
Όταν οι εταίροι ενός συνεταιρισμού αλληλοϋπο-

βλέπονται, 

Επιδιώκουν τον έλεγχο της εταιρείας, αντί της συ-

νεργασίας, 

εποφθαλμιούν την περιουσία του συνεταίρου τους, 

όταν, με μια φράση προσπαθούν να

«ρίξουν» τους εταίρους τους, η εται-

ρεία διαλύεται· και όλοι χάνουν.

Αυτή είναι πλέον η Ευρωπαϊκή

Ένωση. 

Δεν αποβλέπει πια, μετά την απροκά-

λυπτη ηγεμονική διάθεση της Γερμα-

νίας της Μέρκελ και του Σόιμπλε,

στην ενοποίηση «επί κοινώ αγαθώ».

Δεν αποσκοπεί στην ευημερία των λαών που την

συναποτελούν ισότιμα.

Αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ορέξεων των

αγορών!

Το λέει εξ’ άλλου ξεκάθαρα στη συνθήκη της Λισα-

βόνας (το «τραβεστί» Ευρωσύνταγμα): «Σκοπός
της Ε.Ε. είναι η άκρως ανταγωνιστική οικονομία
της αγοράς» (αρθρο 2 §1) και το απέδειξε η συμ-

περιφορά των εταίρων και τα μέτρα και τα μνημό-

νια και οι δανειακές συμβάσεις, έναντι της

Ελλάδος και της Κύπρου και των άλλων χωρών της

Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία...).

Το απέδειξαν οι δηλώσεις και οι επανειλλημένες

κατευθυνόμενες δημοσιεύσεις στον «οικείο» και

ελεγχόμενο ή κατευθυνόμενο τύπο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει ολοταχώς προς τη

διάλυση. 
Συνέχεια στη σελ. 2

Δειλοί, μοιραίοι 
κι άβουλοι αντάμα, 
προσμένουμε ίσως 
κάποιο θάμα!

Κώστας Βάρναλης 
“Οι Mοιραίοι”.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ποδηλατάδα στη Γλυφάδα
Σελίδα 22

Ολοταχώς 

σε διάλυση

του Κώστα
Βενετσάνου

Εκτακτη επιχορήγηση

11,65 εκατομμύρια €
στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ετοιμή η αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων

στο 2ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας
Σελίδα 24

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Σελίδα 17

Εξι Δήμοι οργανώνουν
κοινό πρόγραμμα υγείας 

Σελίδα 3

Τα 6 εργοστάσια

παραγωγής βιομάζας 

εκ νέου στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο 
Σελίδα 7

Oλοκληρώθηκε η οριοθέτηση
του ρέματος Κόρμπι 

Σελίδα 12

Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων
στις πασχαλινές διακοπές 

Σελίδα 21

Σελίδα 14

Απολογισμός έργου 
και σχεδιασμός δράσης 

Σελίδα 16
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Το δε κοινό νόμισμα των χωρών της Νομισματικής

Ένωσης (ΟΝΕ), το ευρώ, έχει πολυ μικρή προοπτική

να επιζήσει. Ναι, ναι, όπως το γράφω χωρίς να είναι

δικές μου «προφητείες».

Οι προμηθείες ανήκουν σε επιφανής οικονομολόγους

με πρωτοπόρους – για διαφόρους λόγους – τους ίδι-

ους τους Γερμανούς!

Ο Dr. Kai Konrad, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμ-

βουλιου1, που συμβουλεύει τον Σόιμπλε και την Μέρ-

κελ, δήλωσε προ ημερών:

«Η Ευρώπη είναι σημαντική, για μένα. Το ευρώ όχι.
Και θα έδινα στο Ευρω μικρή πιθανότητα επιβίωσης»

Στη συνέχεια δε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση,

συμπλήρωσε ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί συγκε-

κριμένο διάστημα επιβίωσής του. «Ωστόσο τα πέντε
χρόνια ακούγονται ρεαλιστικά».

«Καπάκι» ήρθε και η έκθεση της Μπουντεσμπανγκ2

που λέει: “Η σημερινή σύνθεση της Νομισματικής
Ένωσης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη” και συμπλη-

ρώνει σε άλλο σημείο: «Σε καμμιά στιγμή δεν ήταν
δυνατόν να θεωρηθεί απίθανη η έξοδος της Ελλάδος
από την Ευρωζώνη», δηλαδή απ’ το ευρώ.

Πρόκειται για το Ευρώ που πριν από ένα χρόνο λει-

τούργησε σαν «μπαμπούλας», εκβιαστικό εκλογικό

μέσο και φόβητρο, ώστε να εκλεγεί οριακά η πα-

ρούσα τρικολόρε Κυβέρνηση, που δεν κυβερνά, αφού

εφαρμόζει πιστά τις εντολες της κατοχικής Τρόικα.

Απλώς καταπιέζει τους υπηκόους της Ελλάςland και

τους εξαθλιώνει προς ικανοποίηση των «εταίρων»

μας! Ποιώς εταίρων δηλαδή; Των τοκογλύφων των

παγκοσμιοποιημένων «αγορών». Της νέας «θεότη-

τας»! Τα δκά μας σχόλια περιτεύουν. 

Κι άσε να λέει εκείνος ο Κουβέλης ότι έκανε συνερ-

γασία με τους «ιδεολογικούς του αντιπάλους» για να

σώσει την Ελλάδα μην τυχόν και φύγει από το Ευρώ!

Οδυνηρές συνέπειες – ομολογεί – αλλά πάντως

«εντός ευρώ»! Θλιβερή κατάντια, όσων δήθεν υπε-

ραμύνονταν του αντιμνημονιακού αγώνα, κι έχουν

μεταβληθεί τώρα, ως χαμαιλέοντες, στις πιστότερες

«θεραπενίδες», χάριν της προσωπικής της επιβίωσης,

διακυβεύοντας την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας και

του λαού της. Ίσως μάλιστα για την ύπαρξη της Ελ-

λάδας και του Έθνους να μην ενδιαφέρονται ιδιαιτέ-

ρως υπό την επήρρειαν της μαγείας του πνεύματος

της γνωστής Μ. Ρεπούση. 

Ο Φώτης Κουβέλης και οι «κυβιστές»3 «συν αυτώ»,

από τη μια και η δογματική, πλην συνεπής, στάση του

ΚΚΕ και όχι μόνον αυτοί, εκθέτουν την φερεγγυό-

τητα της «αριστεράς», ως αξιόπιστης παράταξης, για

τη ρεαλιστική και άμεση σωτηρία της πατρίδας και

του λαού. 

Η ΔΗΜΑΡ κατά το πλείστον, πλην κάποιων εγκλωβι-

σμένων, ΔΕΝ είναι αριστερά. Είναι ότι και οι κυβερ-

νητικοί της εταίροι. Ό,τι και οι διακοσίων ετών

πολιτικοί – πλην των γνωστών φωτεινών εξαιρέσεων

– που κυβέρνησαν την Ελλάδα από τον καιρό της

επανάστασης και προτού ακόμη η Ελλάδα γίνει κρά-

τος ανεξάρτητο (ημιανεξάρτητο, κατ’ ουσίαν).

Λίγη περηφάνεια και από λίγους και πολλές ντροπές

και ιδιοτέλεια, απ’ τους πολλούς. 

Γι’ αυτό εκείνο που σήμερα προέχει, εκείνο που εν-

διαφέρει είναι η Ανεξαρτησία της Ελλάδος, η ουσια-

στική Δημοκρατία και η κοινωνική απελευθέρωση,

συνώνυμη και προϋπόθεση και της πραγματικής Δη-

μοκρατίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας. 

Τελειώνοντας, ημέρες που ‘ναι, - θ’ απουσιάσω την

άλλη εβδομάδα λόγω Πάσχα – να σας ευχηθώ, 

«Καλή Ανάσταση και καλή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»!

Απευθύνομαι βέβαια στους άνω θρώσκοντες κι όχι

στους «σκυφτούς» και στους «γαστερόποδες». 

______________

1. Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (MPI Ινστι-

τούτο για το φορολογικό δίκαιο κατά δημόσια Οικονομικά της Γερ-

μανίας TLPF).

2. Μπούντεσμπανκ είναι η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας. Η

έκθεση αποκαλύφθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Der Handels-

blatt. («Καθημερινή» 26/4/13).

3. Κωλοτούμπας.

“Ω γλυκύ μου έαρ” Σελ. 5

“Ιδού ο Νυμφίος έρχεται” Σελ. 5

Συγκρούσεις στο Δ.Σ. Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 6, 7

Τα εργοστάσια βιομάζας επα-
νέρχονται... Σελ. 7

Δοκίμιο στην απαρχή του Χρι-
στιανισμού γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το συνυπεύθυνο και συνακό-
λουθο Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 9

Από την Ελλάδα στην κατη-
φόρα για την Griechenland
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Τo Ξε-πούλημα του ΟΠΑ
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Διακυβεύονται πολλά εκατομμύρια
από δικαστικές υποθέσεις στο
Δήμο Κρωπίας Σελ. 12

Βραβείο στο 3ο Νηπιαγωγείο
Μαρκοπούλου “Νερό είσαι θη-
σαυρός” Σελ. 13

Προϊόντα και υπηρεσίες στη γειτονιά
μας, φιλικά και οικονομικά Σελ. 15

Εκστρατεία συλλογής φαρμάκων στο
Κορωπί Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕυρώ, διάλυση ολοταχώς
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Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ευχόμαστε στα μέλη  και τους συνδημότες μας

Καλή Ανάσταση

με υγεία και αληθινή αγάπη

Την Παρασκευή 19/04, στο Δημαρχείο του Δήμου Κρωπίας,

με πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας, πραγ-

ματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των Δήμων Αν. Ατ-

τικής για θέματα υγείας, στo πλαίσιo συντονισμού δράσεων

που αφορούν την πρόληψη και την ορθή λειτουργία των Δη-

μοτικών δομών Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, των τοπι-

κών Μονάδων, καθώς επίσης και των επικείμενων

διαρθρωτικών αλλαγών που πολύ σύντομα αναμένεται να

ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης.

Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σαρωνικός,  Ωρωπός,

Παλλήνη & Παιανία - Γλυκά Νερά

Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Κορωπίου Δη-

μήτρης Κιούσης, ο Αντιδήμαρχος παιδείας και κοινωνικών

υπηρεσιών Ανδρέας Ντούνης, ο επιστημονικός συνεργάτης

στον τομέα Υγείας του Δήμου, ιατρός -καρδιολόγος του

Δημοτικού Ιατρείου Αντώνης Γεωργάκης, ο πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Υγείας του Δήμου Κορωπίου και της

κοινωφελούς επιχείρησης, νευροχειρουργός Σπύρος Κόλ-

λιας, ο αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών εκπρόσωπος

του Δήμου Σαρωνικού Μαν. Τσαλικίδης, ο πρόεδρος της

κοινωφελούς επιχείρησης εκπρόσωπος του Δήμου Μαρκο-

πούλου Σπύρος Δράκος, ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οι-

κονομάκος, ο αντιδήμαρχος Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου

Δημήτρης Σωτήρχος και ο ιατρός του Δημοτικού Ιατρείου

Ωρωπού, ακτινολόγος Νίκος Κρεμμύδας, η εκπρόσωπος

του Δήμου Παλλήνης, χημικός –εκπαιδευτικός, εντεταλ-

μένη δημοτική σύμβουλος με αρμοδιότητες Δημόσιας

Υγείας και Περιβάλλοντος Πόπη Ζινέλη, και ο Δήμαρχος

Παιανίας - Γλυκών Νερών Δημήτρης Δάβαρης.

Η συζήτηση βασίστηκε στον ρόλο της Δημοτικής Επιτρο-

πής Υγείας σε τρεις κύριους άξονες: α)του συντονισμού

λειτουργίας των Δημοτικών δομών Υγείας και πρόνοιας, β)

της διεξαγωγής προγραμμάτων πρόληψης και γ) της ορθής

λειτουργίας των τοπικών Μονάδων Υγείας.

Έγινε από κοινού αποδεκτή η πρόταση ίδρυσης Δημοτικής

Επιτροπής Υγείας και στους άλλους Δήμους της περιφέ-

ρειας που εκπροσωπήθηκαν στην συνάντηση, ως ένα πρα-

κτικό συμβουλευτικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης,

που βασιζόμενο σε έμπειρους επιστημονικούς λειτουργούς

και συνεργάτες στοχεύει στην αναγνώριση  των πραγματι-

κών τοπικών αναγκών, την βελτίωση και προαγωγή της

Υγείας. «Η αναγνώριση και καταγραφή των πραγματικών
αναγκών της κάθε πόλης, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
της ομαλής και παραγωγικής συνεργασίας των Δημοτικών
δομών με τις τοπικές Μονάδες Υγείας και τους άλλους φο-
ρείς» τόνισαν οι διοργανωτές.

“Στα σκαριά” δημιουργία διαδημοτικής επιτροπής υγείας

Συμπερασματικά αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις

οι οποίες κατέληξαν στην εξής διατύπωση: «Πέρα από πο-
λιτικές σκοπιμότητες και έχοντας τη βούληση να υπο-

στούμε οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, γνωρίζοντας και ανα-
γνωρίζοντας ότι η Υγεία δεν έχει ιδεολογία, είμαστε έτοι-
μοι να συνεργαστούμε ως κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής,
ιδρύοντας την πρώτη Διαδημοτική Επιτροπή Υγείας που
αναγνωρίζει τα προβλήματα της περιφέρειάς μας και προ-
τείνει από κοινού λύσεις, ασκώντας την ανάλογη πολιτική
πίεση στην κεντρική διοίκηση».

Προγράμματα πρόληψης, χαρτογράφηση παθήσεων,

συνεργασία στις κοινωνικές δομές για τους ευπαθείς

δημότες και νέο πλάνο αναδιάρθρωσης των Κ.Υ 

και των μονάδων ΕΟΠΥΥ

«Η συνεργασία των Δήμων σε προγράμματα πρόληψης με
στόχο την χαρτογράφηση των παθήσεων σε ηλεκτρονική
βάση δεδομένων, η συνεργασία στις κοινωνικές δομές για
τους ευπαθείς συνδημότες μας, καθώς και ένα νέο πλάνο
αναδιάρθρωσης των Κέντρων Υγείας και των τοπικών Μο-
νάδων του ΕΟΠΥΥ, με μία κοινή πρόταση και με βάση τις
πραγματικές ανάγκες των περιοχών μας, όπως εμείς γνω-
ρίζουμε και όχι όπως μας επιβάλλουν», ήταν επίσης μια

πρόταση που συγκέντρωσε τη γενική αποδοχή των συμ-

μετεχόντων. 

Σε ένα κλίμα πραγματικής διάθεσης για συνεργασία ολο-

κληρώθηκε η συνάντηση και όπως τόνισαν οι διοργανωτές

«ίσως για πρώτη φορά οι Δήμαρχοι και οι άνθρωποι που εκ-
προσωπούν την υγεία στην περιοχή μας, φάνηκε να ξεπερ-
νούν τα όρια των Δήμων τους και να αφουγκράζονται με
ειλικρίνεια τις πραγματικές ανάγκες της Ανατολικής Αττι-
κής, αναγνωρίζοντας ότι ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός
πρέπει να είναι ενιαίος και ρεαλιστικός και η ποιότητά του
δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται στα όρια λίγων και προ-
επιλεγμένων Δήμων».

Εξι Δήμοι συζητούν από κοινού για την υγεία
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Ο Ομιλος Rotaract Athens-
Elysee στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

Ο Όμιλος Rotaract Athens-Elysee σε συνεργασία με

τη Διοίκηση του ΚΑΑΠΑΑ (ΠΙΚΠΑ Βούλας) οργα-

νώνουν εκδήλωση για τις γιορτινές ημέρες του

Πάσχα και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που

διανύουμε. Ετσι τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου στις

6μ.μ. θα βρεθούν στο ΠΙΚΠΑ, με συμμετοχή επω-

νύμων καλλιτεχνών, για να χαρίσουν  χαμόγελα,

λαμπάδες και γλυκά εδέσματα στα  παιδιά του ΚΑΑ-

ΠΑΑ (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).

«Η Λογική  και το συναίσθημα 

στην Εκπαίδευση»

H Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημο-

σίων Σχολείων του Δήμου Παλλήνης οργανώνει ει-

δική εκδήλωση με θέμα «Η Λογική και το

συναίσθημα στην Εκπαίδευση», η οποία θα διεξαχ-

θεί στα πλαίσια του 2ου Διασχολικού Πρωταθλήμα-

τος Σκακιού στις 19 Μαΐου, στο 2ο Δημοτικό

Σχολείο Γέρακα, ώρα 11:00 π.μ., που βρίσκεται

στην οδό Γαργηττού 83, στον Γέρακα.

Εισηγητής θα είναι ο Διεθνής Μετρ, προπονητής σκα-

κιού και συγγραφέας Ηλίας Κουρκουνάκης (πτυχίο

Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο).

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

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 την καλοκαιρινή περίοδο,  αποχαιρετι-

στήριο. Ευχές του Δ.Σ. και μέλη για ένα χαρούμενο

διάστημα διακοπών σε ταβέρνα της περιοχής.

Πληροφορίες στην πρόεδρο Μαίρη Δαμηλάκου

τηλ. 210 9622753

"Η Εξέλιξη της Μουσικής
μέσα στο Κοινωνικό Γίγνεσθαι"

Εκδήλωση με μουσική επένδυση
Το Πολιτιστικό τμήμα της Τ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑ-

ΤΙΑ», οργανώνει Μουσική εκδήλωση με θέμα: "Η
Εξέλιξη της Μουσικής μέσα στο Κοινωνικό Γίγνεσθαι"
την Κυριακή 28 Απριλίου στις 8 μμ. στην Πνευματική

Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης.

Ομιλητής είναι ο Κώστας Δέδες, Φυσικός,  Οικονομο-

λόγος και Συνθέτης Συμφωνικής Μουσικής.

Θα εκτελεσθούν μουσικά έργα στο πιάνο και θα ακου-

στούν αποσπάσματα από CD

Εικαστική επιμέλεια:  Σοφία Ματθαίου, εκπαιδευτικός                                                           

Πρωτομαγιά 

στο Aυτoδιαχειριζόμενο

Kάμπινγκ Βούλας

Μια ημέρα αφιερωμένη  στη Μάνα Γη  για μικρούς και

μεγάλους, την Τετάρτη 1-5 από τις 13.00-20.30

• 1.00-2.00 Μίνι πρακτικό εργαστήριο πώς φτιάχνουμε

σπορείο και πως φυτεύουμε (κι  ένα φυτάκι για το σπίτι)

• 2.30 συλλογικό τραπέζι φέρτε φαγητά νερό κρασί – κάτι

θα φτιάξουμε  κι εμείς   στη ψησταριά να φάμε όλοι μαζί

• 3.30-4.30 Παιχνίδι με  Φωτογραφικό Safari Γνωρίζω
το τόπο μου- τις ζωντανές ομορφιές του κάμπινγκ.

• 4.30-5.30  Συλλογική ζωγραφική με  θέμα ΜΑΝΑ ΓΗ

• 5.30-6.00  20λεπτο Ντοκιμαντέρ για μικρούς και μεγά-

λους για τη διάσωση των ελληνικών ποικιλιών.

• 6.30-8.30 Προβολή ταινίας WASTE LAND

Φέρτε μαζί σας  μαγιό, φαγητό, νερό, κρασί και φωτο-
γραφική μηχανή αν έχετε… Σας περιμένουμε!!!!
Θα μας βρείτε  στο  κτήριο που βρίσκεται δίπλα στην εί-

σοδο των πεζών (δίπλα στο ΠΙΚΠΑ) 

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

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

“ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ”

Μαθήματα αισιοδοξίας παραδίδει ο Δημοτικός Κινηματο-

γράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις», την εβδομάδα 25 Απρι-

λίου - 1 Μαϊου,  με την ταινία «ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ»

(Silver Linings Playbook), που ήταν υποψήφια φέτος για 8

Όσκαρ!

Προβολές: 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ο' Ράσελ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζένιφερ Λό-

ρενς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζούλια Στάιλς

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντέιβιντ Ο’Ράσελ (“The Fighter”,

“Three Kings”), σκηνοθετεί το ομώνυμο κωμικοσοβαρό μυ-

θιστόρημα του Μάθιου Κουίκ. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ υπο-

δύεται τον Πατ Σολατάνο, έναν πρώην δάσκαλο που έχει

χάσει τα πάντα: τη δουλειά του, το σπίτι και τη γυναίκα

του. Έχοντας περάσει τα τέσσερα τελευταία χρόνια σε

ψυχιατρικό ίδρυμα, αναγκάζεται να γυρίσει στο σπίτι των

γονιών του... 

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7 Ευρώ)

και καθημερινά έκπτωση 50% για τους μαθητές, φοιτη-

τές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 Ευρώ)!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Τράπεζα Αγάπης 

στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

O Ιερός Ναός Αγ. Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας,

ενημερώνει  τους αγαπητούς ενορίτες, ότι η Τράπεζα

Αγάπης στο Nαο, θα λειτουργήσει κανονικά για το κοινό,

το Σάββατο του Λαζάρου 27/ 4, από τις 9:30 π.μ. με 10.30

π.μ. όπου θα  χορηγήσει αυξημένη ποσότητα για τους

δικαιούχους ενορίτες αδελφούς για την Εορτή του

Πάσχα.

Από τη Κυριακή των Βαΐων 28/4 έως και τη Παρασκευή

17/5/2013, η Τράπεζα Αγάπης θα παραμείνει κλειστή. Η

Τράπεζα αγάπης, θα επαναλειτουργήσει και πάλι το Σάβ-

βατο 18 Μαΐου.

Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

«Τα καινούργια
ρούχα του Βασιλιά»

Το 9ο Εαρινό φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου που

οργάνωσε ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, κλείνει τον

κύκλο των παραστάσεων το Σάββατο 27 Απριλίου,

8.30 μ.μ. με τη Ομάδα “Θέσπις” Κερατέας και το

έργο: «Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά» του

Γιάννη Καλαντζόπουλου, σε σκηνοθεσία Μίρκας

Καλαντζοπούλου.

Οι παραστάσεις γίνονται στο «Χρήστος Μπέκας»

(Σταύρου Μπέκα 7)
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ω γλυκύ μου έαρ»

Το νομικό πρόσωπο “Θορικός” του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής οργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 27

Απριλίου στις 8μ.μ. με τίτλο: «Ω γλυκύ μου έαρ»,

στην αίθουσα επίπλευσης του Τεχνολογικού Πο-

λιτιστικού Πάρκου Λαυρίου με τη Δημοτική Φι-

λαρμονική Λαυρίου και την Ανδρική Χορωδία

Λαυρίου.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
Με εναλλακτικές δράσεις στη Σάμο

3 –8 ΜΑΪΟΥ    
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία δράσεων και εκδηλώ-

σεων (πολιτιστικών, οικολογικών, λαογραφικών, φυσιολατρι-

κών) με στόχο να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι φίλες και

οι φίλοι της Εναλλακτικής Δράσης την αυθεντική φύση, πα-

ράδοση και πολιτισμό του νησιού.                                                                          

Μ.Παρασκευή 3/5

- 6μμ Αναχώρηση από Πειραιά για Καρλόβασι με το πλοίο ΜΥ-

ΤΙΛΗΝΗ (το ραντεβού θα είναι  στις 5μμ μπροστά στο   πλοίο)                                                                                                                                     
Το κόστος της εκδρομής είναι περίπου 160 €  (υπολογίζουμε με τις

σημερινές τιμές ακτοπλοϊkών εισιτηρίων). Στην τιμή περιλαμβάνον-

ται:  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

Γίνε ζωγράφος ή τεχνίτης

Aν θες να γίνεις μάγειρας, ζωγράφος

και τεχνίτης μπορείς να βρεθείς το

Σάββατο 27 Απριλίου (5 έως 8 μ.μ.),

στο Βιοτεχνικό - Βιομηχανικό Εκ-

παιδευτικό Μουσείο (ΒΒΕΜ), στο

Κάτω Μηχανουργείο της Γ.Ε.Μ.Λ.

(Λεωφ. Λαυρίου 1 Λαύριο), στο πασχαλινό τους εργα-

στήρι.

Πολλές εκπλήξεις και πασχαλινές κατασκευές περιμέ-

νουν τους επισκέπτες. Παράλληλα θα γίνει και λαχει-

οφόρος αγορά για τους σκοπούς του Μουσείοy.

Πληροφορίες και δηλώσεις από 8.30 π.μ. έως 13.30 στο

τηλέφωνο 22920.25575.

Εικαστικές δημιουργίες της
Αγγελικής Τσεβά

Μια Άνοιξη από το Παρελθόν μέσα στην χαρμολύπη των

ημερών του Πάσχα και της Ανάστασης.

H Αγγελική Τσεβά, μας καλεί σε μια “Ανοιξη από το παρελ-

θόν” για να μας ταξιδέψει στο έργο της. 

“Tο Σάββατο 27 Απριλίου από τις 5μμ και μετά, σας περι-

μένω, στο Εικαστικό μου Εργαστήρι”. 

Βασιλέως Κων/νου 37 Κορωπί 

τηλ. 2106622333, 2291023977

Η έκθεση θα διαρκέσει ως και τη Μεγάλη Πέμπτη 

Ώρες Επίσκεψης. 3-8 μ.μ. 

Aνοιξιάτικο κάλεσμα στο
Κτήμα Βασιλείου

Οπως κάθε χρόνο, και τούτη την ανοιξη, οργανώνεται στο

Κτήμα Βασιλείου, γιορτή προκειμένου να δοκιμάσετε τις

νέες σοδειές του οίνου, να μάθετε για τα Βραβεία από το

Διεθνή διαγωνισμό Οίνου στη Θεσ/νίκη, μέσα σε μία φύση

που οργιάζει.

Το Οινοποιείο στο Κορωπί (1ο χλμ. λεωφ. Κορωπίου - Μαρ-

κοπούλου, τηλ. 210 66.27.686, θα είναι ανοιχτό την Κυ-

ριακή 28 Απριλίου, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το

απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά συγκροτήματα, και

θα συνοδεύονται με γευστικές δοκιμές και ...οινοποσίες.

Ακόμη θα γίνει προβολή ντοκυμαντέρ για το κρασί και την

οινική παράδοση της περιοχής των Μεσογείων. Εκθεση βι-

βλίου και καφές 

«Τα Επτά Τελευταία Λόγια
του Λυτρωτή μας 

στο Σταυρό» 

Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, 8.30m.m.
Πανελλήνια πρώτη

Μια πανελλήνια πρεμιέρα για να στοχαστούμε πάνω στα

Θεία Πάθη. Ο Haydn συνέθεσε «Τα Επτά Τελευταία Λόγια
του Λυτρωτή μας στο Σταυρό» το 1786 για την Ακολου-

θία της Μεγάλης Παρασκευής στον Καθεδρικό Ναό του

Cádiz της Ισπανίας. Η πιο γνωστή μορφή του έργου είναι

το ορατόριο που γράφτηκε δέκα χρόνια αργότερα, το

1796. Η πρώτη γραφή του ήταν για ορχήστρα και παράλ-

ληλα εκδόθηκε για κουαρτέτο εγχόρδων και για πιάνο.

Αυτή η τελευταία εκδοχή, διορθωμένη και εγκεκριμένη

από τον ίδιο τον Haydn, και επιμελημένη από τον Ullrich

Scheideler, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, 8.30μ.μ. στο Αμφιθέα-

τρο του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασιλίσσης Σο-

φίας 9 & Μέρλιν 1 Αθήνα). Τιμές εισιτηρίων: 15, 10, 5 €      

Νικόλαος Λαάρης πιάνο

Πληροφορίες: 210-3611206,  www.thf.gr     

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1 - Αθήνα     

«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, υπό-

σχεται το Κέντρο γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας (Διαδ. Κων-

σταντίνου 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

“Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...”

Το Νομικό πρόσωπο του Δήμου Γλυφάδας “ΚΑΠΑΑ” σε

συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυφάδας, ορ-

γανώνουν μουσική μυσταγωγική παράσταση εν’ όψει

της έλευσης της Μεγάλης Εβδομάδας με τίτλο: “Ιδού ο

Νυμφίος έρχεται...”, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του

ερμηνευτή, πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής μου-

σικής Σωτήρη Δογάνη, το Σάββατο 27 Απριλίου στις

7.30μ.μ. στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη” (Αν. Ρωμυλίας

123 & Γεννηματά) Ανω Γλυφάδα. 

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΓΑΠΗΣ
“Ολοι μαζί για να κάνουμε Πάσχα”

Η Δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης

“Αναγέννηση” Κορωπίου, καλεί κάθε πολίτη, σε έναν

έρανο τροφίμων στα γραφεία της, με στόχο “όλοι
μαζί να κάνουμε Πάσχα”, όπως σημειώνει στην

αφίσα της.

«Διαθέστε λίγο μόνο από το χρόνο σας και αφή-
στε τη δική σας σακούλα “αγάπης” στα γραφεία
μας (Βασ. Κωνσταντίνου 218 Κορωπί), τηλ 210
6621010, ώρες λειτουργίας καθημερινά 5 έως
8.30 έως τις 30 Απριλίου», δια χειρός του επικε-

φαλής Αριστείδη Γκίκα.

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 φαι-

νόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying), την Τετάρτη,

24 Απριλίου και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Κορωπίου.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
18:30: Ώρα προσέλευσης

19.00-19.10: Η δράση της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στο χώρο του Σχολικού Εκ-

φοβισμού. 

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».

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Γρ. Κωνσταντέλλος αναφέρ-

θηκε στις ακτές που ανοίγουν και

επίσημα, αφού αρχίζουν και τα μπάνια

σε λίγο, ρωτώντας το Δήμαρχο αν έχει

λάβει τα μέτρα που χρειάζονται για να

έχει δικαίωμα ο κάθε δημότης να τις

χρησιμοποιεί ελεύθερα, γιατί πέρυσι

στη μέση του περιόδου, έκοψαν το

ελεύθερο εισιτήριο στους κατοίκους

και έμεινε μόνο στους δημότες. Τώρα

όπως κατήγγειλε ο Γρ. Κωνσταντέλος

το μισό εισιτήριο για τους δημότες της

Βουλιαγμένης, έγινε με έκπτωση

μόλις 20%.

Μαρμάρινο ανάθημα

Αναφερόμενος στην πρότασή του για

ονομασία του αθλητικού Κέντρου

Βάρης σε Κώστα Μπαγλατζή, θέμα

που το συζήτησε το τοπική της Βάρης,

τόνισε ότι η πρότασή του ολοκληρω-

μένη ήταν να τοποθετηθεί και μαρμά-

ρινη πλάκα, όπου θα αναγράφει όλους

τους κατοίκους που δώρησαν τη γη για

να δημιουργηθεί το Αθλητικό κέντρο.

Πάνω σ’ αυτό ο Δήμαρχος Σπύρος

Πανάς απάντησε ότι έχει επιληφθεί η

Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Παν. Σωτηρόπουλος επανήλθε στη

συνδρομή που ζητάει ο ΟΑΠΑΑ σε

όποιον ασχολείται με πολιτιστικά· μου-

σική, χορός κλπ. «Ο πολιτισμός φορο-
λογείται αντί να ενισχύεται”,
επεσήμανε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερό-

πουλος απάντησε ότι για να λειτουρ-

γήσουν τα προγράμματα πρέπει να

είναι ανταποδοτικά, γιατί έτσι επιτάσ-

σει ο “Καλλικράτης”.

Και αναρωτιόμαστε εμείς: τότε ποιος

είναι ο ρόλος του Δήμου. Να μαζεύει

τα σκουπίδια μόνο και αυτό μισό; Αν

δεν είναι σε θέση να προσφέρει στους

δημότες του στοιχειώδη επιμόρφωση.

Γιατί επιμόρφωση είναι και το ερασιτε-

χνικό θέατρο και η χορωδία και ο

χορός. 

Μήπως πρέπει να ρωτήσουν άλλους

Δήμους πώς τα καταφέρνουν και προ-

σφέρουν συστηματικά πλούσια προ-

γράμματα στους δημότες τους.

Εχουν φθάσει δε οι ιθύνοντες στα

υψηλόβαθμα κλιμάκια, να παραμερί-

ζουν τους Δήμους και να βάζουν μπρο-

στά τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

(ΜΚΟ) να παίρνουν προγράμματα για

τους δημότες. Και φθάσαμε σήμερα οι

Δήμοι να προσλαμβάνουν εργαζόμε-

νους 5μηνης διάρκειας από τις ΜΚΟ

(με κέρδος κατά κεφαλήν) χωρίς να

έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν

οι Δήμοι!

Το έχουμε ξαναγράψει και ας καθίσει ο

καθείς να σκεφθεί ποιοι βρίσκονται και

πώς βρίσκονται πίσω από τέτοιου εί-

δους ΜΚΟ. Και μιλάμε ξεκινώντας

μέσα από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια!

Εδώ είναι η σύγχρονη ανθρώπινη δου-

λεία!

Αποφάσεις, ενστάσεις και συγκρούσεις

στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Στο κλειστό κυλικείο του

Κοιμητηρίου Βούλας, ανα-

φέρθηκε ο Παν. Σωτηρό-

πουλος, για το οποίο

έχουμε ασχοληθεί και εμείς

πολλάκις.

Είναι ντροπή να μην υπάρ-

χει μία τουαλέτα σε ένα κοι-

μητήριο και ένα ποτήρι

νερό, στον πονεμένο άν-

θρωπο που βρίσκεται σ’

αυτό το χώρο.

Οσο για την απάντηση του

Δημάρχου ότι βρίσκεται στη
Α’ ζώνη Υμηττού και δεν
μπορεί να νομιμοποιηθεί,
αρνούμαστε να τη δεχ-

θούμε.

Εδώ κοντεύουν να «νομιμο-

ποιήσουν» όλο το πέλαγος

και όλους τους δρυμούς και

δεν μπορούμε να νομιμοποι-

ήσουμε μία τουαλέτα, ένα

αναψυκτήριο μέσα στον πε-

ριβάλλοντα χώρο του κοι-

μητηρίου; Να διεκδικήσετε

κύριε Δήμαρχε! 

Εκείνες οι ...βίλες(!!!) των

ιδιόκτητων τάφων δεν ενο-

χλούν κανέναν, η τουαλέτα

θα ενοχλήσει;

Δείγμα της υποκρισίας του

δημοσίου είναι αυτό ακρι-

βώς που είπε στη συνέχεια

ο Παν. Καπετανέας και έχει

αναρτηθεί ως ανακοίνωση

στην είσοδο του Δημαρ-

χείου με τίτλο: «Ενημέρωση

πολιτών για την παράταση

προθεσμίας εξαγοράς κατε-

χόμενων ακινήτων του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Δηλαδή το Υπουργείο Αγρο-

τικής Οικονομίας ζητάει από

το Δήμο να κοινοποιήσει ότι

«παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων εξαγο-
ράς των κατεχόμενων ακι-
νήτων του Υπουργείου
Αγροτικής ανάπτυξης και
τροφίμων μέχρι τα τέλη του
2013 και παρακαλούμε για
την ενημέρωση με κάθε
πρόσφορο τρόπο τυχόν εν-
διαφερομένων Συλλόγων,
συνεταιρισμών και φορέων
της περιοχής σας» (αρ.

πρωτ. 521, 22.2.13).

Δύσκολη νύχτα για τους δημοτικούς συμβούλους των 3Β, η 22α Απρι-

λίου. Δύσκολη γιατί ήταν άλλη μια μακρά διαδικασία με ερωτήσεις προ

ημερησίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν πολύ αργά τα θέματα ημερή-

σιας διάταξης. Παρά το ότι όλοι οι σύμβουλοι έχουν περιορίσει το

χρόνο, η διαδικασία μακραίνει με παρεμβάσεις, άλλοτε διαδικαστικές,

άλλοτε επί προσωπικού... Νεύρα τεντωμένα και κουρασμένα... αλλά κα-

νείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα φθάσουν να έρθουν στα χέρια... 

Ο παραλογισμός της ...νομιμότητας

στο Κοιμητήριο Βούλας

“Πάρτυ” στα τέννις Καβουρίου

Τεράστια ποσά από διαφυγόντα κέρδη κατέγραψε η Υπηρεσία από τα 7 γήπεδα

τέννις του Καβουρίου. Το ποσό αγγίζει τα 193.000 ευρώ και είναι της περιόδο

2008 έως 2011, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλος.

Διαφυγόντα κέρδη όμως έχει ο Δήμος και από το κλειστό αναψυκτήριο στην

πλατεία 24ης Ιουλίου, της Βουλιαγμένης, δίπλα από την Παιδική Χαρά. Ενα

αναψυκτήριο απολύτως αναγκαίο, το οποίο περιμένει δημοπράτηση, όπως ανα-

φέρθηκε ο Ντίνος Καραγιώργος.

― Πρόστιμο πλήρωσαν οι οδηγοί του Δήμου, γιατί δεν έχουν περάσει από

ΚΤΕΟ τα οχήματα του Δήμου. Τους έκαναν έλεγχο στην Αττική Οδό, όπως κα-

τήγγειλε ο Δημ. Δαβάκης.

Διανομή τροφίμων χωρίς
μεσάζοντες στην Κερατέα

Κυριακή 28 Απριλίου

Την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 9 το πρωί,  στο δημο-

τικό Πάρκινγκ Κερατέας, θα πραγματοποιηθεί διάθεση

προϊόντων από Έλληνες Παραγωγούς, σε είδη πρώτης

ανάγκης, σε πολύ χαμηλές τιμές.

Ενδεικτικά  θα διατίθενται:

― Δημητριακά, συσκευασία ενός κιλού, από 2,50€ έως

3,50€, αναλόγως της ποικιλίας.

― Παραδοσιακά ζυμαρικά, συσκευασίες κιλού,  στην

τιμή των 2,30€

― Ρεβύθια, σε συσκευασία 5 κιλών, στη τιμή των 8,50€

― Φάβα, των 5 κιλών,  στη τιμή των 12,50€

στ) Παρθένο λάδι Κρήτης 5 λίτρων, τιμή 16€

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τους παραγωγούς.
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Υπό διωγμό τα άλογα...

Και ο Ντίνος Καραγιώργος κατά των αλόγων που σταυλί-

ζονται στο βουνό και φροντίζονται από εθελοντές της πο-

λιτικής προστασίας, όπως έχει δηλώσει ο Παν.

Σωτηρόπουλος.

Ο Ντ. Καραγιώργος τόνισε  είναι παράνομος ο χώρος και

ότι έχουν γίνει μηνύσεις. «Αν είναι δικά σας, να τα πάρετε
στο σπίτι σας, άλλως να πάνε στο Αττικό Πάρκο που τα δέ-
χεται», είπε απευθυνόμενος στον Παν. Σωτηρόπουλο και

τόνισε ότι «αν δεν λυθεί το θέμα θα προσφύγω στη δικαιο-
σύνη».

Ο Παν. Σωτηρόπουλος απάντησε ότι «τα ζώα έχουν εγκα-
ταλειφθεί, εμείς επιβαρυνόμεθα οικονομικά και τα προστα-
τεύουμε. Οσες υπηρεσίες ήρθαν τα βρήκαν σε πολύ καλή
κατάσταση. Εμείς ψάχνουμε πού θα τα δώσουμε σωστά».

Ζητάει και τα ρέστα η

ΜΕΕΚΒ

Η ΜΕΕΚΒ έχει προσφύγει κατά του Δήμου 3Β ζη-

τώντας όλα τα μισθώματα που έχει εισπράξει μέχρι

σήμερα από το καφέ Νότος, αφού κέρδισε τα ιδιο-

κτησιακά δικαιώματα με σειρά δικαστηρίων και με

άστοχες ενέργειες της προηγούμενης Δημοτικής

Αρχής.

Αν κερδίσει το προσεχές δικαστήριο, ο Δήμος θα κληθεί να

πληρώσει πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία

φαντομάς, η οποία εμφανίστηκε μετά από δεκαετίες να

διεκδικήσει κοινόχρηστους χώρους και να τους κερδίσει!

To θέμα εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να

αποφασίσουν να αναθέσουν σε εξειδικευμένο δικηγορικό

γραφείο, την δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου.

«Αυτοί που έφεραν το Δήμο σ’ αυτή την κατάσταση θα πρέ-
πει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τί θα κάνει μ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους. Η εταιρεία ζητάει εκατομμύρια κι αν
χαθούν τα δικαστήρια θα πρέπει να τεθούν όλοι προ των
ευθυνών τους», έκανε μία αναφορά ο Διονύσης Κοντονής.

Πάντως, θεωρούμε αναγκαίο το θέμα της ΜΕΕΚΒ και της

όλης υπόθεσης να συζητηθεί ενημερωτικά στο Δημοτικό

Συμβούλιο για να γνωρίσει και ο λαός της Βούλας τι συμ-

βαίνει με την παραλία.

Η ώρα είχε προχωρήσει, η

συζήτηση είχε κουράσει.

Κάτι η μακρόσυρτη προ ημε-

ρησίας διαδικασία, κάτι τα

θέματα, τα νεύρα ήταν τεν-

τωμένα, τη Δευτέρα 22/4

στο Δημοτικό Συμβούλιο

των 3Β. 

Βαρύ το 3ο θέμα, να αφαι-

ρείς την ιδιοκτησία ενός πο-

λίτη για να ανοίξει δρόμος,

τη στιγμή μάλιστα που ο

ιδιοκτήτης είχε αγοράσει

εντός σχεδίου.

Βαρύ και το τίμημα να μη

λειτουργήσει το Νηπιαγω-

γείο Μηλαδέζας εξ’ αυτού

του λόγου.

Ετσι εσυζητείτο η τροπο-

ποίηση ρυμοτομικού σε δύο

ιδιοκτησίες στη Μηλαδέζα,

που βρίσκεται και το Νηπια-

γωγείο, γιατί ο δρόμος

είναι “τυφλός” και εγκυμο-

νεί κινδύνους σε περίπτωση

έκτακτης ανάγκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε

προηγούμενη συνεδρίαση

είχε αποφασίσει ομόφωνα

ότι πρέπει να διανοιχθεί ο

δρόμος, γιατί δεν μπορεί να

λειτουργήσει το Νηπιαγω-

γείο. Αμαρτίες παλαιοτέ-

ρων... οι οποίες δυστυχώς

δεν σταμάτησαν ποτέ να γί-

νονται.

Ο ιδιοκτήτης που έχανε την

ιδιοκτησία του έπαιρνε άλλη

και με επιπλέον τετραγω-

νικά, 400 μέτρα παρακάτω.

Του δόθηκε ο λόγος και διά-

βασε ένστασή του για πάρα

πολύ ώρα και στη συνέχεια

διάβαζε την έκθεση της Τε-

χνικής Υπηρεσίας την οποία

σχολίαζε σε κάθε βήμα.

Στη συνέχεια, πολλοί σύμ-

βουλοι εκφράστηκαν προ-

βληματισμένοι για την

απαλλοτρίωση του ιδιο-

κτήτη. 

Ο Γ. Νιτερόπουλος, φώναζε

ότι «αν δεν ψηφιστεί, το Νη-

πιαγωγείο δεν μπορεί να λει-

τουργήσει και θα

υποχρεωθούμε να επιστρέ-

ψουμε και τα χρήματα που δό-

θηκαν για το Νηπιαγωγείο».

Τέθηκε πρόταση αναβολής.

Εφτασε η ώρα της ψηφοφο-

ρίας· πολλοί είχαν αποχω-

ρήσει αλλά το Προεδρείο

δεν το εγνώριζε. Αρχισε να

φωνάζει ονόματα. Η ώρα

είναι 01.50 περίπου.

Ο δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Νιτερόπουλος ση-

κώθηκε αγανακτισμένος·

γιατί δεν εγνώριζε ο πρό-

εδρος ποιοι έχουν φύγει,

για τη γενικότερη “παραχω-

ρητική” διαδικασία, για την

πολύωρη ομιλία του ιδιο-

κτήτη και κατευθυνόμενος

προς το Προεδρείο έκανε

έντονο διάλογο.

Προσπαθώντας να ηρεμήσει

τα πνεύματα ο γραμματέας

(υπάλληλος του Δήμου)

επεσήμανε στον Γ. Νιτερό-

πουλο: «μην ανησυχείτε
κύριε Νιτερόπουλε, κρατάω
απουσίες. Ξέρω ποιος φεύ-
γει».
Ο Γ. Νιτερόπουλος απευθυ-

νόμενος στον εργαζόμενο

τον παρατήρησε: “δεν έχεις
δικαίωμα  να παρεμβαίνεις
στη διαδικασία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου”.
Είχε φθάσει στο μεταξύ

μπροστά στο προεδρείο,

δίπλα από τα έδρανα της

αντιπολίτευσης, όπου ο δη-

μοτικός σύμβουλος Παναγ.

Σωτηρόπουλος, απευθυνό-

μενος στον Γ. Νιτερόπουλο

του φώναξε “πώς μιλάς
έτσι”.
Ε, δεν χρειαζόταν πολύ.

Κάτι ο ένας κάτι ο άλλος.

Απλωσε τα χέρια ο Σωτηρό-

πουλος και  πιάνοντας τ’

αυτιά του Νιτερόπουλου

του φώναξε “θα στα
βγάλω”.
Χαμός στην αίθουσα. 

Οπως ήταν φυσικό η συνε-

δρίαση διαλύθηκε.

“Αναψαν τα αίματα” στο Δ. Σ. των 3Β

Συγκρίσεις...

Παρακολουθώντας την εύλογη ευαισθησία των δημοτικών

συμβούλων προς τον ιδιοκτήτη που έχανε το οικόπεδο, με

ανταλλαγή άλλου βέβαια, θυμήθηκα την “αδιαφορία”, που

επέδειξαν όταν έχαναν τα σπίτια τους δύο ιδιοκτήτες,

που τους τα έβγαζαν  στο σφυρί για να πληρωθεί η πλα-

τεία, που θα αγνάντευαν στα Πηγαδάκια!!! Και το θέμα

ήρθε κατ’ επανάληψιν στο Δημοτικό Συμβούλιο με τους

ιδιοκτήτες να “τραβάνε τα μαλλιά τους”.

Στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής διαβιβά-

στηκε η Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων για την κατα-

σκευή μονάδας

παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας με την μέ-

θοδο της αεροποίησης

βιομάζας, αλλά για άλλη

περιοχή. 

Πέρασε από το Κορωπί,

το Μαρκόπουλο, από

όπου απορρίφθηκε από

τις τοπικές κοινωνίες και

τις Δημοτικές αρχές.

Τώρα πάει στο Δήμο

Λαυρεωτικής και συγκε-

κριμένα στο ΒΙΠΑ Κερα-

τέας. Η εταιρεία είναι η

ίδια «Γαιοδυναμική Αρ-

τεμις ΕΝΝΕΑ ΕΠΕΑ».

Πρόκειται για μονάδα

παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από αεριοποί-

ηση βιομάζας ισχύος

≤1ΜW, της εταιρείας

«Γαιοδυναμική Αρτεμις

ΕΝΝΕΑ ΕΠΕΑ», στη

θέση “ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο.Τ. Οικόπεδο 09Ν στο

Δήμο Λαυρεωτικής, Πε-

ριφέρεια Αττικής, η

οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερομέ-

νου στη Δ/νση

Περιβάλλοντος Περιφέ-

ρειας Αττικής (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα), όπου

μπορεί να προσέλθει

προκειμένου να ενημε-

ρωθεί και να υποβάλει

τυχόν ενστάσεις εντός

τριάντα (30) ημερών από

τη δημοσίευση της πα-

ρούσας. 

Τα 6 εργοστάσια παραγωγής βιομάζας 

εκ νέου στο περιφερειακό Συμβούλιο

Και η νέα συνεδρίαση αναβλήθηκε

Την Πέμπτη 25/4 είχε και νέα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ-

βούλιο των 3Β, το οποίο ξεκίνησε τη συνεδρίαση εν χορ-

δαίς και οργάνοις, αφού το κατάστημα που στεγάζεται στο

ίδιο κτήριο είχε κάποια εκδήλωση μετά μουσικής!

Ο Αντιπρόεδρος Γ. Σκουμπούρης διάβασε ανακοινώσεις και

επιστολές δημοτών. Ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρό-

πουλος με επιστολή του, ζητούσε συγνώμη για το ατυχές

πέριστατικό που διαδραματίστηκε στη συνεδρίαση της 22/4. 

Ενα απρόσμενο γεγονός, όμως, διέκοψε προς στιγμήν τη

συνεδρίαση. Ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Ελ. Αργυρου-

δάκης, δέχθηκε τηλεφώνημα για τροχαίο που εμπλέκετο η

κόρη του. Ευτυχώς όπως μάθαμε δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Μαζί του έφυγε και ο δήμαρχος Σπ. Πανάς.

Η ατμόσφαιρα βάρυνε, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπο-

λίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος πρότεινε την αναβολή της

συνεδρίασης· και για το ατύχημα, και για τη μουσική ...υπό-

κρουση, αλλά και για τα θέματα που ακολουθούσαν με πρό-

στιμα σε πολλούς επαγγελματίες (για τις ταμπέλες), που

θα συζητούντο χρονιάρες ημέρες...

Ετσι η συνεδρίαση ανεβλήθη. 

Αννα Μπουζιάνη

Ολοι στο “πόδι” μετά το περιστατικό.

Είπαν:

Εδώ και ώρα ο δήμαρχος
διαβάζει δελτίο από εφημε-
ρίδα για τη συνάντηση
στον ΟΣΚ. Η αντιπολίτευση
δεν χώραγε στο πάνελ;

Δήμος Βαμβασάκης

Αυτά είναι δηλητήρια και
δεν πρέπει να ακούγονται
εδώ μέσα. Οι Αλβανοί είναι
άνθρωποι όπως και εμείς. 

Διονύσης Κοντονής

αναφερόμενος σε σχόλιο

του Παντελή Κασιδόκω-

στα.
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Η ανθρώπινη σκέψη,  με βαθειά  επίγνωση  του

δικαιώματος της ελευθερίας, ανατρέχει στο

παρελθόν, ανασυνθέτει συμβάντα και αναζη-

τεί τα αίτια και τις αφορμές των  μεγάλων γε-

γονότων, αυτών  που έδωσαν το στίγμα της

πορείας  της.

Το δικαίωμα της ελευθερίας, εξυπακούεται ότι

κρατεί την πίστη σε βήμα σταθερό και αλη-

θινό, αλλά και κανονίζει την περαιτέρω επι-

βίωσή της. 

Η  δογματική πίστη λοιπόν στην Ανάσταση

του Ιησού, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο

επάνω στον οποίο στηρίχθηκε, αλλά και εξε-

λίχθηκε  η νέα θρησκεία. 

Το αξιοπερίεργο όμως είναι, πως αυτή η πίστη

στα λόγια του Σωτήρα - Δασκάλου, δεν απέ-

τρεψε τους  μαθητές του από το να εξακο-

λουθούν την τακτική του συμβιβαστικού

συγκρητισμού, δηλαδή από τη μια μεριά να κη-

ρύττουν  τον  χριστιανισμό και από την άλλη

να επανέρχονται  στις αρχές και τους κανό-

νες του Μωσαϊκού  Νόμου. Έτσι η παρουσία

και  συμμετοχή τους στις λατρευτικές προ-

σευχές και τελετουργίες στο Ναό του Σολο-

μώντος, όπως του Πέτρου και του Ιωάννη

ήταν μια παγία κατάσταση. 

Παράδειγμα ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ο οποίος

όπως  λέγεται  από τις γονυκλισίες στον ιου-

δαϊκό ναό είχε «σκληρύνει ως της καμήλου το
δέρμα των γονάτων του». Μάλιστα από την

εντυπωσιακή αυτή  συμπεριφορά του  είχε

αποκτήσει τον τίτλο του ‘“Δικαίου”. Ετσι χωρίς

να είναι   αρχιερέας, μπορούσε να εισέρχεται

στα  άγια των αγίων,  που φυλάσσονταν στην

ανατολική πλευρά του ιερού.

Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα από ότι

φαίνεται δεν υπήρχαν δόγματα ή άρθρα της

πίστεως. Αυτά όλα ήταν μεταγενέστερα προ-

ϊόντα των Συνόδων. Στην πρώτη χριστιανική

κοινότητα, κυριαρχούσε μοναχά η αποδοχή

της μεσσιανικής ιδιότητας του Χριστού.  Οποι-

οσδήποτε Εβραίος ή μη,  όταν  την αποδεχό-

ταν, μπορούσε να βαπτισθεί και να γίνει

οπαδός της νέας θρησκείας. Η διαδικασία της

βάπτισης,  ήταν μια μερική αντιγραφή του τε-

λετουργικού της βάπτισης που ακολουθούσαν

οι Εσσαίοι.  

Στο τελετουργικό ο βαπτιζόμενος, σε θέση και

στάση εκστασιακής προσευχής, δεχόταν στην

κεφαλή του την επίθεση των χεριών του Πέ-

τρου και του Ιωάννη  και η θεία χάρη και

δωρεά διοχετεύοταν. Ο βαπτιζόμενος αμέσως

αποκτούσε εξουσία και την ικανότητα να προ-

βαίνει σε  εκτέλεση  πράξεων θαυμάτων. 

Αυτό  το είδε ο Σίμων ο μάγος,  που περιόδευε

στη Σαμάρεια και σκέφτηκε να το εκμεταλ-

λευθεί   στα μαγικά του. «Σού  δίνω ό,τι θέ-
λεις» είχε πεί στον Πέτρο «αρκεί να με κάνεις
να αποκτήσω και εγώ αυτή την ικανότητα.
Χρήματα έχω πολλά να σού δώσω». 
«Το αργύριόν σου συν σοί, είη  εις απώλειαν,
ότι την δωρεά του Θεού ενόμισας δια χρημά-
των κτάσθαι.» Να χαθείς εσύ και τα λεφτά

σου, του είχε πεί ο Πέτρος, που νόμισες ότι το

δώρο αυτό του Θεού αποκτάται με χρήματα.

«Η γαρ καρδία σου, ούκ εστίν ευθεία ενώπιον
του Θεού.» Σε εσένα αυτό δεν είναι κατορ-

θωτό, γιατί  η δική σου η καρδιά,  δεν είναι κα-

θαρή και ανιδιοτελής.

Βέβαια  για το ιστορικό του επεισοδίου θα

πρέπει να ειπωθεί, ότι ο Σίμων,  μετά τον επι-

τιμητικό λόγο του αποστόλου  συνετίστηκε,

μετανόησε και ασπάστηκε τον χριστιανισμό. 

Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν πραγματικοί και εν-

συνείδητοι  πιστοί με όλη τη σημασία του

όρου. «Ησαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή

των αποστόλων και τη κοινωνία και  τη κλάσει
του άρτου, και ταίς προσευχαίς». (Πρ. β 42)

Αλλά και στό  άκουσμα  του θείου λόγου, κα-

ταλαμβάνονταν από ανάμικτα αισθήματα πί-

στης και φόβου. «εγένετο δε πάση ψυχή
φόβος». ΄Ετσι  τότε όλοι που είχαν πιστέψει,

εγένοντο ίσοι και είχαν τα πάντα κοινά.

«ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά». 
Πουλούσαν τα χωράφια τους, τα κτήματά

τους, τα σπίτια τους, την κινητή τους περιου-

σία  και τα χρήματα που εισέπρατταν, τα έφερ-

ναν στην κοινότητα, σε κοινό ταμείο, από

όπου εξ ίσου διεμοιράζοντο.   «Πωλούντες
έφερον της τιμής των πιπρασκαμένων  και ετί-
θουν  παρά τους πόδας των αποστόλων.»
«Διεδίδετο δε εκάστω, καθότι αν τις έχει

χρείαν» (Πρ. δ 34-36)

Και από αυτά έπαιρνε, όποιος  είχε ανάγκη.  

Παράδειγμα τέτοιο αποτέλεσε  η πράξη του

Κύπριου λευϊτη Ιωσή ή Βαρνάβα, όπου Βαρ-

νάβας στην ελληνική, θα πεί  ο γιός της παρη-

γοριάς.  

Από  την άλλη μεριά οι Ιουδαίοι - Φαρισαίοι

καιροφυλακτούσαν και δυό φορές εξεδίωξαν

και φυλάκισαν τον Πέτρο  και τον Ιωάννη. Μά-

λιστα  η συμπεριφορά τους ήταν τέτοια που

τη δεύτερη φορά, ο συνετός Ιουδαίος  αρχιε-

ρέας Γαμαλιήλ αντέδρασε και εξανέστη, λέ-

γοντας, ότι  αν πραγματικά αυτοί  είναι ψεύτες

καλώς πράττετε, αν όμως είναι οι λόγοι τους,

είναι  λόγοι του Θεού, δεν σκέπτεσθε, ποιές

θα είναι για εμάς  οι συνέπειες.;  «Εί δε εκ
Θεού εστίν, ού δύνασθε καταλύσαι αυτόν και
μήποτε θεομάχοι ευρεθήτε.» (Πρ. ε, 39)  

Και η  εσωτερική  όμως  ζωή, στην κοινότητα

των πρώτων χριστιανών δεν κυλούσε πάντοτε

ομαλά και χωρίς σύννεφα. Οι αδυναμίες στις

ανθρώπινες σχέσεις, ενίοτε διασάλευαν την

ηρεμία και τη γαλήνη και ανέδυαν τη διχόνοια.

Τα δε προβλήματα μεγάλωναν, όσο ο αριθμός

των πιστών  αυξανόταν,  

Τώρα οι αναταράξεις  ήρθαν από τις διαμαρ-

τυρίες των Ελληνιστών χριστιανών. Ελληνι-

στές χριστιανοί, ήταν οι χριστιανοί οι οποίοι

δεν ήταν  εξ αίματος Εβραίοι και οι οποίοι προ-

έρχονταν από τις  έξω της Ιουδαίας περιοχές,

όπου  εκεί επικρατούσε η ελληνική γλώσσα.  

Οι  Ελληνιστές λοιπόν προέβαλαν  έντονα  το

παράπονο, ότι στις χήρες τους, η κοινότητα

μεροληπτούσε και δεν έδινε ίσο μερίδιο από

τις ελεημοσύνες. Τότε ο Πέτρος παρενέβη και

διόρισε  για επόπτες,  επτά Ελληνιστές, “τους

Διακόνους”, για να ελέγχουν και να αποτρέ-

πουν τα έκτροπα κατά τη διανομή. Μεταξύ

αυτών των διακόνων ήταν  ο Στέφανος και ο

Φίλιππος. Από τον Στέφανο και τον δια λιθο-

βολισμού μαρτυρικό του θάνατο, κατά τον

οποίο την πρώτη πέτρα είχε ρίξει ο τότε σκλη-

ρός διώκτης Σαούλ ή Παύλος,   θεωρείται, ότι

αρχίζει η ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας.

Από τις  τότε αυτόβουλες  κινήσεις του Φιλίπ-

που,  θεωρείται ότι αρχίζει το πρώτο σχίσμα

των εκκλησιών. Η διάσταση  όμως αυτή δεν

προχώρησε και ο Φίλιππος σύντομα επανήλθε

στην κοινή συμπαράταξη. Για την ηρωϊκή,

θαρραλέα μορφή και ακέραια προσωπικότητα

του  πρωτομάρτυρα Στεφάνου, εν καιρώ

πολλά έχω να γράψω. Με πρότυπο τη θυσία

του Ιησού, και το δικό του το θάνατό,  έδειξε

στους μετέπειτα μάρτυρες και αγωνιστές της

θρησκείας χριστιανούς, το δρόμο της πίστης

και των εξ αυτής απαιτήσεων.  

Η αλήθεια συμπερασματικά  είναι,  πως ο χρι-

στιανισμός, τελικά με όλους τους αγώνες του,

όντως επέφερε   μια ρήξη στο κοινωνικό κα-

τεστημένο της αδικίας.  Η ρήξη όμως αυτή

στην πραγματικότητα, δεν ήταν παρά μια

απλή ρωγμή, την οποία το ποικιλόμορφο συμ-

φέρον της κατ΄επίφαση χριστιανικής κοινω-

νίας φρόντισε στα μεταγενέστερα χρόνια  να

συγκολλήσει και  να κλείσει  και  πάντοτε προς

ίδιον όφελος.

Ϊσως όμως θεωρημένη από μια γενικότερη

άποψη,  η ρήξη όπως προγραμματίσθηκε από

τον Ιησού να μην  απέτυχε ολοσχερώς, αφού

εκ των πραγμάτων  διεθνώς  και διαχρονικά

επιβίωσε. Το βέβαιο πάντως είναι, ότι  εβάδισε

αλλοτριωμένη,  γι΄ αυτό και κατ΄ ουσίαν,  ποτέ

δεν ολοκληρώθηκε.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Καλή Ανάσταση και ο νοών νοείτω

Βοηθήματα
1) ‘’Ιερά Γραφή”, Εκδ. Ζωή

2) Ερμ. Λούντζη: “Δυό Δοκίμια για την Ιστορία του Χριστιανι-
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3) Σ. Αγουρίδη: ‘’Δοκίμια στις Ρίζες του Χριστιανισμού’’, Εκδ.

Έννοια

4) Γ. Κορδάτου: ‘’Ιησούς και Χριστιανισμός’’ Εκδ. Μπουκουμάνη 
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5) K. Kautsky: “Ursprungdes Christentums’’, Εκδ. Verlag Diels

6) Ι. Φουντούλη: ‘’Τιμητικός Τόμος ‘’  Πανεπ. Θεσσαλονίκης   

Δοκίμιο στην απαρχή του Χριστιανισμού

...στην πάταξη της ανεργίας

Στα πλαίσια πάταξης της ανεργίας, η κυβέρνηση ανακοί-

νωσε ότι δημιουργούνται 6 νέες θέσεις  αναπληρωτών

υπουργών και μία ακόμα θέση υφυπουργού!!!

Θυμάστε το “μικρό και ευέλικτο σχήμα”;

Είναι το δεύτερο μέτρο μετά την απόλυση 15.000 χιλιά-

δων “επίορκων” υπαλλήλων που θα διορίζουμε για κάθε

έναν που φεύγει, έναν δικό μας, που θα μπαίνει.

Ετσι και τα δικά μας παιδιά βολεύουμε και μικρότερους
μισθούς δίνουμε και την μονιμότητα καταργούμε!

Ιδιωτική πρωτοβουλία!

Ανθρωποθυσία στο βωμό του κέρδους. Ιδιωτική πρωτο-

βουλία βλέπεις. Αυτή που θαυμάζουν και μεθοδεύουν να

επικρατήσει, καταργώντας κάθε κρατική παροχή.

Εκατόμβη νεκρών· ξεπερνούν τους 200! Το εργοστάσιο

υφασμάτων στο Μπαγκλαντές, τελευταία είχε κάνει επι-

κίνδυνες ρωγμές. Οι ιδιοκτήτες το εγνώριζαν, αλλά δεν

σταμάτησαν να βάζουν μέσα 5000 εργαζόμενους καθη-

μερινά, ώσπου προχθές κατέρρευσε...

«Σήμερα δεν θέλαμε να δουλέψουμε επειδή είχαν φανεί

ρωγμές στο κτίριο. Όμως οι υπεύθυνοι των βιοτεχνιών

μας ανάγκασαν να δουλέψουμε» δήλωσε μια εργαζό-

μενη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Δεν έχει στεγνώσει ακόμη το ...αίμα από τους 112

εργαζόμενους που κάηκαν ζωντανοί όταν παγιδεύ-

τηκαν σε φλεγόμενο εργοστάσιο υφασμάτων, πάλι

στο Μπαγκλαντές.

Θαυμάζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία η τρικομμα-

τική εσωτερική τρόικα, ετοιμάζεται να πουλήσει το

νερό μας!  

Oλαϊκός δεξιός Νικήτας Κακλαμάνης βγήκε πολύ

αριστερότερα από τον “αριστερό” ΔΗΜAΡίτη

Τσούκαλη. 

Οπως διαπιστώνουμε καθημερινά, δεν κάνει το ράσο

τον παπά.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Τραγικό! Να κατάγεσαι από την Πηνελόπη Δέλτα και να

άγεσαι από τη Ρεπούση! 

Η οποία Ρεπούση σε εκπομπή του γνωστού μνημονιακού

διδύμου Καμπουράκης-Οικονομέας υποστήριξε ευθρα-

σώς ότι πρέπει να απολυθούν πάραυτα 5.000 δάσκαλοι,

αφού κατά την γνώμη της είναι άχρηστοι, περισσεύουν

και περιττεύουν.

Κάποιοι δάσκαλοι και καθηγητές, στα τελευταία 20 χρό-

νια, απεδέχθησαν τον ρόλο του παθητικού ή και ενεργη-

τικού συνεργού της κάθε Ρεπούση, επιτρέποντας να

περνούν πάνω από τις πλάτες τους οι έξωθεν διατεταγ-

μένες ανθελληνικές επιδρομές στην διδακτέα ύλη. Συ-

νήργησαν αυτοί οι δάσκαλοι με την απραξία τους ή την

συνειδητή συστράτευσή τους στην κακοποίηση της ελ-

ληνικής Ιστορίας, στην πτώχευση της ελληνικής γλώσ-

σας και στον εξοβελισμό από τα σχολικά αναγνώσματα

των θησαυρών της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που αντι-

καταστάθηκαν από αρλουμπολογίες κάποιου απίθανου

Αλβανού λαθρομετανάστη και από συνταγές μαγειρικής.

Υπό τις εμπνευσμένες και καπελωμένες συνδικαλιστικές

ηγεσίες των κ.κ. Μπράτη και Καλομοίρη οι εκπαιδευτικοί

στην πλειονότητά τους έστρωναν κόκκινο χαλί στην

κάθε Ρεπούση, Κουλούρη, Δραγώνα και το κακό συνα-

πάντημα. Και τώρα; «Τώρα κλαις, γιατί κλαις;», όπως τρα-

γουδούσε ο αξέχαστος Στέλιος Καζαντζίδης. Τώρα η

«προοδευτική» Μαρία Ρεπούση, η «αριστερή» -απ’ του
γάβρου το ζουμί και της συκιάς το γάλα «αριστερή»- έρ-

χεται ν’ ανταμοίψει όσους δεν φύλατταν, ως όφειλαν,

Θερμοπύλες και την άφηναν ν’ αλωνίζει ασύδοτη. Αν και

δάσκαλοι, δεν άκουσαν ή δεν θυμήθηκαν την αλήθεια

του Αισώπειου μύθου γιά κείνον που έβαλε μιά ξεπαγια-

σμένη οχιά στον κόρφο του γιά να τη ζεστάνει. Και τώρα

που τους δάγκωσε η οχιά, ψάχνονται κάποιοι «προοδευ-

τικοί» εκπαιδευτικοί, που αντιλαμβάνονται την προοδευ-

τικότητα ως κατεδάφιση της ελληνικότητας.

Λοιπόν έχει δίκιο η Ρεπούση. Να απολυθούν οι άχρηστοι.

Αρχής γενομένης από την ίδια. Διότι δεν είναι απλά

άχρηστη. Είναι και εθνικά επιζήμια. Τόσον η «ιστορικός»

της πλάκας, όσον και οι μουρόχαβλοι και παρακμιακοί

που την έστειλαν στη Βουλή να «συνωστίζεται» με τ’

άλλα του ιδίου φυράματος ανθελληναριά της Νου-δού-

λας, του ΜΑΣΟΚ, των ΔΗΜΑΡατων και καμπόσων Σορο-

πτιμιστικών συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που το

ξανασκέφτομαι, θα μπορούσε ωστόσο να αναλάβει μία

χρησιμότατη εκ-παιδευτική αποστολή η Ρεπούση. Θα

χρειαστεί απλά να τυπώσει και να διανείμει ανά την επι-

κράτεια ένα εκατομμύριο φωτογραφίες της.

- Γιαννάκη θα φας το φαγητό σου, ή να σε δώσω σ’
αυτήν;
Είναι βέβαιον ότι ο Γιαννάκης θα ζητούσε και δεύτερο

πιάτο. Και τρίτο ...

Πρώτα πιαστήκαμε κοροϊδάκια. Μετά γενήκαμε σκλαβά-

κια και τώρα επιχειρούν να μας κάνουν και ρουφιανάκια.

Ως έναν ανησυχητικό βαθμό, το έχουν ήδη κατορθώσει.

Το νέο colpo grosso φέρει τον βαρύγδουπο τίτλο «επίορ-
κοι». Οι επίορκοι που μας κυβερνούν, ελέω βλακείας και

δειλίας τινών εξ’ ημών, αναζητούν «επίορκους». Όχι ότι

δεν υπάρχουν λαδιάρηδες, κοπανατζήδες και γενικώς

ακατάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν. Όπως

υπάρχει και μιά παροιμία που λέει ότι «το ψάρι βρωμάει
απ’ το κεφάλι». Έρχονται λοιπόν τώρα τα σαϊνια του

ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Ν.Δ, που τα 38 τελευταία χρόνια εγκα-

θιστούσαν στρατιές ημετέρων στο Δημόσιο, ν’ αναζητή-

σουν τάχα τους «επίορκους» και να τους απολύσουν. 

Στην πραγματικότητα εφηύραν, σε συνεννόηση με την

τρόϊκα, έναν εύσχημο τρόπο γιά να απολύσουν χιλιάδες

εργαζόμενους και να τους αντικαταστήσουν με ημέτε-

ρους, χαμηλότερα αμοιβόμενους, που θα υπογράφουν

ότι αποδέχονται τη μη μονιμότητά τους, καταργώντας

έτσι στην πράξη την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλή-

λων. Ήδη, το ομολόγησε ανερυθρίαστα ο πρωθυπουρ-

γεύων Σαμαράς. Χαϊδεύει αυτιά η κατάργηση της

μονιμότητας στο Δημόσιο, ακούγεται δίκαιη στους

σκληρά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλ’ ωστόσο

υπήρχε και πριν την υποδούλωσή μας η νομικά κατοχυ-

ρωμένη δυνατότητα απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου,

που αποδεδειγμένα θα υπέπιπτε σε βαρύ πειθαρχικό πα-

ράπτωμα.

Ο διακαής πόθος των δουλεμπόρων μας γιά την κατάρ-

γηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, υποκρύπτει την επι-

θυμία τους να εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι υπό

καθεστώς τρόμου και να είναι εντελώς ευάλωτοι και υπο-

κείμενοι στις όποιες αυθαιρεσίες των διοικούντων.

Έσπευσαν ήδη κάποια σκλαβάκια στο Δημόσιο και στον

ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο) να φανούν βα-

σιλικότεροι του βασιλέως, να ρουφιανεύουν και να κα-

ταδυναστεύουν συναδέλφους τους. Τα ίδια αυτά

σκλαβάκια, ώ της «συμπτώσεως», είχαν ψηφίσει στις τε-

λευταίες βουλευτικές εκλογές τα τρία μνημονιακά φε-

ρέφωνα. Τίποτε βέβαια δεν είναι τυχαίο. 

Δεν αντιλαμβάνονται οι Χατζηαβάτηδες ότι πριονίζουν

το κλαρί πάνω στο οποίο και οι ίδιοι κάθονται. Δεν αντι-

λαμβάνονται ότι το γερμανικής εμπνεύσεως σχέδιο κα-

τασυκοφάντησης των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων

αποσκοπεί στο να περάσει σταδιακά το σύνολο των ελ-

ληνικών δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες και μάλιστα αλ-

λοδαπούς. Οι Γερμανοί κατακτητές, με την αμέριστη

συμπαράσταση των δωσιλόγων τοποτηρητών τους, ανα-

βιώνουν ναζιστικές πρακτικές της προπολεμικής Γερμα-

νίας, τότε που οι γονείς κάρφωναν στο ναζιστικό κόμμα

τα παιδιά τους, τα παιδιά τους γονείς κι ο ένας σύζυγος

τον άλλον. Δεν μπορούν, όμως, να μας οδηγήσουν εκεί

που επιθυμούν, εάν δεν συνεργήσουμε τινές με την δει-

λία μας, την βλακεία μας και την ραγιαδίστικη επίκληση:

«είναι νόμος, τι να κάνουμε;».
Αύριο, μπορεί να έρθουν και να σου πουν ότι ψηφίστηκε

νόμος, κατ’ επιταγήν του οποίου πρέπει η γυναίκα σου

και η κόρη σου να προσφέρουν εθελοντική κοινωνική

υπηρεσία «ροζ» περιεχομένου. Θα υπακούσεις και σ’

αυτό «νομοταγή» τζουτζέ; Ήδη σε εκπορνεύουν με πλεί-

στους «νόμιμους» τρόπους, μακαρίως κοιμώμενε.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Από την Ελλάδα 

στην κατηφόρα για την Griechenland

Όσο βαθαίνει η κρίση τόσο ξεδιπλώνεται

η παραφροσύνη των υπαιτίων της. Στην

προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν την

ανομία και τα εγκλήματα τους  καταφεύ-

γουν σε παραλογισμούς που εάν δεχ-

θούμε ότι αποτελούν νέο ήθος και νέο

τρόπο σκέψης τότε σίγουρα οδηγούμα-

στε στην κατάρρευση του πολιτισμού.

Εάν  καταρρεύσουν οι αρχές και η έννοια

της λογικής ως απαραίτητες προϋποθέ-

σεις για τη λειτουργία ενός συστήματος

κοινωνιοκεντρικού (κομμουνιστικού) ή

ατομοκεντρικού  (καπιταλιστικού) τότε

οδηγούμαστε στην αναρχία και τον μηδε-

νισμό.

Σχετικά με τους μεγαλοκαταθέτες στην

Κύπρο, και αύριο αλλού, προκειμένου  να

δικαιολογήσουν τη ληστρική τους επι-

δρομή οι εκπρόσωποι της Γερμανίας  δή-

λωσαν ότι και αυτοί είναι συνυπεύθυνοι

για την πορεία της Τράπεζας που διάλε-

ξαν να καταθέσουν τα χρήματα τους.

Όμως  όλοι γνωρίζουμε ότι οι καταθέτες

δεν συμμετέχουν στη διοίκηση της Τρά-

πεζας που είναι μία επιχείρηση των μετό-

χων της που έχουν λόγο στη διαχείριση

και καρπώνονται τα κέρδη ή ζημιώνονται

από τις απώλειες.

Εάν υποθέσουμε ότι αλλάζουν οι κανό-

νες, τότε με την ίδια λογική και οι αγορές

που έχουν δανείσει σε ιδιώτες ή και

κράτη,  και μάλιστα με επιτόκιο ανάλογο

της φερεγγυότητας του δανειολήπτη,

είναι συνυπεύθυνες στην περίπτωση που

ο δανειζόμενoς αδυνατεί να πληρώσει τα

χρέη του. Μάλιστα, η ευθύνη των αγορών

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της αναλο-

γούσας σε αυτή των καταθετών, καθόσον

εκ θέσεως έχουν όλα τα στοιχεία για να

γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιους

δανείζουν και εάν μάλιστα τα δανειζό-

μενα κεφάλαια θα επενδυθούν  παραγω-

γικά ώστε να εγγυώνται την εξόφληση

του δανείου.

Βεβαίως οι Γερμανοί εξυπνάκηδες ανέφε-

ραν τα περί ευθύνης των καταθετών για

να προτρέψουν  εμμέσως το κοινό να κα-

ταθέτει σε γερμανικές τράπεζες που Σή-

μερα θεωρούνται ασφαλείς. Δεν

καταλαβαίνουν ότι η εφαρμογή του μέ-

τρου της συνευθύνης των καταθετών συ-

νεπάγεται ως επακόλουθο και την

συνευθύνη των δανειστών έναντι αδυνα-

μίας πληρωμής εκ μέρους των δανειζόμε-

νων. 

Θα πρέπει να απαιτήσουμε εδώ και τώρα

την εφαρμογή της συνακόλουθης ευθύ-

νης και να κουρέψουμε ακόμη και μονο-

μερώς τα δάνεια, την αποπληρωμή των

οποίων, οι αναίσχυντοι και προδότες πο-

λιτικοί μας, εναπόθεσαν στις πλάτες του

εργαζόμενου και συνταξιούχου και τους

κούρεψαν τα αποθεματικά των ασφαλι-

στικών τους ταμείων.

Θα πρέπει να επαναστατήσουμε εδώ και

τώρα εάν θέλουμε να αποκαλούμαστε

ανθρώπινα όντα με διακριτικό στοιχείο

τη λογική, έναντι της άλογης φύσης. Όχι

μόνο να εκδιώξουμε τους υπεύθυνους

από την εξουσία αλλά και να τους τιμω-

ρήσουμε δεόντως. Η ευθύνη της επιστη-

μονικής κοινότητας ως φορέα της

λογικής και των εξ αυτής απορρεόντων

συνεπειών είναι τεράστια και αύριο θα ευ-

ρεθεί και αυτή υπόλογη  έναντι του

έθνους αλλά και της ανθρωπότητας.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

31/3/2013

Το Συνυπεύθυνο και το Συνακόλουθο
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Έκανα και σήμερα τη καλή μου πράξη. Βγήκα το πρωί να

πάω βόλτα τον σκύλο μου και βλέπω έναν άντρα να τρέχει

να προλάβει το λεωφορείο... Αμολάω κι εγώ το pitbul... εν-

τάξει..Το πρόλαβε...

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 ανα-

τέθηκε:

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 δη-

μοκρατία στη χώρα που τη γεννησε.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΑΥΚΑ»

Μια διαδικτυακή εφαρμογή για παιδιά με θέμα την

αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης αναρ-

τήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συντήρησης

Μνημείων Ακρόπολης στη διεύθυνση

http://www.ysma.gr/theglafkaproject/

Στόχος της εφαρμογής είναι η γνωριμία των παιδιών

με τις φθορές, τα αίτια και τα είδη των επεμβάσεων,

με τα επαγγέλματα των ανθρώπων που πραγματο-

ποιούν τα αναστηλωτικά έργα καθώς και με τις σύγ-

χρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά.

Πρωταγωνιστής είναι η Γλαύκα (κουκουβάγια), ένα

ιπτάμενο ρομπότ που καθοδηγεί το παιδί σε όλες τις

ενότητες της εφαρμογής. 

Αποστολή του επισκέπτη είναι να συμμετάσχει στο

πρόγραμμα σχεδιασμού της Γλαύκας και να κερδίσει

το βραβείο συμμετοχής του. Αυτό όμως προϋποθέτει

την πολύ καλή γνώση της αποκατάστασης των μνη-

μείων της  Ακρόπολης, η οποία παρουσιάζεται μέσα

από πέντε θεματικές ενότητες:

το ταξίδι, τη βοήθεια, το πλήρωμα, τη δράση και το

μέλλον.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει την προετοιμασία, τη συ-

νοπτική δηλ. παρουσίαση του θέματος  και τη δοκιμα-

σία, το παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι ανακεφαλαιώνονται οι

γνώσεις όλης της ενότητας.

Ένα διαδικτυακό ταξίδι που θα το ευχαριστηθούν και οι

μεγάλοι. 

Δεν θα σχολιάσω καθόλου την ορ-

θότητα ή όχι της ιδιωτικοποίησης -

πώλησης του ΟΠΑΠ. Όταν όμως

γίνεται μια πώληση πρέπει αν μη τι

άλλο να γίνεται με επικερδείς

όρους για τον πωλητή, πόσο μάλ-

λον όταν το προϊόν πώλησης είναι

κερδοφόρο. 

Στην προκειμένη περίπτωση λοι-

πόν, οι Έλληνες “διαπραγματευ-

τές” της πώλησης του ΟΠΑΠ,

Στουρνάρας και λοιποί, όχι μόνο

δεν λειτούργησαν υπέρ του δημο-

σίου αλλά - σύμφωνα με την εφη-

μερίδα ΑΥΓΗ - εξαπάτησαν τον

λαό δίνοντας ψευδή στοιχεία,

προκειμένου να τον πείσουν ότι η

πώληση του δημόσιου οργανισμού

γίνεται σε καλή τιμή...

Συγκεκριμένα μετέτρεψαν τα

κέρδη τριμήνου σε ετήσια για να

εμφανιστεί ως ικανοποιητικό το

τίμημα για την εκποίηση του Ορ-

γανισμού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα

ΑΥΓΗ, λοιπόν, απαντώντας στον

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ο υπουργός Οικονο-

μικών ομολόγησε ότι με το ειδικό

φορολογικό καθεστώς του 30% το

Δημόσιο έχει ήδη εισπράξει για το

πρώτο τρίμηνο 85 εκατ. ευρώ και,

άρα, έχει διασφαλίσει τα συμφέ-

ροντά του κ.ο.κ. Από αυτό όμως

συνάγεται ότι τα κέρδη του Οργα-

νισμού το πρώτο τρίμηνο ανέρ-

χονται σε 270 εκατ. και στο έτος

θα κυμανθούν περί το 1 δις ευρώ". 

Κι αυτό, όταν η κερδοφορία του

οργανισμού, ήταν σταθερά επί

χρόνια στα 500-600 εκατ. ευρώ το

χρόνο και πέρυσι με ειδική φορο-

λογική ρύθμιση απομειώθηκε στα

150 εκατ. ευρώ.(!) 

“Στημένη” χαρακτηρίζει και ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ την διαδικασία πώλησης του

κερδοφόρου οργανισμού του

ΟΠΑΠ.

Διαδικτυακή επκαίδευση

για τη συντήρηση των

Μνημείων της Ακρόπολης

Ξε-πούλημα ΟΠΑΠ

Εξαπάτηση του λαού 

Χαρίζονται

Τέσσερα πανέμορφα κουταβάκια

από μητέρα

Βελγικό 

ποιμενικό και 

Ακόμη οκτώ

από κυνηγό-

σκυλο

Τηλέφωνο:

6934313146
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Είναι πολύ σημαντικό, αυτές τις κρίσιμες ώρες, να ρίξουμε

μια ματιά στην “Βίβλο των Ελλήνων”, δηλαδή στα ΟΜΗ-

ΡΙΚΑ ΕΠΗ και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία

στιγμή, από το πνεύμα του Οδυσσέα.  

ΔΗΛΑΔΗ: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να ελέγ-

ξουμε την παρόρμησή μας, να έχουμε τις αισθήσεις μας και

τις κεραίες μας ΑΝΟΙΧΤΕΣ και να μην παρασυρθούμε από

την οργή και το μένος που μας διακατέχει, ώστε να γί-

νουμε βορρά, στους σύγχρονους "μνηστήρες".

Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία

του είναι ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο

που του έκλεψαν. Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί

την ανωνυμία του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από την

ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, πηγαίνει στο παλάτι ώστε να ελέγξει την κα-

τάσταση και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, υπομέ-

νοντας καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των

μνηστήρων.

Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει, είναι η επίτευξη του στό-

χου και όχι η στείρα αντιπαράθεση.

Γι αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της θεάς ΑΘΗ-

ΝΑΣ, της θεάς που αντιπροσωπεύει την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ,

την ΣΟΦΙΑ, τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕ-

ΜΟΥ. Της θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα

ίδια του τα όπλα.  Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν τους

έχει στριμώξει όλους άοπλους σε ένα δωμάτιο, όταν φα-

νερώνεται πάνοπλος, τότε εκφράζει την οργή του και δεν

δείχνει οίκτο, γιατί ο κόσμος του είναι το βιός του, που

δημιούργησε με το δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ

ΤΟΥ που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν

μαζί με τη φιλοξενία του οίκου του που τιμησε τον ΞΕΝΙΟ

ΔΙΑ.

Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξη

μιλά απο μόνη της. Είναι η ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που

μας κάνουν ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν

τις καταστάσεις και την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ.  Είναι

ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπόταξη και δουλεία

του ανθρώπου.

Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ. Αυτός που μάχεται με

κάθε τρόπο, με εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ. Ο δεινός και αδί-

στακτος μαχητής.

Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει τον ΝΟΜΟ και

την τάξη των πραγμάτων, ο επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και

ΑΛΛΙΩΣ!

Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει

με τη βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ που τον μετατρέπει σε κα-

τευθυνόμενη αγέλη!

Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι δοσμένο στην

τύχη! Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας είναι

να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούμε, ή καλύ-

τερα να συνετιστούμε. Οι πρόγονοί μας μιλούν, οι πρόγο-

νοί μας, λένε τί να κάνουμε, μας λένε πώς να

πολεμήσουμε, μας λένε πως να τινάξουμε τον ζυγό. 

ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!

Και ο Αντίνοος, ο στόχος της πρώτης φονικής βολής του

Οδυσσέα. Είναι αυτός ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να πεθάνει πρώτος. Γι'

αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των ΜΜΕ. Και τον σκο-

τώνει ρίχνοντάς του το βέλος στον ΛΑΙΜΟ, το ΟΡΓΑΝΟ

ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ, δηλαδή της επικοινωνίας που την χρησιμο-

ποιεί ενάντια στην νόηση των ανθρώπων!

Ε.Π. ο σκεπτόμενος

Ο ΜΟΝΑΚΡΙΒΟΣ

Αποχαιρετώντας τον ήλιο έγειρε το κεφάλι πλάι…

Μες στα χρυσά μαλλιά περίγυρα τ’ αγκίδια,

το βλέμμα ακατάλυτο, θολό, αγιομένο,

καταλάγιαζε πέρα μακριά στη μουχρωμένη αχλύ

του γκριζομένου Γολγοθά ψάχνοντας να βρει το ΦΩΣ!…

Μα είχε χαθεί πίσω απ’ τις ομίχλες,

των ανθρώπων την άγρια παγωνιά.

Χαμήλωσε μισόκλειστα τα βλέφαρα, πονούσε!

Κάτω απ’ την ανάλαφρη, αγέρινη σκεπή

το αίμα στάλα-στάλα, της μάνας του τα δάκρυα,

αργόπηζαν στο κρανιωμένο χώμα.

Των στρατιωτών το περιγέλασμα, του όχλου η ανατριχίλα,

έτσι ως τα ’νιωθε, κεντρί βαρυκριμάτιστο 

να διαπερνά το νοτισμένο του κορμί,

φάνταζε μες στου ιδρού τα ματωμένα μούσκια.

Θώρησε προς τον ουρανό νοσταλγικά!

‘Ήθελε να δει το λιόγερμα, την Ιεριχώ

πλάι στις όχθες της Γενησαρέτ, τις γαληνές απόχρωσες,

τ’ άγια Ιορδάνια ρείθρα.

Εκεί, που επίγειος χορηγός καλόδεχτα απάλυνε

τις ανομίες τις αρίφνητες.

Εκεί, που χερουβικά θεόπνευστα άρτυσαν το θείο λόγο

με το μέλι της Ειρήνης και της Φρόνησης.

Σε λίγο, η ουρανική οργή, το μουγκρητό τ’ ανέμου,

σπάζαν το φράγμα της σιωπής.

Δυο δακρυνά ανάβρυα κρυσταλλένια,

κύλησαν στα χείλη, π’ αλαφρότρεμα σφιχτόζωναν

τον πόνο και την πίκρα….

Αντώνης Γιαννόπουλος 

λογοτέχνης 

Κρίση, συμφωνώ. Αλλά τι όνομα έχει

αυτή η κρίση;

Να σας πω εγώ τη δική μου άποψη;

Μην με πάρετε στα σοβαρά, σαν καλ-

λιτέχνης το μυαλό μου είναι ονειρο-

παρμένου ανθρώπου.

Λοιπόν η κρίση τούτη που έχει παγκό-

σμιο χαρακτήρα γεννήθηκε λόγω της

έλλειψης των ανθρώπινων αξιών

πνευματικών και συναισθηματικών.

Η πλεονεξία,  φιλαργυρία, o εγωισμός

άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και βγή-

καν όλα μαζί οι  Τυφώνες και έπνιξαν

τις συνειδήσεις των ανθρώπων. 

Θυμάμαι την Μαργαρίτα την μητέρα

μου, συχωρεμένη τώρα, που μου

έλεγε: “Παιδί μου και μέσα στη λάσπη
μπορεί να φυτρώσει ένα λουλούδι”.
Δίκιο είχε.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοργα-

νώνουν εκδηλώσεις αλληλεγγύης

λουλούδια Θεϊκά δεν είναι;

Θεωρώ καταπληκτικό το ότι με προ-

σκάλεσαν να συμμετέχω κ’ εγώ σ’ ένα

τέτοιο γεγονός αγάπης.

13 Απριλίου ημέρα Σάββατο  βράδυ στο

Αμφιθέατρο Δημαρχείου στο Κορωπί οι

φίλοι του Δημοτικού Σχολείου Κιτσίου

με την υποστήριξη του Συλλόγου Γο-

νέων & Κηδεμόνων και του Ν.Π.Δ.Δ.

Σφηττός Κορωπίου με σκοπό την ενί-

σχυση οικογενειών του σχολείου. 

Αντί εισιτηρίου συσκευασμένα τρό-

φιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώ-

της ανάγκης και γραφική ύλη.

Σε αυτήν την εκδήλωση παρουσιά-

στηκε το τελευταίο βιβλίο της Συγ-

γραφέως και Δημοσιογράφου Ελένη

Γκίκα: “Η Γυναίκα της βορινής κουζί-
νας” με θεατρικά δρώμενα και με συ-

νοδεία μουσικών οργάνων που έδωσε

ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. 
Οι ηθοποιοί που φρόντισαν γι’ αυτό είναι:

Βεβελέγκα Μαρία – εκπαιδευτικός/ ηθο-

ποιός, η Μαλανδρενιώτη Δέσποινα  - ηθο-

ποιός θεατρολόγος, η Ξανθοπούλου -

Καρίμαλη Λίζυ - ηθοποιός.

Οι Μουσικοί: Βασιλείου Καλλιόπη –μουσικός /

κρητική λύρα, Καρίμαλης  Razastarr Νικόλας

- τραγουδοποιός/κρουστά, Παντελίδου Μάγδα-

εκπαιδευτικός /κιθάρα, κρουστά.

Την επιμέλεια ροής και σκηνικής παρουσίας

την έκανε ο Παπαναστασάτος Παναγιώτης

–θεατρολόγος.

Φωτογράφος: Δημ. Κωνσταντόπουλος 

Ηχολήπτης: Θάνος Σκοπελίτης 

Η σκηνοθεσία είχε ένα ακόμα καταπλη-

κτικό δέσιμο και εικαστικά. Παρουσιά-

στηκε μέσα από ένα  dvd   δημιουργία του

Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης  το βιογρα-

φικό μου και εικαστικές μου δημιουργίες

των 53 χρόνων, που ανέλυσε ο Πρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης ποιητής

και λογοτέχνης Ευάγγελος Ανδρέου.

Ακούστηκε η φωνή της Ελένης και η δική

μου εναλλάξ, να λέμε κάποιες φράσεις με

της ψυχής την γλώσσα, που ταξίδευαν

αγκαλιασμένες με μια μουσική που σου

ξυπνούσε εξωπραγματικά συναισθήματα.

Ο μουσικός που έκανε την μουσική παρα-

γωγή ήταν ο Νικ. Καρίμαλης Razastarr.

Ο κόσμος που παρακολούθησε όλη

αυτή την  παρουσίαση ευτυχώς ήταν

αρκετός και ήταν ικανοποιημένος.

Το πρόγραμμα κράτησε περίπου 1.30

ώρα και το ενδιαφέρον του κόσμου

ήταν συγκινητικό.

Όλοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους

αφιλοκερδώς έχοντας μέσα τους την

σκέψη ότι “ο Θεός είναι ψηλά και βλέπει”!  

Αγγελική Τσεβά

Εικαστικός Καλλιτέχνης

Στον απόηχο μιάς εκδήλωσης

Ο Θεός είναι ψηλά και βλέπει

Ο Οδυσσέας, οι σύγχρονοι μνηστήρες και το παράδειγμα
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Είκοσι χρόνια μετά, αναμονής

είναι πολλά για μια οριοθέ-

τηση ρέματος. Μετά από 20

χρόνια λοιπόν ολοκληρώθηκε

η διαδικασία οριοθέτησης του

ρέματος Κόρμπι στη Βάρη. Το

ρέμα που την αποφράδα

ημέρα (21 Νοεμβρίου 1993)

έπνιξε τη Βάρη, κατέστρεψε

τεράστιες περιουσίες, αλλά

ευτυχώς δεν είχαμε θύματα

γιατί η καταστροφική βροχή

έπεσε τη νύχτα. 

Ηταν δήμαρχος ο Κώστας

Μπαγλατζής τότε, που ετέθη

πιεστικά η διευθέτηση του ρέ-

ματος στο Κόρμπι.

Πέρασαν δέκα χρόνια, από το

1993, όταν απήλθε από τη Δη-

μοτική Αρχή ο Κώστας Μπα-

γλατζής και έκανε το μοναδικό

απολογισμό της δημαρχιακής

του θητείας. Τον ρώτησα τότε

ανάμεσα στα άλλα και για την

οριοθέτηση του ρέματος, αλλά

η απάντηση δεν ήταν ικανο-

ποιητική. 

Πέρασαν άλλα δέκα χρόνια με

δημάρχους τον Δημήτρη Ανα-

στασίου, επί σειρά ετών Πρό-

εδρο Δημοτικού Συμβουλίου

επί Κώστα Μπαγλατζή και τον

Παναγιώτη Καπετανέα που

και τότε δεν ολοκληρώθηκε η

οριοθέτηση.

Το 2009 με απόφαση της Νο-

μαρχίας, ξεκίνησε η κατα-

σκευή δύο γεφυρών, οι οποίες

«σταμάτησαν μετά από επιτό-

πιο έλεγχο του ΣΧΟΠ  (Συμ-

βούλιο Χωροταξίας, Οικισμού

& Περιβάλλοντος), οι οποίοι

αποφάνθηκαν ότι οι γέφυρες

δεν ήταν επανδρωμένες

σωστά, όσον αφορά την

υδραυλική τους μελέτη, και

λόγω του ότι επίκειται και η

οριοθέτηση του ρέματος
Κόρμπι μέσω του ΕΣΠΑ,
έκρινε η Νομαρχία σκόπιμο να

τις ακυρώσει. (Σ.Σ. ούτε γε-

φύρι της Αρτας να ‘τανε το

ρέμα Κόρμπι. Από το 1993 που

πνίγηκε η περιοχή περιμένουν

την οριοθέτηση του ρέματος).

Η εργολαβία είχε γίνει από τη

Νομαρχία με την υπογραφή

του Νομάρχη και την ευθύνη
έφερε η Νομαρχία» (αρχείο

7ης-2009). Αλλά και τότε δεν

προχώρησε.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά,

βρισκόμαστε στην ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας. 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Βάρης-

Βούλας- Βουλιαγμένης ο κα-

θορισμός των οριογραμμών

του ρέματος Κόρμπι Βάρης,

σύμφωνα με την πρόταση που

περιλαμβάνεται σχετική με-

λέτη της Περιφέρειας Αττικής. 

Η ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας οριοθέτησης του ρέματος

Κόρμπι, από τη Λεωφόρο

Βάρης – Κορωπίου μέχρι και

την εκβολή του στην παραλία

της Βάρκιζας, ελπίζουμε, να

προχωρήσει με ρυθμούς

λαγού πλέον και όχι χελώνας

και να θωρακιστεί η περιοχή

με αντιπλημμυρικά έργα. Η αρ-

μοδιότητα ανήκει στην Περι-

φέρεια Αττικής.

Ό Δήμαρχος Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης,  Σπύρος Πανάς

επεσήμανε: «Η διευθέτηση

του ρέματος Κόρμπι θα συμ-

βάλει στην αντιπλημμυρική

θωράκιση της περιοχής και θα

δώσει λύση σε ένα χρόνιο

πρόβλημα των κατοίκων της.

Παρά το ότι η Περιφέρεια είναι

αρμόδια για την υλοποίηση

του έργου, στόχος μας είναι

να διερευνήσουμε όλους τους

διαθέσιμους τρόπους χρημα-

τοδότησης, προκειμένου να

εξασφαλιστούν οι πόροι και να

υλοποιηθεί το συντομότερο

δυνατόν.»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος Κόρμπι Βάρης

Η συζήτηση αφορούσε τα σχολεία του Κορωπίου, στο δη-
μοτικό συμβούλιο της 24ης Απριλίου. Γόνιμος διάλογος.
Στο 3ο δημοτικό προβλέπεται αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων στο ισόγειο, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο, ενημέ-
ρωσε ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης, τονίζοντας ότι «οι
υποδομές έρχονται με μια υστέρηση στην πόλη μας».
Μίλησε για την απογραφή, που πονηρά οι κυβερνώντες,
δεν εφαρμόζουν τα τελευταία στοιχεία, όπου η ανάπτυξη
στην Ανατ. Αττική έχει δώσει υπερδιπλάσια νούμερα και θα
ελάμβαναν οι Δήμοι περισσότερα έσοδα από τους αυτοτε-
λείς πόρους.
Ο Αντιδήμαρχος Μ. Γρινιεζάκης βλέποντας μακριά, πρό-
τεινε να «κρατήσουμε γη, τώρα που μπορούμε στην Αγία
Μαρίνα. Αύριο δεν θα υπάρχει».
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αριστείδης Γκί-
κας εξήγησε ότι: «η εποχή σήμερα, με τις χαμηλές αντικει-
μενικές αξίες, προσφέρεται, είναι ευκαιρία να αποκτήσει ο
Δήμος χώρους, γιατί ο πληθυσμός αυξάνει. Καλό είναι να
σχεδιάζεται το μέλλον του Δήμου».

Το θέμα αφορούσε διαγραφή των προσαυξήσεων από οφει-
λές ύδρευσης σε ονομαστικούς δημότες. Ετσι ο δημοτικός
σύμβουλος της πλειοψηφίας Γ. Σπέλλας πρότεινε: «μόνο
αν υπάρχει οικονομική αδυναμία αποδεδειγμένα, να αφαι-
ρούνται οι προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης
και να το μάθει και ο κόσμος».
Μαζί του συμφώνησαν και πολλοί άλλοι σύμβουλοι και από
την πτέγυρα της αντιπολίτευσης, όπως ο Π. Σουρλατζής
που σημειώσε ότι δεν «μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν
δεν καθίσουμε να φτιάξουμε επιτροπές που θα ασχοληθούν
με τέτοιεα θέματα.  Δεν γνωρίζουμε αν οι αιτούντες δια-

γραφής προσαυξήσεων έχουν πράγματι αυτή την ανάγκη».
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθ. Πουλάκης, εξήγησε ότι
πρέπει να γίνει κανονιστική για ανωτέρα βία και να αφορά
μόνο τις προσαυξήσεις.

Kαι η ατάκα: «Μήπως η Επιτροπή πρέπει να ψάξει από την
άλλη πλευρά. Ποιοι δεν έχουν ανάγκη πλέον σήμερα», από
τον Σωτ. Λάμπρου.

Διαπαραταξιακή για την νομική 

εκπροσώπηση του Δήμου
Τον ορισμό δικηγόρων είχε θέμα το Δ.Σ.,  οι οποίοι θα δια-
χειριστούν την υπόθεση της ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ που διεκδικεί
από το Δήμο 12 εκατομ. € άνευ τόκων για μελέτες που έχει
σχεδιάσει για το Δήμο και βρίσκονται στα δικαστήρια επί

σειρά ετών. Ο δικηγόρος Πουλαντζάς που είχε αναλάβει
την υπόθεση συνταξιοδοτήθηκε και μπορεί να αναλάβει η
κόρη του, την οποία δεν γνωρίζει ουδείς εκ της Δημοτικής
Αρχής!

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τον προβληματισμό του,  γιατί «τα
χρήματα είναι πολλά. Χρειάζεται σοβαρότατη νομική κά-
λυψη». Ιδιαίτερα όπως είπε, μετά το καμπανάκι που είχε
χτυπήσει ο κος Κουλάκος, το Δεκέμβριο...
Ο Βαγγ. Ρεμπάπης ζήτησε να έρθει για ενημέρωση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο το θέμα, να μάθει ο κόσμος, τι χρήματα
έχει πάρει ο Πουλαντζάς και τί έχει γίνει.
Ο Αντ. Ντούνης πρότεινε να συγκροτηθεί η Διαπαρατα-
ξιακή Επιτροπή, που έχει οριστεί να εξετάζει περιπτώσεις
πάνω από 400.000 € με νομικούς και να γίνει μία συζήτηση
επ’ αυτού και έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα.

Αννα Μπουζιάνη 

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

Βαρύ φορτίο, για το Δήμο Κρωπίας, οι δικαστικές υποθέσεις

Διακυβεύονται πολλά εκατομμύρια
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Με τη δεύτερη θέση σε δύο

κατηγορίες, ανάμεσα σε

244 σχολεία, διακρίθηκε το

3ο Νηπιαγωγείο Μαρκό-

πουλου, στον Πανελλήνιο

Καλλιτεχνικό -Μαθητικό

Διαγωνισμό με θέμα:

«Νερό, είσαι θησαυρός!»,

που οργάνωσε το Μουσείο

Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

και το εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα της Τράπεζας Κύ-

πρου «Οίκαδε».

Το 3ο Νηπιαγωγείο Μαρκό-

πουλου, αναλυτικότερα,

απέσπασε τη δεύτερη θέση,

τόσο στην κατηγορία «Βρα-
βεία Κατασκευών», όσο και

στην κατηγορία «Βραβεία
Ζωγραφικής/Κολάζ», ξεχω-

ρίζοντας ανάμεσα σε 244

σχολεία πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης, καθώς και καλλιτεχνικά

εργαστήρια όλης της

χώρας, που έλαβαν μέρος

στον διαγωνισμό!

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι

το γεγονός της πολύ μεγά-

λης απήχησης του διαγωνι-

σμού, ο οποίος ξεκίνησε το

Σεπτέμβριο του 2012 και

μέσα σε λίγους μήνες, συγ-

κέντρωσε συνολικά 2.500

ατομικά και ομαδικά έργα,

αποδεικνύοντας την ευαι-

σθητοποίηση των μαθητών

για το περιβάλλον.

Την αξιολόγηση των έργων

ζωγραφικής, κολλάζ, φωτο-

γραφιών και κατασκευών,

πραγματοποίησε 7μελής

επιτροπή, αποτελούμενη

από διακεκριμένες στον

τομέα τους προσωπικότη-

τες, η οποία ομολόγησε

πως το σύνολο των έργων

ήταν υψηλού επιπέδου,

πλούσια σε φαντασία και

δημιουργικότητα.
Η τελετή βράβευσης, έλαβε

χώρα 20/4  στη Στοά του Βι-

βλίου (Αθήνα), όπου παρευρέ-

θηκαν οι εκπρόσωποι του

Νηπιαγωγείου:  Σχολική σύμ-

βουλος της 54ης Περιφέρειας

Αν. Αττικής Ελένη Μέλλου, η

Προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγω-

γείου Μαρκόπουλου Κόλια

Αφροδίτη και η νηπιαγωγός

Σόνια Μαυρίδου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

συγχαίρει θερμά το 3ο Νη-

πιαγωγείο Μαρκόπουλου,

πρωτίστως για τη συμμε-

τοχή του στον Πανελλήνιο

Μαθητικό Καλλιτεχνικό Δια-

γωνισμό «Νερό, είσαι θη-

σαυρός!» και ιδιαιτέρως, για

τη βράβευσή του σε δύο κα-

τηγορίες.  

Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό -Μαθητικό Διαγωνισμό

2ο Βραβείο με θέμα: “Νερό, είσαι θησαυρός”

Στο 3ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου

Ἡ Ἐταιρεία Μουσειακῶν Σι-

δηροδρόμων Ἀττικῆς ἱδρύ-

θηκε τό 2002 καί προῆλθε

ἀπό τόν πάλαι ποτέ Τομέα

Μουσειακοῦ τοῦ Συλλόγου

Φίλων Σιδηροδρόμου. Ἥδη

ἀπό τό 1995 τά μέλη της δρα-

στηριοποιήθηκαν σέ ἐρασιτε-

χνική σιδηροδρομική

δραστηριότητα σέ τμήματα

τῆς γραμμῆς Λαυρίου. 

Ἐπίσης συμμετέχουν

ἐκτενῶς σέ ἀντίστοιχες προ-

σπάθειες στά ἀδρανοῦντα

μετρικά δίκτυα Αιτωλοακαρ-

νανίας, Πελοποννήσου καί

Θεσσαλίας. 

Τό 2003 θεσμοθετήθηκε ἡ
δράση της ἐπί 17 χλμ.

γραμμῆς μεταξύ Μαρκόπου-

λου καί Δασκαλιοῦ σέ συμ-

φωνητικό μέ τήν ἰδιοκτήτρια

τῆς ὑποδομῆς Κτηματική

Ἐταιρεία Δημοσίου.

Zητούνται εθελοντές που θα

ήθελαν να προσφέρουν στη

δράση αυτή.

τηλ. 2106020026 -

vakiousi@otenet.gr

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ξενάγηση διαμαρτυρίας ενάντια στην εκποίηση του ναού του

Απόλλωνα Ζωστήρα  οργάνωσαν με πρωτοβουλία της “Εναλλα-

κτικής Δράσης”, πολλές συλλογικότητες του Δικτύου Σαρωνι-

κού* την Κυριακή 21 Απριλίου. 

Την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης  των κοινωνικών κινημάτων,

της επιστημονικής κοινότητας και γενικότερα όλων των πολιτών

τόνισε  ο Μάκης Σταύρου, αρχαιολόγος και μέλος της γραμμα-

τείας του Δικτύου Προστασίας Σαρωνικού  κατά τη διάρκεια της

ξενάγησης στο ναό.

Η ξενάγηση έγινε στο ναό και στην οικία του ιερέως, ένα πολύ

σημαντικό μνημείο κοντά στο Ναό και έξω από την περίφραξη

του Αστέρα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπως

αναφέρθηκε ο ομιλητής, σημειώνει: τι είδους προστασία “προ-

στασία” του  μνημείου  μπορεί να υπάρξει όταν οι όροι χρήσης

και δόμησης στον περιβάλλοντα χώρο, που αποτελεί αναπό-

σπαστο στοιχείο του μνημείου, μπορούν  σύμφωνα με τους μνη-

μονιακούς νόμους  να διαμορφωθούν κατά το δοκούν από τον

όποιο επενδυτή;  -Υπάρχει “ανάδειξη” σε   έναν ναό, που βρί-

σκεται μέσα σε ιδιωτική έκταση και στον οποίο η πρόσβαση

στους επισκέπτες εξαρτιέται από τη βούληση του ιδιοκτήτη;

- Τι σημαίνει τελικά “δημόσια περιουσία”, όταν ολόκληρη η

έκταση του “Αστέρα”, με τον αιγιαλό, την παραλία, τον περιβάλ-

λοντα χώρο του μνημείου, και ένα από τα ελάχιστα άκτιστα ση-

μεία του παραλιακού μετώπου της Αττικής μαζί με το πλησίον

στην ακτή ευρισκόμενο νησί Φλέβες εκποιείται σε ιδιώτες;

- Για ποιον λόγο, ενώ ο ναός έχει γύρω του – με βάση την

ισχύουσα κήρυξη- ζώνη προστασίας 100 μ., ανοίγει τώρα θέμα

αναοριοθέτησής της;».

Οι φορείς και οι κάτοικοι ζητούν:  

α) Να γίνει ενοποίηση όλων των αρχαιολογικών μνημείων που

βρίσκονται στην έκταση του Αστέρα, να περιφραχθούν και να

αποτελέσουν αυτοτελή αρχαιολογικό χώρο με ξεχωριστή εί-

σοδο.

β)Να σταματήσει κάθε διαδικασία εκποίησης της πευκόφυτης με

θαυμάσιες ακτές και μοναδικής αισθητικής χερσονήσου της Βου-

λιαγμένης, όπως και του νησιού Φλέβες

γ) Η χερσόνησος μαζί με το νησί να ανακηρυχθεί σε οικολογικό

πάρκο όπως προτείνει η μελέτη του Πολυτεχνείου του 2004.
* Οικολογική Συνεργασία Παλαιού Φαλήρου, Ενότητα Σαρωνικού, Επιτρο-

πής Νέας Μάκρης- Μαραθώνα Εναλλακτικής Δράσης και των Εθελοντών

του π. κάμπινγκ της Βούλας

Ζητούνται Εθελοντές για τον σιδηροδρομικό σταθμό Κορωπίου

Tα Γυμνάσια του Δήμου Παλλήνης στη Γαλλία

Την φετινή σχολική χρονιά τρία σχολεία του Δήμου Παλλήνης,   1ο Γυμνάσιο Γέρακα, 3ο

Γυμνάσιο Γέρακα και Γυμνάσιο Ανθούσας, βρέθηκαν στη Γαλλία σε  ένα διασχολικό πο-

λιτιστικό πρόγραμμα με θέμα: «Κάστρα στην Ελλάδα και την Γαλλία».
Οι υπεύθυνες  καθηγήτριες Γαλλικής Φιλολογίας, Βάσια Γερμανού,  Άννα Σακκογιάννη

και  Χρυσούλα Μούσιου, επέλεξαν το συνδυασμό

των κάστρων της Ελλάδας με αυτά της Γαλλίας και

από 12 έως 16/4 βρέθηκιαν στη Γαλλία.

Οι εντυπώσεις των παιδιών ήταν καταπληκτικές,

αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες από το σύνολο

του ταξιδιού. 

Το πολιτιστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με εκδή-

λωση, που θα γίνει στις 18 Ιουνίου,  στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Γέρακα,
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Αγαπητοί Συμπολίτες!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με ιδιαίτερη χαρά και υπε-
ρηφάνεια, σας ενημερώνει, ότι μετά από σκληρή
προσπάθεια τριών μηνών, τόσο σε διοικητικό, όσο
και σε πολιτικό επίπεδο, πέτυχε να εκταμιεύσει για
λογαριασμό του, ως έκτακτη οικονομική επιχορή-
γηση απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσό των
11,65 Εκατομμυρίων Ευρώ! 
Τα χρήματα αυτά, μας δόθηκαν εφ’ άπαξ, για την
εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών του
Δήμου Μαρκοπούλου. 
Ήδη προχθές, εκταμιεύθηκε και πληρώθηκε στην
ΕΥΔΑΠ, το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους
μας προς αυτήν, ύψους 10,23 εκατομμυρίων
Ευρώ!
Είναι προφανές, ότι πρόκειται για μια τεράστια
επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, η οποία κατάφερε
στην χειρότερη οικονομική συγκυρία της χώρας
μας, να σβήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
χρεών του Δήμου μας και σχεδόν το 70% του συ-
νολικού χρέους των 18 εκατομμυρίων Ευρώ, που
είχαν συσσωρεύσει οι προηγούμενες Δημοτικές
Αρχές, σε πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες!
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι δημότες μας,
για να μπορούν να συγκρίνουν, ότι για τον ίδιο
σκοπό (εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών) το
Υπουργείο Εσωτερικών, επιχορήγησε συνολικά,
εκατόν σαράντα (140) Δήμους της χώρας, με διά-
φορα ποσά.
Η μεγάλη και ιδιαίτερη επιτυχία του Δήμου Μαρ-
κοπούλου, έγκειται στο γεγονός, ότι είμαστε ένας

απ’ τους ελάχιστους Δήμους της χώρας, που η δο-
θείσα επιχορήγηση είναι τόσο μεγάλη, ώστε να
εξοφλείται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών μας, ενώ με κριτήριο το χρηματικό ποσό επι-
χορήγησης ανά κάτοικο, (Ευρώ ανά κάτοικο),
είμαστε ο τρίτος (3ος) Δήμος, ανάμεσα στους εκα-
τόν σαράντα (140) Δήμους όλης της χώρας!!
Αγαπητοί Συμπολίτες!
Για να υπάρξει αυτό το τεράστιο οικονομικό επί-
τευγμα, υπήρξε μια οργανωμένη και σε βάθος
χρόνου δουλειά, για την οποία δούλεψαν εξαιρε-
τικά συγκροτημένα, τόσο οι Οικονομικές Υπηρε-
σίες του Δήμου Μαρκοπούλου, όσο και η Δημοτική
Αρχή. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδι-
αίτερα, ορισμένους ανθρώπους, που αφιέρωσαν
πολλές δεκάδες ώρες, σκληρής εργασίας και προ-
σπάθειας.

Ευχαριστώ καταρχήν, τα στελέχη της Οικονομικής
μας Υπηρεσίας, που ενεπλάκησαν εξαιρετικά δρα-
στήρια, με ιδιαίτερη ευθύνη και σοβαρότητα, σ’
αυτή την προσπάθεια:
Τον αν. Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Μαρκοπούλου, Γιώργο Νικολάκη, την
αν. Προϊσταμένη Λογιστηρίου, Φελίσια Κούτρα,
τον Υπεύθυνο Πληρωμών, Χρήστο Πετούρη, και
βέβαια την Ειδική Ταμία, Μαρία Κατσίκη!

Σε πολιτικό επίπεδο, μετά τις συζητήσεις, που είχα
για το συγκεκριμένο θέμα, αρχικά με τα στελέχη

του Γραφείου του και τελικά με τον Υπουργό Εσω-
τερικών, κο Ευριπίδη ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, θέλω να τον
ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά, γιατί άκουσε με ξε-
χωριστό ενδιαφέρον, προσοχή και (εκ του αποτε-
λέσματος) εξαιρετικά θετικά, τα αναλυτικά
επιχειρήματά μας, για την αναγκαιότητα, της πολύ
υψηλής επιχορήγησης του Δήμου Μαρκοπούλου!
Τέλος, οφείλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία, στην συγ-
κεκριμένη προσφορά του συναδέλφου Δημοτικού
Συμβούλου, κου Χρήστου Δρίτσα. Επί τρεις ολό-
κληρους μήνες, είχε αναλάβει σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση, την διεκπεραίωση σειράς κρίσιμων
επαφών και συναντήσεων, με στελέχη του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομι-
κών, τις οποίες έφερε με εξαιρετική επάρκεια, σε
αίσιο τέλος.
Είναι βέβαιο, ότι του πιστώνεται προσωπικά, ένα
σημαντικό μέρος, αυτού του ιδιαίτερα φιλόδοξου
και απόλυτα επιτυχημένου, οικονομικού και πολι-
τικού εγχειρήματος!

Αγαπητοί Συμπολίτες!
Στο παραπάνω επίτευγμα, έρχονται τον τελευταίο
μήνα να προστεθούν, δύο νέες, πολύ σημαντικές
επιτυχίες μας! 
Η προέγκριση Δημοπράτησης του υποέργου «Δί-
κτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόλεως Μαρκο-
πούλου – Β’ φάση», η υλοποίηση του οποίου, θα
καλύψει το 95% των κατοίκων της πόλης του
Μαρκοπούλου, εξασφαλίζοντας συνδέσεις για
9.500 κατοίκους συνολικά. Η ανάδειξη μέσα από
διεθνή διαγωνισμό και η εγκατάσταση του εργο-
λάβου για να ξεκινήσουν τα έργα, αναμένεται στα
τέλη (Νοέμβρης-Δεκέμβρης), αυτής της χρονιάς.
Επίσης, μετά από επίπονες προσπάθειες της Δη-
μοτική Αρχής, η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργα-
νισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, ενέκρινε το
Σχέδιο Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου, συμπεριλαμ-
βανομένων και των (οικονομικά σωτήριων) προ-
τάσεων του Δήμου Μαρκοπούλου και του
Συνεταιρισμού «ΜΑΡΚΟ», για την ήπια πολεοδο-
μική αξιοποίηση της «Πούντας», με συντελεστή
δόμησης 0,2.

Πιστεύουμε, ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, μετά τις
αναγκαίες διαδικασίες, το αναθεωρημένο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο, θα έχει δημοσιευτεί στο
Φ.Ε.Κ, λύνοντας πάρα πολλά απ’ τα πολεοδομικά
προβλήματα της τελευταίας δεκαετίας και θα ανα-
ζωογονήσει την τοπική οικονομία, μέσα από τις
προβλεπόμενες χρήσεις πολεοδομημένης  γης και
τις οικιστικές επεκτάσεις του υφιστάμενου Σχεδίου

Πόλης.
Τέλος, να υπενθυμίσουμε, ότι στους 27 μήνες, που
έχουμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου Μαρ-
κοπούλου, έχουν ήδη καταγραφεί τα εξής έργα:
Νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη.
Νέος Πολιτιστικός Πολυχώρος στο Πόρτο Ράφτη. 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, που εξυπηρετεί περίπου
400 συνδημότες μας.
Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου στο Πόρτο Ράφτη, με ετήσια έσοδα 300.000
Ευρώ. 
Είσπραξη 3.000.000 Ευρώ, από τα επί χρόνια ανεί-
σπρακτα, Λατομικά Τέλη. 
- Ολοκλήρωση κατά 80%, του νέου Τριτοβάθμιου
Βιολογικού Καθαρισμού, στην περιοχή Μερέντα.
Οικονομική εξυγίανση της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης, με αποπληρωμή του ελλείμματος του
2010 (413.000 Ευρώ), σημείωση κερδοφορίας και
υψηλού ταμειακού υπολοίπου το 2011 (240.000
Ευρώ) και επίτευξη επιπλέον αύξησης εσόδων το
2012, σε σχέση με το 2011, περίπου 15%.
- Δημιουργία νέου Χώρου Εκδηλώσεων 140 ατό-
μων, πάνω από το Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».
- Ριζική ανακαίνιση του Κινηματοθέατρου «Άρτε-
μις». 
Έγκριση πρότασης (η πρώτη σε όλη την Ελλάδα),
μετά την τεχνική ωρίμανση και την προοπτική άμε-
σης χρηματοδότησης, κατασκευής Κολυμβητη-
ρίου, δίπλα στο γήπεδο της ΜΑΡΚΟ.
Εξόφληση χρεών, της τάξεως των 150.000 Ευρώ
του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και επίτευξη θετικού
απολογισμού του. 
Ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων, με επτά (7) επι-
πλέον προκάτ αίθουσες, για την κάλυψη των απα-
ραίτητων αναγκών. 
Λειτουργία προγραμμάτων Αθλητισμού και Πολι-
τισμού, με συμμετοχή 650 δημοτών και λίστα ανα-
μονής άλλων 350 δημοτών. 
Συντήρηση ένδεκα (11) δρόμων και κατασκευή πε-
ζοδρομίων, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη.
Επανέναρξη των εργασιών, για την δημιουργία
κερκίδων στο γήπεδο της «ΜΑΡΚΟ» και αιθου-
σών, κάτω από αυτές.
Εξασφάλιση 260 περίπου θέσεων εργασίας σε
ανέργους, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων.
Καλοκαιρινές Πεζοδρομήσεις και δεκάδες μουσι-
κές και θεατρικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο θέα-
τρο «Σάρα». 

Αγαπητοί Συμπολίτες!
Όπως ήδη έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, γνω-
ρίζουμε ταυτόχρονα και τις υποκειμενικές ελλεί-
ψεις και αδυναμίες μας, αλλά και ορισμένα, πολύ
ενοχλητικά προβλήματα της καθημερινότητας:
(π.χ. πολλοί δρόμοι με λακκούβες, που έχουν
πάνω από δέκα χρόνια να συντηρηθούν και τώρα
δυστυχώς, δεν υπάρχουν, ούτε περισσεύουν χρή-
ματα για νέες ασφαλτοστρώσεις). 
Δίνουμε όμως την υπόσχεση σε όλους σας, ότι θα
συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια,
το δύσκολο έργο της διοίκησης του Δήμου Μαρ-
κοπούλου, στις σημερινές εξαιρετικά σκληρές οι-
κονομικές συνθήκες! Τα όποια υπαρκτά περιθώρια
για ουσιαστικές βελτιώσεις, θα τα εξαντλήσουμε.
Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Πανηγυρίζει ο Δήμος Μαρκοπούλου για την
για την έκτακτη επιχορήγηση 11,65 εκατομμύρια €

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, αισθάνεται ιδιαίτερα

ικανοποιημένος, γιατί απέδωσε η τρίμηνη σκληρή «διαπραγμάτευση» σε

διάφορα επίπεδα (όπως σημειώνει), και πέτυχε την εκταμίευση μιας με-

γάλης έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερι-

κών που φτάνει τα 11,65 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι με επιστολή του που απευθύνεται στους πολίτες γράφει:

O Υπουργός Εσωτερικών,  Ευ-

ριπίδης Στυλιανίδης, υπέ-

γραψε απόφαση για τη

χορήγηση ποσού

26.974.097,00 ευρώ στις Περι-

φέρειες της χώρας αποκλει-

στικά για την εξόφληση

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών

τους προς τρίτους, η οποία

αποτελεί τη β’ δόση των

58.000.000,00 ευρώ που

έχουν συνολικά εγκριθεί για

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

των Περιφερειών.

Ανάμεσά τους και η Περιφέ-

ρεια Αττικής με 5.775.116,00.

Η  επιχορήγηση αυτή θα κατα-

νεμηθεί στους Λογαριασμούς

των Περιφερειών με χρημα-

τική εντολή προς το ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσω-

τερικών, ενέκρινε την επιχο-

ρήγηση συνολικού ποσού

109.975.076,00 σε 27 Δήμους

της χώρας με σκοπό την κά-

λυψη των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεών τους, όπως

αυτές είχαν διαμορφωθεί έως

30/09/2012.

Ανάμεσα στους Δήμους και ο

Δήμος Μαραθώνα με

33.430.739,00 € και ο Δήμος

Ωρωπού με  3.859.942,00 €

Η  κατανομή των ποσών στους

δικαιούχους δήμους έχει ως

εξής:

Οι ωφελούμενοι Δήμοι πρέπει

να προχωρήσουν σε δημιουρ-

γία ειδικού λογαριασμού στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων προκειμένου να διευ-

κολυνθεί η παρακολούθηση

της διαδικασίας πληρωμών και

η διενέργεια των σχετικών

ελέγχων από το Υπουργείο

Εσωτερικών.

Με την παρούσα υπογραφή

του Υπουργού ολοκληρώνεται

η ένταξη 167 δήμων και 13 Πε-

ριφερειών στην ειδική επιχο-

ρήγηση για την εξόφληση

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών

τους προς την αγορά και τις

τοπικές κοινωνίες, συνολικού

ύψους 784.973.510,00 ευρώ.

“Ενεση” 137 εκατ. € 

για ληξιπρόθεσμα χρέη των Δήμων
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MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

κοντά σας και στη

γειτονιά σας, φιλικά

και οικονομικά

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

40 χρόνια σε μας, η ποιότητα συναντά την παράδοση!
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Συγκλήθηκε το Συντονιστικό Οργανο

Πολιτικής Προστασίας της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (

ΣΟΠΠΕ), στις 18 Απριλίου υπό την προ-

εδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Ατ-

τικής Χρυσάνθης Κισκήρα με θέματα: 

α) τον απολογισμό της χειμερινής πε-

ριόδου και 

β) το σχεδιασμό και τις δράσεις της

Πολιτικής Προστασίας για την πρό-

ληψη και αντιμετώπιση των δασικών

πυρκαγιών εν όψει της καλοκαιρινής

περιόδου. 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθησαν ο

υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας Περιφ. Ανατολικής Αττικής Α. Κοτσιώ-

ρης, οι διοικητές από τα τοπικά

πυροσβεστικά τμήματα, οι αστ. δ/ντες των

Δ/νσεων Αστυνομίας Νοτιοανατολικής και

Δυτικής Αττικής, διοικητές και εκπρόσωποι

των τμημάτων Τροχαίας περιοχών Αγ. Πα-

ρασκευής, Κηφισιάς και Αττικής Οδού, εκ-

πρόσωποι από τα Λιμεναρχεία Ραφήνας &

Λαυρίου καθώς από το Θ’ Λ.Σ. Βουλιαγμέ-

νης, από τη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττι-

κής και τη Δ/νση Συντονισμού και

Επιθεώρησης Δασών, από τα Δασαρχεία

Λαυρίου, Πάρνηθας, Πεντέλης και Καπαν-

δριτίου, τις «Αττικές Διαδρομές», ο Περι-

φερειακός Σύμβουλος Δ. Μπαρούτας,

Αντιδήμαρχοι αρμόδιοι για την Πολιτική

Προστασία από τους Δήμους της Ανατ. Ατ-

τικής και εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώ-

σεων.

Ολοι οι εκπρόσωποι έθεσαν τα ζητήματα

που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανα-

φέρθηκαν οι τομείς που χρειάζεται μεγαλύ-

τερη προσπάθεια και ενίσχυση, όπως είναι η

ενημέρωση των πολιτών με στόχο την πρό-

ληψη, το κλείσιμο των δρόμων κατά τις ημέ-

ρες πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης

πυρκαγιάς κ.α.

Φέτος, η  Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-

κής Αττικής βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα

για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκα-

γιών, τόνισε στην εισήγησή της η Χρ. Κι-

σκίρα στην εισήγησή της, γιατί «ξεκινήσαμε
έγκαιρα  την προετοιμασία και το συντονι-
σμό των ενεργειών μας». 
Οσο για το φετεινό χειμώνα, ο οποίος ήταν

ήπιος από πλευράς χιονοπτώσεων, τόνισε η

Αντιπεριφερειάρχης,  ότι υπήρχε από όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς «υψηλό αί-
σθημα καθήκοντος, ειδικά κατά τα πολύ σο-
βαρά συμβάντα των ισχυρών
βροχοπτώσεων της 30ης Δεκεμβρίου 2012
και 22ας Φεβρουαρίου 2013». 
Σημείωσε ακόμη η  Χρ. Χρυσάνθη Κισκήρα

ότι: 

«Ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς
από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει δια-
πιστωθεί ότι είναι μεγάλος. Σύμφωνα δε, με
τα στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο πο-
σοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέ-
λεια. 
Η αντιμετώπιση του προβλήματος των δα-
σικών πυρκαγιών, για την προστασία πολι-

τών, οικισμών και δασών  προϋποθέτει:
Α) την κατ’ ανάγκη εμπλοκή και συντονι-
σμένη δράση πολλών υπηρεσιών και φο-
ρέων και
Β) την αποδοχή ότι η προληπτική οργά-
νωση είναι το σημαντικότερο στοιχείο της
όλης προσπάθειας.

Αναφέρθηκε σε ενέργειες που έχουν γίνει

για την καλύτερη προετοιμασία. Πιο συγκε-

κριμένα: 

1. Έχουμε παραχωρήσει στους Δήμους

Ωρωπού, Μαραθώνα, Παλλήνης, Σαρωνι-

κού και Διονύσου τα διαθέσιμα μηχανήματα

έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.

Αττικής, δηλαδή εκσκαφείς, εκσκαφείς –

φορτωτές, πυροσβεστικά οχήματα τύπου

ντακότα, κ.α.

2. Ο διαγωνισμός για τον καθαρισμό των

ρεμάτων έγινε στις 05/04/13. Ολοκληρώ-

θηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών και

στη συνέχεια μέχρι 15/05/13 θα ανοίξουν οι

οικονομικές προσφορές και θα αναδειχθεί

ο ανάδοχος. Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος

από Ελεγκτικό Συνέδριο (μέγιστος χρόνος

1 μήνας) και θα ακολουθήσει η υπογραφή

της σύμβασης.

Αναφορικά με το έργο της αποψίλωσης, εκ-

δόθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επι-

τροπής για το διαγωνισμό και τις επόμενες

μέρες θα δημοσιευθεί η σχετική προκήρυξη

για την εκτέλεση του έργου. Το έργο ανα-

μένεται να ξεκινήσει τέλος Μαΐου. 

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η πρόληψη.

Έτσι,  θα πρέπει και οι πολίτες από τη μεριά

τους να ευαισθητοποιηθούν, να συμμορφω-

θούν με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρε-

σιών και να μην προχωρούν στην καύση

ξερών χόρτων καθ’ όλη την αντιπυρική πε-

ρίοδο. 

Δρομολογημένα 

αντιπλημμυρικά έργα
Ακόμη ενημέρωσε ότι έχουν εντάξει αντι-

πλημμυρικά έργα στην Ανατ. Αττικής συνο-

λικού προϋπολογισμού 58 εκατμ. € που θα

εκτελεστούν από την Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατολικής Αττικής. Αυτά είναι:

1. «Κατασκευή Δικτύων απορροής όμβριων

υδάτων Δήμου Παιανίας. Β΄ Φάση» με

προϋπολογισμό (Π/Υ) 27.050.000,00 €

2. «Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων στις πε-

ριοχές Αγίας Άννας – Γερόβουνου

Δήμου Αχαρνών» (Π/Υ)  8.475.00,00 €

3. «Αποχέτευση Ομβρίων Αναβύσσου.

Τμήμα Περιοχής Επέκτασης Α’ Κατοι-

κίας Αναβύσσου» (Π/Υ)  16.000.00,00 €

4. «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής

Προστασίας Τμήματος του Ρ. “Ξερεας”

Δήμου Κρωπίας Αττικής», (Π/Υ)

6.098.319,32 €.

Επίσης, τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο, εν-

τάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα αποχέτευσης ομ-

βρίων στους Δήμους Παλλήνης, Σαρωνι-

κού, Ωρωπού &

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συνολικού

Π/Υ 14 εκατομμ. ευρώ με φορείς υλοποί-

ησης τους ιδίους. Και έχουν καταθέσει επί-

σης αρκετές προτάσεις ώριμων έργων για

ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

Ο  Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Περιφέρειας Αττικής Αθ. Ρούμπος αναφέρ-

θηκε στις ενέργειες που έχει προβεί το Πυ-

ροσβεστικό Σώμα εν’ όψει της αντιπυρικής

περιόδου και τόνισε με τη σειρά του, τη ση-

μασία της πρόληψης για την αποφυγή πρό-

κλησης πυρκαγιάς. 

Εργα προς ένταξη

μέσω ΕΣΠΑ

• «Κατασκευή Αγωγών Απορροής Ομβριων

Υδάτων Οδού Μεγ. Αλεξάνδρου Β Φάση»

(Δήμος Διονύσου)

• «Δίκτυο αγωγών Ομβρίων στην περιοχή

“Αγ. Κωνσταντίνος ”Δήμου Ωρωπού»

• «Αποστράγγιση του Ανατολικού Τμήματος

Πόλης Κορωπίου»

• «Διευθέτηση των ρεμάτων Μάριζας και

Παπαχωραφίου Δήμου Παλλήνης»

• «Διευθέτηση του ρεμάτος  Λεονταρίου

(Μιχαλινούς) του Δήμου Παλλήνης»

• «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προ-

στασίας Ρέματος ‘‘ Μαυροσουβάλας (Ρ1)’’

και Συνοδών Έργων» Δήμου Ωρωπού

• «Διευθέτηση ‘‘Καινούριου’’ ρέματος

Δήμου Μαραθώνα»

• «Κατασκευή διευθέτησης ρέματος Σέχρι

Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού»

• «Κατασκευή διευθέτησης ρέματος Κακό-

ρεμα Κάλαμος Ωρωπού»

• «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προ-

στασίας Ρεμάτων και Συνοδών Έργων στο

Δήμο Ωρωπού»

• «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομ-

βρίων υδάτων στην τοπική κοινότητα Βαρ-

νάβα του Δήμου Μαραθώνα»

• «Διευθέτηση Ρεμάτος Κόρμπι απο Λ.

Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή »

• «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομ-

βρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρω-

πού του Δήμου Ωρωπίων»

Καθώς και τις εξής μελέτες έργων:

• «Συμπληρωματικά Αντιπλημμυρικά Έργα

Ασωπού Ποταμού»

• «Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων

Περιοχής Βουρλέζας Πόρτο Ράφτη»

Αισιόδοξη η Αντιπεριφερειάρχης 

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα περισσότερα
από τα παραπάνω έργα θα ενταχθούν στο
ΕΣΠΑ και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην
αντιπλημμυρική θωράκιση της Αν. Αττικής»,
δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Απολογισμός έργου και σχεδιασμός δράσης 
Σε ετοιμότητα η Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής

Eξι δρομολογημένα έργα 

(αντιπλημμυρικά  - αποχετευτικά) 
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Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο

φύλλο ξεκίνησε η λειτουργία της Τράπεζας

Χρόνου με έδρα το Δήμο Μαρκοπούλου

στα πλαίσια της Διαδημοτικής Σύμπραξης

με το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυ-

χιατρικής και Περίθαλψης «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛ-

ΛΑΣ».

Είναι μια πρωτοβουλία των Δήμων  Μαρκο-

πούλου, Σπάτων-Αρτέμιδος και Κρωπίας.

Η Τράπεζα Χρόνου, δημιουργήθηκε σε μια

εποχή που έχει επικρατήσει η αποξένωση

των ανθρώπων,  με την οικονομική κρίση να

ταλαιπωρεί την πλειοψηφία των ελληνικών

νοικοκυριών. Εφαρμόζεται ήδη, σε διάφο-

ρες χώρες του εξωτερικού (Η.Π.Α., Ισπανία,

Αγγλία, Αργεντινή), καθώς και σε πολλές

περιοχές της Ελλάδας. Στόχος της δομής,

είναι να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμε-

τωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότη-

τας και να τους φέρει πιο κοντά. 

Τί είναι η Τράπεζα Χρόνου; 

Είναι μία εναλλακτική μορφή οικονομίας,

που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

και στην αλληλεγγύη  μεταξύ των μελών.

Με αυτόν τον τρόπο, καταργείται το χρήμα

και ως νέα μονάδα συναλλαγής, ορίζεται ο

χρόνος. Δημιουργείται έτσι, ένα δίκτυο αν-

ταλλαγής υπηρεσιών, όπου το κάθε μέλος

θα μπορεί να προσφέρει και να λάβει τις

υπηρεσίες που επιθυμεί. Για τις υπηρεσίες

που παρέχει κάθε μέλος, θα πιστώνονται

στο λογαριασμό του αντίστοιχες μονάδες

χρόνου, τις οποίες μετέπειτα μπορεί να

εξαργυρώσει όποτε θέλει, δεχόμενος υπη-

ρεσίες που τον ενδιαφέρουν.

Παράδειγμα: ένας Ηλεκτρολόγος μπορεί να

διορθώσει τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού

ενός Λογιστή για μία ώρα και πιστώνεται

στο λογαριασμό του Ηλεκτρολόγου μία

ώρα. Αντίστοιχα, ο Λογιστής  μπορεί να

εξοφλήσει αυτή την μία ώρα, προσφέρον-

τας τις υπηρεσίες του για μία  ώρα σε μια

Καθαρίστρια.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τράπεζα Χρό-

νου θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας:

reg.programa-agelos.gr  ή στα γραφεία της

Τράπεζας Χρόνου.

Η λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου, εντάσ-

σεται στα πλαίσια του προγράμματος «“ΑΓ-

ΓΕΛΟΣ”- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ», το οποίο περιλαμβάνεται

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουρ-

γούν οι παρακάτω κοινωνικές δομές:

- Τράπεζα Χρόνου (Δήμος Μαρκόπουλου

Μεσογαίας)

- Κοινωνικό Παντοπωλείο (Δήμος Σπάτων-

Αρτέμιδος)

- Δημοτικός Λαχανόκηπος (Σπάτων-Αρτέμιδος)

- Γραφείο Διαμεσολάβησης (Σπάτων-Αρτέμιδ.)

- Κοινωνικό Φαρμακείο (Δήμος Κρωπίας)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση

και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών

κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέ-

γων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κα-

τάσταση φτώχειας, μέσω της λειτουργίας

των δομών, αλλά και της παροχής υπηρε-

σιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πλη-

ροφόρησης.   

Οι πολίτες των Δήμων Μαρκοπούλου, Σπά-

των-Αρτέμιδος και Κρωπίας, θα έχουν τη

δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις προ-

αναφερθείσες κοινωνικές δομές των τριών

Δήμων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνη:   Κότση Γεωργία

Τηλ. Επικοινωνίας: 22990 20175 

Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7 (πλησίον Δη-

μαρχείου), Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Ώρες λειτουργίας : 09:00-17:00

Τράπεζα Χρόνου στα Μεσόγεια  - Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών

Η δημοτική επιτροπή υγείας και η Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Κρωπίας ξεκίνησε  εκστρατεία συλλογής φαρμάκων,

υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων

για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ξεκίνησε ο Δήμος Κορωπίου με

την Κοινωφελή του Επιχείρηση στα πλαίσια του προγράμ-

ματος «“Αγγελος” - Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπι-

σης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην

Ανατ. Αττική».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες

(απόλυτης φτώχειας, ανέργους κα.). 

Καθημερινά από 10:00 έως 14:30 στην είσοδο του Κοινω-

νικού Φαρμακείου, σε ειδικό χώρο, οι δημότες θα μπορούν

να αφήνουν φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας τα οποία δεν

τα χρησιμοποιούν πλέον καθώς και υγειονομικό υλικό

(βαμβάκι, καθαρό οινόπνευμα, οξυζενέ, αποστειρωμένες

γάζες κα.) και παραφαρμακευτικά προϊόντα (ταινίες-σκαρ-

φιστήρες μέτρησης σακχάρου, αποσυμφορητικά μύτης, σι-

ρόπια-καραμέλες για το λαιμό κα.).

Επιπλέον, η Δημοτική Επιτροπή Υγείας και η ΚΕΔΚ (φο-

ρέας υλοποίησης) ανακοινώνει ότι υπάρχει  ανάγκη για

συμπλήρωση της κοινωνικής βοήθειας που δίνεται μέσω

του Κοινωνικού Παντοπωλείου με είδη υγιεινής και καθα-

ριότητας όπως: σερβιέτες, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρ-

τσες, οδοντικό νήμα, σαπούνι, σαμπουάν, μπατονέτες και

άλλα είδη σωματικής υγιεινής. 

Καλεί γι’ αυτό τους δημότες να αφήνουν στην είσοδο του

Κοινωνικού Φαρμακείου και τέτοια είδη για την ενίσχυση

της κοινωνικής βοήθειας σε συμπολίτες που τα έχουν

ανάγκη. 

Τα φάρμακα είναι απαραίτητο να πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις :

1. Να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

2. Να μην είναι στη λίστα των φαρμάκων ειδικής συντα-

γογράφησης - μονόγραμμη και δίγραμμη συνταγή ή κι-

νολόνες (λίστα φαρμάκων του Ν.1729/87,  ναρκωτικά

φάρμακα, για καρκινοπαθείς κα.).

3. Αν πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο, να έχει τηρηθεί η

προβλεπόμενη συντήρησή τους.

Οι φαρμακοποιοί του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου

θα ελέγχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ενώ για οποι-

εσδήποτε πληροφορίες για τα είδη των φαρμάκων που εν-

τάσσονται στην ειδική συνταγογράφηση και δεν μπορούν

να συλλέγονται, οι δημότες μπορούν να καλούν στο τηλέ-

φωνο, 210-662 36 51 ή να προσέρχονται στο γραφείο του

Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου στην Πλατεία Ελευθε-

ρίας (απέναντι από Δημαρχείο Κρωπίας, Λ. Βασιλ. Κων-

σταντίνου 47) τις ώρες 10:00-14:30.

To Κοινωνικό Φαρμακείο  λειτουργεί με την υποστήριξη του

Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περί-

θαλψης  «Κωστής Μπαλλας».

Εκστρατεία συλλογής φαρμάκων στο Κορωπί

Στη δημιουργία τράπεζας

μικρομεσαίων στοχεύουν

η ΓΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ μαζί

με τις συνεταιριστικές τρά-

πεζες οι οποίες  θα αποτε-

λέσουν το όχημα της

υλοποίησης του σχεδίου.

Στόχος η εξειδικευμένη

παροχή χρηματοοικονομι-

κών υπηρεσιών προς μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις

και η βελτίωση της ρευ-

στότητάς τους. 

Για την κοινοποίηση της

πρότασης η ΓΣΕΒΕΕ, η

ΕΣΕΕ και η Ένωση Συνε-

ταιριστικών Τραπεζών Ελ-

λάδας (ΕΣΤΕ)

προχώρησαν σε κοινή συ-

νέντευξη τύπου ενημερώ-

νοντας τους φορείς της

αγοράς και τον επιχειρη-

ματικό κόσμο για τα οφέλη

που μπορούν να προκύ-

ψουν.

Στη συνέντευξη τοποθετή-

θηκαν αναλυτικά  ο πρό-

εδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Καββαθάς, ο πρό-

εδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης

Κορκίδης ενώ παρέμβαση

έκανε και ο Νίκος Μυρτά-

κης εκ μέρους της ΕΣΤΕ.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Γ. Καββαθάς ανέφερε χα-

ρακτηριστικά ότι: 

«Κάνουμε μία κοινή προ-
σπάθεια για τη δημιουργία
μίας αναπτυξιακής τράπε-
ζας. Σήμερα οι τράπεζες
έχουν κλείσει τη χρηματο-
δότηση προς τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις.
Συνέπεια είναι η μείωση
της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία. 
Η ΓΣΕΒΕΕ είδε ότι το δί-
κτυο των συνεταιριστικών
τραπεζών μπορεί να εξε-
λιχθεί σε αναπτυξιακή τρά-
πεζα για τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων κι έτσι προχώρησε
μαζί με την ΕΣΕΕ και την
ΕΣΤΕ στη πρότασή δημι-
ουργίας της».

eea.gr

Τράπεζα μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

προτείνει η ΓΣΕΒΕ & ΕΣΕΕ
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ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛ6-2ΛΔ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:  8327 /16-04-2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-

ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13-05-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ

27-05-2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ο Σύλλογος “Aνοιξη" πε-

ριοχής του Κίτσι Κορω-

πίου, με επιστολή τους

απευθύνθηκαν στον

Υπουργό ΥΠΕΚΑ, τους

βουλευτές της περιοχής

και στο Δήμαρχο Δημ.

Κιούση, με συγκεκριμένες

προτάσεις (σχετικά με το

Νόμο 4014), για την πε-

ριοχής και το νέο νόμο

που βρίσκεται υπό δια-

βούλευση, τονίζοντας ότι

«οι πυκνοδομημένες πε-
ριοχές τους πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις και δεν
έχουν καμία σχέση με τη
Β΄ Ζώνη Υμηττού. Θα πρέ-
πει να συμπεριληφθούν
στον καινούργιο νόμο».
Και σημειώνουν τις περιο-

χές αναλυτικά:

«1. Κατοικίες των περιο-

χών Κίτσι και Σκάρπιζας
του Δήμου Κρωπίας ευρι-
σκόμενες στην Β΄ Ζώνη
Υμηττού, δεν αναφέρον-
ται καθόλου στον καινούρ-
γιο Νόμο. Είναι πάνω από
700 κατοικίες πυκνοδομη-
μένες με 3.500 μόνιμους
κατοίκους στις εξής κατη-
γορίες:
Α.  Νομιμοποιημένες με το

Νόμο του 1975.

Β. Προγενέστερες του

Π.Δ./1979 (Δ/Υμηττού).

Γ.  Νομιμοποιημένες με το

Νόμο του 1387/1983 (Νόμος

Τρίτση).

Δ.  Διάφορες με στρεμματι-

κές άδειες.

Ε.  Επί νομαρχιακών δρόμων

άδειες.

Στ.  Οι υπόλοιπες κατοικίες

από το 1983 μέχρι σήμερα,

που είναι και οι περισσότε-

ρες, είναι χωρίς νομιμοποί-

ηση ή τακτοποίηση. Οι πιο

πάνω περιοχές έχουν όλα τα

δημόσια δίκτυα (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), Σχολεία, Συγ-

κοινωνίες ΟΑΣΑ κ.λπ.

Σημειώνουν ακόμη ότι στον

υπό διαβούλευση Νόμο, «θα

πρέπει να συμπεριληφθεί διά-

ταξη που να προβλέπει κά-

ποια μείωση τουλάχιστον

20% σε όσους έχουν εξο-

φλήσει τις υποχρεώσεις τους

προς το ΙΚΑ.

Στο άρθρο που αναφέρεται ο

Νόμος για τις δόσεις καταβο-

λής του προστίμου, να δίνε-

ται το δικαίωμα σε όσους

θέλουν να πληρώσουν το

30% να αφαιρείται μαζί με το

10% το σύνολο του προστί-

μου και το υπόλοιπο να διαι-

ρείται σε 60 ισόποσες

δόσεις». 

Να συμπεριληφθούν στο νέο νόμο 

περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων

ζητάει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ανοιξη”

Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ 

(Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης)

Στις Σέρρες θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο  η 25η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ (Ένωση

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης) για τον ετήσιο απολογισμό των πε-

πραγμένων της.

Την απόφαση έλαβε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης που συνεδρίασε την

περασμένη Πέμπτη 18 Απριλίου στο Λαύριο (Αττική) παρουσία του Προέδρου της ΔΕΥΑ

Σερρών  Αραμπατζή Θεόδωρου και του Γενικού Δ/ντή  Σαφαρίκα Νικόλαου.

Οι Σέρρες προτιμήθηκαν από τα Γιάννενα, Βέροια, Μεσολόγγι, Λαύριο και Άρτα που επί-

σης υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης.

Στην Γ.Σ. της ΕΔΕΥΑ θα συμμετάσχουν άνω από 300 σύνεδροι, Δήμαρχοι, Πρόεδροι, μέλη

και στελέχη των ΔΕΥΑ και άλλοι υψηλοί καλεσμένοι θα βρεθούν στην πόλης και στο Νομό

μας.                                                   aftodioikisi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Πληροφ.: ΑΤΡΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βρυουλών 125 & ΦΙλαδελφείας 
Τηλ.: 2132010752, 
fax: 2132010762
Email: esoda@kessariani.gr
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.4.2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.4856

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή και
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία
για την παραχώρηση χρήσης ενός
γηπέδου ποδοσφαίρου μικρών δια-
στάσεων (5x5) εντός δημοτικού
σταδίου μαζί με το κυλικείο του
κλειστού γυμναστηρίου για τρία (3)
χρόνια από την ημερομηνία σύντα-
ξης του μισθωτηρίου.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 9 Μαΐου

2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
ενώπιον της Οικονομικής Επιτρο-
πής στο Δημαρχιακό κατάστημα και
θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. 
Το άνω ακίνητο – γήπεδο κείται
στην βορειοδυτική πλευρά του Δη-
μοτικού Σταδίου και μετά του περι-
βάλλοντος αυτό χώρο είναι
αυτοτελές. Έχει συνολική επιφά-
νεια επτακόσια (700) τετραγωνικά
μέτρα και διαθέτει όλες τις ανα-
γκαίες εγκαταστάσεις λειτουργίας
του αποκλειστικά ως γήπεδο ποδο-
σφαίρου μικρών διαστάσεων πέντε
επί πέντε (5x5). Ο ανάδοχος πα-
ράλληλα με την εκμετάλλευση του
γηπέδου θα εκμεταλλεύεται το
υπάρχον κυλικείο του κλειστού γυ-
μναστηρίου τόσο όταν γίνονται εκ-
δηλώσεις/ αγώνες σ’ αυτό και όταν
γίνονται άλλου είδους εκδηλώσεις
(πολιτιστικά κλπ) είτε στο κλειστό
είτε στο βοηθητικό γήπεδο ποδο-
σφαίρου. 
Σαν όριο πρώτης προσφοράς ορίζε-

ται κατά μήνα το ποσό των
1.800,00€.
Μαζί με την συμμετοχή τους οι εν-
διαφερόμενοι πρέπει να καταθέ-
σουν και εγγύηση συμμετοχής που
ανέρχεται στο ποσό 2.160,00€.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί
μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στον
Δήμο από οποιαδήποτε αιτία αφού
προσκομίσουν βεβαίωση μη οφει-
λής έως και την ημέρα δημοσίευσης
της διακήρυξης του Δημάρχου και
β) όσοι προσκομίσουν τα δικαιολο-
γητικά που αναφέρονται αναλυτικά
στην διακήρυξη.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερί-
δες της περίληψης διακήρυξης βαρύ-
νουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνον-
ται στο Τμήμα Δημοτικών Προσό-
δων κ. Ατραΐδου Αναστασία τηλ.
2132010752 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Καμπάκας 

Ανακοίνωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,

με την, με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΛΑΝΤ (FRONTLAND) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121579001000. 

Με την 12/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των Εταίρων της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΛΑΝΤ

(FRONTLAND) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξης η «Εταιρεία»), απο-

φασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των

τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα πεντακοσίων

(3.289.500,00) ευρώ.-

Ετσι απομένει σαν κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντα-

κοσίων (10.500) ευρώ και  μειώνεται επίσης η ονομαστική αξία

κάθε εταιρικού μεριδίου, από εκατόν είκοσι (120) ευρώ στο ποσό

των τριάντα (30,00) ευρώ.-

Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1

του Ν.3190/1955.-

Αθήνα 12/03/2013

Η Δικηγόρος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ

(Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3633)

Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία

«ΟΡΦΕΑΣ ΒΟΥΛΑ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-

ΝΗΣ» με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007427501000.-

Με την 15/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των Εταίρων της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ ΒΟΥΛΑ

ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξης η

«Εταιρεία»), αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του εταιρικού κε-

φαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων εκατό

(500.100,00) ευρώ, με ανάληψη από την εκ των εταίρων «VERISIA

ENTERPRISES COMPANY LIMITED» του ποσού αυτού  .-

Ετσι απομένει σαν κεφάλαιο το ποσό του  ενός εκατομμυρίου

διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (1.299.900,00)

ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα

(43.330) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)

ευρώ Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42

παρ. 1 του Ν.3190/1955.-

Αθήνα 15/03/2013

Η Δικηγόρος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ 

(Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3633)

Ανακοίνωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,

με την επωνυμία «FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009627301000,.-  

Με την από 15/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-

σης των Εταίρων της Εταιρείας, με την επωνυμία «FRIENDLY

LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ-

ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξης η «Εταιρεία»), αποφασίστηκε

η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων

χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. 

Έτσι απομένει σαν κεφάλαιο το ποσό του ενός εκατομμυρίου τε-

τρακοσίων χιλιάδων εβδομήντα  (1.400.070,00) ευρώ, το οποίο δι-

αιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα (46.669)

εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.-

Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1

του Ν.3190/1955.-

Αθήνα 15/03/2013

Η Δικηγόρος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ

(Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3633)

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

Καλούνται τα μέλη του Α.Ο.Β. σε Τακτική Γενική Συνέ-

λευση, που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 και ώρα

20.00 στα γραφεία του Ομίλου (Αγ. Γεωργίου 2) για ανά-

δειξη νέου Δ.Σ. Συμβουλίου όπως προβλέπει το κατα-

στατικό, αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα

επαναληφθεί 27 Μαΐου 2013 την ίδια ώρα ανεξαρτήτως

αριθμού προσέλευσης μελών.

Για το Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΚΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παραχώρηση

κυλικείου στον

Κεραυνό 

Κερατέας
Tο Δ.Σ του Δήμου Λαυρεωτικής

αποφάσισε ομόφωνα να παρα-

χωρήσει δωρεάν τη χρήση του

Κυλικείου - Αναψυκτηρίου στον

Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,

36,19 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται

εντός των αθλητικών εγκατα-

στάσεων του Δημοτικού στα-

δίου Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Σκοπός της δωρεάς είναι να

υπάρξουν έσοδα για τον Α.Π.Σ.

ΚΕΡΑΥΝΟ,  τα οποία θα διατε-

θούν για την προαγωγή και επί-

τευξη των σκοπών του, καθώς

και την απρόσκοπτη συνέχιση

της προσφοράς του στην νεο-

λαία της περιοχής.

Ο παραπάνω σκοπός της παρα-

χώρησης συνάδει με τους κα-

ταστατικούς σκοπούς του

Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,

ο οποίος ασκεί αποκλειστικά

κοινωφελή  δραστηριότητα.  
πηγή: lavriaki.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στη Νέα
Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους
38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη μεζονέτα στο ΚΟ-
ΡΩΠΙ, οικισμός Καρελά, 216 τ.μ. ( καλοριφέρ,

διπλά τζάμια, ηλιακό, μπάρμπεκιου, πάρκινγκ και απο-

θήκη). Κουφώματα ιροκο σε οικόπεδο 265 τ.μ. 

Ανατολικομεσημβρινό, με δέκα οποροφόρα δέντρα. Τιμή

200.000 €. Τηλ. 2691041533, 6972 182194

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

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη

παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ. 6984 752597

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά τους.

Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιός πίνακας θαλασσογρα-

φία λάδι σε μουσαμά με μοτίβο μία βάρκα. Μέγεθος

1,27Χ95 εκ. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

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

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.

Τηλ. 6973 246887.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 3 κρε-

βατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ

σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867

k.gavrilaki@gmail.com"

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.ΔΩΡΕΑΝ Ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθημα-

τικά, Φυσική και Χημεία προσφέρει σε πα-

λιούς αλλά και νέους μαθητές κατά τη

Μεγάλη Εβδομάδα καθηγητής Φυσικός

ΑΠΘ, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ,  Λεωνίδας

Σπυρογιαννόπουλος. Τηλ. 6974 119410.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ "ΓΛΥΦΑΔΑ (ΚΥΠΡΟΥ) - ΔΙΑΜΕ-

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

ΜΑΤΙΟ - ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ -

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ & ΛΕΩΦΟ-

ΡΕΙΩΝ -  450 € ΤΗΛ. 210-8951010, 6944646160

MAΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κυριάκος Κακαλέτρης
28 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας

στην προετοιμασία

Πανελλαδικών εξετάσεων
Ιδιαίτερα ή ολιγομελή τμήματα

Παναγούλη 13 Βουλιαγμένη - Τηλ. 6944429670 - 210 9671461

ΑΔΑ: ΒΕ54Ω1Ξ-ΨΡΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
Καλύβια  Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320300, FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 26-4-2013
Αρ. Πρωτ. 8531 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με δια-
δικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ANAΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΕ-
ΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ
ΔΙΣΚΟΙ, κ.λ.π.)» συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης αξίας 35.993,49€
με ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γί-
νουν σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις:   Α) του
αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95,  Β) το
αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α.
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),  Γ) του
Ν.3463/06,  Δ)την απόφαση του Υπ.
Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010,  Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμή-
θειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση

προϋπολογισμό του Δήμου, η πί-
στωση σε βάρος του Κ.Α.10-
6613.002,  Η) Την υπ’ αριθ. 55/13
απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου, με την οποία εγκρίνει την διε-
νέργεια της προμήθειας, Θ) την
110/13 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, έγκριση μελέτης και
ψήφιση πίστωσης,  Ι) τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (αρ. μελ. 9/13),  Κ)
Την ανάγκη του Δήμου για τη σχε-
τική προμήθεια. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα
13 Μαΐου  2013 και ώρα 11:00π.μ.
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό για ποσό που αν-
τιστοιχεί στο 5% επί της συνολι-
κής προϋπολογισθείσας δαπάνης
με τον ΦΠΑ 23%. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο Δήμο Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –
ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι
την παραμονή του διαγωνισμού ή
να κατατίθενται απευθείας στην
επιτροπή διαγωνισμού από ώρα
10:30 μέχρι 11:00π.μ..]

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ   
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρουργός 

κεφαλής και τραχήλου
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

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

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

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

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

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή - Εργοθερα-

πεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία - Ψυχολογική

Υποστήριξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων - Παιγνιο-

θεραπεία - Ομάδες Γονέων - Επαγγελματικός Προ-

σανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» μας

ενεχείρισε ορισμένες οδηγίες, για τις ημέρες του

Πάσχα, που καλόν είναι να τις λάβουμε υπόψιν μας,

ιδιαίτερα όσοι έχουμε μικρά παιδιά ή είμαστε παπ-

πουδογιαγιάδες.

Κατά την περίοδο των πασχαλινών εορτών τα σχο-

λεία είναι κλειστά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περ-

νούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, όπου και

συμβαίνουν πολλά από τα παιδικά ατυχήματα. Για να

τα αποφύγουμε, χρειάζεται κατάλληλη υποδομή

όπως κάγκελα και τζάμια ασφαλείας καθώς και

σωστή επίβλεψη. 

• Τοποθετούμε στις μπαλκονόπορτες του σπιτιού μας αυ-

τοκόλλητα στο ύψος των παιδιών μας, ώστε να τις βλέ-

πουν καλύτερα και να αποφεύγονται οι τραυματισμοί από

σπασμένα τζάμια, οι οποίοι είναι πάντα σοβαροί έως και

θανατηφόροι.

• Δεν  αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη στην

κουζίνα, όταν βάφουμε τα αυγά και ετοιμάζουμε πασχαλι-

νές λιχουδιές.

• Προσοχή στις λαμπάδες! Να αποφεύγουμε όσες είναι

στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και να εξηγήσουμε στα

παιδιά πώς πρέπει να τις κρατάνε. Η φλόγα και το λιωμένο

κερί, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα. 

• Προσοχή στα βεγγαλικά!!! Πυροτεχνήματα χωρίς Ατυχή-

ματα!

• Ιδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες την

Κυριακή του Πάσχα! Τα αναμμένα κάρβουνα και τα πυρω-

μένα σίδερα αποτελούν αιτία σοβαρών εγκαυμάτων. 

• Κρατάμε πάντα τα παιδιά από το χέρι στη μέσα πλευρά

του πεζοδρομίου, όταν βγαίνουμε μαζί τους  για ψώνια.

• Να βεβαιωνόμαστε  ότι ο τόπος διαμονής μας στις διακο-

πές, είναι ασφαλής για τα παιδιά μας. Οφείλουμε να προ-

σέξουμε ιδιαιτέρως: μπαλκόνια, παράθυρα, σκάλες, τζάκια

και πισίνες, και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφα-

λείας.  Εφόσον υπάρχουν στην περιοχή ποτάμια, πηγάδια,

στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης νερού,  να εξηγή-

σουμε την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και να τα απο-

τρέψουμε να παίζουν δίπλα τους. 

• Όταν είμαστε κοντά σε νερό με μικρά παιδιά, απαιτείται

ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορούν να πνιγούν μέσα σε λίγα

δευτερόλεπτα και σε ελάχιστα εκατοστά νερού.

• Το Πάσχα είναι μία καλή ευκαιρία να μάθουμε στα παιδιά

μας να φοράνε πάντα κράνος ασφαλείας όταν κάνουν πο-

δήλατο. 

• Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει πάντα

να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι αντιπροσω-

πείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων,

μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό κάθισμα για κάθε

παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του. 

• Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα παιδιά

- επιβάτες, ενοχλούν και εκνευρίζουν τους γονείς – οδη-

γούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες διαδρο-

μές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν

κάποια ασφαλή παιχνίδια για να απασχολούνται καθώς και

προστασία από τον ήλιο (αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινή-

του). Πρέπει επίσης να προγραμματίζονται κάποιες στά-

σεις, για να μπορούν τα παιδιά να κινηθούν εκτός

αυτοκινήτου, ώστε στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά τη

διαδρομή. 

• Εάν τα παιδιά μας απαιτούν την προσοχή μας, σταματάμε

προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου, πριν ασχολη-

θούμε μαζί τους.

• Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το παιδί στην αγκαλιά

μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος,

το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

Πυροτεχνήματα χωρίς Ατυχήματα!

Τα πυροτεχνήματα πωλούνται και χρησιμοποιούνται

κυρίως την περίοδο του Πάσχα. Χωρίς την απαιτού-

μενη προσοχή, όμως, τα πυροτεχνήματα μπορούν να

αποτελέσουν αιτία σοβαρού τραυματισμού τόσο για

αυτόν που τα χρησιμοποιεί, όσο και για τους γύρω

του. Για το λόγο αυτό: 

➢ Προσέχουμε τι είδους πυροτεχνήματα αγορά-

ζουμε και από που, γιατί ορισμένα από αυτά μπορεί

να είναι επικίνδυνα.

➢ Δεν κατασκευάζουμε μόνοι μας πυροτεχνήματα,

διότι κινδυνεύουμε  να πάθουμε σοβαρά εγκαύματα.

➢ Δεν μεταφέρουμε δυναμιτάκια στην τσέπη μας. Με

την τριβή και μόνο είναι δυνατόν να ανάψουν και να

προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

➢ Δεν πετάμε δυναμιτάκια σε άλλους, ούτε αστει-

ευόμενοι.

➢ Προσέχουμε να μην ανάβουμε βεγγαλικά κοντά

στο πρόσωπο μας και στα μαλλιά μας ή κοντά σε εύ-

φλεκτα υλικά. 

➢ Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα μέσα σε

πολύ κόσμο, ώστε να μην τραυματίσουμε κάποιον

άθελά μας.

➢ Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα κοντά σε

ξερά χόρτα, ώστε να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. 

――――――
Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδο-

σκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθορι-

στική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

ΔΩΡΕΑΝ  Παιδιατρική 

περίθαλψη στο Λαύριο

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ επέλεξαν τον Δήμο Λαυρεωτι-

κής προκειμένου με την Κινητή Παιδιατρική Μονάδα τους

να βρεθούν κοντά στα παιδιά του Δήμου και να προσφέ-

ρουν ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω επιστημονικές τους υπηρε-

σίες :

• Παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, οδοντια-

τρικό έλεγχο και παρακολούθηση

• Φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών παιδιατρι-

κών φαρμάκων

• Προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας

• Εμβολιαστική κάλυψη στα ανασφάλιστα

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε παιδιά ηλι-

κίας από 4 έως 12 ετών ως εξής:

Α)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στις 27 Απριλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:15΄, στο 4ο

Νηπιαγωγείο Κερατέας.  Θα συμμετέχει εθελοντικά ο

Σύλλογος ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.  – Κ Α Ι  

Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

Στις 28 Απριλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:15΄, στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου.  

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις Πασχαλινές Διακοπές

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.

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Μικροί και μεγάλοι, που

αριθμούσαν ολόκληρη χι-

λιάδα, κατέκλυσαν τους

δρόμους της Γλυφάδας για

την προγραμματισμένη πο-

δηλατοβόλτα 17 χιλιομέ-

τρων. Mια σημαντική

διοργάνωση του Αθλητικού

Τομέα του Δήμου Γλυφάδας

σε συνεργασία με την Cos-

mote.

Συμμετείχαν περισσότεροι

από 600 ποδηλάτες από τη

Γλυφάδα και περισσότεροι

από 400 ποδηλάτες από πολ-

λές περιοχές της Αττικής. 

Μια ζωντανή βόλτα, με

ήχους από εκατοντάδες

σφυρίχτρες και δεμένα μπα-

λόνια στα ποδήλατα τους,

έδωσαν γιορτινή ατμό-

σφαιρα στην εκδήλωση, χά-

ρηκαν τη διαδρομή,

απέσπασαν τα χειροκροτή-

ματα των κατοίκων της δια-

δρομής και έστειλαν το

μήνυμα για χρήση του πο-

δηλάτου ως εναλλακτικού

μέσου μετακίνησης. 

Κληρώθηκαν πολλά δώρα

(ποδήλατο, στολές ποδη-

λάτη, φωτάκια νύκτας,

τσάντες με αξεσουάρ ποδη-

λάτου και δωρεάν Service). 

Το ποδήλατο κέρδισε η Μα-

λαματένια Ξυδιά, κάτοικος

Ζωγράφου.

Με αναμνηστική πλακέτα τι-

μήθηκαν οι χορηγοί της εκ-

δήλωσης, ο Γιώργος

Αμυράς, η Τροχαία Ελληνι-

κού, οι Εθελοντές της Δα-

σοπροστασίας και

Πυρόσβεσης Γλυφάδας, οι

Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ.  Στην

εκδήλωση παρευρέθηκαν

εκπρόσωποι από το Δημο-

τικό Συμβούλιο Γλυφάδας,

όλων των παρατάξεων. 

Την ευθύνη της διοργάνω-

σης είχε ο Τομεάρχης Αθλη-

τισμού Στράτος Κάννος.

Δυναμικό παρών έδωσαν και

εκπρόσωποι της Cosmote. 

Μια ποδηλατάδα, γιορτή, στη Γλυφάδα

4 μετάλλια (2 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο) και ο τίτλος

της ομαδικής βαθμολογίας, για 5η συνεχόμενη χρονιά,

είναι ο απολογισμός της ομάδας μας Συγχρονισμένης Κο-

λύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Open!

Oι γοργόνες του ΝΟΒ έδωσαν και πάλι δείγματα της κλά-

σης τους και της καλής δουλειάς που γίνεται στον Όμιλο

και κατέκτησαν την 1η θέση στη βαθμολογία με μόλις 2

βαθμούς διαφορά από την Αργυρούπολη.

Αναλυτικά, τα μετάλλια κατακτήθηκαν:

Cοmbo - χρυσό

Ιουλία Βαρτάνοβα, Κλεοπάτρα Βερώνη, Ελένη Γεωργίου,

Δέσποινα Θεοδωρίδου, Ευγενία Καφετζή, Εύη Μακρυ-

γιάννη, Νατάσα Μαλεκάκη, Κωνσταντίνα Μπαχτσεβανίδου,

Ελένη Παπανδρέου, Ξένια Σαραντίδη, Πόπη Τομαή

Ομαδικό - χρυσό

Ιουλία Βαρτάνοβα, Κλεοπάτρα Βερώνη, Ελένη Γεωργίου,

Ευγενία Καφετζή, Εύη Μακρυγιάννη, Νατάσα Μαλεκάκη,

Κωνσταντίνα Μπαχτσεβανίδου, Ελένη Παπανδρέου (ανα-

πληρωματικές οι Δέσποινα Θεοδωρίδου, Ξένια Σαραντίδη

και Πόπη Τομαή)

Ντουέτο - ασημένιο : Εύη Μακρυγιάννη - Ευγενία Καφετζή

Σόλο - χάλκινο: Ευγενία Καφετζή

Παράλληλα, το Ντουέτο της Κωνσταντίνας Μπαχτσεβανί-

δου με την Ελένη Παπανδρέου (αναπληρωματική η Κλεο-

πάτρα Βερώνη) κατέλαβε την 4η θέση ενώ η Ελένη

Παπανδρέου ήταν 5η στο Σόλο.

Σημειώνεται ότι στα αγωνίσματα του Ομαδικού και του

Combo συμμετείχε και η ομάδα μας των Κορασίδων Α', ως

ΝΟΒ Β', με τις : Εύη Δροσοπούλου, Γαβριέλλα Καλογερο-

πούλου, Βασιλική Καρρά, Ήβη Κασιμάτη, Ειρήνη Κατσιώτη,

Άννα & Λόλα Μανωλοπούλου, Ήριννα Πανίδη, Σοφία Σα-

ραντίδη και Φλώρα Χαλακατεβάκη. Οι "μικρές", μάλιστα, κα-

τετάγησαν 6ες στο Ομαδικό.

Προπονήτριες είναι η Ναταλία Μασιούκ και η Δέσποινα Θε-

οδωρίδου!

Στην κορυφή και πάλι η Συγχρονισμένη του ΝΟΒ

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΟΔΟΥ 

ΣΤΑ ΜΠΑΡΑΖ  ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Την άνοδο στην κορυφαία διασυλλογική κατηγορία των ανδρών

πανηγύρισε στις 21 Απριλίου στο Σ.Ε.Φ. ο Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Την πρώτη ημέρα αγώνων η ομάδα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ  ξεκίνησε

τους αγώνες πολύ άσχημα, αφού έχασε με 4-2 από την πολύ

καλή ομάδα της  Γ.Σ.ΕΛΕΥΣΙΣ και με 4-1 από  τον Α.Ο.ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟΥ  2001. Στους άλλους αγώνες του ομίλου ο Α.Ο. ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟΥ 2001 κέρδισε και το Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  με  4-2, ενώ η

Γ.Σ.ΕΛΕΥΣΙΣ έχασε από το Α.Σ.ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με 4-3. Έτσι, την

δεύτερη ημέρα των αγώνων, την Κυριακή,  η ομάδα του Α.Ο.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001 ξεκινούσε με   2 νίκες, η  Γ.Σ.ΕΛΕΥΣΙΣ και το

Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με 1 νίκη και  1 ήττα  και ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ με

2 ήττες. Ο θρίαμβος του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ όμως ήρθε  όταν επιβλή-

θηκε με 4-0 στο Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και το Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001

κέρδισε την Γ.Σ.ΕΛΕΥΣΙΣ.

Με τα αποτελέσματα αυτά δημιουργήθηκε τριπλή ισοβαθμία των

Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, Γ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ και Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Την

άνοδο στην Α1 κατηγορία κέρδισε ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  με καλύτερο

συντελεστή  αγώνων κάτι παρόμοιο έγινε και με την γυναικεία

ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, η οποία διεκδικούσε την άνοδο

στην Α2 κατηγορία κόντρα στις ομάδες Α.Ο.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΠΑΓ-

ΧΙΑΚΟΥ και ΕΔΕΣΣΑΣ.

Η ομάδα του   ΑΡΗ κέρδισε με 4-0 τον ΠΑΓΧΙΑΚΟ και 4-1 το ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ. Η ΕΔΕΣΣΑ κέρδισε τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και τον ΠΑΓ-

ΧΙΑΚΟ αλλά έχασε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Έτσι στην τριπλή ισοβαθμία των Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ,Α.Ο. ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΥ και ΕΔΕΣΣΑΣ την άνοδο χάρηκε η ομάδα του ΑΡΗ με κα-

λύτερο συντελεστή αγώνων.   

Aπό αριστερά: Γιάννης Δήμας, Έλλη Φίσερ, Κων/νος Κωστόπουλος, Ιφιγένεια
Ισαμπάλογλου, Στέλλα Πατεράκι, Φρόσω Τσαχάκη, Μιχάλης Τσαχάκης, Γεώρ-
γος Λίλης, Χρήστος Τσαρσιταλίδης και ο Σταύρος Πλακαντωνάκης.   
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Η γυναικεία ομάδα του

ΝΟΒ στο  Champions Cup

Στο Έγκερ της Ουγγαρίας βρίσκεται   η γυναικεία ομάδα

του ΝΟ Βουλιαγμένης, γιατί   26-27/4 συμμετέχει στο

Final Four του Champions Cup των γυναικών.

Η ελληνική ομάδα θα συμμετάσχει για 5η φορά σε Final

Four τα τελευταία 6 χρόνια, με τον ως τώρα απολογισμό

να αποτελείται από 2 κατακτήσεις και 2 χαμένους τελι-

κούς στο γκολ. Ο ΝΟΒ είναι, μάλιστα, η μοναδική ελλη-

νική ομάδα σε όλα τα σπορ, σε άνδρες και γυναίκες, που

έχει κάνει το repeat, δηλαδή συνεχόμενες κατακτήσεις

του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπαίου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΚΑΚΙ στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δυναμικό ξεκίνημα είχαν οι  αθλητές

και αθλήτριες του Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ,

στους πρόσφατους Διασυλλογικούς

Αγώνες Στίβου Αν. Αττικής, Βοιωτίας

και Εύβοιας για τη κατηγορία Παίδων

Κορασίδων που διεξήχθησαν στο

Ε.Α.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ στις 13 Απρι-

λίου.

Τα αγόρια της ομάδας ΓΑΣ Παιανίας

πήραν την 3η θέση στη βαθμολογία

των Παίδων και σε Γενική κατάταξη ο

Γ.Α.Σ. την 7η συνολικά, ανάμεσα σε

30 Σωματεία από τις 3 Περιφέρειες με

71 βαθμούς. Διπλασίασε τις επιτυχίες

του συγκριτικά με την περσινή χρονιά.

Πρώτες θέσεις στο άλμα σε μήκος με

6.69μ και στα 110 μ. μετ’ εμποδίων με

14.80’’ για τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕΡΙ-

ΣΤΕΡΗ.

Τρίτη θέση με ατομικό ρεκόρ 15.91’’

στα 110 μ. μετ’ εμποδίων για τον

ΑΞΑΡΛΗ ΜΙΧΑΛΗ.

Ατομικά ρεκόρ έκαναν όλοι οι ακοντι-

στές του: 44.80μ. για τον ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

ΑΡΗ, 44.20μ. για τον ΞΥΔΗ ΘΕΟ-

ΔΩΡΟ, 42.80μ. για τον ΑΞΑΡΛΗ ΜΙ-

ΧΑΛΗ, 41.90μ. για τον ΚΥΡΚΟ

ΔΟΥΚΑ.

Πέμπτες θέσεις με ρεκόρ 5.15μ. για τη

ΜΥΡΤΩ ΠΑΤΣΗ στο μήκος και 1.44μ.

στο άλμα σε ύψος για τη ΖΑΦΕΙΡΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ. Συμμετοχή δυναμική είχαν

η ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ η όποια επα-

νήλθε μετά την εγχείρηση με 13.50’’

στα 100μ. η ΝΑΤΑΣΣΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

στα 100μ. με 14.00’’. Με εμπειρίες ξε-

κίνησαν και οι ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ, ΞΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΠΑΣΙΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ στα 100μ. καθώς και η ΤΖΟΥ-

ΛΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ στον ακοντισμό.

Επόμενη δοκιμασία για τους αθλητές

είναι η 27 Απριλίου,  στους αγώνες

Παν-παίδων παν-κορασίδων στο Σχη-

ματάρι Βοιωτίας.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ

ΕΣΚΑΝΑ Μίνι Αγορίων [Γεν.

1.1.2000 και Νεότεροι] 

Β΄ Φάση : ΠΡΩΤΕΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ 34 - 19

Νίκη για το ΜΙΝΙ του

Πρωτέα, Σάββατο   20/4,

στο Κλειστό της Βούλας,

επί του Μίλωνα, 34 - 19, που

ισοδυναμεί με πρόκριση

στην επόμενη ημιτελική

φάση του Πρωταθλήματος

ΕΣΚΑΝΑ.....

Η κλήρωση της ημιτελικής

φάσης των μίνι αγοριών:

2ος όμιλος 

Πρωτέας Βούλας,

Δραπετσώνα, Α.Ο.Ν.Α.

Οι αγώνες ξεκίνησαν την

Παρασκευή 26.04, 20.30

Nέο κλ. Αγ. Δημητρίου:

Πρωτέας Βούλας -

Δραπετσώνα.... 

με τον 2ο Αγώνα την

Κυριακή 28.04, 16.30 κλ.

Βαρίκας [Πανιωνίου]:

Α.Ο.Ν.Α – Πρωτέας Βούλας

Tελική φάση, Κυριακή

12.05, 13:00 

1ος Α ομίλου - 2ος Β ομίλου

, 

1ος Β ομίλου - 2ος Α ομίλου

Παρασκευή 17.05, 13:00 -

Μικρός – Μεγάλος τελικός 

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία

Ανδρών

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΡΗΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ 67 - 69 

Δύσκολη ήττα για την

ομάδα των ανδρών,

Δευτέρα  22/4,  που πλέον

ελπίζει σχεδόν σε ένα

θαύμα για να παραμείνει

στη Α΄κατηγορία....

Στο ντέρμπι για την

παραμονή στην Α

κατηγορία, η ομάδα του Άρη

Νικαίας φάνηκε πιο

συνειδητοποιημένη και

εστιασμένη στον στόχο: τη

νίκη και μόνο.  

Ο Πρωτέας ξεκίνησε χωρίς

ρυθμό, επέτρεψε στον

αντίπαλό του να

κυριαρχήσει στα ριμπάουντ,

να προηγηθεί στο ημίχρονο

με τέσσερα καλάθια, ενώ

έφτασε να χάνει και με

δώδεκα πόντους.  

Η νεαρή ομάδα των ανδρών,

έμοιαζε να μην

συνειδητοποιεί την σημασία

της ήττας μέχρι και το

τελευταίο δεκάλεπτο, όπου

πάλεψε και έφτασε κοντά

στην ανατροπή, όμως με

την πίεση του χρόνου δεν

απέφυγε τα λάθη και δεν

πρόλαβε να κλέψει τη νίκη,

χάνοντας έτσι ένα παιχνίδι,

εκτός θαύματος και την

κατηγορία, που έπρεπε να

είχε παλέψει από πιο νωρίς.

Ημίχρονο 34 - 42...

Διαιτητές: Ουσταμπασίδης,

Δελαγραμμάτικας

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

(Μανουσέλης,

Ποδαράς): Καπώνης 22(2),

Πεφάνης 12(2), Αθηνιώτης 10,

Σταματόπουλος 12(2),

Ιμαριάκμπε, Θώδης 4, Γάργαλης

4, Καμπούρης, Βερτούδος 3(1)

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αθηναίος,

Ορφανίδης):  Αρμανίδης 12(3),

Κόκκινος 27,  Ιωαννίδης

2,   Γαλίτης 2,   Κόλιας 7,

Κωνσταντόπουλος 1,

Πολυχρονόπουλος 18(2)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η, Δευτέρα

29/4):

Πορφύρας  -  Μανδραϊκός

Φάρος Κερατσινίου - Αλιμος

Δραπετσώνα - Ικαρος Ν.

Σμύρνης

ΑΟΝΑ - Πρωτέας Βούλας

Αρης Νικαίας - Βουλιαγμένη

Ευρυάλη - Νέα Περαμος

Τράχωνες - ΠΕΡΑ

“Θα κοσμήσουμε με την
παρουσία μας την Α1”

Από την συνέντευξη του πρόεδρου του Πρωτέα Βού-

λας Χρήστου Βασιλειάδη, στο  www.mundosports.eu

Αν και υπήρξαν κάποιες αρνητικές εξελίξεις στην πορεία σας

όλα αυτά τα χρόνια, εσείς μείνατε πιστοί στο πλάνο που είχατε

θέσει κι εν τέλει δικαιωθήκατε. Ήταν εύκολο να μην

παρεκκλίνετε;

«Όταν βάζεις στόχους οι οποίοι δεν είναι βραχυπρόθεσμοι, αλλά

είναι σε βάθος χρόνου, γιατί αυτό που θέλεις να φτιάξεις δεν

είναι κάτι το οποίο θα φέρει μια

επιτυχία, τότε μπορείς να αντέξεις

και την αποτυχία. Γιατί κι αυτή είναι

στο δρόμο. Θα το πω και από

διοικητικής πλευράς, όταν

ανεβήκαμε πριν από δυο χρόνια στην

Α1 μάλλον δεν ήμασταν έτοιμοι και

διοικητικά για να ήμαστε σε αυτή την

κατηγορία. Νομίζω ότι ο

υποβιβασμός εκείνη τη χρονιά, αν κι

έγινε με τρόπο περίεργο, ίσως μας

έκανε και καλό. Ανασυγκροτηθήκαμε

σκεφτήκαμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, εμπιστευτήκαμε

στον Αλέκο Δάγλα και τους συνεργάτες του την ομάδα για τα

επόμενα χρονιά και νομίζω ότι ήταν η πρώτη σωστή απόφαση

που πήραμε στο δρόμο αυτό και μας οδήγησε σε ευτυχές

τέλος». 

Από την επόμενη σεζόν ο Πρωτέας θα αγωνίζεται στην Α1.

Ποιες είναι οι σκέψεις ενόψει της νέας σεζόν;

«Ένα από τα μεγάλα λάθη που είχαμε κάνει την προηγούμενη

φορά που ανεβήκαμε στην Α1 ήταν ότι στελεχώσαμε την ομάδα,

χωρίς να σκεφτούμε όσο θα έπρεπε να σκεφτούμε. Δεν μας

ενδιαφέρουν αλλά πράγματα. Μακριά από εμάς οποιεσδήποτε

κουβέντες για μανατζεριλίκια, παρασκήνια κτλ, δεν μας

ενδιαφέρουν αυτά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η υγιής

ανάπτυξη και αυτό που θα δούμε και θα μελετήσουμε είναι πως

διαμορφώνεται η Α1 του χρόνου. Ο στόχος μας είναι να

διακριθούμε, δεν λέω μεγάλα λόγια διότι νομίζω ότι στις ημέρες

που ζούμε δυστυχώς και με την κοινωνική αναστάτωση που

υπάρχει προέχουν αλλά πράγματα πολύ πιο σοβαρά και ο

αθλητισμός έρχεται δεύτερος. Ο αθλητισμός είναι μια

ανακούφιση για όλους εκείνους που ασχολούνται με αυτό και το

βλέπουν και με συμπάθια και έρχονται και περνάνε τις ώρες τους

και διασκεδάζουν με τον αθλητισμό. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί

στην Α1 και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή παρουσία. Θα

κοσμήσουμε με την παρουσία μας την Α1, θα προσθέσουμε αξία

στην Α1, έτσι το βλέπω και θα προσπαθήσουμε και προσωπικά

αλλά και σαν σύλλογος να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του

γυναικείου μπάσκετ συνολικά. Το να αναπτυχτεί μόνο ένας

σύλλογος δεν κάνει τίποτα. Αυτό που εννοώ είναι ότι στο

παρελθόν έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, ο

Σπόρτιγκ πιο παλιά, οι Εσπερίδες και ο Αθηναϊκός βεβαίως,

ομάδες-αυτοκρατορίες δηλαδή, που δυστυχώς όμως οι ομάδες

αυτές δεν κατάφεραν να έχουν συνέχεια. Ήταν στηριγμένες σε

κάποιο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν μπορεί να είναι

μακροπρόθεσμο». 
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ»

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Με την παρούσα ανακοίνωσή μας θέλουμε να σας ενη-

μερώσουμε ότι η παράταξή μας αποφάσισε να ορίσει ομό-

φωνα νέον επικεφαλής τον κο Λεωνίδα Μπέη, ο οποίος

έχει εκδηλώσει την επιθυμία να συνεχίσει στο μέλλον,

από την θέση αυτή, να ασκεί τα πολιτικά του καθήκοντα. 

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στον νέο του

ρόλο και δηλώνουμε πως θα έχει την αμέριστη υποστή-

ριξη και βοήθειά μας. 

Με τιμή,

Η Δημοτική ομάδα της μείζονος μειοψηφίας

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ»

Σημείωση: Να θυμίσουμε ότι στις εκλογές ήταν επικεφαλής ο Ι.

Πολίτης, στη συνέχεια ανέλαβε η Παναγ. Κατσίκη και τώρα ο Λε-

ωνίδας Μπέης. Αυτό δείχνει ότι “παίζει η ομάδα”. Η παράταξη

έχει τη σοφία του Ι. Πολίτη και το νεανική ζωντάνια της ομάδας.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου στην αίθουσα «Ιωνία» στη

Βούλα, ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις δράσεις και τα οφέλη του Προ-

γράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο υλοποιείται στο Δήμο 3Β

και γενικότερα σε πολλούς Δήμους ανά την επικράτεια μέσω Μη Κυ-

βερνητικών Οργανώσεων. 

Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης και ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» και υλοποιείται σε

συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

την Περιφέρεια Αττικής· συγχρηματοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 

Το θέμα θα αναπτύξουμε στο επόμενο φύλλο. 

Την Τρίτη 16 Απριλίου έγινε από το Δήμο Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης η διοικητική παραλαβή της αίθουσας Πολ-

λαπλών Χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.

Η αίθουσα είναι εμβαδού 250 τμ, έχει χωρητικότητα 200

ατόμων και θα φιλοξενεί αθλητικές, πολιτιστικές δραστη-

ριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου. Η ανέγερσή της

έγινε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και ο τελικός

προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 916.350 ευρώ. Εχει

ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και κρά-

τησε κάποια χρόνια. Τέλος όμως καλό, όλα καλά.

Τα κλειδιά της αίθουσας παρέλαβε ο Δήμαρχος Σπύρος

Πανάς, παρουσία της Διευθύντριας του σχολείου  Κατερίνας

Κουφοπούλου, του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παι-

δείας,  Δημ. Αναστασίου, του Αντιδημάρχου Διοίκησης και

Προέδρου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  Δημ. Μπελε-

τσιώτη και υπηρεσιακών εκπροσώπων του Δήμου. 

Η παραλαβή έγινε μετά την υλοποίηση συμπληρωματικών και

διορθωτικών επεμβάσεων που είχαν επισημανθεί τον Ιανουάριο

του 2012 προς τον ΟΣΚ, από τη Διευθύντρια του Σχολείου. 

Ο Δήμαρχος  Σπ. Πανάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας
είναι μια σημαντική υποδομή, την οποία παραλάβαμε αφού
διασφαλίστηκε ότι τηρεί αυστηρές προδιαγραφές λειτουρ-
γικότητας και ασφάλειας για τα παιδιά».

NEO ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3Β
Αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Βούλας


