Για να έχετε νέα
όλη την εβδομάδα
Διαβάστε μας και στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

Μεταλλαγμένο
ΧΑΡΑΤΣΙ
Προτού ασχοληθώ με το χαράτσι, για πολλοστή
φορά από το 2011, να διατυπώσω ένα... αίσθημά
μου για τους... χαρατσιστές!
Συγγνώμην για τον νεολογισμό, αλλά αναφέρομαι
στους υποστηρικτές αυτού του μεταλλασσόμενου
φόρου, αυτής της τραβεστί (μεταμφιεσμένης) ληστείας.
Οι συμμετέχοντες ενεργητικά σ’ αυτόν τον χορό
των μεταμφιεσμένων λέγονται, με άλλη λέξη μασκαράδες1. Και, ειλικρινά, ανησυχώ
για τον ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας, ακούγοντας και διυλίζοντας τους τηλεοπτικούς αστέρες της... ΔΗΜ.ΑΡ.
(Χατζησωκράτης, Λυκούδης, Μπίστης,
Παπαδόπουλος κλπ).
Ως εδώ σήμερα, για να προβληματιστούν και προφυλαχτούν οι ΣΥΡΙτου Κώστα ΖΑΙοι. Ικανοποιητική ως ένα βαθμό
Βενετσάνου πρέπει να θεωρηθεί η καθησυχαστική
ερμηνεία ότι «γι’ αυτό το λόγο ακριβώς έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι ΔΗΜΑΡαίοι.
Κλείνω τις ανησυχίες μου με μια φιλική παραίνεση:
Αποκρούσατε με αποτροπιασμό το «σύνδρομο του
Ιζνογκούτ» (του βεζύρη, που ήθελε να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη). Το θέμα μας είναι ν’
ανατρέψουμε το σύστημα του Χαλιφάτου και όχι το
Χαλίφη. Αυτός είναι παρακολούθημα.
Τώρα, τι σχέση έχουν αυτά με το χαράτσι; Εμ, πώς
δεν έχουν. Το χαράτσι, κεφαλικός φόρος, ο Σουλτάνος, το επέβαλε. Τώρα, γιατί λέμε το ΕΕΤΗΔΕ,
χαράτσι, είναι αυτονόητο: Γιατί είναι αυθαίρετο και
σου παίρνουν ή αποσκοπούν να σου πάρουν – όχι
το κεφάλι – αλλά το «κεραμίδι» πάνω απ’ το κεφάλι
σου. Ενίοτε και το κεφάλι όταν σε οδηγούν στην
αυτοκτονία (50 αυτοκτονίες πέρυσι μόνο στην
Κρήτη). Θυμίζω ότι το περιώνυμο ΕΕΤΗΔΕ σημαίνει
Ειδικό Εκτακτο τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

Νέες θέσεις λαϊκών
αγορών στα 3Β
Κάποιες δυσπρόσιτες, κάποιες προβληματικές Σελίδα 24
ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
Κυπελλούχος
Ελλάδος
& Πρωταθλητής
Α2 Εθνικής
Κατηγορίας
Πανηγύρισε, την περασμένη Κυριακή, 7/4, όλος ο αθλητικός κόσμος, του Πρωτέα και όλου του Δήμου 3Β.
Ολοι ήταν εκεί, συμμετέχοντας στη μεγάλη χαρά των γυναικών και του Πρωτέα γενικότερα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Σωτήρης Μεθενίτης:
Δύο χρόνια· πετύχαμε
πολλά. Περιθώρια για
ουσιαστικές βελτιώσεις
υπάρχουν και θα
αγωνιστούμε να τα
εξαντλήσουμε.
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Αμεση δημοπράτηση
στα τέννις Καβουρίου
Δικαιώθηκε ο ΟΑΠΠΑ
Σελίδα 14
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“Αγκάθια” στις Σχολικές
Επιτροπές Σελίδα 6, 24
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Μεταλλαγμένο ΧΑΡΑΤΣΙ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Το πρώτο Ε (έκτακτο): Δεν είναι πλέον έκτακτο σύμφωνα
με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)2,
αλλά και του ίδιου του νόμου που το επέβαλε3. Κατά την
άποψή μας δεν ήταν ούτε τότε, το 2011 – 12 γιατί για τη δημιουργία του δημοσιονομικού ελλείματος δεν συνέτρεξαν
λόγοι απρόβλεπτοι και έκτακτοι. Το δημόσιο χρέος ήτανε
γνωστό και η πορεία της οικονομίας προβλέψιμη.
Άρα μιλάμε για φόρο (αναλογικό, δυνατό (εφικτό), λογικό
και υποχρεωτικό, σύμφωνα με το Σύνταγμα [αρλθ. 4 §5])
και όχι για “τέλος”, δηλ. δυνητική και ανταποδοτική επιβάρυνση, όπως είχαμε αναλύσει ήδη (κοίτα «7η» φυλ.710/312-11)4. Επομένως φεύγει και το δεύτερο Ε και το Τ (Ειδικό
Τέλος).
Τέλος, φεύγει και το ΗΔΕ, γιατί ο νέος Ενιαίος φόρος Ακινήτου Περιουσίας (ΕΦΑΠ) δεν επιβάλλεται μόνο στις Ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, δηλ. στα σπίτια και
στις αποθήκες αλλά σε κάθε ακίνητη περιουσία. Στα κατσάβραχα που κληρονόμησες. Βέβαια οι «σοφιστές» επικαλούνται, για επικοινωνιακούς λόγους, τα οικόπεδα της
...Μυκόνου, ή «σε ποιά χώρα της Ευρώπης, δεν φορολογείται η ακίνητη περιουσία». όπως λέει ο όψιμος μνημονιακός βουλευτής της περιοχής μας. Θα πρέπει τουλάχιστον
να μην υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Θα πρέπει να γνωρίζει
ότι σημασία έχει το «πόσο» και μάλιστα σε σχέση με τη φοροδοτική δύναμη των καθ’ οιονδήποτε τρόπο ιδιοκτητών.

Δικαιοσύνη ή Νέμεσις
Με την επιχειρούμενη δεύτερη οβιδιακή μεταμόρφωση της
«επιβάρυνσης» επί της περιουσίας, ακριβέστερα της κεκαλυμμένης – τραβεστί ληστρικής αρπαγής από δικαίους και
αδίκους, από δυνάμενους και μη, από οφείλοντες και μη,
αποσκοπείται η μονιμοποίηση ενός επαχθούς ληστρικού
φόρου κατά καταφανή παράβαση του Συντάγματος5, του
Καταστατικού χάρτου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της αρχής της αναλογικότητας κ.αλ. Πράγματα που πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη της η Δικαιοσύνη για την ίδια της την
υπόσταση πέρα από κάθε σκοπιμότητα ή πίεση απαράδεκτη, για να μην υποκατασταθεί από την σκληρότητα και τυφλότητα ενίοτε, της εκδικητικής Νεμέσεως. (άρα
σύμπτωμα Ιερισσού)
Επιχείρημα και πρόσχημα των μεταμφιεσμένων εξουσιολάγνων «αριστερών», «σοσιαλιστών» και «λαϊκών κοινωνιστών» της Αδέξιας δεξιάς είναι ότι καταργείται το
«χαράτσι» και «επιβάλλεται ένας ενιαίος φόρος επί της ακίνητης περιουσίας όλης, δικαιότερος και αναλογικότερος».
Αυτό λέγεται απόπειρα χονδροειδούς εξαπάτησης ή υποβάθμιση της νοημοσύνης.
Στη δεύτερη περίπτωση διερωτώμαι αλήθεια, της νοημοσύνης ποιού; Του δράστη ή του υφιστάμενου την απάτη;
Έχει πρακτική σημαντική διαφορά αν πληρώνω τέσσερις ή
δεκατέσσερις διαφορετικούς φόρους με μικρότερα ποσοστά (1+2+1+6=10€) από το να πληρώνω έναν ενιαίο φόρο,
με το ίδιο τελικό ποσό; Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το
επαχθές μέρος, το δυσβάσταχτο ή και αβάστακτο μέρος
της φοροδοσίας. Αυτό έχει σημασία.
Αλλά και το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο απεδέχθη κατά

πλειοψηφία στο υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ τις κλίμακες από
0,5 έως 16€ όχι με βάση τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, αλλά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της
ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας και την ισχύουσα(;) τιμή
ζώνης! Το συγκεκριμένο θα εδικαιολογείτο στην περίπτωση
της ενοικίασης, ή της πώλησης, δηλ. της εμπορικής εκμμετάλευσης του ακινήτου.
Στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης, το σκεπτικό, στερείται
παντελούς ερείσματος. Εάν π.χ. ένας πολίτης έχει μηνιαίο
εισόδημα 1.000 ευρώ η φοροδοτική του ικανότητα είναι η
ίδια, είτε διαμένει σε διαμέρισμα 100τ.μ., είτε σε διαμέρισμα 60τ.μ. είτε αυτό βρίσκεται στην Εκάλη ή στη Βουλιαγμένη, είτε βρίσκεται στο Περιστέρι. Οι κλίμακες επομένως
είναι παντελώς ανυπόστατες στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης, πράγμα που επισημαίνουν στο ΣτΕ και Σύμβουλοι που μειοψήφισαν τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«... για τον επίδικο φόρο, δεν προβλέπεται απαλλαγή ούτε
καν της πρώτης κατοικίας που αποτελεί [...] αναγκαίο στοιχεία για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου (αρθρο 2
§1 του Συντ.) και για την προστασία της οικογένειας (αρθ
.21 του Συντάγματος)»6
Αξίζει όμως να κάνω μιαν αναφορά σε ορισμένες τουλάχιστον θέσεις της απόφασης του ΣτΕ, που διατυπώθηκαν
στη σχετική απόφαση 1972/12, για να δούμε ότι τα πράγματα ΔΕΝ είναι όπως μας τα λέει η Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ.
Αφού αναφερθεί το σκεπτικό του ΣτΕ στο άρθ.1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως
«για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)» που λέει ότι «Παν
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του» υπό συγκεκριμένους όρους, χάρη του Δημοσίου συμφέροντος κλπ. Όμως, συμπληρώνει το ΣτΕ, «εφ’
όσον η επιβολή φορολογίας αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου πρέπει η σχετική ρύθμιση να αποτελεί μια
δίκαιη ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό την έννοια της υπάρξεως αναλογίας μεταξύ
χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών».
Ως εκ τούτου, λέει το σκεπτικό, «επιβολή φορολογικής
υποχρεώσεως που συνιστά υπερβολικό βάρος για τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτήν ή κλονίζει ριζικά την οικονομική τους κατάσταση αντίκειται στην διάταξη του
άρθρου 1» του πιο πάνω πρωτοκόλλου και αναφέρει σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
Όμως, στο τέλος, καταλήγει εναρμονιζόμενη η πλειοψηφία προς το ...Δημόσιο Συμφέρον, όπως το αντιλαμβάνεται
η παράνομη Κυβέρνηση Παπαδήμου και η Τρόικα εξωτερικού:
«...Λαμβανομένου υπόψη αφ’ ενός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου εφαρμογής του (2011 – 2012) αφ’ ετέρου
δε του ύψους αυτού (το θεωρεί χαμηλό) σε σχέση με την
αξία της βαρυνόμενης ακίνητης περιουσίας [...] εν όψει ιδία
του εκτάκτου χαρακτήρος του...». Δεν θεωρεί, παρ’ όλες
τις συσσορευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις και τις μειώσεις των εισοδημάτων ότι «καθιστά δημευτικό το εθνικό
σύστημα φορολογίας των ακινήτων [...] Εξ’ άλλου ναι μεν
[...] Όμως με την βάση του συντελεστή και την χρονική
διάρκεια που επιβλήθηκε και λαμβανομένων υπ’ όψη α) των
εξαιρέσεων [κλπ, κλπ] μειώσεων και απαλλαγών [...] γ) του
μεγέθους και της αξίας της ακίνητης περιουσίας στην χώρα
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[5.097 εκατομμύρια παροχές [...] και εμπορικής αξίας περίπου ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ]! Καταλήγει ...τρα-

βώντας το απ’ τα μαλλιά, ότι «το ΕΕΤΗΔΕ συνιστά,
υπό τις δεδομένες συνθήκες, ανεκτό [...] περιορισμό
της περιουσίας»!!! (§16).
Ως προς τη Συνταγματικότητα του ΕΕΤΗΔΕ όμως είχαν
διαφορετικές απόψεις και σημαντικότατη επιχειρηματολογία, ο Αντιπρόεδρος Ν. Σακελλαρίου και μια πλειάδα Συμβούλων που μειοψήφισαν (§17).
Για όσους δεν κουράστηκαν και θέλουν να ξέρουν – και καλό
είναι να γνωρίζουν και οι πολίτες και τα κόμματα και οι κινήσεις και οι φορείς και οι Δικηγόροι – παραθέτουμε αποσπάσματα των θέσεων των Συμβούλων αυτών στη σελίδα 16.
――――――
1. Μασκαράς: Μεταμφιεσμένος
2. ΣτΕ Απόφαση Ολομέλειας 1972/12 §7 κ.α.
3. Ν. 4021/11 άρθρο 53 §1&4 όπου καθορίζεται σαφώς και απερίφραστα ότι αφορά τα έτη 2011 και 2012.
4. Κύριο Άρθρο: «Το χαράτσι είναι παράνομο...»
5. Σύνταγμα: άρθρα 2§1, 4§5, 17§1, 21§4
6. ΣτΕ απόφαση 1972/12 §17Γ Σύμβουλοι Επικρ. Μ. Παπαδόπουλου
και Μ. Πικραμένος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
“Tα μαγικά μαξιλάρια”

Σελ. 4

“Οίνος & Αίνος”

Σελ. 5

Κακοδιαχείριση στην Α’βάθμια
Σχολική Επιτροπή Παλλήνης Σελ. 6
O Iωάννης και το Ευαγγέλιό του
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Ιστορίες από το γαλατικό
χωριό Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Τελικά ξοφλήσαμε... Γ.Πρεβενιός Σελ. 9
“Παρατηρήριο του κόσμου”
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Αποφάσεις Δήμου Κρωπίας Σελ. 12
Κορωπιώτισσα η καλύτερη βιβλιοθηκονόμος
Σελ. 12
Παραποιημένες ετικέτες με κρέας
αλόγου
Σελ. 21
Η Αλεξία Καμμένου στον ΑΝΟΓ Σελ. 23
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κυριακή 14 Απριλίου

ΣΠΉΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ “ΣΥΚΙΑ”, ΒΟΥΛΑ
Σημείο συνάντησης τέρμα οδού Υμηττού,
800μ. μετά το νεκροταφείο Βούλας, 10.00
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Δήμος Μαρκοπούλου
O Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την Εθελοντική
Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, τους Εθελοντές
Πόρτο Ράφτη, την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών
Μαρκοπούλου – Κουβαρά και τους «Συνταξιούχους Εν
Δράσει», συμμετέχει ενεργά στο «Let's Do It Greece», καλώντας ταυτόχρονα όλους τους πολίτες να αγκαλιάσουν
τη μεγάλη προσπάθεια.
Ώρα: 11:00 - 14:00. Σημείο συντάντησης: Πλατεία Αγ.
Σπυρίδωνα (πάρκινγκ), στο Πόρτο Ράφτη

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

Καθαρίζουμε το Κάμπιγκ Βούλας
Εθελοντές και φίλοι του Κάμπινγκ Βούλας καθαρίζουν το
χώρο του κάμπινγκ, από το δρόμο μέχρι την παραλία.
Ραντεβού στις 10.00 στην είσοδο του κάμπινγκ με γάντια
και καπέλο για να βοηθήσουμε να παραμείνει καθαρός ο
χώρος εν όψει και της καλοκαιρινής περιόδου.
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας
http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
O ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
O Δήμος Παλλήνης συμμετέχει διοργανώνοντας την
πρωτοβουλία καθαρισμού ενός από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου του Δήμου, το «ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης. Συνάντηση Κυριακή 14 Απριλίου, 9 πμ.
Για πληροφορίες καλέστε 210 6604638, 210 6604658

Ο Εξωραϊστικός ~ Εκπολιτιστικός
Σύλλογος “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ”
Ο Εξωραϊστικός ~ Εκπολιτιστικός Σύλλογος “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ”
συμμετέχει για δεύτερη χρονιά με μέλη και τους κατοίκους του
οικισμού. Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 11 π.μ. με αφετηρία την
παιδική μας χαρά καθαρίζουμε τον οικισμό μας

“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 – Σύνταγμα – 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

Ο Δήμος Βάρης- ΒούλαςΒουλιαγμένης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής
Αγωγής
(Ο.Α.Π.Π.Α.) του Δήμου,
συμμετέχει και καλεί όλους
τους ενεργούς πολίτες του
Δήμου, όλων των ηλικιών,
να πάρουν μέρος σε αυτή
την προσπάθεια.
Πληροφορίες για τους τόπους καθαρισμού, τα σημεία
και τις ώρες συγκέντρωσης
ανά περιοχή,
στο Site
www.ebdomi.com.
Απαραίτητος
εξοπλισμός:
άνετα ρούχα και παπούτσια,
καπέλο, γάντια, πόσιμο νερό,
αντηλιακή προστασία και, για

όποιους διαθέτουν, τσουγκράνα ή άλλο εργαλείο καθαρισμού.
Συντονιστές της Δράσης είναι ο
Ελευθέριος Αργυρουδάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και η
Λυδία Αργυροπούλου Δημοτική
Σύμβουλος & υπεύθυνη Πολιτισμού Ο.Α.Π.Π.Α. Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ο.Α.Π.Π.Α.:
2132020777 & 2132020773. email
oappa@vvv.gov.gr

Στη ΒΑΡΗ και στη ΒΑΡΚΙΖΑ
― Δίλοφο: Οπισθεν Ι. Ναού
Αγ. Αποστόλων Πέτρου &
Παύλου στον ακάλυπτο
χώρο, ώρα 10.00
―
Μηλαδέζα: Πλατεία
Ναυαρίνου, 10.00.
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
ποδοσφαίρου, για να καθαρίσουn την Ελεύθερη Ανατολική Παραλία
Σημείο Β’: 10:00 Λιμάνι
Βάρκιζας για τα λιμανάκια

της Βάρκιζας και το μονοπάτι από το Latini μέχρι το
Island.
Βούλα: Μικρή Παραλία μεταξύ Δημαρχείου Βούλας
και Ναυτικής Μαρίνας.
Μεγάλο Καβούρι, ώρα
11.00 και άλλα στην ίδια
σελίδα.
Αναλυτικά
όμως
στο
www.ebdomi.com.

Όλοι μαζί καθαρίζουμε
την παραλία Γλυφάδας!
10.00 - παραλία Ζέρβα

Με παράλληλες εκδηλώσεις συμμετέχει ο Δήμος Κρωπίας
O Δήμος Κρωπίας συμμετέχει με πολλούς
συλλόγους και φορείς και παράλληλες
δράσεις σε γειτονιές.
Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Ν.Π.Δ.Δ
«Σφηττός». Οι δράσεις:
1. Τόπος κεντρικής συγκέντρωσης στον
προαύλιο χώρο του σταδίου «Γ.Σ Παπασιδέρη» στις 10:30. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση με καλλιτεχνικά έργα
μαθητών, για το περιβάλλον και τις γειτονιές του Κορωπίου, ποδηλατοπορεία με
συμμετοχή στον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής του σταδίου 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 περ-

σινής «ιστορικής» δράσης της απομάκρυνσης μπαζοσκουπιδιών δεκαετιών που
είχαν συσσωρευτεί στο δάσος.
2. Αγία Μαρίνα, Αλθέα, Κίτσι: Καθαρισμοί
στην ευρύτερη περιοχή και στο δασικό θύλακα Κίτσι. 10:00πμ: Σχολείο Κίτσι και
δασικός θύλακας.
3. Παραλιακό μέτωπο Κορωπίου Αγίας
Μαρίνας 12.30: Καθαρισμός βυθού στη
θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας από
τον ναυταθλητικό σύλλογο ΝΑΟ Κέκροψ
και επαγγελματίες αυτοδύτες.

Αγ. Δημητρίου, από τον σύλλογο Αγ.Δημητρίου Αλυκού,
6. Καρελλάς:
Κυριακή 14 Απριλίου, 10:00 : Εκκίνηση
στον χώρο των γραμματοθυρίδων οδός
Χαλιδώνος & Προφήτη Ηλία, Άνω Καρελάς – και καθαρισμός οδού Χαλιδώνος
και παραδρόμων στον Άνω Καρελά.
Κυριακή 14 Απριλίου, 10:00 -12:00: Καθαρισμοί από εθελοντές των ακαδημιών της
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων της (Οδός Πελλήνης)

4. Περιοχή παραλία Νησί Ντούνη, 11:0012:00: Ποδηλατική λέσχη Αγ.Μαρίνας
5. Καθαρισμοί στην παραλιακή περιοχή

Υπεύθυνος της δράσης είναι ο Νικόλαος
Γιαννάκος, πρόεδρος του Σφηττός.
Περισσότερα στο www.ebdomi.com
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

«ENCARDIA, Η ΠΕΤΡΑ
ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ»
Tην ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04 στις 8μ.μ., Η Κινηματογραφική
Λέσχη Ηλιούπολης, στην Αίθουσα “Οργανισμού Προώθησης εξαγωγών” (Μαρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη), θα
προβάλει την ταινία «ENCARDIA, Η ΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ», του ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΒΟΤΣΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ, 2012, έγχρωμη, 80΄)
Η ταινία έχει πάρει Βραβείο Κοινού (14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης) Βραβείο και Τιμητική Διάκριση
(Φεστιβάλ Cinema del reale, Σπέκια, Ιταλία)
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Άγγελο Κοβότσο (σκηνοθέτη της ταινίας), Γιώργο Πουλίδη (παραγωγό της ταινίας), Κώστα Κωνσταντάτο (μουσικό του
συγκροτήματος Encardia)

Εκδηλώσεις για τον Απρίλιο στα ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου
Τα τμήματα ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
«Βραυρώνιος», συνεχίζουν το πλούσιο πρόγραμμα δράσης για τον μήνα
Απρίλιο:
Σάββατο 13 Απριλίου
Τα μέλη των ΚΑΠΗ, θα παρακολουθήσουν στο θέατρο «Αμιράλ», την αισθηματική κομεντί «Είδα το Χάρη με
τα μάτια μου».
Εγγραφές : 8 Απριλίου. Τιμή: 12 € (εισιτήριο και μεταφορά) (1 πούλμαν)
Ώρα αναχ.: 4.30μ.μ. από ΚΑΠΗ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ και 4.45μ.μ. από ΚΑΠΗ

Συναυλία πιάνου
στο Ωδείο Γλυφάδας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΛΙΝΚΟΛΝ (Lincoln)
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,
παρουσιάζει τον Ντάνιελ Ντέι Λούις, τον πρώτο ηθοποιό
που κατορθώνει να βραβευτεί με τρία Όσκαρ Α΄ Αντρικού ρόλου, στην ερμηνεία της χρονιάς, στην ταινία: «ΛΙΝΚΟΛΝ», έως 17 Απριλίου.
Προβολές: 18.30 και 21.15, Διάρκεια: 150΄
Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ντάνιελ Ντέι Λούις, Τόμι Λι Τζόουνς, Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ
Η ταινία που τιμήθηκε φέτος με δύο Όσκαρ, Α΄ αντρικού ρόλου
και σχεδιασμού παραγωγής, παρακολουθεί τους τελευταίους
τέσσερις μήνες της ζωής, ενός από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, του Αβραάμ Λίνκολν. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ
σκηνοθετεί τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, σε ένα συναρπαστικό θρίλερ, που εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στον Λίνκολν και τους
ισχυρούς άνδρες του υπουργικού του συμβουλίου, στην προσπάθειά του, να τερματίσει την πιο αιματοβαμμένη σύγκρουση
της χώρας...
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΥΜΝΩΝ
Ο Eξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούριζα Λαγονησίου, οργανώνει ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό
πλατανοδάσος του χωριού ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ με τις εκπληκτικής ομορφιάς πηγές του Αορανίου ποταμού να αναβλύζουν μέσα από τους βράχους καθώς και στο
ΣΠΗΛΑΙΟ με τις 13 λίμνες, την Κυριακή στις 21 Απριλίου. Τιμή συμμετοχής 12 € κατ’ άτομο.
Αναχώρηση 7.30 το πρωί από την διασταύρωση της Καλυβίων με την Ολύμπου μπροστά στο ζαχαροπλαστείο
του ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Συλλόγου και
στους: Γεώργιο Ρήγα 2291025897, 6943077927
και Κωνσταντίνο Τσετσέλη 2291070477 , 6977404804
καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας σας
προσκαλεί στη Συναυλία πιάνου των
τελειοφοίτων σπουδαστών: Δέσποινας Τσαφαρά, Παναγιώτας Τσαφαρά,
Δημήτρη Λούβρου, Μανώλη Ψάρρη
και του αποφοίτου: ‘Αλκη Ευαγγελάτου, της τάξης της Έρσης Καλλίλα –
Ξύδα, την Κυριακή 14 Απριλίου, Ώρα
7μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας, Μυστρά 128, Άνω Γλυφάδα.

Aπ’ τη μελοποιημένη
ποίηση στη λαϊκή
στιχουργία
Η Ομάδα Μουσικής Πρωινής και Βραδινής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα –
διαδρομή, βασισμένο σε τραγούδια
Ελλήνων ποιητών και συνθετών τόσο
από το χώρο της ποίησης όσο και από
το χώρο της λαϊκής τραγουδοποιΐας.
Δευτέρα 15 Απριλίου, ώρα 8μ.μ.
Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
(Ακαδημίας 3)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Για κρατήσεις 210 8653960 – εσωτερικό 109, από 10:00 έως τις 16:00
Η Ομάδα Μουσικής της Επανένταξης
απαρτίζεται από μέλη που ολοκλήρωσαν
την Πρωινή και τη Βραδινή Κοινότητα του
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και επέδειξαν ιδιαίτερο
ζήλο, αλλά και ξεχωριστές ικανότητες στο
θέμα της μουσικής. Με σταθερές εβδομαδιαίες συναντήσεις και με τη βοήθεια μουσικού επιμορφωτή, η Ομάδα στοχεύει στη
μάθηση, στην προσωπική και ομαδική βελτίωση και στην ευρύτερη καλλιέργεια των
μελών της.

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 χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Τα έσοδα
θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
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

«Αφορισμοί» - εικαστική διαμαρτυρία
Μια «εικαστική διαμαρτυρία» μέσω επιλεγμένων έργων του, που επιχειρούν
να λειτουργήσουν ως σύμβολα της σύγχρονης πολιτικο-κοινωνικής, ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας, θα παρουσιάσει ο δημιουργός και Μαρκοπουλιώτης Αντώνης Καραβίτης, στην έκθεσή του «Αφορισμοί», που
εγκαινιάζεται τη Δευτέρα, 15 Απριλίου και ώρα 7.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου (Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο Μεσογαίας).
Στο χώρο της έκθεσης, θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας, για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Καλούνται οι επισκέπτες, να ενισχύσουν με την προσφορά τους, τους συμπολίτες, που έχουν πραγματική
ανάγκη! Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Διάρκεια έκθεσης:
15 – 28 Απριλίου 2013.
Ωράριο έκθεσης: Δευτέρα – Παρασκευή 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ.
Σαββατοκύριακο 10.00 π.μ.-1 μ.μ. και 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ.
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«Η ιστορία του Σιδηροδρόμου»
Τo Σάββατο 13 Απριλίου στις 7 μ.μ. στο χώρο του κάτω Μηχανουργείου (αίθουσα Μουσείου) στο χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου οργανώνεται εκδήλωση
με θέμα: «Η ιστορία του Σιδηροδρόμου» και παράλληλη έκθεση.
Την εκδήλωση οργανώνουν ο Επιμορφωτικός - εκδρομικός Ομιλος
Λαυρίου, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, το Ελληνικό 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 πολιτισμού» 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
Απριλίου ώρες 18.00-21.00

"A DREAM"

«Χαίρε»
Η μουσική και η ποίηση
των Χαιρετισμών στην Παναγία
Oι “Πολιτιστικές Απόπειρες Νέας Μάκρης”, οργανώνουν το
Σάββατο 13 Απριλίου, ώρα 9μ.μ., εκδήλωση αφιερωμένη
στο «Χαίρε» στην αίθουσα Πολύτροπο. Παρουσιάζει η Θεατρική ομάδα «Εν τω γεννάσθαι». Επιμέλεια: Αγγελική
Αρίκα. Συμμετέχει τμήμα Βυζαντινής χορωδίας.
Μητέρα του Θεού / Μητέρα της Φύσης / Μητέρα μέσα μας
Χαίρε!
Η μουσική και η ποίηση των Χαιρετισμών στην Παναγία
Η μουσική και η ποίηση της βαθιάς έννοιας της Φύσης
Μέσα στους ποιητές, μέσα μας.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Λ. Μαραθώνος 26, Νέα
Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500
Email: apopeires@apopeires.gr Web: http://www.apopeires.gr/

χοροθεατρική παράσταση
Την χοροθεατρική παράσταση “Α Dream” παρουσιάζει η Μαργαρίτα Στάμου, στο πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου
& Αριστείδου), την Κυριακή 21 Απριλίου, ώρα 13:00. Η παράσταση έχει θέμα την αγάπη δύο νέων.
Τα έσοδα της παράστασης, θα πάνε στο "Χαμόγελο του Παιδιού". Τιμή εισιτηρίου 5€
Οι βασικοί συντελεστές της παράστασης είναι:
1. Μαργαρίτα Στάμου (χορός, υποκρητική, χορογραφίες, κείμενο-ιδέα-διάλογοι, οργάνωση-παραγωγή)
2. Δημήτρης Μακαλιάς (υποκρητική)
3. Δημήτρης Αντωνόπουλος (χορός)
4. Μπέτυ Λιβανού (σκηνοθεσία)
5. Σπύρος Στάμου (μουσική-στίχοι-φωνητικά, παραγωγή-οργάνωση)

«H ελληνικότητα στη λόγια
ελληνική μουσική»
Ο Αττικός Ομιλος Γλυφάδας στα πλαίσια των συναντήσεων
του, στις λογοτεχνικές βραδιές, κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο Congo Pallace (παραλιακή Λεωφόρος Γλυφάδας), την
προσεχή Πέμπτη 18 Απριλίου στις 6.30μ.μ., θα μιλήσει ο
Νίκος Φυλακτός, ποιητής, μουσικοσυνθέτης με θέμα: «H ελληνικότητα στη λόγια ελληνική μουσική».

Η Αγγελική Τσεβά συναντά τη
“Γυναίκα της βορινής κουζίνας”
της Ελένης Γκίκα
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων και ο Σφηττός τιμούν τις κυρίες Αγγελική Τσεβά (εικαστικό) και Ελένη
Γκίκα (συγγραφέα) με αφιέρωμα στο έργο τους, με
σκοπό την ενίσχυση οικογενειών του σχολείου.
Η Αγγελική Τσεβά συναντά τη “Γυναίκα της βορινής κουζίνας” της Ελένης Γκίκα, το Σάββατο 13 Απριλίου στις
8.30μ.μ. στο Δημαρχείο του Κορωπίου (Βασ. Κων/νου).
Ερμηνεύουν αλφαβητικά:
Μαρία Δεβελέγκα (εκπαιδευτικός, ηθοποιός)
Δέσποινα Μαλανδρενιώτη (ηθοποιός, θεατρολόγος)
Λίζα Ξανθοπούλου - Καρίμαλη (ηθοποιός)
Κιθάρα - κρουστά: Μάγδα Παντελίδου (εκπαιδευτικός)
κρητική λύρα: Καλλιόποη βασιλείου (μουσικός)
κρουστά: Νικόλας Καρίμαλης (τραγουδοποιός)
Αντί εισιτηρίου, συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη
πρώτης ανάγκης.

110η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ
πολύτιμα βιβλία σε μεγάλες ευκαιρίες
Η εαρινή 110η Δημοπρασία Σπανίων
Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων του
Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφιλία» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου
στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλατεία Καρύτση 8, κέντρο) και
ώρα 19:00. Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία» τεύχος 139)
και τα βιβλία είναι διαθέσιμα για το
κοινό σε έκθεση τους στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» (Μαυρομιχάλη
7 στην Αθήνα), Τηλ.: 2103614332,
2103623917 Fax: 2108953076

Συνολικά δημοπρατούνται 794 παλιά και

σπάνια βιβλία, χαρακτικά, έργα και αρχεία ταξινομημένα σε 60 κατηγόριες.
Ξεχωρίζουν οι σπάνιες πρώτες- «χειροποίητες» -εκδόσεις ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη τυπωμένες στην
Αλεξάνδρεια, ορισμένες υπογεγραμμένες
από τον ίδιο τον ποιητή καθώς και μια συγκροτημένη συλλογή συνολικά 153 βιβλίων
για τον Καβάφη (εκδόσεις 1943-2009). Επίσης πολλές εκδόσεις μεσοπόλεμου για τον
Κωστή Παλαμά.
Θα διατεθεί επίσης ένα αρχείο 36 ανέκδοτων και πρωτότυπων φωτογραφιών του
ζωγράφου Κ. Παρθένη, το επιζωγραφισμένο χειρόγραφο τετράδιο «Ανεμώνη»
του 12χρονου Τέλλου Άγρα (1911), μια

μουσική παρτιτούρα του Αττίκ με χειρόγραφη αφιέρωσή του.
Επίσης δημοπρατούνται αντίτυπα απαγορευμένων γερμανικών βιβλίων διασωθέντα
από τις δημόσιες καύσεις των Ναζί στη
Γερμανία (1933) μεταξύ αυτών και αντίτυπο υπογραμμένο από τον Φραντς Κάφκα
(«Ο Καλλιτέχνης της Πείνας», 1924).
Aπόδειξη λιανικής 30 δραχμών του θρυλικού
«Βιβλιοπωλείου της Εστίας» του έτους
1886, σπάνιο εφήμερο τεκμήριο του ιστορικού βιβλιοπωλείου της νεότερης Ελλάδας.
54 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα δημοπρατηθούν με τιμή εκκίνησης 1 € έκαστο.
www.spanosrarebooks.gr
e-mail: biblioph@otenet.gr

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 Γέρακα.
Το κατανυκτικό αυτό δρώμενο οδηγεί τον Οίνο σε Αίνο, δηλαδή σε ευχαριστία προς Εκείνον που τον ευλόγησε, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η πρωτότυπη ιδέα που
γεφυρώνει την ελληνο-οινική Ιστορία με την ορθόδοξη Υμνογραφία.
Ο οινολόγος Δημήτρης Χατζηνικολάου επιμελήθηκε τα κείμενα τα video και τις εικόνες
στην γιγαντοοθόνη ενώ ο μουσικοσυνθέτης
αδελφός του και ιεροψάλτης Βασίλης Χατζηνικολάου πλαισιώνοντας τις φιλτραρισμένες αυτές αλήθειες, διασκεύασε και
ερμηνεύει ζωντανά τα τροπάρια και τους
Ύμνους του πολυθεάματος.
Η εκδήλωση αυτή θεωρείται μια εναλλακτική 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!

Iερά Αγρυπνία
Ακάθιστος Υμνος
Τo Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, 20 Απριλίου, στον Ιερό
Ναό Αγίου Νεκταρίου Βούλας, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία
όπου θα ξεκινήσει στις 9.30 μ.μ. λίγο μετά το τέλος της Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου της Παναγίας, την Παρασκευή 19 Απριλίου και θα τελειώσει περίπου στις 12.30 π.μ
το Σάββατο 20 Απριλίου τα ξημερώματα.
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ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Το ΔΙΚΤΥΟ Σαρωνικού προγραμματίζει τη διεξαγωγή
(ΔΩΡΕΑΝ) μαθημάτων εκμάθησης Ιταλικών, σε πολίτες
(ανεξαρτήτως ηλικίας), οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Για πληροφορίες στο: 6946-268384
ή ηλεκτρονικά στο: info@saronikosnet.gr

Μικρός απολογισμός έργου
της Δημοτικής Αρχής Μαρκοπούλου
Πολλά πετύχαμε. Περιθώρια για ουσιαστικές
βελτιώσεις υπάρχουν και θα αγωνιστούμε
να τα εξαντλήσουμε!
τονίζει ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης

2ο Τουριστικό Συνέδριο στη Γλυφάδα

«Οι νέες εναλλακτικές μορφές
Τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας»
Με γνώμονα την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού ως καίριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας
μας, ο Δήμος Γλυφάδας με το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Γλυφάδας συνδιοργανώνουν το 2ο Συνέδριο Τουρισμού, με θέμα: «Οι νέες
εναλλακτικές μορφές Τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας».
Το συνέδριο, θα διεξαχθεί Σάββατο 13 Απριλίου και ώρα 11.00
στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15), με στόχο την:
• ανάδειξη της δυναμικής των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού, προκειμένου να εμπλουτιστεί το ελληνικό τουριστικό
προϊόν
• αξιοποίηση νέων υποδομών εναλλακτικού Τουρισμού, στο
πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
• διάδοση των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού στο ευρύ
κοινό
Yυιοθετώντας μοντέλα «Εναλλακτικού Τουρισμού», όπως:
• θαλάσσιος Τουρισμός και κρουαζιέρα
• Τουρισμός υπαίθρου
• γαστρονομικός Τουρισμός
• Τουρισμός υγείας και ευεξίας
• πολιτιστικός και θρησκευτικός Τουρισμός
• αθλητικός Τουρισμός
συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών προτύπων
και ευκαιριών επένδυσης στην τουριστική βιομηχανία, και κατ’
επέκταση ενισχύουμε τις προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης
και μιας υγιούς εγχώριας οικονομίας.

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Η πρωτοφανής οικονομική
κρίση που πλήττει την χώρα
μας, δεν έχει αφήσει αλώβητη
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η
μείωση που έχει υποστεί η κρατική επιχορήγηση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης την τελευταία
τριετία, είναι της τάξης του
60%!
Σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση και του προσωπικού
του
Δήμου
μας,
δημιουργήθηκε εκ των πραγμάτων, ένα ασφυκτικά περιοριστικό πλαίσιο δράσης.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι οι
είκοσι εφτά (27) μήνες, που
έχουμε αναλάβει την ευθύνη
της διοίκησης του Δήμου Μαρκοπούλου, αποτελούν ένα ικανοποιητικό διάστημα για την
αποκρυστάλλωση της δραστηριότητάς μας, δίνοντας ένα
πρώτο δείγμα γραφής.
Επειδή όμως οι πράξεις, είναι
αυτές που «μιλούν» καλύτερα,
θυμίζουμε ενδεικτικά, τα σημαντικότερα έργα της Δημοτικής Αρχής:
Νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη.
Νέος Πολιτιστικός Πολυχώρος
στο Πόρτο Ράφτη.

Κοινωνικό Παντοπωλείο, που
εξυπηρετεί περίπου 400 συνδημότες μας.
Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο
Πόρτο Ράφτη, με ετήσια έσοδα
300.000 €.
Είσπραξη 3.000.000 €, από τα
επί χρόνια ανείσπρακτα, Λατομικά Τέλη. Να θυμίσουμε ότι τα
τελευταία 16 χρόνια, είχαν εισπραχθεί μόλις, 1.800.000 €.
Ολοκλήρωση κατά 80%, του
νέου Τριτοβάθμιου Βιολογικού
Καθαρισμού, στην περιοχή Μερέντα.
Οικονομική εξυγίανση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, με αποπληρωμή του
ελλείμματος του 2010 (413.000
€), σημείωση κερδοφορίας και
υψηλού ταμειακού υπολοίπου
το 2011 (240.000 €) και επίτευξη επιπλέον αύξησης εσόδων το 2012, σε σχέση με το
2011, περίπου 15%.
Δημιουργία νέου Χώρου Εκδηλώσεων 140 ατόμων, πάνω από
το Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»
και ριζική ανακαίνιση του Κινηματοθέατρου «Άρτεμις».
Έγκριση πρότασης (η πρώτη σε
όλη την Ελλάδα), μετά την τεχνική ωρίμανση και την προ-

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κακοδιαχείριση στην Α’βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης
Να έρθουν στο φως
Η Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Παλλήνης ζητάει με έγγραφό της να έρθουν όλα στο φως, σχετικά με
την εξέλιξη που βρίσκεται η έρευνα για την οικονομική διαχείρηση της Α’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης.
Οπως σημειώνουν σε δελτίο τύπου: Το θέμα απασχόλησε την
Επιτροπή και στη σημερινή της συνεδρίαση, στην οποία παραβρέθηκε για να δώσει διευκρινήσεις και εκπρόσωπος των ορκωτών λογιστών που έχουν οριστεί για τον έλεγχο της
υπόθεσης.
Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε, προκύπτουν οικονομικές ατασθαλίες και διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, όπως
ρητά αναφέρθηκε από τον ορκωτό.
Υπενθυμίζουμε ότι η εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Ρέα

Ρουμελιώτη, ήταν από τους πρώτους που είχαν επισημάνει ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά με τη λειτουργία της Επιτροπής και είχε
αρνηθεί να υπογράψει τα σχετικά πρακτικά.
Η Ένωση Γονέων ζητάει να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της
υπόθεσης.
Να έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία και να καταλογιστούν οι
ευθύνες σε κάθε υπεύθυνο. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να μην παρουσιαστούν ξανά τέτοια φαινόμενα.
Να εκδημοκρατιστεί ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, έτσι
ώστε όλα τα μέλη της να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και
ελέγχου των οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων.
Για μια ακόμη φορά ζητάμε την αυξημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των γονέων στις δύο Σχολικές Επιτροπές, επειδή
θεωρούμε ότι ο ρόλος των γονέων έχει βαρύνουσα σημασία και
η φωνή τους πρέπει να ακούγεται πιο δυνατή.

οπτική άμεσης χρηματοδότησης, κατασκευής Κολυμβητηρίου, δίπλα στο γήπεδο της
ΜΑΡΚΟ.
Εξόφληση χρεών, της τάξεως
των 150.000 € του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος» και επίτευξη θετικού απολογισμού του.
Ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων, με 7 επιπλέον προκάτ αίθουσες, για την κάλυψη των
απαραίτητων αναγκών.
Λειτουργία
προγραμμάτων
Αθλητισμού και Πολιτισμού, με
συμμετοχή 650 δημοτών και
μακρά λίστα αναμονής.
Συντήρηση 11 δρόμων και κατασκευή πεζοδρομίων, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη.
Επανέναρξη των εργασιών, για
τη δημιουργία κερκίδων στο
γήπεδο της «ΜΑΡΚΟ» και αιθουσών, κάτω από αυτές.
Εξασφάλιση 260 περίπου θέσεων εργασίας σε ανέργους,
μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.
Καλοκαιρινές Πεζοδρομήσεις
και δεκάδες μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο θέατρο «Σάρα».
Στα παραπάνω επιτεύγματα,
έρχονται τον τελευταίο μήνα
να προστεθούν, τρεις νέες,
πολύ σημαντικές επιτυχίες
μας!
Προέγκριση απ’ το Υπ.Εσωτερικών, έκτακτης χρηματοδότησης όλων των ληξιπρόθεσμων
οφειλών μας, 11,65 εκ. €!
Εφόσον αυτή υλοποιηθεί σε
ένα περίπου μήνα, θα οδηγήσει
στην εξάλειψη του 70% του
χρέους του Δήμου μας, αποτελώντας ταυτόχρονα το σημαντικότερο οικονομικό επίτευγμα
του Δήμου, τα τελευταία 30
τουλάχιστον χρόνια!
Προέγκριση δημοπράτησης του
υποέργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόλεως Μαρκοπούλου – Β’ φάση», η
υλοποίηση του οποίου, θα καλύψει το 95% των κατοίκων
της πόλης του Μαρκοπούλου,
εξασφαλίζοντας συνδέσεις για
9.500 κατοίκους συνολικά. Η

εγκατάσταση εργολάβου για
να ξεκινήσουν τα έργα, αναμένεται προ το τέλος του έτους.
Τέλος, μετά από επίπονες προσπάθειες της Δημοτική Αρχής,
η Εκτελεστική Επιτροπή του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, ενέκρινε το Σχέδιο Αναθεώρησης του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των (οικονομικά σωτήριων) προτάσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου και του Συνεταιρισμού «ΜΑΡΚΟ», για την ήπια
πολεοδομική αξιοποίηση της
«Πούντας», με σ. δόμησης 0,2.
Πιστεύουμε, ότι μέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου, μετά τις αναγκαίες
διαδικασίες, το αναθεωρημένο
ΓΠΣ, θα έχει δημοσιευτεί στο
Φ.Ε.Κ, λύνοντας πάρα πολλά
απ’ τα πολεοδομικά προβλήματα της τελευταίας δεκαετίας
και θα αναζωογονήσει την τοπική οικονομία.
Αγαπητοί Συμπολίτες!
Γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τις
υποκειμενικές αδυναμίες μας,
αλλά και ορισμένα, πολύ ενοχλητικά προβλήματα της καθημερινότητας (π.χ. πολλοί
δρόμοι με λακκούβες, που
έχουν πάνω από δέκα χρόνια
να συντηρηθούν και τώρα δυστυχώς, δεν υπάρχουν, ούτε
περισσεύουν χρήματα για νέες
ασφαλτοστρώσεις).
Δίνουμε όμως υπόσχεση σε
όλους σας, ότι θα συνεχίσουμε
με την ίδια και ακόμα περισσότερη ένταση, το δύσκολο έργο
της διοίκησης του Δήμου Μαρκοπούλου, στις σημερινές
εξαιρετικά σκληρές οικονομικές συνθήκες. Περιθώρια για
ουσιαστικές βελτιώσεις υπάρχουν και θα αγωνιστούμε να τα
εξαντλήσουμε!
Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΒΔΟΜΗ

Ημερίδα εκπαίδευσης
ενάντια στο φασισμό & το ρατσισμό
Σάββατο 13 Απριλίου,10:30πμ – 5:30μμ
στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης, Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη
Οργάνωση: Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής

Εισηγήσεις, Συζητήσεις, Εκπαιδευτικό υλικό,
Παράσταση Θεάτρου Φόρουμ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:45- 11:00 «Η φασιστική απειλή και
ο ρατσισμός στα σχολεία», Άννα
Μπαχτή Πρόεδρος ΔΣ Ε’ ΕΛΜΕ
11:00-12:30 «Αναλύοντας το φαινόμενο του φασισμού & ρατσισμού»:
•
Σπύρος Μαρκέτος, ιστορικός, επίκουρος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης
• Παύλος Χαραμής, ΟΛΜΕ
• Παρεμβάσεις από εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους φορέων &
συλλογικοτήτων
12:30-13:00 διάλειμμα
13:00-14:00 “ΓΝΩΣΗ - Ασπίδα και όπλο κατά της ναζιστικής
ακροδεξιάς”, Γιώργος Τσιάκαλος Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Συζήτηση
14:00-16:00 (σε Ομάδες) Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού.
Βιωματικές δραστηριότητες , "οδηγοί", βιβλία, ιδέες που υλοποιούν
εκπαιδευτικοί ή οργανώσεις. Συντονισμός: δίκτυο εκπαιδευτικών
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιρατσιστική εκπαίδευση
Νίκος Γκόβας, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ράνια Ελ Αμπάσυ, Εκπαιδευτικά προγράμματα Διεθνούς Αμνηστίας, Μαριάννα Ασημακοπουλου, Κέντρο Ημέρας
"Βαβέλ" , Εύα Σαββοπούλου, Τομέας Ενημέρωσης Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
16:15-17:30 Παράσταση Θεάτρου Φόρουμ «Μικρές σκηνές
καθημερινής βίας» με τη συμμετοχή κοινού, από την Ακτιβιστική Ομάδα Θεάτρου του Καταπιεσμένου, όπως παρουσιάζεται σε Γυμνάσια-Λύκεια.

Πρόγραμμα αγωγής
υγείας σε σχολεία
της Ανατ. Αττικής
Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα, ανακοινώνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής με αρμόδια την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας υλοποιεί πρόγραμμα για την προαγωγή και
αγωγή υγείας σε σχολεία της περιοχής.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται σε
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα :
- Ομιλίες στα Λύκεια για την ενημέρωση και την παροχή ιατρικών συμβουλών σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ενημερώσεις θα γίνονται από γιατρούς,
υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και
- Πρόγραμμα Προαγωγής στοματικής Υγείας στα Δημοτικά
σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και θα υλοποιηθεί από οδοντιάτρους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής
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Προχωρoύν σε δημοπράτηση
των τέννις Καβουρίου
Δικαιώθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλος
Για τα τέννις Καβουρίου έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί πολλά, από την
ώρα που προέκυψε το πρόβλημα.
Για να κατανοήσουμε το θέμα θα πρέπει να ξαναγράψουμε ένα μικρό ιστορικό.
Τα τέννις Καβουρίου είναι μία έκταση
που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Βουλιαγμένης (κατά χρήση) για 90 χρόνια
και πιο συγκεκριμένα στον Αθλητικό
Οργανισμό του Δήμου από τον ΕΟΤ
και σήμερα στα Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε..
Ο Δήμος Βουλιαγμένης, το μίσθωσε
σε επιχειρηματία προκειμένου να το
αξιοποιήσει για μαθήματα τέννις. Παράλληλα φιλοξενούσε και το Σωματείο “Μικροί Ασσοι” που έπαιζαν τέννις
και κατέβαιναν και σε πρωταθλήματα.
Η σύμβαση της μίσθωσης έχει λήξει.
και ο μισθωτής αποσύρθηκε.
Βάσει του “Καλλικράτη” όλοι οι Δήμοι
δημιούργησαν ένα νομικό πρόσωπο,
όπου μέσα περιλαμβάνει την παιδεία,
την άθληση και τον πολιτισμό. Προκειμένου για το Δήμο 3Β είναι ο ΟΑΠΠΑ
με πρόεδρο τον Γιάννη Νιτερόπουλο
και αντιπρόεδρο την Αλεξία Καμμένου.
Ολα τα ακίνητα του Δήμου που φιλοξενούν δράσεις στους τομείς που έχει
αρμοδιότητα ο ΟΑΠΠΑ, μεταβιβάζονται στο νομικό αυτό πρόσωπο. Επομένως και τα τέννις Καβουρίου ανήκουν
στον ΟΑΠΠΑ.

Να αλλάξεις συμβουλάτορες
κύριε Δήμαρχε
Πρέπει να επισημάνουμε ότι και ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς διαφώνησε ότι μπορεί να περάσουν τα τέννις στον
ΟΑΠΠΑ, και όταν ήρθε προς συζήτηση
το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με
την υπογραφή 21 συμβούλων(!) το εισηγήθηκε και το ισχυρίστηκε, τονίζοντας ότι έχει γνωμοδότηση της
νομικής υπηρεσίας ότι δεν μπορεί να
δοθεί ο χώρος σε Νομικό πρόσωπο,
επομένως και στον ΟΑΠΑ!
Σ’ αυτή τη θυλλώδη συνεδρίαση ακούστηκαν πολλά, αλλά η φράση της Γ.
Μαρτίνου τα έλεγε όλα: “Αισθάνομαι
ότι είμαι σε ένα τρελό σίριαλ. Ο
Δήμος είναι Δήμος και ο ΟΑΠΑ είναι
Δήμος”. www.ebdomi.com.
Τελικά, τα τέννις πέρασαν στον
ΟΑΠΠΑ ο οποίος διαπίστωσε “κενό”
στη μίσθωση, και ζήτησε από τη μισθώτρια να προχωρήσει στην παράδοση του χώρου.
Η Μισθώτρια και ο ΟΑΠΠΑ βρέθηκαν
στα δικαστήρια, όπου εμπλέκετο και ο
αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής γιατί ήταν
πρόεδρος στο Σωματείο “Μικροί Ασσοι”,
που χρησιμοποιούσαν τα τέννις.
Μεσολάβησαν διάφορα, που τα έχουμε
καταγράψει (www.ebdomi.com) και που
δεν είναι της παρούσης.
Σημασία έχει ότι η επιμονή του προ-

έδρου του ΟΑΠΠΑ και όλου του Διοικητικού του Συμβουλίου, έφερε αποτέλεσμα.
Ο Γ. Νιτερόπουλος έκανε ερώτημα στα
“Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” αν
μπορεί ο ΟΑΠΠΑ να μισθώσει σε τρίτον
και η απάντηση που έλαβε είναι θετική,
όπως το ανακοίνωσε στη δημοτική συνεδρίαση της 8/4/13. Γράφει συγκεκριμένα το υπ. αρ. 2838/28.3.2013 έγγραφο
των ΕΤΑ:
Εγκρίνουμε την εκμίσθωση, μέσω δημοσίου διαγωνισμού, από τον ΟΑΠΠΑ σε
τρίτον, του χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός της
παραχωρηνένης από τον ΕΟΤ στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης παραλιακής έκτασης, στο Μεγάλο Καβούρι Αττικής, συνολικού εμβαδού 8.525τ.μ. στο
οποίο περιγράφονται 7 γήπεδα τένις,
αποδυτήρια και ένα κυλικείο.
Ομολογουμένως δεν καταλάβαμε
γιατί ο Διον. Κοντονής ζήτησε από το
Δημοτικό Συμβούλιο να φέρει θέμα,
ώστε να κληθούν οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης να ελέγξουν τα γήπεδα, τη στιγμή μάλιστα που
εμπλέκεται ο ίδιος, αρκετά βαθιά, στην
όλη υπόθεση, και η κάθε καθυστέρηση
είναι εις βάρος των εσόδων του
Δήμου.

Για το θέμα γράφει ο Γ. Νιτερόπουλος
στη σελίδα 11.
Αννα Μπουζιάνη

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ξενάγηση διαμαρτυρίας στο ναό Ζωστήρα Απόλλωνα Βουλιαγμένης
Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και
το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως
Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πρόταση έγινε
στις 18 Απριλίου του 1982, κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου

λιτική και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα».
Παράλληλα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (18 Απριλίου) διοργανώνει δωρεάν ξεναγήσεις με το ακόλουθο πρόγραμμα.
-Πέμπτη 18 Απριλίου Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Αθήνας – Πατησίων δίπλα στο Πολυτεχνείο (την ημέρα
αυτή η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη). Συνάντηση 11πμ
στην είσοδο του Μουσείου.
Σάββατο 20 Απριλίου Ξενάγηση στην Πνύκα και την Αρχαία
Αγορά. Η ξενάγηση αν και έγινε πρόσφατα ζητήθηκε από πολλούς φίλους της Εναλλακτικής Δράσης που δε μπόρεσαν να
την παρακολουθήσουν Συνάντηση 11πμ στο Σταθμό Μετρό
Ακρόπολης

του ICOMOS στην Τυνησία και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO το 1983.
Η Εναλλακτική Δράση καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νεολαία «να βάλουμε με τους αγώνες μας φρένο σε αυτή την πο-

Κυριακή 21 Απριλίου Ξενάγηση διαμαρτυρίας στο ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα στη Βουλιαγμένη, για να μην εκποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος. Συνάντηση 11 πμ στην είσοδο της Πλάζ
του Αστέρα Βουλιαγμένης
Το ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

στοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για τους επιστήμονες. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να
παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να χρειάζονται
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό», σημειώνει.

Οι κάτοικοι της Ιερισσού
καταγγέλουν Χούντα

Aφαίμαξη επιστημόνων!

Παρίστανε τον δικαστικό
επιμελητή και αποσπούσε
χρηματικά ποσά

Γύρω στις 3:15 πμ ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας έσπασαν αιφνιδιαστικά και συγχρονισμένα τις πόρτες από τις
οικίες 2 υπόπτων για τα επεισόδια στις Σκουριές την ώρα
που κοιμόντουσαν με τις γυναίκες τους μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους.

Oι επιστήμονες που έφυγαν από την Ελλάδα προς άλλες
χώρες για αναζήτηση εργασίας στην ειδικότητά τους, από
το 2010 και μετά υπολογίζονται σε περισσότερους από
120.000!
Κι αυτό γιατί παρά τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που έχουν αποκτήσει, στην Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν δουλειά πάνω στο αντικείμενο των
σπουδών τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι μισοί από τους
120.000 που έχουν φύγει έχουν αποκτήσει τα πτυχία τους
στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου!!
Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λόη Λαμπριανίδη, (Έθνος),
που παρουσίασε σε ημερίδα (ΑΠΘ),
«Βασικός λόγος γι' αυτή τη μετανάστευση είναι η αναντι-

Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός στη Λάρισα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, (8/4) σε βάρος του οποίου
σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη και αντιποίηση
Αρχής.
Παρίστανε τον δικαστικό επιμελητή και πλησίαζε τα θύματά του με το πρόσχημα να τους σταματήσει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τους.
Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάσθηκε ότι έχει προβεί και σε άλλη απάτη, όπου κατάφερε να αποσπάσει μία
επιταγή 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 300
ευρώ, για να μην προβεί σε δήθεν πλειστηριασμό, ήδη
κατασχεθείσας περιουσίας, για ετήσια εκκρεμούσα
οφειλή ενός 51χρονου.

Αννα Μπουζιάνη

O Ιωάννης και το Ευαγγέλιό του
(Μέρος πρώτο)
Από τα μαθητικά χρόνια μας μιλήσανε για
θριαμβική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα
«επί πώλου όνου’’, για δοξαστικά θαύματα και
τη δήθεν γενικότερη αποδοχή του. Έτσι ξαφνικά, με έκπληξη σταθήκαμε στο γεγονός της
προδοσίας, στη σύλληψη, στην παρωδία της
δίκης τον μαρτυρικό Γολγοθά. Δεν μας μίλησε
κανείς για τον πόνο που αισθανόταν ο Χριστός
καθ όλη την πορεία της, προ της σύλληψης
ζωής του, τον διαρκή αγώνα και τις ανθρώπινες αγωνίες και φοβίες του, τις διώξεις, τις
αντοχές του στους λιθοβολισμούς και στην
αμφισβήτηση και μάλιστα από πρόσωπα που
δεν το περίμενε.
Μας μάθανε για τον καλοκάγαθο Ιησού με ένα
χαμογελαστό πρόσωπο, που σκεπάζει τον
επίμονο, σκληρό και άκαμπτο αγωνιστή της
Ιδέας. Της ιδέας που γέννησε τους αξέχαστους εκείνους μάρτυρες, με πρώτο τον πρωταγωνιστή και μάρτυρα Στέφανο. Eύκολα
ξεχάσαμε και τους εντάξαμε στη χορεία των
γερούληδων την ψυχή και των, σώμα γονυκλινούντων, θρησκολήπτων.
Αυτά, τα σχετικώς αποκρυμμένα του βίου και
της όλης πορείας του διδασκαλικού του έργου
έρχεται τώρα ο Ιωάννης, να τα βάλει στο τραπέζι της γνώσης και της ιδεολογικής ανάστασης. Πάντα όμως
με θεολογικές
σωτηριολογικές διδαχές και κανόνες για την

Αυτή την στιγμή 5:18 πμ χτυπούν για δεύτερη φορά οι καμπάνες της έδρας του δήμου Αριστοτέλη για συγκέντρωση
στην πλατεία. Οργισμένοι κάτοικοι από τον ανήθικο και
γκαγκστερικό τρόπο της επέμβασης της αστυνομίας έκαναν επιδρομή στο αστυνομικό τμήμα της Ιερισσού.

Θεσμικοί “γάτοι”
«Δεν ξέρω ποιοι κέρδισαν εκατομμύρια στο χρηματιστήριο με τις τράπεζες (με τη μη συγχώνευση)
μέσα σε δύο ημέρες. Να μας πουν ο κ. Προβόπουλος και ο κ. Στουρνάρας. Θα καταθέσω ερώτηση
γιατί δεν βλέπω ευθιξία να μας πει κανείς».
Ν. Κακλαμάνης βουλευτής Ν.Δ.

μενε να μάθει τον όνομα εκείνου, που έμελε
να προβεί στη αλληγορική και συμβολική προδοσία . Την ώρα του μαρτυρικού θανάτου, σε
αυτόν και μόνο ο Ιησούς είχε αναθέσει την
φροντίδα της μητέρας του, της Μαρίας, της
Θεοτόκου.
Μετά το θάνατο του Ιησού, κηρύττει μαζί με
τον Πέτρο στη Σαμάρεια. Αργότερα στη Ρώμη
συλλαμβάνεται και όπως λέγεται, στη φυλακή
βασανίστηκε με βραστό λάδι, αλλά κατάφερε
να επιζήσει. Σε συνέχεια δε εξορίσθηκε στην
Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Απεβίωσε στην Έφεσο, πλήρης ημερών.

αρχή μιας νέας εγκόσμιας ζωής.
Έρχονται δε κολλητά, μαζί με τον ψόγο και κυριαρχούν τα φιλοσοφικά αλληγορικά του μηνύματα της ανατροπής του κατεστημένου
υποκριτικού κόσμου.
Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής καταγράφεται σαν
ο πρώτος «τη κλήσει» μαθητής του Ιησού, ο
αγαπημένος, ήταν δηλαδή «ο μαθητής όν
ηγάπα», αλλά και ένας από τους δώδεκα Αποστόλους. Ήταν γυιός του Ζεβεδαίου και της
Σαλώμης. Είχε δε αδελφό τον Ιάκωβο τον
πρεσβύτερο, που ήταν και αυτός μαθητής του
Ιησού. Σύμφωνα με την ιστορία, η Σαλώμη
ήταν αδελφή της Μαρίας του Ιωσήφ, της Θεοτόκου. Ως εκ τούτου ο Ιωάννης ήταν πρώτος
εξάδελφος του Ιησού. Λέγεται ότι είχε γεννηθεί στη Βησθαϊδα της Γαλιλαίας κοντά στη
λίμνη της Τιβεριάδος, εξασκούσε δε κατά οικογενειακή παράδοση, το επάγγελμα του
αλιέα. Στον Ιησού, έμεινε κοντά σε όλη την
πορεία της θριαμβευτικής μα και τραγικής
ζωής του. Στην Μεταμόρφωση μαζί με τον
αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο τον Σίμωνα
Κηφά, ευτύχησε να βιώσει τις στιγμές της
θεϊκής Αποκάλυψης. Στον Κήπο της Γεσθημανής, έζησε τις στιγμές οδύνης, αλλά και της
σύλληψης και πόνεσε τον διδάσκαλο. Στον
Μυστικό Δείπνο πάλι, ήταν αυτός, που περισσότερο από όλους τους άλλους μαθητές επέ-

Εκτός από το ομώνυμο Ευαγγέλιο και την
Αποκάλυψη, έχει γράψει και τρείς Επιστολές.
‘’Καθολικές’’. ’’Καθολικές’’ διότι προφανώς
προορίζονται σε γενικό αποδέκτη.
Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διακρίνεται ο έντονος αντι – Ιουδαϊσμός, όπως άλλωστε και
στ΄ άλλα τρία ευαγγέλια, τα ονομαζόμενα Συνοπτικά. Εδώ όμως κυριαρχεί η προσέγγιση
στο πνευματικό επίπεδο της ελληνιστικής κοι-

νωνίας εκείνης της εποχής και το βαθύτερο
νόημα του Θείου Λόγου.
Το ευαγγέλιο αρχίζει ανακόλουθα, προτάσσοντας τον ύμνο στον Ιησού, τον οποίο ονοματίζει και “Λόγο”. Ύμνο στον Ιησού που έγινε
άνθρωπος και πλησίασε τον άνθρωπο τον πονεμένο, και θυσιάστηκε γι’ αυτόν, και συγκεκριμένα για τη σωτηρία του.
Τα νοήματα οδηγούν στη νέα κοινωνία, στη
Nova Vita , που προσεγγίζει την οικογένεια
του Θεού. Στην πορεία της αφήγησης και εδώ
ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έρχεται στο προσκήνιο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Βαπτιστής
γράφεται να περιορίζεται στο προφητικό του
έργο και να αρνείται για τον εαυτό του την
ιδέα μεσσιανικής ιδιότητας. Ακόμα και όταν
του την αποδίδουν οι φανατικοί δικοί του μαθητές, την απορρίπτει αναφωνώντας : «Ιδoύ
ο αμνός του Θεού» καθώς βλέπει τον Ιησού
να τον πλησιάζει. Τον βαφτίζει και λέγει στους
μαθητές του, ότι αυτός είναι «ο Χριστός του
Θεού», δηλαδή που Αυτός έχει το θεϊκό χάρισμα και θα σώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του, προσφέροντας την αιώνια
ευτυχισμένη μεταθανάτιο ζωή. Με τα λόγια
του αυτά μάλιστα, δυό μαθητές του εγκαταλείπουν τον Πρόδρομο και ακολουθούν τον
Χριστό. Ο ένας ήταν ο Ιωάννης, που έγραψε
το τέταρτο Ευαγγέλιο και ο αδελφός του Ιάκωβος. Ακολουθούν ο Ανδρέας, ο οποίος βρίσκει τον αδελφό του Σίμωνα Κηφά τον
ονομαζόμενο Πέτρο και του λέγει: ΄Ελα κοντά
μας «ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Μετά ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θαδδαίος και αργότερα η
αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των
πρώτων δώδεκα στενών μαθητών, που παρακάθησαν και στον Μυστικό Δείπνο.
Αλλά η συνέχεια λόγω της οικονομίας του
χώρου, την επόμενη εβδομάδα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Η “βρώμα” της Ιστορίας ότι ξοφλήσαμε, τελικά είναι … ΑΛΗΘΙΝΗ!
Παρακολουθώντας τα γεγονότα δεν νομίζω
να υπάρχει Έλληνας στην υφήλιο (εκτός
από τους ξεπουλημένους που μας κυβερνούν) που να μη νιώθει ντροπή για όλα αυτά
που συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στην
χώρα μας.
Ντροπή μας που επιτρέπουμε σε υπαλληλίσκους των τραπεζιτών και των τοκογλύφων
να αποφασίζουν και στην ουσία να διοικούν
την πατρίδα μας με την αμέριστη συμπαράσταση και συναίνεση των εγχώριων ανδρείκελων που υποτίθεται ότι ψηφίσαμε για να
μας κυβερνήσουν.
Ντροπή μας που ανεχόμαστε πολλούς από
αυτούς τους αχρείους που μας έφεραν με
τις εσκεμμένες ενέργειες ή με τις παραλείψεις την ανικανότητα και την ανοχή τους σε
αυτή την δεινή θέση τώρα να μας υπόσχονται λύσεις φροντίζοντας παράλληλα με τις

στημένες εξεταστικές επιτροπές τους να
αθωώνουν τους εαυτούς τους ξεκοκαλίζοντας τα “κέρδη” της πολύχρονης πολιτικής
τους διαδρομής.
Ντροπή μας που παρακολουθούμε ακόμα
τις ειδήσεις και τα τηλεπαράθυρα των καναλαρχοεργολάβων όπου με τους πληρωμένους δημοσιοκάφρους τους μας
παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, το ανήθικο
ηθικό αποπροσανατολίζοντας και πολλές
φορές εκφοβίζοντάς μας.
Ντροπή μας που καταντήσαμε τα περήφανα
γερατειά να αγωνιούν για τα αυτονόητα
δηλ. να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, ιατρική περίθαλψη και αίσθημα ασφάλειας
στα σπίτια τους αφού η χώρα μας έγινε η
γη της επαγγελίας των απανταχού λαθροπαρανόμων του κόσμου.

Ντροπή μας που βλέπουμε καθημερινά
τους φίλους, συγγενείς γείτονες, γνωστούς αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς να είναι ή να φλερτάρουν με τον
εφιάλτη της ανεργίας καθώς και όσους “τυχερούς” ακόμα δουλεύουν να βλέπουν το
μισθό τους να μετατρέπεται σιγά σιγά σε
ένα απλό “χαρτζιλίκι” που δεν φτάνει ούτε
για την βασική τους διατροφή.
Ντροπή μας που εξ αιτίας της αδράνειάς
μας χάνεται μια ολόκληρη γενιά μορφωμένων και κατηρτισμένων νέων ανθρώπων, οι
οποίοι αναζητούν πλέον την ελπίδα για ζωή
και σταδιοδρομία στην ξενιτιά, αφού ο
τόπος μας σιγά σιγά μετατρέπεται σε αποικία δουλοπαροίκων.
Ντροπή μας που ανεχόμαστε να υπάρχουν
παιδάκια στα σχολεία που εκτός από την
αγραμματοσύνη που τους παρέχει το εδώ

και χρόνια υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό
σύστημα φτάσαμε εν έτη 2013 και εν ώρα
μαθήματος να λιποθυμούν από την... ασιτία.
Τέλος Ντροπή και Αίσχος μας, που αφήσαμε οι καθημερινές αυτοκτονίες απελπισμένων συμπολιτών μας να αναφέρονται
στα ψιλά γράμματα των εφημερίδων ή και
καθόλου για να μην αμφισβητείται η ορθότητα των αποφάσεων και των ενεργειών
των εγχώριων δωσίλογων προς χάριν των
άξιων απογόνων του Γ’ Ράιχ δηλ. της κ.
Μέρκελ και του κ. Σόιμπλερ!
Υποσημείωση
Η παρομοιώδης αδράνεια και ανεκτικότητα
μάς κάνει τελικά την εδώ και χρόνια ...
βρώμα της Ιστορίας ότι ξοφλήσαμε να είναι
... Αληθινή και από δω και στο εξής ο μόνος
χαιρετισμός που μας αρμόζει όταν βλέπουμε ο ένας τον άλλο είναι το …. ΦΤΟΥ
ΣΟΥ ΡΕΖΙΛΙ!!!
Γιάννης Πρεβενιός
email: prevejohn@yahoo.gr

Ιστορίες από το γαλατικό χωριό
«Εάν οποιαδήποτε κοινότητα, χωριό ή κωμόπολη στην
Ελλάδα έχει την εντύπωση ότι μπορεί να μετατραπεί σε
γαλατικό χωριό και να εφαρμόσει δικό του Σύνταγμα,
δικό του δίκαιο και τον αυτοδικαίως κανόνα ζωής, αυτό
δεν πρόκειται να περάσει». Τι είπε ρε παιδιά ο ποιητής;
Υπουργάρα μου, βρέξαμε τα babylino μας, «έλεος», που
θά ‘λεγε μιά φιλτάτη μου ψυχή.
Τάδε έφη ο κόντες Δένδιας, υπουργός Τρομοκρατίας του
Πολίτη, αναφερόμενος στην νυχτερινή τραμπούκικη επιδρομή κουκουλοφόρων «αστυνομικών», την Τετάρτη 10
Απριλίου σε δύο σπίτια στην Ιερισσό, που κατέληξε στην
σύλληψη δύο οικογενειαρχών μπροστά στα έντρομα μάτια
των γυναικών και των μικρών παιδιών τους. «Μαμά, τον
μπαμπά θα τον σκοτώσουν»;
Όποιος πιστεύει σοβαρά, ότι τέτοιας μορφής αστυνομικές
επιδρομές «προς εφαρμογήν του Νόμου, της Τάξεως ...» και
λοιπές παπάρες (καλή μου Νεράϊδα, που τό ‘χεις το πιπέρι;),
διαφέρουν από τις υλακές του Παπαδόπουλου «θα πατάξωμεν τους αναρχοκομμουνιστάς», ή δεν ανακαλούν μνήμες των ναζιστικών Ταγμάτων Εφόδου, ας πάει να κοιταχτεί
σε ψυχίατρο, όπως προέτρεψε και μένα να πάω σε τρελογιατρό να κοιταχτώ γιά την «αρρώστια» μου, ένας «νουνεχής» και «καθωσπρέπει» σε όλα του γνωστός μου.
Ειλικρινά απορώ πως κάποιοι από τους ευγενείς και καλλιεργημένους Κερκυραίους έστειλαν ως εκπρόσωπό τους
στη Βουλή κάποιον που την έχει δει επιθεωρητής Κάλαχαν. Ερωτώ τους ψηφοφόρους του «γουέστερν σπαγκέτι»
υπουργού («Ήταν σκληρός και τον έλεγαν Δένδια»), πως
θα ένοιωθαν αν στις 3 τα ξημερώματα έσπαγαν την πόρτα
τους μαυροντυμένοι κακοποιοί «του Νόμου και της Τάξεως» και τους ξυλοφόρτωναν μπροστά στη γυναίκα τους
και στα παιδιά τους, επειδή «δεν συνεμορφώθησαν προς
τας υποδείξεις». Καλή μου Νεράϊδα, μην πεις πάλι εκείνο
το προσφιλές σου «δεν το πιστεύω». Και η στρουθοκάμηλος το ίδιο λέει όταν κρύβει το κεφάλι της, δεν βλέπει τον
θηρευτή της, άρα ...«δεν την βλέπει» κι αυτός, οπότε εντάξει ...σώθηκε.
Κόντε Δένδια, μινίστρο τσαρτσαφέδο (ανατρέξατε σε λεξικό παλαιάς κερκυραϊκής ντοπιολαλιάς), όλη η Ελλάδα θα
μετατραπεί μετ’ ου πολύ σε «γαλατικό χωριό». Να προσεύχεσαι, να βρεθεί τότε ένας Δρυίδης Πανοραμίξ κι ένας καλοκάγαθος αρχηγός Μαζεστίξ, γιά να συγκρατήσουν τους
εξαγριωμένους Γαλάτες να μη σου φερθούν όπως θα φερ-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

θούν στους Ρωμαίους λεγεωνάριους, που στέλνεις νυχτιάτικα στα σπίτια να σπάνε πόρτες. Να εύχεσαι να έχεις
απλώς την τύχη του φάλτσου βάρδου Κακοφωνίξ που οι Γαλάτες τον φιμώνουν και τον δένουν στο δέντρο γιά να μην
τους σπάει τα ...τελοσπάντων ας πούμε τα ...νεύρα. Κάποια
στιγμή μινίστρο μου θα πάψουμε να πίνουμε βλητοζούμι και
κοκα-κόλα. Θα πιούμε πάλι τον πανάρχαιο μαγικό ζωμό και
τότε θα σας πάρει ούλους σούμπιτους ο σιόρ-διάολος. Κι
εσένα και τον Αντωνίξ και τον Βαγγελίξ και τον Φωτίξ και
ούλους τους Δοσιλογίξ. Περικολόζα η δούλεψη του σέμπρου στα κτήματα τ’ αφέντη μινίστρο μου. Κάτσε και περίμενε να δεις ένα «λίμπρο ντ’ όρο» που θα τραβολογάμε τση
ρούγες και στα καντούνια, τζόγια μου.
«...και να εφαρμόσει δικό του Σύνταγμα, δικό του Δίκαιο
...». Μας κογιονάρεις σιόρ μινίστρο; Γιά ποιό Σύνταγμα
μιλάς; Μήπως γι’ αυτό που από την εποχή Γιωργάκη ως
σήμερα το έχετε κάνει χαρτί τουαλέτας; Δεν θα εφαρμόσουμε δικό μας Σύνταγμα. Θα εφαρμόσουμε το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, το 120, παρ. 4, που ορίζει
ότι: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται
να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε
επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».
Άραγε, επί τινος λογικής δικαιούται να επικαλείται το «Δίκαιον» ένας εκφραστής και υλοποιητής μιάς τριετούς, κατάφωρης εθνικής, οικονομικής, νομικής και κοινωνικής
αδικοπραγίας; Προφανώς, επί της λογικής του Σόϊμπλε
και του Τόμσεν. (Γιατί όποτε βλέπω τη φιδόφατσα του Τόμσεν νοιώθω το κλώτσημα του Τόμσον 0,45 στα χέρια μου;
Μυστήριο πράγμα!). Εκτός κι αν με τον όρο «Δίκαιο» ο
κόντες Δένδιας εννοεί την παρουσία κάποιου κοστουμαρισμένου στο πλευρό των κουκουλοφόρων κακοποιών που
εισέβαλαν νυχτιάτικα στα δυό σπιτικά της Ιερισσού. Υποθέτω ότι ο κοστουμαρισμένος θα είπε στις γυναίκες, την
ώρα που οι τραμπούκοι πατούσαν κάτω τους άντρες τους
και λίγο πιό πέρα ακούγονταν παιδικά κλάματα: «είμαι εισαγγελέας». Δεν ντράπηκε που το είπε; Και οι Γερμανοί
της Γκεστάπο όταν έσπαγαν τις πόρτες των σπιτιών νυχτιάτικα, είχαν μαζί τους έναν κοστουμαρισμένο. Αχ, τα
ρημάδια τ’ αναδρομικά, έβγαλαν από την Θέμιδα το μαύρο

μαντήλι που υποτίθεται ότι φοράει στα μάτια. Τώρα φοράει εκείνα τα ειδικά γυαλιά που φοράνε οι χρήστες της
virtual reality, της εικονικής πραγματικότητος. Κι όσο γιά το
σπαθί της, έγινε από δίκοπο, μονόκοπο.
- Τι θα του φορτώσουμε αυτουνού;
- Τα γνωστά, γράφε: Υποκίνηση σε εξέγερση, παρεμπόδιση νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητος και αντίσταση κατά της Αρχής.
- Πρόλαβε ν’ αντισταθεί;
- Πάντα μπαίνει το «αντίσταση κατά της Αρχής», δεν δένει
το γλυκό χωρίς «αντίσταση κατά της Αρχής». Α, μην ξεχάσεις και την «εξύβριση αστυνομικών οργάνων». (Σημείωση συντάκτη: Ξεφτίλα! Εγώ θα ντρεπόμουν να με
αποκαλούν «όργανο». Παραπέμπει αλλού, εκεί που δεν
πιάνει μελάνι. Θα τους είχα πλακώσει στις μηνύσεις. Τι κάνουν αυτοί οι συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ; Άλλη πονεμένη
ιστορία).
- Έβρισε τους αστυνομικούς;
- Αισχρά! Τους είπε: «τι κάνετε ρε; δεν ντρέπεστε;» και το
κοριτσάκι τούς μούντζωσε όταν ξυλοφόρτωναν τον πατέρα της.
- Σε βαθμό κακουργήματος όλα αυτά, βέβαια.
- Πάντα.
Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η παρουσία εισαγγελέων στις
νυκτερινές αστυνομικές επιδρομές στην Ιερισσό, μού θύμισε μιά σκηνή από την ταινία Ρομπ Ρόϋ, με τον εξαιρετικό
ηθοποιό Λίαμ Νίσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο του θρυλικού Σκωτσέζου επαναστάτη. Μπουκάρουν οι Άγγλοι
στρατιώτες στο χωριό του Ρόϋ γιά να τον συλλάβουν,
αλλά δεν τον βρίσκουν, βόσκει τα γίδια του στο βουνό. Ρημάζουν τα πάντα και ο αρχηγός τους βιάζει τη γυναίκα του
ήρωα στο σπίτι τους. Στην πόρτα στέκεται και «παίρνει
μάτι» ένας Σκωτσέζος παρακεντές, συνεργάτης των Άγγλων κατακτητών. Όταν ο αρχηγός τελειώνει και φεύγει,
ο παρακεντές παρηγορεί τη βιασμένη γυναίκα του Ρόϋ λέγοντάς της: «Θα το ξεχάσεις και θα συνεχίσεις τη ζωή
σου. Μην το πεις στον άντρα σου. Γιά το καλό του».
Κόντε Δένδια, δεν πιστεύω να είσαι τόσο αφελής και να
νομίζεις ότι θα ξεχάσουμε. Κανένα από τα εγκλήματα «γιά
το καλό μας», που έχετε διαπράξει και θα διαπράξετε κατά
της Πατρίδας και των Ελλήνων δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Θα σας θυμηθούμε όλους και όλα σας, όταν έρθει
η ώρα.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

“Παρατηρητήριο του Κόσμου”
Το One World Trade Center (Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου), άξιος αντικαταστάτης των δίδυμων πύργων, άνοιξε τις πόρτες του στους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέβηκαν και τους 102 ορόφους που αριθμεί ο ουρανοξύστης. Μετά την ολοκλήρωση του “Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου”, τον
Απρίλιο του 2015, θα είναι το πιο ψηλό κτίριο στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Ανάκληση αυτοκινήτων
για βλάβη
στους αερόσακους

3,4 εκατομμύρια Toyota, Nissan, Honda και Mazda θα
Οι τρεις τελευταίοι όροφοι θα φιλοξενούν εστιατόρια,
ανακληθούν απ’ όλο τον κόσμο, αφού σύμφωνα με το
ένα μαγαζί με είδη δώρων καθώς και αίθουσα προβολών
Ιαπωνικό Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχει ενδεκαι τους έχουν ονομάσει “Παρατηρητήριο του
χόμενο οι αερόσακοι να μην φουσκώΚόσμου” αφού από εκεί θα έχεις στο
σουν όταν χρειαστεί. Είναι πιθανό ο
“πιάτο” το Manhattan, το Brooklyn και
το New Jersey.
αερόσακος αυτών τον αυτοκινήΟι όροφοι αυτοί, θα είναι
των που συναρμολογήθηκαν μεανοιχτοί στο κοινό
ταξύ 2000 - 2004 να μην
για μια “όχι απλή
ανοίξει σωστά σε περίεπίσκεψη, αλλά
πτωση ατυχήματος εξαιτίας
μια multimedia,
ελαττώματος στο
διαδραστική
Μεγάλη επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες ερωτικού πεπυροτεχνικό σύστημα
εμπειρία ζωής”
ριεχομένου αποκαλύφθηκε ότι πραγματοποιείται μέσα από τους
που διασφαλίζει
σύμφωνα με τις Αρχές της πόλης. Οι επισκέπτες θα μεταφέρονται στον
χώρους του Βατικανό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα torrentfτο φούσκωμα.
100ο όροφο μέσα σε 60 δεύτερα, ενώ κατά τη διάρκεια της ανάβασης θα παreak η οποία έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με τις πιο αγαπημένες
Σύμφωνα με δήλωση
ρακολουθούν multimedia προβολή σχετικά με την ιστορία των Πύργων.
ταινίες του Βατικανό για το 2012!
του
Μάλιστα τις εν λόγω ταινίες, δεν τις αγοράζουν αλλά τις «κατεβάΑκριβώς
Ιαπωνικού
ζουν» στον υπολογιστή, σημειώνει η ιστοσελίδα. Όπως αποκαστα σημεία
Υπουργείου, οι ελλαλύπτουν τα στοιχεία που “έβγαλε στη φόρα”, παρανόμως
όπου
τωματικοί αερόβεβαίως
η ιστοσελίδα, το 2012 μέσα από το Βατικανό, κάποιος ή κάκάποτε
σακοι
ποιοι από τους 800 περίπου ενοίκους του μικρού αυτού κρατιμεσουρανούπροέρχονται
από
τον
δίου έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
σαν οι
ίδιο προμηθευτή.
Έτσι ανάμεσα σε επεισόδια τηλεοπτικών σειρών και ρομανΔίδυμοι
Ο υπεύθυνος της
«Love
Actually»,
στη
λίστα
με
τις
κατεβατικές
κομεντί
όπως
το
Πύργοι, σήμερα
εταιρείας
Takata Corp,
σμένες ταινίες του 2012 παρεισφρύουν... πιπεράτοι
βρίσκονται οι
τίτλοι όπως «TS Pussy Hunters», «Whipped Ass» και
που
κατασκευάζει
τους
“Δίδυμες
«Russian Slaves». Το Βατικανό πάντως
αερόσακους,
επιβεβαίΛίμνες της Περισυλαποφάσισε να σωπάσει.
ωσε ότι η εταιρεία τού προμήλογής”, όπως
θευσε τους ελαττωματικούς
τις έχουν ονομάσει,
αερόσακους.
και καταλαμβάνουν χώρο

Σόδομα και γόμορα

ενός στρέμματος περίπου η
κάθε μια. Τα τοιχώματα στολίζουν οι
μεγαλύτεροι, πλέον, τεχνητοί
καταρράκτες στη Β. Αμερική ενώ τα ονόματα
κάθενός από τους ανθρώπους που χάθηκαν το 2001
είναι χαραγμένα στις μπρούτζινες πλάκες γύρω από τις
δύο Λίμνες.
Εντύπωση μου έκανε η αναφορά των υπευθύνων στο
εξής: «Σε όλη τη διάρκεια της περιήγησης, που θα διαρκεί μία ώρα, αναφορές στην ιστορία του Παγκόσμιου
Κέντρου Εμπορίου θα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες
οτι βιώνουν “τον θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος”».(;)
Δεν βρίσκω κάτι το ιδιαιτέρως πνευματικό ανάμεσα σε
όλη αυτή την υλική υπερβολή, που σκοπό έχει να επιδείξει παντοδυναμία... μάλλον αλαζονεία θα το έλεγα.
Κι επειδή οι λαϊκές παροιμίες τα έχουν πει όλα· “όσους
ουρανοξύστες και να χτίζει ο άνθρωπος, πάντα θα αισθάνεται μικρός κάτω από τη βροχή”.

Τέλος, εκπρόσωπος της ιαπωνικής μάρκας διευκρίνισε ότι οι ελαττωματικοί αερόσακοι θα αντικατασταθούν από καινούργιους
στο πλαίσιο της ανάκλησης.
πηγή tanea

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αν μας αγαπούσε ο Θεός θα είχε βάλει τις βιταμίνες στη
σοκολάτα και τις θερμίδες στο μπροκολο. Αλλα που.
4 ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ: ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ "ΚΕΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΡΜΕΝΟΣ"------4 Έρχονται αυτοί που λεηλάτησαν την πατρίδα μου, έκαψαν
χωριά, σκότωσαν αθώους, βεβήλωσαν μνημεία κι όλα αυτά
αναίτια πριν 70 χρόνια, να μου υποδείξουν τι πρέπει να κάνω
και ΚΥΡΙΩΣ με απειλούν, με την ανοχή, την συμμετοχή και τη
συνενοχή στο νέο έγκλημα της ίδιας της κυβέρνησής μου..!!!
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επιστολές - σχόλια...
Αμεση δημοπράτηση των τέννις Καβουρίου

O Αυγερινός πίσω στην Ν.Δ.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος, μετά την επιτυχή έκβαση του αγώνα να διατηρήσει ο Δήμος
τα τέννις και να τα μισθώσει προς όφελος του Δήμου, με επιστολή του θυμάται και ευχαριστεί.

Ο Θανάσης Αυγερινός, περιφερειακός σύμβουλος
και επί σειρά ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές
είχε ενταχθεί στην παράταξη των “Ανεξάρτητων
Ελλήνων”.
Επανήλθε σούπερ μνημονιακός ο Θανάσης.
Θανάση, πρόσεχε τα βαθιά νερά...

Θέλω να ευχαριστήσω τους
Δημοτικούς Συμβούλους
όλων των παρατάξεων που
υιοθέτησαν από την πρώτη
στιγμή την εισήγησή μου
σχετικά με τα 7 γήπεδα
ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ, δηλαδή το ορθόν της παραχώρησής τους στον ΟΑΠΠΑ
και την δυνατότητα δημοπράτησής τους.
Εάν θυμάμαι καλά η απόφαση είχε μόνο ένα λευκό,
ουσία αρνητικό του κ. Μπελετσιώτη.
Έκτοτε ξεκίνησε και ένας
δικαστικός αγώνας και όχι
μόνο κατά του Ο.Α.Π.Π.Α.
Απειλές, ηθικοί εκβιασμοί,
παραινέσεις, παρεμβάσεις
και όλα αυτά για να έχει την
αποκλειστικότητα της διαχείρισης του συγκροτήματος, που τα ετήσια έσοδα
για το Δήμο ήταν άνω των
100 χιλ. €, το αθλητικό σωματείο “ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ”
με πρόεδρό του, τότε, τον
Αντιδήμαρχο Διαφάνειας κ.
Κοντονή, ο οποίος σύλλογος μάλιστα είχε τυχαία τον
ίδιο τίτλο με την μισθώτρια
εταιρεία.
Του συλλόγου αυτού όπως

θα θυμάστε, οι ανάγκες του
για τους αθλητές του ήταν,
μέχρι την αποχώρηση της
μισθώτριας, 2 γήπεδα για
δύο ώρες καθημερινά. Την
επομένη της επιθυμίας της
αποχώρησης της μισθώτριας οι ανάγκες αυξήθηκαν
με διαστημική πρόοδο σε 7

γήπεδα για 7 ημέρες την
εβδομάδα και οι αθλητές
τον αριθμό των 300 όπως
μας έλεγε και η ηλικία τους
όπως προσθέτω εγώ από 6
έως 80 ετών.
Ο ΟΑΠΠΑ κέρδισε όλες τις
μάχες που έδωσε και ήταν
πολλές και σε διάφορα μέ-

τωπα με μοναδικό στόχο να
προστατεύσει τα συμφέροντα του Δήμου γενικότερα, γιατί παιδί του Δήμου
είναι ο Ο.Α.Π.Π.Α. όπως
έλεγα χαρακτηριστικά.
Η όλη όμως ιστορία μας ζημίωσε με δεκάδες χιλιάδες
€ και στέρησε την άθληση
σε εκατοντάδες δημότες
μας και μη, πάσης ηλικίας
για πολλούς μήνες, γιατί
αναγκασθήκαμε να βάλουμε
λουκέτο. Ο μοναδικός υπεύθυνος ο Αντιδήμαρχος Διαφάνειας θα πρέπει να
υποβάλλει την παραίτησή
του διευκολύνοντας τον
Δήμαρχο, ο οποίος δυστυχώς λόγω ισορροπιών δεν
προχωρά στην αντικατάστασή του όπως οφείλει.
Και πάλι σας ευχαριστώ για
την σχεδόν ομόφωνη ψήφο
σας και την ηθική συμπαράστασή σας διότι χωρίς αυτή
δεν πιστεύω ότι η όλη περιπέτεια θα είχε αίσιο τέλος,
με την αναγνώριση του
ΟΑΠΠΑ σαν νόμιμου διαχειριστή των γηπέδων και την
αδειοδότηση που πετύχαμε
από την ΕΤΑΔ να προχωρή-

Εργάζομαι, πρέπει να ντρέπομαι;
Η χώρα μας, η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες ζουν
έναν εφιάλτη καθώς τα κόμματα και η τρόικα παίζουν
επικοινωνιακό κρυφτούλι
ετοιμάζοντας νέα μέτρα λιτότητας.
Χιλιάδες συνάνθρωποι μας
πιασμένοι στα δίκτυα της
χρόνιας ανεργίας οδηγούνται στον αργό θάνατο, δεν
βρίσκουν πουθενά δουλειά
ζουν χωρίς κανένα εισόδημα μήνες τώρα. Ζουν
χωρίς ρεύμα, χωρίς φαγητό, χωρίς ασφάλιση δίνουν με τα ελάχιστα
αποθέματα αξιοπρέπειας
την μάχη της επιβίωσης.
Η κυβερνητική Τρόικα (ΝΔΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) δείχνει
αδύναμη να αντιστρέψει
την πολιτική του Μνημονίου

παρά τις περί του αντιθέτου
δηλώσεις της καθώς το παιγνίδι των εντυπώσεων δεν
αποδίδει πια.
Όλοι γνωρίζουν ότι τα
μέτρα που υπηρετούν βαθαίνουν την ύφεση, επιβαρύνουν φορολογικά τους
πολίτες και φτωχοποιούν
την κοινωνία μέρα-μέρα.
Οι πολίτες ζητούν να αποστρατευθούν οι πολιτικά

υπαίτιοι, οι κλέφτες να δικαστούν δίνοντας πίσω τα
κλεμμένα και να ξεκινήσει
περίοδος συνεννόησης και
δημιουργίας.
Η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εταίρων με ή χωρίς
εκλογές με πολιτική στήριξη κεντροδεξιάς πτέρυγας για μικρό χρονικό
διάστημα.
Κάπου εκεί … θα αρχίσει η
πολιτική και οικονομική
Ανάσταση με πρόσωπα και
κόμματα που δεν υπάρχουν
σήμερα.
Γιάννης Μαυρέλης
Μαθηματικός, Msc (ΗΥ και Διαχείριση Πληροφορίας)
Δντης του www.aanews.gr
Email : imavrelis@gmail.com

σουμε στη δημοπράτηση.
Ευχαριστώ τον κ. Γρ. Κωνσταντέλλο για την από κοινού
συνάντηση
που
επιδίωξε και πέτυχε με τον
Γραμματέα του ΕΟΤ κ. ΛΕΙΒΑΔΑ που υιοθέτησε το αίτημα, τον κ. Ρήγα, νομικό
του Δήμου μας, για τους
σωστούς χειρισμούς της
υπόθεσης και ιδιαίτερα τον
Δήμαρχο διότι με την παρουσία του και τη δυναμική
στήριξη του αιτήματος του
Ο.Α.Π.Π.Α. στη συνάντηση
που ο ίδιος έκλεισε με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΕΤΑΔ κ. Γρ. Δούνη και τους
επιτελείς του, δόθηκε αίσιο
τέλος προς όφελος του
Δήμου μας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΑΠΠΑ

Ο Θανάσης Αυγερινός φωτογραφίζεται με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας
Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Μάκη Βορίδη, τον Βουλευτή και επικεφαλής της
παράταξης Περιφέρειας Αττικής «Αττική Νέα Προοπτική» Βασίλη Κικίλια και τον Περιφερειακό Σύμβουλο
Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο.

Δεν θέλουν την ενοποίηση και κρατούν το
τριπλό όνομα Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
Αν η Διοίκηση του Δήμου
δεν είναι μία μεταφυσική
έννοια και αν όλα δεν καταλήγουν σε χρήμα, τότε
έχουμε το δικαίωμα να βλέπουμε τα γεγονότα με άλλο
μάτι.
Ενας σχεδόν χρόνος έμεινε
για τις Δημοτικές εκλογές
και ακόμα δεν έχει βρεθεί
ένα όνομα για το νέο Δήμο,
μετά την ενοποίηση της
Βάρης, της Βούλας και της
Βουλιαγμένης.
Μικρή λεπτομέρεια θα μου
πείτε. Δεν είναι όμως τόσο
απλά τα πράγματα. Δεν
έμεινε το όνομα από αμέλεια. Είναι γιατί δεν πιστεύουν στην ενοποίηση·
δεν πιστεύουν στην νέα
πραγματικότητα και εξακολουθούν να πιστεύουν τους
υψηλά ιστάμενους φίλους
τους ότι θα ξαναγυρίσουμε
στην
προ-Καλλικράτη
εποχή.
Με αυτή τη λογική δεν μπορείς να πας μπροστά ούτε
να υπηρετήσεις το νέο
θεσμό που θέλει από όλους
αμοιβαίες υποχωρήσεις και

την παραδοχή ότι ξεκινάμε
για μια νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αν δεν πιστέψεις ότι κάτι
πρέπει να αλλάξει είναι σίγουρο ότι δεν θα πετύχεις.
Οι Δημοτικοί μας άρχοντες
γνώριζαν και γνωρίζουν ότι
θα πρέπει να συγκρουσθούν
με σyμφέροντα και λογικές
που δρουν εις βάρος του
Δήμου.
Γνώριζαν και γνωρίζουν ότι
η ενοποίηση δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Γνώριζαν και γνωρίζουν ότι
υπάρχουν και αυτοί που
βλέπουν το Δήμο σαν μέσο

επιβίωσής τους και όχι προσφοράς.
Επειδή γίνεται αυστηρή κριτική για την Δημοτική μας
Αρχή θα πρέπει ο καθένας
μας να κάνει την αυτοκριτική του γι’ αυτούς που έχει
στείλει να τον εκπροσωπήσουν γιατί όταν επιλέγουμε
ανθρώπους, που δεν έχουν
άποψη ή πρόταση, μην ψάχνουμε σε άλλους τις ευθύνες.
Είναι καιρός να αρχίσουμε
να σκεφτόμαστε σοβαρά
για το μέλλον του Δήμου,
γιατί δεν αξίζουν όλοι την
ψήφο μας.
Ισως δεν είναι σωστό να
κριτικάρω ανθρώπους που
αναδείξαμε με την ψήφο
μας. Αλλά μεγαλύτερη προσοχή στις εκλογές, που έρχονται δεν βλάπτει· μακριά
από σκοπιμότητες και από
αυτούς που λένε ότι ίδιοι
είναι ΟΛΟΙ.
Σωτήρης Ελευθερίου
πρ. δημοτικός σύμβουλος
Βουλιαγμένης
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Η Ανάβυσσος βυθίστηκε στο πένθος

Θανατηφόρο τροχαίο
με δύο νέους νεκρούς
Ο Γιάννης Τζιβίλογλου γιος του Παράσχου, οδηγώντας το Ι.Χ. πήγαινε τον αδελφό του Ευτύχη και
τον συμπαίκτη του Φίλιππο Δελαπόρτα, στην ομάδα
“Φοίβος Κρεμαστής Ρόδου”, στο αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος για να ταξιδέψουν για την Ικαρία. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον Γιάννη και τον Φίλιππο
που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο
Ευτύχης που ήταν στη θέση του συνοδηγού κάλεσε
το ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν οι διασώστες δεν
μπορούσαν να απεγκλωβίσουν τους δυο νεαρούς
με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διαμορφώσεις οδών στην Αγ. Μαρίνα
Σε εποικοδομητικό κλίμα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου τη Δευτέρα
8 Απριλίου. Και το τονίζουμε
αυτό γιατί πάντα οι συνεδριάσεις τους δεν είναι αγώνας αντιπαραθέσεων, αλλά
γόνιμου διαλόγου και από
την πλειοψηφία και από τις
μειοψηφίες.
Τα περισσότερα θέματα πέρασαν ομόφωνα, όπως το
έκτακτο θέμα έγκρισης μελέτης για έργο ακαθάρτων, η
οποία έχει ολοκληρωθεί και
βρίσκεται στο στάδιο οριστικής παραλαβής. Οπως είπε ο
δήμαρχος Δημ. Κιούσης έχει
ζητηθεί χρηματοδότηση. Το
κόστος του έργου θα ανέλθει
στα 15 εκατομ. περίπου €. Το
κόστος της μελέτης είναι εντυπωσιακά χαμηλό σε σχέση
με προηγούμενες μελέτες.

Οπως διαπίστωσε και ο δήμαρχος, και επιβεβαίωσε ο
δημ. σύμβουλος της μείζονος
αντιπολίτευσης
Αντώνης
Ντούνης, (αναλογιζόμενος τί
τους ζητάει συγκεκριμένο
γραφείο που βρίσκονται εδώ
και χρόνια στα δικαστήρια),
το κόστος της μελέτης απέχει έτη φωτός από προηγούμενες μελέτες.
― Εγκρίθηκε η μελέτη «διαμόρφωσης ακτής Αγ. Μαρίνας» από το δημοτικό
συμβούλιο. Είναι παλιά μελέτη και αφορά τη διαδρομή
της παραλιακής ακτής της
Αγ. Μαρίνας και έχει κολλήσει στο Δασαρχείο, το οποίο
έχει ένσταση για τη δημιουργία μονοπατιού που προβλέπεται στη μελέτη πλάτους
1,5μ.
― Εγκρίθηκε ομόφωνα η ορι-

στική παραλαβή του έργου
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 2010» Αρ. Μελ (28/2010).
― Εγκρίθηκε η επιχορήγηση
μεταφοράς μαθητών, από
τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτο-

τελείς Πόρους) για τους
μήνες από Σεπτέμβριο έως
Δεκέμβριο 2012. Το Υπουργείο έστειλε τα μισά, όπως
ελέχθη, αφού το συνολικό

Έργα διαμόρφωσης οδοποιίας σε περιοχές Αγίας Μαρίνας

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, ωστόσο για τα 2 παλλικάρια ήταν ήδη αργά.
Ο Ευτύχης είναι και ο μοναδικός επιζών και είδε τον
αδελφό του και το συμπαίκτη του να χάνουν τη ζωή
τους μπροστά στα μάτια του.

Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις γίνονται
υπό την εποπτεία του Δήμου Κρωπίας και
του αντιδήμαρχου Εμμ. Γρινιεζάκη, σε οικιστικές περιοχές της Αγίας Μαρίνας.
Είχαν προηγηθεί, 2/2013, εργασίες διαμόρφωσης, διαστρώσεις και διάνοιξης σε
δρόμους μαζί με τοποθέτηση (κατασκευή
αγωγού) ή αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης. Οι οδοί που έγιναν οι παραπάνω εργασίες είναι οι εξής: Θάσου, Αγ.
Θεοδώρων, Λαγκαδίων, Τριπόλεως.
Τέλος, εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης μπαζών και ευπρεπισμός του προαυ-

λίου χώρου του Ι.Ν Αναλήψεως πραγματοποιήθηκαν, (3/13) υπό την ευθύνη του αντιδημάρχου Τ.Υ Θοδωρή Γρίβα.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
μέσα και έξω από το σπίτι
Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Δεξιά ο νεκρός 20χρονος Φίλιππος Δελαπόρτας και αριστερά ο Γιάννης Τζιβίλογλου

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές είχαν έρθει από τη
Ρόδο με σκοπό να ταξιδέψουν προς την Ικαρία όπου
την Τετάρτη 10/4 είχαν αγώνα.
Στη διαδρομή πριν από την διασταύρωση με την Λεωφόρο Καλυβίων (Λεωφόρο Αναβύσσου και Μονής
Αρκαδίου), το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία
του, για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.
Την ομάδα “Φοίβος Κρεμαστής Ρόδου”, στο ταξίδι
της για την Ικαρία, συνόδευε ο Πρόεδρός της Άκης
Δελαπόρτας, πατέρας του νεκρού ποδοσφαιριστή,
ο οποίος περίμενε με την υπόλοιπη ομάδα τα δύο
παιδιά στο αεροδρόμιο.
πηγη: attikosparatiritis.wordpress.com

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι αναγνώστες για το
“Παιδικό ατύχημα”. Τις πλήρεις ομιλίες με τα μέτρα
πρόληψης δεν μπορούμε να τις δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα
λόγω μεγάλου μήκους.
Τις έχουμε αναρτήσει
όμως στην ιστοσελίδα
μας,
www.ebdomi.com/ειδήσεις, όπου μπορούν να
παρακολουθήσουν βήμα
- βήμα και με εικόνες τις
διάφορες περιπτώσεις
ατυχημάτων μέσα και έξω από το σπίτι. Μέτρα άμεσης βοήθειας και πρόληψης.

κόστος ανέρχεται περίπου
στις 15.000 € και αφορά ειδικά μαθητικά δελτία μετακινήσεων με ΚΤΕΛ.
Ολα τα άλλα δρομολόγια μαθητών τα έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής.

Επιχορηγήσεις
Σωματείων
Εγκρίθηκε η κατανομή στα
αθλητικά Σωματεία της πόλης
ύψους 130.000 €. Οπως είπε
ο δήμαρχος είναι μειωμένα
σε σχέση με το 2012 κατά
20.000 ευρώ, τα οποία τους
έκοψαν ...άνωθεν.
Ετσι κατανέμονται:
Γυμναστικός Σύλ. € 52.000
ΑΟΚ
52.000
ΔΟΞΑ
13.000
ΣΑΣΚ (Σκακιστικός) 13.000
Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι ο
Γυμναστικός
Σύλλογος
έχασε την τελευταία κατανομή του 2012 γιατί γύρισε
πίσω τα εντάλματα ο Επίτροπος και δεν δέχεται επανέκδοση εντάλματος.
Αννα Μπουζιάνη

H καλύτερη βιβλιοθηκονόμος
για το 2013 από το Κορωπί
Μεγάλη διάκριση για την Κορωπιώτισσα Βιβλιοθηκονόμο
Σωτηρία Νικολού, πρώην υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου, που τιμήθηκε από τον Κύκλο του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου με
το βραβείο του Καλύτερου Βιβλιοθηκονόμου πανελλαδικά
για το 2013. Η τελετή βράβευσης
πραγματοποιήθηκε στο θέατρο της
Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης στην
Αθήνα, (2 Απριλίου), στο πλαίσιο
απονομής των ετήσιων βραβείων
για το παιδικό βιβλίο. Η Σωτ. Νικολού, ως επαγγελματίας Βιβλιοθηκονόμος, βραβεύθηκε για τις
δράσεις της στο παιδικό και νεανικό τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου που προάγουν τη φιλαναγνωσία, το καλό
ελληνικό παιδικό βιβλίο και αναδεικνύουν την απόλαυση της ανάγνωσης. Τον πρόεδρο του ΔΣ ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας Ν.
Γιαννάκο εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Αγγελική Γκίκα.

ΕΒΔΟΜΗ

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Ανταλλάσσω σημαίνει Μοιράζομαι:
Αγκάλιασε ο κόσμος την «Κυριακή της Ανταλλαγής» στον Δήμο Μαρκοπούλου
Αυθόρμητη ανταπόκριση
έτυχε το κάλεσμα του
Δήμου Μαρκοπούλου με
τίτλο «Κυριακή της Ανταλλαγής», στις 7 Απριλίου,
στην είσοδο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου.

Δημοτικής Αρχής για ανταλλαγή αντικειμένων που
δεν τους είναι πλέον χρήσιμα, με εκείνα που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν,
παράλληλα με την «πρόκληση», να πραγματοποι-

Ολη η ομάδα μαζί με το δήμαρχο Σωτήρη Μεθενίτη.

Πολίτες όλων των ηλικιών
«απάντησαν» στο κάλεσμα
με θέρμη και με γεμάτα
χέρια, στην πρόσκληση της

ήσουν
πρώτα,
μια
προσφορά στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου, το
οποίο και κατέκλυσαν από

νωρίς, με μεγάλη προφορά
τροφίμων και ειδών βασικής
ανάγκης.
Εξαιρετική ατμόσφαιρα δημιούργησαν τα παιδιά, με
την αθωότητα που τα διακρίνει, βρήκαν την ευκαιρία,
όχι μόνο να ανταλλάξουν
παιχνίδια, αλλά και να τα
«δοκιμάσουν» επί τόπου,
μετατρέποντας το χώρο, σε
ένα παιχνιδότοπο ξεγνοιασιάς, γέλιου και χαράς!
Φιλοδοξία του Δήμου όπως
σημειώνει, είναι η ανταπόκριση του κόσμου να συνεχιστεί ενισχυμένη και να
καθιερώσει την «Κυριακή
της Ανταλλαγής», ως νέο
θεσμό. Για το σκοπό αυτό,
προγραμματίζεται η ένταξή
της, στην πρώτη «Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση» κάθε
μήνα, έχοντας ως στόχο, το
συνδυασμό των δύο δράσεων.

«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»

Την παράσταση «Το σπίτι της
Μπερνάρντα Άλμπα» από τη

Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά
Πανιά», σε απόδοση και σκηνο-

“Μια ματιά στη θάλασσά μας”
Το ΔΙΚΤΥΟ Σαρωνικού (και ειδικότερα η ομάδα του για τη
θάλασσα “ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”), σε συνεργασία με το
Diving Store, παρουσίαση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο στο
Λαγονήσι, με θέμα “Μια ματιά στη θάλασσά μας”.

θεσία του Γιώργου Πετρινόλη,
που ανέβασε το νομικό τμήμα
“Αριστόδικος” του Δήμου Σαρωνικού για πέντε ημέρες, παρακολούθησαν πλήθος κόσμου.

Η
60χρονη
Μπερνάρντα
Άλμπα, μετά τον θάνατο του
δεύτερου συζύγου της, γίνεται
τυραννική με τις πέντε κόρες
της, που σπάνια είχαν οποιαδήποτε επαφή με το άλλο φύλο...

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου, για
την άψογη διοργάνωση και
φυσικά όλους τους δημότες, που έσπευσαν να μοιραστούν
και
να
προσφέρουν, αλλά πάνω
από όλα να αποδείξουν, ότι
η κοινωνία που μοιράζεται
τον πλούτο και τη χαρά, τη
στέρηση και τη δυσκολία,
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα,
γιατί στηρίζεται ακριβώς σε
αυτούς, τους ακλόνητους
δεσμούς της.
Στο χώρο, τους δημότες
υποδεχόταν προσωπικά ο
Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης και η Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Μαρία Κιμπιζή.
Το παρών έδωσε ο Αντιδή-

μαρχος Γιάννης Ευαγγελίου, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος»
Σπύρος Δράκος, και οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπίλλυ
Δρίτσα, Αριστοτέλης Λαϊ-

νάς και Κώστας Μαγγανάς
(επικεφαλής της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου),
μαζί με τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου.

Wi-fi στη Βάρκιζα
Εγκαταστάθηκαν τρεις νέες κεραίες wi-fi, από το τμήμα Διαφάνειας και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης του Δήμου 3Β,
στην περιοχή της Βάρκιζας και
πλέον όσοι βρίσκονται στην εμβέλεια εκπομπής τους θα μπορούν να έχουν δωρεάν
πρόσβαση στο internet.
Τα σημεία που θα μπορείτε να
σερφάρετε είναι η πλατεία της
Βάρκιζας, το σημείο του περιπάτου κοντά στο λιμάνι και σε
λίγες ημέρες και στην ακτή της
Βάρκιζας.
Πριν από μερικούς μήνες είχε
εγκατασταθεί παρόμοια κεραία
και στην πλατεία της Βούλας.
Ελπίζουμε να λειτουργήσει
χωρίς τα προβλήματα της Βούλας (ασθενές και ασταθές
σήμα) γιατί ακούμε παράπονα.
Σειρά έχει τώρα η Βουλιαγμένη.

ylyu|

iyuj{q
Το θέμα αναπτύχθηκε από εξειδικευμένα στελέχη & επιστήμονες του Diving Store και το παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή, μαθητές από τη
2α, την 4η και την 5η τάξη.
Το “Δίκτυο Σαρωνικού” ευχαριστεί τη Διευθύντρια του Σχολείου, Ν.
Λέκκα και τους Εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

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

Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή
στη στοματική κοιλότητα, με διάρκεια
7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική
ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.
Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145
Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr
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Ενα μεγάλο κρίμα για τους
Πανοραμίτες Βούλας
Ο οικονομικός δαίμονας
τους δίχασε
Τελευταία έχουν γίνει συνελεύσεις του Συλλόγου Πανράματος Βούλας, και συζητήσεις που ακούγονται πολλά
και διάφορα.
Ετσι αποφάσισα την περασμένη Κυριακή 7/4 να παρακολουθήσω την ετήσια γενική τους τακτική συνέλευση.
Αρκετός κόσμος σε δύο πτέρυγες (δεξιά και αριστερά, τυχαίο;)
Οπως ακούστηκε στην αίθουσα “τρόμαξαν” να εκλέξουν
πρόεδρο Γενικής συνέλευσης.
Από τις 11 που ήταν η πρόσκληση για την συνέλευση είχε
πάει ωρα 13.00 και ακόμα συζητούσαν, πώς θα συζητήσουν τη ημερήσια διάταξη.
Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Γ. Λεμονάκης, υπερκέρασε το ρόλο του και λειτουργούσε ως δικαστής και όχι
ως πρόεδρος.
«Κάτσε κάτω, εσύ. Είπα κάτσε κάτω», απευθυνόμενος με
επιθετικό ύφος και όρθιος, προς τον πρόεδρο του Συλλόγου Α. Αγγελιδάκη.

Φωνές, ιαχές και κλακαδόροι από τη μιά πτέρυγα(;)
Τέτοιου είδους σκηνές έχουμε παρακολουθήσει σε επαγγελματικά Σωματεία, σε Συνδικαλιστικές συνελεύσεις και
όχι σε έναν Εξωραϊστικό - Πολιτιστικό(!) σύλλογο;
Δεν θα εξετάσω ποιος έχει δίκηο και ποιος άδικο. Ετσι
όπως συμπεριφέρονται, έχουν όλοι άδικο.
Εάν υπάρχουν οικονομικές ατασθαλίες να τις μελετήσουν
και να τις παρουσιάσουν· αλλά αυτού του είδους οι συμπεριφορές είναι καταδικαστέες.
Μου θύμισαν, κάποτε μία πρόεδρο Συλλόγου στη Βούλα,
που προσέφυγε κατά της διοίκηση του Συλλόγου με
ασφαλιστικά μέτρα, γιατί διαφώνησε με την απόφαση της
Γεν. Συνέλευσης. Οταν βρεθήκαμε Σάββατο πρωί στα δικαστήρια, ο εισαγγελέας ρώτησε την πρόεδρο: Καλά
κυρία μου, ασφαλιστικά μέτρα στο Σύλλογο Γυναικών
Σαββατιάτικα; Το ψωμί σάς φάγανε;
Είναι απορίας άξιον η εμπάθεια. Ως να σε κάνουν να φαντασιώνεσαι, ότι θέλουν να γίνουν Βεζύρηδες στη θέση
του Βεζύρη!
Εφυγα· απ’ ότι έμαθα η συνέλευση διακόπηκε και θα συνεχισθεί την παραπάνω Κυριακή.
Αννα Μπουζιάνη
Υ.Γ.: Πολλούς θα στενοχωρήσω, αλλά εγώ έχω μείνει με
την εικόνα του Συλλόγου, που ήταν όλοι μία παρέα και
αυτή θέλω να κρατήσω στη μνήμη μου.
Τι κάνει το άτιμο το χρήμα! Απ’ όταν ανέλαβαν το περίπτερο και εισπράττουν, μπήκε στη μέση ο “δαίμονας”.

Γιατρούς και 24ωρη λειτουργία στο Κέντρο
Υγείας Σπάτων απαιτεί το Δημοτικό Συμβούλιο
Σπάτων - Αρτέμιδος
Στελέχωση με εξειδικευμένους γιατρούς και αναβάθμιση της λειτουργίας του σε
24ωρη βάση απαιτεί ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ.Σ. του Δήμου
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ για
το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ μ
Με την υπ’ αρ. 59/2013 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδος σε
δημοτική συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα και απαιτεί την στελέχωση του
Κέντρου Υγείας Σπάτων
(ΚΥΣ) με εξειδικευμένους
γιατρούς και αναβάθμιση
της λειτουργίας του σε
24ωρη βάση.
Η απόφαση ελήφθη μετά
την
ανακοίνωση
της
Δ/ΝΣΗΣ της Α’ ΥΠΕ, που
επιχειρεί αυθαίρετα την
αναδιάταξη των πρωτοβάθμιων μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην
Ανατολική Αττική και επί της
ουσίας περιθωριοποιεί την
λειτουργία του Κ.Υ. Σπάτων.
Η απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη
μετά την εισηγητική ομιλία

του Δημάρχου Χρήστου Α.
Μάρκου, που τόνισε μεταξύ
άλλων:
To K.Y. Σπάτων ξεκίνησε την
λειτουργία του πριν από
τριάντα περίπου χρόνια και
σχεδιάσθηκε να είναι πρότυπο
Κ.Υ αστικού τύπου.
Ήταν ο πρώτος πυλώνας τηλεϊατρικής από το 1989. Βέβαια
τώρα τα μηχανήματα σκουριάζουν σε κάποια αποθήκη και οι
γιατροί που οραματίστηκαν κάτι
τόσο πρωτοποριακό έχουν συνταξιοδοτηθεί.
Η θέση του νευραλγική, αφού
βρίσκεται πολύ κοντά σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Εξυπηρετεί ασθενείς καθ΄ όλο το 24ωρο
τόσο από τα Σπάτα και την Αρτέμιδα όσο και από τους όμορους Δήμους του Πικερμίου,
της Ραφήνας, της Παλλήνης
και του Γέρακα. Σύμφωνα με
την
τελευταία
απογραφή
έχουμε περίπου 35.000 μόνιμους κατοίκους στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, ενώ τους
καλοκαιρινούς μήνες προστίθενται άγνωστο πόσοι – πιθανά
εκατοντάδες χιλιάδες παραθεριστές και λουόμενοι.
Σημειώστε ότι για 13 χλμ παραλία στην Αρτέμιδα δεν υπάρχει
καμία πρωτοβάθμια μονάδα

υγείας. Ατυχήματα, τραυματισμοί τροχαία, καρδιολογικά και
λοιπά παθολογικά περιστατικά
μικρής και μεγάλης βαρύτητας
είναι στην ημερήσια διάταξη.
Όλα αυτά τα περιστατικά οδηγούνται στο Κ.Υ.Σ., όπου αφού
παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες γίνεται η διαλογή και η
καθοδήγηση του περιστατικού.
Είναι πολύ σημαντικό ότι τα περιστατικά κινούνται με κεντρομόλο κατεύθυνση και μέσω της
Αττικής Οδού μπορούν να προσεγγίσουν στη συνέχεια τα
δευτεροβάθμια νοσοκομεία, με
αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομία στο χρόνο που είναι τόσο
πολύτιμος στα επείγοντα περιστατικά.
Φανταστείτε όλος αυτός ο
όγκος των περιστατικών να
πρέπει να κατευθυνθεί μέσα
από μικρούς και συχνά προβληματικούς και αδιάβατους δρόμους στο προτεινόμενο πρώην
ΠΨΝΑ Νταού Πεντέλης και
αφού λάβει εκεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να πρέπει πια
μέσω της Λ. Μαραθώνος να
οδηγηθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Εμείς ζητάμε:
1) Tη στελέχωση του ΚΥΣ με

γιατρούς που θα προσφέρουν
πρωτοβάθμια φροντίδα και
κάλυψη κάθε επείγοντος περιστατικού, σε όλους τους
πολίτες, όλο το 24ωρο (Παθολόγος – Καρδιολόγος-Χειρούργος – Ορθοπεδικός).
Πιστεύουμε ότι λόγω της
προνομιακής του θέσης το
ΚΥΣ είναι καταλληλότερο
από το πρώην παιδοψυχιατρικό
νοσοκομείο
στην
Νταού, για κέντρο 24ωρης
εφημέρευσης.
2) Τη στελέχωση του με γιατρούς ειδικοτήτων, την ανάπτυξη τακτικών ιατρείων για
την εξυπηρέτηση χρόνιων περιστατικών καθώς και τη δημιουργία
εξειδικευμένων
τακτικών ιατρείων για την αντιμετώπιση νοσημάτων αιχμής
(διαβητολογικό,
αντιυπερτασικό κλπ)
3) Οργάνωση εκσυγχρονισμό
και στελέχωση του εργαστηριακού τομέα για την πλήρη
υποστήριξη του ΚΥΣ
4)Στελέχωση και υποστήριξη
των δράσεων προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας
στην περιοχή, που πρέπει να
παρουσιάζει το ΚΥ.

Εργα και συγχαρητήρια από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κόρμπι
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Κόρμπι Βάρης συζήτησε διεξοδικά την επιτυχία της
ποδοσφαιρικής ομάδας του
ΚΥΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ και
την άνοδό της από την Δ
Εθνική στην football league 2 (Γ
Εθνική) και εκφράζει δημόσια
τα ΘΕΡΜΑ TOY ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στα παιδιά που αγωνίζονται
στην ποδοσφαιρική ομάδα,
τους προπονητές και όλους
όσοι έχουν συμβάλλει στην επιτυχία αυτή.
Θέλουμε όμως να τονίσουμε
ιδιαίτερα και να συγχαρούμε το
Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου για το έργο που επιτελεί. Πεποίθησή μας είναι ότι μια
επιτυχία –όπως αυτή της ποδοσφαιρικής ομάδας – είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς
πολλών ανθρώπων που διαθέτουν το χρόνο τους και την ψυχική τους ηρεμία για να

προσφέρουν στο κοινό σύνολο,
την περιοχή και την νεολαία
της Βάρης.
Ψάξαμε λίγο, συζητήσαμε και
διαπιστώσαμε την αθλητική διέξοδο που προσφέρει ο φορέας
αυτός στα παιδιά της Βάρης. Το
να έχεις σήμερα την ευθύνη για
175 παιδιά κάθε ηλικίας σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, να τα εκπαιδεύεις στο άθλημα που
διάλεξαν, να τους διδάσκεις
αυτοσεβασμό και ήθος είναι
ένα τεράστιο έργο και μια μεγάλη ευθύνη και εσείς την αναλάβατε.
Αλήθεια πόσοι από εμάς έχουν
πράγματι σκεφθεί ποιες διεξόδους θα αναζητούσαν τα παιδιά
αυτά και που θα σύχναζαν, αν
δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα αυτή;
Το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη
να σας ευχαριστήσει για το
έργο που προσφέρετε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου με δική του πρωτοβουλία και με δικά του μέσα, μετέτρεψε την στάση λεωφορείων της πλατείας στο πηγάδι του ΚΟΡΜΠΙ σε ένα
καλαίσθητο σημείο αναμονής, που αρμόζει σε πολιτισμένους κατοίκους για να τους προστατεύει από κάθε είδους
καιρικά φαινόμενα.

Η βελτίωση της στάσης εντάσσεται στην γενικότερη αναβάθμιση και βελτίωση της πλατείας την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο παλεύει να ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό και
επιτέλους έχει την διαβεβαίωση του Δήμου ότι το έργο θα έχει
ολοκληρωθεί έως τις ημέρες του Πάσχα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να αμφισβητήσει την διαβεβαίωση αυτή του Δήμου.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
κοντά σας και στη
γειτονιά σας, φιλικά
και οικονομικά

40 χρόνια σε μας, η ποιότητα συναντά την παράδοση!

MI NI MAR KET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

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

l

l

l

l

Η
ΟΜΗ
AΝΟΜ
ΔΙAΝ
ΔΙ
Ν
ΚΟΝ
ΟΙΚΟ
Τ’
ΚΑ
ΟΙ
Τ’
ΚΑ

X
/FA
Λ./F
ΤΗΛ.
AX
ΤΗ
2
.39
60
89
92
0
.3
21
60
89
210

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

Τιμές χονδρικής

16 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ Αντισυνταγματικό
με σοβαρά επιχειρήματα από συμβούλους του ΣτΕ
“Το ΕΕΤΗΔΕ δεν συνιστά ανεκτό περιορισμό της ιδιοκτησίας”
Επειδή:
α) στο κύριο άρθρο μου (1η σελίδα) για το
χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ), ανέφερα κυρίως το
σκεπτικό της πλειοψηφίας, που σαφώς αποκάλυπτε την αγωνιώδη προσπάθεια να καλυφθεί νομικά η είσπραξη αυτού του
επαχθούς φόρου, με την καλοπροαίρετη
προφανώς σκοπιμότητα να εξασφαλιστεί η
είσπραξη του προβλεπόμενου ποσού, ώστε
η κυβέρνηση να είναι συνεπής ως προς τις
υποχρεώσεις της έναντι της τρόικα για να
μας δώσουν το δάνειο των 50 δις περίπου,
επειδή: β) αφενός διαφωνώ μ’ αυτή την ενδοτική αντίληψη και αφετέρου για ν’ αναδείξω και μιαν βαρύνουσα νομική άποψη
απαλλαγμένης αυτής της ενδοτικής αντίληψης ή όποιας άλλης σκοπιμότητας, παρουσιάζω αποσπάσματα των νομικών απόψεων
που δαιτύπωσε η μειοψηφούσα πλευρά της
ολομέλειας του ΣτΕ στη σχετική απόφαση
του ΣτΕ (1972 του 2012).
Οι Σύμβουλοι αυτοί διαφώνησαν γιατί θεωρούν ότι ο φόρος αυτός (ΕΕΤΗΔΕ), το λεγόμενο επιτυχώς “χαράτσι”, “αντίκειται
στην Συνταγματική αρχή της ίσης, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου,
επιβαρύνσεως».
Ετσι: Α) Ο αντιπρόεδρος Ν. Σακελλαρίου
και οι Σύμβουλοι Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταμιάς και η Πάρεδρος Φ.
Γιαννακού διατύπωσαν τις εξής γνώμες, μεταξύ άλλων: «Από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 5 του άρθρου 4 του
Συντάγματος συνάγεται [...] η επιβολή
φόρου επιτρέπεται μόνον εάν και στο
βαθμό που υφίσταται φοροδοτική ικανότητα. «Η φοροδοτική ικανότητα αποτελεί
ιδιότητα του υποκειμένου και συνίσταται,
όπως αυτή η ίδια η λεκτική διατύπωση του
όρου φανερώνει, στη δυνατότητα του συγκεκριμένου προσώπου να καταβάλει τον
φόρο, χωρίς να θίγεται το ελάχιστο όριο
αξιοπρεπούς, εν όψει του άρθρου 2 παρ. 1
του Συντάγματος, διαβιώσεώς του, προσδιορίζεται δε βάσει κριτηρίων αντικειμενικών, αναγομένων στο εισόδημα ή στην
περιουσία, και υποκειμενικών, αναγομένων
κυρίως στην προσωπική, οικογενειακή κοινωνική κατάσταση, υγεία και ηλικία του φορολογούμένου» (βλ. Πρακτικά Επιτροπών
της Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση της 28.1.1975 σελ. 396).
«Η απορρέουσα δε από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις υποχρέωση του φορολογικού νομοθέτη [...] και ειδικότερα να
τηρεί το κριτήριο της φοροδοτικής ικανότητας δεν αναιρείται στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η φορολογική επιβάρυνση [...] χαρακτηρίζεται ως “έκτακτη”». Και που, όπως
αποδεικνύεται πλέον, λέμε εμείς, θα γίνει

μόνιμη, όπως λέει η κυβέρνηση και συζητείται ευρύτατα.
Συμπληρώνουν δε περαιτέρω οι παραπάνω
ανώτατοι δικαστικοί: «Ομως, από μόνο τα
προεκτεθέντα τρία στοιχεία (εμβαδόν, παλαιότης, τιμή ζώνης) του ακινήτου...» επί τη
βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός
του φόρου, ασύνδετες προς άλλα αντικειμενικά κριτήρια «...και κυρίως υποκειμενικά
(εισοδηματικά, περιουσίας, προσωπικής και
οικογενειακής καταστάσεως), δεν αποδεικνύεται, ουδέ καν τεκμαίρεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η ύπαρξη
φοροδοτικής ικανότητας του κυρίου ή επικαρπωτού του ακινήτου και η έκταση της

ικανότητας αυτής, η μη λήψη δεν υπ’ όψιν
της φοροδοτικής ικανότητας των βαρυνομένων με τον επίμαχο φόρο προσώπων για
την επιβολή αυτού συνιστά παραβίαση των
ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων, εν
όψει μάλιστα και της κατά το χρόνο θεσπίσεως αυτού, ιδιαιτέρως δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (συνεχούς μειώσεως
μισθών και συντάξεων και επιβολής αλλεπαλλήλων φορολογικών βαρών επί εισοδημάτων και περιουσιών)».
Είναι επίσης, ανεπίδεκτη δικαιολογήσεως,
λένε οι Σύμβουλοι, η απαλλαγή ορισμένων
ακινήτων (ανέργων εγγεγραμμένων κλπ.)
που ιδιοκατοικούνται, όχι όμως και άλλων
που ιδιοκατοικούνται επίσης, μακροχρονίων
ανέργων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον
ΟΑΕΔ κ.ά. Αλλά να συμπληρώσουμε εμείς,
και εκείνων των οποίων το εισόδημα είναι
πενιχρό, η απασχόληση περιπτωσιακή, ή
έχουν την...ατυχία να ζουν σε ακριβή περιοχή ή σε κληρονομημένο μεγάλο σπίτι ή
και κατασκευασμένο από τους ίδιους τον
καιρό των “παχέων αγελάδων” και παροχών
δανείων. Αυτά είναι δύσκολο να τα καταλάβουν οι αποφασίζοντες ή αδιαφορούν;
Β) Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι διατυπωθείσες απόψεις των συμβούλων: Μ. Καραμανώφ, Δ. Σκαλτσούνης, Α.Γ. Βώρος, και
Ι. Γράβαρης.

Γ) Στο ίδιο πνεύμα και οι γνώμες των Συμβούλων Μ. Παπαδοπούλου και Μ. Πικραμένου, οι οποίοι, εκτός των άλλων
επισημαίνουν: «Από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου (αρ. 4 §5 του Σ.) συνάγεται,
περαιτέρω, ότι η επιβολή φόρων στους Ελληνες πολίτες πρέπει να βασίζεται: α) στην
αναλογική ισότητα υπό την έννοια ότι οι πολίτες συμμετέχουν στις φορολογικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις οικονομικές τους
δυνάμεις και επομένως δεν επιτρέπεται η
αντιμετώπισή τους επί τη βάσει της αριθμητικής - μαθηματικής ισότητας που θα οδηγούσε στην ίδια μεταχείριση των
οικονομικά ευρωστότερων με τους οικονομικά ασθενέστερους, β) στη φοροδοτική
ικανότητα των πολιτών, η οποία επιβάλλει
στο νομοθέτη να λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει ένα όριο κατά τη θεσμοθέτηση φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν υπέρβαση του
οποίου πλήττει τη δυνατότητά τους να ανταποκρθούν στις υποχρεώσεις αυτές και
ταυτόχρονα να διατηρήσουν ένα ανεκτό
βιοτικό επίπεδο.» κλπ. Κι ακόμα, αφού ανέφεραν τη σωρεία των οικονομικών επιβαρύνσεων και μειώσεων απολαυών που
υπέστησαν οι πολίτες από το 2010 κ.ε. για
να καταλήξουν: «Κατόπιν αυτών των διαδοχικών φορολογικών και εισοδηματικών μέτρων είναι προφανές ότι οι Ελληνες
πολίτες έχουν ήδη υποστεί σοβαρότατες οικονομικές απώλειες οι οποίες, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, επηρεάζουν
ουσιωδώς το πραγματικό επίπεδο της φοροδοτικής του ικανότητας. Εξάλλου, η επίδικη επιβάρυνση του ν. 4021/2011 δεν
αποτελεί τέλος, αλλά φόρο που επιβάλλεται επί της ακίνητης περιουσίας των πολιτών».
Κι ακόμα: «Από την αιτιολογική έκθεση του
ν. 4021/2011 πορκύπτει ότι ο νομοθέτης
χρησιμοποίησε αποκλειστικά και μόνο γενικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των ακινήτων και την αξία τους σε
ολόκληρη την επικράτεια και αρκέσθηκε να
προσδιορίσει το συνολικό ποσό που θα εισπράξει το κράτος από την επιβολή του
φόρου. Με τα δεδομένα αυτά οι διατάξεις
του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 αντίκεινται
στο άρθ. 4 §5 του Συντάγματος διότι επιβάλλουν ένα ακόμα φορολογικό βάρος
στους Ελληνες πολίτες χωρίς να συνεκτιμάται διόλου, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, τόσο για την
επιβολή αυτού τούτου του φόρου όσο και
για το ύψος του, η συνολική μέχρι σήμερα
φορολογική τους επιβάρυνση, με την
άθροιση τακτικών και εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων, η οποία έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στη φοροδοτική

ικανότητα και ως εκ τούτου στη διατήρηση
ανεκτού βιοτικού επιπέδου για πολλές κατηγορίες κατηγοριών πολιτών, που έχουν
ήδη υποστεί σοβαρότατες οικονομικές απώλειες, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι για
τον επίδικο φόρο δεν προβλέπεται απαλλαγή ούτε καν της πρώτης κατοικίας που
αποτελεί, ιδίως εν μέσω σοβούσας οικονομικής κρίσης, αναγκαίο στοιχείο για την
αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου (άρθρου 2 παρλ. 1 Συντ.) και για την προστασία
της οικογένειας (αρθ. 21 Συντ.).
Δ) Ο Σύμβουλος Β. Αραβαντινός διατύπωσε
την άποψη ότι η επίδικη φορολογία είναι αντισυνταγματική ως αντικείμενη στο άρθρο 4
§ 5 του Συντάγματος «αφού το κριτήριο
επιβολής της, ήτοι το εμβαδόν της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας δεν δύναται σε
καμμία περίπτωση να αποτελέσει κα κριτήριο φοροδοτικής ικανότητος του φορολογουμένου ενώ, με μέτρο υπολογισμού του
φόρου βάσει της εν λόγω επιφανείας, ουσιαστικά θεσπίζεται ένα αμάχητο τεκμήριο
φοροδοτικής ικανότητος, στο οποίο εν τοις
πράγμασι δεν χωρεί ανταπόδειξη ως προς
τη δυνατότητα του υποχρέου να το καταβάλει κατά παράβαση του αρθ. 20 παρ.1.
Τέλος, η κρίσιμη οικονομική κατάσταση της
χώρας που αναφέρει η εισηγητική έκθεση
του νόμου δεν είναι δυνατόν να άρει την
αντισυνταγματικότητά τους, αφού το ίδιο το
Σύνταγμα έχει ειδικές ρυθμίσεις για έκτακτες καταστάσεις και δεν επιτρέπεται η καταστρατήγησή του από τον κοινό
νομοθέτη».
Τέλος, δεν έχει “τέλος”, γιατί έχει πολύ
ακόμη, η απάντηση στον ισχυρισμό της πλειοψηφίας είναι αυτή που έδωσε ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Ν. Σακελλαρίου: «Η επιβολή
της επίδικης φορολογικής επιβαρύνσεως δεν
συνιστά ανεκτό περιορισμό της ιδιοκτησίας
των βαρυνομένων [...]»
Είναι καιρός, πριν από άλλα διολισθήματα,
ο Σαμαράς, ο συνταγματολόγος Βενιζέλος
και ο νομικός Κουβέλης, αλλά και τα αντιμνημονιακά κόμματα, οι κινήσεις και οι συλλογικότητες να μελετήσουν τα παραπάνω
σκεπτικά και να καταλάβουν ότι τα “πολιτικά
θέματα” δεν είναι τηλεοπτικοί καβγάδες.
Είναι κυρίως και “νομικά” και “οικονομικά θέματα”, αλλά πρωτίστως ανθρωπιστικά!
Με εξοργίζουν ορισμένοι που είτε “τσιρίζουν” είτε παίρνουν ύφος σοβαροφανές
και... σοφιστικέ, κάνουν πως άλλα καταλαβαίνουν ή είναι αδιάβαστοι και “μπουμπούνες” και “μας παίρνουν στο λαιμό τους”...
K. Bενετσάνος
Σχετικό το κύριο άρθρο στη σελίδα 1-2
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Οι Ελληνες ευρωβουλευτές
καταψήφισαν την
Έκθεση Προόδου
για έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων
της ΠΓΔΜ
Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψήφισμα για την Έκθεση Προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) για το 2012 του
εισηγητού Richard Howitt, μέλος της Σοσιαλιστικής
Ομάδας.
Δυστυχώς, η έκθεση περιλαμβάνει, εν τέλει το επιτακτικό αίτημα προς το Συμβούλιο για άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ,
επιρρίπτοντας έμμεσα το βάρος της ευθύνης για τις
εξελίξεις στην ελληνική πλευρά. Επιπλέον, η προσπάθεια να αφαιρεθούν οι όροι "Μακεδονία" και "μακεδονικός" που αναφέρονταν τόσο στο αρχικό κείμενο,
όσο και σε πολλές τροπολογίες, κατέληξε στη σολομώντεια λύση να αφαιρεθεί ο όρος "Μακεδονία" αλλά
να παραμείνει ο επιθετικός προσδιορισμός "μακεδονικός" σε ένα σημείο της έκθεσης.
Για τους λόγους αυτούς, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ,
που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καταψήφισαν το τελικό κείμενο της έκθεσης, το οποίο εγκρίθηκε τελικά
με 38 ψήφους υπέρ και 13 κατά.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Μαριέττα Γιαννάκου, επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ και τακτικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
δήλωσε τα εξής:
"Για πολλοστή φορά και παρά τις προσπάθειες όλων των
Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι συσχετισμοί στο ΕΚ δεν επιτρέπουν μια καθαρή υπέρ της Ελλάδος θέση. Βεβαίως, η
τάση αυτή ακολουθεί τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η οποία τα τελευταία χρόνια ζητάει έναρξη διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι αυτό θα βοηθήσει και στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για το θέμα του ονόματος.
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πορεία της ΠΓΔΜ αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί η
ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά την ανάγκη επίτευξης μιας αμοιβαία αποδεκτής ονομασίας erga onmneς
και μόνο τότε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της γείτονος χώρας.
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Παραποιημένες ετικέτες με κρέας αλόγου
σε όλα τα κράτη της Ε.Ε.
Σύμφωνα με δεδομένα που
κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος
έγκαιρης
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (έκθεση προόδου της 20.3.2013),
σε όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένης της Λετονίας και
της Ρουμανίας, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εμπορίας
προϊόντων που περιέχουν
κρέας αλόγου και φέρουν παραποιημένες ετικέτες. Αυτό
απάντησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα
υγείας και πολιτικής καταναλωτών Τ. Μπορτζ έπειτα από
σχετικό
κοινοβουλευτικό
έλεγχο που άσκησε ο Ευρω-

βουλευτής της ΝΔ, Γ. Παπανικολάου.
Στο ερώτημά του, ο Γ. Παπανικολάου θέλησε να πληροφορηθεί από την Επιτροπή,
τις ενέργειες στις οποίες έχει
προβεί για την προστασία των
καταναλωτών στην ΕΕ. Ο
Μπορτζ απάντησε πως η Επιτροπή έχει δραστηριοποιηθεί
τόσο σε πολιτικό, όσο και σε
τεχνικό επίπεδο για τον συντονισμό των ερευνών που εκκρεμούν στα αντίστοιχα
κράτη μέλη. Προς αυτή την
κατεύθυνση, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση, με την οποία
απευθύνει έκκληση για ενδοενωσιακούς ελέγχους σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, ώστε

Να αποσυρθεί η τροπολογία
ζητάει ο βουλευτής Γ. Βλάχος
Την απόσυρση της τροπολογίας του Υπουργείου
Εσωτερικών που προβλέπει
η κατανομή των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π)
στους
Πρωτοβάθμιους
Ο.Τ.Α να γίνει με βάση την
απογραφή του πραγματικού πληθυσμού του 2001
και όχι του 2011, ζήτησε
στην ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας
Δημοκρατίας
Γεώργιος
Βλάχος.
Ο Γ. Βλάχος επεσήμανε ότι
η συγκεκριμένη τροπολογία, έρχεται σε αντίθεση με

να διαπιστωθεί η έκταση των
παραπλανητικών πρακτικών
σήμανσης ως προς την παρουσία βοδινού κρέατος,
καθώς και για επίσημους
ελέγχους, ώστε να εντοπιστούν τυχόν κατάλοιπα φαινυλοβoυταζόνης· πρόκειται
για κτηνιατρικό φάρμακο, του
οποίου η χρήση επιτρέπεται
μόνο σε ζώα από τα οποία δεν
παράγονται τρόφιμα.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε
μεταξύ άλλων: «η παραπλά-

Ενιαίο εισιτήριο στο τρένο
για Αγ. Στέφανο ζητάει
ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας
Την καθιέρωση του ενιαίου
εισιτηρίου 1.40€ στο τμήμα
της γραμμής του ΟΣΕ που
συνδέει τον Άγιο Στέφανο
με την Αθήνα, από 4,30€

τις μέχρι τώρα απαντήσεις
που έχει δώσει η ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και
στις οποίες τόνιζε ότι τα
νέα δεδομένα στις κατανομές των πρωτοβάθμιων
Ο.Τ.Α θα ληφθούν υπόψη
μετά από σχετική απόφαση
της ΚΕΔΕ.
Αντίστοιχες ερωτήσεις έχει
καταθέσει και ο Θαν. Μπούρας, αλλά υπάρχουν μεγάλες
αντιδράσεις
από
Δήμους.
Θα επανέλθουμε.

νηση των καταναλωτών συνιστά απάτη η οποία όπως αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι εκτεταμένη.
Η απάντηση της Επιτροπής
είναι ικανοποιητική όσον
αφορά τις διαπιστώσεις για
την έκταση του φαινομένου,
ασφαλώς όμως θα πρέπει να
αποσαφηνιστούν το αμέσως
επόμενο διάστημα οι πρωτοβουλίες εκείνες που εφεξής
θα προλαμβάνουν, και θα αντιμετωπίζουν αμεσότερα».

που είναι σήμερα, ζητά με
Ερώτησή του ο Βουλευτής
Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –
Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας.
Το σοβαρό αυτό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου,

ανέδειξε με διαμαρτυρία
της η Τοπική Οργάνωση του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ.
Tο κόστος των 4,30€ (2,90€
εισιτήριο Αγ. Στέφανος Αθήνα + 1,40€ ενιαίο εισιτήριο για τα αστικά ΜΜΜ)
για μονή διαδρομή ή 7,10€
με επιστροφή (4,30€ +
2,80€), που απαιτείται, είναι
δυσβάστακτο αν όχι απαγορευτικό ειδικά για τους χαμηλόμισθους
και
συνταξιούχους, που κατά
κύριο λόγο χρησιμοποιούν το
τρένο, σημειώνει μεταξύ
άλλων ο βουλευτής, τονίζοντας ότι ο δήμος Διονύσου
ανήκει στον ευρύτερο ενιαίο
αστικό ιστό της Αθήνας και
έτσι αντιμετωπίζεται από τις
αστικές συγκοινωνίες και τον
ΟΤΕ.

«Έλεγχος της περιουσίας Πρωθυπουργών, Υπουργών και Υφυπουργών από το 1974 έως σήμερα»
ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης και Νάσος Αθανασίου
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Στάθης Παναγούλης και Νάσος
Αθανασίου κατέθεσαν ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
σχετικά με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4065/2012 που ορίζει
τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης όλων των εν ζωή κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών προσώπων από το 1974 έως σήμερα.

γενών, συζύγων και ανήλικων τέκνων τους, αλλά και στη συγκριτική ανάλυση των περιουσιακών τους στοιχείων πριν την κτήση
και μετά την παύση της πολιτικής τους ιδιότητας, ζητούν από τον
αρμόδιο Υπουργό πλήρη ενημέρωση για τη σύνθεση της Επιτροπής, το ρόλο του Προέδρου της Βουλής σε αυτή και την πρόοδο
του έργου της μέχρι σήμερα.

Εξηγώντας, πώς η διαδικασία ελέγχου αφορά στον έλεγχο του
αληθούς των οικονομικών στοιχείων, τόσο των ίδιων όσο και συγ-

Παράλληλα, θίγεται το ζήτημα ενίσχυσης της Επιτροπής με ειδικούς επιστήμονες και ελεγκτές προκειμένου να επιτευχθεί η ολο-

κλήρωση του έργου της εντός ενός έτους, όπως ορίζεται κατά
την εφαρμογή του νόμου.
Τέλος, οι Βουλευτές Στάθης Παναγούλης και Νάσος Αθανασίου
ζητούν ακριβή ενημέρωση για περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, την παραπομπή αυτών στην Ελληνική Δικαιοσύνη και την
εκτέλεση διαδικασιών δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, αναμένοντας από τον αρμόδιο Υπουργό, την κατάθεση αναλυτικού πίνακα των προσώπων που οφείλεται να υποστούν τον έλεγχο.

ΕΒΔΟΜΗ
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Σε ιδιόκτητο κτίριο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
που εγκαινιάστηκε στα Μεσόγεια
Την Κυριακή 31 Μαρτίου εγκαινιάστηκε το νέο κτιριακό
συγκρότημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, της Περιοχής Μεσογείων,
στο 2ο χλμ Επαρχιακής Οδού Μαρκοπούλου – Κορωπίου.
Το κτιριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε
σε ιδιόκτητο οικόπεδο 13 περίπου στρεμμάτων του Ομίλου ΔΕΗ και περιλαμβάνει
χώρους γραφείων 2.500 m2 σε δύο ορόφους, 200,00 m2 αποθήκες και 875,00 m2
χώρους στο υπόγειο για αρχεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση
250.000 περίπου καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης
του Δικτύου της Περιοχής, όπως αναφέρθηκε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Λ Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Τηλ: 2295320340
Φαξ: 2295320323
Ωρωπός: 12-04-2013
Αρ. Πρωτ.: 7976
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών ταχυδρομικών
αποστολών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών για την αποστολή
της αλληλογραφίας του Δήμου στο
εσωτερικό συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Ωρωπού που βρίσκεται στη Λ. Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός, ΤΚ19015
την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού:
11.30. Ώρα και ημερομηνία λήξης
αποδοχής προσφορών: 22 Απριλίου 2013, ώρα 11.20
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις
(που υποβάλλουν κοινή Προσφορά) που:
(α) λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 10/4/2013
Αριθ. πρωτ.15313
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ
2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε
Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης
του είδους σύμφωνα με τα δελτία
πιστοποίησης τιμών από την Περιφέρεια Αττικής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 529.654,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 ή διμερείς σχετικές
συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν
σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως
αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον
επίσημο κύκλο εργασιών τους),
κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και διαθέτουν προς
απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από
την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων
και
Τηλεπικοινωνιών
(Ε.Ε.Τ.Τ.).
(β) πληρούν τις διατάξεις του Ν.
4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.
(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της
πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδρομικό έργο
χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής, με συγκεκριμένη συχνότητα.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο
3.000,00 ευρώ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών
είναι 12 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού της.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ –
2.00μμ, έως τις 19-04-2013, από το
γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Ωρωπού, Τηλέφωνο: 2295320340
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

των – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108
και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 28/8/2013 ημέρα
Τρίτη 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
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 21.531,00 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Τεράστια η ζημία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
από τα επιχειρηματικά πάρκα
Πόρισμα παραπέμπει το Δημοτικό συμβούλιο στον εισαγγελέα
Σωρεία παραλείψεων και παρατυπιών,
στην όλη διαδικασία πολεοδόμησης
των επιχειρηματικών πάρκων «Γυαλού-Αγ. Δημήτριος –Πύργος» και
«Πέτρα Γυαλού –Βούλια – Προκαλήσι» διαπίστωσε η αρμόδια επιτροπή
«διερεύνησης» που συστάθηκε με την
υπ’ αρ. 184/2012 απόφαση του Δ.Σ.
Σπάτων - Αρτέμιδος.
Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο συζητήθηκε εκτεταμένα
στο Δ.Σ. της 21ης Μαρτίου 2013, έχει
επέλθει σημαντική οικονομική ζημιά
στον Δήμο από τον τρόπο που συντάχθηκαν και κυρώθηκαν οι πράξεις
εφαρμογής σε συνδυασμό με τον καθορισμό τιμής μονάδος για τις αποζημιώσεις και τις μετατροπές. Το
Δημοτικό Συμβούλιο, καταλήγει συμπερασματικά το “πόρισμα” της επιτροπής, είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο
καλείται να αποφασίσει περαιτέρω,

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΝ-ΔΟ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 9.4.2013
Αρ. Πρωτ. 6217
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
29.704,50€ (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διακηρύττει πρόχειρο
διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την “Προμήθεια
Υδρομετρητών”, προϋπολογισμού
δαπάνης 29.704,50 € με ΦΠΑ 23%,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2013
θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία Υ.Α. 11389/93, Ν.
2286/95, Ν. 2503/97, Ν. 3463/2006,
Ν. 3852/2010 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛ6-ΔΩΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 10-04-2013
Αρ. Πρωτ. : 7848
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294,
FAX: 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια γραφικής
ύλης, φωτοτυπικού μηχανήματος,
καταστροφέα χαρτιών, φωτοτυπικού χαρτιού, φακέλων με παράθυρο, τόνερ & φωτοτυπίες
έγχρωμες».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
της υπ’ αριθμ. ΤΥ/8/2013 Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για

αφενός, για τη διαδικασία και τις ενέργειες (τεχνικές ή νομικές) που πρέπει
να γίνουν, προκειμένου είτε να μειωθεί
η ζημιά είτε και να απαλειφθεί και αφετέρου, να αποφασίσει εάν και εφόσον
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για συγκεκριμένες ευθύνες, με ποια διαδικασία αυτές θα αποδοθούν.
Σε ανάλογες διαπιστώσεις κατέληξε
και το “πόρισμα” της μειοψηφίας το
οποίο ανακοινώθηκε στην ίδια συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου του 2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος, στην προαναφερόμενη 8η Τακτική Συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπ’
όψη του την εισήγηση - “πόρισμα” της
πλειοψηφίας, το “πόρισμα” της μειοψηφίας και όσα έγγραφα αφορούν
την υπόθεση, μετά από συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
- Να διορθωθούν οι πίνακες των πρά-

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 19η Απριλίου 2013,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30
π.μ. - 11.30 π.μ. (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
5%
(1485,22€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ΄αριθμ.
3/2013 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν πειρισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09.0 - 14.00 στο τηλ. 22990
20155 & 22990 20176.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
ένα ή περισσότερα τμήματα (7).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου
2013 και ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 59.986,44 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
73.783,32 €.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ξεων εφαρμογής όσον αφορά την εισφορά σε χρήμα, έτσι ώστε αυτή να
υπολογίζεται στο εμβαδόν της τελικής
ιδιοκτησίας, όπως αυτή προκύπτει από
την πράξη, χωρίς να αφαιρείται η μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.
- Να ανατεθεί σε έμπειρο δικηγορικό
γραφείο να γνωμοδοτήσει για τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να
επαναπροσδιοριστούν οι τιμές για τα
επικείμενα και τη μετατροπή εισφοράς
γης σε χρήμα.
- Επίσης να γνωμοδοτήσει αν υπάρχει
δυνατότητα μερικής ανασύνταξης των
πράξεων εφαρμογής έτσι ώστε να μη
γίνουν μετατροπές εισφοράς γης σε
χρήμα, όταν η εισφορά σε γη είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμη.
- Η παρούσα απόφαση (υπ. αρ.
77/2013) να αποσταλεί σε Εισαγγελέα, Οικονομικό Εισαγγελέα, και
Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης.

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΝ-6Ο4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 9.4.2013
Αρ. Πρωτ. 6220
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
39.105,77 € (με ΦΠΑ 13%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διακηρύττει πρόχειρο
διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την “Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό του
Δήμου”, προϋπολογισμού δαπάνης 39.105,77 € με ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2013
θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία Υ.Α. 11389/93, Ν.
2286/95, Ν. 2503/97, Ν. 3463/2006,
Ν. 3852/2010 και τις λοιπές ερμη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Φ. ΝΕΓΡΗ 5, 19 500 ΛΑΥΡΙΟ
ΤΗΛ. 22920 23100,
ΦΑΞ 22920 27761
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14
του Ν. 998/79 «περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της χώρας», εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «Vodaphone Πάναφον Ε.Ε.Ε.Τ.», η αρ. πρωτ.
15506/438/01-04-2013 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου,
για έκταση εμβαδού μηδέν στρεμμάτων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών του στρέμματος (0,626
στρ.) που βρίσκεται στη θέση «Μαυροβούνι», της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Κουθβαρά του
Δήμου Σαρωνικού. Με την πράξη

νευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 19η Απριλίου 2013,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30
π.μ. - 13.30 π.μ. (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
5%
(1955,22€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ΄αριθμ.
4/2013 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν πειρισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09.0 - 14.00 στο τηλ. 22990
20155 & 22990 20176.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

αυτή χαρακτηρίζεται ως:
δασική έκταση του άρθρ. 3 παρ. 2
του Ν. 998/79.
Κατά της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου,
επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός
δύο (2) μηνών από την τελευταία
δημοσίευση ή εγράφου κοινοποίησης αυτής, ενώπιον της αρμοδίου
κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.
998/79 πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210
6391721 και 210 639 1252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Λαύριο, 01-04-2013
Ο Δασάρχης
τ.υ. Χρήστος Αντωνέλλης
Δασολόγος

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

MAΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κυριάκος Κακαλέτρης
28 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας
στην προετοιμασία

Πανελλαδικών εξετάσεων

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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 μπαλκόνι και τέντες, 50μ. από την παραλία LA COSTA. Τιμή:
250 ευρώ. κα Αναστασία τηλ: 6909137555

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.

Ιδιαίτερα ή ολιγομελή τμήματα

Παναγούλη 13 Βουλιαγμένη - Τηλ. 6944429670 - 210 9671461

ΖΗΤΕΙ Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων.
Τηλ. 6984 752597

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
ΤΗΛ. 2299020183-20182
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διακηρύττει ότι :
Εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η παραχώρηση
χρήσης (εκμίσθωση) τμήματος αιγιαλού στην περιοχή Αυλάκι –
Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. εντός της Πλαζ
Αυλακίου για την εγκατάσταση κινητής (τροχήλατης) καντίνας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην
έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Τα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
ΤΗΛ. 2299020183-20182
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διακηρύττει ότι :
Εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η παραχώρηση
χρήσης (εκμίσθωση) τμήματος αιγιαλού στην περιοχή Αυλάκι –
Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. στην περιοχή Αγ.
Σπυρίδωνα Πόρτο Ράφτη εντός
για την εγκατάσταση κινητής
(τροχήλατης) καντίνας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην
έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Τα-

μείου, του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, ενώπιον Επιτροπής
του Διαγωνισμού στις 29/4/2013,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ.
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται τριετής (τρεις θερινές περίοδοι 20132015) και το ετήσιο μίσθωμα θα
καταβάλλεται τμηματικά.
H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000€), με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Πληροφορίες για την δημοπρασία,
καθώς και οι αναλυτικοί όροι διακήρυξης θα δίνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο,
τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
(τηλ.
2299020156, 2299020183, πληροφορίες: Κα Μαρία Ορφανού).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

μείου, του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, ενώπιον Επιτροπής
του Διαγωνισμού στις 29/4/2013,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται δύο
(δύο θερινές περίοδοι 2013-2014)
και το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται τμηματικά.
H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (10.000€), με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Πληροφορίες για την δημοπρασία,
καθώς και οι αναλυτικοί όροι διακήρυξης θα δίνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο,
τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
(τηλ.
2299020156, 2299020183, πληροφορίες: Κα Μαρία Ορφανού).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που
χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδιαφέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

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

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867
k.gavrilaki@gmail.com"

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια διαμερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής
1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.
Τηλ. 6973 246887.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ "ΓΛΥΦΑΔΑ (ΚΥΠΡΟΥ) - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β΄ορόφου 50 τ.μ. -ΤΕΝΤΕΣ - A/C στο
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ - ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ &
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - 450 ΕΥΡΩ
ΤΗΛ. 210-8951010, 6944646160
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως εξοπλισμένη επιχείρηση,

ZHTEIΤΑΙ Babysitter. Ζητείται κυρία μη καπνίστρια για φύλαξη αγοριού 1 έτους, για τους μήνες
Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες
8.00-18.00. Περιοχή Θυμάρι. Τηλ 694-8171567

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 12/04/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.15676
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με
έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 49.864,20€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττι-

κής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού,
την
19/4/2013 ημέρα Παρασκευή 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
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από το
γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 12/04/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.15681
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 25.037,27 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού , την
19/4/2013 ημέρα Παρασκευή και

από ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι 1.251,87 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από το
γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες
(Υπεύθυνη:Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

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

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

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

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

NOΣOKOMEIO:

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Υπογονιμότητα
Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία αυτόματης σύλληψης.
Θεωρούμε ότι ένα ζευγάρι εμφανίζει υπογονιμότητα
όταν δεν έχει επιτευχθεί σύλληψη μετά από 12 μήνες
ελεύθερων και τακτικών σεξουαλικών επαφών. Το
ζευγάρι πρέπει, μετά την συμπλήρωση των 12 αυτών
μηνών, πρέπει ν΄απευθυνθεί στον ειδικά ασχολούμενο με την υπογονιμότητα γυναικολόγο. Σε περίπτωση που στο ιστορικό του ζευγαριού υπάρχουν
παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση παθολογικών οντοτήτων που οδηγούν σε υπογονιμότητα (π.χ επεισόδια σαλπιγγίτιδων, ανωμαλίες εμμήνου ρύσεως,
ιστορικό κιρσοκήλης ή παρωτίτιδας), ή όταν η ηλικία
της γυναίκας είναι μεγαλύτερη των 35 ετών (καθώς
γνωρίζουμε ότι μετά τα 35 έτη αρχίζει μία προϊούσα
εκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας), είναι σκόπιμο
το ζευγάρι να απευθυνθεί νωρίτερα στον ειδικό γυναικολόγο.
Η υπογονιμότητα θεωρείται πρόβλημα του ζεύγους.
Μ΄εξαίρεση δηλαδή λίγες περιπτώσεις, όπου ο ένας
από τους δύο συντρόφους εμφανίζει ένα απόλυτο
αίτιο υπογονιμότητας (π.χ αζωοσπερμία ή φραγμένες
σάλπιγγες), συνήθως το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα
του συνδυασμού της ήπιας δυσλειτουργίας των γεννητικών συστημάτων των δύο συντρόφων. Γι’ αυτό το
ζεύγος αντιμετωπίζεται σαν μια ενιαία οντότητα.
Ο εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας γυναικολόγος, θα πρέπει αρχικά να εντοπίσει
το αίτιο της υπογονιμότητας.
Τα συχνότερα αίτια είναι
― η ωοθηκική δυσλειτουργία,

«Εκπαίδευση στη Χαρά»
Ομιλία - συζήτηση
O Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας οργανώνει ομιλία -συζήτηση με την ψυχολόγο Σοφία Ανδρεοπούλου και θέμα: «Εκπαίδευση στη
Χαρά», την Κυριακή 21/4, 17:00 - 19:00 μμ., στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, Καζαντζάκη 2-4, Βούλα.
Είσοδος δωρεάν
Γιατί όπως σημειώνει ο Σύλλογος:
Ζούμε και ανατρέφουμε τα παιδιά μας σε δύσκολους καιρούς. Την απογοήτευση, την αγωνία και την οργή που
πολλοί από εμάς νιώθουμε όμως τη ρουφάνε και τα παιδιά
μας - και αυτό είναι πραγματικά βλαβερό για την ψυχική
τους υγεία και την εξέλιξή τους.
Είναι ανάγκη, λοιπόν, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας -και
εμάς τους ίδιους- πώς να βλέπουμε θετικά τη ζωή, πώς να
ξαναπιστέψουμε σε αξίες, πώς να ονειρευτούμε.
Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τρόπους για να προσφέρουμε στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας τη γεμάτη
και χαρούμενη ζωή που αξίζουμε.

― η διαταραγμένη βατότητα των σαλπίγγων ή η διαταραγμένη μορφολογία της κοιλότητας της μήτρας,
καθώς και η
― κακή ποιότητα του σπέρματος.
Πολλές φορές συνυπάρχουν περισσότερα του ενός
αίτια, ενώ υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που δεν
εντοπίζεται κανένα αίτιο υπογονιμότητας, οπότε
έχουμε την υπογονιμότητα αγνώστου αιτιολογίας. Η
συχνότητα αυτής αφορά το 10 – 20% των υπογόνιμων ζευγαριών.

προοδευτικότητα, από τις απλούστερες στις πιο σύνθετες, καθώς και στη χρήση μεθόδων οι οποίες προσεγγίζουν, όσο γίνεται περισσότερο, τη φυσική
διαδικασία της αναπαραγωγής, αφήνοντας τις πιο
παρεμβατικές μεθόδους ως τελευταίο όπλο, και μόνο
όπου αυτές είναι απολύτως απαραίτητες
Ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε στην ηλικία. Η αλλαγή
του τρόπου ζωής της σύγχρονης γυναίκας (χειραφέτηση, σπουδές, επαγγελματική ανέλιξη) τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αναβολή της απόφασης για
τεκνοποίηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν καθυστερημένα αποφασιστεί η σύλληψη, να έχει ξεκινήσει η έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας. Η
σύγχρονη γυναίκα πρέπει να συμβιβαστεί (με ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια) στον διπλό της ρόλο. Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι μέθοδοι
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν τους περιορισμούς τους, επομένως ο στόχος πρέπει να είναι η
φυσική σύλληψη όσο ακόμα η ηλικία είναι σύμμαχος.

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
www.makrisv.gr

Η βασική διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού πρέπει να αφορά κάθε πιθανό αίτιο. Η ωοθηκική λειτουργία θα διερευνηθεί υπερηχογραφικά, καθώς και με μια
σειρά ορμονικών προσδιορισμών. Η βατότητα των
σαλπίγγων καθώς και η ανατομική ακεραιότητα της
μήτρας θα διερευνηθεί με υστεροσαλπιγγογραφία ή
με συνδυασμό υστεροσκόπησης και λαπαροσκόπησης. Από την πλευρά του ανδρικού παράγοντα, θα
χρειαστεί ένα σπερμοδιάγραμμα. Αναλόγως των ευρημάτων μπορεί να χρειασθούν επιπλέον πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές μέθοδοι.
Αφού εντοπισθεί το αίτιο της υπογονιμότητας θα καθορισθεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Αυτή
θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη για το συγκεκριμένο ζευγάρι, ανάλογα δηλαδή με το αίτιο της υπογονιμότητας και τις ιδιαιτερότητες του ζευγαριού.
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιθυμίες
καθώς και η στάση ζωής του ζευγαριού. Σημαντικό
τέλος από την πλευρά του ιατρού είναι να πιστεύει
στη χρήση διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων με μια

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ
ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213 2030.311.

Διήμερο Σεμινάριο
Πρώτων Βοηθειών
Με επιτυχία έληξε το διήμερο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών που οργάνωσαν οι “Εθελοντές Πόρτο Ράφτη” σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου στο Πόρτο Ράφτη, τους Ιστιοπλοικούς
ομίλους ΙΟΠΟΡ και ΙΟ Αιγοίου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
πολλαπλών του 2ου Γυμνασίου στο Πόρτο Ράφτη.

Το επίπεδο του σεμιναρίου εντυπωσίασε τους παρακολουθούντες
με τις ευδιάκριτες και πλήρως κατατοπιστικές διαφάνειες, με την
εξαιρετική παρουσίαση του Σαμαρείτη Δημήτρη Βόσσου, αλλά και
με τον άρτιο εξοπλισμό του.
53 ατομα παρακολούθησαν με εκδηλο ενδιαφέρον την παροχή πρώτων βοηθειών απο την ομάδα των εκπαιδευτών.
Η πρακτική εξάσκηση στην καρδιαναπνευστική ανάνηψη με τη χρήση
απινιδωτή εφαρμόστηκε σε όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πρωταθλήτρια Ανατολικής Αττικής η ομάδα
χειροσφαίρισης κοριτσιών του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου
Α’ φάση σχολικών αγώνων
Η ομάδα χειροσφαίρισης κοριτσιών του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου
ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια
Ανατολικής Αττικής κερδίζοντας στην α΄ φάση των σχολικών αγώνων το 2ο ΓΕΛ
Παλλήνης με σκορ 8-6. Στη β΄
φάση αντιμετώπισε το 4ο ΓΕΛ
Χανίων και επικράτησε με
σκορ 8-14. Ο αγώνας έγινε στο
Κλειστό Γυμναστήριο του Εθνικού Σταδίου Χανίων την Τρίτη
9 Απριλίου. Η ομάδα του Κορωπίου δεν έχασε το προβάδισμα στο σκορ από την αρχή
του παιχνιδιού. Το α΄ ημίχρονο
έληξε 4-6. Στο β΄ ημίχρονο, αν
και στο 33ο λεπτό αποβλήθηκε
η αρχηγός της ομάδας με κόκκινη κάρτα, λόγω τρίτης δίλεπτης αποβολής, κατάφεραν τα
κορίτσια να ισορροπήσουν και
να αυξήσουν τη διαφορά μέχρι
και τα 8 γκολ. Οι διαιτητές έδωσαν δύο πέναλτι κατά της ομάδας του Κορωπίου, που με
πολύ καλές αντιδράσεις απέκρουσε η τερματοφύλακας!

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ
Tην Κυριακή 14 Απριλίου στις 4.30μ.μ. ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ δίνει κρίσιμο αγώνα ποδοσφαίρου με την
ομάδα Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ με είσοδο ΔΩΡΕΑΝ στο
γήπεδο της ΒΟΥΛΑΣ.

Σ.): Σοφρώνη Κ., Κωτσόβολου
Μ.Μ., Μουτσίου Ε. (τέρμα), Αργύρη Μ. (αρχηγός) (6 γκολ), Βουγιούκα Μ., Ματσούκα Α.,
Ανδρώνη Δ., Βαλοπετροπούλου

Με τη νίκη αυτή, στην οποία
ελάχιστοι πίστεψαν, τα κορίτσια προκρίθηκαν στο final four
του πανελλήνιου σχολικού

Ε. (3 γκολ), Κερατιώτη Δ., Πάνου
Γ. (1 γκολ), Σουρλαντζή Ε.,
Κιούση Μ. (4 γκολ), Σουλάνη Ν.

πρωταθλήματος χειροσφαίρισης, που θα γίνει στην Κατερίνη, 18 και 19 Απριλίου. Μέχρι

(τέρμα), Ντούνη Γ.

τώρα η 4η πανελλαδική θέση
είναι η μεγαλύτερη διάκριση
που είχε σχολική ομάδα χειροσφαίρισης στο Κορωπί.
O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης
Κιούσης δήλωσε: «Με μεγάλη
χαρά πληροφορήθηκα αυτή την
επιτυχία των μαθητριών του
1ου ΓΕΛ και εύχομαι να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στην
Κατερίνη. Είμαστε μαζί τους». Ο
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοιν. Πολιτικής
Ανδρέας Ντούνης
δήλωσε ότι ανέμενε αυτή την
επιτυχία, γιατί η ομάδα έχει
γερές βάσεις στο άθλημα· κάτι
που οφείλεται στις ικανότητες
των αθλητριών και στην προπονήτριά τους Στέλλα Δημητριάδου.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ Κυπελλούχος Ελλάδος
και Πρωταθλητής Α2 Εθνικής Κατηγορίας

Διαιτητές: Κοκορέτσης Γ., Κιναλόπουλος Η.
Πεντάλεπτα: 1-2, 1-4, 3-5, 3-6, 46 (ημίχρονο), 4-8, 5-10, 5-13, 813, 8-14.
4ο ΓΕΛ Χανίων (Βουγιουκαλάκης
Μ.): Μήτρου Σ. (4 γκολ), Βιττωράκη Μ., Χαραλαμπάκη Σ. (3
γκολ), Τίτη Μ. (αρχηγός) (1
γκολ), Τραιτοράκη Ε. (τέρμα), Μιχαλακοπούλου Μ., Στόιτσου Α.,
Τσαπανίδου Μ.Ε., Σκάλκου Ρ.Α.
1ο ΓΕΛ Κορωπίου (Δημητριάδου

Οι πρωταθλήτριες αδερφές Μπότσα
Ανάμεσα στα σχολεία και τα φροντιστήρια, τα παιδιά βρίσκουν
πάντα χρόνο για παιχνίδι. Για ορισμένα παιδιά όμως το παιχνίδι τους είναι η προπόνησή τους.

Εύη Μπότσα

Ο λόγος για τις αδελφές Εύη και Μαρία Μπότσα (το γένος
Γούλα), τα δύο ανερχόμενα αστέρια του Tennis.
Τα δύο κορίτσια ξεκίνησαν τον αθλητισμό μαθαίνοντας τέννις
στην ηλικία των 6 ετών και έκτοτε όλο τον ελεύθερο χρόνο
τους τον αφιερώνουν στις προπονήσεις τους. Όχι άδικα, αφού
τα αστέρια της Βάρης 16 χρονών η Εύη και 17 η Μαρία πλέον,
έχουν ήδη στο ενεργητικό τους μεγάλες διακρίσεις σε Πανελλήνιο επίπεδο.
Κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Σύλλογο Τέννις στο Δίλοφο και μετέπειτα στους Μικρούς Άσσους του Καβουρίου,
σήμερα προπονούνται στον Ομιλο αντισφαίρισης Γλυφάδας
κουβαλώντας τίτλους πρωταθλητριών στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, η Εύη κατέκτησε την 1η θέση στους Πανελλήνιους αγώνες Masters 2012, την 2η στο Τουρνουά Πάτρας και επίσης την 2η θέση στο τουρνουά Πετρούπολης στα
διπλά παιχνίδια μαζί με την Ασπασία Αυγέρη.
Η Μαρία κατακτώντας πριν από 4 χρόνια την πρώτη θέση στην
Ελλάδα στην κατηγορία των 13χρονών, συνεχίζει να αγωνίζεται με πολλές διακρίσεις με πρόσφατη την νίκη της 1ης

θέσης στο τουρνουά της Γεωργίας και της 2ης θέσης στο τουρνουά της Πετρούπολης στην κατηγορία των 18 χρόνων.
Οι προπονητές τους Βασίλης Καραμπέτσος και Γιώργος
Φουντούκος μπορεί να είναι υπερήφανοι για τις αθλήτριές
τους κι εμείς που είναι συντοπίτισές μας.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μαρία Μπότσα

ΕΒΔΟΜΗ

Aγώνες δρόμου στην Παλλήνη
"ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΑ 2013"
Για 22η χρονιά διεξήχθησαν την Κυριακή 31 Μαρτίου, στην
κεντρική πλατεία του Γέρακα, οι αγώνες δρόμου στη μνήμη
του Βασίλη και του Αθανάσιου Μανωλόπουλου, «ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΑ 2013».
Συμμετείχαν αθλητές σε όλες τις κούρσες κάθε ηλικίας,
από 5 μέχρι και 79 ετών. Έγιναν κούρσες από 600 μέτρα
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΒΑΖΑΑR
στον ΠΡΩΤΕΑ Βούλας
Ομορφες λαμπάδες, πασχαλινά δώρα, πρωτότυπες
ιδέες για στόλισμα, συλλεκτικά μπλουζάκια και dvd
για την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.
Σάββατο & Κυριακή 13 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9:00 - 14:00.
Ολα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του
Συλλόγου:
4 Βελτίωση γηπέδων και εγκαταστάσεων
4Ανανέωση υλικού
4Προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης προπονητών
4Στήριξη αγωνιστικών τμημάτων.

Εισητήριο για το Final Four

για τα πιο μικρά παιδιά μέχρι και 6 χλμ για τους άνδρες, σε
κυκλική διαδρομή στους δρόμους του Γέρακα.
Την διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους η Άννα Βερούλη, ο Νίκος Μιχαλόπουλος, ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, ο Συμεών Συμεωνίδης, ο Μιχάλης Κουτσουδάκης, και
πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
Βραβεία απονεμήθηκαν στον Νίκο Μιχαλόπουλο για την
προσφορά του στον Ελληνικό Κλασσικό Αθλητισμό και την

Με 6-11 επικράτησε του ΓΣ Ηλιούπολης η ομάδα της Βουλιαγμένης και πήρε το 4ο εισιτήριο του Final Four του Κυπέλλου.
Τα στοιχεία του αγώνα :
Ηλιούπολη-ΝΟΒ:6-11 (1-4, 1-3, 2-4, 2-0)
Οι σκόρερς :
Ηλιούπολη (Νίκος Καραμάνης) : Κουλιεράκης 2, Λάζαρης
2, Κοντογιώργος, Αγγελίδης
ΝΟΒ (Τεό Λοράντος): Χατζηδάκης 3, Αφρουδάκης 3, Μασμανίδης 2, Μυλωνάκης, Καρούντζος, Βλαχόπουλος

Η Αλεξία Καμμένου νέα
προπονήτρια της γυναικείας
ομάδας του ΑΝΟΓ
Η διοίκηση του ΑΝΟΓ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την προπονήτρια υδατοσφαίρισης Αλεξία Καμμένου η οποία αναλαμβάνει την γυναικεία ομάδα
του Ομίλου μας.
Ο ΑΝΟΓ ευχαριστεί για
την συνεργασία τον
Ανέστη Πεσματζόγλου
που αποχωρεί για προσωπικούς λόγους και
του εύχεται καλή τύχη.
Άμεση συνεργάτης της
Αλεξίας Καμμένου που
έκανε την πρώτη της
προπόνηση την Τρίτη 9
Απριλίου στη Γλυφάδα,
θα είναι η πρώην συμπαίκτρια
της
στην
Εθνική ομάδα και νυν προπονήτρια των γυναικείων τμημάτων υποδομής του ΑΝΟΓ Ευτυχία Καραγιάννη.
Η Αλεξία Καμμένου αναλαμβάνει την γυναικεία ομάδα
του ΑΝΟΓ έχοντας ένα προπονητικό βιογραφικό γεμάτο
επιτυχίες και κυρίως τα δυο Κύπελλα Πρωταθλητριών και
δυο Σούπερ Καπ Ευρώπης που έχει κατακτήσει με τη Βουλιαγμένη.
Η οικογένεια της Γλυφάδας την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Χαμένες αυτή την εβδομάδα οι Κορασίδες και Παγκορασίδες του Πρωτέα
ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Κορασίδων

διάδοση των αξιών του αθλητισμού στα νέα παιδιά και στον
Δήμαρχο Παλλήνης Θανάση Ζούτσο για την διαχρονική του
στήριξη στον αθλητισμό και στην διοργάνωση.

Οργασμός Πρωταθλητών
στα 3Β
Τις τελευταίες 2 εβδομάδες βλέπουμε συνεχείς μεγάλες
διακρίσεις αθλητών στο Δήμο 3Β, σε διαφορετικά αθλήματα, όπως μπάσκετ, polo, πινγκ – πονγκ, συγχρονισμένη
κολύμβηση, τενις κ.α.
Διακρίσεις από αθλητές παιδικής – εφηβικής και όχι μόνο
ηλικίας που προαναγγέλουν ένα πολύ φωτεινό μέλλον.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συλλόγους, τους
προπονητές και φυσικά στους ίδιους τους αθλητές.
Η σύνταξη

Ο Δήμαρχος συγχαίρει
Ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς συγχαίρει την επιτυχία της ομάδας του Κυανού Αστέρα Βάρης.
“Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και το σύνολο των πολιτών
του Δήμου μας, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε δίπλα
σας, να υποστηρίζουμε τις προσπάθειές σας” τόνισε.

Κρόνος Αγ. Δημ. - Πρωτέας Β. 63 - 54
[Προκρίνεται στον τελικό Κορασίδων η
ομάδα που θα κάνει Δύο [2] νίκες]
Ήττα για τις κορασίδες στον πρώτο αγώνα
των ημιτελικών του final four.
Το ημίχρονο βρήκε τον Πρωτέα να προηγείται με ένα καλάθι, μετά από δύο δεκάλεπτα με εναλλαγές στο σκορ και πολύ
άγχος.
Το ματς ήταν πολύ πιο αμφίρροπο απ' ότι
δηλώνει το σκορ, όμως η νίκη δεν πήγε
άδικα στην ομάδα του Κρόνου .

Τα δεκάλεπτα : 16-14, 24-26, 42-36, 63-54
Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας, Καραμανώλης
Κρόνος (Βασιλάκος, Περαντωνάκης) : Τζανετάτου 6, Πετράκη 6(2), Κάππου, Ρούτση,
Πυλιώτη, Αντωνοπούλου, Παναγιωτοπούλου Α., Γκέρκι 14, Μαντά 23, Γασπαράτου
2, Ζουρτσάνου, Μυλωνάκη 12.
Πρωτέας Β. (Κουρμούλης, Κονιδάρης) :
Μπιτζανάκη Ρ. 7, Παπαλιού Δ., Μιχαλοπουλου Α., Μπιτζανάκη Ε. 13 (3), Κρεμμύδα Κ.,
Λαγού - Μειμάρογλου 10,
Αμπντελφατταχ Σ., Φασούλα Μ. 18, Βάνα
Ρ., Βασιλειάδη Χ., Μιχαλοπουλου Μ. 6 (2).

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Παγκορασίδων
[Γεν. από 01/01/1999 και νεότερες] :
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 28 - 35
Εκτός έδρας νίκη γιά την ομάδα των παγκορασίδων απέναντι σε έναν πάντα δύσκολο αντίπαλο, 7/4.
Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα των
παγκορασίδων που έδειξε σθένος και διάρκεια και νίκησε δίκαια τον Πανιώνιο σε
έναν αγώνα που ήταν στον πόντο για τρία
δεκάλεπτα.
Τα δεκάλεπτα: 04-06, 12-13, 20-21, 28-35....
Διαιτητής: Δραμεσιώτης

Πρωταθλήτριες Β’ Εθνικής Αττικής, οι γυναίκες
αντισφαίρισης του ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης γυναικών η ομάδα
γυναικών του Αρη Βούλας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β’
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επιτυγχάνοντας 17 νίκες και 1 ήττα.
Η άλλη ομάδα της Βούλας, ο
ΑΡΗΣ 2006 που αγωνιζόταν στην
ίδια κατηγορία κατέλαβε τελικά
την 4η θέση με 10 νίκες και 8
ήττες.
Η ομάδα του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ θα
συναντηθεί στις 20 και 21 Απριλίου, στο Σ.Ε.Φ., με τις ομάδες ΑΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΑΣ και ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ, σε αγώνες μπαράζ,
προκειμένου 2 ομάδες να ανέβουν
στην Α2 Εθνική κατηγορία.

Στη φωτογραφία, η ομάδα Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ με τις αθλήτριες: Πεχλιβανίδη Φοίβη, Φίσερ Έλλη,
Τσαχάκη Φρόσω, Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια με τον προπονητή τους Κωνσταντίνο Κωστόπουλο
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Νέες θέσεις στις λαϊκές αγορές των 3Β
Oρισμένες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν προβλήματα
Επί πολύ απασχόλησαν το δημοτικό συμβούλιο της 8/4, οι
θέσεις που πρέπει να οριοθετηθούν για να γίνονται οι λαϊκές αγορές στις τρεις ενότητες του καλλικρατικού Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Η ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η
οποία δεν ήταν πλήρης, αφού για τη Βούλα όριζε μόνο τις
δύο ήδη υπάρχουσες θέσεις επί των οδών Καραϊσκάκη και
Παπάγου.
Για τη Βουλιαγμένη στον ίδιο δρόμο (Ερμού) και για τη
Βάρη να πάει στο τρίγωνο μπροστά στο αθλητικό κέντρο αλλάζοντας ημέρα από Παρασκευή σε Σάββατο για
να είναι κλειστά τα σχολικά συγκροτήματα που γειτνιάζουν και να μείνει μόνιμα εκεί στο δε Δίλοφο στην
οδό Σκύρου που γίνεται και τώρα κάθε Τετάρτη.
Για τη Βουλιαγμένη δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις.
Για τη Βούλα ασχολήθηκαν ιδιαίτερα, γιατί έπρεπε να
εξευρεθούν άλλοι δύο χώρο προκειμένου να μοιράζεται η όχληση της λαϊκής αγοράς ανά τρίμηνο.
Ακούστηκαν διάφοροι δρόμοι, οι περισσότεροι με αδυναμίες (Ζακύνθου στο Πανόραμα, Ηρακλειδών, από τον
Δήμο Βαμβασάκη, με αναφορά στο ελεύθερο χώρο
δίπλα από το 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο) για μόνιμη αγορά.
Για τη Βάρη έγινε μεγάλη συζήτηση από τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο, κυρίως. Εκρινε ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος γιατί κόβει το χώρο στάθμευσης του Αθλητικού Κέντρου και πρότεινε το παρακάτω τρίγωνο, το οποίο
και έγινε αποδεκτό από το Συμβούλιο κατά πλειοψηφίαν.
Αλλες θέσεις που ακούστηκαν όπως Τριπτολέμου, Αθ. Διάκου απορρίφθηκαν ως ακατάλληλες λόγω στενότητας των
οδών.
Τελικά η συνολική απόφαση και για τις τρεις κοινότητες
έχει ως εξής: Για τη Βάρη στο τρίγωνο πιο κάτω από το
Αθλητικό Κέντρο κάθε Σάββατο και στο Δίλοφο ως έχει.
Στη Βουλιαγμένη ως έχει.
Στη Βούλα τίς δύο ήδη υπάρχουσες (Καραϊσκάκη & Παπάγου) και επίσης στην οδό Βουτυρά στα Δικηγορικά και στην
οδό Ηρακλειδών (μεταξύ Καλύμνου και Λεωφ. Βουλιαγμένης).

Γρήγορη ανάρρωση ευχόμαστε στο δημοτικό σύμβουλο
των 3Β, Ντίνο Καραγιώργο,
που βρίσκεται στο Νοσοκομείο, μετά από χειρουργική
επέμβαση.

Δημοτικές ...ατάκες
«Κύριε δήμαρχε να μην εκλαμβάνετε ως μπαλιές,
την κάθε λέξη που θα πει ένας σύμβουλος για ν’
αναπτύξετε το όραμά σας. Αυτό είναι unfair».
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Κωνσταντέλλος: «Από εκεί κοιτάτε, όχι εμένα κύριε
Πρόεδρε. Για κοιτάξτε δεξιά σας».
Κικίλιας (πρόεδρος): «Μου αρέσετε εμφανισιακά
κύριε Κωνσταντέλλο».
Κωνσταντέλλος: «Το ξέρω, μη μας παραξηγήσουνε
όμως»!

Η Ηρακλειδών είναι μεν ήσυχος δρόμος και φαρδύς, αλλά
έχει δυσκολία στην είσοδο και έξοδό της, γιατί βρίσκεται
ανάμεσα σε δύο ταχείες λεωφόρους και πολύ δύσκολα έως
αδύνατον προσεγγίζεται με καρότσι.
Η Βουτυρά είναι επίσης στενός δρόμος.
Γενικά ενστάσεις και παρατηρήσεις ακούστηκαν από πολλούς συμβούλους και για τα επιλεγέντα σημεία την ώρα της
συνεδρίασης, χωρις γεωγραφικά και γεωφυσικά στοιχεία

λαϊκή αγορά. Αναφέρθηκε κι εκείνη στο χώρο δίπλα από το
Γυμνάσιο - Λύκειο.
Eν τω μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να
υιοθετήσει μια σειρά τεχνικών προδιαγραφών με στόχο τη
διασφάλιση μιας ενιαίας και ομοιόμορφης εμφάνισης των
πάγκων, την οποία πρόταση έχει καταθέσει και στονΟργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς.
Λεπτομέρεις στο www.ebdomi.com
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Σπύρος
Πανάς, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Όραμα της δημοτικής αρχής είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των δημοτών να ζουν σε μια καθαρή, νοικοκυρεμένη και όμορφη πόλη. Και αυτό το στόχο
υπηρετούμε, όχι μόνο με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις
που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών μας δυνατοτήτων, αλλά και με ευρύτερες διεκδικήσεις και προτάσεις»

― Αναβλήθηκε η συζήτηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ασχοληθούμε στο
επόμενο φύλλο.

και για τον τρόπο επιλογής. “Δεν μπόρούμε να πάρουμε
απόφαση ακούγοντας ένα δρόμο”, όπως σωστά είπε ο Γ.
Νιτερόπουλος και “Δεν μπορεί να είναι πρώτο κριτήριο η
όχληση”, όπως είπε ο Γ. Σκουμπούρης, “Ελλιπής η εισήγηση” τόνισε ο Δ. Δαβάκης.
Η Ηλ. Τσιριγώτη επεσήμανε ότι το 70% των κατοίκων ζεί
κάτω από τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και σ’ αυτήν περιοχή
πολλοί περισσότεροι κάτοικοι πηγαίνουν με τα πόδια στη

― Οξύ πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος με τις Καντίνες
του Μεγάλου Καβουρίου, με μεγάλο οικονομικό άνοιγμα
και προσφυγές στα δικαστήρια.
To θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και για το Δήμο και για τον
επιχειρηματία, γι’ αυτό θα πρέπει να το δούμε με γνώση και
όχι προχειρότητα.
Οτι ανέβαλε την εκδίκαση ο νομικός εκπρόσωπος του
Δήμου, διαιωνίζει το πρόβλημα.
Αλλά θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενο.
Αννα Μπουζιάνη

“Τρύπα” πάνω από 50.000 ευρώ
στις Σχολικές Επιτροπές
Το θέμα των Σχολικών Επιτροπών απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα
ορισμένων σχολείων της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν οικονομική
τρύπα
προηγουμένων ετών ύψους
50.000 € περίπου.
Δεν είχαν καταθέσει απολογισμούς· τους κατέθεσαν με
μεγάλη καθυστέρηση και
δεν έχουν ελεγχθεί.
Η συζήτηση έγινε γιατί το
5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε «Κατανομή ποσού 41.545,72€ (Β'
κατανομή 2013) για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης».
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ρώτησε αν έχει τακτοποιηθεί η

οικονομική εκκρεμότητα,
γιατί είχαν αποφασίσε ως
Δ.Σ. να μη δώσουν χρήματα
στα σχολεία που δεν έχουν
παραστατικά για τα οικονομικά.
Η πρόεδρος της Β’θμιας
Επιτροπής Μαρία Σίνα, εξήγησε δεν τους δίνουν χρήματα στο χέρι, αλλά τους
παίρνουν ό,τι χρειάζονται
και τους τα δίνουν. Οτι δεν
έχει γίνει έλεγχος, γιατί καθυστέρησαν να φέρουν
απολογισμούς του 2010 &
2012 για το χρηματικό
ποσό. Οτι προέρχεται από
ένα σχολείο της Βάρης, ένα
της Βουλιαγμένης και της
Βούλας.
Ρώτησε ο Γρ. Κωνσταντέλλος ακόμη αν από τους εκπαιδευτικούς που έχουν
εκκρεμότητα,
υπάρχουν
άτομα που πλαισιώνουν τις
Σχολικές Επιτροπές και η
απάντηση ήταν ότι πράγματι

βρίσκονται μέσα και στις παρούσες Σχολικές Επίτροπές. Ο ένας μάλιστα είναι
και ταμίας.
Η κατανομή ψηφίστηκε.
Θα θέλαμε να σταθούμε λιγάκι στις Σχολικές Επιτροπές,
διότι
έχει
κυκλοφορήσει Εκθεση από
το Σώμα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) (αρ. έκθεσης
21/Α/213/2/2013), που αφορά
τα σχολεία του Δήμου 3Β και
σημειώνει ότι αναζητούνται
πειθαρχικές ευθύνες, δεδομένου ότι διαχέονται, ανά
περίπτωση, σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και καλείται ο
Υπουργός Παιδείας, «να μεριμνήσει για την πειθαρχική
δίωξη των κάτωθι αναφερομένων, οι οποίοι παρέβησαν
το υπαλληλικό τους καθήκον,
κατά την έννοια του άρθρου
106 και ειδικότερα σύμφωνα

με το άρθρο 107 παρ. 1στ
(ατελής εκπληρωση του
υπαλληλικού καθήκοντος)»
και καταγράφει ένα ένα τα
ονόματα, ανάμεσα στα οποία
είναι και εκπαιδευτικοί των
σχολείων των 3Β, τέως και
νυν, που βρίσκονται και μέσα
στις Σχολικές Επιτροπές.
Ακόμη καταγράφεται ότι
έχουν δημιουργηθεί προκάτ
αίθουσες χωρίς να χρειάζονται, ότι υπάρχουν μαθητές που φοιτούν σε δύο
συγχρόνως σχολεία, έτσι
που φαίνονται υπεράριθμα
τα τμήματα και πολλά άλλα.
Εχει δίκηο ο Γ. Νιτερόπουλος, που ζητούσε λίστες μαθητών, αλλά από ότι βλέπω
συμμετέχει και ο ίδιος στην
Επιτροπή Παιδείας και μπορεί να πιέσει.
Τα γνωρίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο αυτά;
Αννα Μπουζιάνη

