Μια “ζεστή” εκδήλωση με την Παναθηναϊκή
Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας
Εκδήλωση πραγματοποίησε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας,
στις 21 Μαρτίου με θέμα: “Με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο” με ομιλήτρια
την καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών Μερόπη Σπυροπούλου.
Η Μερόπη Σπυροπούλου έχει παλιά γνωριμία με την πρόεδρο της Παναθηναϊκής Γλυφάδας - Βούλας, Μαίρη Παναγάκου - Δαμηλάκου, αφού συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο και μετέπειτα στο ίδιο επάγγελμα της Οδοντιατρικής ως γιατροί και οι δύο και
διατηρούν ζεστή φιλία μέχρι σήμερα.
Η Μερόπη Σπυροπούλου έχει συγγράψει πολλά βιβλία και ένα εξ’ αυτών έχει τον ομώνυμο τίτλο της ομιλίας της.

H ομιλίτρια Μερόπη Σπυροπούλου ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. της Παναθηναϊκής Γλυφάδας Βούλας. Δεξιά της η πρόεδρος της Γλυφάδας - Βούλας Μαίρη Παναγάκου - Δαμηλάκου.

Νέο λογότυπο στο Δήμο
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
Με νέο λογότυπο κυκλοφορούν πλέον τα
έγγραφα του τρίδημου Δήμου ΒΒΒ, αλλά
με τριπλό όνομα.
Το λογότυπο του Δήμου είχε εγκριθεί
κατά πλειοψηφίαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά την έγκρισή του από την
Επιτροπή Τοπωνυμίων χαρακτηρίζει τη δημόσια εικόνα του Δήμου Βάρης- ΒούλαςΒουλιαγμένης
Το δεντράκι του λογότυπου, όπως σημειώνει ο Δήμος «σφραγίζει» τη διαδικασία
ενοποίησης των τριών πρώην Δήμων.
«Στόχος του είναι να εκφράσει οπτικά τα
στοιχεία που συνθέτουν την ξεχωριστή
ταυτότητα του νέου Δήμου, όπως είναι το
δάσος, η θάλασσα, η ήπια οικιστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και
στην αισθητική του δημόσιου χώρου. Με
κυρίαρχα χρώματα το πράσινο και το
μπλε, καθώς και με τη χρήση καθαρών
γραμμών και σχημάτων, το λογότυπο αποτυπώνει την εικόνα μιας πόλης σύγχρονης, πράσινης, φιλικής για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες της.
Η μορφή του παραπέμπει σε ένα δέντρο,
του οποίου το φύλλωμα αποτελείται από
πράσινα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ ο
κορμός έχει σχήμα ιστιοφόρου που ταξιδεύει στη θάλασσα», σημειώνει το δελτίο
τύπου.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση του νέου λογότυπου έχει
για μας ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποτελεί
το επιστέγασμα της προσπάθειάς μας να
δημιουργήσουμε ένα Δήμο που θα συνθέτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.
Είναι ένα λογότυπο που αποτυπώνει με τη
μέγιστη δυνατή ακρίβεια το όραμά μας να
προστατεύσουμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και να διασφαλίσουμε
το επίπεδο ποιότητας ζωής που αξίζει σε
κάθε έναν από τους πολίτες του.»

Σ.Σ.: Μήπως, μήπως λέω, έπρεπε να σκεφθούν και την αλλαγή του τριπλού ονόματος ΒΒΒ;

Ένας λαχανόκηπος στο Κάμπινγκ Βούλας γεννιέται!
Ενας νέος κόσμος Συνύπαρξης και Αλληλεγγύης συναντιέται
Το περασμένο Σάββατο οι εθελοντές του
Κάμπινγκ Βούλας, φύτεψαν λαχανόκηπο
στα πλαίσια της εκδήλωσης "Εργαστήριο
Φυσικής καλλιέργειας", που έγινε στον
χώρο του «Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Κάμπινγκ της Βούλας» και συνδιοργανώθηκε
μαζί
με
τον
«Βλαστό
Αργυρούπολης» και με τη βοήθεια του «Αυτοδιαχειριζομενου αγρού Ελληνικού».

Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει όταν στο
πυρήνα μιας σύμπραξης· υπάρχει αγάπη και
αγνή πρόθεση για δράση και συνεργασία!
Ήρθαν άνθρωποι απ όλη την Ελλάδα, κάθισαν στο χώμα κι άκουσαν τον αστείρευτο
Παναγιώτη Μανίκη να μιλαει για τοσα
πολλα - για τη Φυσική καλλιέργεια το σεβασμό για τη μάνα γη, την αυτάρκεια και
την ίδια τη ζωή, τα λόγια του και το όραμα

του βάλσαμο στις καρδιές όσων παραβρέθηκαν…

αυτό το Σάββατο 30/3 από τις 12.30 έως τις
16.30)», γράφει εθελοντής.

«Παίξαμε σαν παιδιά μαζί με τα παιδιά
φτιάχνοντας σβώλους. Φάγαμε όλοι μαζί
«ρεβύθια καζανίσια», κανείς δεν ήθελε να
φύγει… και η εκδήλωση συνεχίζεται
…Όποτε θέλετε ελάτε να φροντίσουμε τον
λαχανόκηπο (τα Σάββατα είμαστε εκεί,

Οι Εθελοντές οργανώνουν Ανοιχτή Συνέλευση Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στο κτήριο
της εισόδου του αυτοδιαχειριζόμενου
χώρου του Κάμπινγκ στη Βούλα (δίπλα από
το ΠΙΚΠΑ)
www.voulacamp.blogspot.gr
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H Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
με έκθεση στο Μαρκόπουλο
Με ένα σημαντικό δείγμα των σύγχρονων τάσεων της ζωγραφικής και
των αναζητήσεων των νέων ανθρώπων, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή, οι επισκέπτες της ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής, δεκατεσσάρων
φοιτητών της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών, τα εγκαίνια της οποίας
πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 8

Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Μαρκοπούλου.
Η μοναδική αυτή έκθεση για την τελευταία 20ετία, φοιτητών της ιστορικής Σχολής στον Δήμο Μαρκοπούλου,
που ολοκληρώθηκε στις 17 Μαρτίου,
περιελάμβανε ζωγραφικά έργα και
σχέδια ποικίλων πλαστικών προσεγγίσεων: κυρίως τοπία και ανθρώπινες

μορφές, θέματα κλασσικά στην ιστορία τη ζωγραφικής, με μια σύγχρονη
προσέγγιση. Πέρα από τις εμφανείς
διαφορές ανάμεσα στα έργα, ενδιαφέρουσα πρόκληση αποτέλεσε η προσπάθεια αναζήτησης κοινών τόπων,
κοινών προβληματισμών και αλληλεπιδράσεων.
Η τέχνη κοιτάζει κατάματα το ιστορικό
της πλαίσιο και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της, αφομοιώνοντας τις παραδοσιακές μεθόδους
και αναζητώντας καινούργιες προτάσεις. Η αναζήτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο έργων, που
υπερβαίνουν τη στενή διαδικασία μιας
έκθεσης και μετουσιώνονται σε έναν
ιδιαίτερο «διάλογο», μεταξύ του καλλιτέχνη, του θεατή και της εποχής
μας.
Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες εικόνες σε ευχάριστο περιβάλλον.
Ανάμεσά τους και η αντιδήμαρχος
Μαρία Κιμπιζή.

Ροταριανές προσφορές
αλληλεγγύης
Οι Ροταριανοί Ομιλοι Γέρακα, Κορωπίου, Αθήνας - Γουδή, Νέας
Ερυθραίας και Διονύσου οργάνωσαν πανηγυρική εκδήλωση
μέσα στα πλαίσια δραστηριοτήτων τους, στις 14 Μαρτίου στο
Κέντρο “Αμαδρυάδες” στο Πικέρμι. Τα έσοδα από την εκδήλωση
θα διατεθούν στο ίδρυμα “Παμακάρυστος”.
Oμιλητής της βραδιάς ο Χρήστος Σταυρίδης πρόεδρος του Ινστιτούτου Χημικών Σπουδών που ανέπτυξε το θέμα: “Αποκωδικοποίηση των στοιχείων του Ελληνικού Αλφαβήτου”.

Ακόμη ο Ροταριανός Κορωπίου προσέφερε, κατά την διάρκεια
πανηγυρικής συνεστίασης που οργάνωσε στο Μαρκόπουλο στις
26 Μαρτίου, ενα κομπιούτερ στο Δημοτικό σχολείο και ένα στο
Λύκειο Πόρτο Ράφτη.
Η Αντιδήμαρχος Μαρκόπουλου Κιμπιζή Μαρία και τα μέλη του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των παραπανω σχολείων ευχαρίστησαν τον Ομιλό για την ενέργεια αυτή.
Ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Γραμματέας της Ροταριανής Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος Δημήτρης Κούρτης που ανέπτυξε το θέμα «Ρόταρυ, Αγάπη, Ειρήνη»
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Μακροχρόνιο δάνειο από την Περιφέρεια Αττικής
για αποχετευτικό δίκτυο στο Θριάσιο Πεδίο
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατέθεσε πρόταση
στο Περιφερειακό Συμβούλιο της
26/3 (προ ημερησίας διάταξης) για
την κάλυψη ποσού 7 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποκτήσει η Δυτική Αττικής τριτεύον
αποχετευτικό δίκτυο. Ο λόγος
οφείλεται στη δυσπραγία των κατοίκων στις παρούσες οικονομικές
συγκυρίες να ανταποκριθούν στα
έξοδα της σύνδεσης.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, παρουσίασε πρόταση, η οποία δίνει οριστική λύση
σε ένα μακροχρόνιο, σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δυτική
Αττική και συγκεκριμένα οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στο
Θριάσιο Πεδίο.
Οπως αναφέρθηκε στην εισήγησή,

ο Γιάννης Σγουρός: «δίνουμε
λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα που αποτελεί όνειδος για
τη χώρα μας. Το μόνο που απαιτείται είναι σχετική Νομοθετική
Ρύθμιση από τα αρμόδια Υπουργεία. Η χώρα μας κινδυνεύει με
βαρύτατα πρόστιμα που ισοδυναμούν με 70.000 € ημερησίως, δηλαδή για διάστημα επτά ετών
(2007-2013) περίπου 179 εκατομμύρια €!».
Σύμφωνα με την πρόταση, η Περιφέρεια Αττικής θα διαθέσει 7 εκατομμύρια € με τη μορφή
μακροχρόνιου δανείου δεκαετούς ή
δεκαπενταετούς διάρκειας σε δημότες, οι οποίοι σήμερα λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης που
αντιμετωπίζει η χώρα μας αδυνατούν να πληρώσουν το κόστος για

Τα τελευταία δύο χρόνια της κρίσης έχω πολλές φορές προβληματιστεί για την επιρροή
της στο ηθικό των πολιτών και πως επηρεάζει
την κοινωνία μας και τις συμπεριφορές μας.
Οι παραπάνω προβληματισμοί μου μαζί με την
συγκυρία του πρόσφατου εορτασμού της
25ής Μαρτίου, αυτής της σημαντικότατης
ιστορικής στιγμής της παλιγγενεσίας του
έθνους μας, με έκανε να αντιπαραβάλω νοερά
την μαχητικότητα και την αγωνιστικότητα των
Ελλήνων εκείνης, της όχι και τόσο μακρινής
εποχής, με την μαλθακότητα και την δεκτικότητα της σημερινής κατάστασης. Γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν την υποτέλεια από την
ανεξαρτησία;
Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς
μου είναι το ότι θεωρητικά όλοι θέλουμε την
ανεξαρτησία και τη διδασκόμαστε από τους
γονείς μας στην παιδική ηλικία. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την σημαντικότητα του να είναι
κανείς ανεξάρτητος και να μπορεί να ορίζει
τον εαυτό του και την μοίρα του· σε μεγέθυνση το ίδιο ισχύει και για ένα κράτος. Αντιθέτως καταλαβαίνουμε πόσο άσχημο είναι να
είσαι υποτελής και πόσο οδυνηρό είναι να χάνεις την αξιοπρέπεια σου, όντας υποχρεωμένος να ακολουθείς το δρόμο που άλλοι
χαράζουν για σένα. Ακριβώς αυτό συμβαίνει
σε εθνικό επίπεδο, τούτη τη στιγμή.
Διδασκόμαστε να είμαστε ηθικοί και να αναπτύσσουμε έναν χαρακτήρα με ευθύτητα. Να
είμαστε πιστοί στις πεποιθήσεις μας και να
αντιστεκόμαστε στις έξωθεν πιέσεις για εκπτώσεις πάνω στις προαναφερθέντες αξίες
και πρακτικές. Ωστόσο, οι όροι «ηθική» και
«αρετή» χρησιμοποιούνται μάλλον χαλαρά
στην σημερινή κοινωνία. Και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται μερικές φορές στενά για την
περιγραφή ενός ατόμου για δίκαιη συμπεριφορά. Αν και το δίκαιο με το ηθικό, δυστυχώς
πάλι, στις μέρες μας μπορεί και να έχουν μεγάλη απόσταση. Ο λόγος είναι ό,τι το ηθικό

τη σύνδεση των σπιτιών τους με το
τριτεύον δίκτυο αποχέτευσης. Οι
συνδέσεις αυτές ανέρχονται περίπου σε 7.000. Η αποπληρωμή του
δανείου θα γίνεται σταδιακά, μέσω
ενός συμβολικού τέλους που θα παρακρατείται υπέρ της Περιφέρειας
Αττικής από τους λογαριασμούς της
ΕΥΔΑΠ και θεωρείται ως η μόνη εφικτή λύση καθώς δεν επιτρέπεται νομοθετικά η επιδότηση ιδιωτών για
οικιακή σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
Τα οφέλη που θα προκύψουν
είναι:
― Θα σταματήσει η ομηρία των
κατοίκων της περιοχής από τη
«βιομηχανία εκκένωσης βόθρων»
― Η ποιότητα ζωής και οι υγειονομικές συνθήκες θα αναβαθμιστούν σημαντικά

― Τα μολυσμένα νερά θα σταματήσουν να καταλήγουν στη θάλασσα και θα τερματιστεί η
ρύπανση των υπόγειων νερών και
η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα
― Με την ολοκλήρωση του έργου
επιτυγχάνεται η Αειφόρος Ανάπτυξη και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
Το παραπάνω ποσό θα προκύψει
μέσω περικοπών σε έργα που σήμερα είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για
το 2013 και τα οποία μπορούν να
υλοποιηθούν αργότερα.
Η πρόταση θα συζητηθεί ως τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης
στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς ο Περιφερειάρχης
Αττικής αποδέχτηκε το αίτημα της

Ανεξαρτησία ή υποτέλεια;
Γράφει ο Μιχάλης Στεφανίδης
είναι το καλό και αγαθό για το σύνολο, ενώ
το δίκαιο κατά περίπτωση μπορεί να προστατεύει το συμφέρον ενός, ενώ αντιτίθεται στο
συμφέρον του συνόλου.
Η Ανεξαρτησία έχει σχέση με το σύνολο ενός
έθνους-κράτους το οποίο είναι αυτοδιοικούμενο. Για τα κράτη ο αγώνας για την ανεξαρτησία αποτελεί κυρίαρχο δικαίωμα και
υποχρέωση. Η ημέρα ανεξαρτησίας ενός κράτους εορτάζεται ως εθνική εορτή. Η ανεξαρτησία είναι μια κατάσταση του έθνους-κράτους
στην οποία οι κάτοικοι και ο πληθυσμός της
ασκεί αυτοδιοίκηση και είναι κυρίαρχος μέσα
στην επικράτειά της. Το αντίθετο της ανεξαρτησίας είναι η εξάρτηση ή υποτέλεια. Σε αυτή
την περίπτωση ο λαός καλείται να επιβιώσει σε
συνθήκες υποταγής σε μια ξένη δύναμη η οποία
εμποτίζει την υποτελή κοινωνία με τα δικά της
ήθη, έθιμα και πολιτισμό.
Ενώ λοιπόν θεωρητικά όλοι θέλουν να είναι
ανεξάρτητοι και ως άτομα αλλά και ως κοινωνίες, υπάρχουν εμπόδια και αυτά είναι οι ευθύνες, που επισείει η υπέρτατη αξία της
ανεξαρτησίας. Οι προκλήσεις είναι εσωτερικές αλλά και εξωτερικές.
Οι εξωτερικές προκλήσεις είναι ποιο εύκολα
αντιληπτές, διότι προέρχονται από άλλα
κράτη που επιβουλεύονται την επικράτειά μας
και θέλουν να ορίζουν προς το δικό τους συμφέρον, τους πολίτες, την παραγωγικότητα
τους, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τον
φυσικό πλούτο της χώρας μας. Σ’ αυτή την
πρόκληση η απάντηση δίδεται από τον Όμηρο.
“Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».
Οι εσωτερικές προκλήσεις είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτές, γιατί είναι πεποιθήσεις
οι
οποίες
λειτουργούν
υποσυνείδητα και μας κάνουν να αποκλίνουμε

από το δρόμο της αρετής (ορισμένης από
τους πρόγονους μας ως Φρόνηση - Ανδρεία Σωφροσύνη – Δικαιοσύνη).
Δεν σκεπτόμαστε, άρα δεν έχουμε φρόνηση,
δεν έχουμε σκοπό να αντισταθούμε σε αυτούς που επιβουλεύονται την ανεξαρτησία
μας, άρα δεν είμαστε ανδρείοι και συνεπώς
δεν είμαστε ούτε δίκαιοι προς όλους τους συνανθρώπους μας (ηλικιωμένους, γυναίκες,
παιδιά, μελλοντικές γενεές) μας, που λόγω
της δικής μας έλλειψης ανδρείας θα τους καταστήσουμε υποτελείς.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι στη σύγχρονη
εποχή της παγκοσμιοποίησης λείπει το υψηλό
πατριωτικό φρόνημα και έτσι οι άνθρωποι δεν
νοιώθουν ότι χάνεται η ανεξαρτησία τους,
όταν τα κέντρα λήψης των αποφάσεων απομακρύνονται από τη χώρα.
Μια άλλη πολύ σημαντική πρόκληση που
κάνει τους ανθρώπους να μην αντιδρούν στην
υποτέλεια, είναι ο φόβος ότι θα χαθεί η σταθερότητα, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κοινωνική και ότι θα αλλάξει το status quo. Θα
χαθούν χρήματα, σπίτια, περιουσίες και θα
υποβαθμιστεί έντονα το επίπεδο ζωής. Αυτός
ο φόβος είναι ο λόγος που «Έλληνες» επί
τουρκοκρατίας είχαν αποδεχτεί τους Τούρκους ως αφέντες τους και λειτουργούσαν κανονικά με πλήρη οικονομική δραστηριότητα.
Μετά από φρόνιμη σκέψη θα έπρεπε να αποστασιοποιηθούμε από τα υλικά αγαθά, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό που να μην
επηρεάζουν τις προτεραιότητές μας.
Μια άλλη τεχνηέντως δημιουργημένη αντίληψη είναι η πεποίθηση ότι η διοίκηση της
χώρας και οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι ανίκανοι και αυτό μας κάνει να επιλέγουμε ξένες
δυνάμεις, ή ιδιωτικούς οργανισμούς να διοι-

Αντιπολίτευσης, προκειμένου να
εξασφαλίσει η πρόταση ευρύτερη
αποδοχή πέρα από τις γνωστές
κομματικές αγκυλώσεις.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Οι καιροί είναι δύσκολοι
και απαιτούν όχι μόνο φρέσκιες
ιδέες, αλλά και την ταχεία και
αποτελεσματική υλοποίησή τους.
Με την πρόταση αυτή βάζουμε
τέλος σε μια τραγική κατάσταση
που διαπομπεύσει τη χώρα μας
διεθνώς και καταδυναστεύει με το
χειρότερο τρόπο τους πολίτες
της, υποθηκεύοντας το μέλλον
των παιδιών μας».

κούν και να ελέγχουν την χώρα. Αυτό είναι
σαν να παραδεχόμαστε ότι όλοι είμαστε ανίκανοι. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι ένας
ξένος ή ένας ιδιώτης δεν μπορεί να λειτουργεί βάσει του εθνικού συμφέροντος ή του γενικού συνόλου, αλλά η διοίκηση θα είναι
τέτοια που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα
εκείνου που διοικεί. Αρκεί να πιστέψουμε και
τολμήσουμε να βρούμε τους ικανότερους
ανάμεσα μας.
Ένας άλλος λόγος που συντελεί στην άρνηση
της ανεξαρτησίας είναι η ενοχική συμπεριφορά που δημιουργείται στον λαό μας και οι
τύψεις ότι έχει ευθύνη, οπότε του αξίζουν τα
δεινά που περνάει και δεν δικαιούται να είναι
ανεξάρτητος.
Ως Έλληνες έχουμε αποστολή, η οποία είναι
η υπεράσπιση της χώρας μας, η προάσπιση
των συμφερόντων αυτής, ακόμα και η διακινδύνευση της σταθερότητας και εάν είναι απολύτως απαραίτητο, η ανατροπή αυτής,
εφόσον κρίνεται ότι απειλείται η ανεξαρτησία του κράτους και άρα η ελευθερία και η
αξιοπρέπεια μας.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε ενδιαφερόμενοι για τα κοινά, μεταλαμπαδεύοντας την
γνώση μας και τις πληροφορίες στους συμπολίτες μας και αναλαμβάνοντας δράση, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να συνεισφέρουμε στην βελτίωση της δύσκολης ομολογουμένως κατάστασης. Να μην επιτρέψουμε
την ταπείνωση, την απογοήτευση, την έχθρα,
το μίσος και πάνω απ' όλα τον φόβο να εγκατασταθούν στην κοινωνία μας και στις ψυχές
μας, γιατί αυτά είναι τα συναισθήματα που δημιουργεί η έλλειψη της ανεξαρτησίας.
Ο Αριστοτέλης λέει ότι ηθική αρετή εκφράζεται, για καλό σκοπό, για την ανάληψη δράσης
σύμφωνα με ένα καλό σχέδιο. Εκφράζεται σε
δράσεις που αποφεύγουν τόσο την υπερβολή
όσο και την έλλειψη, λαμβάνοντας μια μέση
λύση που οφείλεται στην ανάγκη για ισορροπία.
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Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Με μια συνδρομή στην εφημερίδα
έχετε προβολή στις σελίδες μας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
κοντά σας
και στη γειτονιά σας

Γιόγκα στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην
οδό Ζαλόγγου 19 & Πάρου 2 στη
Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό
και σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά
για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

φιλικά και οικονομικά
M INI MARKET
“ H Ω Ρ ΑΙΑ ΓΕΙΤΟ ΝΙΑ”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

l

l

l

l
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Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ylyu|

iyuj{q
 £¦¥£
¡£¨£¨£¥¦
¨210.97.61.111
¨210.89.75.463
£6972.706.909
www.gerardis.gr

O TAΣΟΣ

Κατασκευές 3ης Γενιάς
m Γυψοσανίδες
m Ψευδοροφές
m Χωρίσματα
Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή
στη στοματική κοιλότητα, με διάρκεια
7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική
ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.
Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145
Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr

κιν. 6909414505

m Διαμορφώσεις χώρων
m Θερμομονώσεις
m Πλακάκια
Tasos@gmail.com
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Η μεγάλη κωλοτούμπα
του Δημάρχου
Δημήτρη Κιούση ...
ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ!!!
Την Τρίτη 19 Μαρτίου μείναμε πραγματικά όλοι άφωνοι στη Δημοτικό
Συμβούλιο, ακούγοντας τον κο
Κιούση, να προσπαθεί να στηρίξει τη
Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη του
Δήμου λέγοντας:
«η μονοδρόμηση είναι ένα ενδιάμεσο
στάδιο, ένα μεσοπρόθεσμο σύστημα
εξυπηρέτησης με απώτερο στόχο και
πεζοδρόμηση!!!»
Και μείναμε όλοι άφωνοι διότι, ο κος
Κιούσης ήταν προεκλογικά ο μεγαλύ-

τερος πολέμιος – ο ανυποχώρητος
εχθρός του ΦΕΚ που έφτιαξε η Αναγέννηση.
Ο κος Κιούσης ήταν αυτός που παραπλάνησε καταστηματάρχες και κάτοικους, ήταν αυτός που μίλαγε για
«ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Ο κος Κιούσης τέλος είναι αυτός που,
ενώ υπάρχει ΦΕΚ, δεν το εφαρμόζει
και χρεώνει το Δήμο και τους κάτοικους με νέα μελέτη.
Και είναι αυτός που ξαφνικά «φωτίστηκε» και δήλωσε στο Δ.Σ ότι,
« δεν έχουμε αποκλείσει την πεζοδρόμηση αλλά πρέπει να περάσουμε
από αυτό το μεταβατικό στάδιο (μονοδρόμηση) και πρέπει να συνειδητοποιήσουν πλέον όλοι οι πολίτες ότι
πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το ποδήλατο».
Από όλα αυτά είναι σαφές πως, ο κος
Κιούσης είναι ασυνεπής στις προεκλογικές του εξαγγελίες - ότι το
ΦΕΚ που έφτιαξε η Αναγέννηση θα
έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί και

Άσκηση σεισμού «ΣΙΣΕΙΧΘΩΝ»
στο Κόρμπι Βάρης
Άσκηση σεισμού με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ
2013» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου και
ώρα 17.00 στη θέση Κόρμπι της Βάρης. Η άσκηση διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αττικής, με τη συμμετοχή της Ελληνικής
Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
Σκοπός της άσκησης είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και συντονισμού μεταξύ των όλων εμπλεκόμενων φορέων, για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου σεισμού.
Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης θα συμμετέχει
στην άσκηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Πολιτικής
Προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του συντονισμού των τοπικών εθελοντικών ομάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ - ΟΤΑ
Συμπαράστασης στους Κύπριους
συναδέλφους της Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ.-Π.Ε.Ο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο για τον Ελληνισμό εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στους Κύπριους εργαζόμενους για την
επίθεση που δέχονται και αυτοί από την τρόικα, δήθεν για την σωτηρία της Κυπριακής Οικονομίας.
Για άλλη μια φορά οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν τις
πραγματικές προθέσεις τους και οδηγούν τον Κυπριακό Λαό στην
φτώχεια και την εξαθλίωση και την χώρα υποταγμένη και εκβιασμένη.
Οι ευθύνες της Ελληνικής τρικομματικής συγκυβέρνησης μετά το
«ΟΧΙ» της Κυπριακής Βουλής είναι τεράστιες, καθώς όλο αυτό το
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε δεν βρήκαν να πουν ούτε μια
λέξη υποστήριξης στον Κυπριακό Λαό ο οποίος και αυτός, όπως ο
Ελληνικός δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση εκβιασμών και αποφάσεων που οδηγούν τη χώρα σε καταστροφή.
Και βέβαια οι καθησυχαστικές δηλώσεις τους ότι δεν θα κουρευτούν οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι μόνο για αφελείς και υποταγμένους.

ότι δεν έχει κανένα λόγο να σπαταλάει και χρόνο και χρήμα σε νέες μελέτες
που οδηγούν στο ίδιο ακριβώς σημείο
με μόνη διαφορά τις εξωφρενικές καθυστερήσεις.
Eμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένα
στον Κο Κιούση ότι η Μελέτη που
έχει κάνει δεν πρόκειται να εγκριθεί
ούτε από το Υπουργείο ούτε από την
Περιφέρεια
διότι ...
η Μελέτη αυτή συντάχθηκε κατά παράβαση του ΦΕΚ Πεζοδρόμησης της
Βασ. Κων/νου και των κειμένων Πολεοδομικών διατάξεων καθόσον επιχειρείται
μέσω αυτής της
Κυκλοφοριακής Μελέτης να γίνει Πολεοδομική και Χωροταξική Μελέτη
του Κέντρου του Κορωπίου.
Είναι δυνατόν οι συγκοινωνιολόγοι να
κάνουν τέτοιες Μελέτες;
Ή μήπως ο Κος Κιούσης και οι Σύμβουλοι του μπορούν να συντάσσουν
και να εγκρίνουν Πολεοδομικές Με-

λέτες;
Η υπάρχουσα Κυκλοφοριακή Μελέτη
της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», που προβλέπει την πεζοδρόμηση τμήματος της
Βασ. Κων/νου στο Κέντρο του Κορωπίου έχει εγκριθεί και από την Δ/νση
Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και είναι Άμεσα Εφαρμόσιμη.
Τέλος έχουμε επισημάνει επανηλειμένα ότι υπάρχει η ανωτέρω Μελέτη
στον Δήμο για την «Δημιουργία Βιώσιμης Ανάπτυξης με Αναδιοργάνωση
Ελεύθερων Χώρων – Πεζόδρομων και
Δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ» από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ όμως ο Δήμαρχος
σκοπίμως την αγνοεί και δεν την
εφαρμόζει.
Προσπαθεί μάταια μέσω της Νέας Κυκλοφοριακής του Μελέτης να υποκαταστήσει
την
Μελέτη
του
Πολυτεχνείου και να απαξιώνει κατ’
επανάληψη το Έργο της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ».

Με τέτοιους τακτικισμούς δεν πρόκειται να πάει το Κορωπί μπροστά.
Το Κέντρο του Κορωπίου σβήνει και ο
Δήμαρχος κάνει άσκοπη μικροπολιτική και αντιπολίτευση.
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΚΑΣ και η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» θα είναι πάντα αντίθετοι
σε αυτή τη ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ χαρακτηρίζοντάς την ως:
Απαράδεκτη - παράνομη και παραπλανητική.

“Aκόμα τούτη η Άνοιξη ραγιάδες...”
Μνημόσυνο τιμής και μνήμης στον Θεόφιλο Γεωργιάδη
Το 1974, μετά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο, ο Θεόφιλος Γεωργιάδης μαθητής
του Λυκείου ακόμη, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το
σπίτι του και μαζί με άλλους
200.000 Έλληνες της Κύπρου, να πάρει το δρόμο
της προσφυγιάς.
Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
μεγάλωσε σε μια οικογένεια
ένθερμων Ελλήνων πατριωτών
της Κύπρου και γαλουχήθηκε
με τα νάματα και τα ιδανικά της
Φιλοπατρίας, της Ελευθερίας,
του Ανθρωπισμού και της Δημοκρατίας. Ο πατέρας του
Ήρωος, Χαράλαμπος (Πάμπος)
Γεωργιάδης, μορφή ελληνική,
βγαλμένη, θαρρείς, μέσα από
τα έπη του Ομήρου, ήτο αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. και πολέμησε ενάντια στην τούρκικη
ανταρσία στην Κύπρο, το 1963.
Τα υπέροχα ιδανικά που ο Θεόφιλος ενσάρκωσε και σφράγισε με τη θυσία και το αίμα
του, γεννήθηκαν μέσα σε αυτό
ακριβώς το πατριωτικό οικογενειακό περιβάλλον.
Αυτό τον ήρωα τίμησαν για 19η
χρονιά από την δολοφονία του
(20.3.94) με επιμνημόσυνη
δέηση και ομιλία από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων
Ματθαίο Οικονομίδη.
Στην μεστή ομιλία του ο πρόεδρο των Καταδρομέων είπε

μεταξύ άλλων: «Ο Θεόφιλος
έκλεινε τον επαναστατικό του
κύκλο μια συννεφιασμένη Κυριακή στα 37 βυρωνικά του
χρόνια. Ηταν 20 Μαρτίου 1994,
όταν έρημος ετελεύτα φίλων
στην οδό Θουκυδίδη. Πιστός
στο δικό του νόμο, ήρεμος και
γαλήνιος σαν κι αυτούς που
αξιώνονται την πατρίδα των
Ελλήνων. της ελευθερίας ως
γενικής ηθικής αξίας, αντίθε-

Δροσερός σαν μια ελεγεία,
εκρηκτικός κι αυτοπειθαρχημένος, εράσμιος και ηδύς, με του
Ενδυμίωνα την άφθαρτη νεότητα, έμεινε να μας θυμίζει
στον Καρλ Γιάσπερς πως οι νεκροί είναι παρόντες τη στιγμή
που τ’ αντικείμενα χάθηκαν για
πάντα.
Γεννημένος στις 9 Σεπτεμβρίου 1957 κατοικούσε μέχρι
το 1974 στον Τράχωνα. Την

της προς οποιαδήποτε δουλική
εξάρτηση ή αυθαίρετη πίεση
του ατόμου και της δημοκρατίας γεννημένης από το ματωμένο εγχειρίδιο του Αρμόδιου
και του Αριστογείτονα, που η
μοίρα της είναι πάντα να κτυπιέται, αλλά και να ξαναγεννιέται αδιάκοπα, προβάλλει
υμνητής και ζωηρός υπέρμαχος, παραμένοντας στα όρια
των καιρών ακλόνητος και υπέροχος στο ήθος του.

πατρίδα υπηρέτησε κατά την
κληρωτή θητεία του στις Ειδικές δυνάμεις ως Ανθυπολοχαγός
στην
32η
Μοίρα
Καταδρομών και ως έφεδρος
στον 3ο Λόχο Ειδικών Αποστολών. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Παν/μιο
Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην
τουρκολογία στη Γαλλία και τη
Γερμανία. Εργαζόταν ως λειτουργός στο Τμήμα τουρκικών
θεμάτων του γραφείου Τύπου

και πληροφοριών.
Ο σημαντικός διανούμενος συνυπήρχε με τον άνθρωπο της
επαναστατικής δράσης. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα
υπέρ των Κούρδων ανταρτών
και διετέλεσε πρόεδρο της Επιτροπής Αλληλεγγύης προς το
Κουρδιστάν. Η ένταξη του Θεόφιλου στον κουρδικό αγώνα
εκπορεύονταν από την υπέρτατη θέληση και τον ασίγαστο
πόθο του για πολιτική και
αγώνα απελευθέρωσης της
Κύπρου από τον τουρκικό
ζυγό. Γιατί η αποστασία κι αποσκίρητσή μας από το ουσιώδες
νόημα του ελληνισμού, δραματοποιεί τις παρεκκλίσεις και
οδηγεί στην έσχατη τραγικότητά τους τα δρώμενα στην ελληνική σκηνή. Αληθινό για μας
είναι ότι ζει και σήμερα όπως
ζούσε τον καιρό που είχε γεννηθεί.
Ουδέποτε η ομηρική γη έπαψε
να γεννάει αληθινούς Ελληνες. Ουδέποτε η ελευθερία της
ανέτειλε αναίμακτος ή απενθής...»
Μαύρος και τούτος ο Μάρτης για την Κύπρο. Τούτες
τις ώρες δοκιμάζεται η Κύπρος για άλλη μια φορά, με
έναν ανηλεή εξοντωτικό,
οικονομικό πόλεμο που της
επιβάλλουν και οι Κύπριοι
πρέπει - για άλλη μια φορά να σταθούν στα πόδια
τους...
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Καταργούν το αρχέγονο
άθλημα της πάλης

Μείωση εισοδηματικών κριτηρίων απόρων
πολυτέκνων για παροχή δωρεάν τροφίμων!

“Δεν πουλάει” κατά την Ολυμπιακή Επιτροπή το αγώνισμα της

ερώτηση του βουλευτή Τέρενς Κουΐκ

πάλης και το καταργεί· έτσι απλά. Ολα μετριώνται σε χρήμα και
μόνο σε χρήμα. Ούτε η ιστορία, ούτε ο πολιτισμός μετράει στους
...αθάνατους. Κρίμα.
Ετσι, όπως γράφαμε και σε προηγούμενο φύλλο καταργούν το αρχέγονο άθλημα της πάλης από τους ολυμπιακούς αγώνες.
Το θέμα αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Παπανικολάου, στην τοποθέτησή
του "επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων"και αναφερόμενος
στην πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την
κατάργηση του αγωνίσματος της
πάλης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τόνισε:
«Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν ένα ταξίδι
στο Βερολίνο χωρίς μία επίσκεψη
στην πύλη του Βραδεμβούργου, πώς
θα ήταν ένα βράδυ στο Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου χωρίς την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου του
κλασσικού ρεπερτορίου; Θα ήταν καλύτερη η Ευρώπη αν κάναμε οικονομία και δεν υποστηρίζουμε θεσμούς, όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα ή το βραβείο Ζαχάροφ;

Εγκληματική και αιφνιδιαστική, χαρακτήρισε την Κοινή Υπουργική Απόφαση,
ο
Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” Τέρενς Κουΐκ, βάσει της
οποίας τα εισοδηματικά κριτήρια του
απόρου δικαιούχου χορήγησης τροφίμων μειώνονται από τα 12.000
ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, στα
7.200 ευρώ, συμπαρασύροντας τις οικογένειες με παιδιά.
Φανταστείτε μία πολύτεκνη οικογένεια, αποτελούμενη τουλάχιστον από
έξι άτομα να πρέπει να ζήσουν με 600
ευρώ όλο το μήνα. Δηλαδή με 100
ευρώ το μήνα το κάθε μέλος της οικογένειας. Η απόλυτη ντροπή!
Το καταγγέλλει με ερώτησή του προς

τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη, Οικονομικών

Γιάννη Στουρνάρα, Πρόνοιας Γιάννη
Βρούτση και Εσωτερικών Ευρυπίδη
Στυλιανίδη.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου
δύο μήνες, ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Πολυτέκνων Λάρισας, είχε αποκαλύψει σε Βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ πώς «η κρίση που
μαστίζει πάνω απ’ όλα τις πολύτεκνες οικογένειες και μάλιστα με
φόντο το νέο φορολογικό που τους
τσακίζει, είναι τόσο μεγάλη, ώστε γυναίκες πηγαίνουν και «ρίχνουν» τα
έμβρυά τους».
«Συνειδητοποιείτε ότι δίνετε τη χαριστική βολή στην ελληνική οικογένεια
την οποία έχετε ορκιστεί να προστατεύετε;» ερωτά τους αρμόδιους
Υπουργούς ο Τέρενς Κουίκ και ζητά
«την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, για την επαναφορά των
εισοδηματικών κριτηρίων του απόρου
δικαιούχου χορήγησης τροφίμων από
τα 7.200 στα 12.000 ευρώ».

“Οι προϋπολογισμοί των κρατών θα σχεδιάζονται και θα
επιτηρούνται κατευθείαν από το Βερολίνο!”
Ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο!
Όλα τα παραπάνω είναι συμβολισμοί και στο ίδιο συμβολικό επίπεδο η ελληνορωμαϊκή πάλη είναι ο πυρήνας και η ουσία των
Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και η ζωντανή ιστορία της δημιουργίας
της Ευρώπης.
Η πάλη δύο πολιτισμών, του ελληνικού και του ρωμαϊκού, που
γέννησε την Ευρώπη. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, ο ολυμπισμός, η
«ολυμπιακή εκεχειρία», ακόμα και το τελετουργικό της αφής της
φλόγας αποτελούν μακραίωνη πολιτιστική παράδοση – το ίδιο και
η πάλη - ελληνική και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή.
Επομένως, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να καταργήσει το αγώνισμα της
πάλης από τους Ολυμπιακούς αγώνες για λόγους οικονομικούς,
για λόγους μάρκετινγκ. Ειδικά στα αγωνίσματα για τους Ολυμπιακούς αγώνες αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να ισχύουν. Και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος -και
είμαι σίγουρος αυτό θα πράξει - να εκφράσει την αντίθεσή του
στην απόφαση αυτή. Ήδη πολλοί συνάδελφοι συνυπογράφουμε
σχετική διαμαρτυρία και αναμένονται και άλλες πρωτοβουλίες».
ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΩΛ6-ΔΕΔ

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ Νίκος Χουντής,
καταψήφισε (12.3), στην
ολομέλεια του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου, δυο νέους κανονισμούς (TWO-PACK) που
αυστηροποιούν ακόμα παραπέρα το δικαίωμα των κρατών μελών να καταρτίζουν
και να εκτελούν τους προϋπολογισμούς τους σύμφωνα με τις δικές τους
ανάγκες. Οι δυο νέοι κανονισμοί, υιοθετήθηκαν από την
πλειοψηφία των ευρωβουλευτών του σώματος. Η
ομάδα της ευρωπαϊκής αριστεράς GUE/NGL καταψήφισε ομόφωνα και τους δύο
κανονισμούς.

νοβούλιο επισφράγισε την
εντατικοποίηση και τη θεσμοθέτηση της λιτότητας
και έδωσε τη χαριστική βολή
στους ευρωπαίους πολίτες.

Ο Νίκος Χουντής αιτιολογώντας εκ μέρους της ομάδας
της
ευρωπαϊκής
αριστεράς GUE/NGL την καταψήφιση των κανονισμών,
δήλωσε τα εξής:

Η εμμονή στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που καταδικάζουν τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης την μια
μετά την άλλη στην ύφεση,
τη λιτότητα, την υπανάπτυξη, την ανεργία και τη
φτώχεια, συνεχίζεται.
Οι δυο νέοι κανονισμοί ήρθαν
συμπληρωματικά για να αυστηροποιήσουν το νεοφιλελεύθερο
πακέτο
της
οικονομικής διακυβέρνησης,
το οπoίο με τη σειρά του, αυστηροποιούσε το αποτυχημένο Σύμφωνο Σταθερότητας
και να διασφαλίσουν τον εγκλωβισμό των ευρωπαϊκών
κρατών και των πολιτών,
στον μονόδρομο της συνεχούς λιτότητας.

“Σήμερα το ευρωπαϊκό κοι-

Η αυστηροποίηση της επο-

πτείας, των κρατών μελών
που λαμβάνουν οικονομική
βοήθεια, η προληπτική εποπτεία, οι ισοσκελισμένοι

προϋπολογισμοί και τα μηδενικά ελλείμματα, θα αποτελέσουν ακόμα ένα μοχλό
πίεσης, για την εφαρμογή
σκληρότερων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Τα δημοσιονομικά και επενδυτικά προγράμματα ευθυγραμμίζονται πλήρως με το
δόγμα της λιτότητας και
αποκλείεται η άσκηση οποιασδήποτε εναλλακτικής πολιτικής με αναπτυξιακό και

αναδιανεμητικό ρόλο, που θα
ενισχύσει την πλήρη απασχόληση. Οι προϋπολογισμοί θα σχεδιάζονται, θα
ελέγχονται και θα επιτηρούνται κατευθείαν από το
Βερολίνο...
Για άλλη μια φορά, ενισχύεται η λάθος απάντηση στην
κρίση και οι λαθεμένες νεοφιλελεύθερες αντικοινωνικές και αντιδημοκρατικές
πολιτικές που συνδέονται
άρρηκτα με αυτήν.
Πρόκειται για την επιβολή
πολιτικών χωρίς καμία κοινωνική συναίνεση και καμία
δημοκρατική νομιμοποίηση!
Ερήμην των πολιτών και των
λαών της Ευρώπης, λαμβάνονται αποφάσεις και εφαρμόζονται πολιτικές, που
επιδεινώνουν την κατάσταση
και υπονομεύουν το μέλλον
γενεών.
Οικοδομείται μια Ευρώπη
εχθρική στη θέληση και τα
συμφέροντα των λαών της!”
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58843
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 43339/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ7-ΩΤΡ Έγκρισης Περιβαλλοντικών
‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 188/8-2-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου
υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της ‘’ΕΡΜΗΣ
ΑΕΜΜΕ’’, Λεωφ. Πάρνηθος 130, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58851
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 9766/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔΔ7Λ7-ΒΛΨ Τροποποίησης της
υπ αρ. πρωτ. 48211/24-4-12 (ΑΔΑ: Β49Φ7Λ7-ΑΩΝ) Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών ‘Ορων του μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντηρίο-λιπαντηρίο αυτοκινήτων της ‘’ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΟΕ’’, Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 15, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, λόγω
προσθήκης μιας δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας 9m3, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27.3.2013
Αρ. Πρωτ. 5389
ΕΡΓΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ”
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
26,230,37€ (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την: “Προμήθεια εντύπου υλικού”,
προϋπολογισμού
δαπάνης
26.230,37€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 1/2013 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α.
11389/93, Ν. 2286/95, Ν. 2503/97,
Ν. 3463/2006, Ν. 3852.2010 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655
6939153052

φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 8η Απριλίου 2013,
ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ
και
ώρα
10.30π.μ. - 11.30π.μ. (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
5%
(1311,52€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ/ αριθμ..
1/2013 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορέις τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09.00 - 14.00 στο τηλ. 229990
20155 & 22990 20176.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58860
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58878
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 179637/12//8-3-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7-ΨΚΚ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 3211/9-12-08 ΑΕΠΟ)
του υφιστάμενου συνεργείου επισκευής & συντήρησης αμαξωμάτων & βαφής
αυτοκινήτων ‘’Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.’’, που βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 236Α, Γέρακας, Ο.Τ. 506 στο Γέρακα Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 31643/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7-ΜΚ7 Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων
(σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 2138/08 ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου πρατηρίου
υγρών καυσίμων με αυτόματο πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων & πλυντήριο-λιπαντήριο φορτηγών & αυτοκινήτων ‘’Ε. & Α. ΜΗΤΣΕΑΣ Ο.Ε.’’, που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπ. Διαδόχου Κων/νου στα Σπάτα, η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58875
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

φαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7-Ι2Λ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 3210/9-12-08 ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου συνεργείου επισκευής & συντήρησης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών
συστημάτων & τροχών αυτοκινήτων ‘’Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.’’, που βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 236, Γέρακας, Ο.Τ. 506 στο Γέρακα Αττικής, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 179622/12//8-3-13 Από-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σπάτα : 28-03-2013
Αριθμ. πρωτ.: 13390
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Δημόσιο, ανοικτό, πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη
προσφορά για την ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ εντός των ορίων του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος , Λ. Βασ. Παύλου 108
& Φλέμινγκ 19004 Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου
72 του Ν. 3582/10, την 10/04/2013
ημέρα Τετάρτη .
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται
η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής
των προσφορών η 11:00 π. μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται φάκελος με τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 9001 και 14001.
2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισµού και να προκύπτει ότι θα
είναι εν ισχύ και έως 31-12-2014.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιονδήποτε

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΩΛ6-ΔΙΩ

νόµιµο τρόπο) γερανοφόρο όχημα
που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής έως και δύο (2)
ΙΧ αυτοκινήτων.
4. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και
του αξιόχρεου εγγυητή του.
5. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή
νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη
προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς
και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα
είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο
υπεύθυνος με τον πλειοδότη για
την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
6. Αποδεικτικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, που
ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.
7. Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού
με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις,
από το οποίο να προκύπτει ότι η
διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει
την 31-12-2014 και καταστατικό
από το οποίο να προκύπτει ο
νόµιµος εκπρόσωπό της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί
πλέον καταστατικό και πρακτικό
ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου
8. Απόσπασα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου:
α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμου
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών
Περιορισμένης
Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και
γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)
Σε περίπτωση που το απόσπασα
ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό,

θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων
που αφορούν οι καταδίκες που είναι
γραμμένες στο μητρώο.
9. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο
εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με
το 10% της πρώτης προσφοράς
(70,00€) επί πενήντα (50), (υπολογίσθηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου
50 οχήματα για χρονικό διάστηκα
ενός έτους) δηλαδή 350,00 €
Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της
σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης),
ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό,
ήτοι 10% επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί
50, για την εξασφάλιση τήρησης
όλων των όρων της σύμβασης.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα
παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της
μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον
αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη
της σύμβασης και την κατά τους
όρους αυτής εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεών του.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκος
εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
10. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
• Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του,
ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή
σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό
• Δεν βρίσκεται σε διαδικασία
λύσης ή / και εκκαθάρισης.
• Δεν τελεί υπό αναγκαστική δια-

χείριση
• Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
• Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από
σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εµού
και του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.
11. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες
βεβαιωμένες οφειλές προς τον
Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς.
12. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών
που θα χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια
συμβόλαια).
Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που
θα κατατεθούν οφείλουν να είναι
σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε
πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το ά.11
του Ν.2690/99, και οι ζητούμενες
Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να
έχουν θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής, Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις
διατάξεις του νόμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος
: Ιωαννίδης Χρήστος , τηλ/ 2106632200 & Αποστολάκη Ειρήνη,
τηλ/2294040937).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58885
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 17613/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7Χ6Η Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ.
οικ.1157/14-5-08 ΑΕΠΟ) με αλλαγή επωνυμίας, του υφιστάμενου αυτόματου
πλυντηρίου τύπου τούνελ & λιπαντηρίου αυτοκινήτων, που βρίσκεται στη Λ.
Λαυρίου & Αγ. Αθανασίου στο Δήμο Παιανίας και μεταβίβασή της στο νέο
φορέα λειτουργίας με την επωνυμία ‘ΔΟΥΡΑΜΠΕΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58895
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 40580/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ37Λ7ΑΡ4 Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 3008/09
ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο
αυτοκινήτων, με υπαίθριο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων & υπαίθρια ράμπα
επιθεώρησης φορτηγών ‘’ΜΠΟΥΓΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’, που βρίσκεται στην ΠΕΟ
Αθηνών-Χαλκίδας, θέση “Ρέντα’’, στον Αυλώνα Αττικής, του Δήμου Ωρωπού,
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ENOIKIAZETAI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ

στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-

τοικία τεσσάρων δωματίων, κουζίνα, μπάνιο, υπόγειο με
τουαλέτα, κήπο, αυλή, γκαράζ, βεράντα, τζάκι, αντί 300 €
μηνιαίως. Τηλ. 210 6628.312, 6944 632861

ENOIKIAZETAI

στο Ζούμπερι (Ν.
Μάκρη) γκαρσονιέρα 40τμ γωνιακή, προσόψεως με μπαλκόνι και τέντες, 50μ. από την παραλία LA COSTA. Τιμή:
250 ευρώ. κα Αναστασία τηλ: 6909137555

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
καλύτε
ρες
τιμές
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια διαΠΩΛΕΙΤΑΙ

μερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής
μονοκατοικία στη Νέα

Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους
38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

ΖΗΤΕΙ Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων.

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.
Τηλ. 6973 246887.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση,

STUDIO
Μανικιούρ -Πεντικιούρ - Αισθητική, δεκαετίας στο κέντρο της Γλυφάδας επί της Μεταξά σε πολύ λογική τιμή
λόγω μετακόμισης. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 χρόνια. τηλ. επικοινωνίας 6940655679.

Τηλ. 6984 752597

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ

Διπλωματούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που
χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδιαφέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 27-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58028
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6528/715/Περιβ.9/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών &
καλλυντικών προϊόντων, ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων
διατροφής, της εταιρείας «MEDICHROM Α.Ε.», που βρίσκεται στο 6o χλμ. της
Λ. Μαρκοπούλου- Παιανίας Δήμου Μαρκοπούλου- Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, Ν. Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου
μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο με θέα τη θάλασσα, περιοχή
Θυμάρι 55ο χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου. Τηλ. 6937194268.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 27-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 60998
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ.166839/13
έγγραφο με θέμα: Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου
Μαραθώνα στο Νομό Αττικής», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να
ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58915
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58907
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58911
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 37832/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ7-Ι36
Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 4126/09/271-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά λιπαντηρίου αυτοκινήτων,
του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Καραολή & Ανδρ. Δημητρίου 3, Σπάτα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 43334/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ7ΝΨΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 188/82-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου
αυτοκινήτων, της ‘’ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ’’, Λεωφ. Αλ. Φλέμινγκ (Ο.Τ. 70), Ραφήνα,
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 34923/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ7ΞΧΨ Τροποποίησης της υπ αρ. πρωτ. 56474/7-9-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (ΑΔΑ: 4Α847λ7-1ΟΦ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων με
πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων, το οποίο λειτουργεί στη Λεωφ. Λαυρίου
190, Γλυκά Νερά Αττικής, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και μεταβίβασής της σε νέο φορέα λειτουργίας με την επωνυμία ‘’ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ Μ.
ΕΠΕ’’, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από
τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

MAITRISE PARIS 10 -NANTERRE

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Εικοσιπενταετής κλινική εμπειρία
σε νοσοκομειακή μονάδα για νέους.

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

Αιόλου 19Βάρκιζα - τηλ. 210 8973.250 - 6932 113822

Σοφία Ανδρεοπούλου
Ψυχολόγος
Οικογενειακή θεραπεύτρια
Λαζαράκη 25, Γλυφάδα 16675
τ.: 210 8990808, f: 210 8991798, κ: 6944 658941
www.λεσχηευτυχιας.gr - www.sophiaandreopoulou.gr
e: sandreopoulou@tee.gr

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Δέχεται: 17:00-20:30 κάθε μέρα εκτός Σαββάτου.
Πρωινές ώρες μόνο με ραντεβού. ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση.

Τηλ. ιατρ.:210 723 17 23, Κιν.: 6944 311 163
E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ.
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

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

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά 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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

Π Α Ι Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. Ιατρός MCPHU Hospital & CCMC

Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Pediatric Clinic. Philadelhpia PA, USA

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 10 ΒΑΡΗ
Tηλ. ιατρείου: 210 8972.070
τ ηλ. ο ι κί α ς: 2 1 0 8 9 5 3 . 2 8 4 , κ ιν. 6944.434.734

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
NOΣOKOMEIO:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
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24

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία
3 Συμβουλευτική Ζευγαριού
3 Συμβουλευτική Γονιών
Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
H κατάρρευση της δημόσιας υγείας
Η δραματική περικοπή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο
της εφαρμογής των πολιτικών του Μνημονίου, οδηγούν σε
απόγνωση τα νοσοκομεία και επιτείνουν τα προβλήματα
στη λειτουργία τους. Μετά τον ΕΟΠΥΥ, τώρα και τα νοσοκομεία, δε μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των
ασθενών ενώ η ζήτηση των υπηρεσιών έχει αυξηθεί κατά
30%. Την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία της χώρας παλεύουν
να κρατηθούν σε λειτουργία η Τρόικα επιμένει ότι υπάρχει
ακόμη περιθώριο περικοπών στην Υγεία. Οι επιπτώσεις από
την επιθετική αυτή πολιτική προς το ΕΣΥ σε συνδυασμό με
την άκαμπτη δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλεται, φαίνονται ήδη.

Υγείας καθώς προηγήθηκε η εντολή για διερεύνηση, από
εισαγγελικό λειτουργό, των καταγγελιών που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα για τους θανάτους τριών μικρών παιδιών
εξαιτίας της μη λειτουργίας της Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», που έχει
κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού από τον Σεπτέμβριο
του 2011.

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, σύμφωνα με τα
οποία εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων γιατρών και νοσηλευτών δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα κρεβάτια
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί
αν προκύπτουν ευθύνες για κίνδυνο ανθρώπινων ζωών από
την καταγγελλόμενη κατάσταση.
Σύμφωνα, με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, καθημερινά
στην Αττική, 30 ασθενείς αναζητούν θέση νοσηλείας σε
(Μονάδες Εντατιικής Θεραπείας) ΜΕΘ και εξυπηρετούνται
μόνον οι μισοί. Στη χώρα λειτουργούν 540 κλίνες εντατικής θεραπείας (14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας) και από αυτές οι 154 είναι κλειστές, λόγω
έλλειψης προσωπικού. Αναμένεται, δε, να κλείσουν ακόμη
40 έως 50 θέσεις εντατικής νοσηλείας με τη λήξη συμβάσεων των νοσηλευτών.
Η έρευνα για τις ΜΕΘ είναι ουσιαστικά η δεύτερη παρέμβαση της Εισαγγελίας για την κατάσταση στον χώρο της

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες
σε θέματα υγείας και πρόληψης, μετά από αίτημα της Αντιδημάρχου μ. Κιμπιζή, προς την Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία οργανώνουν δεκαήμερο δωρεάν μαστογραφίας,
με την Κινητή Μονάδα Ψηφιακής Μαστογραφίας.
Καλούνται οι γυναίκες ηλικίας 40 έως 70 ετών, που επιθυμούν να εξεταστούν, να καλέσουν άμεσα στο 2299071706 (Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο-Ράφτη). Καθώς ο
αριθμός των γυναικών που θα τύχουν δωρεάν μαστογραφικής εξέτασης είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί απόλυτη
σειρά προτεραιότητας.
Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν την έλευση της Κινητής Μονάδας. Ωστόσο, ο κατάλογος με τις ενδιαφερόμενες για την εξέταση γυναίκες,
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Μαΐου .
Καλούν, όλες τις γυναίκες του Δήμου Μαρκοπούλου, να
προσέλθουν για τη συγκεκριμένη εξέταση, η οποία θα
μπορούσε να αποβεί σωτήρια για την Υγεία τους, καθώς,
ως γνωστόν, η πρόληψη αποτελεί τον καλύτερο δυνατό
τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος Υγείας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, όπως σημειώνουν, τα έτη 2013 2015 οι διαχειριστές μας, στοχεύουν να εξοικονομήσουν
589 εκατ. ευρώ. από την υγεία!
Τονίζουν δε ότι: Σύμφωνα μ' αυτά προβλέπεται επιπλέον
μείωση 26% της δαπάνης ανά ασθενή πέραν της μείωσης
του 24% που επεβλήθη την τριετία 2010-12, αλλά και κατάργηση τουλάχιστον 3000 κλινών (κατ' αναλογία κλείσιμο
τριών νοσοκομείων επιπέδου Ευαγγελισμού ή δέκα νοσοκομείων περιφερειακού επιπέδου ή είκοσι μικρών νοσοκομείων). Το «ψαλίδι» πέραν των παροχών υγείας
συνοδεύεται από την εκ νέου συρρίκνωση θέσεων υγειονομικών υπαλλήλων.

Πρόγραμμα πρόληψης
καρκίνου παχέος εντέρου
στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης μέσω του Τμήματος Προστασίας και
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής
Υγείας θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου από 25 Μαρτίου έως 6 Απριλίου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 50 έως 75 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν δείγμα για εξέταση
στη Βιοϊατρική καθημερινά χωρίς ραντεβού από 10:00π.μ
έως 8:00 μ.μ στην οδό Κρήτης & Σαλαμίνας στην Παλλήνη (δίπλα στην Εθνική Τράπεζα).
Η εξέταση θα γίνεται δωρεάν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210 6034414, 210 6668888
Υπέυθυνη Προγράμματος Πόπη Ζινέλη

Οι πολίτες αγωνίζονται για να σταματήσει η υποβάθμιση
του ΕΣΥ ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σκληρή επίθεση
στα εισοδήματά τους και συνολικά στην αξιοπρέπειά τους.
• Στον Ευαγγελισμό έκλεισαν 4 κλίνες της εντατικής και
καθημερινά βρίσκονται σε λίστες αναμονής 20 με 30 άτομα.
• Το Περιφερειακό Νοσοκομείο Ζακύνθου καταρρέει και
βρίσκεται χωρίς αποθέματα σε υλικά, φάρμακα, θέρμανση,
την ώρα που η πληρότητα του νοσοκομείου αγγίζει το 99%.
• Στο Αττικόν η νεογνολογική κλινική υπολειτουργεί ενώ
γίνονται 1500 γεννήσεις ετησίως στην περιοχή κάλυψής
του κι ενώ είναι η μοναδική Μονάδα σε όλη την περιοχή.
Από τις 22 κλίνες λειτουργούν μόνο οι 6 και τα σύγχρονα
μηχανήματα σκουριάζουν σε θαλάμους ή δανείζονται σε
άλλα γειτονικά νοσοκομεία.
• Κλειστό το Ειδικό Κέντρο αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών λόγω της υπόθεσης των παιδοκαρδιοχειρουγών και της καθυστέρησης της ΕΔΕ. Οι υποσχέσεις ότι το
κέντρο θα επαναλειτουργήσει αναβαθμισμένο, έπεσαν στο
κενό.
• Μονές οι βάρδιες στο ΕΚΑΒ Νάξου αντίθετα από το βασικό πλαίσιο λειτουργίας των ασθενοφόρων. Η τοπική κοινωνία των Κυκλάδων αλλά και ο Δήμος αγωνίζονται για την
αυτονομία και στελέχωση -εξοπλισμό του Νοσοκομείου
Νάξου και την απάλειψη των σκληρών μέτρων που υποβαθμίζουν την υγεία στην περιοχή. Στην Μύκονο και Πάρο,
επίσης για τη γενικότερη λειτουργία του ΚΥ Υγείας.
• Δύο Διοικητές Νοσοκομείων στη Σύρο και Ζάκυνθο παραιτούνται μπροστά στις ευθύνες που επιφέρει η εφαρμογή
σκληρών και βίαιων πολιτικών.
• Στην Πρέβεζα οι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους για
την αναβάθμιση του Νοσοκομείου και στο Λασίθι για την
αυτοτέλειά του.
• Στη Μυτιλήνη τις ευθύνες άλλων πληρώνουν οι κάτοικοι,
για το σκάνδαλο του οξυγόνου που φόρτωσε το Νοσοκομείο με 1,2 εκ ευρώ βεβαιωμένους φόρους προς την ΔΟΥ,
• Στη Βόρεια Ελλάδα οι αναζήτηση των κλινών ΜΕΘ αποτελεί πλέον το κυνήγι του θησαυρού για όσους έχουν
ανάγκη καθώς 1 στους 2 χωρίς ΜΕΘ πεθαίνει. Στο «Παπαγεωργίου» έκλεισαν 6 από τις 16 κλίνες λόγω υποστελέχωσης προσωπικού. Η ΜΕΘ Παίδων λειτουργεί με 8
κρεβάτια κι ενώ είναι η μοναδική στην περιοχή.
• Το Νοσοκομείο Πατησίων, έχει τεθεί εκτός Γενικής Εφημερίας λόγω έλλειψης γιατρών κι ενώ βγήκαν εκτός λειτουργίας 100 κλίνες του ΙΚΑ της περιοχής. Η εικόνα
αποτυπώνεται με ράντζα στον Ευαγγελισμό και άδεια κρεβάτια στο «Πατησίων» .
Η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πράσινων

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30.
Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213
2030.311.
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Πρωταθλήτριες γυναίκες & νεάνιδες του Πρωτέα
Στο ασφυκτικά γεμάτο γήπεδο του
Πρωτέα, οι νεάνιδες ξεκίνησαν το παιχνίδι στις 26/3 με έναν στόχο και το τελείωσαν με ένα κύπελλο!! Οι
πρωταθλήτριες πλέον, της Α' Εσκανά
δεν σκόπευαν να αφήσουν πολλές ευκαιρίες στις αντίπαλες τους να αντιδράσουν. Ο Πρωτέας είχε σε όλη την
διάρκεια του αγώνα τον έλεγχο του
παιχνιδιού, το οποίο στο πρώτο ημίχρονο είχε τα χαρακτηριστικά ενός
ντέρμπι, και τελείωσε με τον Πρωτέα
να προηγείται με ένα καλάθι.
Στην επανάληψη όμως, η ομάδα του
Πρωτέα, "άλλαξε ταχύτητα" έπαιξε
σχεδόν αλάνθαστο μπάσκετ και πήρε
θριαμβευτικά τη νίκη και το πρωτάθλημα. Η ομάδα αξίζει πολλά συγχαρητήρια όχι μόνο για την πρωτιά, αλλά
κυρίως για την πορεία της και την συνέπειά της στην διάρκεια της χρονιάς.
Ως ομάδα αναγκάστηκε να προπονείται, αλλά και πολλές φορές να αγωνίζεται, χωρίς 4 και 5 από τις βασικές της
παίκτριες, που ήταν ενεργά μέλη τη
γυναικείας ομάδας του Πρωτέα και την

ΕΣΚΑΝΑ Α ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ PLAY-OFF:

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 63-43

στήριξαν στην δικιά της πορεία κατάκτησης Πρωταθλήματος. Παρ' όλες τις
τεχνικές δυσκολίες, οι νεάνιδες κατάφεραν να παραμείνουν και συναισθηματικά και αγωνιστικά ενωμένες,
πάλεψαν και κέρδισαν χωρίς πάντα να
είναι πλήρης και πάνω από όλα έδειξαν
εξαιρετικό ήθος και ομαδικότητα, έπαιξαν όμορφο μπάσκετ και έκαναν περήφανη την οικογένεια του Πρωτέα. Και
σ' ανώτερα!!!
Στην

Προπονήτριά τους η Τασιόπουλου
Τα δεκάλεπτα : 14 – 13, 26 - 24, 45 - 29, 60 – 41
Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας, Μαυρέλης.
Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 8(2), Στυλιαρά 15(3), Κήτσιου 5,
Βουδούρη, Παυλοπούλου 24(3), Μπιτζανάκη Ε.,
Λαγού-Μειμάρογλου, Δημέλη, Ασκιανάκη , Φασούλα 6, Φωκιανού, Κουτανίτου 2.
Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ (Τσίκληρας): Ξεπαπαδέα 2, Βαζαίου
3(1), Τριανταφύλλου, Αμανατίδη 2, Κολλάτου 2,
Στεφάνου 4, Σταμάτη 3, Κόλλια 25(1).

Α1 κατηγορία Γυναικών

Η ομάδα των κορασίδων κέρδισε δίκαια τον
Πανιώνιο, 27/3. Προηγήθηκε από νωρίς,
είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε όλη την
διάρκεια της αναμέτρησης, είχε ένα πολύ
καλό τρίτο δεκάλεπτο όπου και "άνοιξε" την
διαφορά και σε κάθε στιγμή είχε την ηρεμία
και το σθένος να αντιμετωπίσει την πίεση
και τις αντεπιθέσεις των αντιπάλων της. Οι
κορασίδες μπόρεσαν και χρησιμοποίησαν
όλα τους τα πλεονεκτήματα και έπαιξαν
έχοντας ένα πλάνο και μυαλό και "όπλα"
για να το εκτελέσουν.
Τα δεκάλεπτα: 12-06, 30-22, 49-29, 63-43
Πρωτέας (Κουρμούλης, Δάγλας): Mπιτζανάκη
Ρ.15, Παπαλιού Δ.2, Μιχαλοπουλου Α., Μπιτζανάκη Ε. 7, Κρεμμύδα, Βασιλειάδη, Λαγού-Μειμάρογλου 13, Αμπντελφατταχ Σ., Φασούλα 21,
Βάνα, Κορέ, Μιχαλοπουλου Μ. 5(1) .
Πανιώνιος (Γεωργίου, Κόλλιας): Γραμματικού13,
Πούλου 21, Βάρσου 2, Καμπαδάκη, Γεωργίου,
Καραμήτρου, Αναγνώστη, Κουτσοσίμου 2, Λέκα,
Δασκαλογιάννη 5, Ξένου, Τρικαλιώτη.

ανέβηκε η ομάδα του Πρωτέα

μετά τη νίκη της επί της με Κω (76-48)
Η ομάδα του coach Δάγλα απέδειξε ότι δεν είναι τυχαία πρώτη και αήττητη και κέρδισε δίκαια τον αγώνα, και επάξια το πρωτάθλημα και την
άνοδο στην Α1. κατηγορία.
Το γήπεδο ήταν κατάμεστο και ο παλμός της κερκίδας δυνατός!

Διεθνής επιτυχία του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
Μεγάλη διεθνής επιτυχία για τον Ναυτικό
Όμιλο Βουλιαγμένης, καθώς η ομάδα των
Μίνι Παίδων (γεννηθέντες το 2001 και
νεότεροι) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά Tomo Udovicic, το μεγαλύτερο στο καλεντάριτου
πόλο για τις μικρές ηλικίες.
Το τουρνουά αυτό διοργανώνεται σε
ετήσια βάση από τη Γιουγκ, στο
Ντουμπρόβνικ, και φέτος έλαβαν
μέρος 26 ομάδες. Ανάμεσά τους ταμεγαλύτερα ονόματα του Γιουγκοσλαβικού πόλο, όπως οι Γιουγκ,
Μλάντοστ (Κροατία), Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας, Βοϊβοντίνα (Σερβία),
Μπούντβα, Πρίμορατς, Γιάντραν, Κάταρο (Μαυροβούνιο) και πολλές
άλλες.
Οι παίκτες αρχικά κατέλεβαν την 1η
θέση στον όμιλό τους, επικρατώντας
των Γιάντραν (12-1) και Πρίμορατς (8-1).
Στη συνέχεια επικράτησαν (στα νοκάουτ παιχνίδια) των Μόρναρ Σπλιτ (52, γύρος των 16), Κάταρο (8-6,
προημιτελικός) και, στον ημιτελικό,
της διοργανώτριας Γιουγκ με 4-3 στα
πέναλτι (αγώνας 6-6).

Στον τελικό η Βουλιαγμένη, αντιμετώπισε όχι μόνο μια ανώτερη ομάδα, αλλά
και προβλήματα υγείας δύο βασικών παικτών (αγωνίστηκε χωρίς το βασικό της
αμυντικό) και ηττήθηκε με 8-2.
Στο τουρνουά αγωνίστηκαν οι: Μάνος
Ανδρεάδης, Μιχάλης Δάφνης, Νίκος
Ζωΐδης, Αλέξανδρος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Στάθης Καλο-

γερόπουλος, Αλέξανδρος Κόλλιας,
Γιάννης Μαμελεντζής, Γιάννης Μπαλέζος, Παναγιώτης Μπαμπανίκας, Στρατής
Μπαμπανίκας, Σταύρος Νικολακάκης,
Νίκος Παλούμπης, Γιώργος Παπανικολάου, Δημήτρης Πιστέας, Μιχάλης Τσαταλιός και Φίλιππος Χέλμης.
Προπονητής είναι ο Γιώργος Ιντζές και
έφορος ο Μανώλης Παπανικολάου.
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Συγχαρητήρια στον Πρωτέα
από το Δήμαρχο ΒΒΒ
Αγαπητές αθλήτριες,
Αγαπητοί φίλοι,
Θέλω να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της
ομάδας στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης γυναικών.
Είμαι πραγματικά ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να
παρακολουθήσω από κοντά το σπουδαίο αγώνα της 24ης
Μαρτίου, να χειροκροτήσω τις προσπάθειές σας να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά της νίκης.
Η ομάδα του Πρωτέα απέδειξε για μια ακόμη φορά το
υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο, χάρη στο οποίο παρέμεινε αήττητη σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και
παράλληλα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις τέσσερις
καλύτερες ομάδες του Κυπέλλου.
Η κατάκτηση της κορυφής είναι μια επιτυχία που σας αξίζει.
Μια επιτυχία που κάνει υπερήφανη ολόκληρη την τοπική
κοινωνία του Δήμου μας.
Μια επιτυχία που κερδίσατε με σκληρή δουλειά, με ομαδικότητα και με αφοσίωση στον κοινό στόχο. Γι’ αυτό
είμαι βέβαιος ότι θα έχει συνέχεια.
Οι ευχές όλων μας είναι μαζί σας, ενόψει των αγώνων
του Final Four στο Βόλο. Εύχομαι οι υποχρεώσεις μου να
μου επιτρέψουν να είμαι και πάλι μαζί σας και να γιορτάσουμε νέες νίκες.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, τόσο εγώ προσωπικά όσο και
η Δημοτική Αρχή, είμαστε δίπλα σας: πιστοί υποστηρικτές
της ομάδας και πρόθυμοι να στηρίξουμε με κάθε δυνατό
τρόπο τις προσπάθειές σας.
Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά και
να ευχηθώ μια εξίσου επιτυχημένη πορεία στο Κύπελλο
και στο νέο πρωτάθλημα.
Με εκτίμηση
Σπύρος Πανάς
Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Κοινή προετοιμασία
ΑΝΟΓ με Λουγκάνο
Κοινή προετοιμασία με την ελβετική Λουγκάνο θα πραγματοποιήσουν τα τμήματα υδατοσφαίρισης Ανδρών και εφήβων του
ΑΝΟ Γλυφάδας από τις 2 ως και τις 6 Απριλίου.
Οι κοινές προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο κολυμβητήριου του ΑΝΟΓ που θα επαναλειτουργήσει από την Τρίτη 2
Απριλίου συγκεντρώνοντας και πάλι όλα τα τμήματα του Ομίλου, που το τελευταίο διάστημα είχαν υποχρεωθεί να ζητήσουν
στέγη σε άλλες πισίνες του Λεκανοπεδίου.
Οι Ελβετοί αναμένονται στην Αθήνα με 30μελή αποστολή.

Νίκες του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”
ΕΣΚΑΝΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Με σπουδαία νίκη εντός
έδρας (κλειστό Μηλαδέζας)
στο μπάσκετ πέτυχε στις
21/3, η ομάδα ανδρών του
Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”
εντυπωσίασε κερδίζοντας
την ομάδα Ανδρών της
Δάφνςη ΑΓ. Δημητρίου με
σκορ 63-62.
Στην ομάδα των Ανδρών του
Α.Ο. Βάρης αγωνίστηκαν οι
αθλητές: Ανεμοδούρας Λ.
17(4), Βιδάκης Μ. 24(3), Βουράνης 5(1), Καρατζάς 3, Τόλης 2,
Μακροκάνης, Δαρμογιάννης,
Δημητρίου 2, Αγαλιώτης 2, Κατσιούλης 8(2), Κατσάκος.
Προπονητής: Παγίδας Δ.
Στην ομάδα των Ανδρών της
Δάφνης Αγ. Δημητρίου αγωνίστηκαν: Χαιρόπουλος, Μπάκας
2, Κατσαρός 8, Σωτηρόπουλος
19(1), Λειβαδάς 21(2), Σουριάς
1, Καραϊσκάκης, Χατζηνάνος 2,
Κακαράντζας 7, Βιτσετάτκος 2.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α.Ο. ΒΑΡΗΣ “ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Νίκη εντός έδρας πέτυχε
την Κυριακή 23/3 η ομάδα
των Γυναικών του Α.Ο.

Βάρης, κερδίζονμτας την
“Προοδευτική” με σκορ 5642.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Με τη συμμετοχή 10 σχολείων από την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής διεξήχθη στις
24/3 το Ομαδικό σχολικό
πρωτάθλημα
δημοτικών
σχολείων Ανατολ. Αττικής,
στο 1ο Δημοτικό σχολείο
Λαυρίου, με διοργανωτές
τον ΑΣ Λαυρίου, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου και
την ΕΣΣΝΑ.
Nικητές στις κατηγορίες τους
οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Λαυρίου, Νικηφόρος
Στρατής (Στ τάξη) κατέλαβε
την 3η θέση και η αδελφή του
Μπέτυ-Αννα Στρατή (Γ’ τάξη)
την 1η θέση στην κατηγορία
της, αλλά 1η θέση ανάμεσα
σε όλες τις κατηγορίες κοριτσιών!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58950
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 45801/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ78ΝΑ Τροποποίησης της υπ αρ. πρωτ. 9689/4-11-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων με
πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων, το οποίο λειτουργεί στην Ε.Ο. ΑθηνώνΛαυρίου 6,8 χλμ, Κερατέα, λόγω μεταβίβασής της σε νέο φορέα λειτουργίας
με την επωνυμία ‘’ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ’’,
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Με στόχο την άρτια διεξαγωγή των Περιφερειακών
Σχολικών Πρωταθλημάτων τα
οποία είναι προγραμματισμένα για τις 30 και 31 Μαρτίου με μεγάλο αριθμό
συμμετοχών (Βόρειου Τομέα
και Κεντρικού Τομέα , τη διευκόλυνση των σκακιστών και
των σωματείων που επιθυμούν να αγωνιστούν και στα

Νεανικά Κύπελλα και την
αποδέσμευση του απαραίτητου σκακιστικού υλικού και ανθρώπινου δυναμικού για την
υποστήριξη των σχολικών
αγώνων ο πρώτος γύρος όλων
των προσεχών διασυλλογικών
διοργανώσεων
της
ΕΣΣΝΑ αναβάλλεται για την
Κυριακή 14 Απριλίου και το
πρόγραμμα των αγώνων θα
μεταφερθεί στις επόμενες
διαθέσιμες ημερομηνίες (Κυριακές, 21/4, 19/5, 26/5 και
2/6)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58956
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 43356/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ70ΧΡ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 185/82-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων της ‘’ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ’’, 27ο χλμ
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αφίδνες, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58934
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58918
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 28-03-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 58926
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 21006/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔΔ7Λ7ΗΟΡ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του μικτού πρατηρίου υγραερίου και
υγρών καυσίμων με λιπαντήριο αυτοκινήτων της ‘’ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ Σ.-ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ
Κ. ΟΕ’’, Λεωφ. Μαρκοπούλου-Λαυρίου (500μ. από διασταύρωση), Παιανία, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 43346/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ79ΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 187/82-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά λιπαντηρίου-λιπαντηρίου
αυτοκινήτων της ‘’ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ’’, 45ο χλμ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Σαρωνίδα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από
τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η
με αρ. πρωτ. 45736/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ77ΜΒ Τροποποίησης της υπ αρ. πρωτ. 1709/22-7-10 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών
μερών και ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων, το οποίο λειτουργεί στη Λ.
Λαυρίου 26, Γλυκά Νερά, λόγω μεταβίβασής της σε νέο φορέα λειτουργίας με
την επωνυμία ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Μ. ΕΠΕ’’, η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΒΔΟΜΗ

