
Όταν ήμουν μικρός, άκουγα με τρόμο ότι «οι κομ-
μουνιστές θα μας πάρουν το σπίτι μας»!
Αργότερα, μετά τη μεταπολίτευση ζώντας με το

«”όραμα” του σοσιαλισμού μ’ ανθρώπινο πρό-
σωπο»(!), εκείνον τον τριτοδρομικό του ΠΑΣΟΚ, οι

γνωρίζοντες χαμογελούσαμε συγκαταβατικά με τις

απειλές της συντήρησης, ότι το ΠΑΣΟΚ, «θα
‘παιρνε και τις κατσίκες των χωρικών
να τις κρατικοποιήσει».
Τότε, εκεί γύρω στο ’80, κυκλοφο-

ρούσε και το ανέκδοτο του τράγου,

που μόλις έγινε δημόσιος υπάλληλος

σταμάτησε να βατεύει τις κατσίκες. 

Παλιότερα, εκεί γύρω στον εμφύλιο, η

μαύρη προπαγάνδα διέδιδε πως ο σο-

σιαλιστής, Υπουργός Οικονομικών της

Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Γ. Πα-

πανδρέου, ο Αλ. Σβώλος1 «έφαγε τις οικονομίες
των φτωχών κοριτσιών», γιατί οι προπολεμικές

τραπεζικές καταθέσεις έκαναν φτερά από τα υπο-

χρεωτικά κατοχικά δάνεια των χιτλερικών στρα-

τευμάτων, από τα βάρη συντήρησης των κατοχικών

δυνάμεων, από τον πληθωρισμό, από το χρυσό της

Τράπεζας Ελλάδος που έκανε φτερά ...και βέβαια

όλων των καταθετών – όχι μόνο των υπηρετριών –

και με συλλογική απόφαση της Κυβέρνησης Πα-

πανδρέου που είχε σχηματιστεί στη Μέση Ανατολή

με την καθοδήγηση, τις ευλογίες και τις δολοπλο-

κίες των συμμάχων (Άγγλων).

Ωρίμασα 40 χρόνια μέσα στην τρομοκρατία της αρ-

παγής των περιουσιών των «εργατικών αστών και
των νοικοκυραίων» από τους κομμουνιστές και

τους σοσιαλιστές!

Και, ω του θαύματος, ζω και ζούμε όλοι μας το τρα-

γελαφικό φαινόμενο και τραγικό συνάμα, ένας τρα-

βεστί2 καπιταλισμός,                     Συνέχεια στη σελ. 2

Για να έχετε νέα 
όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Αντικαταστάθηκε 
η Διοίκηση του ΛΙΜΕΝΑ

ΛΑΥΡΙΟΥ
Σελίδα 7

Αντιφάσεις για την 
παραλία στα 3Β

Σελίδα 24

Αναστέλλει, η εταιρεία,
δημιουργία εργοστασίων

Βιομάζας 
στο Μαρκόπουλο!

Προβληματικοί 
ποδηλατόδρομοι 

στο Γέρακα Σελίδα 16

Τραβεστί 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Και οι «κομμουνιστικές»

πρακτικές του

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 7

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
μέσα και έξω από το σπίτι

Εξαιρετική και άκρως

ενδιαφέρουσα, ήταν  η

ημερίδα του Παιδιατρι-

κού Τμήματος του

Ασκληπιείου Νοσοκο-

μείου για το Παιδικό

Ατύχημα μέσα και έξω

από το σπίτι.

― Ατύχημα

― Πρώτες βοήθειες

― Πρόληψη
Σελίδα 12

ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ 3Β

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Οι νέοι

Ανδρες

του ΝΟΒ 

Σελίδα 23

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ του ΠΡΩΤΕΑ 

στο πρωτάθλημα αντισφαίρισης της  Α2  Εθνικής

κατηγορίας. Ανοδος των ΓΥΝΑΙΚΩΝ, στην

Α2  Εθνική κατηγορία.
Σελίδα 22

2οι οι άνδρες του ΑΡΗ
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Συνέχεια από τη σελ. 1

της «δημοκρατίας, της ελευθερίας και της κοινωνικής
προόδου, μέσω της ατομικής δράσεως» να μετατρέπε-

ται, όχι βέβαια μέσω του «επάρατου» κομμουνιστικού

διεθνισμού, αλλά μέσω του «ευλογημένου» νεο–φιλε-

λευθερισμού στον επαχθέστερο, αποτρόπαιο παγκο-

σμιοποιημένο «κομμουνίζοντα» καπιταλισμό!

Έναν καπιταλισμό, που δεν υφαρπάζει απλώς την υπε-

ραξία του εργαζόμενου, χρησιμοποιώντας ως μοχλό τη

νομιμότητα – νομιμοφάνεια του κοινοβουλευτισμού και

την «νόμιμη» κρατική βία και τους μηχανισμούς της,

αλλά την απροκάληπτη ληστρική αρπαγή του όποιου

περιουσιακού στοιχείου των πολιτών αδιακρίτως. Όχι

μόνο τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων

– αφ’ ενός με τις μειώσεις αυτών και αφ’ ετέρου με τις

αυξήσεις, την πολλαπλότητα και την πολυπλοκότητα

της φορολόγησης – αλλά και των αστών και των «νοι-

κοκυραίων» και των μικρομεσαίων κεφαλαιούχων. 

Ο νεοφιλελευθερικός καπιταλισμός αρπάζει αδιακρίτως

αυτά που ευαγγελιζόταν ότι προστατεύει από τους

«κόκκινους»: Την ακίνητη και κινητή περιουσία· ακόμη

και την όποια μοναδική κατοικία!

Και όλως εσχάτως, αρχής γενομένης από την Κύπρο,

επλήγη το κεντρικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα του τρα-

πεζικού πλέγματος. Το τραπεζικό σύστημα για τον κα-

πιταλισμό είναι ό,τι το αρτηριακό σύστημα για τον

ανθρώπινο οργανισμό (στεφανιαίες αρτηρίες, κοιλιακή

κλπ). 

Ο καπιταλισμός πεθαίνει. Το «ωραίο» είναι ότι δεν τον

σκότωσε ο σοσιαλ-κομμουνισμός, αλλά η αδηφαγία του

η ίδια. Σαν το χταπόδι, που όταν πεινάει τρώει ένα.. πόδι

του!

Ο καπιταλισμός πεθαίνει, γιατί πάσχει από έμφυτο καρ-

κίνο. Δηλαδή από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των

“κυττάρων”. Στο σώμα μας, τα φυσιολογικά κύτταρα που

συγκροτούν τον οργανισμό μας, γεννούνται, αυξάνον-

ται, διαιρούνται και πεθαίνουν, με έναν αυστηρά ελεγ-

χόμενο τρόπο. Αντιθέτως τα καρκινικά κύτταρα

πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Αυτό ακριβώς που

συμβαίνει στο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό: Κανένας

έλεγχος στη συμπεριφορά του κεφαλαίου των αγορών

(Laissez Faire) τα κεφάλαια στα πλαίσια της «άκρως αν-
ταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς» (αρθ. 2§1 της

συνθήκης της Λισαβόνας), πολλαπλασιάζονται ανεξέ-

λεγκτα και επίπλαστα (δομημένα, υψηλού ρίσκου, CDS

κλπ). Αυτό λέγεται καρκίνος του νεοφιλελεύθερου κα-

πιταλισμού, εν αντιθέσει προς τον υγιέστερο παρεμβα-

τικό καπιταλισμό του Keynes. Αυτόν που ζήσαμε

διεθνώς, από την 10ετία του ’30, μέχρι τα μέσα του ’70.

Και μη φανταστείτε ότι ο Keyens ήταν κανένας σοσιαλι-

στής. Κάθε άλλο· λόρδος ήταν ο άνθρωπος και γνήσιος

αστός οικονομολόγος. Απλά ήταν λογικός· ήξερε ότι

υπάρχουν όρια στην κερδοσκοπία. Ορια που δεν γνωρί-

ζει η κερδολαγνεία της απληστείας του χρηματοπιστω-

τικού και μεγάλου βιομηχανικού κεφαλαίου του

Μαμωνά, του Φρίντμαν, των golden boys και όλου αυτού

του συρφετού που δημιούργησαν τον θανατηφόρο καρ-

κίνο του καπιταλισμού. 

Ο Καπιταλισμός πεθαίνει επειδή αυτοκαταστρέφεται.

Το τέρας σφαδάζει. Τρώει τις σάρκες του (τα μεσαία

στρώματα). Συστρέφει τις αρτηρίες του (το τραπεζικό

σύστημα) και μεταλλάσεται σε τραβεστί καπιταλισμό και

αποκαλύπτει την πραγματική του μορφή και τις προθέ-

σεις του: την αρπαγή.

Αποκαλύπτει ότι, οι ιδιότητες που εμφάνιζε προπαγαν-

διστικά ότι χαρακτηρίζουν τον «κομμουνισμό» και το

«σοσιαλισμό» (τον γνήσιο, όχι τον γιαλατζί) ήταν προ-

βολή του πραγματικού χαρακτήρα του καπιταλισμού. 

Τα σπίτια, τις «κατσίκες» και τις οικονομίες δεν τα πήρε

ο εφαρμοσμένος σοσιαλισμός (που είχε άλλες αδυνα-

μίες), αλλά ο καπιταλισμός που ζούμε. 

Αυτός ο καπιταλισμός της εξαθλίωσης. Της φτώχειας,

των αστέγων, των ανέργων, των ανασφάλιστων, των συ-

σιτίων, των αυτοκτονιών, της μείωσης των συντάξεων

και των μισθών, των απολύσεων, της αρπαγής των οικο-

νομιών, ακόμη και της μοναδικής κατοικίας. 

Αυτός είναι ο καπιταλισμός που πεθαίνει

και μας πεθαίνει. 

―――――――
1. Αλ. Σβώλος: (1892 – 1956) Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, Πρό-

εδρος της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), Υπουρ-

γός κλπ. 

2. Τραβεστί: μεταμφιεσμένος. Γαλλικά travesti, μτχ του ρήματος travestir (με-

ταμφιέζω). Λατινικά trans («μέσω») + vestire (ντύνω, ντύνομαι), μεταφορικά

ομοφυλόφιλος που ντύνεται γυναικεία. 

Το παραλιακό μέτωπο και οι
Αλυκές Αναβύσσου Σελ. 6

Προχωρεί η Β’ φάση αποχέτευ-
σης στο Μαρκόπουλο Σελ. 6

Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του
ΓΠΣ Μαρκοπούλου Σελ. 7

Το Ευαγγέλιο του Λουκά
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ακρίδες Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ημερολόγιο ...αυτοκτονιών Σελ. 9

Το απόλυτο  τσοπανόσκυλο!
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Νέο λογότυπο στα 3Β Σελ. 12

Οχι στις απουσίες μαθητών λόγω
απεργιών των ΜΜΜ Σελ. 14

Κλείνει το Κέντρο Υγείας Βάρης; Σελ. 21

Ζηλευτές εκδηλώσεις στο Δήμο
Σαρωνικού Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τραβεστί ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Και οι «κομμουνιστικές» πρακτικές του

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 3Β, καλεί  την 12η/2013 Δημόσια Ανοι-

κτή-Τακτική- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 8

Aπριλίου και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης

επί 19 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

O ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας συνεδριάζει την

Δευτέρα 8 Απριλίου στις 7μ.μ. με 23 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη.

O ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

η οποία θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Ανα-

βύσσου την 10η Απριλίου, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 με

13 θέματα ημερήσιας διάταξης: Τα θέματα από 10 έως 13

αφορούν ενημέρωση από το μελετητή για την τροποποίηση-

αναθεώρηση εγκεκριμένου ΓΠΣ Καλυβίων, Αναβύσσου και Α’

και Β’ κατοικίας Αναβύσσου.
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Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμέ-

νης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό

Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) του Δήμου, συμ-

μετέχει και καλεί όλους τους ενεργούς

πολίτες του Δήμου, όλων των ηλικιών,

να πάρουν μέρος σε αυτή την προσπά-

θεια. 

Ο τελικός αριθμός των φορέων και σχο-

λείων που θα συμμετέχουν στην εθε-

λοντική δράση στο Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης αναμένεται να ξεπεράσει

τους 50. 

Πληροφορίες για τους τόπους καθαρι-

σμού, τα σημεία και τις ώρες συγκέν-

τρωσης ανά περιοχή, θα αναρτηθούν

στο Site του Δήμου www.vvv.gov.gr

από την Πέμπτη 11 Απριλίου.

Απαραίτητος εξοπλισμός: άνετα ρούχα

και παπούτσια, καπέλο, γάντια, πόσιμο

νερό, αντηλιακή προστασία και, για όποι-

ους διαθέτουν, τσουγκράνα ή άλλο εργα-

λείο καθαρισμού.

Συντονιστές της Δράσης είναι ο Ελευθέριος

Αργυρουδάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

και η Λυδία Αργυροπούλου Δημοτική Σύμβου-

λος & υπεύθυνη Πολιτισμού  Ο.Α.Π.Π.Α. Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας Ο.Α.Π.Π.Α.:  2132020777 &

2132020773. email oappa@vvv.gov.gr

Στη ΒΑΡΗ και στη ΒΑΡΚΙΖΑ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας

μαζί με τον Αθλητικό Κολυμβητικό

Όμιλο Βάρης Βάρκιζας καθαρίζουν

την Παραλία Βάρκιζας.

Τόπος Συνάντησης Εθελοντών:

Σημείο Α’:  10:00 Ανατολική Παραλία

Βάρκιζας, κάτω από το γήπεδο ποδο-

σφαίρου, για να καθαρίσουn την

Ελεύθερη Ανατολική Παραλία

Σημείο Β’:  10:00 Λιμάνι Βάρκιζας για

τα λιμανάκια της Βάρκιζας και το μο-

νοπάτι  από το Latini μέχρι το Island

Πολλές συμμετοχές συλλόγων και φο-

ρέων και παράλληλες δράσεις σε γειτο-

νιές και περιφερειακές περιοχές έχει

συγκεντρώσει ο Δήμος Κρωπίας. 

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Ν.Π.Δ.Δ

«Σφηττός». 

Σε μεγάλη σύσκεψη με όλους τους φορείς

της πόλης (3/4) στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου ΝΠΔΔ Σφηττός αποφασίστηκαν

οι παρακάτω δράσεις:

1. Τόπος κεντρικής συγκέντρωσης στον

προαύλιο χώρο του σταδίου «Γ.Σ Παπα-

σιδέρη» στις 10:30. Η εκδήλωση  περι-

λαμβάνει έκθεση με καλλιτεχνικά έργα

(ζωγραφική ή κόμικς) μαθητών για το πε-

ριβάλλον και τις γειτονιές του Κορωπίου,

ποδηλατοπορεία με συμμετοχή στον κα-

θαρισμό της ευρύτερης περιοχής του στα-

δίου και της αρχαίας διαδρομής της

Σφηττίας οδού και μετά πορεία προς το

δάσος Γραμματικού Καρελλά. Στο δάσος

θα πραγματοποιηθεί  γιορτή όπου θα γίνει

η ανάδειξη της περσινής «ιστορικής» δρά-

σης της απομάκρυνσης μπαζοσκουπιδιών

δεκαετιών που είχαν συσσωρευτεί στο

δάσος. 

Συμμετέχουν, το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού, η ποδηλατική ομάδα Κο-

ρωπίου, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Κορωπίου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού, η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτε-

χνών & Εμπόρων Κορωπίου, ο Σύλλογος

Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου

Κορωπίου, η εθελοντική ομάδα Δήμου

Κρωπίας, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κορω-

πίου, ο σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο

Ψηλορείτης» ενώ συνεχίζονται οι δηλώ-

σεις συμμετοχών.

2. Αγία Μαρίνα, Αλθέα, Κίτσι: Καθαρισμοί

στην ευρύτερη περιοχή και στο δασικό θύ-

λακα Κίτσι. 

Συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι, Εξω-

ραϊστικός Αγίου Γεωργίου, Πολιτιστικός

και Εξωραϊστικός σύλλογος Πανοράμα-

τος, Σύνδεσμος Οικιστικών Περιοχών ο

"Αμπελώνας Αλυκού", Προοδευτικός Εξω-

ραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας, Εξω-

ραϊστικός και Πολιτιστικός σύλλογος

Κίτσι «Η Άνοιξη», Σύλλογος Ποντίων Κο-

ρωπίου «Ο Εύξεινος Πόντος», ο σύλλογος

της Αλθέας ενώ συνεχίζονται οι δηλώσεις

συμμετοχών.

3. Παραλιακό μέτωπο Κορωπίου Αγίας

Μαρίνας: Καθαρισμός βυθού στη θαλάσ-

σια περιοχή  της Αγίας Μαρίνας από τον

ναυταθλητικό σύλλογο ΝΑΟ Κέκροψ και

επαγγελματίες αυτοδύτες.

4. Άγιος Δημήτριος: Καθαρισμοί στην πε-

ριοχή από τον σύλλογο Αγ.Δημητρίου

Αλυκού

5. Καρελλάς: Καθαρισμοί στην λεωφ.Κα-

ρελλά, την οδό Πελλήνης και την οδό Χε-

λιδονούς από εθελοντές των ακαδημιών

της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του συλλόγου

Αγίας Παρασκευής Καρελλά και του Κα-

τηχητικού σχολείου Αγίου Φανουρίου Κα-

ρελά (με συμμετοχή της χορωδίας του

στη γιορτή στο δάσος Γραμματικού).

Οι δηλώσεις για νέες  συμμετοχές συλλό-

γων, φορέων και δημοτών γίνονται απευ-

θείας στην ιστοσελίδα

www.letsdoitgreece.org και στις ηλεκτρο-

νικές διευθύνσεις του δήμου Κρωπίας:  

grafeiotypou@e-koropi.gr, 

grafeiodimoti@e-koropi.gr &  

koropi@hol.gr  

Υπεύθυνος της δράσης είναι ο Νικόλαος

Γιαννάκος, πρόεδρος ΝΠΔΔ Σφηττός

Δήμου Κρωπίας. 

O ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

O Δήμος Παλλήνης συμμετέχει διοργανώνοντας την

πρωτοβουλία καθαρισμού ενός από τους σημαντικότε-

ρους χώρους πρασίνου του Δήμου, το «ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης. Συνάν-

τηση Κυριακή 14 Απριλίου, 9 πμ.

Ο Δήμος ΚΑΛΕΙ σε ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ τους συλλόγους της

περιοχής, τις εθελοντικές οργανώσεις, τους κατοίκους

και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να συμβάλλουν

ενεργά στην οργάνωση και στην υλοποίηση της δράσης.

Σημείο Συνάντησης: ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΑΛ-

ΛΗΝΗ

Για πληροφορίες καλέστε 210 6604638, 210 6604658

“ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ”

Εξόρμηση με ξενάγηση  καθαρισμού στον Τύμβο και το

Μουσείο του Μαραθώνα.
Επιλέξαμε  τη συγκεκριμένη ημερομηνία – 14 Απριλίου – για να

συνδυάσουμε την ξενάγηση με τη συμμετοχή μας στη διεθνή

καμπάνια εθελοντικού καθαρισμού  Let’s do  it, στο χώρο του

Τύμβου και στην παραλία Ζούμπερι. 

Πρόγραμμα εξόρμησης

9  π.μ.  Αναχώρηση  απο Βούλα (παραλιακή – Συγγρού – Σύν-

ταγμα – Ομόνοια )

9.30 π.μ   Επιβίβαση στην Ομόνοια

10 π.μ. Ξενάγηση αρχικά  στον Τύμβο  και κατόπιν στο Μουσείο

11.30πμ  -14.00 Εθελοντικός καθαρισμός 

14.30- 16.30   Γεύμα  στη παραλία Ζούμπερι

17.00 Αναχώρηση  για  Αθήνα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ  210- 8991145, 6940-308757

και στο  e-mail ena.drasi@gmail.com

O ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ας δείξουμε τη δραστήρια και δημιουργική πλευρά

μας!!!  ο Δήμος Παιανίας συμμετέχει για δεύτερη χρονιά

στην Διεθνή Καμπάνια. Φέτος θα καθαρίσουν τμήμα της

Λ. Λαυρίου και της οδού Παλαιοπαναγιάς! 

Προσκαλεί τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν

στη  δράση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής! 

Σημείο συγκέντρωσης εθελοντών: Λεωφ. Λαυρίου 67 

(μπροστά από το κατάστημα Jumbo Παιανίας) 

Ώρα έναρξης δράσης: 9:00 

Διεθνή Εθελοντική Καμπάνια
Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα»

Βασικός στόχος της διεθνούς αυτής καμπάνιας

είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαί-

τερα της νεολαίας στα θέματα της προστασίας

του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης, της

ανάγκης για πρόοδο και ποιότητα ζωής, αλλά και

της ατομικής ευθύνης κάθε πολίτη απέναντι στο

κοινωνικό σύνολο. 

Συμμετέχουν διεθνώς 96 χώρες και 7.000.000

εθελοντές, 

Let’s Do it World  «Let’s do it Greece

Κυριακή 14 Απριλίου

Με παράλληλες εκδηλώσεις συμμετέχει ο Δήμος Κρωπίας

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου, στην Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε συντονιστική

συνάντηση για την προώθηση του εθελοντισμού στo

πλαίσιο του Let's Do it Greece, το ελληνικό σκέλος της

Διεθνούς Εθελοντικής Καμπάνιας Καθαρισμού Let’s Do

it World, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απρι-

λίου 2013.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της οργανω-

τικής επιτροπής του Let's Do it Greece,  ο Περιφερει-

ακός Σύμβουλος, εντεταλμένος σε θέματα

περιβάλλοντος Αντώνιος Γάκης, καθώς και Αντιδήμαρ-

χοι αλλά και εκπρόσωποι των Δήμων Κρωπίας, Μαρ-

κοπούλου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Μαραθώνος,

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παλλήνης.

ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

«ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ»   

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «ΑΡΤΕ-

ΜΙΣ» παρουσιάζει, έως 10 Aπριλίου, παρουσιάζει την κω-

μωδία της χρονιάς, με τον Πέτρο Φιλιππίδη ο «ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ», 

Προβολές: 19.15 και 21.15

Παίζουν οι ηθοποιοί: ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (ΑΚΑΛΥ-

ΠΤΟΣ), ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ (ΜΑΚΗΣ), ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΛΕΧΟΥ (ΑΛΙΚΗ), ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ),

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ (ΡΕΝΑ), ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ (ΖΕΤΑ), ΘΑΝΑ-

ΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ), ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ (ΑΡ-

ΧΙΦΥΛΑΚΑΣ), ΑΘΗΝΑ ΜΑΞΙΜΟΥ (ΣΟΥΖΑΝΑ), ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΙΚΟΣ), ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΞΕΣ (ΙΓΝΑΤΙΟΣ), ΚΩ-

ΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ (ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ).

Η ταινία διηγείται στιγμές, από την πολυτάραχη ζωή του Αντρέα,

περισσότερο γνωστού ως «Ακάλυπτος», που δεν θέλει τόσο να

σώσει την Ελλάδα, όσο να την «αξιοποιήσει».

Ο Αντρέας είναι μεγαλομεσίτης, αγαπάει τη γυναίκα του, θαυ-

μάζει το «ωραίο φύλλο», πιστεύει ότι οι γυναίκες κερδίζονται με

το χρήμα...  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Το 9ο Εαρινό φεστιβάλ ερα-

σιτεχνικού θεάτρου οργα-

νώνει ο Δήμος Σπάτων -

Αρτέμιδος, από το Σάββατο

13 Απριλίου μέχρι 25

Μαΐου, με διάφορες παρα-

στάσεις. Οι παραστάσεις θα

γίνονται στο «Χρήστος

Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα

7)

Η έναρξη γίνεται το Σάβ-

βατο 13 Απριλίου, στις

8.30μ.μ. με αφιέρωμα στον

Αιμίλιο Βεάκη.

Το πρόγραμμα του Απρι-

λίου:

― ΤΕΤΑΡΤΗ 17-4, ώρα

20.30

Θεατρικός Σύλλογος Σπά-

των ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’

με έργο: «Ο Άκης και οι
άλλοι» Σκηνοθεσία: Αφροδί-

της Σορότου

― ΣΑΒΒΑΤΟ 20-4, ώρα

20.30

Δημοτικό Θέατρο Μαραθώ-

νος - ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ με έργο:

«Εθνικότης μου το χρώμα
του ανέμου» του Ματέι Βίσ-

νιεκ σε σκηνοθεσία: Νίκου

Γκεσούλη

― ΤΕΤΑΡΤΗ  24-4, ώρα

20.30

Θεατρική Ομάδα “Παντός

Καιρού” Πολιτιστικός Σύλ-

λογος Ανθούσας με το

έργο: «Περλιμπλίν και Μπε-
λίσα» του Φ.Γ.Λόρκα σε

σκηνοθεσία: Δέσ. Μαραγ-

κουδάκη

― ΣΑΒΒΑΤΟ 27-4, ώρα

20.30

Θεατρική Ομάδα “Θέσπις”

Κερατέας με το έργο: «Τα
καινούργια ρούχα του Βα-
σιλιά» του Γιάννη Καλαν-

τζόπουλου, σε σκηνοθεσία

Μίρκας Καλαντζοπούλου.

9ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Τα τμήματα ΚΑΠΗ του Νομικού Προ-

σώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

«Βραυρώνιος», ανακοινώνουν ένα

πλούσιο πρόγραμμα δράσης για τον

μήνα Απρίλιο:

Τρίτη 9 Απριλίου 

Πρωινός περίπατος – ξενάγηση στο

Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών

(ΟΣΕ) «Από τον καρβουνιάρη στα ηλε-
κτροκίνητα τρένα».
Εγγραφές: 4 Απριλίου, 9π.μ.

Τιμή: 4 ευρώ το άτομο (1 πούλμαν)

Τετάρτη 10 Απριλίου 

Ενημερωτική ομιλία στο ΚΑΠΗ ΜΑΡ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ με θέμα «Η πραγματικό-
τητα για τον σακχαρώδη διαβήτη
στην πρόληψη και αντιμετώπιση»,

από την κλινική διαιτολόγο – διατρο-

φολόγο κα Κόλλια Κρυσταλία.

Ώρα εκδήλωσης: 10.00 π.μ. 

Παρασκευή 12 Απριλίου 

Τα μέλη των ΚΑΠΗ μας θα παρακο-

λουθήσουν τη λειτουργία των Δ’ χαι-

ρετισμών στην Ι. Μονή Παντάνασσας

στην Κερατέα.

Εγγραφές : 5 Απριλίου

Τιμή : 2 ευρώ το άτομο (1 πούλμαν)

Ώρα αναχώρησης : 3.30 μ.μ. από

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ και 3.45 μ.μ από

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σάββατο 13 Απριλίου 

Τα μέλη των ΚΑΠΗ, θα παρακολουθή-

σουν στο θέατρο «Αμιράλ», την αι-

σθηματική κομεντί «Είδα το Χάρη με
τα μάτια μου».
Εγγραφές : 8 Απριλίου. Τιμή: 12 € (ει-

σιτήριο και μεταφορά) (1 πούλμαν)  

Ώρα αναχ.: 4.30μ.μ. από ΚΑΠΗ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ και 4.45μ.μ. από ΚΑΠΗ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 

Πέμπτη 18 Απριλίου 

Μονοήμερη εκδρομή σε Δελφούς –

Ιτέα – Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία. 

Εγγραφές : 15 & 16 Απριλίου

Τιμή : 10 ευρώ το άτομο

Ώρα αναχώρησης: 7.30 π.μ. (έως 2

πούλμαν)

Κυριακή 21 – Παρασκευή 26 Απριλίου 

Πασχαλινό παζάρι στο χώρο του

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, με χειροποί-

ητες κατασκευές από την ομάδα χει-

ροτεχνίας του ΚΑΠΗ και τους

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Τα

έσοδα θα διατεθούν στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου.

Παρασκευή 26 Απριλίου 

Το ΚΑΠΗ του ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, σε συ-

νεργασία με τον Δημοτικό Παιδικό

Σταθμό Π. ΡΑΦΤΗ, διοργανώνουν εορ-

ταστική εκδήλωση για τον ερχομό της

Πρωτομαγιάς. Μια συνάντηση δύο γε-

νεών της 1ης και της 3ης ηλικίας, όπου

νήπια και μέλη θα απαγγείλουν ποι-

ήματα, θα  τραγουδήσουν, θα χορέ-

ψουν. Η  εκδήλωση θα γίνει στην

αίθουσα του Δημοτ. Παιδικού Σταθ-

μού (Μπουμπουλίνας και Αγ. Άννης).

Ώρα εκδήλωσης: 11.00 π.μ. 

Πληροφορίες:

Κ.Α.Π.Η. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Τηλ.: 22990 22579, 22665 Fax: 22990

23421

Κ.Α.Π.Η. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ:

Αγ. Νικολάου 1, τηλ./fax: 22990 75311

Εκδηλώσεις για τον Απρίλιο

στα  ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου

«Ο  Οργανισμός  Αθλητισμού,

Πολιτισμού  & Παιδικής  Αγωγής»

Η  Ένωση  Πολιτών  Βούλας οργανώνει  ανοιχτή  εκδήλωση

με  θέμα: «Ο  Οργανισμός  Αθλητισμού,  Πολιτισμού  και  Παι-

δικής  Αγωγής» (ΟΑΠΠΑ)  του  Δήμου  Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης  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.

14ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

«Les Enfants de Lumière», ένα διαδραστικό 

κινηματογραφικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες

Πρεμιέρας και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαί-

σιο του 14ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, το

οποίο πραγματοποιείται από τις 04 έως τις 10 Απριλίου, πα-

ρουσιάζουν το «Les Enfants de Lumière», ένα διαδραστικό

κινηματογραφικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το παιχνίδι έχει σκοπό την εισαγωγή των παιδιών και του κοινού στην

ιστορία του γαλλικού κινηματογράφου. Περιλαμβάνει προβολή βίντεο-

αποσπάσματα από τις σημαντικότερες στιγμές του Γαλλικού κινημα-

τογράφου. Από τους αδερφούς Λιμιέρ στον Ζορζ Μελιές και από το

σουρεαλισμό του Μπουνιουέλ και του Νταλί στον ποιητικό ρεαλισμό

του Μαρσέλ Καρνέ μέχρι και σήμερα, στην εξέλιξη του σινεμά κινου-

μένων σχεδίων.

Παράλληλα με την προβολή, θα μεσολαβεί σχολιασμός, με ερωτήσεις

και συμμετοχή των μαθητών και του κοινού.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Τοσίτσα αρ. 1, Αθήνα)

Τρίτη 09.04  &  Τετάρτη 10.04. Ώρα προσέλ.:  10πμ
Διάρκεια δράσης:      1 ώρα περίπου

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Αθήνας Τηλ: 210 6061108

e-mail: press@aiff.gr  ―  www.cinemag.gr / www.aiff.gr.

Δωρεάν έλεγχος ακοής

στα 3Β
Στα μέλη των δημοτικών ΚΑΠΗ

Δωρεάν έλεγχο ακοής παρέχει ο Δήμος Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης στα μέλη των δημοτικών Κ.Α.Π.Η., στο πλαί-

σιο του προγράμματος δραστηριοτήτων που υλοποιεί η

Δημοτική Αρχή για τους πολίτες Τρίτης Ηλικίας. 

Ο έλεγχος, που περιλαμβάνει ακουόγραμμα και ωτοσκο-

πικό έλεγχο, διοργανώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία

του Δήμου, σε συνεργασία με εξειδικευμένο ιατρό ΩΡΛ. 

Θα διεξαχθεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

- Τρίτη 9 Απριλίου, 9 πμ – 1 μμ, ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότη-

τας Βούλας (Ζεφύρου 2)

- Πέμπτη 11 Απριλίου, 9 πμ – 1 μμ, ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενό-

τητας Βάρης (Τερψιχόρης 4)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης (Δευτέρα έως Παρα-

σκευή, 9 πμ – 2 μμ, τηλέφωνο 213 2019930)

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο

πλέγμα δράσεων και υπηρεσιών της Δημοτικής Αρχής, που

έχουν στόχο να δώσουν στα άτομα Τρίτης Ηλικίας τη δυ-

νατότητα να παραμείνουν υγιείς, ενεργοί και δραστήριοι

πολίτες. 
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Το μυθιστόρημα «Διπλή

ζωή», είναι το ενδέκατο βι-

βλίο του Βουλιαγμενιώτη

συγγραφέα Γιώργου Νικο-

λαΐδη, που έχει τιμηθεί με

πολλές διακρίσεις για τα

βιβλία του και την εν γένει

προσφορά του στη λογοτε-

χνία.
Είναι ένα συναρπαστικό μυθι-

στόρημα που μέσα από μία πα-

ράξενη ερωτική ιστορία και τα

καταλυτικά γεγονότα που ακο-

λουθούν, αναδεικνύει προβλή-

ματα που απασχολούν τον

άνθρωπο και την κοινωνία μας. 

Ένα μυθιστόρημα που ξετυλίγει

το κουβάρι του χρόνου στο λα-

βύρινθο μιας ιδιαίτερης ζωής

που προσπαθεί ν’ απεικονίσει

ρεαλιστικά και σε βάθος τα φω-

τεινά σκοτάδια της ψυχής των

πρωταγωνιστών του. Πεπρω-

μένα, πάθη, λάθη και διαδρομές

στ’ αχνάρια του πιο παράξενου

έρωτα.

Η μοίρα θα γράψει τον απρό-

σμενο επίλογο...

Η παρουσίαση του νέου του βι-

βλίου «Διπλή ζωή», θα πραγ-

ματοποιηθεί από την Εταιρεία

Ελλήνων Λογοτεχνών  και τις

εκδόσεις «Ν. & Σ. Μπατσι-

ούλα».

Η εκδήλωση θα γίνει τη

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

στις 6.30μ.μ. στην  αί-

θουσα «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.

To Σπίτι της Μπερνάντα Αλμπα

Θεατρική παράσταση στο Σαρωνικό

Τη θεατρική παράσταση “Το σπίτι της Μπερνάντα

Αλμπα” του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ανεβάζει το

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σαρωνικού “Αριστό-

δικος”, με τη θεατρική πορεία “Ανοιχτά Πανιά”, στις

6, 7, 8 Απριλίου, ώρα 8.30μ.μ. στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου στα Καλύβια.  

Απόδοση - Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρινόλης

Είσοδος ελεύθερη                                           

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Βάρκιζας διοργανώνει τρία

2ωρα διαδραστικά μαθή-

ματα ρητορικής – διαλεκτι-

κής, με τον Φαίδωνα

Φιορέντζη, αντιπρόεδρο

του συλλόγου.

Το σεμινάριο παρέχει τεχνι-

κές ρητορικής, με στόχο οι

μετέχοντες να αποκτήσουν

την ικανότητα να ομιλούν

παρουσία κοινού με αληθή

λόγο.

Στόχος του σεμιναρίου

είναι να βοηθήσει τους ερ-

γαζόμενους στην επαγγελ-

ματική τους σταδιοδρομία,

αλλά και όσους επιθυμούν

να βελτιώσουν την τεχνική

του λόγου.

Τα μαθήματα ξεκινούν την

Τρίτη 9 Απριλίου και ώρα

18.30 στο Κέντρο Εικαστι-

κών Τεχνών και Πολιτι-

σμού στην παραλία της

Βάρκιζας (Γυάλινο) και θα

συνεχιστούν τις Τρίτες 16

και 23 Απριλίου.

Είσοδος ελεύθερη

«Η ιστορία του Σιδηροδρόμου»

Τo Σάββατο 13 Απριλίου στις 7 μ.μ. στο χώρο του  κάτω Μη-

χανουργείου (αίθουσα Μουσείου) στο χώρο του Τεχνολογι-

κού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου οργανώνεται εκδήλωση

με θέμα: «Η ιστορία του Σιδηροδρόμου»  και παράλληλη έκ-

θεση.

Την εκδήλωση οργανώνουν ο Επιμορφωτικός - εκδρομικός

Ομιλος Λαυρίου, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, το Ελ-

ληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού με την υποστήριξη του

“Θορικού” του Δήμου Λαυρεωτικής και του  Τεχνολογικού

Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου 

To   πρόγραμμα   περιλαμβάνει:

• έκθεση φωτογραφίας

• Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των φορέων.

• Εισήγηση με τίτλο: «το χθες,το σήμερα και το αύριο του
σιδηροδρόμου» από τον  Σπύρο Φασούλα

• «Σιδηρόδρομος σταυροδρόμι τεχνολογίας και πολιτι-
σμού» προβολή ηχοράματος- ντοκυμαντέρ, μια δημιουργία

του Αντώνη Φιλιππουπολίτη 

Τις  παρουσιάσεις   και το υλικό προσφέρει ο Σύλλογος

Φίλων του Σιδηροδρόμου

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή και την Κυριακή 14 Απρι-

λίου 2013 ώρες 18.00-21.00

“H ζωή του Μπράιαν”

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ 

Παρασκευή 12 Aπριλίου  7.30μ.μ.
Την Παρασκευή  12 Απριλίου  στις  7.30μμ  θα προβληθεί

στο κάμπινγκ της Βούλας  η σατιρική κωμωδία  των Μόντι

Πάιθον “H ζωή του Μπράιαν” (1979).  O Mπράιαν γεννήθηκε

σε ένα στάβλο την ημέρα των Χριστουγέννων. Οι Τρεις Μάγοι

με τα Δώρα φτάνουν στο στάβλο του και τα αποθέτουν στην

ποδιά του, όταν όμως το αστέρι προχωρά, καταλαβαίνουν το

λάθος τους και παραδίδουν τα δώρα τους στον διπλανό στά-

βλο. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής του Μπράιαν: πάντα κατά

λάθος, όλοι νομίζουν πως είναι ο Μεσσίας. Το πρόβλημα είναι

πως εκείνος δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να τους πείσει

πως δεν πρέπει και να... σταυρωθεί κατά λάθος!

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην εί-

σοδο των πεζών και η αίθουσα θερμαίνεται.                                                                                     

Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

«Διπλή ζωή»
του Βουλιαγμενιώτη Γιώργου Νικολαΐδη

Κάθε Δευτέρα 19:30 - 21:30

στο Νότιο, από 8 Απριλίου

Ένας κύκλος σεμιναρίων-

προσέγγισης στο ραδιό-

φωνο του σήμερα. 

Εισβάλουμε ειρηνικά στη

χώρα των ερτζιανών, αλλά

και του ίντερνετ που φαντά-

ζει νέο, φρέσκο και προκλη-

τικό. 
Πιστοί θιασώτες της άμεσης

και ζωντανής επικοινωνίας

πομπού-δέκτη, σεβόμαστε

την ιστορία, το παρελθόν και

τηρούμε τους κανόνες. 

Γράφουμε και διαβάζουμε,

γνωρίζουμε τα είδη του ρε-

πορτάζ, της είδησης, της συ-

νέντευξης, του άρθρου....

Μιλάμε για sites, blogs, forum,

web tv.

Δημιουργούμε εκπομπές, που

στηρίζονται στις αρχές της

δημοσιογραφίας, της δεοντο-

λογίας, του ορθού λόγου, και

σέβονται τον ακροατή....και

πάντα με μουσική υπό-

κρουση. 

Καλώς ήρθατε στο μαγικό κό-

σμου του ραδιοφώνου.... και

γιατί όχι του ραδιοφώνου του

«Νότιος»!!!!

Ραδιόφωνο

- Ιστορία Ραδιοφώνου

- Το ραδιόφωνο σήμερα

- Δομή, Είδη, Δημοσιογράφοι-

τεχνικοί- ακροατές,  Πομπός-

Δέκτης 

- Η παρουσίαση

- Ο λόγος - Μεθοδολογία

Το σεμινάριο είναι τρίμηνο.

Το κόστος είναι 45/μήνα.

Νότιος Χώρος Τέχνης 

& Δράσης

w w w . n o t i o s . g r

Βασ. Παύλου 108 Βούλα

ΤΗΛ. 213 0 25 1001

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Οι “Εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας”. οργανώνουν Μαθή-

ματα Παιδικής Ζωγραφικής στο χώρο του Κάμπινγκ Βούλας,

κάθε Παρασκευή 16.00 - 18.00. Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Έμπειρη Εικαστικός απασχολεί  δημιουργικά  παιδιά ηλικίας

8-12 ετών. Η παρουσία γονέα κρίνεται απαραίτητη!

Πληροφορίες: Λίλη Κοκκίνη  210-8991880 & 6946555904 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

«H συνομιλία μεταξύ ποίησης και ζωγραφικής»

Ο Αττικός Ομιλος Γλυφάδας στα πλαίσια των συναντήσεων του, στις λογοτεχνικές βραδιές,

κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο Congo Pallace (παραλιακή Λεωφόρος Γλυφάδας), την προσεχή

Πέμπτη 12 Απριλίου στις 6.30μ.μ., θα μιλήσει ο Γεώργιος Μαρινάκης, ποιητής, μουσικοσυν-

θέτης με θέμα: «H συνομιλία μεταξύ της ποίησης και της ζωγραφικής».

Καλώς ήρθατε στο μαγικό κόσμου του ραδιοφώνου....
του «Νότιος»!

Ένα πρωτόγνωρο μελωδικό πολυθέαμα με τίτλο «Οίνος και
Αίνος» θα φιλοξενήσει ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής

Επιχείρηση σε συνεργασία με 1ο Γυμνάσιο του Γέρακα, την

Πέμπτη 25 Απριλίου, 8.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέ-

ρακα. 

Το κατανυκτικό αυτό δρώμενο οδηγεί  τον Οίνο σε Αίνο, δη-

λαδή σε ευχαριστία προς Εκείνον που τον ευλόγησε, ενώ πα-

ρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η πρωτότυπη ιδέα που

γεφυρώνει την ελλ-οινική Ιστορία με την ορθόδοξη Υμνογρα-

φία.  

Ο οινολόγος Δημήτρης Χατζηνικολάου επι-

μελήθηκε τα κείμενα τα video και τις εικόνες

στην γιγαντοοθόνη ενώ ο μουσικοσυνθέτης

αδελφός του και ιεροψάλτης Βασίλης Χα-

τζηνικολάου πλαισιώνοντας τις φιλτραρι-

σμένες αυτές αλήθειες, διασκεύασε και

ερμηνεύει ζωντανά τα τροπάρια και τους

Ύμνους του πολυθεάματος. 

Η εκδήλωση αυτή θεωρείται μια εναλλα-

κτική πρόταση για την κατανυκτική περίοδο της Σαρακοστής

συνδυάζοντας  τον συμβολισμό  της αμπέλου και του οίνου

μέσα στην ορθόδοξη παράδοση και  κινείται πέρα από τα όρια

του ουρανίσκου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί

ένα γλυκό και παλαιωμένο Νάμα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη!    
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Το παραλιακό μέτωπο

και οι Αλυκές
Ο Δήμος Σαρωνικού και η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσ-

σου οργανώνει ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με το πα-

ραλιακό μέτωπο και ιδιαίτερα το θέμα των Αλυκών, το

Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 6:30μ.μ. στην αίθουσα Συμ-

βουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου.

Εκπαιδεύσεις με την Εθελοντική

Ομάδα Δήμου Μαρκοπούλου

H Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Μαρκοπούλου, προγραμ-

ματίζει μέσα στο μήνα Απρίλιο, δύο εκπαιδεύσεις στην Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου με θέματα: α)

δασοπυρόσβεση/δασοπροστασία και 

β) πυρασφάλεια/δασοπροστασία.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων, θα ορι-

στούν αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι συμμετοχές. 

Οσοι ενδιαφέρονται, για περισσότερες πληροφορίες και δηλώ-

σεις συμμετοχής μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο:

6944-873106 (υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Κων/νος Μαγ-

γανάς),  είτε στο: 6974-909728 (επικεφαλής της Εθελοντικής

Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Μαρία Χασάπη).

Αντιφασιστική εκδήλωση 

με τον ΣΥΡΙΖΑ 
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Η πρωτοβουλία "Πολιτισμός και Δημοκρατία", το Πολιτιστικό

Τμήμα της Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ  Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης οργανώνει αντιφασιστική εκδήλωση - συζήτηση με θέ-

ματα: «Χρυσή Αυγή: Ο ναζισμός του 21ου αιώνα», «Οι
ψυχικές διαστάσεις της επιρροής της Χρυσής Αυγής σε πε-
ρίοδο κρίσης».
Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Ψαρράς,  δημοσιογράφος ("Ιός"

Εφημερίδα Συντακτών) και συγγραφέας ("Η μαύρη βίβλος της

Χρυσής Αυγής") και η Φιλιώ Τσουκαλά, Ψυχολόγος – ψυχο-

θεραπεύτρια, με θέμα: «Οι ψυχικές διαστάσεις της επιρροής

της Χρυσής Αυγής σε περίοδο κρίσης». 

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 10 Απριλίου 7 μμ. στην

Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντί-

στασης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου έλαβε, την προέγ-

κριση δημοπράτησης του Υποέργου 2: «Δί-

κτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων πόλεως

Μαρκοπούλου – Β’ φάση» (με Αρ. Πρωτ.

3154/12) της ενταγμένης πράξης, με κω-

δικό MIS: 374458. 

Είναι μία σημαντική είδηση για το Μαρκό-

πουλο, διότι θα ξεκινήσει σύντομα ο διαγω-

νισμός, ενώ έχει προχωρήσει η αναβάθμιση

του βιολογικού σταθμού Μαρκοπούλου.

Οπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σωτήρης Με-

θενίτης: «η διαδικασία αναβάθμισης του

Βιολογικού Καθαρισμού Μαρκοπούλου,

έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 80%, με αποτέ-

λεσμα το «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων

πόλεως Μαρκοπούλου – Β’ φάση», να είναι

ώριμο προς δημοπράτηση εντός του επο-

μένου τριμήνου. Έτσι, εφόσον όλα κυλή-

σουν ομαλά, θα έχουμε εγκατεστημένο

εργολάβο, για την υλοποίηση του έργου, το

αργότερο μέχρι το Νοέμβριο του 2013.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντικότατη για την

απόκτηση ενός ολοκληρωμένου Αποχετευ-

τικού Δικτύου για τον Δήμο μας. Μετά το

πέρας υλοποίησης της Β’ φάσης Μαρκο-

πούλου, του Δικτύου και τη σύνδεσή του,

με τον αναβαθμισμένο Βιολογικό Καθαρι-

σμό Μαρκοπούλου, το σύνολο των δυναμέ-

νων να εξυπηρετηθούν άμεσα ατόμων, θα

ανέλθει σε 9.000 (3.500 από την Α’ και

5.500 από την Β’ φάση κατασκευής) σε σύ-

νολο 9.500 κατοίκων της πόλης Μαρκοπού-

λου. Πρόκειται δηλαδή για την κάλυψη του

95% του πληθυσμού του συγκεκριμένου οι-

κισμού, με Αποχέτευση. 

Ωστόσο, σε καμμία περίπτωση δεν εφησυ-

χάζουμε. Αντίθετα, οι προσπάθειές μας

εντείνονται, προκειμένου να εξασφαλί-

σουμε την σύντομη κατασκευή Δικτύων

Αποχέτευσης Ακαθάρτων, στο παραλιακό

μέτωπο της περιοχής του Πόρτο-Ράφτη,

συνοδευόμενα από την κατασκευή τεσσά-

ρων κεντρικών Αντλιοστασίων Μεταφοράς

Ακαθάρτων από την περιοχή του Πόρτο

Ράφτη μέχρι τον Βιολογικό Καθαρισμό

Μαρκοπούλου, καθώς και τεσσάρων τοπι-

κών παραλιακών Αντλιοστασίων. 

Επειδή προεκλογικά υποσχεθή-

καμε ότι το Λαύριο ως συγκροτη-

μένη κοινωνία θα είναι πάντα

παρόν όπου οι περιστάσεις το

απαιτούν, και εμείς ως ενεργοί πο-

λίτες θα είμαστε η φωνή του, επι-

θυμώ να εκθέσω δημόσια ένα

απαράδεκτο γεγονός που προσβά-

λει βάναυσα την τοπική μας κοι-

νωνία.

Υλοποιήθηκαν  από την Δνση Λι-

μενικών Έργων του Υπ. Εμπορικής

Ναυτιλίας, με την συνεργασία του

Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, που

είχε και την ευθύνη των προσκλή-

σεων στους τοπικούς φορείς της

πόλης μας, τα εγκαίνια του νέου,

σύγχρονου επιβατικού σταθμού

στο λιμάνι του Λαυρίου.
Στην τελετή δεν προσκλήθηκε κανέ-

νας θεσμοθετημένος φορέας της

πόλης του Λαυρίου, ούτε καν η Δημο-

τική αρχή!!!!

Ο Δήμαρχος προσεκλήθη την τελευ-

ταία στιγμή, και - πολύ ορθά κατά την

άποψή μου - έστειλε ως εκπρόσωπό

του, όχι τον έχοντα την αρμοδιότητα

Αντιδήμαρχο, αλλά τον πρόεδρο της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και

Αποχέτευσης, ο οποίος κατάγεται από

την Κερατέα!!!

Αυτά συμβαίνουν όμως, όταν ανατί-

θενται σε “αμπελουργούς” να διοική-

σουν λιμάνια.

Ευελπιστώ ότι η Δημοτική Αρχή, εάν

όντως θεωρεί ότι το Λαύριο αποτελεί

κομμάτι του Δήμου Λαυρεωτικής, να

λάβει επίσημη θέση στο αμέσως επό-

μενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υ. Γ: Από τετραμήνου έχει ανακοινω-

θεί, ανεπισήμως μεν αλλά από “αρμό-

δια” χείλη δε, ότι επίκειται

αντικατάσταση του Δντα Συμβούλου

του Λιμένος Λαυρίου.

Εάν το υπουργείο τον θεωρεί όντως ανε-

παρκή, τι περιμένει για την αντικατά-

στάσή; Να αλλάξει πρώτα η Κυβέρνηση,

και μετά ο Διευθύνων Σύμβουλος;     

Αμεση αντικατάσταση της

Διοίκησης Λιμένος Λαυρίου
μετά από παρέμβαση του Σταύρου Παπασταυρόπουλου

Ο τ. δήμαρχος Λαυρίου και τέως δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής

Σταύρος Παπασταυρόπουλος, με άρθρο του καυτηρίασε την προσβολή

προς την τοπική κοινωνία του Λαυρίου, την απουσία της Δημοτικής

Αρχής από τα εγκαίνια του νέου σύγχρονου επιβατικού σταθμού στο λι-

μάνι, γιατί δεν προσεκλήθη από τη Διοίκηση του Λιμένος!

Aμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αντικατέ-

στησε πάραυτα τον διευθύνοντα σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβού-

λιο του λιμένος.

“Το αμπέλι θέλει αμπελουργούς, και το καράβι ναύτες”

Απίστευτα γρήγορη αντίδραση 

του Ελληνικού Δημοσίου

Με ικανοποίηση για τα αντανακλαστικά που επέδειξη το ελληνικό δημόσιο, ο

Σταύρος Παπασταυρόπουλος έγραψε μετά την αντικατάσταση της Διοίκησης: 

Η φωνή του Λαυρίου παραμένει ισχυρή, όταν την χρησιμοποιούμε πραγματικά
για το συμφέρον του.
Μετά την έντονη διαμαρτυρία μας, για την προσβολή που δέχθηκε η τοπική μας
κοινωνία από το Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, επειδή στα εγκαίνια του νέου επι-
βατικού σταθμού που έγιναν την Παρασκευή 29/3/13 δεν είχε κληθεί κανένας
θεσμοθετημένος φορέας της πόλης μας, το Υπουργείο Ναυτιλίας- προς τιμήν
του- αντέδρασε άμεσα, και αντικατέστησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Λι-
μένος Λαυρίου και τα μέλη του ΔΣ.

Αυτή η έμμεση έκφραση συγνώμης από το Υπουργείο προς την πόλη μας, έχω
την προσωπική αίσθηση ότι θα εκτιμηθεί από την τοπική μας κοινωνία, και θα πα-
ραμείνουν στο μέλλον αδιατάραχτες οι στενές σχέσεις συνεργασίας και αλλη-
λοϋποστήριξης που μέχρι σήμερα είχαν αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Προχωρεί το «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου – Β’ φάση»
Το 95% του πληθυσμού του Μαρκοπούλου, θα εξυπηρετηθεί, μετά την υλοποίηση της Β’ φάσης 
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Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο για την

περίπτωση να δημιουργηθούν 6 εργοστάσια

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιο-

μάζα στο Δήμο Μαρκοπούλου. Πριν έρθει

στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτοικοι και η

αντιπολίτευση αντέδρασαν και είχαν ζητή-

σει να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας σε

τακτική συνεδρίαση (15/3). 

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης είχε ενη-

μερώσει ότι δεν πρόκειται, το Δημοτικό

Συμβούλιο, να προβεί σε καμιά έγκριση Με-

λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εάν

πρώτα δεν υπάρξουν οι απαραίτητες μελέ-

τες και οι αναγκαίες επιστημονικές έρευ-

νες. Υπενθύμισε ότι το θέμα είχε πάει στο

Δήμο, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο με από-

φασή του το ανέβαλε προκειμένου να προ-

σκομιστούν περισσότερα στοιχεία “για να
οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα”.
O Δήμος το είχε φέρει προς συζήτηση την

1η Μαρτίου και το ανέβαλε προκειμένου να

προσκομιστούν επιστημονικά στοιχεία. Το

θέμα είχε ψηφίσει και η παράταξη της αντι-

πολίτευσης “Δύναμη ελπίδας”, η οποία ει-

ρήσθω εν παρόδω έχει ζητήσει να

συζητηθεί το θέμα σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ’ όλα αυτά η “Επιτροπή Αγώνα Μαρκο-

πούλου” δεν έμεινε στις αποφάσεις και τις

υποσχέσεις του Δημάρχου, αλλά προχώ-

ρησε σε συλλογή υπογραφών κατά της δη-

μιουργίας των εργοστασίων.

Βλέποντας προφανώς η εταιρεία τις αντι-

δράσεις της τοπικής κοινωνίας, με δελτίο

που μας απέστειλε ο Ομιλος Dos Group,

αφού σημειώνει ότι οι φήμες για ρυπογόνες

επενδύσεις των εγκαταστάσεων Ανανεώσι-

μων Πηγών ενέργειας είναι είτε σκόπιμες

και κακόβουλες είτε από άγνοια, δηλώνει

ότι αναστέλει προς το παρόν.

Γράφει μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου: 

“Ο Όμιλος DOS GROUP  www.dosgroup.gr,
μέλος του οποίου είναι η ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ 9, συναισθανόμενος το μέγεθος
της παραπληροφόρησης, σκόπιμης και μη,
που υπάρχει αναφορικά με την πρόθεσή του
να εγκαταστήσει Μονάδες Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει ότι:
Στην Ελλάδα του 2013 κάποιοι εξακολου-
θούν να θεωρούν ότι μπορεί να σταθεί η κα-
τηγορία της ρυπογόνας επένδυσης για
εγκαταστάσεις  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας τη στιγμή που προωθούνται κατά προ-
τεραιότητα σε όλο τον κόσμο, από τον
ανεπτυγμένο έως τον αναπτυσσόμενο,
καθώς είναι γνωστή η θετική τους επίδραση
στο περιβάλλον και στην οικονομία.
Επισημαίνουμε πως οι εγκαταστάσεις που
προωθούμε έχουν θετική έγκριση και απο-
δοχή από κάθε Περιβαλλοντική Αρχή που
αξιολογηθήκαν (ΠΕ.ΧΩ, Περιφέρεια, Τεχνι-
κές Υπηρεσίες).

[...] Ο Όμιλος DOS GROUP ανακοινώνει  ότι
αναστέλλει τις ενέργειές του όσον αφορά
τις 6 μονάδες 1Mw στο Μαρκόπουλο, που
μεταξύ άλλων έχουν προωθηθεί προς αδει-
οδότηση, έως ότου οι κάτοικοι και οι φο-
ρείς της περιοχής ενημερωθούν επαρκώς
για τη φύση και τα οφέλη αυτών των επεν-
δύσεων παρακολουθώντας προηγουμένως
μιας τέτοια μονάδα σε λειτουργία”.
Παράλληλα, ανάλογη επιστολή απέστειλε

και στο Δήμο Μαρκοπούλου, την οποία μας

κοινοποίησε ο Δήμος, στην οποία σημει-

ώνει: «ο Όμιλος DOS GROUP, μέλος του
οποίου είναι η «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
9 ΕΠΕ» και η «Η.ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ», αποσύ-
ρεται και παραιτείται από τη διαδικασία έγ-
κρισης των έξι (6) μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα,
που προωθούνταν προς αδειοδότηση στην
περιοχή του Μαρκοπούλου, από το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο και την αρμόδια για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή. 
Επίσης, παραιτείται και αποσύρει, την σχε-
τική αίτηση έγκρισης της Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων, από το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας.

Παρά ταύτα, ο Δήμος Μαρκοπούλου, θα συ-

νεδριάσει την Παρασκευή 12 Απριλίου, κρί-

νοντάς το όπως σημειώνει «απολύτως
αναγκαίο, να ολοκληρωθεί θεσμικά ο σχετι-
κός διάλογος και θα συζητηθεί το εξής
θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί
του Ψηφίσματος της Επιτροπής Διαβού-
λευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, για τις
Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Φυτική Βιομάζα».

Ερώτηση κατέθεσαν για το θέμα βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ, με αναλυτικά στοιχεία όσον

αφορά τέτοιου είδους επενδύσεις στην

οποία επισημαίνουν ότι:

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως, όπου

η αλλαγή χρήσεων γης και η καλλιέργεια

βιομάζας πραγματοποιήθηκε χωρίς επαρκή

σχεδιασμό και μελέτη, δημιούργησε πολύ

σοβαρά προβλήματα, που έθεσαν σε κίν-

δυνο ακόμα και την διατροφική επάρκεια

χωρών. Πόσον μάλλον,   σε περιπτώσεις

που οι επενδυτές επιβάλλουν  την αλλαγή

χρήσεων γης σε 800.000 στρέμματα για την

καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (μίσχαν-

θου και ευκαλύπτου), με σκοπό την ανα-

γκαία τροφοδοσία μιας μονάδας από 6

υπομονάδες, συνολικής ισχύος μόλις 6

MW. (κοίτα σελ. 17)

Πάντως η εταιρεία μάς συστήνει αν θέ-

λουμε να μάθουμε περισσότερα  για τις εγ-

καταστάσεις παραγωγής ενέργειας, να

πάμε στο www.dosgroup.gr. 

Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή

του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθη-

νών, σε πρόσφατη συνεδρίασή της, το Σχέ-

διο Αναθεώρησης του Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαρκο-

πούλου, συμπεριλαμβανομένων, του συνό-

λου σχεδόν, των προτάσεών του, όπως και

του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού

«ΜΑΡΚΟ», για την αξιοποίηση της Πούν-

τας, με συντελεστή δόμησης 0,2!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ανακοίνωσε, σχετικά

ότι «τη βαρύτητα και τη σημασία της εν λόγω

εξέλιξης, αντιλαμβάνεται κανείς αν αναλογι-

στεί, πως οι μέχρι πρόσφατα και επί έξι ολό-

κληρα χρόνια, άγονες προσπάθειες από

πλευράς Δήμου Μαρκοπούλου, προς αυτή την

κατεύθυνση, τελεσφόρησαν επιτέλους σήμερα,

μετά από συγκεκριμένους πολιτικούς χειρι-

σμούς και έντονες πιέσεις της σημερινής Δημο-

τικής Αρχής. 

Ανάσα ζωής, αποτελεί η σχετική έγκριση, ειδικά

για τον Συνεταιρισμό «ΜΑΡΚΟ», καθώς εγκρί-

θηκε και η ήπια οικιστική αξιοποίηση της Πούν-

τας με συντελεστή δόμησης 0,2, γεγονός που

συνιστά πλέον την μοναδική οικονομική διέξοδο

σωτηρίας του Συνεταιρισμού και διασφαλίζει σε

περίπτωση ύπαρξης επενδυτή, την βιωσιμότητά

του. Η εξόφληση των χρεών του «ΜΑΡΚΟ», θα

οδηγήσει επακόλουθα, στην εξυγίανση των οι-

κονομικών του και την έμπρακτη «ανάστασή»

του. 

Τονίζει δε ο Δήμος ότι: «ο Συνεταιρισμός

ΜΑΡΚΟ συνιστά το σημαντικότερο κομμάτι της

νεώτερης ιστορίας του τόπου, με καθοριστική

συμβολή στην ανάπτυξη και την κοινωνική και

οικονομική πρόοδο του Δήμου μας, για πάνω

από 100 χρόνια. Το έργο του Συνεταιρισμού,

αφορούσε πάντοτε στο σύνολο των δημοτών

και όχι ένα περιορισμένο αριθμό συνεταίρων, γι’

αυτό άλλωστε καταβλήθηκαν συντονισμένες

προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή για τη διά-

σωσή του. Δήμος και Συνεταιρισμός «ΜΑΡΚΟ»

ταυτίζονται στην μακριά αυτή ιστορική πορεία

και αυτή η άρρηκτη συμμαχία, θα συνεχίσει να

υφίσταται για το συμφέρον όλων των δημοτών

μας, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη. 

...Μετά και τη σχετική Υπουργική Απόφαση, ο

Δήμος θα μπορέσει να προχωρήσει στην έμ-

πρακτη πολεοδομική αξιοποίηση των επεκτά-

σεων του Σχεδίου Πόλεως».

Αναστέλλονται οι ενέργειες για τη δημιουργία 

6 μονάδων βιομάζας στο Μαρκόπουλο

Με απόφαση του Ομίλου Dos group που

ήταν και ο κύριος ενδιαφερόμενος

Εγκρίθηκε η Αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Δήμου Μαρκοπούλου
Hπια οικιστική αξιοποίηση της Πούντας με συντελεστή δόμησης 0,2
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Το ευαγγέλιο του Λουκά, φαίνεται  ότι γράφτηκε

πολύ πρίν από  το 70 μ.Χ. 

Σύμφωνα με αυτό ο Ιησούς, βιώνοντας την υπερ-

βατική εικόνα σαν  υιού του Ανθρώπου –Μεσσία,

λίγο   μετά τον μαρτυρικό  θάνατο  και την  ανά-

στασή του, εξαγγέλλει την επάνοδό του σε απώ-

τερο  χρόνο. 

Καλεί λοιπόν τους μαθητές του να συνεχίσουν

το έργο του,  γι’ αυτό και τους συνιστά να βρί-

σκονται σε συνεχή  εγρήγορση … «ότι ή ώρα  ού

δοκείτε (διότι σε ώρα που δεν περιμένετε) ο υιός

του ανθρώπου έρχεται» (Λουκ. ιβ 40)

Ο Ιησούς , δίδαξε   πρωτίστως τους απλούς αν-

θρώπους. Έγινε δε πειστικός στο λόγο του με τα

θαύματα που έκανε. Πέθανε μαρτυρικά, κατά

πάσα πιθανότητα  μετά από μια στημένη πολιτική

πλεκτάνη. Το Ιουδαϊκό ιερατείο και οι Φαρισαίοι

καταγράφονται ένοχοι στο προσκήνιο του δρά-

ματος. Ο Χριστός  συμπαθεί και παραστέκεται

κοντά σε κάθε  φτωχό, ταπεινό και πονεμένο.   

Στην αφήγηση του Λουκά, η  γυναίκα μητέρα, η

γυναίκα της ιεραποστολής, αλλά και η γυναίκα η

αμαρτωλή που μετανόησε, προβάλλεται και εξυ-

ψώνεται. Από την άλλη μεριά, δισταγμός και  αμ-

φιβολία για το πρόσωπο του Ιησού εκφράζονται

ποικιλότροπα από παντοειδείς εχθρούς· ακόμα

και από φίλους. Ο ίδιος ο Ιωάννης  ο βαπτιστής,

φαίνεται σε δεύτερο χρόνο να ζητεί επιβεβαίωση

της προτέρας του πίστης. 

Η ιδεολογική γραφή του  Λουκά είναι προσηλω-

μένη στην αποκατάσταση του κοινού δικαίου,

όσον αφορά την ισότητα ζωής.  Αναφέρεται σχε-

τικώς η παραβολή του φτωχού Λαζάρου.  Από τη

μια μεριά είναι  ο πλούσιος. Ρούχα φανταχτερά,

τρόποι προκλητικοί. Το υπερτροφικό ‘’εγώ’’ προ-

βάλλεται στην  απαξίωση των πάντων. Από την

άλλη  ο φτωχός Λάζαρος «ός εβέβλητο προς τον

πυλώνα αυτού ηλκωμένος»· δηλαδή ο  φτωχός

ο οποίος σερνότανε πεταγμένος, κάπου εκεί πα-

ραδίπλα στην εξώπορτα του πλουσίου, με  το

σώμα του γεμάτο ανοιχτές πληγές που πυορρο-

ούσαν. Κάποτε έφτασε η ώρα και πέθαναν και οι

δύο.  Ο πλούσιος πηγαίνει στην κόλαση του Άδη

και καθώς βασανίζεται,  το βλέμμα του πέφτει

στον  φτωχό Λάζαρο, ευτυχισμένο να απολαμ-

βάνει τα καλά του παραδείσου. Και τότε αναφω-

νεί: «Πατέρα Αβραάμ κάνε κάτι και για μένα.

Λυπήσου με, δείξε  έλεος και  στείλε τον Λάζαρο

να μου δροσίσει  τα χείλη με λίγο νερό που καί-

γομαι.» Είπε δε τότε ο Αβραάμ: «Τέκνον μνή-

σθητι ότι απέλαβες  σύ  τα αγαθά σου εν τη ζωή

σου και ο  Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν ώδε πα-

ρακαλείται (τώρα αυτός ζει καλά), σύ δε  οδυνά-

σαι (συ δε υποφέρεις). Μεταξύ ημών και υμών

χάσμα  μέγα  εστήρικται,  όπως οι θέλοντες δια-

βήναι ένθεν προς υμάς  μη δύνωνται, μηδέ οι

εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν» .

Αυτή όμως η απειλή μιας μεταθανάτιας αποκα-

τάστασης  προεβλήθη μεταφορικά  εντονότερα,

σαν η αιχμή του δόρατος για την ανατροπή της

λατρείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Έτσι  η ρω-

μαϊκή εξουσία στην αρχή βλέπει την κίνηση του

χριστιανισμού, σκέπτεται  και παρακολουθεί προ-

σεκτικά τα τεκταινόμενα.  Πιθανολογεί πως ίσως

έχει να κάνει με  κάποιο από τα συνήθη θρη-

σκευτικά κινήματα, που ελάμβαναν χώρα  στη

ρωμαϊκή επικράτεια Οι καθολικοί διωγμοί κατά

των χριστιανών δεν έχουν ακόμα αρχίσει.  Προς

το παρόν οι  χριστιανοί προσπαθούν να συσκοτι-

σθεί και να συγκαλυφθεί το θρησκευτικοκοινω-

νικό κίνημα, που αλματωδώς διογκώνεται.   

Έτσι παραμένουν  συνεπείς προς τις φορολογι-

κές υποχρεώσεις τους απέναντι στη Ρώμη. Ο

Λουκάς  αποστέλλει σκόπιμα το δίτομο έργο του,

Ευαγγέλιο (Ιστορία του Χριστού) και Πράξεις των

Αποστόλων (Ιστορία της Εκκλησίας) στον Θεό-

φιλο. Ο Θεόφιλος φαίνεται ότι  ήταν κάποιος

Ρωμαίος ανώτατος αξιωματούχος, ίσως και

φίλος του. Αυτός   είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον για την καινούργια μονοθεϊστική θρησκεία,

που αναδυόταν,· δηλαδή   τον χριστιανισμό, κατά

βάθος ίσως υπακούων σε  κάποια  κρατική εν-

τολή. Ο Λουκάς με το ευαγγέλιό του προσπαθεί

να τον ενημερώσει και να τον καθησυχάσει,  ότι

ο χριστιανισμός δεν στρέφεται κατά της Ρώμης

και ότι δεν υποκρύπτει κάποια ανατρεπτική επα-

ναστατική κίνηση. 

Βέβαια μπορεί ο χριστιανισμός να μην είχε σχέση

με τον επαναστατικό Ιουδαϊσμό των Σαδδου-

καίων, ούτε με την τρομοκρατία των Ζηλωτών,

όμως το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, το

οποίο  αναφερόταν στην   ταχεία έλευση της βα-

σιλείας του ενός Θεού,  που δεν ήταν ο θεοποι-

ημένος αυτοκράτορας της Ρώμης, ενέβαλε σε

πολλές σκέψεις την κατεστημένη εξουσία. 

Ο Λουκάς στη συγγραφή των βιβλίων του “Ευαγ-

γέλιο” και “Πράξεις Αποστόλων”,   ενώ απέχει της

κλασικής γραφής εντυπωσιάζει με την τεχνική

του λόγου του. Στο πρώτο μισό των “Πράξεων”

υποκύπτει σε  εβραϊσμούς, ενώ στο υπόλοιπο

των  έργων του, παίρνουν  τη θέση  τους  σε αν-

τικατάσταση, ελληνικές λέξεις και φράσεις .

Από τις  σημειώσεις του καθηγητή θεολογίας

Τρεμπέλα αντλώ  πληροφορίες  για τη ζωή του

ευαγγελιστή. Ο Λουκάς δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά

Σύριος  από την Αντιόχεια  και στο θρήσκευμα

αρχικά   εθνικός  και δεν είχε υποβληθεί σε περι-

τομή. Εθνικοί  δε, εκαλούντο  οι πολυθεϊστές.

Είχε βρεθεί κοντά στον απόστολο Παύλο. Τον

ακολούθησε δε στην  Τρωάδα, Φιλίππους, Ιερο-

σόλυμα, Καισάρεια και Ρώμη. Στη Ρώμη μάλιστα

φυλακίστηκε δυό φορές· τη  μια φορά μαζί με τον

Παύλο. Στο επάγγελμα ήταν γιατρός, πολύ μορ-

φωμένος και κάτοχος της κοινής  ελληνικής

γλώσσας. Κήρυξε τον χριστιανισμό στη Δαλμα-

τία,  Γαλλία και αλλαχού. Πέθανε σε ηλικία 84

ετών στη Θήβα ή κατ΄αλλους στη Βιθυνία. Λέγε-

ται ότι το Ευαγγέλιο το έγραψε όταν βρέθηκε

στην Αχαΐα.   Σαν  πηγές  του συγγραφικού του

έργου χρησιμοποίησε, όπως κι ο Ματθαίος το κεί-

μενο του Μάρκου, αλλά και το πεντάτομο έργο

του Παπία, επισκόπου στην Ιεράπολη της Μικράς

Ασίας,  “Κυριακών Λογίων επεξηγήσεις”.   Το “Κυ-

ριακά Λόγια” ήταν ένα  παλιότερο κείμενο του

Ματθαίου. (Ευσέβίου: ‘’Εκκλησιαστική Ιστορία’’).  

Στα δύο πρώτα κεφάλαια ασχολείται με την παι-

δική ηλικία του Ιησού. 

Εντυπωσιάζει η μεγάλη αναφορά, που κάνει

στον Ιωάννη τον Πρόδρομο  και βαπτιστή, ανα-

λύοντας μάλιστα και το μακροσκελές γενεαλο-

γικό του δέντρο. Για  τον Ιωάννη, ενδιαφέρον

παρουσιάζει η γέννηση του. Ο γέροντας πατέρας

του ο Ζαχαρίας τιμωρήθηκε από “Αγγελο” όταν

δυσπίστησε στην ανακοίνωση· στο πως ήταν δυ-

νατόν η  γυναίκα του Ελισσάβετ,  υπέργηρη και

στείρα ούσα καθ΄όλο της το βίο, να μείνει στα

στερνά της έγκυος και μάλιστα μοναχή της. «Εξ

αγίου Πνεύματος» είχε διευκρινίσει  τότε ο εξ ου-

ρανού απεσταλμένος και τον τιμώρησε  για την

απιστία του να χάσει τη ομιλία του μέχρι να γεν-

νηθεί το παιδί  το οποίο εντέλλεται να  το βγάλει

Ιωάννη… «και εξελθών δε ούκ ηδύνατο λαλήσαι

αυτοίς και αυτός ήν διανεύων αυτοίς και διέμενε

βωβός».

Ο δυστυχής Ζαχαρίας πλήρωσε  την ελευθερία

του λόγου του με το να μείνει βουβός και να συ-

νεννοείται με νεύματα. Αυτή η τιμωρία σε κάθε

άρνηση, σε κάθε ανθρώπινη ένσταση που επιφέ-

ρει την μάχαιρα της υποταγής  δηλώνεται πολ-

λάκις στις Ιερές Γραφές. Θυμάται κανείς τη

γενοκτονία  του κατακλυσμού του Νώε και την

εξόντωση των Σοδόμων και Γομόρων με κύριο

δείγμα την απλή περιέργεια της γυναίκας του

Λώτ.  

Ένας άπιστος, μεταφορικά και κακόβουλα θα

διέβλεπε την προώθηση της “μιάς  και μόνο συγ-

κεντρωτικής αρχής”, ενώ τη φωνή της αρχαίας

εκκλησίας του Δήμου και της ελεύθερης σκέψης

να πρέπει  να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ιδιαίτερα

σε έναν  ανώριμο λαό.  Ίσως όμως  πραγματικά

αυτή η πολυφωνία  και η ανεξέλεγκτη αφύπνιση

των ατομικών ενστίκτων στα “ατομικά θέλω” του

ανθρώπου, να επέφερε  και το σημερινό κατάν-

τημα. Ένας νόμος του Δράκοντα  πιθανόν  σοφά

να απέδιδε τα του Καίσαρος τώ Καίσαρι. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1 ) “Ιερά Γραφή”, Εκδ. Ζωή

2 ) “Καινή Διαθήκη”, Εκδ. Σωτήρ

4 )  Σ. Αγουρίδη: “Δοκίμια στις Ρίζες του Χριστιανισμού”, Εκδ.

Έννοια

5)  Γ. Κορδάτου: “Αρχαίες Θρησκείες και Χριστιανισμός”, Εκδ.

Μπουκουμάνη 

6) Ερ. Φρόμ: “Και ως θεοί Έσεσθε”, Μπουκουμάνη. 

Το Ευαγγέλιο του Λουκά

Βάφτισαν φόρο το χαράτσι!

Ξέρετε το ανέκδοτο με τα φασόλια ...γίγαντες, που

τελικά ήταν αμελέτητα κόκορα;*

Κάπως έτσι έγινε και με την εσωτερική τρόικα της

τρικομματικής κυβέρνησης.

Βάφτισαν το αντισυνταγματικό, άδικο και κατάπτυ-

στο χαράτσι, φόρο ακίνητης περιουσίας με προ-

οδευτικό χαρακτήρα και βγήκαν χαρούμενοι μετά τη

σύσκεψη της Τετάρτης να μας το ανακοινώσουν. Τέ-

τοια ξετσιπωσιά!

Θα μου πεις· άντε καλέ! Είναι δυνατόν να καταψηφί-

σουμε; να χάσουμε τις καρέκλες μας δηλαδή;

Πού θα ξαναβρούν όλοι εκείνοι οι καρεκλάτοι της

ΔΗΜ.ΑΡ. βουλευτική καρέκλα για να κάτσουν; Για να

μην πω για τους ΠΑΣΟΚους οι οποίοι είναι ριζωμένοι

για πολλά χρόνια, αλλά στις επόμενες εκλογές θα

εξαφανιστούν.

Για σκεφτείτε το καλά λοιπόν.

Είναι δυνατόν να καταψηφίσουν, να πέσει η κυβέρ-

νηση, να πάνε σε εκλογές; Και μετά να τρέχουν για

...επίδομα ανεργίας στον ΟΑΕΔ!

* Ενας δεσπότης επισκέφθηκε κάποιο μοναστήρι σε πε-

ρίοδο νηστείας. Οι καλόγεροι για να τον ευχαριστήσουν

τον τάισαν φασόλια ...γίγαντες. Κατευχαριστημένος ο

δεσπότης όταν γύρισε στη μητρόπολη, τους έγραψε

ένα γράμμα και ζητούσε ένα τσουβάλι από εκείνους

τους ωραίους γίγαντες που έφαγε.

Οι καλόγεροι του απάντησαν ότι «για να γίνει αυτό, δέ-

σποτά μου, πρέπει να σφάξουμε όλα τα κοκόρια της πε-

ριοχής».

Και παγώσαμε το χειμώνα

και έχασαν 450 εκατ. € 

Ο χειμώνας έφυγε· ζήτω η Ανοιξη! Πετρέλαιο θέρμανσης

τέλος. Τί κέρδισε όμως η εσωτερική τρόικα από την εξί-

σωση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης

που ανέβασε τις τιμές σε απαγορευτική προμήθεια πετρε-

λαίου; Οι πολίτες πάγωσαν, έκαψαν καυσόξυλα και ...πορ-

τοπαράθυρα, αλλά πετρέλαιο δεν αγόρασαν.

Πέρυσι το πρώτο δίμηνο του έτους πουλήθηκαν στους κα-

ταναλωτές 1,1  εκατ. τόνοι πετρέλαιο θέρμανσης. Φέτος

το αντίστοιχο δίμηνο πουλήθηκαν μόνο 374 χιλιάδες τόνοι,

δηλαδή μείωση κατανάλωσης κατά περίπου 68%.

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης φέτος είναι κατά

περίπου 450 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με τους

στόχους που τέθηκαν κατά τη σύνταξη του επικαιροποι-

ημένου μεσοπρόθεσμου προγράμματος. 

Και ποιος ξέρει πόσα ξοδεύτηκαν σε γιατρούς, φάρμακα

και νοσοκομειακή περίθαλψη, από το κρύος και τη ρύπανση

της ατμόσφαιρας!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός υπουργός Οι-

κονομικών Σόϊμπλε δέχθηκε την εξής ερώτηση από δημο-

σιογράφο, συμπατριώτη του αν δεν απατώμαι: «Πως
σκοπεύετε να επιβάλετε την γερμανική κυριαρχία στην Ευ-
ρώπη»; Και απάντησε: «Προσεκτικά. Όπως κάνουν έρωτα
οι σκαντζόχοιροι».

Γερμανική απόπειρα χιούμορ! Σαν να βλέπεις ιπποπόταμους

να προσπαθούν να χορέψουν βαλς. Πάντοτε όταν αναφέ-

ρομαι στους Γερμανούς, μπαίνω στον πειρασμό να αντλώ

διδακτικά παραδείγματα από το ζωϊκό βασίλειο. Όποιος

τους έχει δει από κοντά στο Octoberfest, τη γιορτή της μπύ-

ρας στο Μόναχο, θα καταλάβει τι εννοώ. Ο εν παραδείγ-

ματι Σόϊμπλε ακανθόχοιρος (σκαντζόχοιρος) είναι ένα

συμπαθέστατο ζωάκι. Η ονομασία του ως χοίρου με αγκά-

θια είναι κατά τη γνώμη μου ατυχής. Ενώ οι Γερμανοί,

όποτε προσπαθούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους επί

των άλλων ευρωπαϊκών λαών, γίνονται πράγματι γουρού-

νια με αγκάθια.

Πόσο γουρούνια; Όσοι έχετε την τύχη να υπάρχουν ακόμα

κοντά σας άνθρωποι, που έζησαν την γερμανική Κατοχή,

θα σας πουν το πόσο γουρούνια μπορούν να γίνουν οι Γερ-

μανοί. Αν κι εδώ που τα λέμε, τι μου φταίνε τα γουρουνά-

κια; Ακόμα και αυτά τα ζωάκια που τους αρέσει να

κυλιούνται στις λάσπες, θα ομοιάζουν με κυρίες επί των

τιμών στην Αυλή των Βερσαλλιών, αν συγκριθούν με κά-

ποιες κορυφαίες στιγμές γερμανικής κτηνωδίας. Κανένα

γουρούνι δεν θα ξεκοίλιαζε έγκυο με ξιφολόγχη, γιά να ξε-

ριζώσει απ’ τα σπλάχνα της το έμβρυο και να το συνθλίψει

στον τοίχο. Κανένα γουρούνι δεν θα έβαζε στο στόμα της

κόρης το κομμένο πέος του πατέρα της. (Σφαγή Διστόμου

1944).

Μη βρεθεί κανένας εξυπνάκιας και πει το τετριμμένο «πό-
λεμος ήταν». Στον πόλεμο κρατάς κι εσύ όπλο όπως κι ο

απέναντί σου κι όποιος φάει τον άλλον. Η σφαγή αμάχων

και οι θηριωδίες σε ανυπεράσπιστους δεν είναι πόλεμος.

Είναι σκέτη κτηνωδία και ακραία ψυχική διαστροφή. Ξέρεις

πόσο διεστραμμένοι είσαστε κύριε Σόϊμπλε; Τόσο ώστε στα

κρατητήρια της Γκεστάπο να βάζετε στη διαπασών το γραμ-

μόφωνο με τη Συμφωνία της Χαράς του Μπετόβεν γιά να

σκεπάζει τις οιμωγές των ανθρώπων που βασανίζατε. Γιά

να μην ξαναπούμε τα όσα φρικώδη διαπράξατε στα στρα-

τόπεδα συγκεντρώσεως.

Κι αν ήταν τότε πόλεμος και οι χασάπηδες πρόγονοί σου

Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε ήταν στρατιώτες κι όχι λυσσασμένα

σκυλιά, τότε πόσο στρατιώτης; πόσο πολεμιστής ήταν; εκεί-

νος ο λοχαγός του Ε.Λ.Α.Σ που τον συνάντησε μιά ομάδα

Σουηδών του σουηδικού Ερυθρού Σταυρού, κοντά στο Δί-

στομο τον Οκτώβρη του ’44, λίγους μήνες μετά τη σφαγή.

Είδαν οι Σουηδοί καμμιά εικοσαριά πολεμιστές του Ε.Λ.Α.Σ,

ρακένδυτους και αποστεωμένους, να συνοδεύουν υπερδι-

πλάσιους Γερμανούς αιχμαλώτους. Με τον Έλληνα διερ-

μηνέα τους πρόσφεραν τρόφιμα στους Ελασίτες

στρατιώτες. Και δεκαετίες μετά, ακόμα θυμούνταν την

απάντηση του Ελασίτη λοχαγού: «Δώστε τα σ’ αυτούς –
είπε κι έδειξε τους Γερμανούς αιχμαλώτους- τα χρειάζον-
ται πιό πολύ».

«Μας ζηλεύετε, εσείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε καλοί μα-
θητές», μας είπες χερ Σόϊμπλε. Τι να σου ζηλέψουμε πτωχέ

τω πνεύματι Ούννε; Το πλιάτσικο; Δεν έχετε αλλάξει στο

παραμικρό από την εποχή του Χίτλερ. Αποτύχατε τότε να

κατακτήσετε και να κρατήσετε υπόδουλη την Ευρώπη με

τα όπλα και το επιχειρείτε σήμερα με το ευρώ. Τότε είχατε

εχθρούς σας τους Αμερικανούς, σήμερα σας χρησιμοποι-

ούν σαν γκαουλάϊτερ, γιά να μετατρέψουν το αντίπαλο

δέος μιάς, ως όφειλε, Ενωμένης Ευρώπης, σε οικονομικό

κάτεργο και προτεκτοράτο των δικών τους και των δικών

σας τραπεζών. Με τις πλάτες των Αμερικανών και τις πιέ-

σεις τους στους δικούς μας ηγέτες-ανδρείκελα καταφέ-

ρατε να μην καταβάλετε στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και σε

άλλες χώρες τις οφειλόμενες πολεμικές αποζημιώσεις και

τα αναγκαστικά κατοχικά δάνεια. Κορυφαίοι οικονομολό-

γοι σας, παραδέχονται δημόσια ότι δεν θα είχε υπάρξει το

περίφημο «γερμανικό θαύμα», εάν είχατε υποχρεωθεί να

καταβάλετε εκείνες τις αποζημιώσεις. Κι όσο για το «καλοί
μαθητές», εσύ ειδικά Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε είσαι ο τελευ-

ταίος Γερμανός που δικαιούται να ισχυρίζεται ότι είναι

«καλός μαθητής». Η ζωή έδωσε στην αλαζονεία σου ένα

πολύ σκληρό μάθημα, από αυτά που εμείς οι Έλληνες λέμε

«ούτε στο σκυλί του εχθρού μου να μην τύχει». Κι όμως,

δεν έμαθες τίποτε. Γίνεσαι κάθε μέρα που περνά, όλο και

πιό αλαζόνας, πιό ιταμός, πιό θρασύς.

Εγώ λοιπόν, ένας από τους ανεπίδεκτους μαθήσεως Έλλη-

νες, όταν επισκέφθηκα την πατρίδα σου προ ετών, απόγονε

Ούννων, Γότθων, Βανδάλων και λοιπών κατσαπλιάδων, σε

εποχές μάρκου και δραχμής, σε εποχές που ο μέσος ελλη-

νικός μισθός ήταν ο μισός του αντίστοιχου γερμανικού, κά-

θισα με την παρέα μου σ’ ένα εστιατόριο στο Μόναχο και

δεν την έβγαλα με μιά σαλάτα και μιά μπύρα όπως τη βγά-

ζουν οι περισσότεροι Γερμανοί όταν επισκέπτονται την Ελ-

λάδα. Εάν δεν είχα αυτά που ο Έλληνας θεωρεί στοιχειώδη

για να επισκεφτεί μιά ξένη χώρα, δεν θα πήγαινα ούτε

μέχρι τη Λαμία. 

Οι γραφικοί αυτοί συμπατριώτες σου όταν κάνουν καλο-

καιρινό τουρισμό στην Ελλάδα χερ Σόϊμπλε, δεν έχουν τέ-

τοιες αναστολές. Διότι μετά τη σαλάτα και τη μπύρα, άντε

και κανα σουβλάκι στην καλύτερη, την πέφτουν σαν τις

ακρίδες στα πέριξ και ρημάζουν τις συκιές, τ’ αμπέλια, τις

ροδακινιές, τις κερασιές και τα καρπούζια. Όπως ακριβώς

κάνατε και στην Κατοχή. Τότε λεηλατούσατε με τη φοβέρα

των όπλων του κατακτητή ό,τι κι αν έβγαζε αυτή η γη. Με

τρεις παράλληλες λεηλασίες. Μία γιά την τροφοδοσία των

στρατευμάτων κατοχής, μία γιά τις αποστολές στην Γερ-

μανία και μία με το πλιάτσικο των περιφερόμενων Γερμα-

νών στρατιωτών. Τώρα μπορείτε να εξασκείστε σε θερινές

φυσιολατρικές επιδρομές, απλώς επειδή ο Έλληνας αγρό-

της, που τόσο υποτιμητικά εκφράζεστε για κείνον, λέει

στην γυναίκα του που αγανακτεί με τις σκαρφαλωμένες

στα δέντρα τους ξανθές ακρίδες: «Δεν βαριέσαι, άστους
να φάνε, λιγούρια είναι». Κατάλαβες λιγούρη Σόϊμπλε; Από

την εποχή του Αλάριχου μέχρι σήμερα, αυτό είσαστε: Κα-

τσαπλιάδες και λιγούρια. Και επί Βαυαροκρατίας του

Όθωνα είχατε στενάξει τα κοτέτσια, τα μαντριά και τα περ-

βόλια. Κατάλαβες βουλιμικέ ...«σκαντζό-χοιρε»;

Κι επειδή μας το είπες ότι μας π...ς, αλλά με την λεπτότητα

του σκαντζόχοιρου, θα σου πω κι εγώ ποιός είναι ο λόγος

που μπορείς και μας ...το κάνεις. Είναι αυτό ακριβώς που

δύο χρόνια πριν την έναρξη της γερμανικής επιδρομής στην

Ευρώπη, είχε πει ο Χίτλερ στους επιτελείς Γερμανούς στρα-

τηγούς. Του είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους, ότι ακόμα

κι αν όλοι οι Γερμανοί, άντρες και γυναίκες, ήταν στρατιώ-

τες, δεν θα επαρκούσαν γιά να κατακτήσουν και να κρατή-

σουν κατακτημένη όλη την Ευρώπη. Και τότε ο Χίτλερ τους

είχε καθησυχάσει λέγοντάς τους: «Σε κάθε χώρα που θα
κατακτούμε, θα υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι προδότες που
θα κάνουν γιά μας τη δουλειά μας».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Α κ ρ ί δ ε ς

Μη θυσιάζεις τη ζωή σου, 

γι΄αυτούς που στη στερούν.

Έχετε ακούσει που λένε οι δημοσιογράφοι

ότι είδηση ΔΕΝ είναι όταν ένας σκύλος

δαγκώσει έναν άνθρωπο, γιατί αυτό είναι

συνηθισμένο...

Προφανώς και οι αυτοκτονίες στν εποχή

της οικονομικής κατοχής είναι ...συνηθι-

σμένες(!) γι’ αυτό και δεν αναφέρονται ως

είδηση στα μεγάλα τουλάχιστον ΜΜΕ. 

Είναι λένε, και το ραδιοτηλεοπτικό συμ-

βούλιο που έκανε σχετική σύσταση παρα-

σιώπησης, για να μη δίνουμε εικόνα

εξαθλίωσης ή μην οδηγηθούμε σε μιμιτι-

σμό, δηλαδή, Μη γίνουν οι αυτοκτονίες

«μόδα», λένε άλλοι. 

Γι’ αυτό κι εμείς, για την αποτροπή του μιμιτι-

σμού, λέμε, μη θυσιάζετε τη ζωή σας, γι’ αυ-

τούς που σας την στερούν! Υπάρχουν

ενεργητικοί και δυναμικοί τρόποι αντίδρασης. 

Η αυτοκτονία είναι παθητικός τρόπος, συ-

νηθέστατα είναι φυγή.

Εμείς θα αφιερώνουμε συχνά χώρο στις σε-

λίδες μας αφ’ ενός γιατί θεωρούμε πολύ

σημαντική είδηση την απώλεια του υπέρτα-

του αγαθού της ζωής, και αφ’ ετέρου για να

προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι πρέπει

ν’αποτραπεί. 

― Τραγωδία: Επιχειρηματίας έδωσε τέλος

στη ζωή του με μια σφαίρα. Νέα απίστευτη

τραγωδία συγκλονίζει το Ηράκλειο.

(4/4/2013)

― Νέο θύμα της κρίσης – Αυτοκτόνησε 50

χρονος στα Φάρσαλα. Συγκλονισμένη είναι

η τοπική κοινωνία του Αλμυρού Μαγνησίας

με την αυτοκτονία ενός 50χρονου ιδιοκτήτη

πρατηρίου υγρών καυσίμων. (3/4/2013)

― 34χρονος περιφερόταν μόνος δύο

μέρες και τελικά αυτοκτόνησε. Με μια

σφαίρα στην καρδιά επέλεξε να βάλει

τέλος στη ζωή του ένας 34χρονος στον Αμ-

πελόκαμπο του Δήμου Ήλιδας. (Σ.Σ. είχε

και όπλο, κι αυτός). (2/4/2013)

― Αυτοκτόνησε ο 58χρονος που έπεσε

στις ράγες του Μετρό. Τραγωδία νωρίς το

μεσημέρι στο Μετρό στους Αμπελόκηπους

μπροστά στα μάτια εκατοντάδων επιβατών.

(1/4/2013)

― Πάτρα: Θλίψη για την αυτοκτονία του

διάσημου ραλίστα 1/4/13.

― Σοκ στην Πάτρα. 69χρονος αυτοκτόνησε

κόβοντας τις φλέβες του. Συγκλονισμένη

είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας μετά

την είδηση της αυτοκτονίας ενός 69χρο-

νου, λόγω οικονομικών προβλημάτων. 

― Τον βρήκε ο ανιψιός του κρεμασμένο.

Κρεμασμένος μέσα στο σπίτι του με μια

θηλιά περασμένη στο λαιμό βρέθηκε το με-

σημέρι ένας 67χρονος κάτοικος της Παλαί-

ρου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

(25/3/2013)
Πηγή newsbomb.gr

K.B.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ!

Μη θυσιάζεις τη ζωή σου! Αντέδρασε ενεργητικά!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των

αδέσποτων ζώων (Πέμπτη 4 Απριλίου),

αλλά και την αγάπη που τρέφουμε στους

τετράποδους φίλους μας, αφιερώνω

αυτές εδώ τις λίγες γραμμές στην Jess,

το απόλυτο τσοπανόσκυλο που τρέφει

μόνη της με ένα μπουκάλι γάλα ορφανά

αρνάκια. 

Τρεις φορές την ημέρα, βρέξει - χιονίσει,

η 10χρονη πλέον Jess, ράτσας Springer

Spaniel, βγαίνει και κάνει τον “γύρο του

γάλακτος”, τροφοδοτώντας ορφανά αρ-

νάκια με ένα μπουκάλι γάλα που κρατάει

στο στόμα της. 

Η ιδιοκτήρια του αγροκτήματος, Louise

Moorhouse, λέει ότι δεν θα μπορούσε να

φανταστεί την διαχείριση αυτών των 180

στρεμμάτων και των 270 προβάτων,

χωρίς την βοήθεια της σκυλίτσας της.

«Είναι σαν να έχεις ένα επιπλέον ζευ-

γάρι χέρια», είπε και συνέχισε: “Το κάνει

από τότε που ήτανε κουτάβι. Εγώ απλά

της έμαθα να κρατάει στο στόμα της το

μπουκάλι κι εκείνη έκανε τα υπόλοιπα”. 

Η ιστορία της Jess έχει κάνει το γύρο

του internet συγκινώντας πολύ κόσμο. 

Τα αισθήματα που τρέφουν διαφορετικά

είδη ζώων μεταξύ τους, είναι άξια θαυ-

μασμού αλλά και μίμησης. 

Αντεστράφησαν οι όροι...

40 χρόνια κινητή τηλεφωνία

«Ενώ περπατούσα στον δρόμο και παράλληλα μιλούσα στο τηλέφωνο· κομψοί

Νεοϋορκέζοι έμεναν με το στόμα ανοιχτό στη θέα κάποιου, που ενώ κινείται

μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο». Θυμηθείτε ότι το 1973 δεν

υπήρχαν ασύρματα τηλέφωνα ούτε κινητά.

Η μεγάλη δημιουργία του Κούπερ, εκείνο το άκομψο μηχάνημα

που ζύγιζε ένα κιλό και είχε πολλά κουμπιά, στην δημιουργική

ηλικία των σαράντα, επιφυλάσσει στους φίλους του πολλές

ακόμα εκπλήξεις και ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη.

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν μπήκαν στην δίνη της τεχνολο-

γίας της κινητής τηλεφωνίας. Στη σημερινή του μορφή εκτός

από τηλέφωνο είναι ένα καθημερινό εργαλείο δουλειάς, ενώ

σύντομα σκοπεύει να μεταμορφωθεί και σε…πορτοφόλι δίνοντας τη δυνατότητα

στον χρήστη να πληρώνει με αυτό.

Για τον ίδιο λόγο που κάποιες στιγμές το μισούμε, άλλες το αγαπάμε. Μας φέρ-

νει σε άμεση επαφή με τους αγαπημένους μας, αλλά την ίδια στιγμή μας βρίσκουν

κι αυτοί που δεν θα θέλαμε. Όπως και να έχει, είναι μια ανακάλυψη που άλλαξε

εντελώς την επικοινωνία μας και την καθημερινότητά μας.
πηγή Πρώτο Θέμα 

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Κάνω πρόβα τζενεράλε το ρούφηγμα κοιλιάς· Άνοιξη - καλοκαίρι 2013!

4 Θες γλυκό. Πας στο ψυγείο, βλέπεις κουτί από ζαχαροπλαστείο. Το ανοίγεις και

έχει μέσα αυγά απ’ το χωριό. Τρέλανέ μας κι άλλο γιαγιά, μπορείς!!

4 -Ρε μάνααααααααααα έπεσε το ίντερνετ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Να πάρεις τη σκούπα και να το μαζέψεις!!!!!!!!!! Με έχετε κάνει υπηρέτρια εδώ μέσα!!

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

Από Δημότες των 3Β λάβαμε επιστολή - παράκληση

για τον περιβάλλοντα χώρο του Νότος, ο οποίος έχει

εγκαταλειφθεί την οποία δημοσιεύουμε.

Πλην όμως πρέπει να πληροφήσουμε τους πολίτες

ότι όλη αυτή η έκταση έπαψε (προς το παρόν) να

είναι περιουσία του Δήμου, γιατί κερδήθηκε από κά-

ποια εταιρεία “φάντασμα” στα δικαστήρια. 

Για το θέμα είχαμε γράψει τον Ιούλιο του 2011.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς το Δήμο 3Β

Κύριο Δήμαρχο

Βούλα 30.3.13

ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΑΣ

Ας φροντίσει η Δημοτική Αρχή, ή ο ανάδοχος της καφετέ-

ριας “Νότος”, λίγο τον περιβάλλοντα χώρο.

Ανοιξη τώρα, εκατοντάδες γονείς με τα παιδιά τους ανέ-

μελα στο παιχνίδι.

Πλάκες σπασμένες, σκουριές μετάλλων,σ ωλήνες έξω από

το έδαφος, πεταμένα ξερά κλαδιά. Κρίμα στον τόσο

όμορφο χώρο, περιουσία του Δήμου.

Η μεγαλύτερη και καταλληλότερη καφετέρια για παιγνίδια

μικρών παιδιών, πλήρως εγκαταλελειμένη.

Σας παρακαλούμε.

Σημείωση
Είχαμε δημοσιεύσει τον Ιούλιο/2011, (“ΕΒΔΟΜΗ” αρ. φ.

694), ένα μικρό ιστορικό της αρπαγής της περιουσίας του

Δήμου με την αδράνεια των τότε Δημοτικών Αρχών. Η υπό-

θεση βρισκόταν ακόμη στα δικαστήρια και εκκρεμούσαν και

άλλα. Εκτοτε μεσολάβησαν κάποια δικαστήρια τα οποία τε-

λεσιδίκησαν και ο Δήμος έχασε την έκταση.

Προφανώς εκ του γεγονότος αυτού έχει εγκαταλειφθεί και

η έκταση· ο Δήμος έχασε και τα μισθώματα από το “Νότος”.

Αν και θεωρητικά η υπόθεση έχει τελειώσει, υπάρχουν βά-

σιμα ντοκουμέντα, που μπορούν να ανατρέψουν την από-

φαση, αλλά χρειάζεται αγώνας και θέληση.

Γιατί ο περιβάλλων χώρος του “Νότος” βρίσκεται σε τέτοια χάλια;

Παρουσιάζουμε παρακάτω

ένα μικρό ιστορικό προς

γνώση του κάθε πολίτη.

Το ιστορικό

Το 1924 συστήθηκε αστική εταιρεία με

την επωνυμια «Μετοχική Εταιρεία Εκ-

μετάλλευσης του Κτήματος Βούλας»

(Μ.Ε.Ε.Κ.Β), με το υπ. αριθ. 6896/24

συμβόλαιο, για μία έκταση 1100

στρεμμάτων, από το Ασκληπιείο Νο-

σοκομείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του

Ναυτικού Ομίλου περίπου.

Η Εταιρεία κατάτμησε την περιοχή σε

οικόπεδα και την πούλησε εντάσσον-

τας την στο σχέδιο πόλης του εξοχι-

κού συνοικισμού Βούλας με το από

15.9.26 διάταγμα του Υπουργού Συγ-

κοινωνιών ΦΕΚ 311 Α/17.9.26.

Οι εκτάσεις των οικοπέδων που δεν

μεταβιβάστηκαν παρέμειναν αναξιο-

ποίητες και κατά πάγια πρακτική των

κοινοτικών και μετέπειτα δημοτικών

αρχών της Βούλας αποτέλεσαν εδάφη

διεκδικούμενα από την πρώην Κοινο-

τητα και πρώην Δήμο Βούλας.

Μεταξύ του αιγιαλού και της μετέπειτα

διανοιγείσας παραλιακής λεωφόρου

Αθηνών-Σουνίου παρέμειναν αναξιο-

ποίητοι οι χώροι οι οποίοι αρχικά είχαν

τα διακριτικά Κ1, Κ2, Κ3 (Κ & Ξ).  Οι

χώροι αυτοί (Κ & Ξ) καταργήθηκαν με

το από 24.1.1940 Β. Δ/γμα «περί τρο-

ποποιήσεως του σχεδίου Βούλας»

ΦΕΚ 109/Α/30.1.1940 και καθορίστη-

καν ως κοινόχρηστοι χώροι.

Το  1968 έρχεται η Χούντα και τα ανα-

γνωρίζει ως οικοδομικά τετράγωνα

(Ο.Τ.) με αρ. 472, 473, 474, χωρίς τότε

η Κοινότητα να αντιδράσει νομικά. 

Σ.Σ. Και πώς να αντιδράσει όταν ο Κοι-
νοτάρχης ήταν διορισμένος από τη
Χούντα.

Στα Ο.Τ. αυτά τετράγωνα από το

“Σμαράγδι” μέχρι την παραλία

δίπλα στο Δημαρχείο και μεταξύ

της θάλασσας και της παραλιακής

λεωφόρου, η Κοινοτητα και μετέ-

πειτα Δήμος Βούλας ασκούσε δια-

κατοχικές πράξεις και προέβη σε

διαμόρφωση του χώρου με κρα-

τική χρηματοδότηση και τη συ-

νεργασία κρατικών φορέων, είτε

μέσω των πιστώσεων της ΣΑΕ είτε

μέσω των ΕΠΤΑ μέχρι το 1994.

Ακολούθησαν διακατοχικές πράξεις

που μαρτυρούν τη νομή του Δήμου. Η

έκδοση οικοδομικής άδειας με την υπ.

αριθ. 78/94 επί Δημάρχου Αγγελου

Αποστολάτου, με την οποία κτίστηκε

το κέντρο αναψυχής στο Ο.Τ. 474, β)

η εκμίσθωσή του με τον περιβάλλοντα

χώρο στην εταιρία Μ. Οικονόμου και

Σια Ε.Ε. “Νύμφες” το (1994), η μί-

σθωση στον Β. Σταθοκοστώπουλο στις

16.8.2000 “Νότος” με νέα άδεια οικο-

δομική αρ. 140/2000. Η διάρκεια αυτής

της μίσθωσης έληγε το 2012 μετά την

παράταση που δόθηκε με την υπ. αρ.

164/6.7.09 απόφαση του Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη σύμ-

φωνα με το άρθρο 253 παρ. 1 Π.Δ.

410/95 σε συνδυασμό με το Π.Δ.

270/81. 

Και να η εταιρεία 

“φάντασμα”

Λοιπόν η «Μετοχική Εταιρεία Εκμε-

τάλλευσης του Κτήματος Βούλας»

(Μ.Ε.Ε.Κ.Β) εμφανίζεται ξανά  - μετά

από 50 χρόνια - το 2001 (30.9.01) με

αγωγή και διεκδικεί πρωτοδίκως τα πα-

ραπάνω οικοδομικά τετράγωνα!

Στη συνέχεια προσφεύγει στο Εφετείο

Αθηνών και δικαιώνεται(!!!) με την υπ.

αριθ. 6226/05 απόφαση, η οποία κατέ-

στη αμετάκλητη με την υπ. αριθ.

1612/120 απόφαση του Αρείου Πάγου

που απέρριψε τη σχετική αίτηση αναί-

ρεσης του Δήμου. 

Σ.Σ.: Η Δημοτική Αρχή Μάντεση, αυτά
τα έκρυβε επιμελώς!

Η παρούσα κατάσταση

Εκκρεμούσαν μέσα στο 2012 κάποιες

αγωγές από την Μ.Ε.Ε.Κ.Β. στο Πολυ-

μελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τις η

Εταιρεία ζητούσε, μετά την έκδοση

της 1612/10 απόφασης του Αρ.Πάγου,

να υποχρεωθεί ο Δήμος καί κάθε τρί-

τος που έλκει δικαιώματα απ΄αυτόν να

παραδώσει τα Ο.Τ. 472, 473 & 474 και

τα κέρδισε!

Σημειώση 2η: Θα πρέπει η παρούσα

Δημοτική Αρχή να κάνει μία πλήρη

ενημέρωση για την κατάσταση, όπως

έκανε η ίδια Δημοτική Αρχή με δή-

μαρχο τον Γρ. Κασιδόκωστα όταν

βρήκε το πρόβλημα μπροστά της.

Αννα Μπουζιάνη

Η παρακάτω επιστολή απευθύνεται στο Δημο-

τικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής και κοινοποιείται

στο Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους. Υπο-

γράφεται δε από τέσσερις εθελοντές του Μου-

σείο Καμάριζας, για το οποίο γίνεται λόγος.

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να εκφράσουμε

την απογοήτευσή μας διότι δεν εφαρμόστηκε η

υπ’ αριθ. 11 της 11.12.12 απόφαση του Δημοτι-

κού μας Συμβουλίου, όπου απερρίφθη η από-

φαση του Τοπικού Συμβουλίου, που ήθελε να

αναλάβει τη διαχείριση και την έδρα του Ορυ-

κτολογικού Μεταλλευτικού Μουσείο της Καμά-

ριζας ο σύλλογος “Εταιρεία Ορυκτοφίλων” και

όριζε υπεύθυνο της τοπικής Κοινότητας τον κ.

Γκίκα.

Αντί να συγκληθεί Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο

με τη συμμετοχή του Δημάρχου και αρμοδίου

Αντιδημάρχου ώστε να δοθεί η αρμόζουσα λύση

σύμφωνα με την απόφαση (11.12.12) του Δημο-

τικού Συμβουλίου και να οριστούν οι εθελοντές,

ο κ. Κάιλας άλλαξε την κλειδαριά του Μουσείου

παράνομα, εγκατέστησε σαν διαχειριστές το Δι-

οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Εταιρεία

Ορυκτοφίλων” και διέταξε τον κ. Τζανή να μην

ξανάρθουν στο Μουσείο οι μέχρι τώρα υπόλοι-

ποι εθελοντές!!

Αυτό είναι το ευχαριστώ σε αυτούς που δύο

χρόνια τώρα διέθεσαν αφιλοκερδώς το χρόνο

τους, αλλά και τον κόπο τους ώστε αφ’ ενός μεν

να αποδώσουν στο Δήμο με πλήρη διαφάνεια και

νομμότητα 3.500€ αφ’ ετέρου να μεγαλώσουν

τα εκθέματα του Μουσείο κατά 40 κομμάτια πε-

ρίπου όπως έχουν καταγραφεί στο βιβλίο.

Εμείς αυτή τη συμπεριφορά δεν την ανεχόμαστε

άλλο, άλλωστε ουδέποτε είχαμε κλείσει τον κα-

τάλογο των εθελοντών για τη λειτουργία του

Μουσείου μας.

Ενημερώσαμε το Δήμαρχο και τον κ. Αντιδή-

μαρχο Ν. Στάμου από την πρώτη στιγμή

(10.1.13) και μας υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν

λύση ΑΜΕΣΑ μέχρι τη Δευτέρα 14.1.13.

Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο 15 ημέρες τώρα

να ασχοληθεί και να δώσει λύση η Διοίκηση του

Δήμου μας.

Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή δεν είμα-

στε διατεθειμένοι να παίξουμε πολιτικά παιχνί-

δια, δια της παρούσης: 

1) Εάν δεν δοθεί άμεσα λύση μάς αναγκάζετε να

παραιτηθούμε από εθελοντές του Μουσείου

μας.

2) Επρεπε να είχε γίνει άμεσα παράδοση - πα-

ραλαβή, ώστε να μην έχουμε καμία ευθύνη για

την περαιτέρω διαχείριση του Μουσείου μας, η

οποία από τις 10.1.13 βαρύνει αποκλειστικά

ΕΣΑΣ (κε. Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε κ. Στάμου)

και

3) σας παραδίνουμε τα κλειδιά του Μουσείου,

δεδομένου ότι το θέμα λειτουργίας του δεν

υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρία-

σης του τοπικού Συμβουλίου της 22.1.13.

Σημείωση: Η επιστολή αυτή έχει σταλεί σε εμάς

τον Μάρτιο, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι σή-

μερα δεν έχει δοθεί λύση. Και είναι κρίμα γιατί

το Μουσείο της Καμάριζας, έχει εκλεκτά κομμά-

τια, αφού τα περισσότερα έχουν χαριστεί από

μεταλλευτικούς εργάτες της Καμάριζας και της

γύρω περιοχής που εργάζονταν στα μεταλλεία

Λαυρίου. Θα έπρεπε να είναι “το καμάρι της Κα-

μάριζας”, όπως είχαμε γράψει προ εικοσαετίας,

όταν το είχαμε ...ανακαλύψει και είχαμε κάνει

σχετική παρουσίαση στην “Αδέσμευτη Δημαρ-

χία”.

Eίναι κρίμα να εμφανίζονται εθελοντές για διά-

φορες δράσεις και να απογοητεύονται από συμ-

περιφορές και νοοτροπίες. Μετά πώς να πάει

μπροστά ο εθελοντισμός, ο οποίος στη συντρι-

πτική του πλειοψηφία γίνεται από αγάπη στο

συγκεκριμένο αντικείμενο.

Εκδιώκονται οι εθελοντές από το Μουσείο Καμάριζας



12 ΣΕΛΙΔΑ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Οι ομιλήτριες ιδιαίτερα αναλυτι-

κές και με την προβολή διαφα-

νειών, κρατούσαν αμείωτο το

ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια

των ομιλιών. Θα παραθέσουμε

ελάχιστα από τα πολύ ωφέλιμα

στοιχεία που παρουσίασαν οι

γιατρίνες. 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

1η αιτία θανάτου στα παιδιά παγ-

κοσμίως                             

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα: σύμ-

φωνα με στοιχεία της ελληνικής

στατιστικής αρχής 123 παιδιά χά-

νουν τη ζωή τους από ατυχήματα,

ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία

της Αττικής οδού, 700 παιδιά χά-

νουν τη ζωή τους από τροχαία.

Η μεγαλύτερη αναλογία θανάτων

για όλα τα είδη ατυχημάτων και

όλες τις ηλικίες αφορά τα αγόρια.

Η Κων/να Πατούνη για τα ατυχή-

ματα μέσα στο σπίτι, επισημαίνει

ότι δεν είναι ακριβώς ατύχημα,

αφού πολλές μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι τα ατυχήματα πολύ σπάνια
(5%) είναι ολοκληρωτικά απρό-
βλεπτα.
1/3 του συνόλου των ατυχημάτων

στην παιδική ηλικία,  60-80% των

ατυχημάτων μέχρι την ηλικία των

4 ετών. 

Κύρια αιτία η αμέλεια των ενηλί-

κων

Συνηθέστεροι χώροι: κουζίνα,

λουτρό, υπνοδωμάτιο, βεράντα,

αυλή.

Συνηθέστερα ατυχήματα

Πτώσεις, Ξένα σώματα, Εγκαύ-

ματα, Ηλεκτροπληξίες, Δηλητη-

ριάσεις, Πνιγμός, Τραυματισμοί

ΠΤΩΣΕΙΣ

Κούνια, Καροτσάκι, Κρεβάτι, αλ-

λαξιέρα, Relax, Στράτα, Γυαλι-

σμένο πάτωμα, Απροστάτευτες

σκάλες, Καρέκλες, έπιπλα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
― Τοποθετείστε προστατευτικά

κιγκλιδώματα στις αλλαξιέρες του

μωρού και στα παιδικά κρεβατάκια 

― Μη χρησιμοποιείτε παιδική

στράτα

― Μη χρησιμοποιείτε υπερυψω-

μένη κλίνη (τύπου κουκέτας) σε

παιδιά κάτω των 6 ετών

― Χρησιμοπoιείστε ζώνη για την

ασφαλή τοποθέτηση των παιδιών

στα καρότσια και στις παιδικές κα-

ρέκλες

∑ Φροντίστε να μην είναι γυαλι-

στερά τα πατώματα και οι σκάλες

να μην είναι απότομες

― Όταν το μωρό σας αρχίσει να

μπουσουλάει, τοποθετείστε θύρες

ασφαλείας τόσο στην κορυφή όσο

και στο τέλος της σκάλας

― Τοποθετείστε ασφάλειες  στα

παράθυρα και στην εξωτερική

πόρτα, καθώς και προεκτάσεις στα

κάγκελα των μπαλκονιών.

ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
― Ξένα σώματα  αναπνευστικού

συστήματος (εισρόφηση), πεπτι-

κού συστήματος (κατάποση), στα

αυτιά, στη μύτη.

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σπάνια είμαστε μάρτυρες της

στιγμής της απόφραξης με συνέ-

πεια να μη γνωρίζουμε την ουσία

που την προκάλεσε.

Ισχυρή η υποψία του συμβάντος,

όταν σε ένα υγιές παιδί εμφανι-

σθεί αιφνίδια δυσκολία στην ανα-

πνοή, βήχας, καθώς   και

διάφοροι ήχοι που υποδηλώνουν

πνιγμονή 

Τα συμπτώματα του παιδιού εξαρ-

τώνται από το σημείο στο οποίο

ενσφηνώθηκε το ξένο σώμα και

από το βαθμό της απόφραξης

Μερικές φορές μετά την εισρό-

φηση μπορεί να ακολουθήσει  πε-

ρίοδος χωρίς συμπτώματα λίγων

λεπτών έως μηνών

Εφόσον το ξένο σώμα είναι ορατό

στην στοματική κοιλότητα, απο-

μακρύνεται με προσοχή, ψυχραι-

μία και ήρεμες κινήσεις των

δακτύλων μας.

Οι τυφλές κινήσεις των δαχτύλων

μέσα στο στόμα δεν επιτρέπον-

ται, καθώς ενδέχεται να οδηγή-

σουν  το ξένο σώμα βαθύτερα ή

να προκαλέσουν τραυματισμό και

αιμορραγία του ευαίσθητου παιδι-

κού βλεννογόνου.

Εφόσον ο βήχας είναι αποτελε-

σματικός δηλαδή το παιδί μπορεί

να μιλήσει, να κλάψει και γενικά

να εισπνέει μεταξύ των προσπα-

θειών, το μόνο που κάνουμε είναι

να συμπαραστεκόμαστε ήρεμα

στο θύμα και το παρακινούμε να

συνεχίσει να προσπαθεί, ήρεμα

κατά το δυνατόν, να εισπνέει για

να συνεχίσει να βήχει αποτελε-

σματικά

Σε αυτή τη φάση της απόφραξης

δεν επιτρέπονται τα χτυπήματα

στην πλάτη και πολύ περισσότερο

η παρότρυνση να πιεί το παιδί

νερό, όπως συνηθίζεται.

Όταν το παιδί μεταπέσει σταμα-

τήσει να βήχει αποτελεσματικά

(βήχει χωρίς ήχο), δεν μπορεί να

κλάψει, να μιλήσει, γίνεται κυα-

νωτικό ή φαίνεται να χάνει τις αι-

σθήσεις του καλούμε άμεσα σε

βοήθεια, ξεκινούμε ενεργό  πα-

ρέμβαση, που διαφοροποιείται

ανάλογα με την ηλικία  και το αν

το παιδί έχει τις αισθήσεις του ή

όχι. 

Στη συνέχεια έδειξε τις κινήσεις

που πρέπει να γίνουν κατά περί-

πτωση και ηλικία και πέρασε σε

άλλες περιπτώσεις ατυχημάτων,

όπως τα εγκαύματα, η ηλεκτρο-

πληξία, οι δηλητηριάσεις κλπ.

Το κρίμα είναι ότι απουσίαζαν οι

γονείς, στη μεγάλη τους πλειοψη-

φία. Για ένα τέτοιο θέμα το αμφι-

θέατρο έπρεπε να είναι

κατάμεστο. 

Και όπως μάθαμε είχαν ενημερώ-

σει όλα τα σχολεία και νηπιαγω-

γεία των 3Β. Κρίμα.

Παιδικά ατυχήματα μέσα και έξω από το σπίτι 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα για γονείς και παππουδογιαγιάδες, ήταν η ημερίδα που ορ-

γάνωσε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας με θέμα: “Παιδικά ατυχήματα:
Πρόληψη & αντιμετώπιση”.

Συντονίστρια ήταν η διευθύντρια του Παιδιατρικού Σταυρούλα Παπαδάκου και ομιλήτριες οι:   Κων/να Πα-

τούλη ιατρός του Παιδιατρικού με θέμα “Ατυχήματα παιδιών στο χώρο του σπιτιού” και  Αλεξ. Παλίλη ια-

τρός του Παιδιατρικού με θέμα “Ατυχήματα παιδιών έξω από το σπίτι”.

Ατυχήματα αναψυχής - Αθλητικά, στο Σχολείο

και στους Παιδικούς Σταθμούς, στις Παιδικές

Χαρές, Τροχαία και επαγγελματικά ατυχήματα.

ΠΝΙΓΜΟΣ

Θάνατος από εμβύθηση σε κάποιο υγρό

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχουμε 300 θανά-

τους από πνιγμό· 20 σε παιδιά και 15 σε εφή-

βους. Σε κάθε θάνατο παιδιού από πνιγμό,

αντιστοιχούν 6-10 παιδιά που κινδύνευσαν να

πνιγούν, από τα οποία πολλά παρουσιάζουν

μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Σε αυξημένο

κίνδυνο, νέοι υπό την επήρεια οινοπνευματω-

δών ή ναρκωτικών ουσιών – αποτελεί τη 2η

αιτία θανάτου από ατύχημα στην εφηβική ηλι-

κία. Σχέση αγοριών-κοριτσιών 2:1 

Μη αναστρέψιμες βλάβες στο ΚΝΣ προκα-

λούνται συνήθως σε 6-9 λεπτά από την έναρξη

του επεισοδίου πνιγμού, η καρδιακή λειτουρ-

γία όμως μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη

μέχρι και 30 λεπτά αργότερα.

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έκ-

βαση ενός επεισοδίου πνιγμού σε ένα παιδί

είναι η διάρκεια της υποξίας (ο χρόνος που το

παιδί βρισκόταν μέσα στο νερό), ο όγκος, η

σύσταση και η θερμοκρασία του νερού και η

τυχόν εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου.

Ο θάνατος επέρχεται λόγω πνευμονικού οιδή-

ματος ή από υποθερμία, αν πρόκειται για

πνιγμό σε ψυχρό νερό (<4°C) - όταν η κεντρική

θερμοκρασία του σώματος φτάσει τους 32°C

επέρχεται απώλεια αισθήσεων και θάνατος.

Καλούμε βοήθεια σε κάθε περίπτωση
Γίνεται πάντα μεταφορά του παιδιού σε Νοσο-

κομείο, ειδικά αν η εμβύθηση στο νερό ήταν

≥1min, αν είχε εμφανίσει άπνοια ή κυάνωση ή

χρειάστηκε ανάνηψη

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας
― Επαγρύπνηση στις δημόσιες ακτές και πισίνες

από ναυαγοσώστες

― Περίφραξη ιδιωτικών πισινών

― Τα πηγάδια, οι στέρνες και οι άλλοι χώροι συλ-

λογής νερού πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένοι

― Φροντίστε να μάθει το παιδί κολύμπι όσο το δυ-

νατόν νωρίτερα από έμπειρους εκπαιδευτές

―Εφοδιάστε το με το κατάλληλο σωσίβιο (σωστό

για το βάρος και την ηλικία του)

― Μην αφήνετε ποτέ μόνο του το παιδί κοντά σε

σημείο με νερό (ούτε στη μπανιέρα)

Μην επιτρέπετε στο παιδί το κολύμπι πριν περά-

σουν 3-4 ώρες από το φαγητό

―Προτιμήστε  το κολύμπι του παιδιού σε οργα-

νωμένες, επιτηρούμενες παραλίες-πισίνες

― Εκπαιδευτείτε πώς θα βοηθήσετε κάποιον που

κινδυνεύει να πνιγεί

Στην εκδήλωση παρέστη και ο μητροπολίτης Γλυφάδας & 3Β κ. Παύλος.

ATYXHMATA ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
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“Η ελληνική γλώσσα 
στο πέρασμα των αιώνων”

Η ελληνική γλώσσα στο πέρασμα των αιώνων, ήταν το πολύ εν-

διαφέρον θέμα, που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στην αίθουσα

τέχνης και πολιτισμού στη Βάρκιζα την Κυριακή στις 31/3  στη φι-

λολογική βραδιά που οργάνωσε ο   εκπολιτιστικός  και Φυσιολα-

τρικός  Σύλλογος  Χερώματος Βάρης «Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ», με

ομιλητή τον καθηγητή ελληνικής φιλολογίας  Σταύρο Μπερτίδη.

Ο κόσμος παρακολούθησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προ-

σήλωση την κατατοπιστική και αρκετά διεξοδική ομιλία και διαπί-

στωσε πόσο πραγματικά αδικημένη και κακοποιημένη είναι η

γλώσσα μας - και κύρια από εμάς τους ιδίους. Ο ομιλητής ανα-

φέρθηκε στην ιστορία, τη διαχρονική εξέλιξη, την ετυμολογία, τον

αμύθητο πλούτο, τη νοηματική και λογική της γλώσσας μας, πα-

ραθέτοντας πληθώρα παραδειγμάτων για τεκμηρίωση των ανα-

φερθέντων.  Αποδείχτηκε έτσι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο

μακραίωνη γλώσσα στον κόσμο και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της

ιστορίας και του πολιτισμού μας. Σ΄ αυτή τη γλώσσα καταγράφηκε

ο αρχαίος ελληνικός  πολιτισμός και όλες οι επιστήμες, που απο-

τελούν ουσιαστικά σήμερα παγκόσμια κληρονομιά. Είναι η γλώσσα

στην οποία υπάρχουν γραπτά μνημεία και στη οποία δημιουργή-

θηκε το πρώτο αλφάβητο, το οποίο στη συνέχεια πήραν οι Ρω-

μαίοι. 

Ο Σύλλογος έκανε μία καλή αρχή με θέματα που αγγίζουν ευαί-

σθητες χορδές του πολίτη και όπως είπε ο πρόεδρος του Φώτης

Κούτρας σκοπεύουν να το συνεχίσουν. 

Αρβανίτικος πολιτισμός

Τον αρβανίτικο πολιτισμό παρουσία-

σαν με έκθεση βιβλίου και παράλλη-

λες ομιλίες και χορούς καθώς και την

παρουσίαση της παραδοσιακής γυναι-

κείας αρβανίτικης νυφικής φορεσιάς

σε τρεις παραλαγές. Είναι φορεσιές

περίτεχνες με πολλά χρώματα και

συμβολισμούς, που παρουσίασε η

Έλενα Μιχάλη.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν: ο συγ-

γραφέας και λαογράφος Γιάννης Πρό-

φης, ο οποίος μίλησε για τις αρχαίες

ελληνικές ρίζες στα νεώτερα ελληνικά

και αρβανίτικα έθιμα, ο αρχιτέκτονας

Χρήστος Παπαχρήστος που ανέπτυξε

τις συνήθειες των Μεσογειτών που

χάθηκαν, ο Πρόεδρος του Αρβανίτικου

Συνδέσμου Γιώργος Γέρου, ο οποίος

μίλησε για την αρβανίτικη γλώσσα και

την προέλευσή της και ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου που ανα-

φέρθηκε στους σημαντικότερους

ερευνητές των Αρβανιτών των Μεσο-

γείων του προηγούμενου αιώνα. 

«Το αίμα θυμάται» 

Η θεατρική παράσταση του έργου του

Θόδωρου Δαλάκογλου «ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΥ-

ΜΑΤΑΙ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Πε-

τρινόλη δόθηκε   στις Δημοτικές Κοι-

νότητες Αναβύσσου και Παλαιάς Φώ-

καιας. 

Παλιοί και νέοι Αναβυσσιώτες και Φω-

κιανοί,  παρακολούθησαν με υγρά

μάτια την παράσταση που ιστορούσε

τη ζωή και τα βάσανα των κατοίκων

της Αναβύσσου, προσφύγων, Αρβανι-

τών και Βλάχων, κατά τη διάρκεια του

περασμένου αιώνα.

Συναυλία – αφιέρωμα

στον Λευτέρη Παπαδόπουλο

Μια βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο

στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο χά-

ρισε η Χορωδία του Εξωραϊστικού –

Πολιτιστικού Συλλόγου «Λυκουρίζα

Λαγονησίου» σε όλους όσους κατέ-

κλυσαν το αμφιθέατρο του δημαρχια-

κού μεγάρου 30/3. 

Τραγούδησαν όλοι μαζί τραγούδια

που σφράγισαν την ελληνική δισκο-

γραφία και συγκινούν διαχρονικά το

κοινό. «Οδός Αριστοτέλους», «Σταμά-
τησε του ρολογιού τους δείκτες»,
«Κάποτε θα ‘ρθουν να σου πουν»,
«Ξημερώνει Κυριακή», «Χρόνια χελι-
δόνια», «Θα πιω απόψε το φεγγάρι»,
«Αυτά τα χέρια», «Άπονη ζωή» κ.α. 

Ζηλευτές εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού

Ευτυχώς για κάποιους Δήμους, προσφέρουν ακόμη πολιτισμό, παρά τις περι-
κοπές και την ασφυξία που τους επιβάλλει η τρόικα (εσωτερική και εξωτερική).
Και θα πρέπει να γίνουν παράδειγμα πώς τα καταφέρνουν, ενώ άλλοι Δήμοι ζη-
τάνε χρηματική συμβολή για να κάνουν οποιαδήποτε εκδήλωση ή και μαθήματα
πολιτισμού.
Μια σειρά εκδηλώσεων πραγματοποίησε ο Δήμος Σαρωνικού στο μήνα που πέ-
ρασε στις διάφορες Δημοτικές του ενότητες, με τη συνεργασία του νομικού του
προσώπου “Αριστόδικος”.
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Λανθασμένος έως εγκληματικός,

μπορεί να χαρακτηριστεί ο σχεδια-

σμός του ποδηλατοδρόμου που κα-

τασκευάζεται εδώ και κάποιους

μήνες στη Δ.Ε. Γέρακα. Αιτία είναι η

αμέλεια και η αδιαφορία της Δημο-

τικής Αρχής Παλλήνης ως προς την

επίβλεψη του έργου, αφού από τη

στιγμή που παραδόθηκε στον εργο-

λάβο για την υλοποίησή του, δεν εν-

διαφέρθηκε να δει εάν οι

προδιαγραφές του έργου συνάδουν

με τα διεθνή πρότυπα, αφού και μια

απλή σύγκριση του υπό κατασκευή

ποδηλατοδρόμου με άλλον ενός

διαφορετικού δήμου, θα ανεδείκνυε

τα λάθη που έχουν γίνει  και θα

υπήρχε ο χρόνος για τις αναγκαίες

βελτιώσεις.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγ-

μένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 και αφορά

την ενοποίηση των αθλητικών, κοι-

νόχρηστων και σχολικών χώρων, με

δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πεζοδρό-

μων και χώρους περιπάτου και ανα-

ψυχής. Το κόστος του έργου

ανέρχεται σε κάτι παραπάνω από

3.500.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας

την ανάπλαση ενός κομματιού της

γειτονιάς του Γαργηττού προς το

κέντρο, ξεκινώντας μια διαδρομή

για ποδήλατο και περίπατο από το

κολυμβητήριο και το Σινεμά Γέρακα,

μέσω της οδού Γαργηττού, Μιλτιά-

δου, Αριστοφάνη, Νικίου, Περικλέ-

ους, Σερίφου, Ηρακλειάς, Σκιάθου

και Ιθάκης έως την Κεφαλληνίας,

καταλήγοντας μέσω της παιδικής

χαράς πάνω από την παιδική χαρά,

στο κλειστό μπάσκετ και τα παρα-

κείμενα σχολεία, μέχρι το Δημαρ-

χείο της πόλης και τα ‘’Βραχάκια’’. 

Και ενώ κάτοικοι και ποδηλάτες, πε-

ρίμεναν έναν ολοκληρωμένο και

σωστό σχεδιασμό ενός τέτοιου με-

γάλου έργου σε κόστος, έκπληξη

και οργή παράλληλα, προκάλεσε η

ασφαλτόστρωση του ποδηλατοδρό-

μου κατά μήκος της διαδρομής, με

εμφανή την προχειρότητά του, τόσο

ως προς τα υλικά (πίσσα τελευταίας

ποιότητας), αλλά κυρίως ως προς

την ‘’κυματοειδή’’ του μορφή. Είναι

μάλλον ο πρώτος πανελλαδικά πο-

δηλατόδρομος, που έχει προσαρμο-

στεί ανά 3-4 μέτρα, σε κάθε άνοιγμα

των γκαράζ των σπιτιών, αντί απο-

τελεί μια ευθεία-χαλί, χωρίς να έχει

διαφορετικό ύψος ανά 3-4 μέτρα,

όπως κατάφεραν να τον σχεδιά-

σουν. 

Σε επικοινωνία με ερασιτέχνες και

φίλους του ποδηλάτου της περιο-

χής, αλλά και με επαγγελματίες του

χώρου, που επισκέφθηκαν τον

χώρο, παρέμειναν έκπληκτοι ως

προς το μέγεθος του κακού σχεδια-

σμού και την αμέλεια (από πρόθεση

ή αδιαφορία;) του δήμου, προκειμέ-

νου να προλάβει το λάθος. Μάλιστα,

ποδηλάτες ανέφεραν, πώς είναι δυ-

νατό ένας ποδηλάτης σε μια δια-

δρομή αστικής μορφής να πηγαίνει

‘’πάνω κάτω’’ από τη διαφορά ύψους

του εδάφους, εξαιτίας των πολλών

εισόδων στα σπίτια; Πώς σε όλες τις

άλλες πόλεις της Ελλάδος, οι ποδη-

λατόδρομοι είναι σχεδιασμένοι και

υλοποιημένοι, με ενιαία και ισοϋψή

βάση, στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο,

ενώ σε αυτόν του Γέρακα, τα ποδή-

λατα θα πρέπει να έχουν και καλές

αναρτήσεις από την ανωμαλία του

ύψους; Ο φωτισμός, όπως και η σή-

μανση για την παρουσία ήπιας μορ-

φής μετακίνησης και ποδηλασίας,

δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη, όμως η

προχειρότητα του έργου φαίνεται

και στην περίπτωση όπου, πολλοί

από τους κατοίκους των παρακείμε-

νων κατοικιών, να σταθμεύουν τα

αυτοκίνητά τους, προκλητικά πάνω

στον ποδηλατόδρομο, με αποτέλε-

σμα ένας ποδηλάτης, πλην των

άλλων προβλημάτων, να αναγκάζε-

ται να κατεβαίνει κάθε λίγο στο οδό-

στρωμα που περνούν τα

αυτοκίνητα, με κίνδυνο για την

ασφάλειά του.

Οι πολίτες ευθύνονται με την αδια-

φορία που πολλές φορές επιδει-

κνύουν απέναντι σε έναν ποδηλάτη,

όταν σταθμεύουν τα οχήματά τους,

πάνω στην ειδική διαδρομή, όμως ο

δήμος εγκληματεί όταν δεν ελέγχει

και δεν επιτηρεί έργα τέτοιου μεγά-

λου κόστους, με αποτέλεσμα και

κακή κατασκευή να γίνεται και να

δαπανώνται κρατικά χρήματα χωρίς

το αναμενόμενο αισθητικό και λει-

τουργικό αποτέλεσμα.

Η χάραξη και ο σχεδιασμός των πο-

δηλατοδρόμων σε μια περιοχή, πρέ-

πει να περιλαμβάνει μια

ολοκληρωμένη πρόταση, με χρήση

κοινόχρηστων ποδηλάτων, σταθμών

αυτών και διασύνδεση με μέσα στα-

θερής τροχιάς, καθώς και ενοποίηση

αυτών με τις τρεις πόλεις του

δήμου, σε Ανθούσα, Γέρακα και

Παλλήνη, σηματοδοτώντας μια ολο-

κληρωμένη πρόταση ανάπλασης και

σχεδιασμού μιας νέας πόλης με λι-

γότερα αυτοκίνητα, πολύ πράσινο

και με περισσότερα ποδήλατα και

πεζούς, που θα βελτίωνε την καθη-

μερινότητα του πολίτη που θα

ζούσε σε αυτή.

* Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντι-

πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Παλλήνης

Λανθασμένος ο σχεδιασμός του ποδηλατόδρομου στο Γέρακα

Γράφει ο 

Νεκτάριος Καλαντζής*

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου,

στην Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής, πραγμα-

τοποιήθηκε συντονιστική συ-

νάντηση για την προώθηση

του εθελοντισμού στo πλαί-

σιο του Let's Do it Greece, το

ελληνικό σκέλος της Διε-

θνούς Εθελοντικής Καμπά-

νιας Καθαρισμού Let’s Do it

World, που θα πραγματοποι-

ηθεί την Κυριακή 14 Απρι-

λίου 2013.

Στη συνάντηση συμμετείχαν

εκπρόσωποι της οργανωτι-

κής επιτροπής του Let's Do it

Greece,  ο Περιφερειακός

Σύμβουλος, εντεταλμένος

σε θέματα περιβάλλοντος

Αντώνιος Γάκης, καθώς και

Αντιδήμαρχοι αλλά και εκ-

πρόσωποι των Δήμων Κρω-

πίας, Μαρκοπούλου,

Σπάτων – Αρτέμιδας, Μαρα-

θώνος, Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης, Παλλήνης,

Διονύσου & Παιανίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι και

οι 13 Δήμοι της Ανατολικής

Αττικής συμμετέχουν στη

Διεθνή Εθελοντικής Καμπά-

νιας Καθαρισμού Let’s Do it

World.

Κατά τη συνάντηση, η οργα-

νωτική ομάδα της δράσης

παρουσίασε αναλυτικά το

όραμα και τους στόχους της

εθελοντικής εκστρατείας

Let's Do it Greece καθώς επί-

σης, ανέλυσε τις διαδικασίες

σχεδιασμού υλοποίησης της

δράσης από τους συμμετέ-

χοντες Δήμους, παρέχοντας

τους αναλυτικές οδηγίες και

συμβουλές. Οι εκπρόσωποι

των Δήμων είχαν την ευκαι-

ρία να παρουσιάσουν τα επι-

λέγμενα σημεία που θα

πραγματοποιηθεί η δράση

στις  14 Απριλίου καθώς και

να συζητήσουν εκτενώς με

τα μέλη της οργανωτικής

επιτροπής. 
Τo κίνημα Let’s Do it World, εμ-

φανίστηκε για πρώτη φορά το

2008 στην Εσθονία και πήρε

στη συνέχεια διεθνείς διαστά-

σεις. Σήμερα αποτελεί τη μεγα-

λύτερη και την πιο ταχέως

αναπτυσσόμενη εθελοντική

καμπάνια διεθνώς με συμμε-

τοχή 96 χωρών και 7 εκατομ.

εθελοντών (http://www.letsdoit-

world.org/country/greece)

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων και ο

Περιβαλλοντικός Σύλλογος

“ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ”, μη κερδο-

σκοπικές, εθελοντικές οργανώ-

σεις, έφεραν την καμπάνια και

στην Ελλάδα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής με τους 13 Δήμους

της συμμετέχουν στη δράση Let’s Do it Greece 2013
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Τιμές χονδρικής

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

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

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

ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

κοντά σας και στη γειτονιά σας

φιλικά και οικονομικά

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

210.97.61.111 210.89.75.463
6972.706.909

www.gerardis.gr
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Να μη “χρεωθούν” απουσίες

οι μαθητές σε ημέρες 

απεργιών Μέσων Μαζικής

Μεταφοράς

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκ-

παίδευσης (ΟΛΤΕΕ) με επιστολή της προς τον Υπουργό

Παιδείας ζητεί να μη ληφθούν ως απουσίες, οι ημέρες που

οι μαθητές απουσίαζαν λόγω αδυναμίας προσέγγισης των

σχολικών συγκροτημάτων, από την απεργία των Μαζικών

Μέσων Ενημέρωσης (ΜΜΜ).

Οπως σημειώνουν:
«Τα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.Ε.)

είναι λίγα σε αριθμό (σε σχέση με αυτά της Γενικής Εκπαίδευσης),

βρίσκονται διασπαρμένα χωροταξικά και  σε κάθε ένα από αυτά

λειτουργεί μόνο ένα μέρος από το σύνολο των προσφερομένων

Τομέων και Ειδικοτήτων. Αυτό  υποχρεώνει τους μαθητές της

Τ.Ε.Ε. να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου

να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στον Τομέα και στην Ειδικό-

τητα της επιλογής τους. Η μετακίνησή τους προς το σχολείο και η

επιστροφή τους από αυτό πραγματοποιείται, είτε με τα Μέσα Μα-

ζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), είτε με τα μαθητικά δρομολόγια (προ-

βλεπόμενη μεταφορά μαθητών).

Η αδυναμία μετακίνησης των μαθητών προς το σχολείο, εξαιτίας

των απεργιακών κινητοποιήσεων ή στάσεων εργασίας των εργα-

ζομένων στα Μ.Μ.Μ., αλλά και της διακοπής των μαθητικών δρο-

μολογίων, συνεπάγεται χρέωση απουσιών, χωρίς φυσικά να

φέρουν ευθύνη για αυτό οι μαθητές και οι γονείς ή κηδεμόνες

τους. Η έμμεση αυτή «τιμωρία» των μαθητών προκαλεί σοβαρές

συνέπειες, δημιουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και

τον κίνδυνο χαρακτηρισμού της φοίτησης τους ως “ανεπαρκούς”».

Ζητούν να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να τροποποιεί

τα Π.Δ. 50/2008 και Π.Δ. 51/2008 ως προς τις παραγράφους

που αφορούν στις «Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη».

Δεν είναι πρωταπριλιά, αν και ξεκίνησαν

την 1η Απριλίου,  τα σεμινάρια εναλλακτι-

κής θεώρησης της αρχαίας ελληνικής ιστο-

ρίας, στο πρώην κάμπινγκ της Βούλας,

στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο από εθε-

λοντές.

Ξάφνιασε ευχάριστα την “Εναλλακτική

Δράση”, που οργανώνει και τα σεμινάρια,

η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. Είχαν

ορίσει ως όριο τον αριθμό των 25 ατόμων

για να είναι λειτουργικό και εκδήλωσαν εν-

διαφέρον πολλοί περισσότεροι, γι’ αυτό η

“Εναλλακτική Δράση” ανακοίνωσε ότι θα

αρχίσει και νέο κύκλο νέο κύκλο σεμινα-

ρίων μετά από την ολοκλήρωση του πρώ-

του.

Στον πρώτο κύκλο συμμετέχουν πολίτες

από πολλές περιοχές της Αττικής (Μα-

ρούσι, Κηφισιά, Χολαργό, Παπάγου, Καλ-

λιθέα, κέντρο Αθήνας, Πειραιά και νότια

προάστια, κυρίως Γλυφάδα και Βούλα. 

Οπως σημειώνει η “Εναλλακτική Δράση”

στο σεμινάριο δίνεται μια διαφορετική φι-

λοσοφία, από αυτή που επίσημα μέχρι σή-

μερα έχουμε γνωρίσει, για να

προσεγγίσουμε τα ιστορικά γεγονότα. Μια

φιλοσοφία που οι ίδιοι οι αρχαίοι είχαν με

σαφήνεια προσδιορίσει. Με τα σεμινάρια

δεν γίνεται προσπάθεια να μάθουν οι συμ-

μετέχοντες ξανά την ιστορία αλλά να δι-

εισδύσουν σε αυτή και να  αποκτήσουν τα

απαραίτητα εργαλεία για να ερμηνεύσουν

τις τη ζωή και τη δράση των ανθρώπων που

έζησαν σε εκείνη την εποχή βοηθούμενοι

με αυτό τον τρόπο να κατανοήσουν καλλί-

τερα τα σύνθετα προβλήματα της σύγχρο-

νης κοινωνικής και πολιτικής  ζωής.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ο πρώτος κύ-

κλος  των σεμιναρίων που θα πραγματο-

ποιείται κάθε Δευτέρα 6-9μμ, όλο τον

Απρίλιο στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο

του π. κάμπινγκ της Βούλας θα καλύψει

την Αρχαία Ελληνική Εποχή μέχρι την κα-

τάλυση των ελληνικών πόλεων κρατών

από τους Ρωμαίους. 

Συντονίστρια των σεμιναρίων είναι η

Υβόνη Βασταρούχα

Ξεκίνησαν τα σεμινάρια της αρχαίας ελληνικής

ιστορίας στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας

Τρόφιμα στους απλήρωτους ναυτεργάτες από

τους Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας
Tην  Παρασκευής 29/03 οι “Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας”, στα πλαίσια των δρά-

σεων αλληλεγγύης, παρέδωσαν στους στους απλήρωτους εργαζόμενους, στα

Ναυπηγεία Ελευσίνας,  μεγάλες ποσότητες τροφίμων που συγκεντρώθηκαν στο

χώρο του πρώην CAMPING ΒΟΥΛΑΣ.

Η παράδοση έγινε από μέλη των εθελοντών σε εργαζόμενους που παρευρί-

σκονταν στο χώρο των  Ναυπηγείων, παρουσία του προέδρου τους Θανάση Βα-

δούση.

Οι “Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας” με σημείωμά τους ευχαριστούν «όλους εσάς

που συμμετείχατε στην αλληλέγγυα αυτή δράση που χάρισε χαμόγελα χαράς

και αισιοδοξίας σε κάποιες οικογένειες. 

Ιδιαίτερα τις Διευθύνσεις: δημοσίων σχέσεων των κεντρικών γραφείων του σού-

περ μάρκετ Ι.Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  καθώς και του τοπικού υποκαταστήματος της Γλυ-

φάδας για την θερμή υπόδοχη και την ευγενική τους χορηγία της τάξης των

150,00 ευρώ.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  KAMΠINΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
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«Οργιο ρουσφετιού στο
Σώμα Επιθεωρητών»

επιβεβαιώνει με επιστολή του 

ο Γραμματέας του ΣΕΕΔΔ 

Ερώτηση του βουλευτή

της Ν.Δ. Γιώργου Βλάχου

Με ερώτησή του ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος

Βλάχος, εκφράζει τις ανησυχίες του, ύστερα και

από δημοσιεύματα στον Τύπο

για “όργιο ρουσφετιού στο

Σώμα Επιθεωρητών”, στο

οποίο όπως σημειώνει ότι είχε

τεθεί ως απαράβατος όρος να

μην υπηρετούν ή έχουν υπη-

ρετήσει κατά τη προηγούμενη

πενταετία με οποιαδήποτε

ιδιότητα, σε γραφεία μελών

της Κυβέρνησης, Υφυπουρ-

γών, Γενικών ή Ειδικών Γραμ-

ματέων, κομμάτων και

Βουλευτών.

Αναφέρει στην ερώτησή του ο βουλευτής: Σε πρω-

τοσέλιδο δημοσίευμα της «Κυριακάτικης Ελευθε-

ροτυπίας» την 17-3-2013 με τίτλο «Όργιο
ρουσφετιού στο Σώμα Επιθεωρητών», γίνεται λόγος

για επιλογή νέων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθε-

ωρητών στο ΣΕΕΔΔ, οι οποίοι προέρχονται από πο-

λιτικά γραφεία και το περιβάλλον Υπουργών,

Βουλευτών και Κομματαρχών. 

Στο δημοσίευμα αναφέρονται τα αρχικά ονομάτων

τέτοιων περιπτώσεων και εκφράζονται σοβαρές αμ-

φιβολίες, για το κατά πόσον η επιλογή υπήρξε αξιο-

κρατική. Αναφέρεται μάλιστα κατ’ αντιδιαστολή, ότι

σε παρόμοια προκήρυξη θέσεων του Υπουργείου Οι-

κονομικών, τέθηκε ως απαράβατος όρος οι υποψή-

φιοι επιθεωρητές, να μην υπηρετούν ή έχουν

υπηρετήσει κατά τη προηγούμενη πενταετία με

οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία μελών της Κυ-

βέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμ-

ματέων, κομμάτων και Βουλευτών.

Περαιτέρω, στην «Κ.Ελ. 23-3-2013 δημοσιεύεται και

σχολιάζεται καυστικά, η απαντητική επιστολή του

Παρασκευά Νομικού, Ειδικού Γραμματέα του

ΣΕΕΔΔ και Προέδρου της αρμόδιας επιτροπής επι-

λογής, η οποία κοινοποιείται και στον κ. Υπουργό

και η οποία αποτελεί μάλλον ομολογία ενοχής

παρά εκδήλωση διαμαρτυρίας, επιβεβαιώνοντας

πλήρως τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα. Κατ’

αυτόν τον τρόπο, καταφέρεται βαρύτατο πλήγμα

στο κύρος του ΣΕΕΔΔ από τον ίδιο τον προϊστά-

μενό του.  

«Tεράστια τα ελλείμματα γερμανικών

τραπεζών από θαλασσοδάνεια»

Ερώτηση Νίκου Χουντή προς Κομισιόν

Το τεράστιο ζήτημα των προβληματικών δανείων του γερμανικού

τραπεζικού τομέα προς τη ναυπηγική βιομηχανία και Γερμανούς

και άλλους εφοπλιστές, φέρνει με ερώτησή του στο ΕυρωΚοινο-

βούλιο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.

Ο Ελληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του αναφέρεται σε

έκθεση του οίκου Moody’s αλλά και δηλώσεις μέλους του δι-

οικητικού συμβουλίου της Deutsche Bundesbank, σύμφωνα με

τις οποίες το γερμανικό τραπεζικό σύστημα είναι εκτεθειμένο

με ποσό μεγαλύτερο των 100 δις ευρώ στο ναυτιλιακό τομέα,

ποσό «υπερδιπλάσιο από το σύνολο της αξίας των ομολόγων
Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, που
κατέχουν οι ίδιες τράπεζες»!

Στην ερώτησή του, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Χουντής ζητά από

την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κίνδυνο στον οποίο έχουν

εκτεθεί οι γερμανικές τράπεζες και να απαντήσει σχετικά με

την επάρκεια του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, γι’ αυτές τις

περιπτώσεις. Καλεί την Επιτροπή να αποφανθεί για τον τρόπο

κάλυψης των ελλειμμάτων.

«Συναρμοδιότητες και καθυστερήσεις

θέτουν σε κίνδυνο το Κτήμα Τατοΐου»

Ερώτηση του βουλευτή N.Δ.

Κυριάκου Μητσοτάκη

«Τα 42.000 στρέμματα του Κτήματος Τατοΐου απο-

τελούν αναμφίβολα έναν χώρο ανεκτίμητης περι-

βαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας για την Αττική. Παρά το

γεγονός ότι επί ενάμισι χρόνο γίνεται συζήτηση για την προ-
στασία και την ανάδειξή του, καμία ουσιαστική πρόοδος δεν
φαίνεται να έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα». Αυτό επισημαίνει,

μεταξύ άλλων, σε ερώτηση που κατέθεσε, σήμερα, ο βουλευ-

τής Β’ Αθηνών της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας απαν-

τήσει από τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

καθώς και Υπ. Οικονομικών.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζητάει από τους τρεις υπουργούς να ενημε-

ρωθεί για το ποια συγκεκριμένα άμεσα μέτρα προτίθενται να λά-

βουν ώστε να προστατευθεί το Κτήμα Τατοΐου, σε ποιο στάδιο

βρίσκεται η υλοποίηση της μελέτης του ΟΡΣΑ για το μέλλον του

Τατοΐου και αν έχει επιλεγεί ο ενιαίος φορέας που θα αναλάβει

οριστικά την εφαρμογή του σχεδίου αξιοποίησης του Κτήματος.

Με ερώτησή τους στη Βουλή, τέσσερις

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Χαρά Καφαν-

τάρη, Ηρώ  Διώτη, Γιώργος Πάντζας &

Θανάσης Πετράκος), προς τους αρμόδι-

ους Υπουργούς, φέρνουν το θέμα της

εγκατάστασης 6 μονάδων καύσης βιομά-

ζας, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας.

Οπως σημειώνουν η εγκατάσταση εγίνε-

ται  με την μέθοδο αεριοποίησης βιομά-

ζας και καύση του παραγόμενου syngas

(ενώ κακώς αναφέρεται στην Μ.Π.Ε. σαν

παραγωγή βιοαερίου, με το οποίο δεν

έχει καμία σχέση).

Το θέμα αναβλήθηκε στο Περιφερειακό

Συμβούλιο γιατί ζητήθηκαν επιπλέον

στοιχεία από τον επενδυτή, αλλά τα ερω-

τηματικά παραμένουν.

Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την δη-

μιουργία 6 μονάδων καύσης βιομάζας,

ισχύος ≤ 1 ΜW  η κάθε μια. Η εγκατά-

σταση των μονάδων θα γίνει σε παρακεί-

μενα και όμορα οικόπεδα, όπως φαίνεται

και στον κατατεθειμένο χάρτη στην Πε-

ριφέρεια Αττικής, ενώ βρίσκονται υπό

ενιαίο οικονομικό, εφοδιαστικό και διοι-

κητικό καθεστώς. Κατόπιν τούτου είναι

προφανές ότι είναι μια ενιαία παραγω-

γική μονάδα. Η ίδια η εταιρεία άλλωστε

φέρεται ότι παραδέχεται ότι η κατάτμηση

της μονάδας των 6 ΜW σε 6 μονάδες του

1 MW έγινε αποκλειστικά και μόνο, για

επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικα-

σίας και παράκαμψη ουσιαστικά της κεί-

μενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα για

παράκαμψη της αδειοδότησης από την

ΡΑΕ. 

Επιπλέον το επενδυτικό σχήμα δηλώνει

ότι το καύσιμο της μονάδας είναι βιομάζα

από καλλιέργεια ευκαλύπτων και μί-

σχανθου ενώ τα επενδυτικά σχέδια προ-

βλέπουν την «αξιοποίηση»

300.000-800.000 στρεμμάτων για την

καλλιέργεια τους σε Βοιωτία, Εύβοια και

Φθιώτιδα, χωρίς όμως να παρουσιάσει

προσύμφωνα καλλιέργειας, συμβόλαια

μίσθωσης ή παρόμοια έγγραφα που να

αποδεικνύουν τον ισχυρισμό τους.

Επειδή:

▪ Η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την πολι-

τική των μνημονίων έχει ως κεντρικό κρι-

τήριο της αντίληψής της τα κέρδη και την

διευκόλυνση των «επενδυτών» και μόνο.

▪ Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση τέ-

τοιων μεγάλων μονάδων δεν μπορεί να

είναι με μοναδικό κριτήριο τι θέλει ο

κάθε επενδυτής κάθε φορά, αφού η κυ-

βέρνηση, πιστή στις μνημονιακές δε-

σμεύσεις δεν έχει ουσιαστικό μεσο- και

μακρόπνοο ενεργειακό σχεδιασμό με ου-

σιαστικά κριτήρια για την χωροθέτηση

ενεργειακών μονάδων.

▪ Η περιοχή είναι ήδη πολύ επιβαρημένη

από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

▪ Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως,

όπου η αλλαγή χρήσεων γης και η καλ-

λιέργεια βιομάζας πραγματοποιήθηκε

χωρίς επαρκή σχεδιασμό και μελέτη, δη-

μιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα,

που έθεσαν σε κίνδυνο ακόμα και την

διατροφική επάρκεια χωρών. Πόσον μάλ-

λον,   σε περιπτώσεις  που οι επενδυτές

επιβάλλουν  την αλλαγή χρήσεων γης σε

800.000 στρέμματα για την καλλιέργεια

ενεργειακών φυτών (μίσχανθου και ευ-

καλύπτου), με σκοπό την αναγκαία τρο-

φοδοσία μιας μονάδας από 6

υπομονάδες, συνολικής ισχύος μόλις 6

MW.

Δεδομένου ότι, η εγκατάσταση τέτοιων

μονάδων με εκπομπές αερίων ρύπων,

που βρίσκονται στα ανώτερα οριακά επί-

πεδα με μεγάλη πιθανότητα να  υπερβαί-

νουν κατά πολύ τις θεσμοθετημένες

τιμές των περιβαλλοντικών ορίων, προ-

καλούν σημαντική ρύπανση στην πε-

ριοχή.

Πρόχειρα και χωρίς σχεδιασμό προχωρούν

σε εγκαταστάσεις μονάδων βιομάζας στην

Ανατ. Αττική
Ερώτηση τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
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ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΩΛ6-ΔΙΩΑΔΑ: ΒΕ2ΩΩΛ6-ΔΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 4/4/2013
Αρ. Πρωτ: 9724

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσ-
σει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή, για την εκτέλεση της
«Καταπολέμησης της βαμβακάδας,
Marchallina Hellenica», αρ. μελ.
9/2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
/2013 απόφαση Οικονομικής Επι-
τροπής και τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η οποία προ-
στέθηκε με την παρ. 13 άρθρου 20
Ν.3731/08, το άρθρο 83 του
Ν.2362/1995, το άρθρο 72 του Ν
3852/10, την υπ’ αριθμ. 2/45564/01
απόφαση του Υπ. Οικονομικών, την
Υ.Α. 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β11-8-
2010.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό
των 29.833,65 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-

πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 18 η Απριλίου 2013,
ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών 10:00π.μ και
ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμ-
πειρία και παρέχουν εχέγγυα άρ-
τιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή 1.491,69€ και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
πληροφορίες με τηλ: 210.6604719,
(1ος όρ.) και ώρες 9:00-13:00 μ.μ.
Η δαπάνη για την δημοσίευση βα-
ρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δημάρχου Ζούτσος Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 4/4/2013
Αρ. Πρωτ: 9728

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσ-
σει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή, για την εκτέλεση της
«Υπηρεσίες συντήρησης πρασί-
νου», αρ. με. 8/2013, σύμφωνα με
την υπ. αριθμ. 35/2012 απόφαση Οι-
κονομικής Επιτροπής και τις διατά-
ξεις του Ν. 3463/2006, του Π.Δ.
28/80 και της παρ. 9 του αρθρου 9
του Ν. 2623/1998, το άρθρο 72 του
Ν. 3852/10.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό
των 149.648,78 ευρώ με Φ.Π.Α.
23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού

Ιθάκης 12, την 25η Απριλίου 2013,
ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και
ώρα λήξης την 10.30 π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμ-
πειρία και παρέχουν εχέγγυα άρ-
τιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή 7482,44€ και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
τηλ. 2120 6604.719, (1ος όρ.) και
ώρες 9:00 - 14:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύ-
νει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 6 μμ

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

· Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και

Δημόσιου Τομέα

·  Συλλογικότητες για προειδοποιητική Λαϊκή Στάση

Πληρωμών τον Απρίλη-

‘’ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ –
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ’’

* Προσυγκέντρωση και Αναχώρηση μπροστά από το

Δημαρχείο Βούλας

H Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εργαζομένων (ΠΟΕ) στους

ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της ση-

μειώνει ότι: «οι τρεις συνά-

δελφοι βρίσκονταν, όπως

όφειλαν, δίπλα στους συνα-

δέλφους τους στο Δήμο

Ηρακλείου που το 2007,

αγωνίζονταν για την διεκδί-

κηση των δεδουλευμένων

6-8 μηνών που τους οφεί-

λονταν, αλλά και το δι-

καίωμά τους στην εργασία

με έναν πολυήμερο (27 ημε-

ρών) επιτυχημένο αγώνα.

Ο στόχος της καταδικαστι-

κής απόφασης είναι να χτυ-

πηθεί το δικαίωμα των εργα-

ζομένων να αντιστέκονται,

να αγωνίζονται και να διεκ-

δικούν ενωμένοι ενάντια

στην πολιτική που ισοπεδώ-

νει τα δικαιώματα και τις

ζωές μας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι καταδι-

κάστηκαν παρότι στη δίωρη

ακροαματική διαδικασία δεν

προέκυψε κανένα επιβαρυν-

τικό στοιχείο ούτε καν από

την κατάθεση του Αστυνο-

μικού Διευθυντή από το

τμήμα της περιοχής. Ακο-

λούθησε διακοπή μιας ώρας,

για να προτείνει ο Εισαγγε-

λέας την ενοχή των τριών

συναδέλφων με το πρωτο-

φανές σκεπτικό ότι και μόνο

η παρουσία τους ασκούσε

ψυχολογική βία σε όσους

τυχόν ήθελαν να δουλέ-

ψουν. 

Η καταδικαστική απόφαση

στρέφεται ενάντια στο κί-

νημα των εργαζομένων

στους Δήμους και την Αυτο-

διοίκηση, που παλεύει ενάν-

τια στην υλοποίηση των

Μνημονίων από κυβέρνηση

και αιρετούς υπό την υψηλή

εποπτεία των Φούχτελ και

Ράιχενμπαχ. 

Στρέφεται ενάντια στο μα-

χόμενο συνδικαλιστικό κί-

νημα της χώρας και

ειδικότερα ενάντια σε μια

Ομοσπονδία που έχει επιλέ-

ξει την μετωπική σύγκρουση

με τα Μνημόνια και τους

εκάστοτε εκφραστές τους,

που αγωνίζεται να ορθώσει

φραγμό στην πολιτική που

εξαθλιώνει τους εργαζόμε-

νους και έχει οδηγήσει την

ανεργία κοντά στο 30%.

ΒΕΑΛΩΛΝ-ΓΩ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27.3.2013
Αρ. Πρωτ. 5270

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
177.735,00€ (με ΦΠΑ 23%)
5
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας:
Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικο-
νομικά χαμηλότερη προσφορά για
την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012», προϋπολογι-
σμού δαπάνης 177.735,00€ με ΦΠΑ
23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
2/2013 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνι-
σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία το Π.Δ.
28/1980, το Ν. 3463/2006 καθώς και
τις λοιπές ερμηνευτικές προς
αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 22α Απριλίου 2013,

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ.
- 11:00 π.μ. (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Εγγύηση συμμετοχής 2% της συ-
νολικής ενδεικτικά προϋπολογι-
σθείσης τιμής της υπ’ αριθμ. 2/2013
μελέτης του Δήμου συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. σε εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας που θα απευθύνεται προς το
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οταν η προσφορά αφορά συγκεκρι-
μένες ομάδες εργασιών, γίνεται
δεκτή και στην περίπτωση που η εγ-
γύηση καλύπτει το προαναφερό-
μενο ποσοστό 2% όχι επί του
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της μελέτης, αλλά επί του
μέρους του που αντιστοιχεί στο
μέρος των ομάδων εργασιών που
προσφέρονται. Σε αυτή την περί-
πτωση όμως η κατακύρωση περιορί-
ζεται για το μέρος των ομάδων
εργασιών που καλύπτεται από την
εγγύηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζτήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλ. 22990 20167.
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης

Καταδικάστηκαν 3 συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ γιατί 

υποστήριξαν απεργιακή κινητοποίηση συναδέλφων!

Αλλη μια κίνηση τρομοκράτησης;

Καταδίκη σε εξάμηνη φυλάκιση αποφάσισε το Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθη-

νών, για τρεις συνδικαλιστές της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. -Αδαμόπουλο Νίκο,  Μέλος της Ε.Ε.

της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας, Κα-

ραγεώργου Βασιλική, Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου Αττικής

και πρώην μέλος της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Μαυρουδή Νίκου, Συνδικαλιστή-μέλος

του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας και εκλεγμένο μέλος του Δ΄

Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών- επειδή το 2007 στήριξαν θεσμικά

και πραγματικά τον απεργιακό αγώνα των συναδέλφων τους στο Δήμο Ηρακλείου.

Ενημερωτική ημερίδα
σε πρόγραμμα για νέους

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» με αφορμή την Έναρξη

του Νέου επιδοτούμενου Προγράμματος με επιταγή εισό-

δου voucher στην αγορά εργασίας για 35.000 άνεργους

νέους έως 29 ετών, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα –

Παρουσίαση  και προσκαλεί κάθε πολίτη να την παρακολου-

θήσει, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα έχει τις

απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλει αίτηση συμμετο-

χής. Κεντρικός Ομιλητής ο Γαβριήλ Ιορδάνογλου, Γενικός

Διευθυντής του ΚΕΚ ΣΒΙΕ

Η Εκδήλωση θα διεξαχθεί  στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»,  δίπλα από

το Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  (Λεωφ. Κων. Κα-

ραμανλή 18) την Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 19:30

Τηλ. Επικοινωνίας  210 – 9657957

Site: www.nhof.eu, e-mail: omilos@nhof.eu

Η δράση περιλαμβάνει:

Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότη-

τες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).

Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών.

Ωφελούμενοι είναι: Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, Άνεργοι

απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

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.

ΖΗΤΕΙ Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύ-

λαξη παιδιών ή ηλικιωμένων. 

Τηλ. 6984 752597

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ του   ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ   και

της ΒΕΝΕΤΙΑΣ, το γένος ΜΑΥΡΙΚΗ, που γεννήθηκε

στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ και η

ΖΩΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΕΛΕΝΗΣ,

το γένος ΘΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ENOIKIAZETAI 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 μπαλ-
κόνι και τέντες, 50μ. από την παραλία LA COSTA. Τιμή:
250 ευρώ. κα Αναστασία τηλ: 6909137555 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια δια-
μερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.

Τηλ. 6973 246887.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση, STUDIO

Μανικιούρ -Πεντικιούρ - Αισθητική, δεκαετίας στο κέν-

τρο της Γλυφάδας επί της Μεταξά σε πολύ λογική τιμή

λόγω μετακόμισης. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 χρό-

νια. τηλ. επικοινωνίας 6940655679. 

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTEIΤΑΙ Babysitter. Ζητείται κυρία μη κα-

πνίστρια για φύλαξη αγοριού 1 έτους, για τους μήνες

Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες

8.00-18.00. Περιοχή Θυμάρι. Τηλ 694-8171567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ "ΓΛΥΦΑΔΑ (ΚΥΠΡΟΥ) - ΔΙΑ-

ΜΕΡΙΣΜΑ Β΄ορόφου 50 τ.μ. -ΤΕΝΤΕΣ - A/C στο

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ - ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕ-

ΡΑΝΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ &

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ -  450 ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. 210-8951010, 6944646160

MAΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κυριάκος Κακαλέτρης
28 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας

στην προετοιμασία

Πανελλαδικών εξετάσεων
Ιδιαίτερα ή ολιγομελή τμήματα

Παναγούλη 13 Βουλιαγμένη - Τηλ. 6944429670 - 210 9671

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε. Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:            22953 20328
«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της αριθμ.
11389/1993 απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και
ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρ-
θρου 23), και τις σχετικές ερμηνευ-
τικές εγκυκλίους.
2. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) 
3. Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαί-
τερα το άρθρο 209
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.
2286/1995.
5. Την υπ. αρίθμ. Π1/3306/
03.11.2010/ ΦΕΚ 1789/Β//
12.11.2010
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου,
στον Κ.Α. 35.7322.0001  στον οποίο
προβλέπεται πίστωση 73.308,00 €
για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
7. Την απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής περί έγκρισης μελέτης και κα-
τάρτισης των όρων διακήρυξης.
8. Την υπ’ αριθμ. 20/2012 μελέτης

της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού
9. Την ανάγκη του Δήμου για την
προμήθεια των αναφερόμενων στο
θέμα ειδών.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :

4984/06-03-2013)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνι-
σμού με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ-
ΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ.11389/93) για την
«Περίφραξη κοινοχρήστων χώρων
και εγκαταστάσεων του Δήμου»,
με κριτήριο με κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
των τιμών του προϋπολογισμού της
μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 -   19015  Ωρωπός)
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
στις 12/04/2013 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προ-
ηγουμένη εργάσιμη ημέρα της απο-
σφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυ-
τοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια είναι 59.600,00€
πλέον 13.708,00€ για δαπάνη ΦΠΑ
23% ήτοι σύνολο δαπάνης
73.308,00€. Θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους του Δήμου Ωρω-
πού στον Κ.Α. 35.7322.0001 με
τίτλο: «Περίφραξη δημοτικών
χώρων» και  εγκεκριμένη πίστωση
73.800,00 €. 
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής η
οποία εκδίδεται για το ποσό των
3.664,40 € που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 5% επί της συνολικής προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη ήτοι τουλάχι-
στον επτά (7) μηνών. Γενικά ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚ-
ΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δη-
μοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00
έως 13:30 μέχρι και τις 11/04/2013.   
Τα έγγραφα της προμήθειας και
πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν
από τα γραφεία του Δήμου  Ωρω-
πού, έως και 1 εργάσιμη ημέρα πριν
την ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών όπως αναφέρεται στο
άρθρο 4 της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπτερα 
ή διαβάστε τη 
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ

ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655,

6937 153052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 5/4/2013 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 14816
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Τη  διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με
έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστο-
ποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013 συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  73.768,88 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επι-
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 11/4/2013 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα
10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς
και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200). Επίσης η δια-
κήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στη ιστοσελίδα του
Δήμου “www.spata-artemis.gr”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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 

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρουργός 

κεφαλής και τραχήλου
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ. &

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

Δέχεται με ραντεβού: Βυζαντίνου 9 Παλλήνη, 1ος ορ.

Τηλ. 6944 311 163,  210 723 1723 
E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr 

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

MAITRISE PARIS 10 -NANTERRE

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εικοσιπενταετής κλινική εμπειρία 

σε νοσοκομειακή μονάδα για νέους.

Αιόλου 19 Βάρκιζα  - τηλ. 210 8973.250 - 6932 113822

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877



ΕΒΔΟΜΗ  6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, 27/3,

συζητήθηκε προ ημερησίας η πληροφορία ότι επίκειται το

κλείσιμο του Κέντρου Υγείας Βάρης.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Μαρία Κανέλλου ήταν η ειση-

γήτρια του θέματος, το οποίο γνωρίζει καλά αφού είναι και

εργαζόμενη στο Κέντρο Υγείας Βάρης.

Ενημέρωσε λοιπόν η πρόεδρος το σώμα ότι:

«Τον τελευταίο καιρό γίνομαι αποδέκτης του φόβου και της
ανησυχίας των κατοίκων της περιοχής μας για το θέμα της
λειτουργίας του Κέντρου Υγείας της Βάρης, τόσο ως Πρό-
εδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας όσο και
ως εργαζόμενη του Κέντρου Υγείας της Βάρης.
Δυστυχώς οι εξελίξεις στην χώρα μας πάνω στην Δημόσια Δι-

οίκηση είναι ραγδαίες και έχουν ως γνώμονα μόνο τις οικονο-

μίες κλίμακας.

Όμως πρέπει να σταματήσουν οι αλλαγές που θέτουν σε κίν-

δυνο και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας. 

Το Κέντρο Υγείας της Βάρης επιτελεί υπηρεσίες ζωτικής ση-

μασίας παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη στις

περιοχές της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης καθώς και στις

περιοχές της Αγ. Μαρίνας, Κιτσίου, Σκάρπιζας και γενικώς

όλης της νοτιοανατολικής Αττικής.

Το σημαντικότερο δε είναι η παροχή πρώτων βοηθειών και
αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών τα οποία εάν το
Κέντρου Υγείας κλείσει θα πρέπει να πηγαίνουν σε νοσο-
κομεία της Αθήνας, γεγονός απαράδεκτο και ανέφικτο. Επί-
σης πρέπει  να υπάρξει μέριμνα και αίτημα από τον δήμο

μας ώστε η γιατρός κ. Κραβαρίτου, η οποία έχει έρθει με
απόσπαση από τη Κ.Υ. Μυκόνου να παραμείνει στην πε-
ριοχή μας καθώς το Κ.Υ. Βάρης αντιμετωπίζει τεράστιο
πρόβλημα ενόψει τις συνταξιοδότησης ενός εκ των τεσσά-
ρων ιατρών. Ως φυσικό επακόλουθο οι τρεις εναπομείναν-
τες ιατροί δεν δύνανται να καλύψουν τις εφημερίες του
μήνα και ως εκ τούτου θα οδηγηθούμε στην υπολειτουργία
ενός τόσο σημαντικού Κέντρου Υγείας.

Όλα τα Νότια Προάστια εξυπηρετούνται από το Νοσοκο-
μείο της Βούλας και όταν αυτό δεν έχει εφημερία, εφημε-
ρεύει το Κέντρο Υγείας της Βάρης παρέχοντας πρώτες
βοήθειες.  Το Κέντρο Υγείας Βάρης τον τελευταίο  χρόνο
υπολειτουργεί,   καθότι  δεν εφημερεύει  οκτώ (8) ημέρες
το μήνα.  Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας στο οποίο και
ανήκει, ενημέρωσε το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας ότι
προτίθεται να σταματήσει τη Λειτουργία του  όλα τα Σαβ-
βατοκύριακα του μήνα.»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομό-

φωνα (11/2013) στην έκδοση υπομνήματος που θα σταλεί

προς όλους τους αρμόδιους φορείς, το οποίο μεταξύ

άλλων γράφει: 

«Η λειτουργία του Κέντρου  Υγείας Βάρης, καθ’ όλο το

24ωρο, κρίνεται αναγκαία, για την παροχή υπηρεσιών πρω-

τοβάθμιας φροντίδας Υγείας, πρώτες βοήθειες κ.λ.π.,  τόσο

για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της  περιοχής όλης της

ακτίνας (Βάρη -Βούλα-Βουλιαγμένη, Κίτσι Κορωπίου, Γλυ-

φάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, κ.λ.π.). Στα Νότια Προάστια

δεν υπάρχει άλλο Νοσοκομείο, εκτός του Ασκληπιείου Βού-

λας που έχει Γενική εφημερία μόνο οκτώ (8) ημέρες το

μήνα. 

Η περιοχή του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης  είναι

και τουριστική, άρα κατά τους θερινούς μήνες κατακλύζεται

από χιλιάδες λουόμενους,  πέραν των πενήντα χιλιάδων

κατοίκων του Δήμου και των διακοσίων χιλιάδων της ευρύ-

τερης  περιοχής

Στην περιοχή ευθύνης του υπάρχει μεγάλος αριθμός σχο-

λείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης

καθώς επίσης και  παιδικοί σταθμοί με παιδιά προσχολικής

ηλικίας.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε την αναβάθμιση του

Κέντρου Υγείας, που είναι και πάγιο αίτημα των φορέων

και των κατοίκων της περιοχής μας, την παραμονή της για-

τρού κ. Κραβαρίτου στο Κ.Υ. Βάρης η οποία κρίνεται ανα-

γκαία για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και

διαμαρτυρόμαστε έντονα για την προσπάθεια ουσιαστικής

κατάργησής του.»

Το παρόν ψήφισμα να τεθεί υπόψη του Αρμοδίου Υπουρ-

γείου Υγείας καθώς και σε οιονδήποτε αρμόδιο και να συ-

νυπογράψουν και οι Σύλλογοι που παρίστανται στην

συνεδρίαση ή επιθυμούν.

Κλείνει το Κέντρο Υγείας Βάρης;

Ολοκληρώθηκε το πρό-

γραμμα  παιδιατρικού ελέγ-

χου και σκολίωσης,  σε

μαθητές σχολείων του

Δήμου Παλλήνης.

Για την φετινή σχολική χρο-

νιά το πρόγραμμα ελέγχου

σκολίωσης σε μαθητές Δ΄ &

ΣΤ΄ των Δημοτικών σχολείων

του Δήμου Παλλήνης το

οποίο ξεκίνησε στις

11/10/2012 ολοκληρώθηκε.

Το πρόγραμμα πραγματοποι-

ήθηκε σε συνεργασία του

τμήματος Προστασίας και

Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας με τον εθελοντή

ιατρό χειρουργό ορθοπεδικό

Μπαμπαλή Γεώργιο.

Στη διάρκεια του προγράμ-

ματος εξετάστηκαν 754 μα-

θητές Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων και

των 14 Δημοτικών σχο-

λείων του Καλλικρατικού

Δήμου Παλλήνης.

Παράλληλα πραγματοποι-

ήθηκε ο έλεγχος προληπτι-

κής ιατρικής από το τμήμα

Προστασίας & Προαγωγής

της Δημόσιας Υγείας του

Δήμου σε συνεργασία με το

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγιών Πόλεων – Προαγω-

γής Υγείας με την πολύτιμη

βοήθεια των εθελοντών για-

τρών  Νικητόπουλου Κων-

σταντίνου (ορθοπεδικού),

Βελτσίστα Αλεξάνδρας

(παιδιάτρου) και Παντιώρα

Αγγελικής (παιδιάτρου) .

Στα τρία σχολεία που επι-

λέχθηκαν να συμμετάσχουν

στο πρόγραμμα ( 4ο Δημο-

τικό Σχολείο Παλλήνης, 1ο

Γυμνάσιο Ανθούσας & 1ο

Γυμνάσιο Γέρακα) δέχθηκαν

και εξετάστηκαν 170 μαθη-

τές.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ

ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30. Πληροφο-

ρίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213 2030.311.

Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής

στα σχολεία του Δήμου Παλλήνης
εξετάστηκαν 754 μαθητές

«Οι συχνότερες ρευματικές

παθήσεις  κι η θεραπεία τους»

Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Οι συχνότερες ρευματικές
παθήσεις και η θεραπεία τους» διοργανώνει ο Δήμος

Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Υγείας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου,

στις 7 μμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» (Λεωφόρος Κ.

Καραμανλή 18, παραλία Βούλας). 

Ομιλήτρια θα είναι η Λουκία Κουτσογεωργοπούλου, Επι-

μελήτρια Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

«Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα -

Πρόληψη και  Αντιμετώπιση»

Επιμορφωτική Ημερίδα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Νοσή-
ματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα- Πρόληψη και  Αντιμε-
τώπιση», θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου,  ώρα:

19.30, στο Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης, το οποίο συ-

στεγάζεται με το 1ο Λύκειο Παλλήνης, (16ο χλμ. Λεωφ.

Μαραθώνος). Εισηγητής θα είναι ο Ψυχολόγος Λιάντης

Ηλίας, Εκπρόσωπος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 8/4,  kιν: 6944831880 

mail: anthyg26@yahoo.gr           
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Κυπελλούχος Ελλάδος Μπάσκετ Γυναικών, ο Πρωτέας
Kυπελλούχος ο Πρωτέας Βούλας!  Σε έναν συγκλονι-

στικό τελικό κέρδισε την ομάδα του ΠΑΟΚ 52-50,  στο

κλειστό της Νέας Ιωνίας του Βόλου, και κατέκτησε πα-

νάξια τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδος Γυναικών. Ο

Πρωτέας είναι η πρώτη ομάδα, που αν και αγωνίζεται

στην Α2 κατηγορία, κερδίζει το Κύπελλο Ελλάδος. Οι

παίκτριες της ομάδας αγωνίστηκαν με τρομερό πάθος

και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με ένα καλάθι της

Τούλας Μαγαλιού (MVP και πρώτη σκόρερ του τουρ-

νουά) 2,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα! 

Ο Πρωτέας βρίσκεται αήττητος στην πρώτη θέση της

βαθμολογίας του ομίλου του νότου στην Α2 με 17 νίκες,

μία αγωνιστική πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 26-34, 35-41, 50-52

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (προπονητής ο Αλέκος Δάγλας): Δα-

σκαλοπούλου 14 (2), Μαγαλιού 15 (2), Μπαρμπερίδου 3

(1), Παυλοπούλου 1, Φασούλα 2, Νικολοπούλου 8, Στυ-

λιάρα, Βλάχου 9, Τετενέ

ΠΑΟΚ (προπονήτρια η Ελευθερία Παπαδοπούλου): Στα-

μολάμπρου 12 (1), Αυτζή 5 (1), Σπανίδου 11 (1), Γιαννο-

πούλου 6, Βασιλειάδου 14 (1), Ντεσρος 2.

Ο επόμενος και τελευταίος αγώνας για την 18η Αγωνι-

στική του Πρωταθλήματος, μετά την αλλαγή έδρας,

στην αναμέτρηση Φ.Ε.Α - Πρωτέας Βούλας, και έπειτα

από συμφωνία των δύο Σωματείων  θα πραγματοποιηθεί

στο γήπεδο  της Βούλας.
Tην Κυριακή 7/4 στον αγώνα των γυναικών με την Φ.Ε.Α.

που θα ξεκινήσει στις 12.00, μετά το τέλος του αγώνα θα

γίνει η απονομή του κυπέλλου του Πρωταθλητή της Α2

Εθνικής Κατηγορίας,  από την Ε.Ο.Κ. [Ελληνική Ομοσπον-

δία Καλαθοσφαίρισης].

Ο Δήμαρχος 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συγχαίρει

Mε επιστολή του ο δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς, συγ-

χαίρει τις αθλήτριες, τον προπονητή και όλο τον Ομιλο για

τη μεγάλη του επιτυχία, να στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδος

με τις γυναίκες. 

Γράφει μεταξύ άλλων:

Εκ μέρους όλων των συμπολιτών μας, θα ήθελα να σας
συγχαρώ θερμά για την κατάκτηση του τίτλου του Κυπελ-
λούχου Ελλάδος Γυναικών. 
[...]
Χάρη στις εκπληκτικές εμφανίσεις της και στην υποστήριξη
των φιλάθλων της, η ομάδα μας έκανε το όνειρο πραγμα-
τικότητα! 
Κατάφερε να γράψει τη δική της σελίδα στην ιστορία του
αθλήματος, ως η πρώτη ομάδα της Α2 κατηγορίας που κα-
τακτά το κύπελλο. Επικρατώντας απέναντι στις καλύτερες
ελληνικές ομάδες, κέρδισε το θαυμασμό των αντιπάλων

της, αλλά και  ολόκληρου του αθλητικού κόσμου. Απέδειξε
ότι όταν υπάρχει αγωνιστικότητα και συλλογική προσπά-
θεια, κανένας στόχος δεν είναι ανέφικτος. 

Ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο

των 3Β στη συνεδρίαση της 3η Απριλίου, έδωσαν

πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και τους

αθλητές, που διακρίθηκαν και είναι πράγματι πολ-

λές οι νίκες που πέτυχαν οι αθλητικοί Σύλλογοι και

οι αθλητές των 3Β.

ΕΣΚΑΝΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ: 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗ 74 - 20

Το ΜΙΝΙ Πρωτέα νίκησε εύκολα τη Βάρη, 74-20, στις 30.3.
Δεκάλεπτα: 16-03, 24-07, 20-04, 14-06.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ρέππας Π.): Χούπης Β.(2), Τσακναρίδης Β.(8),

Μυλωνάκης Μ.(18), Νικολάκης Κ.(11), Πρέκας Δ.(6), Κεκλίκογλου

Κ.(2), Ακριτόπουλος Φ.(2), Μιχαήλ Κ.(1), Πρωτόπαπας Κ.(9), Γάρ-

γαλης Β.(13), και Μιχαήλ Α.(2).

Επόμενος Αγώνας : Κυριακή 07.04.13

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 16.30 Γήπεδο ΜΙΛΩΝΑ:  ΜΙΛΩΝΑΣ -

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Πανευτηχής ο Γιάννης Πλουμίδης αγκαλιάζει το Δήμαρχο Σπ. Πανά και τον
αντιδήμαρχο Νίκο Ζαχαράτο.

Η ομάδα ανδρών το Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, στην επιτραπέζια

αντισφαίριση κατέκτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα της

Α2  Εθνικής κατηγορίας και θα διεκδικήσει την άνοδό της

στην Α1  σε αγώνες  ΜΠΑΡΑΖ   που θα διεξαχθούν στις 20

& 21 Απριλίου.

Κατάκτηση και οι γυναίκες

Η ομάδα γυναικών του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ,  στην επιτραπέ-

ζια αντισφαίριση, κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Β’ Εθνική

κατηγορία και θα διεκδικήσει την άνοδο της στην Α2

Εθνική κατηγορία. 

Στο δρόμο προς την κορυφή ο Αρης Βούλας

Aπό αριστερά. Τσαχάκης  Μιχάλης – Μαριόλης  Πέτρος - Λίλης
Γιώργος - Τσαρσιταλίδης  Χρήστος και Παίκτης/Προπονητής
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Aπό αριστερά. Πεχλιβανίδη Φοίβη - Φίσερ Έλλη – Τσαχάκη
Φρόσω – Πατεράκη Στέλλα  –  Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια – Προπο-
νητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
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ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ  

Ο ρομαντικός και αρχαιολογικός χώρος της Πνύκας,

η καρδιά της άμεσης δημοκρατίας στην αρχαιότητα

είναι ο επόμενος ποδηλατικός προορισμός των ΠΟ-

ΔΗΛΑΤΩΝ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ για την Παρασκευή  12

Απριλίου, ώρα 8.30μ.μ. από την αφετηρία ΤΡΑΜ

στη Βούλα.

Δεν ξεχνάμε: νερό- έξτρα σαμπρέλα -κράνος και

την καλή μας διάθεση. Αυτονόητο είναι πως τα  πο-

δήλατά μας θα είναι λειτουργικά και θα έχουνε

φώτα. Ενεργούμε όλοι σαν  ομάδα  και ο τι και να

γίνει σταματάμε για βοήθεια. 

Τηλ 6977990887

Αγώνες ποδοσφαίρου της

Μητρόπολης Γλυφάδας & 3Β

Πραγματοποιήθηκε ἡ κλήρωση τῶν ἀγώνων ποδο-

σφαίρου, που οργανώνει η Μητρόπολη  Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης 

και αφορά την περίοδο 2012-2013 και η ὁποία ἔχει

ὡς ἑξῆς:

Προημιτελικά Ἀγοριῶν Δημοτικοῦ Σχολείου:

Σάββατο ἤ Κυριακή 6-7 Ἀπριλίου τρ. ἔ..

Ἅγιος Νικόλαος Γλυφάδας - Ἁγία Τριάδα Γλυφάδας

Ἅγιος Νεκτάριος Βούλας – Κοίμηση Δικηγορικῶν

Κοίμηση Βούλας – Κοίμηση Καραπάνου

Προημιτελικά Ἀγοριῶν Γυμνασίου:

Σάββατο ἤ Κυριακή 6-7 Ἀπριλίου τρ. ἔ..

Κοίμηση Βούλας - Κοίμηση Δικηγορικῶν

Κοίμηση Βάρκιζας - Κοίμηση Καραπάνου

Ἅγιος Νεκτάριος Βούλας - Ἅγιος Παντελεήμονας

Γλυφάδας

Ἡμιτελικά Ἀγοριῶν Δημοτικοῦ Σχολείου:

Σάββατο ἤ Κυριακή 13-14 Ἀπριλίου τρ. ἔ..

Οἱ δύο Νικήτριες ὁμάδες τῶν Προημιτελικῶν μέ τή

χειρότερη διαφορά τερμάτων

Ἡμιτελικά Ἀγοριῶν Γυμνασίου:

Σάββατο ἤ Κυριακή 13-14 Ἀπριλίου τρ. ἔ..

Οἱ δύο Νικήτριες ὁμάδες τῶν Προημιτελικῶν μέ τή

χειρότερη διαφορά τερμάτων

Ἡμιτελικά Ἀγοριῶν Λυκείου:

Σάββατο ἤ Κυριακή 13-14 Ἀπριλίου τρ. ἔ..

Κοίμηση Δικηγορικῶν - Ἅγιος Νικόλαος Γλυφάδας

Ρεπό: Εἰσόδια Γλυφάδας

Ἡμιτελικά Ἀποφοίτων Λυκείου:

Σάββατο ἤ Κυριακή 13-14 Ἀπριλίου τρ. ἔ..

Σαλοί Γλυφάδας - Ἀργοναῦτες Γλυφάδας

Ρωμιοί Γλυφάδας - Ἁγία Τριάδα Γλυφάδας

Τελικοί ὅλων τῶν Κατηγοριῶν τό Σάββατο 27 Ἀπρι-

λίου καί ὥρα 20:15.

Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν εἰς τό «Star Football

Club», Λεωφόρος Αλκυονίδων 4, Βούλα, τηλ. 210-

8954930.

Τά φύλλα ἀγῶνος νά ἀποστέλλωνται ἐντός 3

ἡμερῶν εἰς τό fax τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 210-

9657210.

ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” -  ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ

Στις 31.3 για τη β’ φάση των play off του πρωταθλήματος της Γ’

κατηγορίας Παίδων, η παιδική ομάδα, μετά από πολύ καλή εμ-

φάνιση, χωρίς να αφήσει περιθώριο στους αντιπάλους της, πρό-

σθεσε μια ακόμη νίκη απέναντι στην ομάδα της Ενωσης

Αμφιάλης ΑΠΣ, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 49-30.
Α.Ο. Βάρης: Μέρμηγκας Ι, 27 (5), Γκουγκούσης Ν. 11, Ιορδανίδης Θ. 9,

Γκέκας Θ. 2, Τουρκομιχάλης Ι., Βαρβαρήγος Ι., Πεχλεβανούδης Κ., Δου-

ραμάνης Α., Γαβρίλης, Κόντης Σ., Λεμπέσης Μ., Ξηρογιάννης Β.

Ενωση Αμφιάλης ΑΠΣ: Διανέλλος, Χαλκιαδάκης 2, Τρεμούλης,

Παπαντζίκος, Τσούφλας 4 Καγκάλης, Κουτσουβέρης 4, Χιωλός,

Τζανός Πέππας 16, Παμάκης 2, Καλιζάκος 2.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” 6 3 3/10 152-103 49

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 3 2/1 116-129 -13

ΕΝ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 4 4 40/4 132-168 -36

ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» - ΚΑΣΤΕΛΛΑ Α.Σ.

Νέα νίκη πρόσθεσε στο βιογραφικό της η εφηβική ομάδα μπάσκετ

του Α.Ο. Βάρης «Ο Αναγυρούς» στις 31/3 απέναντι στη ομάδα της

Καστέλας Α.Σ. εκτός έδρας με 51-49. Ο αγώνας ήταν στα πλαίσια

της β’ φάσης των play off του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας

εφήβων. 

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ: Καλαμπάκος 12(2), Τσίμος 5(1), Γκιοβάσο 4, Τόλης

4, Κατσάκος 9, Πελεκάνος 7, Κοτζαγεωργίου 4(1), Αποστόλου 3,

Λαμπρόπουλος Γ3.

Καστέλλα Α.Σ.: Μπάστας 9, Ελ Ταουαρκι, Μόρος, Λέσι 10(1),

Φουντουλάκης 10, Καλλιτζάκης 13(1) Αναστασίου Λέσι 3, Μπυλα-

ριάς 4.

Βαθμολογία

1. Καστέλλα ΑΣ 6 4 2/2 212 – 2039

2. Α.Ο. Βάρης 5 3 2/1 168 – 1635

3. Μανδραϊκός 4 3 1/2 145 – 159-14

ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

«Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Ηττήθηκε εκτός έδρας η Ανδρική ομάδα μπάσκετ του Α.Ο. Βάρης

στις 29/3 από την ομάδα της Προοδευτικής με σκορ 44 – 62. 

ΑΟ Βάρης “Αναγυρούς”: αγωνίστηκαν οι αθλητές: Καρατζάς, Ανε-

μοδούρας 9!1), Τόλης, Βιδάκης 15(3) Βουράνης 5(1), Μακροκάνης

2, Δαρμόγιαννης, Δημητριάδης 2, Αγαλιώτης 4, Γύφτος, Κατσιού-

λης 7(1), Καλαμπάκος.

Προοδευτική: Ντακούλιας 12(1), Καμπουρόπουλος, Μόμτσος και

Καρασούλας 13, Νικόλτσος 2, Παππάς, Αδράμης 6, Σαραντίδης 2,

Τζοβάρας 10(1), Κλιγκόπουλος Γ, Δαουτάκος 9(2)

Πρωτιές και στο τένις

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 17χρονη αθλήτρια Βασιλική Σιδέρη

του Αθλητικού ομίλου Βάρης «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» με την κατάκτηση

της 2η θέσης (στην ηλικία κάτω των 18 ετών) στο Ε1 Εθνικό πρω-

τάθλημα Τένις. Αυτή της η επιτυχία την έφερε στην 3η θέση της

Πανελλήνιας κατάταξης και Νο1 στην ηλικία της. 

Και στο 1ο Open Τουρνουά Τένις

Οι επιτυχίες του ομίλου δεν τελειώνουν, αφού και στο 1ο Open

Τουρνουά τένις για ηλικίες κάτω των 10 ετών ο αθλητής του ΑΟ

ΒΑΡΗΣ, Ιωάννης Τσακαλίδης, μόλις 8,5 ετών, κατέλαβε την πρώτη

θέση. 

Πρωτιές και νίκες στον Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Η ομάδα των Νέων Ανδρών του Ναυ-

τικού Ομίλου Βουλιαγμένης είναι η

πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2013,

επικρατώντας στον τελικό με 11-5 του

Παλαιού Φαλήρου!

Στο κατάμεστο κολυμβητήριο της

Νέας Σμύρνης οι παίκτες απέδειξαν

την ανωτερότητά τους, διατηρώντας

ένα ισχνό προβάδισμα στην Α' πε-

ρίοδο, επιβάλλοντας όμως το ρυθμό

τους και αυξάνοντας τη διαφορά στη

συνέχεια.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από

την ομάδα του ΝΟΒ θεωρείται δίκαιη

καθώς στο δρόμο για το χρυσό νίκησε

δύο φορές το Π.Φάληρο και μία τον

Ολυμπιακό, ενώ πέρα από την ποι-

ότητα των παικτών της ξεχώρισε και

για το "βάθος του πάγκου".

Παράλληλα με την ομαδική επιτυχία

υπήρξαν και προσωπικές διακρίσεις

για τον Οδυσσέα Μασμανίδη και τον

Μάνο Ζερδεβά, που ψηφίστηκαν από

τους προπονητές ως "καλύτερος παί-

κτης" και "καλύτερος τερματοφύλα-

κας", αντίστοιχα, της τελικής φάσης.

Η ομάδα του ΝΟΒ, με τη νίκη αυτή,

διατηρεί τα σκήπτρα στους Νέους

καθώς και πέρισυ είχε κατακτήσει το

πρωτάθλημα ενώ πρόπερσι ήταν φινα-

λίστ και, συνολικά, τα 7 τελευταία

χρόνια έχει ισάριθμα μετάλλια (2

χρυσά, 2 ασημένια, 3 χάλκινα).
Τα στοιχεία του αγώνα :

ΝΟΒ-Π.Φάληρο:11-5 (2-1, 3-0, 1-1, 5-3)

Συνθέσεις και σκόρερς:

ΝΟΒ (Κώστας Σπηλιόπουλος): Ζερδεβάς,

Κόλλιας, Καπετανάκης, Φούρλας, Χαλιά-

σος, Γιούρλας, Πρωτοπαπάς, Μαυρωτάς 2,

Μασμανίδης 5, Θεοδόσης 2, Χελιουδάκης

1, Ποταμιάνος 1, Δ. Κουρούβανης, Καλαϊ-

τζής, Τουλής.  

Π.Φάληρο (Νίκος Μαμούρης): Καζάκος, Χά-

λαρης, Τζαβάρας, Παπανικολάου, Σίμος 1,

Γωνιωτάκης, Φυτάλης 3, Σπυρόπουλος,

Κουκουμάκης, Τσαγκάρης, Αθανασίου 1,

Αδαμόπουλος

Στο πρωτάθλημα, αγωνίστηκαν ακόμη και

οι Σπύρος Ματσούκης, Στάθης Φανός και

Ιάσωνας Καπότσης.

Προπονητής  είναι ο Κώστας Σπηλιόπου-

λος, με βοηθό τον Παναγιώτη Πρίμπα. Σε 3

αγώνες, λόγω της τιμωρίας του Κώστα

Σπηλιόπουλου, την ομάδα κοουτσάρισε ο

(προπονητής των Ανδρών) Τεό Λοράντος.

Τέταρτος ο

Α.Ο. Νηρέας Γέρακα

Με εννέα νίκες και  μία ήττα, η ομάδα

Ανδρών του Α.Ο. Νηρέα Γέρακα κα-

τάφερε να τερματίσει τέταρτη, στις

δέκα καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.

Στην τελική φάση νικώντας τον ΟΥΚ

Βόλου, τον ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης, τον Ιω-

νικό Νίκαιας πήρε μέρος στον μικρό

τελικό με αντίπαλο τον Πανιώνιο Γ.Σ

χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτή-

σει το πολυπόθητο μετάλλιο και μια

θέση στο βάθρο, καταλήγοντας τελικά

τέταρτος, αφού της τρείς πρώτες θέ-

σεις κατέλαβαν κατά σειρά η πρωτα-

θλήτρια Βουλιαγμένη, ΑΟΠ Φαλήρου

& Πανιώνιος Γ.Σ.

Πρωταθλητές Ελλάδος οι Νέοι Άνδρες του ΝΟΒ 
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Ο πρόεδρος άρχισε να διαβάζει τις διάφορες

ανακοινώσεις που είχαν πρωτοκολληθεί και

απευθύνονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε μία τακτική δημοτική συνεδρίαση, έχει δι-

καίωμα ο κάθε σύμβουλος να ανακοινώσει, να

καταθέσει ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις.

Αυτά ξένισαν το ακροατήριο, που ήθελε να

μπουν κατευθείαν στο θέμα της παραλίας, με

αποτέλεσμα να αρχίσει να δημιουργείται

οχλαγωγία.

Κάτω από αυτή την πίεση  οι σύμβουλοι ήταν

σύντομοι, ενώ άλλοι απέσυραν το αίτημα να

μιλήσουν.

Η συνεδρίασε ξεκίνησε “στραβά”. Με την

έναρξη ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, παρατήρησε

δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου, τε-

λευταία, από το ρυθμό των συνεδριάσεων του

Δ.Σ. Είχε δρομολογηθεί και συνεδριάζαμε

6.30 και ημέρα Δευτέρα, ο πρόεδρος το άλ-

λαξε. Η ώρα 8 το βράδυ που ξεκινάει η συνε-

δρίαση καταλήγει 3 και 4 το πρωί, με κουρα-

σμένους τους συμβούλους για να περάσουν

σοβαρά θέματα του Δήμου. Αυτά περίπου είπε

ο δήμαρχος και έδειξε καταφανώς ότι δεν

υπάρχει καλή συνεργασία με τον πρόεδρο

Κυρ. Κικίλια. Ισως η απειρία του προέδρου,

ίσως ο περιορισμένος χρόνος, πάντως πρέπει

να βρουν κοινό “βηματισμό”, γιατί δεν θα μπο-

ρέσει να λειτουργήσει ο Δήμος.

Οπως βγήκε από τη συζήτηση ο δήμαρχος δεν

είχε ενημερωθεί για τη συνεδρίαση και η Επι-

τροπή δεν ήταν έτοιμη να φέρει εισήγηση,

αφού αναβλήθηκαν κάποιες συνεδριάσεις.

“Δεν έγινε η συνάτηση της Δευτέρας και της

Τετάρτης, που θα καταλήγαμε σε συγκεκριμέ-

νες προτάσεις”, εξήγησε η Λυδία Αργυρο-

πούλου που συμμετέχει στην Επιτροπή.

Αυτό δημιούργησε άλλη προστριβή, με απο-

τέλεσμα να διακόψει για διάλειμμα ο πρό-

εδρος.

Στήθηκαν πολλά “πηγαδάκια” ακούστηκαν

πολλές διαφορετικές απόψεις και επανήλθαν

προκειμένου να προχωρήσουν.

Την ολιγωρία των δράσεων για την παραλία

επεσήμανε και ο αντιπρόεδρος Γ. Σκουμπού-

ρης τονίζοντας ότι «πρέπει να δώσουμε μα-

ραθώνιο αγώνα γιατί ο αντίπαλος έχει πετύχει

ήδη μία νίκη», μιλώντας προφανώς για το

“Νότος”!

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος παρατήρησε ότι δεν

«υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις στην Επι-

τροπή».

Ο Π. Καπετανέας επεσήμανε ότι «η Επιτροπή

λειτούργησε πολύ γρήγορα. Εκτέλεσε δύο

αποφάσεις του Δ.Σ. Επιδώσαμε ψήφισμα στον

Αστέρα για τους εργαζόμενους και εγώ και η

Λ. Αργυροπούλου παραβρεθήκαμε στο Περι-

φερειακό Συμβούλιο που συζητιόταν η “ανά-
πλαση της ελεύθερης παραλίας της
Βάρκιζας” (Περιβαλλοντικοί όροι), κάτι που

καταψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβού-

λιο».

«Ο Δήμαρχος, το Δ.Σ., οι φορείς και οι πολί-

τες. Αν κάποιο από αυτά δεν λειτουργήσει δεν

θα καταφέρουμε τίποτα. Να μιλήσουμε τίμια

ότι πιστεύουμε στο παραλιακό μέτωπο. Πή-

ραμε απόφαση ως Δ.Σ. Ο Δήμαρχος πρέπει να

τις υλοποιήσει». κατέληξε ο Καπετανέας.

Ορθή η παρατήρηση, του Κώστα Πασακυριά-

κου, αλλά τελικά έτσι κατέληξε: «Η Επιτροπή

δεν έχει χαρακτήρα υποκατάστασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Καλό είναι ένα σχέδιο

δράσης, αλλά δεν παύει να είναι σχέδιο. Χρει-

άζεται δράση».

Για «πολιτικά τσαλιμάκια και σκοπιμότητες” μί-

λησε ο Αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής για να

εισπράξει την απάντηση από την Ηλέκτρα Τσι-

ριγώτη «ελπίζω να μην υπάρχουν οικονομικά

τσαλιμάκια με την παραλία».

«Κουβαλάτε βαριά κληρονομιά και θα πρέπει

να αποφασίσετε με ποιούς θα πάτε. Φροντί-

στε να μην κάνετε τον ξενοδοχό· να κάνετε

το δήμαρχο» ήταν τα σιβυλικά λόγια της Ηλέ-

κτρας Τσιριγώτη, η οποία ούσα στην παράταξη

της πλειοψηφίας, μιλούσε ως να ήταν “απέ-

ναντι” ή εκτός. Λέτε;;

Τρόμαξε ο Γ.Νιτερόπουλος μήπως μας χαρί-

σουνε τις ακτές και τι θα τις κάνουμε: «Αν μας

τα χαρίζανε τί θα κάναμε την επόμενη ημέρα;

Ούτε τους αθλητικούς χώρους δεν μπορούμε

να καθαρίσουμε».

Να μείνει η ίδια Επιτροπή με τη συμπλήρωση

3 επιστημονικών συνεργατών

Να μπουν και οι επιστημονικοί συνεργάτες και

εκπρόσωποι από τις 3 δημοτικές ενότητες.

Να μπει εκπρόσωπος από κάθε φορέα. Πολ-

λές προτάσεις έπεσαν στο τραπέζι, αλλά μεί-

νανε στο ...ίδιασμα.

Η τελική πρόταση που ψηφίστηκε μειοψη-

φούντος του Κοντονή και του Σκουμπούρη,

είναι να συμπληρωθεί η διαπαραταξιακή από

τον Γ. Δημητριάδη (πολεοδόμο), το Γ. Διονυ-

σόπουλο (αρχαιολόγο) και έναν νομικό.

Θα ειδοποιούνται όλοι οι φορείς για τις συνε-

δριάσεις και θα έχουν δικαίωμα λόγου· όχι

ψήφου.

Τελικά, δηλαδή, έφτιαξαν ένα μικρότερο ...δη-

μοτικό συμβούλιο! όπως επεσήμανε ο Κ. Πα-

σακυριάκος, που πιστεύω ότι πολύ δύσκολα

θα προκόψει.

Το προείπε και ο Γρ. Κωνσταντέλλος ότι: «Για

να κινητοποιήσουμε τον κόσμο χρειαζόμαστε

ειλικρίνεια και δεν διαφαίνεται. Φαινόμαστε

ότι παίζουμε παιχνίδια.

Αν θέλουμε να κόψουμε πέντε κάγκελα και

αυτό δεν έχει συνέχεια  και μαζικότητα μπορεί

να έχουμε επιτελέσει στη συνείδησή μας το

καθήκον μας, αλλά η ιστορία θα έχει χαθεί».

Στη συνεδρίαση μίλησαν όποιοι και όσοι ήθε-

λαν από συλλογικότητες και κινήματα και μί-

λησαν δέκα εκπρόσωποι. Ολοι έβαλαν το

θέμα στη βάση της συνεργασίας με μπρο-

στάρη το Δήμο για αγωνιστικές διεκδικήσεις. 

Η ώρα είχε φθάσει 02.30.

Η πρόταση του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Ευ-

ρυάλη Βούλας” (Κάτω Βούλας), ήταν να δια-

τηρηθούν ελεύθερες, οι σημερινές ελεύθερες

ακτές (Κάμπινγκ, Παναγίτσα, Κόκκινος βρά-

χος, Καβούρι, Ανατ. Βάρκιζα), να ανοίξει η Β’

πλαζ και να προστατευθούν, να καθαρίζονται

και να διασφαλιστεί το ΠΙΚΠΑ. Το να “ρίξουμε

τα κάγκελα του Αστέρα”, είναι για τις εντυ-

πώσεις.

Σ.Σ.: Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε και

να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι τα συμφέ-

ροντα είναι τεράστια και οι περιοχές μας “φι-

λέτα”. Αν θέλουμε να μείνει μια ελεύθερη

ακτή για τα παιδιά μας, πρέπει να τη διεκδική-

σουμε ...χθες, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά.

Και να θυμόμαστε ότι “το ράσο δεν κάνει τον

παπά”.

Αννα Μπουζιάνη

Αντιπαραθέσεις - θέσεις - προτάσεις
για το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος

Αποστολάτος

Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάτος·

όχι δεν γράφω λάθος. Ο Ευάγγελος Απο-

στολάτος και όχι ο Αγγελος, που δεν εμ-

φανίζεται στα δημοτικά συμβούλια και

κάθε φορά τον προσφωνούν ως απόντα.

Βέβαια o ίδιος έχει δηλώσει ότι παραιτή-

θηκε δημόσια στο δημοτικό συμβούλιο,

αλλά δεν το έκανε ...γραπτώς.

Αλλά ούτε το Προεδρείο μπήκε στον

κόπο να του το ζητήσει ...γραπτώς, αφού

ο άνθρωπος δεν θέλει να συνεχίσει.

Οι λόγοι παραίτησης του Ευάγγελου είναι

καθαρά επαγγελματικοί, και τον κρατούν

συχνά εκτός Αθηνών.

Μπράβο του· δείχνει ένα ήθος, αν και

“γιαννάκι” στα πολιτικά, αφού ασχολή-

θηκε για πρώτη φορά.

Ωραίες ...ατάκες

Σαν Βουλιαγμενιώτης, θαυμάζω τους πο-
λίτες της Βούλας που αγωνίζονται για τη
Βουλιαγμένη. 

Παντελής Κασιδόκωστας

Βουλιαγμενιώτης που εξελέγης ως Βου-
λιώτης και κατοικείς στη Βάρκιζα.

απάντηση ατάκα του Κοντονή

Εσύ μιλάς που παρακολουθείς το Μπε-
λετσιώτη που παίζει, κάθε μέρα, τάβλι
στον Αστέρα. 
“Μ’ ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια” από τον

Π. Κασιδόκωστα

Η παραλία και ο αγώνας δράσης για την προάσπισή της ήταν το πρώτο θέμα της

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη 3/4. Ενα θέμα

που πολύ πρόσφατα ξανασυζητήθηκε, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση να ξεκινή-

σουν δράσεις για την διασφάλιση της ελεύθερης ακτής και την εμπόδιση οποι-

ασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας και ορίστηκε και διαπαραταξιακή επιτροπή,

που θα εμπλουτιζόταν και με φορείς.

Η αίθουσα είχε πολύ κόσμο, εκπροσώπους συλλόγων και κινημάτων που είχαν

έρθει για την παραλία. 

Ολοι ήθελαν να εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή· θετική η προθυμία για αγώνα.


