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

Βρε Αντώνη...
- Για τις επενδύσεις πρώτιστον,
μην απεκδύσεις
- Για να κυβερνήσεις, τις δεσμεύσεις σου
έναντι του Κυρίαρχου να τηρήσεις.
- Κυρίαρχος είναι ο Λαός! Όχι ο Σόιμπλε
και οι banksters.
- Εάν εκβιάζεσαι (-ζονται), ή δεν μπορείς,
παραιτείσαι.
- Εάν κάνεις «το καλό παιδί», με την ελπίδα να πετύχεις και στο τέλος αποτύχεις,
κάνεις «χαρακίρι»!
Δεν θα σου φταίνε οι άλλοι, όπως δεν
φταίνε και τώρα.
Εκ προοιμίου να πούμε για τους αναγνώστες, όχι για τον Πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά, γιατί εκείνος το
ξέρει, ότι δεν έχουμε αρνητική προδιάθεση για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Οι σχέσεις μας, από
20ετίας, ήταν φιλικές και δημοσιογρατου Κώστα φικά τον στηρίζαμε μέχρι τον ΝοέμΒενετσάνου βρη του 2011, που έκανε acte de
desespoir, την απονενοημένη υπέρβασή του, να υιοθετήσει ασμένως εκείνα ακριβώς για τα οποία κατήγγελε τουλάχιστον επί του προσκηνίου, αυτόν
ακριβώς τον οποίο αντi(υπο)κατέστησε. τον Γ.Α.Π.
Απευθύνομαι λοιπόν, σε φιλικό τόνο, προς τον
Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και του λέω:
Βρε Αντώνη,
Πού πάς; Πού μας πας;
Προτού μπούμε σε πρακτικά θέματα, να πω κάτι γενικό και καθοριστικό: Ποτέ, μα ποτέ δεν θα ‘θελα
ένα αξίωμα, για την αίγλη που, αυτό καθ’ αυτό,
προσδίδει!
Αν έρθεις μετά από ένα χρόνο και μου πεις
«ήμουνα Πρωθυπουργός», δεν θα σου πω, «χαίρω
πολύ»! Αλλά θα σε ρωτήσω:
- Τι έκανες ως πρωθυπουργός;
- Τι καλό έκανες για το λαό και τον τόπο;
- Τι κακό απέφυγες να κάνεις, για τον Λαό και το
Έθνος;
Συνέχεια στη σελ. 2

ΟΧΙ στα βιοκαύσιμα
είπε το Μαρκοπουλο
Σελίδα 13

Let’s do it
Σ’ όλους τους
Δήμους της
Aνατ. Αττικής
εξελίχθηκαν δυναμικές δράσεις
με παράλληλες
εκδηλώσεις,
συντασσόμενοι
στο Let’s do it
Greece 2013.
Δύτες της Σχολής Πέτρου
Κουτρουμπή μαζεύουν
σκουπίδια από το βυθό της
θάλασσας!
Σελ. 3

Το θράσος των Γερμανών
Σελίδα 10

Νέος δημοτικός σύμβουλος
ο Βασίλης Παπαδόπουλος
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Συγκέντρωση πλούτου και
αυξανόμενη φτώχεια
Συνέδριο στην Αθήνα
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Τί πρέπει να κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ για το ΧΑΡΑΤΣΙ

Δωρεάν εξετάσεις ανασφάλιστων
από την Περιφέρεια Αττικής
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Βρε Αντώνη...
Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι επενδύσεις

Κι αν τότε, πραγματικά, χειροπιαστά, ξεκάθαρα – όχι
επικοινωνιακά και πολιτικάντικα μου πεις, «έκανα
αυτό κι αυτό το καλό και απέφυγα εκείνο το κακό»,
που να το πιστοποιεί η ίδια η κατάσταση του λαού, η
θέση της χώρας η ιστορία της Ελλάδος, η συνείδηση
του Έθνους, τότε θα υποκλιθώ, θα χειροκροτήσω, θα
σ’ αγκαλιάσω!

Αλλα εκείνο στο οποίο κατά κόρον επενδύεις, είναι οι
«επενδύσεις»!
Αντώνη,
Προτού να επιτύχεις τις Χίμαιρες1, των «επενδύσεων»,
έπρεπε πρωτίστως να φροντίσεις, να μην απεκδύεις τις
υπάρχουσες ήδη επιχειρήσεις – μικρές ή μεγάλες.
Υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι πιο ανταγωνιστικές οι μικρές μονάδες από τις μεγάλες. Στην Ελλάδα υπήρχαν π.κ. (προ κρίσεως) 600 χιλιάδες περίπου
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν 3 – 5 εργαζόμενους. Αυτούς τους διαλύεις. Ποιές «μεγάλες» επενδύσεις θα σου εξασφαλίσουν 1 – 1,5 εκατομμύριο
θέσεις εργασίας;
Όσον αφορά τις χίμαιρες των μεγάλων επενδύσεων σε
παραπέμπω ακριβώς στο ομώνυμο τρίμορφο τέρας της
ελληνικής μυθολογίας. Δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε
ακόμη ο σύγχρονος Βελερεφόντης2 που θα το φονεύσει…

Αλλοιώτικα, αλλοιώτικα κάνε ότι έκανε κι ο Καραμανλής. Φύγε! Φύγε!
Μπορεί να μην είναι γενναίο – είναι όμως πιο έντιμο!
Αυτή η χώρα είναι γεμάτη από «τέως» και
«πρώην». Από «τέως» αξιώματα και νυν παραγεγραμμένες ντροπές!
Ντροπές αμοιβόμενες παχυλά!
Βρε Αντώνη,
Σε είδα προχθές στο διάγγελμα πολύ αισιόδοξο!
Έτσι που άρχισα να αισθάνομαι ότι ευτυχώς που δεν
είμαι Ιταλός (;), Ισπανός (;), Πορτογάλος (;) ή μήπως Άγγλος ή Γερμανός;
Κοίταξα γύρω μου να δω από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Και είδα ερείπια!
Άνεργους, άστεγους, πενόμενους, δυστυχείς, κατηφείς,
αγανακτισμένους, χρεωμένους, εξαπατημένους, αυτόχειρες αλλά και φοβισμένους και ηττημένους, εξανδραποδισμένους, αλλά και - φραστικά τουλάχιστον «επαναστατημένους».
Έχεις καταλάβει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία;
Έχεις καταλάβει σε τι κινδύνους έχει εκτεθεί η Ελλάδα
με πρωταίτιον τον «Γιωργάκη» και συνεχιστή εσένα;
Και συνεχίζεις να κορυβαντιείς πάνω σε οικονομικά πτώματα ή ημιθανείς γιατί έχουν ακόμη «καβούκι» ή γιατί ως
γαστερόποδες κοχλίες διαθέτουν ακόμη κέλυφος του
οποίου στερούνται ποσοστιαίως οι γυμνοσάλιαγκες οι
(arion lusitanius) του Βορρά, όπως περίπου αποτόλμησε
να εκστομίσει αφρενής Βουλευτής ή οξυφρενής ίσως,
αλλά άκρως ιδιοτελής, ότι το 80% των Ελλήνων έχουν
ιδιόκτητη κατοικία, ενώ μόλις το 20% των Γερμανών!

Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ , στο Κορωπί
Σελίδα 19

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 8μ.μ. με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη και την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 8μ.μ.,
με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

―――――――――
1. Χίμαιρα: Τρίμορφο τέρας της Ελληνικής μυθολογίας, με σώμα Κριού ή
αιγός, κεφαλί Λιονταριού και ουρά που κατέληγε σε φίδι. Εξέπνεε φωτιά.
Ήταν κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας.
2. Η χίμαιρα φονεύθηκε από τον Βελερεφόντη, που ίππευε τον Πήγασο.
3. Αριστοτέλη ΠΟΛΙΤΙΚΑ κεφ. 5.
4. Μακιαβέλλι: Ο Ηγεμόνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
“Οίνος & Αίνος”

Σελ. 5

Προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων στην Παλλήνη Σελ. 6
O Iωάννης και το Ευαγγέλιό του

Δεν είναι τυχαία η αναφορά του βουλευτή του Εληνικού κοινοβουλίου, απ’ αυτούς που στηρίζουν την Κυβέρνησή σου, για την ποσοστιαία υπεροχή των Ελλήνων
στην ιδιοκατοίκηση.
Δεν είναι τυχαίο το εξώφυλλο του Der Spiegel με τον
γάιδαρο του νότου και τον τίτλο «Το ψέμα της φτώχειας» και υπότιτλο «Οι υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης κρύβουν τις περιουσίες τους» (σελ. 10).
Ο υπότιτλος αποκαλύπτει τους σκοπούς των γερμανικών αρπακτικών: Η «αποκάλυψη» και αρπαγή των ελληνικών περιουσιών, με συνεργάτες την ελληνική τρόικα
(Ν.Δ. –ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ) και τα …εξαπτέρυγα, σαν τον
βουλευτή της ΔΗΜΑΡ που έκανε την «αποκάλυψη» της
ποσοστιαίας «δυσαναλογίας» ιδιοκτησιών... πτωχών
Γερμανών και …πλουσίων Ελλήνων, που πρέπει να τους
μαδήσουμε. Βρίσκονται και «αριστεροί» ψάλτες, βλέπεις!
Μόνο που η «αποκάλυψη» αυτή του γερμανόφωνου …
ιεροκήρυκα και των ελληνόφωνων εξαπτέρυγων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην Αποκάλυψη του Αγ.
Ιωάννου!
Αντώνη μην παίζεις με την φωτιά!
Πρόσεξε! Άσε τους εκβιαστές και άκου τη φωνή της σοφίας αυτού του τόπου. (Θα στο ‘λεγε και η Πινελόπη
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Δέλτα). «Ου περί μικρών, αλλ’ εκ μικρών στασιάζουσι δε
περί μεγάλων»3. Και δεν το λεγε μόνον ο Αριστοτέλης.
Το λέει η Ιστορία, το λέει η κοινωνιολογία, το λέει η κοιν.
Ψυχολογία, το λέει η Συνταγματική θεωρία, το επιβάλλει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Και… «όταν ο Λαός δεν σε θέλει, τα κάστρα (τα τανκς
και τα ΜΑΤ) δεν σε σώζουν»4, λέει ο Φλορεντίνος.
Στα λέω αυτά, γιατί η δικιά μου η γιαγιά, όταν μου τις
έβρεχε, μου έλεγε: «Όποιος μ’ αγαπάει με κάνει και
κλαίω». Κι εγώ σ’ αγαπούσα!
Όχι πια!

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

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

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Η δόση Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Στολές τέλος· βαράτε τώρα
άφοβα Δημήτρης Μπότσαρης
Σελ. 9
Το θράσος των Γερμανών
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

“Αλλα έχουν προτεραιότητα στις
λαϊκές αγορές
Σελ. 11
Ανεφάρμοστη η μελέτη αποχέτευσης στο Κορωπί, Αρ. Γκίκας
Σελ. 11
Προσφορά Ρόταρυ στα σχολεία
Μαρκοπούλου
Σελ. 12
Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα

Σελ. 12

Οι προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων
και η νέα ρύθμιση χρεών
Σελ. 14

Προϊόντα και υπηρεσίες Σελ. 15,19,20
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Δράσεις Let’s do it! στην Ανατ. Αττική
Με εντυπωσιακές κινητοποιήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις υλοποίησαν οι
Δήμοι δράσεις την ημέρα που είχε αφιερωθεί στον καθαρισμό με τίτλο: Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μια ημέρα. Let’s do it Greece 2013.
Ολοι σχεδόν οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής και η Αντιπεριφέρεια κινητοποιήθηκαν

Στις 3 ενότητες
των 3Β
Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
με τον ΟΑΠΠΑ
έδωσε το παρών στην παγκόσμια εκστρατεία με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και
εθελοντών πολιτών.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική η ανταπόκριση των παιδιών και των
εφήβων, που έδωσαν ένα δυναμικό παρών.

ρους. Ετσι βρέθηκαν σε πολλές
γωνιές του τρίδημου Δήμου:
Στην ελεύθερη Ανατολική και
Δυτική Παραλία Βάρκιζας, στο
Κόρμπι, στη Μηλαδέζα, στο Διλοφο, στην παραλία Βούλας,
στο πρώην Κάμπινγκ, στο
ΠΙΚΠΑ, στο Πανόραμα, στο Βάραθρο της Συκιάς (στο βουνό),
στο Μεγάλο Καβούρι, κλπ.
Τον καθαρισμό συνέδραμαν και

Οι δράσεις αναπτύχθηκαν κατά
ενότητα· στη Βάρη, στη Βούλα,
στη Βουλιαγμένη. Και σε κάθε
ενότητα είχαν αναλάβει συγκεκριμένους χώρους και διάφο-

τα συνεργεία του Δήμου, τα
οποία μέσω του κέντρου συντονισμού παρείχαν σακούλες
στους εθελοντές και οργάνωσαν την αποκομιδή.
Τον συντονισμό της δράσης
είχαν αναλάβει ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Λ. Αργυρουδάκης και η Δημ. Σύμβουλος
Λυδία Αργυροπούλου, υπεύθυνη Πολιτισμού του ΟΑΠΠΑ

και παρακίνησαν πολίτες και φορείς, δημιουργώντας ένα τεράστιο δίχτυ καθαρισμού, παραλιών, οδών, σχολείων ακόμη και βυθών θαλάσσης.
Επιγραμματικά παρουσιάζουμε ορισμένες δράσεις από Δήμους και φορείς που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν.

Πρωτότυπες
δράσεις και
μηνύματα στο
Δήμο Κρωπίας
Μια ημέρα γεμάτη εκπλήξεις με
δράσεις και μηνύματα αλληλεγγύης & περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν
από τους διοργανωτές (ΝΠΔΔ
Σφηττός Δήμου Κρωπίας και σύλλογοι) ήταν πολλές και διαφορετικές με αποτέλεσμα
να
ικανοποιηθούν όλες οι ηλικιακές
ομάδες δημοτών που συμμετείχαν. Μεγαλύτερη ήταν η συμμε-

Kαταδυτικός καθαρισμός στον όρμο Βουλιαγμένης
Εντυπωσιακή η δράση των δυτών στον όρμο Βουλιαγμένης από τη Σχολή Καταδύσεων του Πέτρου Κουτρουμπή (κατω απ’ το Αγναντι). Δύτες και εθελοντές
βούτηξαν με πλήρη εξοπλισμό στο βυθό και ανέβαζαν
τις σακούλες με τα σκουπίδια στην επιφάνεια, όπου τις
παραλάμβανε άλλη ομάδα.
Καθ' ολη την διάρκεια της δράσης συμμετείχαν και οι
συντονιστές, Αντιδημαρχος Καθαριοτητας Ελ.Αργυρουδακης και ο αντιπροεδρος Δημήτρης Κακογιαννάκος. Συντονιστης των δυτών ήταν ο εκπαιδευτής
Αντώνης Τσαούσης. Μετά το τέλος του καθαρισμού ακολούθησε ένα δροσερό κέρασμα από το Ψητοπωλείο
Ζάχος. Οι δύτες που πήραν μέρος είναι: Αντώνης Τσαούσης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Μαρίνος, Χρήστος Μοντες, Θωμάς Ζουρνατζής, Βούλα Παπαευθυμίου,
Πέτρος Κουτρουμπής, Ανναμπέλλα Στέγκου, Αικατερίνη
Στέγκου, Πόπη Λέτση, Μαρία Αντωνίου, Νικόλας Μοριάς,
Στέλιος Λώης, Ανδρέας Τσιάμης, Τάσος Λουράντος,
Μπάμπης Παπανικολάου, Γιάννης Παγώνης, Τούλα Παυλίδη + Παύλος + Γιάννης

πίου στον προαύλιο χώρο του
Σταδίου, ποδηλατοπορεία
Ο Δήμος είχε καλή οργάνωση
στις δράσεις. Τρία οχήματα της
πολιτικής προστασίας, υπό τον
αντιδήμαρχο Θοδωρή Γρίβα και
3 οχήματα του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος ήταν εκεί
για επιτήρηση της ασφάλειας.

Στο “Πεδίο Αρεως”
ο Δήμος Παλλήνης
O Δήμος Παλλήνης διοργάνωσε τον καθαρισμό ενός εκ
των σημαντικότερων χώρων πρασίνου του Δήμου, το
πάρκο «Πεδίον Άρεως» στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
Η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στη συμμετοχή
εθελοντών όλων των ηλικιών που από νωρίς το πρωί βρίσκονταν στο χώρο έτοιμοι να προσφέρουν.
Ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους εθελοντές,
που για μια ακόμη φορά, χάρη σε αυτούς μια σημαντική
δράση στέφεται με επιτυχία.

Δράση στην παραλία Ζούμπερι

Πανστρατιά στο Δήμο Μαρκοπούλου
Και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, ξεπέρασε η ανταπόκριση και συμμετοχή των πολιτών στο «Let's Do It Greece»,
την Κυριακή, 14 Απριλίου, που διοργανώθηκε για δεύτερη
συνεχή χρονιά στον Δήμο Μαρκοπούλου, αποδεικνύοντας
πως «Όλοι μαζί, μπορούμε»!
Το δυναμικό παρών, έδωσε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής

τοχή των πολιτών και των συλλόγων στην περιφέρεια του Δήμου
Κρωπίας (Καρελλάς σε 3 τοποθεσίες, Κίτσι σε δύο τοποθεσίες,
Αγία Μαρίνα σε 3 τοποθεσίες και
Αλθέα, Άγιος Δημήτριος).
Oι δράσεις εμπλουτίστηκαν με
παράλληλες εκδηλώσεις, όπως
έκθεση με έργα ζωγραφικής του
1ου και 2ου Γυμνασίου Κορω-

Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου, οι Εθελοντές Πόρτο
Ράφτη, η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Μαρκοπούλου-Κουβαρά, οι Συνταξιούχοι Εν Δράσει, ο ΝΑΣΠΟΡ (Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Πόρτο Ράφτη), ο ΙΟΠΟΡ
(Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πόρτο Ράφτη ) και ο ΙΟΑ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αιγαίου).
Tο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Σπυρίδωνα, με μια εντυπωσιακή συμμετοχή, καθάρισε συλλέγοντας 400 κιλά απορρίμματα, εκ των οποίων τα 160 κιλά ήταν ανακυκλώσιμα!
Ευχάριστη νότα, πρόσθεσαν στο χώρο, οι ζωγραφιές των
μαθητών με θέμα το Περιβάλλον, που κόσμησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σημείο εκκίνησης της δράσης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι
από όλες τις παρατάξεις. Ο Δήμος, διέθεσε απορριμματοφόρα και φορτηγάκια για την αποκομιδή των απορριμμάτων, σακούλες, ελαστικά γάντια, κ.ά.
Ευχαρίστησε τους χορηγούς και υποστηρικτές της δράσης,
που ο καθένας από την πλευρά του βοήθησε να στηθεί μια
πολύ καλή εκδήλωση με πολύ θετικά αποτελέσματα.

H «Εναλλακτική Δράση» συμμετείχε στον καθαρισμό τονίζοντας
ότι «οι πολίτες είμαστε πρόθυμοι να καθαρίζουμε εθελοντικά
τις παραλίες γιατί τις θεωρούμε δικές μας, γιατί βαθιά πεποίθησή
μας είναι ότι οι παραλίες είναι δημόσιο αγαθό που μπορούμε όχι
μόνο να τις καθαρίζουμε, αλλά και να τις διαχειριζόμαστε εμείς οι
ίδιοι. Nα μείνουν ελεύθερες για όλους τους πολίτες και να μη γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης από ξένους ή
ντόπιους “επενδυτές”».

Τον εθελοντικό καθαρισμό οργάνωσαν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζούμπερι και η Επιτροπή Μαραθώνα- Νέας Μάκρης της
Εναλλακτικής Δράσης.
Συμμετείχαν η αντιδήμαρχος Μαραθώνα Πόπη Πατεράκη, ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Σωτηρίου, ο πρόεδρος της Εναλλακτικής Δράσης Μάκης Σταύρου και εθελοντές κάθε ηλικίας.
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ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΨΕΚΑΖΟΥΝ
FULL MOVIE (Chemtrails)- 2011
MURPHY J. MICHAEL
Ενα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσουν οι
Εθελοντές στο Κάμπινγκ Βούλας, την Παρασκευή 26
Απριλίου στις 7.30μ.μ., με θέμα “Τι μας ψεκάζουν”, διάρκειας 1. 37'.33'', στο κτίριο που βρίσκεται στην είσοδό
του, δίπλα από το ΠΙΚΠΑ.
Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν παρατηρήσει ότι οι
καιρικές συνθήκες του πλανήτη μας αλλάζουν δραματικά.
Επίσης, αρχίζουν να παρατηρούν τις μεγάλες γραμμές
που αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα που έχουν οδηγήσει εκατομμύρια να αποδεχθούν την πραγματικότητα
τον chemtrails και του προγράμματος γεωμηχανικής.
Θα μπορούσε να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των γραμμών και των σκληρών καιρικών συνθηκών μας;
Ενώ υπάρχουν πολλές ατζέντες που συνδέονται με αυτά
τα βλαβερά προγράμματα, τα στοιχεία είναι πλέον
άφθονα που αποδεικνύουν ότι η γεωμηχανική μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο καιρικών συνθηκών.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ
AKΡΟΚΟΡΙΝΘΟ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στην Ακροκόρινθο
και στους δρόμους του κρασιού
στη Νεμέα, την Κυριακή 28 Απριλίου.
Η Κόρινθος είναι
ένα θαυμάσιο
δείγμα του τρόπου με τον οποίο η
φύση ευλόγησε τις Ελληνικές πόλεις.
Η Ακρόπολη του Ακροκόρινθου κυριαρχεί στον Ισθμό και συνεπώς στην
ηπειρωτική οδό που ενώνει την Κεντρική Ελλάδα με την Πελοπόννησο.
Aναχώρηση 8 π.μ, απο Βούλα (παραλιακή - Συγγρού - Σύνταγμα - Ομόνοια). 8.30 π.μ. επιβίβαση
στην
Ομόνοια
Δηλώσεις συμμετοχής Μαρια Κορομηλά
210- 8991145 και 6940- 308757
και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com

Πασχαλινό Παζάρι
Δήμου Μαρκοπούλου

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα μάθετε πώς τα αερολύματα
που ψεκάζονται στον ουρανό μας χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες για τον έλεγχο του
καιρού μας.
Ενώ οι γεωμηχανικοί υποστηρίζουν ότι τα μοντέλα τους είναι μόνο
για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι πλέον σαφές
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για να συγκεντρωθεί ένα τεράστιο ποσό τόσο της νομισματικής όσο και της πολιτικής εξουσίας στα χέρια των λίγων με την ικανότητα χειραγώγησης
που ο έλεγχος των καιρικών συνθηκών δίνει σε ορισμένες εταιρείες πάνω από τα φυσικά συστήματα της Γης.
D:\VIDEOS\ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΟΖ: Ο ΜΕΓΑΣ
& ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ
Από τον παραγωγό της ταινίας “Η Αλίκη στη Χώρα των
θαυμάτων” και τον σκηνοθέτη της τριλογίας Spiderman,
έρχεται η ταινία «ΟΖ: Μέγας και παντοδύναμος», που
παρουσιάζει ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου
«Άρτεμις», την εβδομάδα έως 24 Απριλίου μεταφέροντας τους θεατές στη μαγική και γεμάτη εκπλήξεις, χώρα
του Οζ. Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Sam Raimi
Παίζουν οι ηθοποιοί: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz,
Michelle Williams, Zach Braff.
ΔΗΜ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Τα τμήματα ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
«Βραυρώνιος», οργανώνουν από την
Κυριακή 21 έως την Παρασκευή 26
Απριλίου Πασχαλινό παζάρι στο
χώρο του ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, με
χειροποίητες 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
Κ.Α.Π.Η. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ:
Αγ. Νικολάου 1, τηλ./fax: 22990 75311

«Αιώνια Ντροπή
1941-1944»
του Ν. Διαμαντάκου
Ο Δήμος Γλυφάδας & το Δ.Σ. του
Κ.Α.Π.ΠΑ οργανώνουν του βιβλίου, «Αιώνια Ντροπή - 19411944»,
του συγγραφέα Ν.
Διαμαντάκου, το Σάββατο 20
Απριλίου, στις 18.00 στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείο Γλυφάδας, Άλσους 15.

9ο Εαρινό φεστιβάλ ερασιτεχνικού
θεάτρου στα Σπάτα
Το 9ο Εαρινό φεστιβάλ ερασιτεχνικού
θεάτρου που οργανώνει ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, και έχει ήδη ξεκινήσει από το Σάββατο 13 Απριλίου, θα
παρουσιάσει μια σειρά παραστάσεων
από διαφορετικούς ερασιτεχνικούς
ομίλους.
Οι παραστάσεις θα γίνονται στο «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7)
― ΣΑΒΒΑΤΟ 20-4, ώρα 20.30
Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ με έργο: «Εθνικότης μου
το χρώμα του ανέμου» του Ματέι Βίσ-

νιεκ σε σκηνοθεσία: Νίκου Γκεσούλη
― ΤΕΤΑΡΤΗ 24-4, ώρα 20.30
Θεατρική Ομάδα “Παντός Καιρού” Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας με το
έργο: «Περλιμπλίν και Μπελίσα» του
Φ.Γ.Λόρκα σε σκηνοθεσία: Δέσ. Μαραγκουδάκη
― ΣΑΒΒΑΤΟ 27-4, ώρα 20.30
Θεατρική Ομάδα “Θέσπις” Κερατέας
με το έργο: «Τα καινούργια ρούχα
του Βασιλιά» του Γιάννη Καλαντζόπουλου, σε σκηνοθεσία Μίρκας Καλαντζοπούλου

N’ αλλάξουμε ό,τι εμποδίζει... και να ζήσουμε...
παρουσίαση βιβλίου στα Καλύβια
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"A DREAM"
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, υποκριτική, χορογραφίες, κείμενο-ιδέα-διάλογοι, οργάνωση-παραγωγή)
2. Δημήτρης Μακαλιάς (υποκριτική)
3. Δημήτρης Αντωνόπουλος (χορός)
4. Μπέτυ Λιβανού (σκηνοθεσία)
5. Σπύρος Στάμου (μουσική-στίχοι-φωνητικά, παραγωγή-οργάνωση)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας

με την
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 είσοδος είναι ελεύθερη!

Μέλη και φίλοι της Παναθηναϊκής παρακολούθησαν την
καθιερωμένη εκδήλωση της Παρακολούθηση της Δ’ Στάσης Χαιρετισμών, στο Μοναστήρι “Πεντέλης”.

«Ορατόριο και Υμνοι της
Μεγάλης εβδομάδας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Ο Αττικός Ομιλος Γλυφάδας στα πλαίσια των συναντήσεων
του, στις λογοτεχνικές βραδιές, κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο Congo Pallace (παραλιακή Λεωφόρος Γλυφάδας), την
προσεχή Πέμπτη 24 Απριλίου στις 6.30μ.μ. Θα ερμηνεύσει
η Ιφιγένεια Ιωάννου (σολίστ Εθνικής Λυρικής Σκηνής), το
Ορατόριο και Υμνους της Μεγάλης Εβδομάδας.
Στο πιάνο η Μιμή Ρουφογάλη.

ΜΑΪΟΣ:
― Απογευματινή επίσκεψη με πούλμαν στο Μουσείο της
Ακρόπολης & Μουσείο Χρυσού Λαλαούνη.
― 18 Μαϊου: Ημερήσια Εκδρομή στη Νεμέα.
ΙΟΥΝΙΟΣ:
― Διήμερη εκδρομή στο Μεσολόγγι.
Ξενάγηση στην πόλη. Επίσκεψη στο σπίτι του Κωστή
Παλαμά και Σπύρου Τρικούπη.
― Απογευματινός περίπατος στο Σούνιο
― Κλείνοντας για τις θερινές διακοπές, καλοκαιρινό αποχαιρετιστήριο. Ευχές του Δ.Σ. και μέλη για ένα χαρούμενο διάστημα διακοπών σε ταβέρνα της
περιοχής.

«Γιόγκα & διατροφή»
Eνα κυριακάτικο πρωινό, παρέα με τη Σουάμι Γκυανμούντρα,
δασκάλα της γιόγκα και εξαιρετική γνώστης της χορτοφαγίας,
της γιογκικής διατροφής και της κουζίνας της Ανατολής, υπόσχεται το Κέντρο γιόκα Σατυανάντα Παιανίας (Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία), για την Κυριακή 28 Απριλίου από 11
έως 2 το μεσημέρι.
Θα έχουν χρόνο να συζητήσουν, να τεθούν ερωτήματα και
απαντήσεις και όλοι μαζί στο τέλος να μαγειρέψουν και να
γευτούν ένα πλήρες γιόγκικο γεύμα.
Συμμετοχές έως και Παρασκευή 26 Απριλίου. Εισφορά: 25,00
Επικοινωνία στα: τηλ: 210-6641545 & 6956482415
e –mail : sycp@satyanandayoga.gr

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Με εναλλακτικές δράσεις στη Σάμο
3 –8 ΜΑΪΟΥ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία δράσεων και εκδηλώσεων (πολιτιστικών, οικολογικών, λαογραφικών, φυσιολατρικών) με στόχο να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι φίλες και
οι φίλοι της Εναλλακτικής Δράσης την αυθεντική φύση, παράδοση και πολιτισμό του νησιού.
Μ.Παρασκευή 3/5
- 6μμ Αναχώρηση από Πειραιά για Καρλόβασι με το πλοίο ΜΥΤΙΛΗΝΗ (το ραντεβού θα είναι στις 5μμ μπροστά στο πλοίο)
Το κόστος της εκδρομής είναι περίπου 160 € (υπολογίζουμε με τις
σημερινές τιμές ακτοπλοϊών εισιτηρίων). Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Εισιτήρια πλοίου με επιστροφή (γ θέση-αριθμημένο κάθισμα). Οι μετακινήσεις στο νησί. Διανυκτερεύσεις και πρωϊνό στο ξενοδοχείο.

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 25 Απριλίου
Μαρία Κορομηλά 2108991145 6940308757
Εmail ena.drasi@gmail.com
Αναλυτικότερα στο www.ebdomi.com-προσεχη γεγονότα

Τζωρτζίνα Καλέργη

Άγνωστα Αριστουργήματα
Έργα Μάλερ, Σούμαν, Μπραμς
ΠΡΕΜΙΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
28 Απριλίου - Ώρα έναρξης: 18.00

Είσοδος ελεύθερη
Πιάνο: Στέφανος Θωμόπουλος
Βιολί: Αντώνης Σουσάμογλου
Βιόλα: Χαρά Σειρά
Βιολοντσέλο: Άγγελος Λιακάκης
Καλλιτεχνικός υπεύθυνος: Βαγγέλης Χατζησίμος

Η ιδέα για αυτή τη συναυλία γεννιέται από την επιθυμία τεσάρων Ελλήνων μουσικών να συνεργαστούν για πρώτη
φορά μαζί, γύρω από ένα ρεπερτόριο το οποίο, αν και περιλαμβάνει κάποια από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα
μουσικής δωματίου, παραμένει σχετικά άγνωστο. Τα
κουαρτέτα με πιάνο παίζονται πολύ λιγότερο και από το
τρίο, σύνολο πολύ πιο πρακτικό και εύκολο στο στήσιμο,
και από το κουιντέτο, το οποίο γίνεται αφορμή συνεργασίας ανάμεσα σ’ έναν πιανίστα και ένα ήδη υπάρχον κουαρτέτο εγχόρδων.
Στη συναυλία αυτή θα ακούσουμε ίσως τα δύο κορυφαία
κουαρτέτα με πιάνο, αυτό του Schumann και αυτό του
Brahms σε σολ ελάσσονα, το οποίο έχει μεταγραφεί από
τον ίδιο τον Schönberg για μεγάλη ορχήστρα. Σαν εισαγωγή προτείνεται το μυστηριώδες μονομερές κουαρτέτο
του Mahler, μοναδικό έργο του συνθέτη για μουσική δωματίου.

«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

Νοιάζομαι, Μοιράζομαι!
Το “Δίκτυο Σαρωνικού”, οργανώνει Πασχαλινό Παζάρι
Αλληλεγγύης με σύνθημα “Νοιάζομαι,
μοιράζομαι, γι' αυτό προσφέρω”.
Εκεί θα βρείτε χειροποίητες ΛΑΜΠΑΔΕΣ (από 2€), μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες μελών & φίλων,
αλλά και διακοσμητικά & χρηστικά αντικείμενα, που καλύπτουν οικονομικά
κάθε ανάγκη.
Κάθε ΤΡΙΤΗ 10πμ -13 και 5-9μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.30πμ-12.15μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30πμ-2μμ.
(Το ωράριο ισχύει μέχρι και 28-04).
Πληροφορίες στο: 6946-268384
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λ.Καλυβίων 165, Λαγονήσι.
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Προγράμματα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων στην Παλλήνη
Αγγλικά - Computer
O Δήμος Παλλήνης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο
Δια Βιου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Παλλήνης.
Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου, στο
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου:
1. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (επιπέδου Α2 – Β1) [25 ώρες]
2. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) [50 ώρες]
Τα προγράμματα θα υλοποιούνται Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες
7-10 μ.μ. στο χώρο του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου (Λεονταρίου Κάντζα), Παλλήνη και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες
κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Ο νέος κύκλος προγραμμάτων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του
2013.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:
210.6033160 και 210.6604658.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
press@pallini.gr ή στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης μέχρι 17/5/
2013 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Πρώιμη ανίχνευση πρόληψη
προβλημάτων του λόγου
και της ομιλίας»
OΔήμος Σαρωνικού και το πνευματικό κέντρο των Καλυβίων
σε συνεργασία με την υπεύθυνη του «ΛΟΓΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Φανή Ασλάνη και τους συνεργάτες της, οργανώνουν την Τετάρτη 24 Απριλίου, ώρα 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια, μια ενημερωτική – συμβουλευτική
συζήτηση με θεματικές ενότητες από τους παρακάτω ομιλητές:
Φανή Ασλάνη Λογοθεραπεύτρια: «Πρώιμη ανίχνευση και
πρόληψη των προβλημάτων του λόγου και της ομιλίας»
Δρ. Ειρήνη Κατσιάρη Χειρούργος-Ωτορινολαρυγγολόγος
«Προβλήματα ακοής και διαταραχές του λόγου».
Μαρία Κοντοφρυού Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
«Η εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση ή
ΔΕΠ-Υ».
Άντζελα Αβράμπου Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια
«Συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς
κατά την παιδική ηλικία».

«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»
Η Ένωση Πολιτών Βούλας έχει προγραμματίσει ανοιχτή
εκδήλωση με θέμα «Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» με ομιλητή τον
Νίκο Γιαννή, Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Μόνιμο
Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Κυριακή 28 Απριλίου
και ώρα 5 μ.μ., στην Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (παραπλεύρως Δημαρχείου).
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

O Δήμαρχος των 3Β συναντά τον ΟΣΚ
για την έλλειψη σχολικής στέγης
Συνάντηση για θέματα σχολικής στέγης είχε τη Δευτέρα
8
Απριλίου
ο
Δήμαρχος Βάρης- ΒούλαςΒουλιαγμένης,
Σπύρος
Πανάς, με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων,
Στράτο Σιμόπουλο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ηρακλή Δρούλια στα
γραφεία του ΟΣΚ.
Στη συνάντηση, συμμετείχε
και η Βουλευτής Αττικής και
Δημοτική σύμβουλος των 3Β
Γεωργία Μαρτίνου.
Ο Σπ. Πανάς παρουσίασε
την υφιστάμενη κατάσταση
και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής
σε σχολικά κτίρια, ενώ ζήτησε τη συνδρομή του ΟΣΚ
στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, με στόχο την
αναβάθμιση των εκπαιδευτι-

κών υποδομών.
Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι, ναι
μεν έδειξαν θετικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες του
Δήμου, επεσήμαναν όμως
παράλληλα ότι οι πόροι που
διαθέτει ο Οργανισμός για τη
χρηματοδότηση νέων έργων
έχουν περιοριστεί σημαντικά,
λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βού-

λας- Βουλιαγμένης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο
ιστορικό και τις ενέργειες
της Δημοτικής Αρχής για
την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας,
στις νέες εκπαιδευτικές
υποδομές που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο
της κατασκευής, καθώς και
στο πρόγραμμα συντηρήσεων σχολείων που υλο-

Κλείνοντας τη συνάντηση,
άφησαν “ανοιχτό παράθυρο” για νέα συνάντηση,
προκειμένου να συζητηθεί
λεπτομερέστερα το θέμα
της ανέγερσης του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας
και να εξεταστούν οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Σύλλογοι Γονέων και Εκπαιδευτικών
Η Συνέλευση Γονέων και
Εκπαιδευτικών στο Κορωπί
κινητοποιείται για το ζήτημα
της σχολικής στέγης.
Σε συνέλευση που πραγμα-

τοποιήθηκε 15/4, ύστερα
από κάλεσμα του Συλλόγου
εκπαιδευτικών ΠΕ «Κ. Σωτηρίου» και Συλλόγων γονέων
σχολείων ΠΕ στο Κορωπί,

Καθαρισμός οικοπέδων από ξερά χόρτα
και εύφλεκτα υλικά
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης υλοποιεί και φέτος πρόγραμμα καθαρισμού των
κοινόχρηστων χώρων και
πευκόφυτων εκτάσεων από
ξερά χόρτα.
Η προστασία του πρασίνου
είναι, ωστόσο, ευθύνη
όλων. Για να περιοριστεί ο
κίνδυνος πυρκαγιάς είναι
απαραίτητη η συμμετοχή
και των δημοτών, οι οποίοι
οφείλουν να φροντίσουν

ποιεί ο Δήμος με ίδιους πόρους.

για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων.
Για το λόγο αυτό, υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων η
υποχρέωσή τους για καθαρισμό και απομάκρυνση
ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών. Οι εργασίες
αυτές θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχρι την 1η Μαΐου 2013.
Χάρη στη συνεργασία και
στη συνεχή επαγρύπνηση
όλων των δημοτών, καταφέραμε τα προηγούμενα χρό-

Προγράμματα Κοινωφελούς
Εργασίας
Ημερίδα Ενημέρωσης
Ο Δήμος 3Β σε συνεργασία με τον Ομιλο «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» οργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις και τα οφέλη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας,
που υλοποιείται στο Δήμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την Περιφέρεια Αττικής
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 7μ.μ.
στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα)
Ομιλητής είναι ο Γεώργιος Δ. Δρίτσας (Πρόεδρος του Ομίλου
«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», Διεθνολόγος – Σύμβουλος Επικοινωνίας)
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς.

νια να διαφυλάξουμε τους
πνεύμονες πρασίνου της
πόλης μας. Ας συμμετέχουμε και φέτος ενεργά. Ας
γίνουμε όλοι σύμμαχοι για
να προστατέψουμε το περιβάλλον και την ποιότητα
της ζωής μας.

έγινε ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις σοβαρές αρνητικές εξελίξεις σε βάρος
της δημόσιας εκπαίδευσης
και της μόρφωσης των παιδιών ως αποτέλεσμα των
περικοπών των Μνημονίων
της συγκυβέρνησης και της
τρόικας.
Ακολούθησε ζωντανή συζήτηση με μεγάλη συμμετοχή
και πολλές τοποθετήσεις
για το θέμα της σχολικής
στέγης και αποφάσισαν να
συγκαλέσουν νέα συνάντηση τη

Δευτέρα 22/4

στις 7μμ καλώντας το Δήμαρχο και το Δημ. Συμβούλιο να πάρουν θέση για τη
σχολική στέγη.

Μην πετάξετε άλλες γόπες
φέτος......οι περσινές ακόμα
δεν φύτρωσαν!
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικών Δράσεων Νέων
26 εως και 28 Απριλίου - Global Youth Service Day
Οι Εθελοντές Πόρτο Ράφτη, όπως μας ενημερώνει η πρόεδρός
τους Μάρη Ηλιάδη, μαζί με τα παιδιά της περιοχής θα λάβουν
μέρος στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικών Δράσεων Νέων,
συμβάλλοντας στη διατήρηση της καθαριότητας στις παραλίες και στην μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από τα
αποτσιγάρα των λουομένων στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη.
Θα μοιράσουν οικολογικά αντικείμενα, φιλικά προς το περιβάλλον, όπως μεταχειρισμένα πήλινα κεσεδάκια από γιαούρτια
ή πήλινες γλάστρες, στα παιδιά για να τα πάρουν σπίτι τους
και να γράψουν σε αυτά το όνομά τους, την ημερομηνία της
δράσης, μια ζωγραφιά και τη λέξη "τασάκι" με λαδομπογιά.
Την Παρασκευή 26/4 και ώρα 18:00, σε μια γιορτινή συνάντηση, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη θα συλλέξουν τις δημιουργίες των παιδιών και μαζί τους θα πάνε να τοποθετήσουν τα
«τασάκια» σε όλες τις παραλίες.
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«Η Διαχείριση του Άγχους
και η Διατροφή των Μαθητών
στην Περίοδο των Εξετάσεων»
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, Ανθής Γεωργιάδου
διοργανώνει Επιμόρφωτική Ημερίδα με τίτλο:
«Η Διαχείριση του Άγχους και η Διατροφή των Μαθητών
κατά την Περίοδο των Εξετάσεων.»
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου και ώρα:
11.30 – 14.00, στο Λύκειο Άνοιξης (Προφήτη Ηλία 4.)
Συμμετοχές μέχρι 22/04, στο E-mail: anthyg26@yahoo.gr.
Δρ. Ανθή Γεωργιάδου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, Κιν.:6944831880.

«Ασφαλής πλοήγηση
στο διαδίκτυο»
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, Ανθής Γεωργιάδου
διοργανώνει Επιμόρφωτική Ημερίδα με τίτλο: «Ασφαλής
πλοήγηση στο διαδίκτυο»
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου και ώρα:
11.30 – 14.00, στο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης.
Συμμετοχές, μέχρι 24/04, στο E-mail: anthyg26@yahoo.gr
Δρ. Ανθή Γεωργιάδου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, Κιν.:6944831880.

Εθελοντή Νομικό Σύμβουλο
αναζητά ο Δήμος 3B
Τη συμμετοχή εθελοντή Νομικού Συμβούλου αναζητά ο Δήμος
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της λειτουργίας
της Διαπαραταξιακής Επιτροπής που έχει συσταθεί με στόχο
το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου.
Ο εθελοντής Νομικός Σύμβουλος, θα πρέπει να έχει ειδίκευση στο
περιβάλλον, στο εμπράγματο και διοικητικό δίκαιο, προκειμένου να
θέτει υπόψη της Επιτροπής το διοικητικό πλαίσιο και τα πιθανά ένδικα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος.
Η προθεσμία αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 22 Απριλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Φρακτοπούλου Εύα, τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2020197.

Η κεραία μένει;
Εκδικάζεται την Τρίτη 23 Απριλίου στο Α’ 2 Ακυρωτικό Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, η αίτηση ακύρωσης Vodafon - Panafon
AEE κατά του Δήμου Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης και της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, για ακύρωση της απόφασης Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της Δι/νση Πολεοδομίας Βούλας.
Σημειωτέον ότι έχουν πάρει δύο αναβολές. Γιατί; τι περιμένουν; Μήπως το νόμο περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων;;;

Προς Δήμαρχος των 3Β
Καλόν είναι να έχει ο Δήμος ένα λογότυπο. Και ορθό είναι να
τοποθετείται στα δελτία Τύπου που διακινεί ο Δήμος.
Αλλά να τοποθετείται σε έγγραφα του Δήμου, αντί του Εθνοσήμου, είναι πέρα για πέρα λάθος.
Το επεσήμανε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, το επισημαίνουμε και εμείς.
Ας το προσέξουν οι υπηρεσίες και οι σύμβουλοι του Δήμου.

Δωρεάν εξετάσεις
σε ανασφάλιστους πολίτες
από Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής,
χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου πρόγραμμα παροχής
ΔΩΡΕΑΝ
εξέτασης ανασφάλιστων
ανδρών και γυναικών με
ψηφιακές και μαγνητικές τομογραφίες, βάσει
προγραμματικής σύμβασης που έχει κάνει η Περιφέρεια Αττικής με το
Εθνικό
και
Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών,

εκπροσωπούμενο από
τον Πρύτανη Καθηγητή,
Θεοδόση Πελεγρίνη.
Το εν λόγω πρόγραμμα
εκτελείται από τη Μονάδα
Έρευνας Ακτινολογίας
και Ιατρικής Απεικόνισης
του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Δημήτριος Α. Κελέκης, Ομ.
Καθηγητής Ακτινολογίας,
ΕΚΠΑ) στο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
Θεραπευτήριο (Παπαδια-

Φαινόμενα σχολικού
εκφοβισμού
Με πρωτοβουλία του 1ου Δημοτικού σχολείου Κορωπίου, και
την συμμετοχή όλων των Δημοτικών σχολείων του Δήμου,
διοργανώνεται, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), εκδήλωση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο του
Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying), την Τετάρτη, 24 Απριλίου και
ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
18:30: Ώρα προσέλευσης
19.00-19.10: Η δράση της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στο χώρο του Σχολικού Εκφοβισμού.
19.10 -19.30: Κατανοώντας το φαινόμενο του εκφοβισμού και της
βίας στο χώρο στο σχολείου.
19.30 – 19.40: Ερωτήσεις.
19:40 – 19:50: Διάλειμμα.
19:50-20.10: Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός: Τρόποι Διαχείρισης
και Αντιμετώπισης.
19.20-21.00: Συζήτηση
Η εκδήλωση-ομιλίας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Πρόληψης που
υλοποιεί η ομάδα του προγράμματος «STOP! Στην Ενδοσχολική Βία».

μαντοπούλου 20, 115 28 –
ΑΘΗΝΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι:
1) Δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας,
2) Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας ή Οικονομικής Αδυναμίας, το
οποίο εκδίδεται από τον
οικείο Δήμο και
3) Παραπεμπτικό ιατρού
για την αιτούμενη εξέταση· μπορούν να κλείσουν
τηλεφωνικά
ραντεβού,
καλώντας
στα: 210 7227488
και 210 7258550.

Ο Περιφερειάρχης, Ιωάννης Σγουρός, τόνισε ότι
είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να εφαρμόζονται πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικού περιεχομένου,
επισημαίνοντας: «Προτεραιότητά μας, πέραν από
την υλοποίηση έργων υποδομής, είναι η έμπρακτη
στήριξη των οικονομικά
ασθενέστερων κατοίκων
της Αττικής, με την παροχή δωρεάν, ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας. Σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο τόπος και
ο ελληνικός λαός, τα θέματα υγείας προέχουν και
πρέπει
να
προέχουν
όλων».

Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες
στη Γλυφάδα
Ο Δήμος Γλυφάδας συμμετέχοντας στο κίνημα «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» διαθέτει Όσπρια, Αλεύρι, Μέλι, Τυροκομικά, Ζυμαρικά, Αυγά, τυρί φέτα, Ελιές, Μανιτάρια, Λεμόνια,
Πορτοκάλια, Κάστανα, Καρύδια, Κρασί, Τσίπουρο, Σταφίδες,
Χαλβά & Απορρυπαντικά, χωρίς παραγγελία.
Το Σάββατο 27.4 στο parking του Δημαρχείου (Άλσους 15), μια
επίσκεψη στο χώρο από 08.00 – 12.00 θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ καλές τιμές.

Aνανέωση ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου προκειμένου να ανανεώσει ένας εθελοντής την ιδιότητά του ως
μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ενημερώνει ότι πρέπει να
επικοινωνήσει το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου,
είτε τις Τετάρτες 19:00-21:00, στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου (στον χώρο του βρίσκεται και η έδρα
της Ομάδας), είτε καθημερινές 10:00-14:00 στο
πρώτο γραφείο στον 2ο όροφο στον Δήμο Μαρκοπούλου, για να συμπληρώσει τη νέα αίτηση,
προσκομίζοντας και δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.
Τα παλαιά μέλη-εθελοντές Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου που

δεν θα μεριμνήσουν σχετικά, θα πρέπει
να διαγραφούν από την Εθελοντική
Ομάδα.
Ταυτόχρονα, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, που έχει όρεξη και διάθεση
να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες
του, να προσέλθει μέχρι 30 Απριλίου, για
την εγγραφή του στην Εθελοντική
Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Μαρκοπούλου!
Δύο προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις
της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Μαρκοπούλου, θα πραγματοποιηθούν την Κυ-

ριακή 28 Απριλίου, 6μ.μ. με θέματα: α)
δασοπυρόσβεση/δασοπροστασία και β)
πυρασφάλεια/δασοπροστασία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου.
Οι εκπαιδεύσεις της Εθελοντικής Ομάδας
είναι ανοιχτές για όλους και όποιος θέλει
μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, επικοινωνώντας, με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, τ. Αντιδήμαρχο
Κων/νο
Μαγγανά στα τηλ.: 6944-873106 και
6944-507099, ή με την επικεφαλής της
Εθελοντικής Ομάδας Πολ. Προστασίας
Μαρία Χασάπη στο τηλ.: 6974-909728.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Δεν ντρεπόμαστε!!
Μας είπε λοιπόν προχθές (15/4) ο τροϊκανός Σαμαράς ότι:
«Προβλέπεται η απομάκρυνση 15 χιλιάδων δημοσίων
υπαλλήλων ως τα τέλη του 2014. Από τους οποίους, 4 χιλιάδες ως το τέλος της φετινής χρονιάς. Αυτό το μέτρο
αφορά υπαλλήλους που έχουν καταδικαστεί για ποινικά
αδικήματα ή για πειθαρχικά παραπτώματα, ή θα φύγουν οικειοθελώς, ή των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν. Το
σημαντικό, όμως, είναι ότι στη θέση τους θα προσληφθεί
ίσος αριθμός – ένας προς έναν – νέων παιδιών με κριτήρια

αξιοκρατικά. Για καθέναν απ’ αυτούς που αποχωρούν θα
προσλαμβάνεται ένας νέος, με απόλυτα αξιοκρατικό
τρόπο. ...«Είναι ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου!».
Δηλαδή θέλουν να διώξουν 15.000, αλλά θα τους αντικαταστήσουν με άλλους· και μάλιστα σε οργανικές θέσεις
που θα καταργηθούν!
Και όλοι καταλαβαίνουμε για τι «άλλους» πρόκειται. Στρώνει το προεκλογικό χαλί. Αυτό είναι το χάλι μας!
Πού ‘σαι Κακλαμάνη να πεις “Δεν ντρεπόμαστε”, κι όχι να
ντρεπόμαστε που φωνάξαμε το Γιωργάκη στην Επιτροπή....

Υπομονή· τον Ιούνιο θα έχουμε
εισπράξεις ρεκόρ!!!
Μας υπόσχεται όμως ακόμη ο τροϊκανός Σαμαράς ότι:
«μόλις πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούμε
να ζητήσουμε παραπάνω περικοπή του δημοσίου χρέους!», από τους ...κατακτητές μας.

Είναι δε τόσο ενθουσιασμένος, που μας ομολόγησε ότι:
«πέρα από τη ρευστότητα που τον επόμενο μήνα αποκαθίσταται, από τον Ιούνιο προβλέπονται εισπράξεις ρεκόρ
από τον Τουρισμό μας»…
Ρε παιδιά για τσιμπήστε με. Είμαι ξυπνητός!

Πολλά “στικάκια” και πολλά χέρια...
Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ είχε το στικάκι της γνωστής λίστας Λαγκάρντ στον υπολογιστή του,
ο πρώην ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης.
Mαγείρευαν, τσιγάριζαν κι ακόμη μαγειρεύουν. Από το
πολύ βράσιμο θα λιώσει το “στικάκι” και δεν θα διαβάζεται
τίποτα!
Σύμφωνα με το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, που
ερευνά την υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ, στο φορητό
υπολογιστή που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο πρώην ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης, υπάρχουν ίχνη από
τρία usb της λίστας! Αρα...

φυγε από το κύριο θέμα του όλου άρθρου, πιστεύω όμως πως ήταν χρήσιμη και αναγκαία.

O Ιωάννης και το Ευαγγέλιό του
(Μέρος δεύτερο, σε ελεύθερο σχολιασμό)
«Δεν κατέβηκες από το Σταυρό, όταν Σου φώναζαν χλευαστικά:
― Κατέβα και θα πιστέψουμε ότι είσαι ΕΣΥ.
― Δεν κατέβηκες, γιατί πάλι δεν ήθελες να υποδουλώσεις τον άνθρωπο με ένα θαύμα.
― Διψούσες για ελεύθερη πίστη και όχι πίστη
στο θαύμα.
― Διψούσες για αγάπη και ελευθερία και όχι για
τη δουλοπρέπεια του σκλάβου....
(Αλλά τώρα) κοίτα γύρω σου και κρίνε.
Πέρασαν ήδη δεκαπέντε* (και από σήμερα είκοσι) αιώνες. Δες τους ανθρώπους σου. Ποιόν
εξύψωσες μέχρι τώρα ώς τον εαυτό Σου».
(από τον ‘’Μεγάλο Ιεροεξεταστή’’ του Φ. Ντοστογιέφσκι)

Βρισκόμαστε στην εποχή, που η Ρώμη από το 31
π.Χ. με τον Αύγουστο και την Pax Romana, έχει
εδραιώσει την αυτοκρατορία της. Η επιρροή της
ήδη απλώνεται, σε όλες τις χώρες της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Στην κραταιά Ρώμη
τώρα, συρρέει ολόκληρη η Aνατολή και χιλιάδες Ιουδαίοι γεμίζουν τις εκεί συναγωγές τους.
Ένα πρωτόγνωρο οδικό δίκτυο, συνδέει όλες τις
υπόδουλες επαρχίες της. Ρωμαίοι ανθύπατοι τα
βρίσκουν με τους ντόπιους, τους δικούς τους κυβερνήτες, οι οποίοι τελευταίοι συναγωνίζονται
σε επίδειξη σκληρότητας για να αποσπάσουν την
εύνοια του κατακτητή Καίσαρα. Η ελληνική κυριαρχεί στις ανατολικές επαρχίες, τόσο στο
πνεύμα αλλά και στο εμπόριο και στην κρατική
γραφειοκρατία και εκ των πραγμάτων στριμώχνει
τη λατινική στη δεύτερη θέση. Στις ανατολικές
επαρχίες πάλι, το Ιουδαϊκό στοιχείο απολαμβάνει
όλα τα προνόμια. Οι συναγωγές προσηλυτίζουν
και επιβάλουν στους πιστούς να καταβάλουν στο
Ναό τον οβολό τους. Ρίχνουν τα δίχτυα τους και
στους “Εθνικούς”. Εθνικός εκαλείτο, πάς ο μή
Ιουδαίος και κατ΄ επέκτασin οι Παγανιστές· δη-

λαδή οι ειδωλολάτρες πολυθεϊστές. Σε αυτούς
τους πολυθεϊστές, εντάσσονται και οι Έλληνες,
για τους οποίους οι Φαρισσαίοι έλεγαν πως δεν
παίρνουν από λόγια πειθούς και όταν τους προσεγγίζεις για προσηλυτισμό χάνεις το χρόνό σου
και εξευτελίζεσαι. (Ιωαν. ζ,35), γιατί αυτοί δύσκολα πείθονται!!
Εδώ να σημειωθεί ότι το το “παγανιστής” βγαίνει
από το λατινικό paganus που θα πεί χωριάτης· και
οι χωριάτες σαν αμόρφωτοι που ήταν προσεύχονταν και λάτρευαν τα είδωλα. Αλλά όλοι οι
Ιουδαίοι και κυρίως οι Παλαιστίνιοι, δεν συνοδοιπορούσαν με τη Ρώμη.΄Ετσι το 66-70 μ.Χ. σε
μια μεγάλη αποτυχημένη επαναστατική εξέγερση, καταστράφηκε ο ιερός Ναός των Ιουδαίων.
Ο χριστιανός πάλι είναι μια λέξη σύνθετη, που
βγαίνει από την ελληνική “χριστός”, που θα πεί ο
κεχρισμένος και από το λατινικό ianus, που υπονοεί τους οπαδούς ενός πολιτικού αρχηγού.
Έτσι το “χριστιανοί” βγήκε σαν σκωπτικό παρατσούκλι, από τους Φαρισσαίους, όταν γινόταν
λόγος για τους οπαδούς του Ιησού.
Στην Αντιόχεια της Συρίας μάλιστα, αυτοί οι οπαδοί του Χριστού, μετά την έντονη δράση των
ευαγγελιστών αποκαλούντο πάλι σκωπτικά “οι
οπαδοί του κεχρισμένου” και ποτέ του Μεσσία,
διότι Μεσσίας εθεωρείτο μόνο αυτός που περίμεναν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τον
Ιησού δεν τον θεωρούσαν δικό τους. Αυτός ο
μεσσίας των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης
ήταν εκείνος, που θα οδηγούσε τον λαό του Ισραήλ στην κατάκτηση και υποδούλωση του κόσμου. Ο Ιησούς σαν Μεσσίας σε αντίθεση για
όλους υποσχόταν την μέλλουσα αιώνια ζωή, με
την ανάσταση των νεκρών, αλλά και τη βράβευση
των εναρέτων και την τιμωρία των αμαρτωλών.
Αυτή την ενημερωτική παρεμβολή ίσως και να ξέ-

Ο Ιησούς λοιπόν λόγω των παραπάνω ειδικών
συνθηκών, όπου και να επήγαινε εδιώκετο και
πολλάκις ελιθοβολείτο από τους Ιουδαίους, διότι
η διδασκαλία του ξεβόλευε το κατεστημένο. Αντιμετώπιζε τη μομφή ότι προέβαινε στα θαύματά
του κατά την ημέρα του Σαββάτου, που ήταν
ημέρα ιερή και προσευχής των Εβραίων. Και γι’
αυτό συχνά τον απέτρεπαν από το έργο του με
λιθοβολισμό λέγοντας, εμείς «περί καλού
έργου ού λιθιάζομεν, αλλά περί βλασφημίας και
ότι σύ άνθρωπος ών, ποιείς σε αυτόν θεόν,….
ημείς οίδατε ότι ο άνθρωπος ούτος, αμαρτωλός
εστίν» (Ιωάν. θ 24).
Και «εβάστασαν ούν λίθους οι Ιουδαίοι, ίνα λιθιάσωσιν αυτόν» ( Ιωάν. ι 31). Και πιο κάτω ερχόταν η απόρριψη στο πρόσωπό του: «αλλά και
τι προφήτης είσαι, αφού οι γραφές μας δεν μας
είπανε ποτέ για σένα». Ακόμη ότι «αυτός (δηλαδή ο Ιησούς) μάς ήρθε από τη Γαλιλαία, ενώ
εμείς ξέρομε από τις Γραφές μας, πως από εκεί
δεν έχει έρθει ποτέ κανένας προφήτης». (Ιωάν.
ζ, 52).
Τόση ήταν η εχθρότητα που του έδειχναν, ώστε
ο Ιησούς έφτασε στο σημείο να αποφεύγει να
κυκλοφορεί αμέριμνα και ελεύθερα σε χώρους,
όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι Ιουδαίοι,
επειδή ελλόχευε ο κίνδυνος για τη δολοφονία
του. Έλεγε δε ο Ιησούς για τον Ιουδαίο - Φαρισσαίο: «Εμέ μισεί, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού,
ότι τα έργα αυτού, πονηρά εστί» (Ιωάν. ζ,5 ) δηλαδή με μισεί γιατί του αποκαλύπτω τις κακές
του πράξεις.
Έτσι προτιμούσε να περπατά στην Γαλιλαία,
όπου εκεί τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα. Όχι βέβαια γιατί φοβόταν τον θάνατο, αλλά γιατί πίστευε ότι δεν είχε ακόμη ωριμάσει ο χρόνος
γι΄αυτόν. Μερικές φορές ένοιωθε μεγάλη απογοήτευση γιατί έβλεπε να φεύγουν οι άνθρωποι
από την ομιλία του ακόμη και οι μαθητές του από
τους εβδομήντα που είχε φτάσει. Και τότε έλεγε
στους στενούς του, τους δώδεκα; «Μη και υμείς
θέλετε υπάγει;» (Ιωαν. στ, 66).
Ο λόγος του ήταν πάντοτε σαφής, μα καυτός
σαφής, τολμηρός και αγέρωχος εκεί που έπρεπε,
χωρίς να παραλείπει να γίνεται απλός και τρυφερός στις καρδιές των ταπεινών. Μπορεί οι
προνομιούχοι της εφήμερης ευμάρειας να ενοχλούντο, αλλά οι κατατρεγμένοι, οι φτωχοί, οι

δούλοι, οι υπηρέτες, που τον άκουγαν έλεγαν
συγκινημένοι: «ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο ανθρωπος» ( Ιωαν. ζ, 46 )
Ποτέ δεν έχει μιλήσει κανείς σε εμάς σαν αυτόν
τον άνθρωπο.
Αυτή η υπόσχεση μιάς μεταθανάτιας ζωής, είχε
προκαλέσει πολλές αμφισβητήσεις και ειρωνικά
σχόλια.
Παράδειγμα το παρακάτω δίλημμα, που του
υπέβαλαν. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, ο
άγαμος αδελφός αναγκαστικά παίρνει τη χήρα
του αδελφού του που πέθανε. Έτσι «επτά αδέλφια άτεκνα τυχαίνει να πεθαίνουν ο ένας μετά
τον άλλον και στη σειρά διαδοχικά, η χήρα του
πρώτου να αλλάζει χέρια και κρεββάτι. Τελικά
λοιπόν μετά το θάνατο και του εβδόμου, επιζεί
μονάχη της η χήρα. Το περιπαικτικό ερώτημα
που του τέθηκε ήταν: «στη μέλλουσα ζωή που
μας υπόσχεσαι, όταν αναστηθούν και οι επτά
αδελφοί, ποιός θα πάρει για γυναίκα του τη
χήρα;»
Οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν,
όπως σε συνέχεια τους εξήγησε ο Χριστός, ότι
με το υπερβατικό ρήμα του, εννοούσε ανάσταση
ψυχών και όχι σωμάτων και ότι οι ψυχές είναι
άϋλες και δεν έρχονται σε γάμο μεταξύ τους .
Στην παραβολή πάλι του καλού ποιμένα, μαθαίνομε, πως μόλις φάνηκε ο λύκος στο μαντρί, οι
φύλακες οι μισθοφόροι, “οι πληρωμένοι”, μόλις
φανεί ο λύκος παίρνουν τα λεφτά και εγκαταλείπουν στο έλεός του το κοπάδι. Ο πραγματικός
όμως ποιμένας, που ζει και αγαπά τα πρόβατα
παλεύει για να τα σώσει. Η αμφισημία της παραβολής με την ευρύτερη σημερινή της έννοια
καλεί σε επιστράτευση τη νόησή μας, η οποία
καθώς θέλω να πιστεύω δεν εξέλιπεν ακόμη.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) “Ιερά Γραφή”, Εκδ. Ζωή
2) “Καινή Διαθήκη”, Εκδ. Σωτήρ (μετ. Τρεμπέλα)
3) Φ. Ντοστογιέφσκι: “Ο Μέγας Ιεροεξεταστής”,Εκδ. Κορόντζη
4) Et . Trocme “Saint Paul” Ed., Que sais –Je ?
5) R . Burnet: ‘’Le Nouveau Testament “Ed. Que sais- je ?
6) Τ. Β. Μπλαβατσκάγια: “Οι Διανοούμενοι στην Αρχαία και Ελληνιστική Ελλάδα”, Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ, Εκδ.
Μνήμη
7) Σ. Αγουρίδη: “Δοκίμια στις Ρίζες του Χριστιανισμού”, Εκδ.
Έννοια
8) Ερμ. Λούντζη: “Δυό Δοκίμια για την Ιστορία του Χριστιανισμού”, Εκδ. Μουσείου Μπενάκη
9) “Αντιπαγανιστική Νομοθεσία της Ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από τους Κώδικες”, Εκδ. Κατάρτι
10) Γ. Κορδάτου: “Αρχαίες Θρησκείες και Χριστιανισμός”, Εκδ
Μπουκουμάνη
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ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ - ΒΑΡΑΤΕ ΤΩΡΑ ΑΦΟΒΑ...
Ο προβληματισμός της τριμερούς διακυβέρνησης και των ξένων αφεντικών της,
ήταν μεγάλος το βράδυ της 9ης Μαρτίου
2013, για την μαζική και τεράστια σε
αριθμό, πορεία διαμαρτυρίας των πάσης
φύσεως ένστολων της χώρας, οι οποίοι
με την δυναμική παρουσία τους δήλωσαν
ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και από
δω και μπρος, οι ένστολοι θα είναι «απέναντι» στους κυβερνώντες.
Ενάντια στους «απέναντι» τους, είχε
στείλει και ο Δένδιας τους «δικούς» του,
που όμως δεν κατάφεραν, ούτε και προσπάθησαν να τους διαλύσουν, όπως έκαναν συχνά με τους απλούς πολίτες, ούτε
έστειλαν ανάμεσα στους ένστολους, «δικούς» τους κουκουλοφόρους και με την
γνωστή πλέον μέθοδο, να τους ταράξουν στα δακρυγόνα, εξαναγκάζοντάς
τους να διαλυθούν από μόνοι τους, κλαίγοντας...
Βλέπεις, απέναντί τους, οι «δικοί» του
είχαν τώρα να κάνουν με ένστολους συναδέλφους τους των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και των τριών κλάδων του
στρατού της χώρας, που εκτός από τις
ένδοξες στολές που αρκετοί φορούσαν,

παρά την εκφοβιστική-απαγορευτική εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ Κωσταράκου, «περί
μη προσελεύσεως των στρατιωτικών με
τις στολές τους», κρατούσαν επί πλέον
και αρκετές «γαλανόλευκες», οπότε τα
πράγματα πήραν άλλη τροπή...
Κάτι λοιπόν οι σημαίες, αλλά περισσότερο, κατά τους «ειδήμονες», οι στολές

ήταν αυτές, που οι στρατιωτικοί μπόρεσαν και έδωσαν ένα βροντερό παρών
προς τους υποτελείς των ξένων!!
Και το δίλημμα τέθηκε άμεσα: Αφού η
τριμερής συγκυβέρνηση δεν πρόκειται
να αθετήσει, όσα ενυπόγραφα υποσχέ-

θηκε στα ξένα αφεντικά της και άρα οι
πορείες διαμαρτυρίας των ένστολων θα
ενταθούν και μπορεί να έχουμε «εξελίξεις», με ποιο τρόπο θα τους βγάλουμε
τις στολές, ώστε τα «παλληκάρια» του
Δένδια να μπορούν χωρίς δισταγμούς
και συναδελφικό συναίσθημα να κάνουν
σωστά τη «δουλειά» τους;
Κατόπιν «ωρίμων» σκέψεων και συσκέψεων των «ειδημόνων», αποφασίστηκε
να επιστρατεύσουν το επίσης «δικό»
τους, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το
οποίο και απεφάνθη, ότι «Οι αστυνομικοί
που μετέχουν σε εκδηλώσεις και πορείες
για την προβολή επαγγελματικών διεκδικήσεων δεν δύνανται νομίμως να φέρουν στολή δεδομένου ότι αυτοί δεν
είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία». Για τις
σημαίες το Νομικό Συμβούλιο δεν είπε τίποτα ακόμη.
Έτσι ο Δένδιας, στην επόμενη αναμέτρηση κράτους και ένστολων, θα προτρέψει ίσως τους δικούς του: Στολές
τέλος, βαράτε τους τώρα άφοβα... Λογαριάζει όμως χωρίς τον ξενοδόχο...
Θα πρέπει να μάθει, ότι τόσο οι ένστολοι,

όσο και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, δεν
πτοούνται από τέτοιου είδους αποφάσεις, που προέρχονται από εχθρούς της
Ελλάδας και του λαού της.
Όλοι μαζί, στην κατάλληλη στιγμή, θα

δώσουν την καίρια απάντησή τους στην
ξεπουλημένη ηγεσία της χώρας και θα
αποτινάξουν από πάνω τους κάθε επιζήμιο οικονομικό και πολιτικό ζυγό...
Και αν ο Δένδιας και οι κυβερνώντες δεν
το κατάλαβαν, η στιγμή αυτή είναι πάρα
πολύ κοντά...
Δημήτρης Μπότσαρης
Απλός Έλληνας πολίτης

Η δόση
Βάστα καημένη τρι(αν)ανδρία, βάστα. Αγάντα μωρέ
παιδιά, θα την πάρετε κι αυτή τη δόση σας. Να ξεμοναχιαστείτε κάπου ήσυχα, με το καμινέτο, το κουταλάκι και τη σύριγγα, να την χτυπήσετε τη δόση σας,
να ηρεμήσετε, να καταλαγιάσει γιά λίγο η αγωνία και
το τρέμουλο της στέρησης.
Να ξαπλώσετε στον καναπέ, η τηλεόραση να παίζει
Πρετεντέρη, ιδανικοί εσείς pretenders, να η γλυκιά η
ζεστασιά π’ απλώνεται στις φλέβες, τα βλέφαρα βαραίνουν, τα όνειρα καλπάζουν, στην «άσπρη» φοράδα
καβάλα ...
Είσαστε τώρα στο Κολοσσαίο. Στο θεωρείο με τις
τέντες και τα βαριά χαλιά, στάη-σες και τρέμη-σες
παλλακίδες χορεύουν αισθησιακά μπροστά σας κι
άλλες με ριπίδια καμωμένα από φτερά στρουθοκαμήλου σας δροσίζουν, απρόσεχτα παιδιά, ξεχάσατε ν’
ανοίξετε το κλιματιστικό πριν πάρετε τη δόση σας, τι
ζέστη κι αυτή!
Παραληρούν τα πλήθη των σκυφτών σας στις κερκίδες, «ave σωτήρες» και στην αρένα μέσα οι φοροδεμένοι πριν σφαχτούν, «ave Καίσαρες, οι
μελλοθάνατοι σας χαιρετούν», ήρθε και πάλι η ώρα η
ποθητή, ν’ ανοίξουν τα υπόγεια κλουβιά, να ξεχυθούν
των ΜΑΤ οι τίγρεις και τα λιοντάρια των ΕΚΑΜ, τους
ασεβείς του Νόμου σας να σκίσουν, ave.
Να, τώρα παρελαύνουν τα Τάγματα Εργασίας των
500 ευρώ. Κι από κοντά επίλεκτοι λόχοι απολυμένων
κι ανέργων ...
- Δένδιους ...
- Διατάξτε ισόθεε.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

- Τι κάνουν αυτοί, μας μουντζώνουν;
- Όχι παντοδύναμε, σας χαιρετούν.
- Α, είπα κι εγώ ...
Στο βάθος αργοσέρνεται μιά μαύρη μάζα που όλο και
πλησιάζει. Ξεχωρίζει μπροστά το λάβαρο με τα μεγάλα μαύρα γράμματα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Μαυροντυμένοι κουβαλούν στους ώμους τους
μακρόστενα ξύλινα κιβώτια μ’ ανάγλυφους σταυρούς.
- Στουρνάριους ...
- Στις προσταγές σας εξαίσιε.
- Τι πρόγραμμα είναι αυτό; δεν τό ’χω ξανακούσει.
- Είναι οικολογικό πρόγραμμα ουράνιε, εφαρμόζουμε
τον νόμο της φύσεως που ορίζει ότι οι πιό αδύναμοι
εξαφανίζονται. Ο εχθρικός Τύπος το λέει αυτοκτονίες.
- Είμαστε πολύ μπροστά. Δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν.
- Υποκλίνομαι στην σοφία σας ασύγκριτε.
Κύμβαλα αλαλάζοντα και σάλπιγγες θριαμβικές σκίζουνε τώρα τον ουρανό της Ρώμης. Καίσαρες κι αυλικοί πετιούνται ολόρθιοι στο θεωρείο και ξέφρενα
χειροκροτούν τις Ειδικές Δυνάμεις Συνταγματολόγων και Δικαστών, που παρελαύνουν με καμάρι κάτω
απ’ τους δοξασμένους θυρεούς τους ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ κι
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
- Μανιτάκιους ...
- Δούλος σας ανυπέρβλητε.
- Ποιός ειν’ αυτός ο παππούλης στην άκρη του θεω-

ρείου, που κοιμάται όρθιος με το κεφάλι σκυφτό και
το δεξί χέρι στο στήθος;
- Είναι ο Πρώτος Πολίτης, υπέροχε.
- Πήγαινε να τον βάλεις να καθίσει. Θα πέσει στην
αρένα και θα τον φάει κανα λιοντάρι. Άντε και τον
χρειαζόμαστε γιά τους θριάμβους και τις παρελάσεις.
Α ναι, και γιά να υπογράφει τα διατάγματά μας.
Οι δίσκοι με τα λουκούλεια εδέσματα πηγαινοέρχονται ασταμάτητα. Εκλεκτά λουκάνικα Φραγκφούρτης,
σωταρισμένα λαχανάκια Βρυξελλών, γλυκίσματα petits τσίπρες με γέμιση σοκολάτα, κρέμα και φράουλα.
Οι οινοχόοι δεν προλαβαίνουν να γεμίζουν τ’ ασημένια κύπελα. Ο μεσιανός Καίσαρας με τα γλαρά μάτια
και τα γιαλιά, αναστενάζει και χουφτώνει το μπούτι
του δεξιού του ...
- Πώς σε λένε μανούλι; Έτσι μ’ αρέσουν, τροφαντές.
- Πάρ’ το χέρι σου από κει βλαμένε, ο Βαγγέλης είμαι.
(Το αριστερό του «μανούλι», με τα μουστάκια, αλλάζει διακριτικά θέση με τον Στουρνάριους).
Τα χτυπήματα στην πόρτα ακούστηκαν εκκωφαντικά.
Η τρι(αν)ανδρία αργοσάλεψε νωχελικά στον Louis
quinze καναπέ. Στην τηλεόραση δεν έπαιζε πιά ο Πρετεντέρης, είχε πιάσει δουλειά η πρωϊνή βάρδια, με
την παράσταση «Τι θα πάθουμε αν δεν πάρουμε την
δόση μας».
- Πετάξτε στα λιοντάρια τον μαύρο που χτυπάει το
γκονγκ (προστάζει ο Καίσαρας με τα γλαρά μάτια).
Ποιός τού ‘πε να το χτυπήσει; Αχ, το κεφάλι μου...
- Συγνώμη εξοχότατοι, αλλά στις 10 έχετε συνάντηση
με τους τροϊκανούς. Γιά την επόμενη δόση σας.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το θράσος των Γερμανών
Το οικονομικό περιοδικό Der
Spiegel συνεχίζει να προκαλεί με τα εξώφυλλά του.
Μετά το πρωτοσέλιδο με
τίτλο “Αντίο Ακρόπολη”, έρχεται τώρα με το εξώφυλλο
που βλέπετε δίπλα, απεικονίζοντας έναν γάιδαρο που μεταφέρει έναν Έλληνα και
έναν τεράστιο σάκο γεμάτο
χρήματα.
Τίτλος του σχετικού άρθρου
αλλά και του εξωφύλλου: «Το
ψέμα της φτώχειας: Πώς οι
ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε κρίση καμουφλάρουν τον πλούτο τους».
Το άρθρο βασίζεται σε μία αμφιλεγόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
που έδωσε στη δημοσιότητα
μια έκθεση που δυσαρέστησε
τους Γερμανούς, καθώς τους
εμφανίζει να είναι οι φτωχότεροι στην Ευρώπη, πιο φτωχοί κι από τους Ελληνες και
τους Κύπριους.
Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της
έρευνας σε 62.000 νοικοκυριά
μεταξύ 15 χωρών, ήταν το ποσοστό ιδιοκτησίας σπιτιών, το
οποίο στην Γερμανία είναι χαμηλό σε σχέση με τις άλλες
χώρες. Συγκεκριμένα από την
έρευνα φαίνεται ο καθαρός
μέσος πλούτος των γερμανικών νοικοκυριών να είναι ο
μισός από εκείνον των ελληνι-

κών νοικοκυριών, το ένα τρίτο
των ισπανικών και το ένα πέμπτο των κυπριακών!
Βέβαια δεν έλαβαν υπόψιν
τους ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος το κάθε
νοικοκυριό έχει περισσότερα

μέλη απ’ ότι η Γερμανία, γεγονός που αλλάζει πολύ τα
αποτελέσματα.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν οι Γερμανοί ότι το να
έχεις ένα κεραμίδι πάνω απ’
το κεφάλι σου δεν σε κάνει
πλούσιο. Όταν λοιπόν χρησιμοποιήθηκε σε αντίστοιχη

“Κάτω τα χέρια”
Κατά την διάρκεια της συζήτησης για την Κύπρο προ ημερών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές της
Κύπρου μαζί με κάποιους συναδέλφους τους ύψωσαν την
πιο κάτω αφίσα. “Κάτω τα χέρια από την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιρλανδία....”
Οι “δικοί μας” αγρόν ηγόραζαν...

έρευνα σαν κριτήριο το εισόδημα και όχι η αξία των σπιτιών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων, προέκυψε ότι τα
γερμανικά νοικοκυριά είναι
από τα πλουσιότερα της Ευρώπης...

Το ετήσιο εισόδημα των γερμανικών νοικοκυριών είναι
κατά μέσο όρο 32.500 ευρώ,
υπερδιπλάσιο από εκείνο των
πορτογαλικών νοικοκυριών.
Φαίνεται τους καίει πολύ που
η ελληνική κοινωνία έχει συ-

νοχή και οικογενειακή στήριξη, σε αντίθεση με την γερμανική, με αποτέλεσμα
ακόμα και μετά απ΄ όλα αυτά
τα μέτρα που μας ωθούν να
λάβουμε, να αντέχουμε και
να μη μένουμε στον δρόμο.
Δεν είναι τυχαία άλλωσε όλη
αυτή η επίθεση στην ιδιοκτησία των Ελλήνων, με χαράτσια κτλ, ακόμη και στην
πρώτη κατοικία που θεωρούσαμε κάποτε ιερή.
Χαρακτηριστική είναι η θέση
αρθρογράφου της εφημερίδας “Ντι Βελτ”. που αναφέρει
ότι «ακόμη και στις υπερχρεωμένες χώρες, υπάρχει μερικές
φορές
σημαντικός
ιδιωτικός πλούτος. Ο πλούτος αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται πριν καλούνται να
βοηθήσουν οι φορολογούμενοι άλλων χωρών»...
Τι κι αν η ανεργία υπερβαίνει
το 27% και 6 στους 10 ανέργους λένε ότι αναζητούν
δουλειά πάνω από ένα χρόνο
και το ποσοστό επισιτισμού
σε δημοτικά και γυμνάσια της
χώρας έχει ανέλθει στο 10%.
Τελικά όμως - επειδή “τα
βάζω” με τους Γερμανούς αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν
να μας “επιβάλουν” αν οι
“δικοί” μας δεν τα δέχονταν;;
Τίποτα... στοιχεία από ΑΠΕ - ΑΜΠ

Χαρίζονται κουνελάκια

Χαρίζονται δύο κουνελάκια 40 ημερών, ράτσα «λιονταράκια». Ιδανικό δώρο γιά παιδιά κάθε ηλικίας.
(Παράκληση να μην καταλήξουν στιφάδο).
Τηλ. 6983 19 35 36, Γρηγόρης.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Όσοι αγοράζετε φράουλες από Ελλάδα να τις πλένετε καλά
γιατί μπορεί να έχει μείνει αίμα μεταναστών εργατών επάνω...
4 Εσκασε βόμβα ακούω. Πού έγινε; Στις ΗΠΑ να ανατριχιάσω
ή σε κανά Αφγανιστάν να μην ασχοληθώ καν;

Την Πρωτομαγιά στον Μαραθώνα
αποκαθίσταται η Δημοκρατία
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, Aνεξάρτητοι, Aκομμάτιστοι, Aποφασισμένοι,
συγκεντρωνόμαστε σε παλλαϊκή σύναξη, σχηματίζουμε εθνοσυνέλευση (“ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗΣΗ”)
και ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Την Πρωτομαγιά στο Μαραθώνα, ο λαός θα επικυρώσει με τη φυσική του παρουσία το δημοψήφισμα και θα
εξουσιοδοτήσει την προσωρινή κυβέρνηση και την ομάδα σύνταξης να κάνουν τη δουλειά που τους ανατέθηκε:
H μεν προσωρινή κυβέρνηση να απαιτήσει την παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης και βουλής και να
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας και
H ομάδα σύνταξης νέου συντάγματος να συντάξει το νέο σύνταγμα με το οποίο θα αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα που τη γεννησε.
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Άλλα έχουν προτεραιότητα στις λαϊκές αγορές
“Bάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη - πόλη για να ζεις”
H Δημοτική παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης “Βάρη,
Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις”, με επικεφαλής τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο, με ανακοίνωσή της απαντά στο δημοσίευμα που
γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, όσον αφορά τις λαϊκές αγορές
και ιδιαίτερα τη θέση του Δημάρχου Σπύρου Πανά για την ομοιόμορφη προσαρμογή των πάγκων.
Γράφουν σχετικά:
«Αναφορικά με την “αισθητική”
αναβάθμιση των πάγκων των λαϊκών αγορών, θα θέλαμε να δηλώσουμε την μεγάλη απογοήτευση
και δυσαρέσκεια της παράταξής
μας, για τις προτεραιότητες που
θέτει η Δημοτική Αρχή η οποία
λειτουργεί, για άλλη μια φορά,
σαν να βρίσκεται σε άλλο τόπο και
χρόνο.

Όπως έχουμε δηλώσει δια του εκπροσώπου μας, Νίκου Ζυγούρη,
στην αρμόδια Επιτροπή ποιότητας
ζωής, η αρμοδιότητα του καθορισμού του τύπου, της κατασκευής
και των χρωμάτων των πάγκων το
λαϊκών αγορών ανήκει σε άλλο
φορέα και δεν είναι αρμοδιότητα
του Δήμου. Ταυτόχρονα οποιαδήποτε αναγκαστική προσαρμογή
ή/και
αλλαγή
των

κατασκευών των πάγκων των λαϊκών αγορών θα σήμαινε κόστος
για τους εμπόρους, το οποίο θα το
μετακυλούσαν στους καταναλωτές είτε άμεσα με αύξηση του κόστους των προϊόντων είτε έμμεσα
μη την μη συμμετοχή τους (όσοι
δεν θα είχαν την δυνατότητα να
αναλάβουν ένα τέτοιο κόστος)
στην συγκεκριμένη λαϊκή αγορά.
Για να το πούμε με απλά λόγια, το

κόστος της ιδέας του Δημάρχου
για αισθητική αναβάθμιση των
πάγκων θα το πληρώσει τελικά ο
Δημότης.
Έχουμε δηλώσει στην αρμόδια
επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ρόλος του Δήμου είναι
να προστατεύει του πολίτες και
όχι να τους επιφορτίζει με βάρη
στο βωμό μιας αμφιλεγόμενης και
υποκειμενικής αισθητικής. Ειδικά
για τις λαϊκές αγορές έχουμε δηλώσει ότι μέριμνα θα πρέπει να
είναι η αστυνόμευση των χώρων
ώστε να μην ωχλούνται οι περίοικοι, η μείωση των ρύπων και η καθαριότητα, ο καθαρισμός των
χώρων αμέσως μετά το πέρας της

λαϊκής, η τήρηση των κανόνων
υγιεινής, η διευκόλυνση των κατοίκων για ασφαλέστερη πρόσβαση, η διαφύλαξη του υγιούς
ανταγωνισμού με την πάταξη του
παραεμπορίου και της αισχροκέρδειας.
Δυστυχώς, οι προτάσεις μας, αν
και βασίζονται σε απλή λογική,
δεν έχουν εισακουστεί μέχρι αυτή
την στιγμή.
Ευχόμαστε ο Δήμαρχος να ασχοληθεί επιτέλους με τα σοβαρά θέματα της πόλης και όχι με τα έργα
βιτρίνας και τον καλούμε, και πάλι
να σοβαρευτεί».

Ανεφάρμοστη η Μελέτη του κου Κιούση για τα Έργα Αποχέτευσης
Oμβρίων, εμπόδιο στα Έργα Αποχέτευσης της Πόλεως μας
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ KΟΡΩΠΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΠΑΤΑΛΑΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ
Στο τελευταίο ΔΣ ο Δήμαρχος Κορωπίου
ενέκρινε μία Νέα Μελέτη (3η κατά σειρά),
αποχέτευσης ομβρίων στο Βορειοανατολικό τμήμα του Εγκεκριμένου σχεδίου της
Πόλης μας και μάλιστα έγινε εκχώρηση
της Κατασκευής του Έργου στην Περιφέρεια Αττικής.
Ενημερώνουμε τους Δημότες μας καταγγέλλοντας ότι, η Νέα αυτή Μελέτη και το
έργο Αποχέτευσης Ομβρίων είναι και λανθασμένη και ανεφάρμοστη.
Διότι:
α) Ασχολείται με μία περιοχή της Πόλης μας
και δεν λαμβάνει υπόψη την ήδη Εγκεκριμένη Μελέτη των συλλεκτήριων αγωγών της
Πόλης μας και της επέκτασης του σχεδίου
της η οποία Μελέτη μάλιστα θα πρέπει να
γίνει σε στάδιο Οριστικής Μελέτης.
(Σημειωτέον ότι η Δημοτική Αρχή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ είχε υπογράψει με την Νομαρχία Προγραμματική Σύμβαση για την
σύνταξη της οριστικής Μελέτης αλλά ο
Κος Κιούσης συνεχίζει να αγνοεί και να
μην προωθεί την περαίωση της μελέτης
αυτής.)
β) δεν λαμβάνει υπόψη την Μελέτη του
Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων για όλη τη
Πόλη του Κορωπίου, έργο που έχει Δημοπρατηθεί ήδη από την Δημοτική Αρχή της
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και βρίσκεται σε φάση για
την υπογραφή του συμφωνητικού της εκτέλεσης του μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του μειοδότη Εργολάβου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, το Έργο

αυτό των Ομβρίων και δεν μπορεί να εκτελεσθεί άμεσα και θα προκαλέσει προβλήματα στην κατασκευή του Δικτύου
Ακαθάρτων αφού για να γίνουν οι Μελέτες εφαρμογής του Δικτύου Ακαθάρτων,
που είναι προαπαιτούμενο της Εργολαβίας,
θα πρέπει να υπάρχουν οι Οριστικές Μελέτες των συλλεκτήριων Αγωγών Ομβρίων
όλης της Πόλης.
Ο Κος Κιούσης, αντί να τελειώσει εδώ και
2,5 χρόνια την Οριστική Μελέτη των Συλλεκτήριων Αγωγών Ομβρίων για όλη την
Πόλη και την Επέκταση της έκανε μία Νέα
– ως συνήθως - Μελέτη λανθασμένη - μη
εφαρμόσιμη και μάλιστα επιχείρησε να την
εκτελέσει χωρίς να έχουν γίνει προηγουμένως τα δίκτυα Ακαθάρτων της Πόλης
μας τα οποία μάλιστα ευρίσκονται σε φάση
υπογραφής της Σύμβασης για την Εκτέλεση τους.
Είναι λοιπόν φανερό ότι, η έλλειψη της
ανωτέρω Οριστικής Μελέτης όχι μόνο θα
καθυστερήσει το έργο της Αποχέτευσης
των Ακαθάρτων αλλά και θα επιβαρύνει οικονομικά όλο το έργο.
Και είναι επίσης φανερό και ξεκάθαρο ότι,
για μια ακόμη φορά η Παρούσα Δημοτική
Αρχή ενεργεί βεβιασμένα – επικίνδυνα- και
καταστροφικά για το Δήμο μας.
Καλούμε για μια ακόμη φορά τον κ. Κιούση:
• Να ενεργήσει τάχιστα, για την Σύνταξη

της Οριστικής Μελέτης των Συλλεκήριων
Αγωγών Ομβρίων της Πόλης μας.
• Να ακυρώσει την Μελέτη Ομβρίων Βορειαανατολικού τμήματος του Κορωπίου
που συνέταξε πρόσφατα,
• Να ακυρώσει την εκτέλεση αυτού του
Έργου.
• Να εντάξει το Έργο των Συλλεκτήριων
Αγωγών Ομβρίων στο ΕΣΠΑ, για να
εκτελεσθούν τα Δίκτυα Ομβρίων αμέσως
μετά τα Δίκτυα Ακαθάρτων ή και συγχρόνως με αυτά.
• Και επιτέλους να πάψει να σπαταλάει το
χρήμα και το χρόνο των δημοτών με
Νέες –Ανεφάρμοστες – Επιπόλαιες Μελέτες.

Τι περιλαμβάνει η υπάρχουσα Μελέτη της
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Η Δεύτερη Μελέτη Ομβρίων της Πόλης του
Κορωπίου έγινε την περίοδο 2007-2009 και
συνοδεύει την Πολεοδομική Μελέτη «της
Επέκτασης Κορωπίου καθ’ όλο το μήκος
της Δυτικής Πλευράς του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Πόλης μας».
Η Μελέτη αυτή περιλαμβάνει τους Συλλεκτήριους Αγωγούς Ομβρίων που εξυπηρετούν το σύνολο της Πόλης μας και της
επέκτασης της και αποτέλεσε απαραίτητη
προϋπόθεση για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Πόλης μας.
Η Μελέτη αυτή εγκρίθηκε στο στάδιο Προκαταρκτικής Μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ με
την έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που συνοδεύει την Πολεο-

δομική Μελέτη.
Σύμφωνα με την Μελέτη αυτή οι προβλεπόμενοι συλλεκτήριοι αγωγοί καταλήγουν
οι περισσότεροι στον Κεντρικό Συλλεκτήριο Αγωγό Ομβρίων της Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης με αποτέλεσμα το Έργο της
Αποχέτευσης Ομβρίων για την Πόλη μας
να γίνεται κατά πολύ οικονομικότερο του
Μελετηθέντος από την Πρώτη Μελέτη,
που συντάχθηκε κατά την περίοδο 19942002 από τις τότε Δημοτικές Αρχές και δεν
εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την
ΕΥΔΑΠ (αλλά ούτε Παρελήφθη από τη Δημοτική Αρχή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ) και μάλιστα σε ποσοστό 50 - 60%.
Για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Αριστείδης Γκίκας
Υπ. Δήμαρχος Κορωπίου
www.anagennisi-koropi.gr
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Ορκίστηκε νέος Δημοτικός
Σύμβουλος στα 3Β
ο Βασίλης Παπαδόπουλος
Την Παρασκευή 12 Απριλίου ορίστηκε στο Δημαρχείο των
3Β στη Βούλα, ο πρώτος επιλαχών δημοτικός σύμβουλος
της παράταξης του Αγγελου Αποστολάτου, Βασίλης Παπαδόπουλος.

O Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί το Ροταριανό Ομιλο
Κορωπίου για την προσφορά του σε σχολεία του Δήμου
Ο «Ροταριανός Όμιλος Κορωπίου» προχώρησε σε μια
γενναιόδωρη προσφορά, με
πρωτοβουλία του Προέδρου
του Νίκου Μαντάλα, προς
τα σχολεία της περιοχής
του Πόρτο Ράφτη, διαθέτοντας δύο ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Εναν στο 3ο
Δημοτικό Σχολείο Πόρτο
Ράφτη και έναν στο 2ο Λύκειο Μαρκοπούλου στο
Πόρτο Ράφτη, η παράδοση
των οποίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πανηγυρικής
συνεστίασης,
που οργάνωσε στο Μαρκόπουλο 26 Μαρτίου!
Ανάλογη χορηγία, είχε
πραγματοποιήσει και πέρυσι
προς το 2ο Δημοτικό Σχο-

λείο Μαρκοπούλου.
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
Μαρία Κιμπιζή και τα μέλη
των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων των παραπάνω
σχολείων, ήταν παρόντες

στην συνεστίαση αυτή,
όπου και παρέλαβαν τους
υπολογιστές ευχαριστώντας θερμά τον Όμιλο, για
την ευγενική του ενέργεια.
Στη συνεστίαση, παραβρέ-

θηκαν ακόμη, διακεκριμένα
μέλη της τοπικής κοινωνίας,
καθώς και αξιωματούχοι ροταριανοί και φίλοι του «Ροταριανού
Ομίλου
Κορωπίου». Παρών ήταν
επίσης, ο Γραμματέας της
Ροταριανής Περιφέρειας
Νοτίου Ελλάδος Δημήτρης
Κούρτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ρόταρυ,
Αγάπη, Ειρήνη».
* Οι όμιλοι των Ρόταρυ παγκοσμίως δεν έχουν πολιτική
ή θρησκευτική τοποθέτηση
και σκοπός τους είναι η εθελοντική και πολυδιάστατη
προσφορά στον πάσχοντα
συνάνθρωπο, στην κοινότητα
και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χορό έστησαν οι γυναίκες της Γυμναστικής στα 3Β
Ο Βασίλης Παπαδόπουλος κατέλαβε τη θέση, μετά την παραίτηση του Ευάγγελου Αποστολάτου (γυιος του Αγγελου), ο οποίος παραιτήθηκε για επαγγελματικούς λόγους.
Η ορκωμοσία έγινε παρουσία του Δημάρχου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Σπύρου Πανά.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης καλωσόρισε
το νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και του ευχήθηκε
μια καλή και εποικοδομητική θητεία.

Οι γυναίκες, επιτέλους, φέτος μπορούν να γυμνάζονται χωρίς διακοπές και προβλήματα. Ετσι αποφάσισαν να ...στήσουν το χορό. Συναντήθηκαν λοιπόν
στο Vive Mar και το απόλαυσαν μαζί με τη γυμνάστριά τους την Σούλα Κυριακίδου. Ψυχή της εκδήλωσης κατά πως είπαν η Φιλίτσα Κοτσοβού και
συνδιοργανώτριες η Χάρις Σταθάκη και η Ευαγγελία
Δανιγγέλη.
Μπράβο στις γυναίκες· και σε επόμενα...

Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Ματρόζου
Η γνωστή διασταύρωση στη Βούλα που απασχολεί χρόνια τώρα τους κατοίκους και την τροχαία με τα συχνότατα ατυχήματα που συμβαίνουν, ήρθε πάλι στο
προσκήνιο την Παρασκευή 19 Απριλίου κατά τις
10:30π.μ. με ένα ατύχημα που ενεπλάκησαν 3 αυτοκίνητα και μια μηχανή.

Το ασημένιο Toyota που βλέπετε στη φωτογραφία, ερχόταν από την Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς την
Ματρόζου, πέρασε το STOP της Πρ. Πέτρου, προφανώς

χωρίς να ελέγξει, χτύπησε μια μηχανή που κατέβαινε
την Πρ. Πέτρου και μετά την σύγκρουση - όπως μας δήλωσε οδηγός που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και παθών,
- γκάζωσε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και
έπεσε πανω σε ένα Subaru το οποίο ήταν σταματημενο
στη γωνία Ματρόζου για να ελέγξει την διασταύρωση

και να στρίψει δεξιά στην Πρ. Πέτρου, στη συνέχεια της
τρελής του πορείας, χτύπησε ένα δεύτερο αυτοκίνητο
που πήγαινε προς την διασταύρωση και κατέληξε αφού

ξερίζωσε ένα απ’ τα κολονάκια του ποδηλατοδρόμου
στη μάντρα του γωνιακού κτιρίου.

Απολογισμός αυτής της τρελής πορείας του αυτοκινήτου που οδηγούσε γυναίκα, ήταν ο τραυματισμός του
νεαρού οδηγού της μηχανής ο οποίος μεταφέρθηκε
άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και οι υλικές ζημιές των άλλων δύο Ι.Χ. και φυσικά του toyota που τσαλακώθηκε από μπροστά μέχρι πίσω.
Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ζητήσει επανειλλημένως να μπει φανάρι στη διασταύρωση για να αποφεύγονται τα ατυχήματα, αφού και στους δύο δρόμους που
διασταυρώνονται τα οχήματα κινούνται με μεγάλες ταΗλέκτρα Βενετσάνου
χύτητες.
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Οριστικό όχι στα εργοστάσια βιομάζας στο Μαρκόπουλο
Η δημοτική συνεδρίαση της Τετάρτης 17/4
στο Δήμο Μαρκοπούλου, προμήνυε εντάσεις.
Και προμήνυε εντάσεις γιατί το θέμα που θα
εσυζητείτο είχε δημιουργήσει τριβές στο
Δήμο πριν καλά καλά φθάσει σ’ αυτόν.
Αιτία η κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας
στο Μαρκόπουλο, όπου η εταιρεία Dos Group
ζήτησε να φτιάξει 6 εργοστάσια παραγωγής
βιομάζας στην Ανατολική Αττική και ειδικότερα στο Μαρκόπουλο, όπως γράφαμε στην
“7η” αρ. φ.776 & 778. Είχε πάει και στο Κορωπί αλλά το Δ.Σ. το απέρριψε.
Το θέμα “τρέχει” από το Φεβρουάριο. Την 1η
Μαρτίου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε συζήτηση και αναβλήθηκε ομόφωνα προκειμένου να προσκομιστούν περισσότερα
επιστημονικά στοιχεία.
Το θέμα είχε φθάσει και στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, όπου αναβλήθηκε. Αλλωστε δεν
είχε γνωμοδοτήσει ακόμη το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου.
Στη δημοτική συνεδρίαση της 15/3 η Επιτροπή Αγώνα Μαρκοπούλου & Πόρτο Ράφτη
ζήτησαν να συζητηθεί προ ημερησίας. Κι
αυτό γιατί επίκειτο σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής για το ίδιο θέμα.
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης ζήτησε,
τότε, από την επιστημονική κοινότητα του
Μαρκοπούλου να αποφανθεί εντός 15 ημερών προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Παράλληλα κάλεσε διαβούλευση για το θέμα
και μετά τη γνωμοδότηση της διαβούλευσης
κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές Τετάρτη 17/4 να αποφασίσει.
Ωστόσο στο ενδιάμεσο, η εταιρεία βλέποντας τις αντιδράσεις των κατοίκων, απέσυρε
την αίτηση με επιστολή της προς τον Τύπο
και στο Δήμο Μαρκοπούλου. Είχαμε δημοσι-

Το Δημοτικό Συμβούλιο το απέρριψε ομόφωνα
εύσει σχετικά στο φύλλο “7ης” αρ. 778.
Η γνωμοδότηση της διαβούλευσης, την
οποία διάβασε ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ήταν αρνητική.
Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ως ανώτερο
όργανο του Δήμου, κλήθηκε να επικυρώσει
την απόφαση της διαβούλευσης ή να πάρει
κάποια άλλη.
Ο δημοτικός σύμβουλος Λεωνίδας Μπέης, ο

από 1 Μw για να αποφύγει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η Βιομηχανική περιοχή Μαρκοπούλου είναι
προς εξυγίανση και δεν μπορεί να δεχθεί,
παρά μόνο επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης.
Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα είναι
στο όριο για τη μία μονάδα. Αν συνυπολογίσουμε τις 6 μονάδες που γίνονται γύρω γύρω και τη μια του Μαρκόπουλου η οποία

οποίος όπως ανακοινώθηκε από την εκπρόσωπο της παράταξης Παναγιώτα Κατσίκη,
χρίζεται εκπρόσωπος της παράταξης εφεξής, τόνισε ότι είχαν ζητήσει να γνωμοδοτήσει ο Δήμος πριν φθάσει το θέμα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο. «Εμείς ήμασταν
στο Π.Συμβούλιο και ζητήσαμε να δοθεί μια
αναβολή για να αποφασίσουμε ως Δημ. Συμβούλιο. Μιλάνε για 6 μονάδες σε όλη την Αττική. Το Κορωπί ομόφωνα είπε όχι. Το έργο
πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, γιατί η
εταιρεία κάνει μια κατάτμηση ενέργειας 6

γειτνιάζει με σχολεία, είναι πολλαπλάσια η
ρύπανση.
Η εταιρεία στη μελέτη της δεν εξετάζει πουθενά πού θα βρει την πρώτη ύλη. Δεν είμαστε αρνητικοί σε νέες επενδύσεις, αυτό
όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος και των πολιτών. Είμαστε αρνητικοί», κατέληξε ο Λ. Μπέης.
Ο Αντιδήμαρχος Βασ. Μεθενίτης, ο οποίος
παρεπιπτόντως παραβρέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζήτησε την αντικατάσταση
μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης τα
οποία συστηματικά δεν προσέρχονται στις
συνεδριάσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
η νόμιμη απαρτία για να συνεδριάσει. Ηταν κι
αυτό μία αιτία καθυστέρησης.
Η αίθουσα του Δ.Σ. όταν άρχισε να συζητιέται το θέμα είχε γεμίσει από δημότες, οι
οποίοι ήταν ιδιαίτερα δύσπιστοι σε ό,τι άκουγαν από τους συμβούλους, με αποτέλεσμα
να κάνουν συχνές παρεμβολές.

«Αντίφωνα του Πάθους»
Η ετήσια Εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι.Μ. Γλυφάδας,
Ε. Β.Β. και Β. πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
13 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Βούλας, με τίτλο «Αντίφωνα του Πάθους».
Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, οι κληρικοί και
πλήθος κόσμου, είχαν την ευκαιρία να απο-

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία «Περί του Πάθους του Κυρίου» από τον Αρχιμανδρίτη π.
Μελέτιο Μπουντούρη, προϊστάμενο του Ι.Ν.
Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης.
Στη συνέχεια η χορωδία απέδωσε ένα μουσικό πρόγραμμα με αντίφωνα τους Πάθους.
Ακολούθησε βράβευση του παλαιού χοράρχη

Ο Πρόεδρος, τους επεσήμανε ότι θα τους
δοθεί ο λόγος, μετά τους συμβούλους, αλλά
ως συνήθως οι πολίτες είναι ανυπόμονοι...
Ο Δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης τόνισε «η εισήγησή μας ήταν ότι δεν πρέπει να παρθεί απόφαση και να εξετάσουμε όλες τις
περιπτώσεις. Να υπάρξει συγκεκριμένη ανάλυση για την κάθε μονάδα και μετά να έρθει
στην Επιτροπή Διαβούλευσης και ακολούθως
στο Δ.Σ.» Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι «Η
έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας δίνει το
έναυσμα για να κλείσει οριστικά το θέμα για
το Δήμο. Αλλά πάντα πρέπει να ενεργούμε
με θεσμικά κριτήρια».
Μίλησαν από τους πολίτες, ο Λεων. Κρητικός
(από το Σύλλογο Πρ. Ηλία) ο οποίος κατήγγειλε ότι “πιάστηκε” από συγκεκριμένο θεσμικό
όργανο (το κατονόμασε αλλά για λόγους δεοντολογίας και εξακρίβωσης δικής μας δεν το
δημοσιεύουμε) για να του επισημάνει ότι πρέπει να τοποθετηθεί θετικά στην επένδυση, ο
οποίος του τόνισε ότι: «τους φέρνω καλοπροαίρετα για το καλό του Δήμου».
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα Τουλγαρίδης, θεωρεί ότι κωλυσιέργησε η Δημοτική Αρχή και ότι ήταν καταλυτική η
παρέμβαση της Επιτροπής Αγώνα.
Τέλος ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο
απέρριψε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία
έξι (6) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας ισχύος
1MW η κάθε μία, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ» και «Η. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ» του ομίλου DOS GROUP στο
ΒΙΟΠΑ Δήμου Μαρκοπούλου.

Τράπεζα χρόνου
Τράπεζα χρόνου έχουν δημιουργήσει ο
Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργασία με τους
Δήμους Κορωπίου και Σπάτων - Αρτέμιδος.
Το θέμα χειρίζεται η αντιδήμαρχος Μ. Κιμπιζή, η οποία ενημέρωσε το σώμα. Στόχος
της “Τράπεζας χρόνου” είναι η ενδυνάμωση
του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ηδη
λειτουργούν γραφεία στο κτίριο που βρίσκεται και το κοινωνικό παντοπωλείο.
Αννα Μπουζιάνη

11,65 εκατομ. € χρηματοδότηση περιμένει
βάσιμα ο Δήμος Μαρκοπούλου

λαύσουν την πολυπληθή χορωδία της Σχολής, υπό τη Διεύθυνση του Διευθυντή της,
Διονυσίου Ηλιόπουλου.

και Πρωτοψάλτη του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου Γλυφάδας, Παν. Δεσμεδιώτη, από τον Μητροπολίτη κ. Παύλο.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, προ ημερησίας στη συνεδρίαση της
17/4, αναφέρθηκε στην οριστική έγκριση απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών, της έκτακτης
χρηματοδότησης όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, ύψους 11,65 εκ. ευρώ!
Αν αυτό υλοποιηθεί, όπως είπε και εύχεται ο Δήμαρχος, θα οδηγήσει άμεσα στην εξάλειψη του 70% του χρέους του Δήμου Μαρκοπούλου, αποτελώντας ταυτόχρονα το σημαντικότερο οικονομικό επίτευγμα του Δήμου, τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον χρόνια!
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του καταλόγου
των επιχορηγούμενων Δήμων, όσον αφορά στην κατά δημότη χρηματοδότηση και μέσα
στους τρεις πρώτους, όσον αφορά στο ποσοστό κάλυψης του ληξιπρόθεσμου χρέους
του. Αν και όταν επιτευχθεί, λοιπόν, θα αποτελεί μία μεγάλη ανακούφιση για το Δήμο και
μια τεράστια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, αν λάβει κανείς υπόψιν του ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου βρίσκεται ανάμεσα σε 140 επιχορηγηθέντες Δήμους της χώρας.
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Νέος Γραμματέας του ΚΚΕ
ο Δημήτρης Κουτσούμπας*
Νέος γενικός γραμματέας του ΚΚΕ είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 19ου
Συνεδρίου του κόμματος και την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Η ανακοίνωση του ΚΚΕ που δόθηκε
στη αναφέρει:
«Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
19ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την
εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής,
η οποία στην πρώτη της συνεδρίαση εξέλεξε Γενικό Γραμματέα
της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα».
Μετά από 22 χρόνια, η πρώην πλέον γραμματέας του
ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, παρέδωσε τη σκυτάλη. Και ο νέος
γραμματέας παραλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος σε
μια πολύ δύσκολη εποχή. To KKE έχει υποστεί μία πολύ
σημαντική ήττα στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις και αν δεν φυσήξει “νέος άνεμος” τα σύννεφα στον
ορίζοντα είναι δυσοίωνα…
* O Δημήτρης Κουτσούμπας, γεννήθηκε στη Λαμία στις 10 Αυγούστου το 1955. Σπούδασε νομικά. Συμμετείχε στα γεγονότα
του Πολυτεχνείου.
Εχει ανέλθει τα σκαλιά της ιεραρχίας του ΚΚΕ από το 1973 μέχρι
σήμερα μέσα από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κόμματος.
Στο 15ο Συνέδριο (Μάη του 1996) εκλέγεται μέλος του ΠΓ και
αναλαμβάνει Διευθυντής του Ριζοσπάστη, χρέωση την οποία είχε
για μια δεκαετία.
Στο 16ο Συνέδριο (Φλεβάρης 2000) και στο 17ο Συνέδριο (Φλεβάρης 2005) επανεκλέγεται στο ΠΓ και αναλαμβάνει υπεύθυνος
των Διεθνών Σχέσεων του Κόμματος.

Εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. η
Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου
Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ορίζεται ως Εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος, η βουλευτής Ιωαννίνων, Άννα – Μισέλ
Ασημακοπούλου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Εκλογή συνέδρων στο Σαρωνικό
Την Κυριακή 14 Απριλίου διεξήχθησαν σε όλη την Ελλάδα
εκλογές ανάδειξης συνέδρων, του κόμματος “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”, που θα έχουν δικαίωμα ψήφου στο 1ο
Συνέδριό τους, που θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Ειρήνης & φιλίας, 26-27 & 28 Απριλίου, για την εκλογή
Προέδρου και Οργάνων.
Στο δήμο Σαρωνικού οι εκλογές έγιναν στο Πολιτιστικό
Κέντρο του παλαιού δήμου Καλυβίων στο Λαγονήσι.
Από την διαδικασία εκλογής των συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν τον δήμο ως εκλέκτορες στο Συνέδριο του
κινήματος τα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:
1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (48 ψήφοι)
3) ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (48 ψήφοι)
4) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΑΣΟΣ (37 ψήφοι)
5) ΤΣΙΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (37 ψήφοι)
6) ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (34 ψήφοι)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ
Οι προθεσμίες των Φορολογικών Δηλώσεων
και η Νέα ρύθμιση χρεών
Οδεύοντας προς την μεγάλη γιορτή
του Πάσχα θα αναφερθούμε στις προθεσμίες υποβολής των φορoλογικών
δηλώσεων (Φ.Δ.) καθότι τα τελευταία
έτη ξεκινάει μετά ο Γολγοθάς των φορολογουμένων και ακόμη περισσότερο
των συνάδελφων λογιστών και των εργαζομένων στις ΔΟΥ.
Βέβαια παλαιότερα προηγείτο συνήθως η υποβολή των (Φ.Δ.) των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων
επαγγελματιών και η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελούσε το μεσοδιάστημα
της υποβολής των Φ.Δ. των μισθωτών
και συνταξιούχων.
Όμως ο κρατικός μηχανισμός έχει επιδείξει μέχρι τώρα ολιγωρία στην υλοποίηση των νέων εφαρμογών του taxis
για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, παρότι το φορολογικό πλαίσιο που διέπει την υποβολή
αυτή είναι περίπου το ίδιο σε σχέση με
το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Εξαιρέσεις αποτελούν ο εμπλουτισμός
των εντύπων με λίγους νέους κωδικούς και η καθιέρωση της καθολικότητας της υποχρέωσης υποβολής για τα
ενήλικα τέκνα, αλλά και για τα μικρά
εισοδήματα κάτω των 3.000,00 ευρώ
στα οποία θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο.
Οι προθεσμίες λοιπόν των φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος
2013, μετά τις πρώτες παρατάσεις,
έχουν ως εξής ανά κατηγορία υπόχρεων:
Μέχρι 30 Απριλίου 2013
• Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Β’ κατηγορίας
βιβλία.
Μέχρι 10 Μαΐου 2013
• Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για λοιπά (πλην ΑΕ) Νομικά
Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
(ΕΠΕ, IKE κ.λπ.).
• Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισο-

δήματος για τις ημεδαπές Aνώνυμες
Eταιρίες εώς 24 10 Μαΐου 2013 αναλόγως ΑΦΜ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Από 15 Μέχρι 29 Μαΐου 2013
• Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
Νομικών Προσώπων.

Λογιστής Α’ τάξης
αρ.αδ. ΟΕΕ14612
Μέλος των εθελοντών του
Κάμπινγκ Βούλας

Μέχρι 20 Μαΐου 2013
• Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Γ’ κατηγορίας
βιβλία.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
• Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Προσωπικές εταιρείες,
κοινοπραξίες και κοινωνίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄, Γ’ κατηγορίας.
Μέχρι 28 Ιουνίου 2013
• Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών
Υπηρεσιών.
Μέχρι 30 Ιουνίου 2013
• Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά πρόσωπα.
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9).
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξαγγελία της νέας ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών που θα αφορά όσους
δεν έχουν πληρώσει τις δόσεις τους
μέχρι 31 Μαρτίου 2013.
Προβλέπονται απεριόριστες δόσεις
κυρίως για χρέη εώς 5.000,00 ευρώ με
ελάχιστο ποσό τα 20,00 – 25,00 και σε
μικρότερο βαθμό για χρέη εώς
10.000,00 ευρώ. Εξέλιξη αναπάντεχη
σύμφωνα με τις προδιαθέσεις των
τροικανών, που μήνες τώρα εμφανίζονταν αντίθετοι όταν ο αριθμός των
δόσεων υπερέβαινε τον μαγικό αριθμό
36!
Και αυτοί που δίνουν τώρα τη δυνατότητα της πληρωμής των χρεών με απεριόριστες δόσεις είναι οι ίδιοι που τα
έχουν δημιουργήσει όταν επιβάλλουν
ταυτόχρονα 6-7 διαφορετικά είδη
φόρων - τελών - εκτάκτων εισφορών,

Aπάντηση στο νεοναζισμό σήμερα
Το ΙΣΤΑΜΕ, ο Δήμος Αλίμου και η Πρωτοβουλία κατά του Νεοναζισμού
διοργανώνουν με αφορμή τη 46η επέτειο από την 21η Απριλίου 1967
εκδήλωση-συζήτηση με θέμα την απάντηση στο νεοναζισμό σήμερα.
Θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων Γ. Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ), Μ.
Βαρβιτσιώτης (Ν.Δ.), Μ. Γιαννακάκη (ΔΗΜΑΡ), Ν. Βαλαβάνη (ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ) και ο Γ. Φ. Ιωαννίδης (Γ.Γ.ΥΠΕΣ).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα
12:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλίμου (Ιωνίας 96, Άνω
Καλαμάκι)

μετά τα αλλεπάλληλα κύματα των εισοδηματικών περικοπών, και αφήνω
ασχολίαστο τον λόγο ή την κατεύθυνση των εισπράξεων!
Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν τα χρέη
τους σε 48 δόσεις ανεξαρτήτως οφειλής, ενώ οφειλές άνω των 75.000 θα
εντάσσονται στη ρύθμιση μόνο με την
υπογραφή λογιστή που θα βεβαιώνει
την ειλικρίνεια των οικονομικών στοιχείων.
Οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000
θα πρέπει να προσκομίζουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ χρέη που δημιουργήθηκαν το 2013 θα μπορούν να
ρυθμιστούν μόνο σε 12 δόσεις.
Επίσης η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει τα
ποσοστά μείωσης στις προσαυξήσεις
φόρων της τάξης του 80% που είχαν
οι προηγούμενες σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης αλλά μόνο 50% ανώτατη έκπτωση και 20% κατώτατη, ενώ
το επιτόκιο υπερημερίας θα ανέρχεται
σε 8,75%.
Άλλη καινοτομία θα ’ναι ότι θα αφορά
μόνο τους φορολογούμενους που δεν
έχουν υπαχθεί μέχρι τώρα σε ρύθμιση
καθώς σύμφωνα με τον Γ.Γ. Εσόδων
κο Θεοχάρη δεν θα μπορεί κάποιος να
σπάει την τρέχουσα ρύθμιση, που έχει
με σκοπό να την μεταφέρει σε νέα ευνοϊκότερη ή σε άλλη με περισσότερες
δόσεις.
Στην ρύθμιση αυτή διαπιστώνουμε ότι
αίρεται το ποινικό αδίκημα για ποσά
χρεών άνω των 5.000,00 ευρώ και
μέχρι 10.000,00 που είχε καθιερώσει
ο νόμος 3943 /2011 του υπόδικου
υπουργού Γ.Π.
Αίρεται, δεν καταργείται· που σημαίνει
ότι όσο διαρκεί η δυνατότητα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση, η
οποία θα έχει όπως όλες οι προηγούμενες διάρκεια ισχύος και από την καταβολή
της πρώτης δόσης θα
σταματάει η ποινική δίωξη. Και ύστερα
τι θα συμβεί; είναι τυχαία η είδηση ότι
αναζητούν εντός του Νομού Αττικής
ένα στρατόπεδο που θα μετατραπεί σε
χώρο κράτησης κατηγορουμένων για
οικονομικά αδικήματα;
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΠΑΣΧΑ!
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κοντά μας και στη γειτονιά μας

40 χρόνια σε μας, η ποιότητα συναντά την παράδοση!

MI NI MARKET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”
ylyu|

ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

iyuj{q
 £¦¥£
¡£¨£¨£¥¦
¨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

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
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Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30
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Πρέπει να καλλιεργηθεί η Βιομάζα στα Μεσόγεια;
Ποιός να είναι ο τελικός σκοπός
Σήμερα με την κρίση που έχει προκύψει μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης και την
εμμονή της Γερμανίας ν’ απορροφήσει όλο
τον πλούτο της Νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα
πρέπει οπωσδήποτε στις άμεσες προτεραιότητές της να θέσει σε κάθε Νομό να παράγει τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα
που σηκώνει η κάθε περιοχή ώστε να έχει
επάρκεια στη διατροφή του λαού και με τα
ίδια προϊόντα να τρέφονται τα 20.000.000
των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα
κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό εκτός του
ότι θ’ αποφύγουμε την εξαγωγή 5 – 10 δις
ευρώ, που δίνουμε τώρα για εισαγωγή
αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, θα εισρεύσει και χρήμα από τους τουρίστες στη
χώρα μας, που θα ταΐζονται όσο παραμένουν στη χώρα μας με ελληνικά προϊόντα.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι
πρωτίστως, προέχει η παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.
Πρέπει λοιπόν πρωτίστως, τώρα που έχουν
δραστηριοποιηθεί τα ΕΣΠΑ, οι Δήμοι να υποβάλλουν εκτεταμένες και ρεαλιστικές μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
τύχουν οικονομικής ενίσχυσης για την παραγωγή αγροκτηνοτροφικών προϊόντων που ενδείκνυται σε κάθε περιοχή της χώρα μας, γιατί
αυτός ο τομέας (αγροκτηνοτροφικός) μειώνει
την ανεργία και δίνει πλούτο στην περιοχή.
Η καλλιέργεια ελαιοκράμβης και Ηλιάνθου
επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
διότι και η χώρα μας πρέπει να συμβάλει
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για
τα βιοκαύσιμα. Μάλιστα η επέκταση της πετρελαιοκίνησης αυξάνει τις ανάγκες σε
βιοντίζελ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
(-3,2
Το ενδιαφέρον καλλιέργειας ελαιοκράμβης
προέκυψε στο πλαίσιο εναρμόνισης της
χώρας με την κοινοτική οδηγία 2003/30/εκ

για χρήση βιοκαυσίμων σε ποσοστό 5,75%
έως το 2010. Το 2011 κατανεμήθηκε ποσόστωση 132.000 χιλιομέτρων που κατά 87%
προήλθε από εγχώρια πρώτη ύλη.
Ελαιοκράμβη, μπορεί και πρέπει να καλλιεργηθεί στα Μεσόγεια, αλλά σε εδάφη
επειδή:
1) αποδίδει καλύτερα σε εδάφη χαμηλής
παραγωγικότητας για ν’ αξιοποιηθούν χωράφια που δεν είναι αμπέλια ή ελαιώνες.
2) Ένα από τα υποπροϊόντα της ελαιοκράμβης όταν συνθλίβεται για να εξαχθεί το
κραμβέλαιο είναι η κραμβίπιττα. Η κραμβίπιττα είναι πρωτεϊνούχος ζωοτροφή απαραίτητη για την διατροφή προβάτων και
βοοειδών. Η χρηματοδότηση για την παραγωγή ελαιοκράμβης θα είναι κίνητρο στους
παραγωγούς για να αξιοποιήσουν και την
παραγωγή άλλων προϊόντων, που παράγει
ο τόπος τους που μπορεί να αποφέρουν
κέρδη διότι έχουν σχέση με την διατροφή
του ανθρώπου και παραγωγή φτηνών ζωοτροφών.
Α) Κατά την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης
θα δίνεται ευκαιρία στους παραγωγούς να
φυτεύουν σε μέρη που θεωρούν κατάλληλα
(όπως πλαγιές και βοσκότοποι), Μουριές
και Δενδρώδη, μηδικη (Χειμωνιάτιο τριφύλλι) βασικές τροφές με πολυ χαμηλό κόστος για διατροφή προβάτων και βοοειδών.
(Επιμένω για παραγωγή φθηνών ζωοτροφών διότι τα περισσότερα χρήματα η Ελλάδα τα δίνει για εισαγωγή κρεάτων και
γάλακτος. Εμείς έπρεπε να εξάγουμε από
αυτά λόγω αφθονίας υπολλειμάτων γεωργικών προϊόντων τα οποία παράγουμε, που
αντί με απλή κατεργασία να παράγουμε
πρώτης ποιότητος φτηνές ζωοτροφές τα
πετάμε. Οι ζωοτροφές ελέγχουν την ανθρωπότητα. Διότι το γάλα είναι ζώο, και το
ζώο πρέπει να φάει, το μαλλί είναι ζώο και
το ζώο πρέπει να φάει, το δέρμα είναι ζώο
και το ζώο πρέπει να φάει κ.ο.κ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Την Κυριακή 28 Απριλίου στις 11 το πρωί, στην αίθουσα Πολύτροπο του συλλόγου Πολιτιστικές Απόπειρες θα πραγματοποιηθεί η «ΕΤΗΣΙΑ απολογιστική & προγραμματική Γενική
Συνέλευση, καθώς και οι ΕΚΛΟΓΕΣ για τη Διοίκηση της νέας
χρονιάς», Καλούμε τους φίλους και τα μέλη μας να δώσουν το
παρών και να στηρίξουν την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται.
- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ όλων των Τμημάτων & Ομάδων
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι ΑΝΟΙΧΤΗ για
οποιοδήποτε θέμα.
ΔΗΛΩΣΤΕ το παρών σας, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, στη
Γενική Συνέλευση.
Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και δημιουργείται την ίδια ημέρα από
όλους τους συμμετέχοντες στη Γ. Συνέλευση. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές ΜΕΧΡΙ τις 5 το απόγευμα.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣΛ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη Τηλέφωνο: 22940 98500 - Email: apopeires@apopeires.gr
Web: http://www.apopeires.gr/

Όταν δραστηριοποιηθούν οι παραγωγοί με
τους διάφορους μηχανισμούς, για παραγωγή βιοκαυσίμων, τότε θα πεισθούν ότι
ένα άλλο καύσιμο μεγαλύτερης αξίας και
πολλαπλών χρήσεων μπορούν να παράγουν με πολλά κέρδη και περιζήτητο στη
διεθνή αγορά το οποίο τώρα, κυρίως, το εισάγουμε. Είναι το καθαρό οινόπνευμα που
βγαίνει με την απόσταξη ωρίμων φρούτων
και σταφυλιών. Χρησιμοποιείται διεθνώς
για παραγωγή όλων των ποτών, στη φαρμακευτική κλπ.
Το οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη) σε διάφορες αναλογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως κινητήριος δύναμη σε μηχανές, diesel
μηχανές αυτοκινήτων, βιομηχανιών κ.λ.π.
Δυο γραμμάρια ζάχαρης που περιέχονται
στα φρούτα και σταφύλια παράγουν σχε-

δόν 1 γραμμάριο αιθυλικής αλκοόλης. Τα
Μεσόγεια είναι ιδανική περιοχή για να φυτευτούν συκιές. (Το Μαρκόπουλο έχει πολλές). Το σύκο έχει 70% σάκχαρα και το
μισό γίνεται οινόπνευμα κατά την απόσταξη. Όσα σταφύλια ή μούστος ή σύκα περισσεύουν,
στα
αποστακτήρια
των
οινοποιείων θα γίνονται οινόπνευμα. Ένα
προϊόν που θα αναζωογονήσει την οικονομία των Μεσογείων μαζί με τα άλλα προϊόντα που αναφέρθηκαν. Ένα μεγάλο μέρος
του πληθυσμού θ’ ασχολείται με την καλλιέργεια της γης, είτε επαγγελματικά είτε
ερασιτεχνικά και θα νιώθουν αυτάρκεια
στον τόπο τους.
Ιωάννης Αραβανής
Κτηνίατρος

Διεθνής Συνδιάσκεψη για τη
Μάνα Γη στην Ελλάδα
Εκδήλωση Κυριακή 21 Απριλίου
Την Πέμπτη 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, η
προγραμματισμένη 2η συνάντηση της επιτροπής προετοιμασίας για τη διοργάνωση στην
Αθήνα διεθνούς συνδιάσκεψης
για τη Μάνα Γη στο πνεύμα
των ντοκουμέντων της Συνδιάσκεψης που έγινε στην Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας 4
/2010.
Η “Εναλλακτική Δράση” με εκπρόσωπό της τον Μάκη Σταύρου, ενημέρωσε τους πολίτες
και τους εκπροσώπους των
συλλογικοτήτων που παραβρέθηκαν σχετικά με τις επαφές
που είχε με συλλογικότητες

Το παρόν και το μέλλον
ενός Μητροπολιτικού Πάρκου
«Το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και η ακτή του
Αγ.Κοσμά. Το παρόν και το μέλλον ενός Μητροπολιτικού
Πάρκου», που οργανώνουν οι Δήμοι, Αλίμου, Γλυφάδας
και Ελληνικού-Αργυρούπολης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Επιτροπή
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.
Στόχος της ημερίδας, με κεντρικό ερώτημα «αξιοποίηση
για ποιους;», είναι να αναδειχθούν οι νομικές, οικονομικές,
πολεοδομικές, αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις τόσο της εκποίησης του Ελληνικού, όσο και ενός
εναλλακτικού σχεδίου για τη δημιουργία μητροπολιτικού
πάρκου για την πρωτεύουσα.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου,
στις 16.00μμ στο γήπεδο μπάσκετ της ολυμπιακής εγκατάστασης στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού.
Aναλυτικά το πρόγραμμα: www.ebdomi.com/eidiseis

άλλων χωρών από όλες τις
ηπείρους στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ που έγινε στην
Τυνησία και τη θερμή υποδοχή
που βρήκε η πρόταση για διοργάνωση στην Αθήνα μιας Διεθνούς Συνδιάσκεψης για τη
Μάνα Γή.
Στη συζήτηση που ακολούθησε
αναπτύχθηκαν αρκετοί προβληματισμοί για τις δυσκολίες
ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Τελικά όμως αποφασίσθηκε να
ανταποκριθούν στην πρόταση
και να τολμήσουν την προσπάθεια της διοργάνωσης της Συνδιάσκεψης στη χώρα μας τον
Απρίλιο του 2014. Αποφασίσθηκε επίσης να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαϊου
στις 7.30 μμ ανοιχτή εκδήλωση

(ο χώρος θα προσδιορισθεί τις
επόμενες ημέρες), στην οποία
θα γίνει μια πρώτη καταγραφή
των οργανωτικών αναγκών
(δημιουργία αυτόνομου blog
και email, μεταφράσεις κειμένων τουλάχιστον σε δύο γλώσσες -Αγγλικά και Ισπανικά- για
να μπορούν να ενημερώνονται
και οι ξένοι, δημιουργία ομάδων εργασίας κ.α.).
Τέλος την Κυριακή 21 Απριλίου
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Μάνα Γη,
οργανώνεται σχετική εκδήλωση στο Συνεργατικό Καφενείο στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Για την ομάδα προετοιμασίας
Μάκης Σταύρου
Συντονιστής της ομάδας
6977990887
email stavroumakis@gmail.com

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
τηλ: 27310-89661,58, Fax: 27310-89657
Γραμματέας: Παπαστρατάκου Άννα, Email: annapap@uop.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της απόφασης (Φ/2/1768
στις 20.02.2013) της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κάτοχοι προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών), εγγράφονται ως
μέλη στο οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας και μπορούν να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα.
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Συγκέντρωση του πλούτου και αυξανόμενη φτώχεια
Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα
Αρχισε την Πέμπτη 18 Απριλίου και
ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο, ΣΥΝΕΔΡΙΟ που οργάνωσε το ίδρυμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατ. Συντάγματος με
αντικείμενο τη “Συγκέντρωση του
πλούτου και αυξανόμενη φτώχεια”.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ιδρυμάτων φορέων από πολλές
ερωπαϊκές χώρες, κυρίως της Νότιας
και κεντρικής Ευρώπης, αλλά και από
τη Γερμανία και άλλες χώρες. Σημαντική παρατήρηση ότι ενώ το συνέδριο
πραγματοποιείται στη χώρα μας, περισσότεροι από τους μισούς ήταν αλλοδαποί επιστήμονες ερευνηυτές και
φοιτητές. Την “7η” εκπροσώπησε ο Κ.
Βενετσάνος, ο οποίος, σε σύντομη παρέμβασή του, αναφέρθηκε στα 18,6
τρις € τοξικά περιουσιακά στοιχεία
των Εθυρωπαϊκών Τραπεζών, τα οποία
έχει αναδείξει η εφημερίδα μας. Από
το ελληνικό Κουνοβούλιο παρευρέθη
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Το συνέδριο άνοιξε και προέδρευσε ο
διευθυντής του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ (του Γραφείου των Βρυξε-

λών), Klaus Suhl, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στη δράση του Ιδρύματος
και η Μαρία Φραγκάκη της οργάνωσης
Attac Hellas.
Κύριος ομιλητής της εναρκτήριας συνεδρίασης ήταν ο Διονύσης Μπαλούρδος, Δ/ντης ερευνών στο Εθνικό

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
με θέμα: “Η φτώχεια στην Ελλάδα της
κρίσης”, ο οποίος παρέθεσε αξιόλογα
στοιχεία πάνω στη φτώχεια.
Στόχοι του Συνεδρίου, όπως αναφέρουν οι οργανωτές είναι:
― να συνοψίσουμε τις σημερινές τάσεις σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση
του πλούτου και την αύξηση της φτώχιας σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.
― να συζητήσουμε μαζί τις επιπτώσεις
της ολοένα και πιο άνισης κατανομής
του πλούτου για την κοινωνική συνοχή, το κράτος πρόνοιας και τη δημοκρατία,
― να κάνουμε μια καταγραφή των
υπαρχουσών εθνικών και/ή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και εκστρατειών
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
― να στοχαστούμε από κοινού και να
επινοήσουμε στρατηγικές και προσεγγίσεις για τη μείωση της άνισης κατανομής του πλούτου.

"Λάθος και καταστροφικό πείραμα
η λύση που επιλέχθηκε στην Κύπρο"
δήλωσε στην Ολομέλεια του ΕΚ
η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου
Ιδιαίτερα επικριτική για
τους χειρισμούς της κυπριακής κρίσης από πλευράς
ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων, αλλά
και της λύσης που τελικά
επεβλήθη, εμφανίστηκε η
επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου ενώπιον
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

στο Στρασβούργο, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης για την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα, στην παρέμβασή της η M. Γιαννάκου
επεσήμανε ότι η απόφαση
της Κύπρου, περάν της μεγάλης ανησυχίας που προκάλεσε σε όλη την
Ευρώπη, δημιουργεί και βάσιμες υποψίες ότι εάν

αυτό είχε συμβεί σε μια
άλλη μεγαλύτερη χώρα ή
κάποιο κράτος μέλος του
βορρά, η λύση αυτή δεν θα
είχε επιλεγεί.
"Η λύση ήταν λάθος και
καταστροφική.
...Στην ουσία τιμωρήσατε
μια νέα ηγεσία, η οποία
μόλις είχε εκλεγεί και υπονομεύσατε κατά κάποιο
τρόπο το μέλλον της".

ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ να κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ
για το ΧΑΡΑΤΣΙ
― Πάνω από 500 χιλιάδες - καταναλωτές της
ΔΕΗ δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι (κοντά το
12%).
― Το ΧΑΡΑΤΣΙ είναι παράνομο ακόμα και με το
σκεπτικό του ΣτΕ που το έκρινε νόμιμο ως έκτακτο (απόφ. 1972/12).
― Τώρα που μονιμοποιείται ως ενιαίος φόρος επί
της ακίνητης περιουσίας, ΔΕΝ μπορεί παρά να το
κρίνει παράνομο, με την ίδια συλλογιστική της
απόφασής του.
― Και οπωσδήποτε ΔΕΝ το έχει κρίνει ως προς
την ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ.
Ακόμα και ο Μπερλουσκόνι είχε πει προεκλογικά
ότι, για την πρώτη κατοικία, θα το καταργούσε.
Τί πρέπει λοιπόν να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ (και τ’ άλλα
κόμματα που είναι αντίθετα;
1) Αφού ήδη το έχει καταγγείλει, οφείλει να δηλώσει επισήμως από ΤΩΡΑ ότι θα το καταργήσει
ΑΜΕΣΑ
2) ότι οποιοσδήποτε φόρος επιβληθεί στην ακίνητη περιουσία θα είναι πρωτίστως ανάλογος
προς την φοροδοτική δυνατότητα των φορολογουμένων πολιτών
3) Να δηλώσει από τώρα ότι μόλις γίνει κυβέρνηση ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ την οφειλή του ΕΕΤΗΔΕ
που ΔΕΝ πληρώθηκε (είναι πολύ σημαντικό).
Σε όσους βεβαίως το κατέβαλαν, το κράτος θα
τους πει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για την ενίσχυση, που έσπευσαν να προσφέρουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είχαν την φοροδοτική
ικανότητα να το πράξουν.
Ποσά που καταβάλλονται από φόβο ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ!
Κώστας Βενετσάνος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ζητούν με ερώτησή τους οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. Βασίλης Οικονόμου, Μαρία Ρεπούση, Γιώργος Κυρίτσης, Θωμάς Ψύρρας
Εν όψει της διαδικασίας εκποίησης του «Αστέρα» Βουλιαγμένης μετά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος
«Αστήρ Παλλάς» από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προέβη πρόσφατα σε συγκρότηση επιτροπής αυτοψίας για τον καθορισμό ζώνης Α' απολύτου
προστασίας του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα.
Ο εν λόγω αρχαϊκός ναός του 6ου αι. π. Χ., θεωρείται ένα
από τα σημαντικότερα ιερά του αρχαίου Δήμου των Αιξωνίδων Αλών (Βούλας-Βουλιαγμένης) και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 142Α/11.04.1929).
Ο ναός ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα εντός της περιφραγμένης έκτασης του «Αστέρα»,
καθώς δίπλα στις καμπάνες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα εγκατάστασης της 3ης
χιλιετίας π.Χ. και κτίρια του 5ου και 4ου αι. π.Χ., που υποδηλώνουν ότι ο εν λόγω ναός υπήρξε καίριας σημασίας με

παναττική εμβέλεια, ενώ ήταν συνδεδεμένος με το ιερό
του Απόλλωνα στη Δήλο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου
3028/2002 (ΦΕΚ 153Α) «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» προβλέ-

πεται ότι: «… τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και
ανεπίδεκτα χρησικτησίας…». Ως εκ τούτου, η πώληση του
ξενοδοχειακού συγκροτήματος δεν περιλαμβάνει τις αρχαιότητες που βρίσκονται στην έκτασή του, καθώς αυτές
ανήκουν στο ελληνικό κράτος.
Παρόλα αυτά, μέχρι πρόσφατα δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη μέριμνα για την προστασία του εν λόγω ναού και των
περί αυτώ αρχαιοτήτων, καθώς έχει καθυστερήσει ο καθορισμός ζωνών απολύτου προστασίας τους, ώστε να ορίζεται επακριβώς ο περιβάλλων χώρος των μνημείων και να
καθίσταται έτσι αδόμητος και μη αποδεχόμενος οποιαδήποτε επέμβαση.
Παράλληλα, εκκρεμεί το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης του
ιερού από το ευρύ κοινό, καθώς η μοναδική είσοδος που
υπάρχει, είναι αυτή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΛ6-ΩΤΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικ.Μωραΐτη
Τηλ. : 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Κορωπί 18.4.2013
Αρ. Πρωτ. 8503
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια ασφαλτικών».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/9/2013 Μελέτης
που
αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για
ένα ή περισσότερα τμήματα (3).
Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 26 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 26 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 60.000,00 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 73.800,00 €.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2299020183-20182
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΤΜΗΜ. ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία, η παραχώρηση χρήσης
(εκμίσθωση) τμήματος αιγιαλού
στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. για την εγκατάσταση
κινητής (τροχήλατης) καντίνας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην
έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ενώπιον Επιτροπής του
Διαγωνισμού στις 29/4/2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται διέτης (δύο θερινές περίοδοι 20132014) και το ετήσιο μίσθωμα θα
καταβάλλεται τμηματικά.
H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό των δέκα 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
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Πλήρη 24ώρη και καθημερινή λειτουργία του Κ.Υ. Νέας Μάκρης
απαιτούν φορείς και κάτοικοι της περιοχής και καλούν σε σύσκεψη
Φορείς και σύλλογοι της περιοχής Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, απευθύνονται σε κάθε αρμόδια αρχή και
πολίτη καλώντας τους σε σύσκεψη την Πέμπτη 25
Απριλίου στις 7.30 μ.μ. στο Δημαρχείο της Νέας
Μάκρης για να οργανώσουν τις κινητοποιήσεις
τους απαιτώντας πλήρη 24ωρη και καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης.
Οπως σημειώνουν: το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μάκρης που
για 25 χρόνια είναι ο μοναδικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής από Βαρνάβα έως Ραφήνα, τον τελευταίο χρόνο παρανόμως
ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Αντί για 24ωρη και καθημερινή λειτουργία, που ίσχυε, λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα
όλο το 24ωρο (ΤΕΤΑΡΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ ) και τις υπόλοιπες
μέχρι τις 3μ.μ και με ελλείψεις σε ιατρούς, χωρίς ακτινολογικό τμήμα.
Περισσότεροι από 1.000.0000 πολίτες όλα αυτά τα

χρόνια έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες του Κ.Υ.
Το πόσο σημαντική είναι η 24ωρη λειτουργία του δεν
θα το πει αυτός που το βρήκε ανοιχτό όταν το χρειάστηκε αλλά θα το φωνάξει η οικογένεια του συμπολίτη μας που χάθηκε γιατί ήταν κλειστό όταν το είχε
ανάγκη.
Επειδή για τους διοικούντες τα πάντα είναι αριθμοί σαν
να πρόκειται για επιχείρηση, τώρα λένε ότι προσέρχεται μικρός αριθμός ασθενών στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
(αφού έχουν φροντίσει επιμελώς να υποβαθμίσουν τη
λειτουργία του και να παραπληροφορήσουν ότι δεν
λειτουργεί) για να δικαιολογήσουν το κλείσιμό του.
Τι και αν ο πληθυσμός έχει πολλαπλασιαστεί και με την
αύξηση του πληθυσμού τους θερινούς μήνες, το πρόβλημα γίνεται τεράστιο.
Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι η ανεργία και η οικονομική ανέχεια αναγκάζουν όλο και περισσότερους

πολίτες να καταφεύγουν σε δομές δημόσιας υγείας,
κάνοντας επιβεβλημένη όχι μόνο την λειτουργία τους
αλλά και την δημιουργία ακόμη περισσοτέρων.
Έχει φτάσει πλέον η στιγμή που ο καθένας μας πρέπει
να αναρωτηθεί με ειλικρίνεια τι θέλει. Πιστεύει ότι του
αξίζει αυτή η κατάσταση; Πιο κόστος μπαίνει πάνω από
την υγεία και την ίδια την ζωή;
Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζούμπερι
Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ματιωτών "Ο Συνήγορος του Ματιού"
Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Μαραθώνα
Σύλλογοι Γονέων: 1ου Δημοτικού Μαραθώνα, Δημοτικού Σχολείου Τύμβου, 1ου Δημοτικού Ν. Μάκρης, 2ου Δημοτικού Ν.
Μάκρης, Δημοτικού Σχολείου Ανατολής Ν. Μάκρης
1ου Γυμνασίου Ν. Μάκρης, Λυκείου Ν. Μάκρης.
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνα.
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

μονοκατοικία στη Νέα
Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους

Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται

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.

μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΡΒΙΡΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, το γένος ΜΠΟΥΡΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ και η ΡΑΛΛΟΥ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το
γένος ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στη Βάρκιζα.

Τηλ. 6984 752597

MAΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κυριάκος Κακαλέτρης

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.

28 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας
στην προετοιμασία

Πανελλαδικών εξετάσεων
Ιδιαίτερα ή ολιγομελή τμήματα

ΔΩΡΕΑΝ Ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθηματικά, Φυ-

Παναγούλη 13 Βουλιαγμένη - Τηλ. 6944429670 - 210 9671461

σική και Χημεία προσφέρει σε παλιούς αλλά και

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, το γένος ΑΓΓΕΛΗ, που γεννήθηκε
στους ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ και κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ,
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο
ΚΟΡΩΠΙ.

νέους μαθητές κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα καθηγητής Φυσικός ΑΠΘ, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΛεωΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛ6-2ΛΔ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8327 /16-04-2013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13-05-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ
27-05-2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ

νίδας Σπυρογιαννόπουλος. Τηλ. 6974 119410.
"ΓΛΥΦΑΔΑ (ΚΥΠΡΟΥ) - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β΄ορόφου 50 τ.μ. -ΤΕΝΤΕΣ - A/C στο ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ - ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - 450 € ΤΗΛ. 210-8951010, 6944646160

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

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

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

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

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας
στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή - Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία - Ψυχολογική
Υποστήριξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων - Παιγνιοθεραπεία - Ομάδες Γονέων - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρουργός
κεφαλής και τραχήλου
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ. &
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

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

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Τηλ. 6944 311 163, 210 723 1723

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
O
T
O
OΛ
O
P
Ω
24

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
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
Μερίδιο ευθύνης, στον καρκίνο, η διατροφή
Μπορεί η κληρονομικότητα να αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στην περίπτωση του καρκίνου, αλλά οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής κάθε ατόμου
έχουν βασικό μερίδιο ευθύνης για την εμφάνιση της
νόσου.
Συγκριμένα, υπάρχουν τροφές, οι οποίες συμβάλουν
στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού και όχι
μόνο, αλλά βοηθούν και στον περιορισμό των μεταστάσεων, εφόσον έχει ήδη εμφανιστεί η νόσος.
Μούρα
Σύμφωνα με μια μελέτη, τα φυτοχημικά που βρίσκονται στα μουρα βοηθούν να σταματήσει η ανάπτυξη και
η εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων, περιορίζοντας
παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων μορφών
καρκίνου.

σβερατρόλη στο κόκκινο κρασί καθιστά τα καρκινικά
κύτταρα πιο ευαίσθητα στη θεραπεία ακτινοβολίας,
προστατεύοντας παράλληλα τα υγιή κύτταρα από ενδεχόμενες βλάβες.
Λαχανάκια Βρυξελλών
Τα λαχανάκια Βρυξελλών και όλα τα άλλα σταυρανθή
λαχανικά περιέχουν γλυκοσινολάτες, ουσίες που
είναι ισχυροί «μαχητές» στον πόλεμο κατά του καρκίνου. Μάλιστα, φαίνεται να έχουν τον πιο επωφελή
συνδυασμό των γλυκοσινολατών, όταν πρόκειται για
την αποτροπή του καρκίνου του μαστού και άλλων
τύπων καρκίνου.

Κόκκινο κρασί
Όταν καταναλώνεται με μέτρο, το κόκκινο κρασί θεωρείται «ευεργετικό» για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Ωστόσο, περισσότερα από δύο
ποτήρια την ημέρα, ενδέχεται να φέρουν αντίθετα
αποτελέσματα.
Το κόκκινο κρασί μάλιστα φαίνεται πως βοηθά να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας σε γυναίκες,
που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο
μαστού, ενώ μία μελέτη αποκάλυψε ακόμη, ότι η ρε-

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

Μπρόκολο-κουνουπίδι
Το μπρόκολο περιέχει ινδολο-3-καρβινόλη (I3C), μία μεγάλης βιολογικής σημασίας ένωση, η οποία βρίσκεται κυρίως στα σκουροπράσινα λαχανικά (αλλά και αλλού) και
καταπολεμά τον καρκίνο του μαστού, μετατρέποντας τον
τύπο των οιστρογόνων, που προκαλούν καρκίνο σε οιστρογόνα πιο ήπιας μορφής. Πλούσια πηγή ινδόλης-3καρβινόλης είναι επίσης το κουνουπίδι.
Σπανάκι
Μια μελέτη αποκάλυψε ότι, οι γυναίκες που έτρωγαν
σπανάκι, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα είχαν
τις μισές πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο του
μαστού, συγκριτικά με όσες δεν επέλεγαν το σπανάκι
στο εβδομαδιαίο τους μενού.

Ντομάτες
Οι ντομάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο, το οποίο σύμφωνα με έρευνες μειώνει τον κίνδυνο του καρκίνου του μαστού.
Αβοκάντο
Τα αβοκάντο είναι πλούσια πηγή ελαϊκού οξέος, το
οποίο, όπως αναφέρουν διάφορες μελέτες, αποτελεί
βασικό σύμμαχο στη μάχη για την πρόληψη του καρκίνου.

σκόρδο μειώνει τις καρκινογόνες χημικές ουσίες (του
μαγειρεμένου κρέατος), που μπορεί να συνδεθούν με
τον καρκίνο του μαστού.

Γκρέιπ φρουτ
Το γκρέιπ φρουτ εκτός των άλλων ευεργετικών ιδιοτήτων του, είναι, σύμφωνα με τελευταίες μελέτες,
κυρίαρχος παράγοντας αναστολής εμφάνισης και
πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.
Χυμός ροδιού
Πολλά υποσχόμενη έρευνα στο Ισραήλ δείχνει, ότι ο
χυμός ροδιού καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα του
μαστού, αφήνοντας μόνο τα υγιή κύτταρα ενώ μπορεί
να εμποδίσει τη διαμόρφωση νέων καρκινικών κυττάρων.

Κεράσια
Μελέτες σε αρουραίους διαπίστωσαν, ότι συγκεκριμένες ενώσεις που περιέχονται στα κεράσια και μάλιστα τα σκουρόχρωμα, μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στην παρεμπόδιση της εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Πράσινο τσάι
Αρκετές μελέτες δείχνουν, ότι η κατανάλωση πράσινου τσαγιού μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
του μαστού και εμποδίζει την εξάπλωσή του σε γυναίκες που έχουν ήδη νοσήσει. Αυτό οφείλεται στην
ύπαρξη της επιγαλλοκατεχίνης (EGCG), μια ένωσης
με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Αγκινάρες
Σύμφωνα με μελέτες, το εκχύλισμα των φύλλων της
αγκινάρας, συμβάλλει επίσης στον κυτταρικό θάνατο
και μειώνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων σε
πολλούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου
του καρκίνου του μαστού. Μια ιταλική μελέτη, αποκάλυψε ότι τα φλαβονοειδή στις αγκινάρες μειώνουν
σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.
clickatlife.gr

Λάδι από λιναρόσπορο
Το λάδι που προέρχεται από λιναρόσπορο, περιέχει
υψηλά επίπεδα σε λιγνάνες, μία από τις κύριες κατηγορίες των φυτοοιστρογόνων (χημικά όμοια με τα οιστρογόνα που επίσης δρουν ως αντιοξειδωτικά), που
μπορούν να προστατεύσουν από τα καρκινικά κύτταρα, που εξαρτώνται από τα οιστρογόνα.
Σκόρδο
Σύμφωνα με μελέτες, μία ακόμη ευεργετική ιδιότητα
του σκόρδου είναι, ότι εξαλείφει τα καρκινικά κύτταρα του μαστού, όταν καταναλώνεται σε συνδυασμό
με κρέας. Συγκεκριμένη έρευνα, έδειξε, ότι το

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30.
Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213
2030.311.
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Αγώνες του Πρωτέα Βούλας
ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ:
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ. - ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 58 - 54
'Ηττα για την ομάδα του Πρωτέα, τη Δευτέρα 15/4. Δεν τα κατάφερε τελικά να περάσει νικηφόρα από την έδρα της
Ευρυάλης Γλυφάδας
Η ομάδα του Πρωτέα έχασε πολλές ευκαιρίες και πολλά εύκολα lay ups, αλλά
πάνω απ' όλα μία πολύ καλή ευκαιρία να
πάρει τη νίκη που χρειαζόταν και τώρα για
να σωθεί θα πρέπει να νικήσει την επόμενη
εβδομάδα τον Άρη Νικαίας, που επίσης
"καίγεται". Γι' αυτό και η μεταξύ τους σύγκρουση την επόμενη Δευτέρα στη Βούλα
αναμένεται να τραβήξει τα περισσότερα
βλέμματα... Γιατί το επόμενό παιχνίδι κόντρα στον Άρη Νικαίας θα είναι ο θανατός
σου η ζωή μου.
Κρίνεται μια κατηγορία, και θα κριθεί
κατά κύριο λόγο στο πάθος, στη δύναμη και
στη θέληση για τη νίκη....
Τα δεκάλεπτα: 14 - 12, 31 - 25, 45 - 44, 58 - 54
Διαιτητές: Ζακεστίδης, Μέλης
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ (Καβάσιλας Αντωνοπούλου): Βόσικας 7(1), Βαφειάδης 4(1), Ανδρε-

δάκης 10(2), Κουρής, Χιουτακάκος, Μακρυγιάννης, Μαρκογιανάκης, Μήτσου Σταμάτης 20 Σκουλούδης 15 Δαγτζής 2
ΠΡΩΤΕΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 26(6), Πεφάνης, Αθηνιώτης, Σταματόπουλος 6(1), Αποστολόπουλος, Θώδης 10,
Γάργαλης 6, Καμπούρης 2, Βερτούδος 4(1)
Επόμενο παιχνίδι Δευτέρα 22.04, ώρα
21.00 στο Κλειστό Βούλας: ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ - ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ....

Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΙΔΩΝ
(2ος Μικρός Τελικός):
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 51 - 54
Με δεύτερη συνεχόμενη νίκη, η ομάδα του
Πρωτέα, κατέκτησε την 3η θέση του πρωταθλήματος Α`Κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ στις 16/4
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι παίδες, κερδίζοντας και στον Αγ. Δημήτριο την
ομάδα του Κρόνου.
Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και τον
προπονητή τους, που κατάφεραν να πετύχουν, την υψηλότερη διάκριση που έχει
φτάσει ποτέ το παιδικό του Πρωτέα.

Η χρονιά τέλειωσε με τον καλύτερο τρόπο
και θα ευχηθούμε στα παιδιά και τον προπονητή τους, ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες
στο μέλλον.
Δεκάλεπτα : 13-12, 20-15, 7-15, 11-12.
Τελικό σκορ : 51-54.
Πρωτέας (Τσεμπέρης - Βαρβούνης): Παυλάτος
1, Μπιμπούδης, Νικολάου, Μπαρδάνης 7,
Μπαλντούκας 2, Ποθητάκης 21(2), Μαράκης
13, Λάσκαρης, Πεφάνης 10, Κόβατς.
Κρόνος (Κουτσούρης - Καραμάτσιος): Παπαχρήστος 5(1), Κάσπαρης, Μπάρκας 6,
Τσελέκος 10, Σαρδίδης 7, Προμπονάς 8,
Περαντωνάκης 12, Πέκος 3.

ΕΣΚΑΝΑ Α`ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,
[1ος Αγώνας Μικρού Τελικού]:
ΠΡΩΤΕΑΣ Β.- ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. 59 - 46..
Με νίκη ξεκίνησαν οι κορασίδες τους αγώνες για την κατάκτηση της τρίτης θέσης
του πρωταθλήματος της Α' ΕΣΚΑΝΑ την Τετάρτη 17/4.
Ο δεύτερος αγώνας του μικρού τελικού θα
γίνει το Σάββατο [20.4] στην έδρα του Φάρου.

Ενοριακό πρωτάθλημα 5Χ5 στη Μητρόπολη Ελληνικού & 3Β
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
5Χ5, σε όλες τις κατηγορίες
δημοτικού, γυμνασίου, Λυκείου και Αποφοίτων, ανδρών
και γυναικών πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Αθλητικό
Οργανισμό της Μητρόπολης
Γλυφάδας & 3Β, «Ο Άγιος Νέστωρ», που η Διοίκησή του
αποτελείται από τον π. Κων-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
“Πασχαλινός” φιλικός αγώνας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15/4 στο γήπεδο της
Λαυρεωτικής, μεταξύ των ομάδων «Παλαίμαχοι Λαυρίου» & «Παλαίμαχοι ΑΕΚ», παρά
το ότι η προηγούμενη ημέρα υπήρξε “μαύρη Κυριακή” για την ομάδα της ΑΕΚ.
Ο αγώνας έληξε με σκορ 3-3
Για όσους συμμετείχαν ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, αφού ως “αντιπάλους” αντιμετώπισαν παίκτες- ινδάλματα, όπως οι Παπαϊωάνου, Καραφέσκος, Σταματελόπουλος,
Τόσκας, Καραγκιοζόπουλος, Αρδίζογλου, Σιμιγδαλάς, Βλάχος και πολλοί άλλοι που
τους πλαισίωναν.

Ανάμεσα στους παλαίμαχους Λαυρίου και ο τέως δήμαρχος Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος. Ελπίζω τέτοιου είδους συναντήσεις, που μας θυμίζουν στιγμές που το
ποδόσφαιρο μάς έκανε υπερήφανους να επαναληφθούν και στο μέλλον.
Συγχαρητήρια στην ομάδα παλαιμάχων Λαυρίου για τις πρωτοβουλίες της.

σταντίνο Στρατηγόπουλο, τον
π. Γεώργιο Φειδόπουλο, τον π.
Γεώργιο Γαντζό, τον π. Αντώνιο Χρήστου, με πρόεδρο τον
σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.
Παύλο.
Πολλές οι ομάδες και άλλες
τόσες οι συμμετοχές.
Μέχρι και το 2012 οι αγώνες
διεξάγονταν στα γήπεδα του
Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό.
Φέτος αγωνίστηκαν στα νέα
γήπεδα της Βούλας. Προπονητές της κάθε ομάδας είναι οι
Κατηχητές τους.
Για το ποδόσφαιρο οι τελικοί
σε όλες τις κατηγορίες είναι
προγραμματισμένοι
ταυτόχρονα, για το Σάββατο του Λαζάρου 27 Απριλίου στις 8.15
το βράδυ. Ο Σεβασμιώτατος
πάντοτε βρίσκεται στους τελικούς και κάνει ο ίδιος τις απονομές.
Οι Ενορίες που συμμετέχουν
φέτος έστω με μία ομάδα και
έστω σε μια κατηγορία είναι :
Στο δημοτικό: Άγιος Νικόλαος
Γλυφάδας, Αγία Τριάδα Γλυφάδας, Άγιος Νεκτάριος Βούλας, Κοίμηση Δικηγορικών
Γλυφάδας, η Κοίμηση Θεοτό-

κου Βούλας και η Κοίμηση Θεοτόκου Καραπάνου.
Στο Γυμνάσιο: Η Κοίμηση
Θεοτόκου Δικηγορικών, η Κοίμηση Θεοτόκου Βάρκιζας, η
Κοίμηση Θεοτόκου Καραπάνου Γλυφάδας, ο Άγιος Νεκτάριος Βούλας και ο Άγιος
Παντελεήμονας Γλυφάδας
Στο Λύκειο: Η Κοίμηση Θεοτόκου Δικηγορικών, ο Άγιος Νικόλαος Γλυφάδας και τα

Εισόδια Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας
Τέλος στους Απόφοιτους: Η
Ενορία της Κοιμήσεως Θεοτόκου με 3 Ομάδες: Σαλοί Γλυφάδας – Αργοναύτες Γλυφάδας
- Ρωμιοί Γλυφάδας και Αγία
Τριάδα Γλυφάδας. Θα είχαν περισσότερες ομάδες σε όλες
τις κατηγορίες, αλλά δεν πρόλαβαν την προθεσμία και αποκλείστηκε η συμμετοχή τους.

ΕΒΔΟΜΗ
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Επιτυχίες του Α.Ο. Bάρης
“Ο Αναγυρούς”
ΕΣΚΑΝΑ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Την Παρασκευή 12/4 η ομάδα των ανδρών του νίκησε
εντός έδρας τα Ταταύλα με σκορ 62-55

ΕΣΚΑΝΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Στον 1ο αγώνα της ημιτελικής φάση τςη Γ’ Παίδων που διεξήχθη στις 14.4 η ομάδα Παίδων, παρά την πολύ καλή εμφάνιση, έχασε με σκορ 63-69 από την αντίστοιχη ομάδα
του Μανδραϊκού.
Παίκτες που συμμετείχαν του “Αναγυρούντα”: Ιορδανίδης
Θ.29(1), Πεχλεβανούδης 2, Βαρβαρήγος, Λεμπέσης, Γκουγκούσης
22, Φειδάς, Κόντης 4, Ξηρογιάννης, Γκέκας 6, Γαβρίλης.
Παίκτες που συμμετείχαν του Μανδραϊκού: Φωτιάδης, Γιουρηγιονόπουλος 4(1), Καμπερίδης 21(3), Μαρούγκας 6, Δρίβας Νέζης 2, Λιούλης 6, Κασλλιώρας 19, Λινάρδος - Δρίβας 11.

ΕΣΚΑΝΑ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
Το Σάββατο 5 Απριλίου η ομάδα των εφήβων του Αναγυρούντα, πέρασε στο final four, μετά από νίκη που σημείωσε
εκτός έδρας με την ομάδα των Εφήβων του Mανδραϊκού
με σκορ 47-43.
Στον 1ο αγώνα των play off της Γ’ Εφήβων που διεξήχθη το
Σάββατο 13/4 η ομάδα των Εφήβων με συγκλονιστικήε
μφάνιση, έκανμε το 1ο βήμα για τη συμμετοχή της στον τελικό, νικώντας με σκορ 59-32 από την αντίστοιχη ομάδα
του “Πολις Καλλιθεάς”.
Αναγυρούς: Καλαμπάκος 4, Τσίμος 5(1), Βατίστας - Τόλης 7 (1),
Κατσάκος 7,. Κοτζαγεωργίου 19(1), Πελεκάνος 2, Γκιοβάσο 10,
Αποστόλου 5, Λαμπρόπουλος.
Πόλις Καλλιθέας: Νικολόπουλος - Ευκαρπίδης 2, Μπέλλος - Κωνσταντίνου 19(1), Καβελάρης 16, Τσικούρας - Φαληρέας - Καβαλιεράτος - Τόσκα - Ατζηλιέρης - Παναγιωτάκος 2, Μαρκασιώτης.
Βαθμολογία:
1. Α.Ο. Βάρης
2
1
1/0
59-32
27
2. Αρης Γλυφάδας
2
1
1/0
68-62
6
3. Ικαρος Ν. Σμύρνης
1
1
0/1
62-68
-6
4. Πόλις Καλλιθέας
1
1
0/1
32-59
-27

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΕΣ με νίκες 22/22!
Η γυναικεία ομάδα του Πρωτέα Βούλας
Αήττητη σε πρωτάθλημα και κύπελλο
με 22 νίκες σε αντίστοιχους αγώνες
τελείωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2012-2013 η ομάδα γυναικών του Πρωτέα.
Τον τελευταίο του αγώνα στην Α2
Εθνική κατηγορία έπαιξε (7/4) στο κλειστό της Βούλας ο Πρωτέας. Μετά από
συνεννόηση με την ομάδα της Φ.Ε.Α,
που ευγενικά δέχτηκε την αλλαγή της
έδρας, στο ασφυκτικά γεμάτο κλειστό,
η ομάδα του coach Δάγλα, έπαιξε όπως
όλη την χρονιά, με μία ταχύτητα και
έναν στόχο: "φουλ προς τη νίκη". Η πολυνίκης ομάδα των γυναικών αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους,
αθλητές, φίλους και μέλη της οικογένειας του Πρωτέα και όχι μόνο. Μετά το
τέλος της αναμέτρησης, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της επιτροπής
πρωταθλημάτων της ΕΟΚ Γολέμης

έκανε την απονομή του Κυπέλλου για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος της
Α2, στην αρχηγό του Πρωτέα Δήμητρα
Μπαρμπερίδου (φωτο).

O προπονητής Δάγλας με τις κόρες του μαζί με
τον πανταχού παρώντα Γιάννη Πλουμίδη καμαρώνουν μπροστά στα κύπελα!

ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
ΣΤΗΝ Α1 Η ΑΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Το Σαββατοκύριακο 20-21 Απριλίου, η αντρική ομάδα του
Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, θα αντιμετωπίσει τις ομάδες Γ.Σ.
ΕΛΕΥΣΙΣ, Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και τον Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2001, σε αγώνες μπαράζ προκειμένου 2 από τις 4 αυτές
ομάδες να ανέβουν στην Α1 Εθνική κατηγορία.
Η αντρική ομάδα του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, τερμάτισε 2η
στην Α2 κατηγορία, πραγματοποιώντας συνολικά 14 νίκες
και 4 ήττες.

Στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου “Ο Αναγυρούς”
τη Δευτέρα 15 Απριλίου ολοκληρώθηκε το Ε3 Πανελλαδικό
Τουρνουά. Η αθλήτρια Κωνσταντίνα Σταυράκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο κορίτσια 14 ετών.
Ο αθλητής Μιχάλης Στανέλος στην κατηγορία Α12 καγτέκτησε την 3η θέση και έτσι φιγουράρει στην 1η δεκάδα
στην Πανελλήνια κατάταξη. Προπονητής τους είναι ο Στέλιος Μπικάκης.

Φιλική συνάντηση Παμπαίδων
Αρης - Κυανούς Αστέρας

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

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΟ - ΕΠΣΑΝΑ - ΕΟΚ - ΕΣΚΑΝΑ - ΕΦΟΑ - ΕΟΠΕ - ΣΕΓΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1972

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ. 210 8961.514 - ΤΗΛ. & FAX 210 8962.947

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σάββατο 13/4 έγινε στο
γήπεδο του Άρη Βούλας φιλική συνάντηση των τμημάτων παμπαίδων του Άρη

Βούλας και του Κυανού
Αστέρα Βάρης που έληξε
με σκορ 5-3 υπερ της φιλοξενούμεης ομάδας.

Διαιτητές: Φαλούκα, Αντωνιάδης.
Δεκάλεπτα: 9-20, 33-37, 53-57, 70-74.
Φ.Ε.Α Ν.Φ. / Ν .Χ. (Κωστόπουλος): Γκόγκου 5(1), Θεοδωρακοπούλου, Μοίρα 14,
Καβαλάρη 10(1), Κεμαβόρ 22(2), Βάκρου,
Ανωγειανάκη 7, Μακρυνίκα 12, Φρέρη.
Α.Ε.Ο.ΠΡΩΤΕΑΣ (Δάγλας- Κουρμούλης):
Δασκαλοπούλου 29(4), Κύρου, Μαγαλιού
12(2), Μπαρμπερίδου 10(2), Παυλοπούλου
5(1), Φασούλα, Κίτσιου, Νικολοπούλου 6,
Στυλιαρά 2, Μελά, Βλάχου 5, Τετενέ 5.

Καλούνται τα μέλη του Α.Ο.Β. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 και ώρα
20.00 στα γραφεία του Ομίλου (Αγ. Γεωργίου 2) για ανάδειξη νέου Δ.Σ. Συμβουλίου όπως προβλέπει το καταστατικό, αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί 27 Μαΐου 2013 την ίδια ώρα ανεξάρτητου
αριθμού προσέλευσης μελών.
Για το Δ.Σ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΚΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Ποδηλατοβόλτα στις
Γειτονιές της Γλυφάδας»
Παρακαλούνται οι κάτοικοι
της Γλυφάδας και ειδικότερα οι κάτοικοι των οδών
που περιλαμβάνονται στη
διαδρομή που θα ακολουθήσει η προγραμματισμένη
για την Κυριακή 21 Απριλίου δράση «Ποδηλατάδα
στις Γειτονιές της Γλυφάδας» από τις 11.30 έως
13.30, λόγω μεγάλου αριθμού συμμετοχών, να περιορίσουν τις μετακινήσεις
τους με αυτοκίνητο στη
διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί η δράση συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή
διεξαγωγή της.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 - Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΛΑΖΑΡΑΚΗ - Ν. ΖΕΡΒΑ-ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΕΡΜΟΥ -ΠΡ.
ΠΕΤΡΟΥ - Δ. ΓΟΥΝΑΡΗΟΛΓΑΣ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΑΓ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΛΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΜ.ΑΣΙΑΣ-Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ - Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
- ΠΑΛΜΥΡΑΣ - Σ. ΒΕΜΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΓΑΜΟΥΚ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό συμβούλιο του ΓΣ ΜΑΡΚΟ, ευχαριστεί
θερμά την ομάδα και τη διοίκηση της ΑΕ ΓΕΡΑΚΑ για τη
φιλοξενία τους, στον αγώνα της 14ης Απριλίου 2013,
όπου παρά την κρισιμότητα του αποτελέσματος (η ηττημένη ομάδα υποβιβαζόταν), η φιλοξενία τους ήταν άψογη.
Ιδιαίτερα μας συγκίνησε η στάση του προέδρου, ο οποίος
μετά το πέρας του αγώνα και παρά το αρνητικό αποτέλεσμα και τον υποβιβασμό της ομάδας του, προσήλθε στα
αποδυτήρια και ευχήθηκε καλή συνέχεια στην ομάδα μας.
Και εμείς από την θέση μας ευχόμαστε στην ομάδα του
Γέρακα γρήγορη επάνοδο στην Α’ κατηγορία και να τονίσουμε, ότι άνθρωποι με τέτοιο ήθος πραγματικά κοσμούν
τον θεσμό του ερασιτεχνικού αθλητισμού και αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση.
Για το ΔΣ του Γ Σ ΜΑΡΚΟ
Ο Πρόεδρος Βασίλης Μεθενίτης
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