
“N’ απομακρυνθούν οι επίορκοι”. Δηλαδή να απο-

λυθούν. Διαφωνεί κανένας; Απεναντίας· αν δεν

συμφωνεί απλώς, πλειοδοτεί! 

Στο πυρ το εξώτερον! Αλλά... μέτρο

γενικό - μετά από τελεσίδικη δικα-

στική κρίση. Kαι για τους πολιτικους,

και λαϊκή κρίση και οργή.

Ο λόγος για τους δημοσίους υπαλλή-

λους, που θ’ απολυθούν κατ’ απαίτηση

της τρόικα, για τη δημοσιονομική εξυ-

γίανση κλπ., κλπ. για να εξασφαλι-

στούν οι αποπληρωμές των

τοκογλύφων. Βέβαια οι “επίορκοι”, δη-

λαδή οι υπάλληλοι του Δημοσίου, που είναι ποινικοί

παραβάτες, είναι μόνο δυο - τρεις χιλιάδες. Οι υπό-

λοιποι, μέχρι τις 150.000 μέχρι το 2015, που απαι-

τεί η τρόικα; Οσοι δεν συνταξιοδοτηθούν κανονικά,

θα “συνταξιοδοτηθούν” με εμβρυουλκό(!) με πρό-

ωρη συνταξιοδότηση. Οι τρόποι έχουν αναλυθεί,

κατάργηση οργανισμών κλπ. Και βέβαια αξιολό-

γηση. Με τι κριτήρια αλήθεια; Και από ποιούς;

Το θέμα μου όμως, ΔΕΝ είναι ο τίτλος, αλλά ο υπό-

τιτλος:

Επίορκοι και Ανάξιοι “να πάνε σπίτι τους” και στη

φυλακή έστω, αφού - ορθώς - έχει καταργηθεί το

“Γουδί”. Και εδώ πλέον αναφέρομαι κυρίως στους

αιρετούς - στους πολιτκούς!

”Πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρα απο-
θανούνται” (Ματθ. κεφ. κσ’ 52).

Διότι αυτοί αποφάσισαν “κατ’ εντολήν”  να επικα-

λεσθούν με έμφαση την επιορκία, για επικοινωνια-

κούς λόγους, “ξεχνώντας” ότι οι πλείστοι εξ’ αυτών,

είναι επίορκοι οι ίδιοι και, βεβαίως, ανάξιοι της λαϊ-

κής εκπροσώπησης. Το “ξέχασαν”!... Το ξέχασαν

γιατί “εκαστος των ανθρώπων δύο πήρας1 φέρει· την
μίαν έμπροσθεν, την δ’ άλλην όπισθεν”.

Συνέχεια στη σελ. 2

Καλή Ανάσταση

Χαρούμενη 
Λαμπρή

ΕΠΙΟΡΚΟΙ 

& ανάξιοι
Yπάλληλοι, αλλά

και πολιτικοί

του Κώστα
Βενετσάνου

Αδελφοποίηση Σαρωνικού
Crispiano Ιταλίας 

1ος πράσινος μουσικός

νεανικός διαγωνισμός 
Σελίδα 6

Δώδεκα χρόνια αγώνα για την
ηχορύπανση του Αεροδρομίου

Σελίδα 7

Στο αυτόφωρο εθελοντές

του κάμπινγκ Βούλας
Σελίδα 13

Στέκι αλληλεγγύης στην Παλλήνη 

Μέρα Λαμπρής,
έτσι σε λέμε οι Ρωμιοί.
Λιόχαρη μέρα Λαμπρινή,
ωσάν το γέλιο
το πιό όμορφο του κόσμου.
Χριστέ μου αναστημένε
την πίστη να παλέψω δώσμου,
τούτη τη γη
δική Σου και δική μας γιά να δω.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Σελίδα 3

Σελίδα 12

Πρόγραμμα “ενίσχυσης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων”

Σελίδα 17

O στραγγαλισμός της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας

σχεδιάστηκε από τη Γερμανία, αλλά επιβάλλεται 

με την υπογραφή των Ελλήνων πολιτικών 

της τρικομματικής κυβέρνησης.

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλή-
νων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε
μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».
(Σύνταγμα αρ. 120 §4)

(Bία είναι κάθε προσπάθεια κατάλυσης του Συντάγματος, “έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται νομότυπη”) (Δ. Τσάτσος).

Καλή Ανάσταση και καλή Επανάσταση
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Συνέχεια από τη σελ. 1

«...απολύετε και απολυθήσεσθε» (Λουκά,

κεφ. s’, 37).

Με άλλα λόγια, το “ξέχασαν” γιατί

βλέπουν «...το κάρφος2 το εν τω
οφθαλμώ του αδελφού (των), την δε
δοκόν την εν τω ιδίω οφθαλμώ ού κα-
τανοούν - δεν καταλαβαίνουν - (Λουκά,

κεφ s’, 41).

Ημέρες που ‘ναι, να θυμηθούμε λίγο

και τα λόγια του Ναζωραίου, που

πολλοί καμώνονται πως τον πι-

στεύουν, ενώ υπηρετούν τον

Μαμωνά3. Λησμονούν ότι «ού
δύνασθε Θεώ δουλεύειν καί Μαμ-
μωνά» (Ματθ. κεφ. S’, 24).

Αλλά γιατί λέω ότι οι πολιτικοί

και ειδικότερα το πλείστον των

βουλευτών είναι επίορκοι!

Εξηγούμαι: Οταν ανακηρυχθεί

κάποιος βουλευτής, δίνει όρκο

που τον ορίζει το Σύνταγμα

(αρθρ. 59). Με τον όρκο αυτό δε-

σμεύεται να είναι «πιστός στην Πα-

τρίδα και το δημοκρατικό

πολίτευμα», και ακόμα «να υπακούει

στο Σύνταγμα και τους νόμους» και

τελειώνοντας «να εκπληρώνει ευ-
συνείδητα τα καθήκοντά του».

Ως πολίτης κατηγορώ την πλειονό-

τητα των βουλευτών ότι με τις πρά-

ξεις τους ή τις παραλείψεις τους,

προσβάλλουν την πίστη στην πα-

τρίδα και το δημοκρατικό πολί-

τευμα». Αυτή είναι η γενική

αίσθηση.

Αποδεδειγμένα και παραδεδεγμένα

δεν υπάκουσαν και δεν υπακούουν

στο Σύνταγμα, όταν:

α) Ξεκάθαρα και εκτός αμφισβητή-

σεως, όπως επανειλημμένα έχω κα-

ταδείξει, χωρίς να έχω λάβει

τεκμηριωμένη απάντηση, ότι όσοι

έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην

κυβέρνηση του τραπεζίτη Λουκά Πα-

παδήμου, παρέβησαν το Σύνταγμα,

που με την αναθεώρηση του 1986

κατήργησε τη δυνατότητα διορι-

σμού Πρωθυπουργού «μη μέλους
της Βουλής», που προέβλεπε όντως

και το Σύνταγμα του 1975 (αρθρ. 37

§ 4). Η διάταξη αυτή, περί “μη μέ-

λους της Βουλής” που προέβλεπε το

Σύνταγμα του ‘75, στην περίπτωση

που κανένα κόμμα δεν συγκέντρωνε

την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών,

“μετά γνώμην του Συμβουλίου Δη-

μοκρατίας”,  όπως είπαμε, καταργή-

θηκε το 1986 μαζί με το άρθρο 39

που προέβλεπε την ύπαρξη και λει-

τουργία “Συμβουλίου της Δημοκρα-

τίας”.

Ας δοθεί τεκμηριωμένη και πειστική

διαφορετική ερμηνεία, από την Προ-

εδρεία της Δημοκρατίας, Προ-

εδρείο της Βουλής, τους

Συνταγματολόγους, τον Δικηγορικό

Σύλλογο και την Ενωση Δικαστών

και Εισαγγελέων, μια και δεν προ-

βλέπεται Συνταγματικό Δικαστήριο,

κι εγώ θ’ ανακαλέσω, θα ζητήσω δη-

μόσια “συγγνώμη” και “θα πάω σπίτι

μου” ή στη φυλακή. Δεν τους προ-

καλώ· τους παρακαλώ να το κάνουν.

Αλλως συγκαλύπτουν την πονηριά ή

την άγνοιά τους ή την απροσεξία

τους και είναι ένοχοι. 

Δεν είναι γνώμη· είναι καταγγελία

επιορκίας από μη συγγνωστή

άγνοια ή δόλο, με αποτέλεσμα την

αλλοίωση του πολιτεύματος και με

την αποδοχή τους “νομιμότητας”

της κυβέρνησης Παπαδήμου που

πραξικοπηματικά ή ακροβατώντας,

κατ’ άλλους, προσπάθησαν να νομι-

μοποιήσουν, νομιμοποιώντας και τις

δεσμεύσεις μνημονίων κλπ. έναντι

των δανειστών, οι οποίοι γνωρίζουν

και όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι δε-

σμεύσεις αυτές είναι ανυπόστατες

και παράνομες.

Ανέφερα σχετικά αναλυτικά μια από

τις βαρύτερες πράξεις επιορκίας,

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν

υπάρχει πληθώρα συνταγματικών

παραβάσεων και παραβιάσεων:

― Πράξεις νομοθετικού περιεχομέ-

νου (Σ. αρθ. 44  §1) (που κατά τη

γνώμη του Συνταγματολόγου Δημ.

Θ. Τσάτσου, αποτελούν “ιδιαίτερη

μορφή διατάγματος” 4.

― Χαράτσι (βλέπε πολλά και από-

φαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1972

του 2012, που «ναι μεν» αλλά δεν

νομίζουμε να ξεγελαστεί πάλι

μετά την εκ νέου επιβολή αυτού

του επαχθούς φόρου, που όπως

απεδείχθη ΔΕΝ ήταν προσωρι-

νός).

― Ενα σωρό άρθρα του Συντάγ-

ματος και ιδιαίτερα τα άρθρ 1, 2

§1, 4 §5, 11 §1 (οι Ελληνες

έχουν δικαίωμα να συνέρχονται

ήσυχα και χωρίς όπλα), το 16

(για τον πολιτισμό και την παι-

δεία) το 17 για την ιδιοκτησία, το 21

(για την οικογένεια, για την υγεία,

για την προστασία της νεότητας,

του γήρατος, της αναπηρίας και την

απόκτηση κατοικίας (Σ. 21 §4) και

τη διατήρησή της, ως φυσικό επακό-

λουθο) το 22 (για το δικαίωμα στην

εργασία, την κοινωνική ασφάλιση

κλπ., το 24 για το περιβάλλον και

πολλών, πολλών άλλων.

Τι άλλο να προσθέσω; Καλή Ανά-

σταση και Επανάσταση, (με το εσω-

τερικό εννοιολογικό περιεχόμενο),

που κι αυτήν μας επιβάλλει το Σύν-

ταγμα (άρθρο 120), για να μην είμα-

στε κι εμείς επίορκοι, ως πολίτες,

ως δικαστικοί, ως στρατιώτες! Αμήν.

――――――――
1. Πήρα: δισάκι - δύο μικροί σάκοι ενωμέ-

νοι στο πάνω μέρος, ώστε να κρέμονται

στον ώμο, ένας μπροστά κι ένας πίσω.

2. κάρφος: αγκίθα (λεπτό κομματάκι ξύλου

ή ξερόχορτου).

3. Μαμμωνάς: δαίμονας της απληστίας, της

συσσώρευσης πλούτου και του ανήθι-

κου κέρδους.

4. Δ. Θ. Τσάτσος: Συνταγματικό Δίκαιο,

τρίτη έκδοση, σελ. 142.

Δωρεάν μαθήματα μουσικών
οργάνων στα 3Β Σελ. 4

“Τα ρόδα της Πιερίας” παγκό-
σμια πρώτη Σελ. 5

Αντιπλημμυρικά έργα στο

Δήμο Σαρωνικού Σελ. 7

Δεν ξεχνώ και γι’ αυτό δηλώνω
παρών Νεκτάριος Καλαντζής Σελ. 8

Το συνυπεύθυνο και συνακό-
λουθο Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 9

Παναγιά, Κυρά της προσευχής
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Salsa spring festival
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Κατασχέσεις καταθέσεων Σελ. 14

Στο τέλος ...νίκησαν οι μέλισσες
(Οικολόγοι - Πράσινοι) Σελ. 16

Βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα Σελ. 21

Ενας αγώνας εις μνήμην Γάννη και
Φίλιππου... Σελ. 22

Ενοριακός αγώνας ποδοσφαίρου Σελ. 22

Πρόγραμμα στοματικής υγιεινής στο
Δήμο Κρωπίας Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΟΡΚΟΙ & ανάξιοι
Yπάλληλοι, αλλά και πολιτικοί
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Σε κλίμα ευφορίας και συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η τελική

φάση της Αδελφοποίησης του Δήμου Σαρωνικού με τον Δήμο Crispi-

ano της Ιταλίας με την επίσημη τελετή αδελφοποίησης που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού

Μεγάρου Σαρωνικού.

Η τελετή ξεκίνησε με ένα μουσικό καλωσόρισμα με γνωστά τρα-

γούδια από την Ασπασία Νηστικούλη και τον Φίλιππο Ρούσσο και

συνεχίστηκε με σύντομη ενημέρωση από παιδιά της ομάδας «Young

Volunteers in Action» και ΙΒ των Εκπαιδευτήριων Γείτονα για την έκ-

θεση με θέμα την αλληλεγγύη που είχε στηθεί στο χώρο του δη-

μαρχείου. 

Μετά, έλαβε χώρα η επίσημη τελετή της αδελφοποίησης με τις ομι-

λίες των δύο δημάρχων, την ανάγνωση και την υπογραφή του όρκου

της αδελφοποίησης και την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων ως επι-

σφράγιση και επιβεβαίωση της φιλίας, της αδελφότητας και της αλ-

ληλεγγύης ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, στην ομιλία του, αφού

καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, αναφέρθηκε

στις πολυετείς σχέσεις που συνδέουν τις δύο περιοχές από την πε-

ρίοδο που υπήρχε ακόμα ο δήμος Καλυβίων με συνεχείς ανταλλαγές

επισκέψεων μεταξύ των δύο πόλεων σε επίπεδο χορευτικών τμη-

μάτων. 

Στη συνέχεια, ο Π. Φιλίππου μίλησε για τη σημασία της αδελφοποί-

ησης, η οποία φέρνει κοντά τις τοπικές κοινωνίες μέσω της ανταλ-

λαγής εμπειριών και τη δημιουργία άρρηκτων σχέσεων φιλίας και

συνεργασίας. Επισήμανε τη μεγάλη ανάγκη συνεργασίας των πό-

λεων του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στη δύσκολη συγ-

κυρία που βιώνουν χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες

κατεξοχήν πλήττονται από την οικονομική κρίση. «Λόγω της κατά-

στασης που έχει διαμορφωθεί, οι κοινωνίες και οι πολίτες προσβλέ-

πουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να δώσει λύσεις στα

προβλήματά τους», δήλωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, για να συμ-

πληρώσει ότι «πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας προ-

κειμένου να αναπτύξουμε προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης των

κοινωνιών μας και των πολιτών μας, καθώς και προγράμματα αντι-

μετώπισης της φτώχειας, της ανεργίας και του ρατσισμού που είναι

σε έξαρση τα τελευταία χρόνια». 

«Για το λόγο αυτό τέτοιου είδους προσπάθειες έχουν αυτήν την πε-

ρίοδο ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο ανα-

γκαίες φωνές και κοινές προσπάθειες που έχουν σχέση με την

αδελφοσύνη, τη συνεργασία, την οικονομική ανάκαμψη και την πρό-

οδο.  επεσήμανε ο Π. Φιλίππου. 

Μνημείο για τους νεκρούς του ORIA

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ναυάγιο του πλοίου ORIA που συ-

νέβη πριν 69 χρόνια (12 Φεβρουαρίου 1944) ανοιχτά της νήσου Πά-

τροκλος (Γαϊδουρονήσι), όπου βρήκαν τραγικό θάνατο περίπου

4.200 Ιταλοί στρατιώτες – αιχμάλωτοι πολέμου. Η Δημοτική Αρχή

Σαρωνικού θεωρεί καθήκον της να στηθεί ένα μνημείο για τους αδι-

κοχαμένους Ιταλούς στρατιώτες και έχουν γίνει ενέργειες προς

αυτή την κατεύθυνση.

Διατυπώθηκε δε η πρόταση ανέγερσης μνημείου να γίνει στις 12 Φε-

βρουαρίου 2014, 70 χρόνια από την ημέρα του ναυαγίου. Στο ση-

μείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρωί της Κυριακής (21-4), η

ιταλική αποστολή που αποτελείτο από τον Δήμαρχο Crispiano

Giuseppe Laddomada, τον αντιδήμαρχο Antonio Magazzino, τον πρό-

εδρο του δημοτικού συμβουλίου Giuseppe Bennardi, το διευθυντή

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Michele Annese, τη δημοσιογράφο Silvia

Laddomada, τον καθηγητή Carmine Prisco και τη δημοτική υπάλληλο

Catarina Lofano, επισκέφθηκε με αντιπροσωπεία του δήμου Σαρωνι-

κού το σημείο του ναυαγίου, όπου έριξαν στεφάνια στη μνήμη των

νεκρών Ιταλών στρατιωτών.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Crispiano Giuseppe Laddomada,

στην ομιλία του, εξέφρασε τη χαρά του ιδίου και ολόκληρης της ιτα-

λικής αποστολής για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων, με την

οποία θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση για διατήρηση και ενίσχυση των

δεσμών ανάμεσα στους δύο δήμους προκειμένου να ενθαρρυνθεί

και να βελτιωθεί κάθε δυνατή συνεργασία τόσο μεταξύ των διοική-

σεων αλλά κυρίως μεταξύ των πληθυσμών των δύο πόλεων.  

Στη συνέχεια οι δύο Δήμαρχοι  υπέγραψαν τον όρκο της αδελφο-

ποίησης και αντάλλαξαν δώρα και αναμνηστικά. 

Στο κλείσιμο της τελετής, το λόγο πήρε ο καθηγητής Carmine Prisco,

συγγραφέας του βιβλίου «Γραμματική της νέας ελληνικής», ο οποίος

μιλώντας σε άπταιστα ελληνικά, αναφέρθηκε με τη σειρά του στα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες,

Ελλάδα και Ιταλία. «Έχουμε παράλληλες ιστορίες και αυτό μας ωθεί

ακόμα περισσότερο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξεπερά-

σουμε τις δυσκολίες των οικονομιών μας σε μια συνολική ευρωπαϊκή

άποψη. Οι οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, παρούσες στα δύο έθνη

μας, παρά τα προφανή χαρακτηριστικά τους, καθιστούν ακόμα πιο

ουσιαστική και σημαντική αυτήν την αδελφοποίηση» τόνισε ο Cr.

Prisco. 

Η εκδήλωση με μουσική από γνωστά τραγούδια  Ελλήνων και Ιταλών

συνθετών από το μουσικό σχήμα «Musica del Cuore» που αποτελεί-

ται από τη σοπράνο Antonella Orefice και τον πιανίστα Neville Jason

Fahi. 

Παρευρέθηκαν πολλοί επίσημοι από την πολιτική ηγεσία και τους

ΟΤΑ.

Αδελφοποίηση  των Δήμων Σαρωνικού - Crispiano Iταλίας
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Το εργαστήρι Φωτογραφι-

κός 9ος διοργανώνει έκ-

θεση με τη συμμετοχή 37

νέων φωτογράφων του, με

τίτλο «FΛASH FORWARD»

στην «Τεχνόπολις» Δήμου

Αθηναίων, Κτίριο «Αεριο-

φυλάκιο 2». Η έκθεση θα

διαρκέσει από την Τετάρτη

8 έως και την Κυριακή 12

Μαΐου. 

Στην έκθεση «FΛASH FOR-

WARD» παρουσιάζονται

μερικά από τα καλύτερα

έργα των νέων φωτογρά-

φων του εργαστηρίου που

προέκυψαν τη χρονιά

2012-2013 υπό τη διδασκα-

λία και την επιμέλεια του

Βασίλη Νίκα.

Τί μπορεί να περιμένει κα-
νείς από ένα εργαστήρι
φωτογραφίας; Πώς εξελίσ-

σεται ο νέος φωτογράφος

που μαθαίνει νέες τεχνικές,

φωτογραφίζει συστημα-

τικά, δέχεται κριτική, ενη-

μερώνεται για τα έργα

σπουδαίων δημιουργών και

παρακολουθεί τη φωτογρα-

φική επικαιρότητα;

Η έκθεση αποτελείται από

62 φωτογραφίες, από ένα

ευρύ φάσμα θεμάτων.

Λίγα λόγια:
Ο Φωτογραφικός 9ος  είναι μια

από τις μεγαλύτερες φωτο-

γραφικές ομάδες της Ελλά-

δας.  Δημιουργήθηκε από τον

Βασίλη Νίκα με σκοπό  να υπο-

στηρίζει με φωτογραφικές

δράσεις και εκθέσεις τα εργα-

στήρια στους δήμους που δι-

δάσκει απο το 2007 μέχρι

σήμερα, ενώ στη πορεία εξε-

λίχθηκε σε αυτόνομο εργαστή-

ριο. Κύριο στοιχείο του

εργαστηρίου είναι η προσπά-

θεια που καταβάλλεται για τη

δημιουργία φωτογραφικής

σκέψης χρησιμοποιώντας τη

φόρμα ως βασικό εργαλείο

σύνθεσης.

Διάρκεια: 8 – 12 Μαΐου, 

Ώρες Λειτ. : 10.00 – 22.00

Εγκαίνια Έκθεσης : 

8 Μαΐου, ώρα: 21.00, DJ

Set από τους Thanos Mag-

dalinos (Galaxy92) και

Thanasis Maikousis

Είσοδος ελεύθερη 

«Τεχνόπολις»

Πειραιώς 100, Γκάζι, 

210 3475518, 210 3453548
press@athens-technopolis.gr, 

Τη νέα πικάντικη κωμωδία του Πέδρο

Αλμοδόβαρ «Δεν Κρατιέμαι» και την

προϊστορική κωμική περιπέτεια

«Κρούντς», θα προβάλλει ο Δημοτι-

κός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου

«Άρτεμις», την εβδομάδα 2 - 8 Μαϊου.

ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ (The Croods)

Προβολές: 19.30

Σκηνοθεσία: Κερκ ΝτεΜίκο, Κρις Σάν-

τερς

Οι Κρουντς, μας διηγούνται την ιστο-

ρία της πρώτης μοντέρνας οικογέ-

νειας του κόσμου, που εκτυλίσσεται

σε μιαν άγνωστη μέχρι σήμερα

εποχή, την Κρουντάκιο Περίοδο. Μια

εποχή, που η Μητέρα Φύση έκανε διά-

φορα πειράματα, με αποτέλεσμα ο

πλανήτης μας, να είναι γεμάτος από

μια απίστευτα αλλόκοτη χλωρίδα και

πανίδα.

Σ’ αυτόν ακριβώς τον κωμικά επικίν-

δυνο κόσμο, αρχίζει η περιπέτεια της

αναζήτησης ενός καινούργιου σπιτι-

κού, για την οικογένεια Κρουντς,

όταν η σπηλιά της καταστρέφεται.

Σαν να μην είναι αρκετά δύσκολη η

επιβίωση, για κάποιον που έχει χάσει

τη φόρμα του, ο πατριάρχης Γκρουγκ,

σύντομα έρχεται αντιμέτωπος με ένα

νεαρό και γυμνασμένο νομάδα, τον

Γκάι, που ερωτεύεται την έφηβη κόρη

του Γκρουγκ, την Έεπ.

Στο τέλος της περιπέτειας όμως οι

Κρουντς θα καταφέρουν να εξελιχ-

θούν, να δαμάσουν το φόβο τους για

τον άγνωστο κόσμο και ν’ ανακαλύ-

ψουν, ότι για να επιβιώσουν, έχουν

όλα όσα χρειάζονται: ο ένας τον

άλλον!

ΔΕΝ ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ
I'm So Excited (Los Amantes Pasajeros)

Προβολές: 21.15

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Πενέλοπε

Κρουζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Ραούλ

Αρεβάλο, Χαβιέ Κάμαρα, Κάρλος

Αρέθες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, 

τηλ.: 22990 23924

FΛΑSH FORWARD
Έκθεση φωτογραφίας νέων φωτογράφων

"Σύνολο Κέλσος"

"Ιππότες, Πύργοι, Αυλές, και Απόηχοι..."
"Μουσικοί δρόμοι από τον Μεσαίωνα 

στο πέρασμα του χρόνου”

Φωνητικά και οργανικά κομμάτια γνωστών και άγνω-

στων συνθετών και τραγούδια από την ανώνυμη μουσική

παράδοση πέντε αιώνων, θα έχετε τη δυνατότητα να

ακούσετει την Τετάρτη 15 Μαΐου, ώρα 8.30μ.μ. στο Διε-

θνές Πολιτιστικό Κέντρο Αthenaeum,, (Αίθουσα Συναυ-

λιών La Divina), Αδριανού 3, Θησείο, τηλ. 210-32119 87,

55 και 49

Ερμηνεύουν:

Φαίνη Νούσια, φωνή, κρουστά

Μechthild Stark, φωνή, φλάουτο με ράμφος

Νίκος Νικολαίδης, φωνή, φλάουτο με ράμφος

Ελλη Τσενέ, φλάουτο με ράμφος

Σταύρος Κατηρτζόγλου, θεόρβη

Μαριάννα Αργυροπούλου, βιόλα ντα γκάμπα

Την πρώτη προσωπική εικα-

στική του έκθεση με τίτλο

«Καράβια στο κυκλώνα της
ύφεσης» παρουσιάζει ο Βα-

σίλης Κομύτης στοn Πολυ-

χώρο Δικτύου Εθελοντών

(Ηπείρου 41, Άγιος Δημή-

τριος  (έναντι 6ου Δημοτι-

κού), “Αλλάζουμε την

Πόλη” από την Τετάρτη 15

Μαΐου. 

Ξύλα που ξεβράζει το κύμα,
σκουριασμένα σίδερα,
σχοινιά, δίχτυα, φελλοί, κα-
ραβόπανα… παίρνουν και-
νούργιες μορφές και νέα
πνοή για να συνεχίσουν το
ταξίδι τους στις δικές μας
ζωές. 
Ατελείωτες βόλτες σε θάλασ-

σες με βράχους, άμμο ή βό-

τσαλο ευαισθητοποίησαν τον

Βασίλη Κομύτη στην συλλογή

κάθε υλικού που μπορούσε να

φανεί χρήσιμο στην εικαστική

του έκφραση, αλλά και στην

αναζήτηση των θεμελιωδών

αξιών για κάθε μορφή αναγέν-

νησης. Ορμώμενος από την

ρήση του Οδυσσέα Ελύτη

«Εάν αποσυνδέσεις την Ελ-

λάδα, στο τέλος θα δεις να

σου απομένουν μια ελιά, ένα

αμπέλι και ένα καράβι. Που ση-

μαίνει: με άλλα τόσα την ξανα-

φτιάχνεις», μας προσκαλεί -

προκαλεί να μην μείνουμε

«προφυλαγμένοι πίσω από τσι-

μεντένιους κυματοθραύστες»,

να αναθεωρήσουμε τα προσω-

πικά και κοινωνικά θεμέλια

μας, «για να βρούμε ξανά τη

χαμένη μας ύπαρξη…»

Εγκαίνια: Παρασκευή 17

Μαΐου, Ώρα: 20.30

Είσοδος Ελεύθερη

Διάρκεια: από 15 έως και

31 Μαΐου

Ώρες λειτουργίας: Τετ. -

Πεμ. – Παρ. 19.30 – 23.00

Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος Δικτύου Εθε-

λοντών “Αλλάζουμε την
Πόλη” Ηπείρου 41, Άγιος

Δημήτριος  (έναντι 6ου Δη-

μοτικού Αγίου Δημητρίου,

Πεζόδρομος)

Πληροφορίες:  211 01 99 261

vasiliskomytis@yahoo.gr 

Εικαστική έκθεση του Βασίλη Κομύτη

Καράβια στον Κυκλώνα της Ύφεσης

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

«Δεν Κρατιέμαι»  &  «Κρούντς»

3ήμερη Προσκυνηματική 

εκδρομή στη Ζάκυνθο

Τριήμερη προσκυνηματική εκδρομή οργανώνει ο

ιερός ναός Κοίμησης Θεοτόκου Βούλας, από 17 έως

19 Μαΐου, στην Ζάκυνθο.

Τιμή 150 € κατ’ άτομο σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 8958.128, κιν. 6938

362108
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

"The Roses of Pieria"

Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής

Κυκλοφόρησε σε παγκόσμια διανομή το έργο του

Γιάννη Γλέζου "The Roses of Pieria" από τη Γαλ-

λική δισκογραφική εται-

ρεία MUSEA που

εξειδικεύεται στην Προ-

οδευτική Ροκ και την Πει-

ραματική Μουσική.

Το έργο είναι η ορχηστρική

μορφή του δίσκου «Τα
Ρόδα της Πιερίας» που κυ-

κλοφόρησε το 2006 σε

μουσική Γιάννη Γλέζου

πάνω σε Αρχαία Λυρική

Ποίηση στη διασκευή/με-

τάφραση της Εύας Λίτινα.

Τη διανομή του δίσκου στην Ελλάδα ανέλαβε η Πο-

λιτιστική Δράση - ΕΜΣΕ.

4 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής

Αποσπάσματα από το έργο θα ακουστούν στη συναυλία

του Γιάννη Γλέζου στο Μέγαρο που θα γίνει την Τρίτη 14

Μαΐου στις 20.30 με EΛΕΥΘΕΡΗ την είσοδο για το κοινό.

Πολιτιστικό τριήμερο 
με το Γυμνάσιο Κερατέας

Η Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Γυ-

μνασίου Κερατέας οργανώνουν τριήμερο Παρουσιάσεων

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προγραμμάτων που

εκπονήθηκαν στο σχολείο, από 13 έως 15 Μαΐου και ώρες

από 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι, στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο του Γυμνασίου Κερατέας.

«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 διε-

ξαχθεί στα πλαίσια του 2ου Διασχολικού Πρωτα-

θλήματος 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.

Δωρεάν μαθήματα 

μουσικών οργάνων
Στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Δωρεάν μαθήματα μουσικής παρέχει η Φιλαρμονική του

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε παιδιά ηλικίας

9 έως 15 ετών, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής

που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή. 

Παρέχεται η δυνατότητα

εκμάθησης πνευστών και

κρουστών οργάνων, όπως

σαξόφωνο, φλάουτο, κλα-

ρινέτο, τρομπέτα, βαρύ-

τονο, αλτικόρνο, τρομπόνι,

μπάσο τούμπα, ντραμς,

καθώς και διδασκαλία θεω-

ρίας της μουσικής, μελωδι-

κές ασκήσεις και Dictee.

Τα μαθήματα φιλοξε-

νούνται στο Πνευματικό

Κέντρο Βάρης (Βάκχου

10, 1ος όροφος). Τα τμήματα λειτουργούν κάθε Δευτέρα,

Τετάρτη και Παρασκευή από τις 15:30 ως τις 20:30.

Απευθύνονται σε παιδιά δημοτών ή κατοίκων του Δήμου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και παρέχονται εντε-

λώς δωρεάν, χωρίς κόστος εγγραφής ή συνδρομής. Επί-

σης, δεν απαιτείται η αγορά μουσικών οργάνων. 

Ετσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν προ-

σωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και επιπλέον, όσοι μαθητές

το επιθυμούν, να γίνουν μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας

του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην αρχι-

μουσικό Κατερίνα Λιάπη, στο τηλ.210 9656377 (Δευτέρα,

Τετάρτη και Παρασκευή από 18:00 ως 19:30 – Τρίτη και

Πέμπτη από 09:00 ωςτις 13:00)

Έξι ρόλοι βγαλμένοι από

την πραγματική ζωή. Από τα

social media δηλαδή.

Τί εννοείς τα social media

δεν είναι πραγματική ζωή;

Μάλλον ναι, έχεις δίκιο, δεν

είναι. Είναι ακόμα καλύτερα

από την πραγματική ζωή.

Είναι η πραγματική εκδοχή

μας. Είναι ο χώρος όπου

μπορείς να προσποιηθείς

αυτό που θα ήθελες να είσαι

και να γίνει πιστευτό.

Το νέο project του Κινητήρα

εξερευνά αυτόν το διαδι-

κτυακό κόσμο που για κά-

ποιους είναι μια παράλληλη

εικονική πραγματικότητα

και για κάποιους άλλους

ένα κομμάτι της πραγματι-

κότητας που την εμπλουτί-

ζει. Ένα διαδραστικό θεα-

τρικό παιχνίδι στο Timeline

και μια θεατρική παρά-

σταση, που λειτουργούν

μαζί αλλά και ανεξάρτητα. 

Το παιχνίδι…

Έξι άνθρωποι- τρεις άντρες

και τρεις γυναίκες- εμφανί-

ζονται στο Timeline σου ή την

Αρχική σου Σελίδα. Αποκαλύ-

πτονται, διαμορφώνονται και

σε προκαλούν να τους εξε-

ρευνήσεις. Η Μαμά Τρολλ, η

Χίπστερ-Ενεργή Πολίτης με

τα συναισθηματικά αδιέξοδα,

η Άυπνη Γιάπισσα με την κοι-

μισμένη λίμπιντο, ο Πέφτου-

λας Φούρναρης με το όραμα,

ο Ξεπεσμένος Νάρκισσος με

την φίλη του σιωπή, το

Πρώην Χοντρό Αγόρι με την

τάση φυγής. Έξι φανταστικοί

αλλά και απόλυτα υπαρκτοί

χρήστες των μέσων κοινωνι-

κής δικτύωσης σου στέλνουν

μία πρόσκληση.

Μία πρόσκληση να τους ακο-

λουθήσεις, να τους κάνεις φί-

λους σου, να τους

φλερτάρεις, να τους σκουν-

τήξεις, να βρεις την μεταξύ

τους σχέση, αν υπάρχει, να

τους επηρεάσεις και να γίνεις

συνένοχος στο διαδικτυακό

τους ταξίδι.

Η παράσταση…

Το ταξίδι αυτό θα καταλήξει

στις 17 Μαΐου σε μια ζων-

τανή συνάντηση μαζί τους

στον Κινητήρα, όπου θα

έχεις την ευκαιρία να τους

δεις από κοντά και να ανακα-

λύψεις αν ο καθένας τους

είναι αυτό που φαινόταν. Σε

μια παράσταση - μαύρη κω-

μωδία, που με σκωπτική διά-

θεση εξερευνά τις αλλαγές

στην πλατφόρμα της ανθρώ-

πινης επικοινωνίας, στην

οποία ωστόσο παραμένει

πάντα στο επίκεντρο ο άν-

θρωπος.

Αναζήτησέ τους. Μπορεί σε

αυτούς να βρεις και δικά σου

κομμάτια.

Κείμενο: Χριστίνα Σαμπανί-

κου και 6 μονόλογοι.

Από 17/5  μέχρι 23/6  κάθε

Παρασκευή, Σάββατο και

Κυριακή στις 21.15 και κα-

θημερινά στο

http://timelineproject.gr/ 

και στον Κινητήρα studio

Είσοδος: 12 €, 8 € (άνεργοι

και φοιτητές)

Κατάλληλο άνω των 18

ετών 

Κινητήρας Studio-Artistic

Residency Centre

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη

Τηλ: 2109248328

info@kinitiras.com

www.kinitirastudio.com 

Ένα θεατρικό παιχνίδι 

6 φανταστικοί φίλοι σε προσκαλούν

να τους γνωρίσεις.
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Προγράμματα  Εκπαίδευσης

Ενηλίκων στην Παλλήνη
Αγγλικά - Computer

O Δήμος Παλλήνης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  θέτουν σε λειτουργία το

Κέντρο Δια Βιου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό  θα υλοποιηθούν προγράμματα γενικής εκ-

παίδευσης ενηλίκων, την περίοδο Μαΐο - Ιούλιο, στο Κ.Δ.Β.Μ.

του Δήμου:  

1. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (επιπέδου Α2 – Β1) [25 ώρες]

2. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) [50 ώρες]

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες

7-10 μ.μ. στο χώρο του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου (Λεονταρίου Κάν-

τζα), Παλλήνη και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες

κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 

Ο νέος κύκλος προγραμμάτων θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο 2013.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

210.6033160 και 210.6604658.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση

press@pallini.gr ή στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης μέχρι 17/5/

2013 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

"Το τέλος της κοινωνικής 
πολιτικής και του κράτους

πρόνοιας: Από την κοινωνική
αλληλεγγύη στην ιδιωτική 

φιλανθρωπία"

Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

οργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Το τέλος της κοι-

νωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας: Από

την κοινωνική αλληλεγγύη στην ιδιωτική φιλαν-

θρωπία", την Τετάρτη, 8 Μαΐου και ώρα 8:00 μμ,

στην Πνευματική Εστία της Βούλας, Ζεφύρου 2,

Πάρκο Εθνικής Αντίστασης.

Ομιλητής θα είναι ο Κώστας Δημουλάς, Λέκτορας

Παντείου Πανεπιστημίου.

Πολιτιστικό Τμήμα της Τ. Ο. 

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ΣΥΡΙΖΑ E.K.M.

Τα γραφεία του Σύριζα ΕΚΜ Ωρωπού είναι ανοικτά καθη-

μερινά από τις 7 έως τις 9 το βράδυ για κουβέντα, ενη-

μέρωση, ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση στο internet.

Κάθε Σάββατο από τις 11 πμ έως τις 1 μμ παρέχονται δω-

ρεάν Νομικές συμβουλές σε ζητήματα υπερχρεωμένων

νοικοκυριών, μικρομεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών

και αγροτών.

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ωρωπού Μαρμαρά 66 στο ισόγειο

Νέα Παλάτια Ωρωπού syriza.oropos@gmail.com

1ος Πράσινος 

Μουσικός Νεανικός

Διαγωνισμός

Συμμετέχουν οι 13 Δήμοι της Ανατ. Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, σε μια προ-

σπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα περιβάλ-

λοντος, διοργανώνει τον 1ο Πράσινο Μουσικό Νεανικό

Διαγωνισμό, με θέμα το περιβάλλον, που θα πραγματοποι-

ηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Το διαγωνισμό θα συμμετάσχουν οι 13 Δήμοι της Ανατολικής

Αττικής. Κάθε Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-

κής Αττικής θα εκπροσωπηθεί στη διαγωνιστική διαδικασία με

ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα αναδειχτεί με τη διενέργεια

διαγωνισμού σε δημοτικό επίπεδο στο διάστημα από 28/6 έως

και 31/7. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στον

Δήμο Σαρωνικού θα ανακοινωθεί σύντομα.

Δικαίωμα συμμετοχής - ομαδικής ή ατομικής - έχουν νέοι του

δήμου από 15-30 ετών, οι οποίοι θα συνθέσουν μουσικά κομ-

μάτια και στίχους με θέμα το περιβάλλον. 

Ο νικητής κάθε Δήμου θα διαγωνιστεί με τους άλλους νικη-

τές (13 συνολικά) για την ανάδειξη του τελικού νικητή, ο

οποίος εκτός ότι το τραγούδι του θα γίνει το επίσημο τρα-

γούδι της Περιφέρειας Αττικής για το Περιβάλλον και θα του

δοθούν και τα υλικά μέσα για να κάνει το πρώτο του δισκο-

γραφικό βήμα. 

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί όλους τους νέους της περιοχής

να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, δηλώνον-

τας συμμετοχή  μέχρι και 15-6-2013 τόσο στο δημαρχείο Σα-

ρωνικού στα Καλύβια (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2299

320356), όσο και στα υπόλοιπα δημοτικά καταστήματα σε

όλες τις κοινότητες και συγκεκριμένα:

1. Ανάβυσσος, τηλ. επικοινωνίας: 22910 41220 (εσωτ. 106)

2. Παλαιά Φώκαια, τηλ. επικοινωνίας: 22910 38721 (εσ. 121)

3. Σαρωνίδα, τηλ. επικοινωνίας: 22910 54444 (εσ. 111)            

4. Κουβαράς, τηλ. επικοινωνίας: 22990 69422. 

Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο

για την απόφαση του Δήμου 3Β να

χωροθετήσει και νέες θέσεις για

τη λειτουργία των λαϊκών αγορών

στις 2 από τις 3 κοινότητες.

Ετσι η απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, στη συνεδρίαση της

8ης Απριλίου είναι η παρακάτω:   

- Δημοτική Ενότητα Βάρης
α. Κάθε Σάββατο, αρχικά για έξι

μήνες, η λαϊκή αγορά θα λειτουρ-

γεί στο χώρο πάρκινγκ μεταξύ του

Σχολικού Συγκροτήματος και του

Αθλητικού Κέντρου Βάρης

β. Κάθε Σάββατο, για τους επόμε-

νους έξι μήνες, η λαϊκή αγορά θα

λειτουργεί στο χώρο μεταξύ των

οδών Κ. Μουτούση και Αναπαύ-

σεως (απέναντι από το Λύκειο

Βάρης). 

Επίσης μια μικρή τοπική λαϊκή

αγορά θα λειτουργεί καθ’ όλη την

διάρκεια του έτους κάθε Τετάρτη,

στο Δίλοφο Βάρης στην οδό Φο-

λεγάνδρου (από την οδό Αντιπά-

ρου έως την οδό Σκύρου).

- Δημοτική Ενότητα Βούλας
Η λαϊκή αγορά θα αλλάζει χώρο

κάθε τρεις μήνες μέσα στην διάρ-

κεια του έτους ως εξής:

α. Την πρώτη Πέμπτη του μήνα

Μάρτη κάθε χρόνο,  μέχρι την τε-

λευταία Πέμπτη του Μάη κάθε

χρόνου, η λαϊκή αγορά θα λει-

τουργεί στην οδό Παπάγου (από

την οδό Τσαλδάρη έως την δια-

σταύρωση με την οδό Πόρου).

β. Την πρώτη Πέμπτη του Ιουνίου

εκάστου έτους, μέχρι την τελευ-

ταία Πέμπτη του Αυγούστου εκά-

στου έτους, η λαϊκή αγορά θα

λειτουργεί στην οδό Ηρακλειδών

(από την οδό Μεγάλου Βασιλείου

έως την διασταύρωση με την οδό

Βασιλέως Γεωργίου).

γ. Την πρώτη Πέμπτη του Σεπτεμ-

βρίου, μέχρι την τελευταία Πέμ-

πτη του Νοεμβρίου εκάστου

έτους, η λαϊκή αγορά θα λειτουρ-

γεί στην οδό Βουτηρά (από την

οδό Δερβενακίων έως την δια-

σταύρωση με την οδό Προόδου).

δ. Την πρώτη Πέμπτη του Δεκεμ-

βρίου εκάστου έτους, μέχρι την

τελευταία Πέμπτη του Φεβρουα-

ρίου εκάστου έτους, η λαϊκή

αγορά θα λειτουργεί στην οδό Κα-

ραϊσκάκη (από την οδό Παπάγου

έως την διασταύρωση με την οδό

Ρήγα Φεραίου).

Επίσης κάθε Σάββατο θα λειτουρ-

γεί Βιολογική Αγορά στην οδό Νη-

ρέως (από την οδό Διός έως την

οδό Ήρας). 

Στη Βουλιαγμένη παραμένει κάθε

Σάββατο και καθ’ όλη τη διάρκεια

του έτους, στο χώρο που ήδη χρη-

σιμοποιείται εδώ και χρόνια, δη-

λαδή επί της οδού Θησέως (από

την οδό Άρεως έως την οδό Αι-

όλου).

Νέες χωροθετήσεις λαϊκών αγορών στο

Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
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Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα στο Δήμο Σαρωνι-

κού, που θα ανακουφίσουν την καθημερινότητα του πολίτη

και όσον αφορά τις μετακινήσεις του και όσον αφορά την

υγεία του και το περιβάλλον. Σημειώνουμε:

Αντιπλημμυρικό Κιτέζας

Ξεκίνησαν τα έργα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πε-

ριοχής της Κιτέζας (οδός Σοφούλη) στο Λαγονήσι. 

Ο Δήμος μετά από προσπάθειες πολλών ετών, πέτυχε με

την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ (προϋπο-

λογισμός: 3.321.000€), να δρομολογήσει την επίλυση ενός

μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί για χρόνια τους κα-

τοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να

έχει ολοκληρωθεί μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο, δίνοντας

οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρών. 

Λεωφόρος Καλυβίων – Τελική φάση ολοκλήρωσης των

έργων

Μετά και τη σύνδεση όλων των παροχών ύδρευσης της

ΕΥΔΑΠ στο κεντρικό δίκτυο, ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλ-

τόστρωσης που αποτελούν και την τελική φάση του έργου

κατασκευής της Λεωφόρου Καλυβίων. Μέχρι το Πάσχα

αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο τμήμα της λεωφόρου

έκτασης περίπου ενός (1) χιλιομέτρου, ενώ μέχρι τις αρχές

του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί η οδόστρωση όλου

του έργου και ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το έργο

αυτό θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στον άξονα

«Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος» και θα τονώσει την

τοπική αγορά κάνοντας τη λεωφόρο Καλυβίων έναν ση-

μαντικό εμπορικό δρόμο για την περιοχή. 

Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων (περιοχή Λαγονησίου)

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες κατα-

σκευής του 2ου Λυκείου Καλυβίων στην περιοχή του Λα-

γονησίου. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες

σοβατίσματος εξωτερικά, ενώ ήδη έχουν γίνει οι απαραί-

τητες εργασίες  στο εσωτερικό του σχολείου. Στόχος της

δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η κατασκευή

του σχολείου ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει τον Σε-

πτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Αντιπλημμυρικά, Οδοποιϊα και Σχολεία στο Δήμο Σαρωνικού

Οι  δωδεκάχρονοι αγώνες των πολιτών της Αρτέμιδος

ενάντια στις παρανομίες  του Διεθνούς Αερολιμένα Αθη-

νών,  εκτός από τις κινητοποιήσεις, τις διαμαρτυρίες σε

όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις παρουσιάσεις σε ημερί-

δες και συνέδρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  εστιά-

στηκαν πρόσφατα στο νομικό αγώνα με την αγωγή που

κατατέθηκε στην Ελληνική Δικαιοσύνη από τις 20-10-2010.

Την 7/3/2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών είχε ορισθεί να εκδικαστεί η αγωγή 134 πολιτών,

κατοίκων του Δήμου Αρτέμιδος, υποστηριζόμενοι από το

πληρεξούσιο δικηγόρο  και συμπολίτη τους Αναστάσιο

Φράγκου.

Ένα από τα βασικά αιτήματα είναι: να παραλείψει στο

μέλλον το Αεροδρόμιο να προσβάλλει την προσωπικότητα

τους με την προκαλούμενη από τις πτήσεις των αεροσκα-

φών  εις βάρος της υγείας τους  ηχορύπανση. Δεύτερον να

καταβάλει το Αεροδρόμιο στους προσφεύγοντες συνολικά

το ποσό των 2.412.000 Ευρώ , ποσόν το οποίο θα αποδοθεί

αποκλειστικά για τη θωράκιση της πόλης και ειδικά των

σχολείων από την ηχορύπανση. 

Η υπόθεση μετά από αίτηση των πληρεξουσίων Δικηγό-

ρων του Αεροδρομίου ανεβλήθη για την 11-2-2016 λόγω

της προσεπίκλησης από το Αεροδρόμιο του Υπουργού Υπο-

δομών Μεταφορών και δικτύων, όπου υπάγεται η Υ.Π.Α, με

σκοπό να παρέμβει στη δίκη και να αναλάβει τις όποιες συ-

νέπειες προκύψουν από την απόφαση του δικαστηρίου σε

περίπτωση που η αγωγή γίνει δεκτή από το Μονομελές

Πρωτοδικείο Αθηνών, γεγονός που αποτελεί πάγια τακτική

του Αεροδρομίου το οποίο συστηματικά αποποιείται τις ευ-

θύνες του και εκμεταλλεύεται τους όρους της αποικιοκρα-

τικής σύμβασης που καθιστούν το Ελληνικό κράτος δέσμιο

στις κερδοσκοπικές ορέξεις της ΗΟCTIEFF.

Ο 12ετής απαράδεκτος τρόπος λειτουργίας του Αερο-

δρομίου, που αγνοεί συστηματικά τις εκκλήσεις των θιγό-

μενων πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, επι-

βεβαιώθηκε τραγικά από τις μετρήσεις του

Αστεροσκοπείου Αθηνών που καταγράφουν υψηλά ποσο-

στά  ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Οι ίδιοι κίνδυνοι, ανησυχούν τους κατοίκους για τον υδρο-

φόρο ορίζοντα και την κολυμβητική θάλασσα της περιοχής

μια και μέχρι σήμερα το Αεροδρόμιο αντί να χρησιμοποιεί

όσα  η σύγχρονη τεχνολογία διαθέτει για την προστασία

από την λειτουργία μεγάλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων,

στο μόνο που έχει αναλωθεί με πάθος και επιτυχία είναι η

προσφορά μικροπαροχών για την εξαγορά συνειδήσεων.

Ακόμα και όταν η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επέβαλλε την εκ-

πόνηση μελετών με στόχο την προστασία των πολιτών από

την ηχορύπανση,  η διοίκηση του Αεροδρομίου έσπευσε η

ίδια να πληρώσει μελετητικά κέντρα, προκειμένου να εξα-

σφαλίσει  την απρόσκοπτη κερδοσκοπική λειτουργία του.

Οι πολίτες  ενάντια σε  όλα τα εμπόδια που προσπαθεί

μέχρι σήμερα να ορθώσει  απέναντί τους η διοίκηση του

Αερολιμένα με σκοπό να αποφύγει τις ευθύνες της απέ-

ναντι στο περιβάλλον και στο μέλλον της περιοχής, βρί-

σκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο και τις αντίστοιχες ομάδες αγωνιστών πολιτών,

ενημερώνονται και παραμένουν στις επάλξεις μέχρις ότου

δικαιωθούν οι αγώνες τους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΡΜΟΝΙΑ»

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από τη Μητρόπολη Γλυφάδας, Ε & 3Β

Τά μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας παρέχονται ΔΩ-

ΡΕΑΝ ἀπό ἐθελοντάς – καθηγητάς Λυκείων τῆς Μητρο-

πόλεως, Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β, μέ τήν εὐλογίαν καί

τήν προσωπικήν ἐπίβλεψιν τοῦ Μητροπολίτη κ. Παύλου

τοῦ Α’.

Τά μαθήματα θά συνεχισθοῦν μέ ἐντατικάς ἐπαναλήψεις

εἰς τήν διάρκειαν τῶν σχολικῶν διακοπῶν τοῦ Πάσχα

καί εἰς ὅλην τήν περίοδον τῶν ἐνδοσχολικῶν ἐξετάσεων

(μεταμεσημβρινάς ὥρας).

ΤΑΞΕΙΣ Α’ καί Β’ μαθήματα:

ΑΡΧΑΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ

TAΞΙΣ Β’ μαθήματα κατεύθυνσης

ΑΡΧΑΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ

Τά μαθήματα  θά πραγματοποιοῦνται εἰς τό Πνευματικό

Κέντρο “Αθηνάς Μαρτίνου”, του ιερού ναού Αγίας Τριά-

δος (Ἀρετῆς καί Ἁγ. Τριάδος, Ἄνω Γλυφάδα)

ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 154, 128, 124

Πληροφορίας: Τηλ. : 210-9621.150,Kιν: 6978741000

www.imglyfadas.gr (ἰστοσελίδα Ἱ. Μητροπόλεως

Δώδεκα χρόνια αγώνα για την ηχορύπανση του Αεροδρομίου
Αναβλήθηκε εκ νέου η Δίκη για το 2016!
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...Θού Kύριε φυλακήν τω στόματί μου 

Θυμάστε την 36χρονη στην υπόθεση του Γεν. Γραμματέα

του Υπ. Πολιτισμού, που πήδησε στο κενό, όταν βγήκαν

στη φόρα, ερωτικές του περιπέτειες...

Η 36χρονη εμπιστεύθηκε το βίντεο σε ιδιοκτήτη μαζικού

μέσου, ο οποίος το έκανε ...κοπτοραπτική.

Προ ημερών αθωώθηκαν όλοι όσοι εμπλέκονταν στην

υπόθεση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Το

σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι δεν στοιχειοθετήθηκε

αδίκημα γιατί το βίντεο κρίθηκε «μη αρχείο!»  (θού Κύριε

φυλακήν τω στόματί μου). «Δεν ήταν ταξινομημένο με

συγκεκριμένα κριτήρια»!

Από τουδε και εφεξής ο καθένας θα μπορεί να βιντεο-

σκοπεί τον καθένα και να διακινεί ελεύθερα το προϊόν,

αρκεί να μην το αρχειοθετεί κατά κατηγορία! (αύξων αριθ-

μός, ημερομηνία, ονομασία περιεχομένου!!!)

Πού είσαι Θέμιδα;;;

Η γενιά των 400!!! 

Αυτή η Ευρωπαϊκή Ενωση πολύ μας σκέφτεται. Τόσα εκα-

τομμύρια άνεργοι! Βέβαια είμαστε πλούσιοι γιατί έχουμε

ακίνητη περιουσία! έως ότου μας την πάρουν (το ετοιμά-

ζουν)...

Ετσι μας στέλνει μερικά εκατομμύρια για να απασχολη-

θούν (όχι να εργαστούν) μερικές χιλιάδες άνεργοι με 400

ευρώ το μήνα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς να στοιχειοθετείται

σαν προϋπηρεσία, χωρίς προοπτική. Για να έχουν ένα

κομμάτι ψωμί οι “σκλάβοι” μη και ξεσηκωθούν!

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω των Δήμων αυτή τη φορά,

και όχι από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Μ.Κ.Ο.

(άλλο πάρτυ αυτό ανθρώπινης σύγχρονης δουλείας). Και

βέβαια χωρίς ΑΣΕΠ (το πάρτυ των ημετέρων, καθ’ ότι

εκλογές έρχονται).

Οσο θυμάμαι τον “καημένο” τον Σαμαρά και τους Νεοδη-

μοκράτες να καταγγέλουν το ΠΑΣΟΚ για τα προγράμματα

stage και τη γενιά των 700 €!

Εκκωφαντική σιωπή...

Τρόμος τους έχει πιάσει από την εκκωφαντική σιωπή των

Ελλήνων. “Μα γιατί δεν διαδηλώνουν”, αναρωτήθηκε ο

Ράιχενμπαχ!

Θα διαδηλώσουν, θα εκτονωθούν, θα πέσουν και μερικά

χημικά, μπορεί και καμιά προβοκάτσια, θα ηρεμήσουν.

Ενώ τώρα; τώρα τί βράζει; Πού θα ...σκάσει;

Προσοχή λοιπόν τις ...προβοκάτσιες...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Παρακολουθώντας προσεκτικά το τελευ-

ταίο διάστημα τις μπουλντόζες που σκά-

βουν στο Γέρακα, είτε για τα όμβρια, είτε

για την αποχέτευση, και τις πινακίδες που

έχουν τοποθετηθεί, παρατηρώ πόσο

‘’φτηνή’’ έχει γίνει η πολιτική και ειδικά

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η λογική ενός

δημάρχου που λέει, βγάλτε έξω τις

μπουλντόζες στους δρόμους σε Γέρακα -

Παλλήνη - Κάντζα - Ανθούσα να σκάβουν

για να τις βλέπει ο κόσμος. Για να λέει ότι

κάτι κάνουμε, αφού θεωρούν ορισμένοι,

ότι οι πολίτες όταν τα βλέπουν αυτά, πεί-

θονται, με αποτέλεσμα να κερδίζει η δη-

μοτική αρχή  εντυπώσεις και χρόνο, εν

όψει των επόμενων δημοτικών εκλογών.

Μια λογική που είναι επικίνδυνη για το

μέλλον του τόπου. 

Συγγνώμη αλλά εγώ δεν ξεχνώ αυτά τα

2,5 χρόνια, ότι: 

― δεν έχει μπει ούτε ένα τ.μ στο σχέδιο

πόλης σε όλο το δήμο, 

― δεν ξεχνώ τους πρόχειρους προϋπολο-

γισμούς και τις αλόγιστες σπατάλες σε

ενοικιάσεις ηχητικών, σε εκδηλώσεις με

υπέρογκα κόστη (25.000 Κούλουμα, 1.700

ευρώ για κοπή Βασιλόπιτας, 2.000 ευρώ

για εξέδρες, 8.000 ευρώ το χρόνο για κι-

νητά τηλέφωνα και πολλά άλλα). 

― Δεν ξεχνώ την αργομισθία του Συνηγό-

ρου του Δημότη, που έγινε δημάρχου και

τις αμοιβές στα νομικά πρόσωπα. 

― Δεν ξεχνώ την καθυστέρηση στο θέμα

της Αποχέτευσης και τους πρόχειρους

προϋπολογισμούς, 

― δεν ξεχνώ τη ακύρωση της μελέτης για

την αποχέτευση της Ανθούσας και την

αχρηστία που έχει μπει το εκεί εξοπλι-

σμένο κτίριο νεολαίας στην Ανθούσα που

παραμένει κλειστό. 

― Δεν ξεχνώ τα container στα σχολεία

του Γέρακα, την εγκατάλειψη του 3ου Δη-

μοτικού στο Σταυρό, του Βρεφονηπιακού

σταθμού και την μη ολοκλήρωση του Καλ-

λιτεχνικού Σχολείου, με τις συστεγάσεις

του 2ου Λυκείου-3ου Γυμνασίου Γέρακα. 

― Δεν ξεχνώ την έλλειψη Δημοτικής Συγ-

κοινωνίας που θα ένωνε όλες τις γειτονιές

του Δήμου, με το Δημαρχείο και τα Ια-

τρεία. 

― Δεν ξεχνώ την εγκατάλειψη στα ΚΑΠΗ

Παλλήνης και την ερήμωση του Ιστορικού

κέντρου της πόλης. 

― Δεν ξεχνώ το γκρέμισμα του παλαιού

Δημαρχείου Παλλήνης, με την ανακατα-

σκευή του να έχει τεχνικά και δομικά

κενά, κοστίζοντας στους δημότες  της

πόλης κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ. 

― Δεν ξεχνώ το κλείσιμο εδώ και δύο

χρόνια του νέου κολυμβητηρίου Παλλή-

νης, δίπλα στο λόφο Έντισον, εξαιτίας της

ανικανότητας λειτουργίας του από τη δη-

μοτική αρχή. 

― Δεν ξεχνώ την εγκληματική αύξηση

των δημοτικών τελών στην πόλη μέσα σε

αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο. 

― Δεν ξεχνώ την πλήρη εγκατάλειψη του

δημοτικού Κοιμητηρίου στο Γέρακα και το

πάρκο που δεν έγινε ποτέ στον Αγ. Δημή-

τριο. 

― Δεν ξεχνώ την αδιαφορία του δημάρ-

χου για το θέμα των πυλώνων υψηλής

τάσης στο Γέρακα και το πρόβλημα που

υπάρχει για την υγεία των δημοτών. 

― Δεν ξεχνώ την εγκατάλειψη για την

Κάντζα και τον Άγιο Νικόλαο και τη μη

διεκδίκηση της Βίλας Καμπά. 

― Δεν ξεχνώ της εγκατάλειψη των επιτυ-

χημένων πολιτιστικών προγραμμάτων του

πρώην δήμου Παλλήνης. 

― Δεν ξεχνώ την κακοτεχνία της κεντρι-

κής πλατείας Γέρακα και την εγκατάλειψη

του μνημείου του παλαιού σιδηροδρομι-

κού σταθμού. 

― Δεν ξεχνώ την εγκατάλειψη και μη

διεκδικητικότητα του λόφου Κεραίας στο

Σταυρό, όπως και την άθλια κατάσταση

που βρίσκεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο

του Γέρακα στο Γαργηττό. 

― Δεν ξεχνώ την πώληση του οικοπέδου

στη Λεωφ. Γέρακα που ήταν προορισμένο

για σταθμό Μετρό στο Γέρακα, από το

ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη και την πλήρη αδιαφο-

ρία του δήμου για αυτό το θέμα. 

―Δεν ξεχνώ τη μη δημιουργία πεζογέφυ-

ρας στη Λ. Μαραθώνος για την ασφαλή

διάβαση των μαθητών της πόλης. 

― Δεν ξεχνώ τις 150.000 ευρώ για ένα

τοιχίο αντιστήριξης στο Γέρακα και τις

30.000 ευρώ για δημιουργία parking με κυ-

βόλιθους, έξω από το κτίριο των Ιεχωβά-

δων στο Γέρακα. 

― Δεν ξεχνώ τη λανθασμένη κατασκευή

του ποδηλατοδρόμου στο Γέρακα και την

κακή και αργοπορημένη διαχείριση του δη-

μάρχου στο θέμα της REDS για το τρί-

γωνο Καμπά στην Κάντζα, με αποτέλεσμα

την δέσμευση ενός μεγάλου ποσού του

δήμου. 

― Δεν ξεχνώ την κακοδιαχείριση που

έγινε στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή, με τις

πολιτικές ευθύνες να είναι μεγάλες, σχε-

τιζόμενες και με την υπό έρευνα, νέα οι-

κονομική ατασθαλία στο ταμείο του δήμου

Παλλήνης. 

― Δεν ξεχνώ που ουδείς δε γνωρίζει έως

σήμερα, πόσα χρήματα λείπουν παρανό-

μως από τα ταμεία του δήμου και ποιοι ευ-

θύνονται γι’ αυτό.

Η ενασχόλησή μου με το δήμο Παλλήνης

τα τελευταία 2,5 χρόνια ως δημοτικός

σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης

και από τη θέση του αντιπροέδρου του

Δ.Σ., αλλά και η αδέσμευτη πορεία μου,

συντέλεσαν ώστε όλα τα παραπάνω θέ-

ματα να τα δημοσιοποιώ και να τα κάνω

γνωστά στους συμπολίτες μου στο δήμο

Παλλήνης, είτε μέσα από το δημοτικό

συμβούλιο, είτε μέσω του Τύπου. 

Και επειδή πιστεύω ότι το κατεστημένο

της πόλης μας που θέλει να την πάει πίσω,

κάνοντας έργα βιτρίνας και όχι ανάπτυ-

ξης, έχει ημερομηνία λήξης, δηλώνω απε-

ρίφραστα ότι θα συνεχίσω να μάχομαι από

τη θέση του δημοτικού συμβούλου για την

τρέχουσα τετραετία, όπως εξελέγη από

την λαϊκή ετυμηγορία και δεσμεύομαι με

συμβόλαιο τιμής με την ίδια την κοινωνία

του Γέρακα, της Παλλήνης, της Ανθούσας

και της Κάντζας, να συνεχίσω να μάχομαι

για την Αλλαγή στον τόπο μου, μαζί με

νέους ανθρώπους, για μια νέα πόλη, πε-

ρισσότερο ανθρώπινη, που θα κοιτάζει

μόνο στο μέλλον, αφήνοντας πίσω για

πάντα το παρελθόν, κρατώντας τα καλά

και αποβάλλοντας τα άσχημα που απετέ-

λεσαν τροχοπέδη ανάπτυξης για το δήμο

Παλλήνης. 

Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι, με κοινή βάση

την αγάπη μας για τον τόπο, μπορούμε να

ξαναφτιάξουμε μια νέα πόλη, με όλους

εμάς συμμέτοχους σε αυτή την κοινή προ-

σπάθεια.

Δεν ξεχνώ…και γι’ αυτό δηλώνω παρών στην Αλλαγή

Νεκτάριος Καλαντζής
Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης
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Η πιο δογματική, αδιάλλακτη και κατα-

στροφική συντεχνία στην Ελλάδα είναι

η πολιτική τάξη που την κυβερνά. Δεν

θέλουν να αλλάξουν τίποτα γιατί

απλούστατα δεν θέλουν να αλλάξουν

οι ίδιοι. 

Οι οικονομικοί εισαγγελείς, Γρηγόρης

Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, είχαν

διεξάγει μια έρευνα για πιθανόν ποινι-

κές ευθύνες στελεχών τραπεζών και

κομμάτων, σχετικά με τις δανειοδοτή-

σεις κομμάτων. Στο Βήμα διαβάζουμε

ότι το τελικό στάδιο της έρευνας είχε

«70 εμπλεκόμενους, μεταξύ των

οποίων υπάρχουν ηχηρά ονόματα της

πολιτικής και του τραπεζικού χώρου.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν υπο-

γράψει δύο από τις συμβάσεις δανει-

οδοτήσεων των δύο μεγάλων

κομμάτων (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) αλλά και ση-

μερινοί διοικητές τραπεζών.»

Όλα όμως τελείωσαν όταν στην Βουλή

πέρασε τροπολογία σύμφωνα με την

οποία «χορηγήθηκε ποινική ασυλία

στους τραπεζίτες για τα θαλασσοδά-

νεια, ύψους περίπου 270 εκατομμυρίων

ευρώ, που έχουν χορηγήσει, με σχεδόν

ανύπαρκτες εγγυήσεις, στα δύο με-

γάλα κυρίως κόμματα.» Πλέον είναι

«Ανευ αντικειμένου η προκαταρκτική

εξέταση των δύο οικονομικών εισαγγε-

λέων για τη χρηματοδότηση των πολι-

τικών κομμάτων, μετά την προχθεσινή

ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας για

τα δάνεια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού

ή δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με εκτι-

μήσεις νομικών και δικαστικών κύ-

κλων.»  

Με μια άλλη τροπολογία γίνονται

«“νέες πονηρές” ρυθμίσεις που προ-

βλέπουν την αναδρομική νομιμοποίηση

όλων των απευθείας αναθέσεων στο

διάστημα για τον τελευταίο χρόνο, με

το πρόσχημα ότι όλοι όσοι υπέβαλαν

αίτημα έγκρισης από την ΕΑΑΔΗΣΥ

δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένοι. Προ-

βλέπεται επίσης ο περιορισμός του

ελέγχου της Αρχής σε συμβάσεις με-

γάλου αντικειμένου –πολύ πάνω από

τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση–

καθώς και η πλήρης και αποκλειστική

απασχόληση στην Αρχή για όλα τα τα-

κτικά μέλη της επιτροπής.» 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ «η ΕΑΑ-

ΔΗΣΥ συγκροτήθηκε για τον έλεγχο

μιας εξαιρετικά νευραλγικής διαδικα-

σίας: την έγκριση ή μη αιτημάτων εξαί-

ρεσης φορέων του ευρύτερου δημό-

σιου τομέα από τον κανόνα των

ανοιχτών διαγωνισμών. Το έργο της

έφερε αποτέλεσμα. Το 80% των αιτη-

μάτων, ιδιαίτερα από νοσοκομεία και

Δήμους, απορρίφθηκε από την ΕΑΑ-

ΔΗΣΥ. Ο λόγος; Οι φορείς ζητούσαν

την κάλυψη παγίων αναγκών με απευ-

θείας αναθέσεις. Για να το πετύχουν,

καθυστερούσαν σκόπιμα τη διαδικασία

των διαγωνισμών, με στόχο τη δημι-

ουργία τεχνητών ελλείψεων στο

“αμήν”.»

Εν τω μεταξύ, λίγο πριν την ιδιωτικο-

ποίηση του ΟΠΑΠ αποφασίζεται να

υπογραφούν συμφωνίες εκατοντάδων

εκατομμυρίων με την Intralot Α.Ε., που

δεσμεύουν τον ΟΠΑΠ για πολλά χρο-

νιά. Ποιος μπορεί να φανταστεί τόση

τύχη σε αυτούς τους καιρούς, να μπο-

ρείς να υπογράψεις δεσμευτικές συμ-

φωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων

λίγο πριν γίνει μια ιδιωτικοποίηση.

Και ενώ η κυβέρνηση μετά από πολλές

διαπραγματεύσεις και τρία χρόνια χρε-

οκοπίας αποφάσισε ότι μάλλον θα πρέ-

πει να απολύσει 19.000 δημόσιους

υπαλλήλους που έχουν διαπράξει ποι-

νικά αδικήματα και παραπτώματα, ο

πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «Το

σημαντικό, όμως, είναι ότι στη θέση

τους θα προσληφθεί ίσος αριθμός -

ένας προς ένα - νέων παιδιών με κριτή-

ρια αξιοκρατικά.» 

Λίγες μέρες πριν από αυτή την δήλωση

εκπρόσωποι ιδιωτικών βιομηχανιών που

είναι λίγο πριν την κατάρρευση, ζήτη-

σαν από τον υπουργό “Ανάπτυξης” κ.

Χατζηδάκη, αν μπορεί η κυβέρνηση να

κάνει κάτι για τους φόρους και τις απί-

στευτες τιμές της ΔΕΗ. Αδύνατον ήταν

η απάντηση του κ. υπουργού. Έτσι στην

Ελλάδα της κρίσης που το χρεοκοπη-

μένο κράτος έχει επιβάλλει δυσβάστα-

χτα βάρη στην ιδιωτική εργασία και

παραγωγή και που χρωστά 9.5 δισεκα-

τομμύρια ευρώ σε ιδιώτες, το ίδιο κρά-

τος ετοιμάζεται να κάνει νέες

προσλήψεις με χρήματα που δεν έχει. 

Όταν γραφτεί κάποτε η ιστορία αυτής

της περιόδου θα πρέπει να γίνει ιδιαί-

τερη μνεία για το πόσο ακατάλληλη,

άνανδρη, δογματική και πάνω απ΄όλα

πόσο πίσω από τους καιρούς και τους

πολίτες ήταν οι σκιές μιας άλλης επο-

χής που το έπαιξαν ηγεσία του τόπου.  

Ναπολέων Λιναρδάτος 

Εσύ που μας εδώρισες Υιό Θεού κι Ανθρώπου,

πόνος σαν τον δικό σου δεν έσφαξε άλλη μάνα.

Γλυκύ σου Έαρ στο σταυρό και στα καρφιά η καρδιά σου,

δάκρυα σαν τα δικά σου δεν κύλησαν ποτέ.

Σού έδειξ’ έναν άνθρωπο και σού ‘πε «να ο γιός σου»

κι είπε σ’ αυτόν «η μάνα σου», η μάνα ολωνών μας.

Λουλούδια στη μαντήλα σου, λυγμοί των προσευχών μας, 

ποιός κήπος ωραιότερος είν’ από τον δικό σου;

Κι έμεινε πιά ορθάνοιχτος ο δρόμος γιά τον Γιό σου,

άπλωσες τη μαντήλα σου σκάλα Ουρανού και γης,

του καθενός τα δάκρυα κάνεις δάκρυ δικό σου

και μεσιτεύεις Παναγιά, Κυρά της προσευχής.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Δεν αλλάζει τίποτα
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η τροχαία εύχεται στους καλούς και προσεκτικούς οδηγούς καλό Πάσχα!!! Στους απρό-

σεκτους.... καλή Ανάσταση!!

4 Φανταστείτε ο James Bond να ήταν Ισπανός.. Μy name is Bond. James Diego Hose Fran-

cisco de Paulo Huan Maria de los Remedios Bond.....

4 Απόψε θα κοιμηθώ γυμνός!!

Η κατάστασή μου, αρέσει σε 109 κουνούπια !!!

Ο χορός είναι η γιορτή της ζωής!

Με αυτή τη φράση, από μια ανθολογία

κινέζικων ποιημάτων, ξεκίνησε ο Lin

Hwai-Min, ιδρυτής και καλλιτεχνικός δι-

ευθυντής του χοροθεάτρου Cloud Gate

της Ταϊβάν, το μήνυμά του για την Παγ-

κόσμια Ημέρα Χορού. 

Για όσους δεν έχουν χορέψει ποτέ στη

ζωή τους, δύσκολα καταλαβαίνουν την

μαγεία των συναισθημάτων που σε

πλημμυρίζουν. Για τις ευεργετικές του

ιδιότητες μάλιστα μιλούν πολύ συχνά

οι ψυχολόγοι, οι οποίοι προτείνουν, σε

άτομα κλεισμένα στον εαυτό τους, τον

χορό, ως μέσω έκφρασης και κοινωνι-

κοποίησης.  

Η Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, που γιορ-

τάζεται με πολλές και διάφορες εκδη-

λώσεις, σκοπό έχει να γνωρίσει σε

όλο και περισσότερο κόσμο, τον

“κόσμο του χορού”!

Στην Ανατολική Αττική πραγματοποι-

ήθηκε φέτος μια απ’ τις μεγαλύτερες

διοργανώσεις χορού στην Ελλάδα το

τριήμερο 26 - 28 Απριλίου, το Athens

Spring Salsa Festival, για 4η φορά  και

φέτος διαδραματίστηκε στον Μαρα-

θώνα. 

Χορευτές απ’ όλο τον κόσμο πήραν

μέρος σε αυτό το 3ήμερο salsoevent

που καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας

με workshops, (σεμινάρια χορού), και

όλη την διάρκεια της νύχτας με shows

και πάρτυ, οι λάτιν ρυθμοί κατέκλυσαν

τις ψυχές όλων όσων είχαν την τύχη

να πάρουν μέρος. 

Όλοι οι επαγγελματίες της Ελλάδας

και πολλά γνωστά ονόματα χορευτών

απ’ όλο τον κόσμο, όπως Αυστραλία,

Αμερική, Ισπανία, Ιταλία, έδωσαν δυνα-

μικό παρών παρουσιάζοντας τις χορο-

γραφίες τους και χορεύοντας με τον

κόσμο. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο

χορός και ιδιαίτερα η salsa έχει κατα-

κτήσει μεγάλο έδαφος. Όλο και περισ-

σότεροι μυούνται στην τέχνη του

χορού και γνωρίζουν την “γιορτή της
ζωής”.

Ο Lin Hwai-Min καταλήγει στο μήνυμά

του: “Σε αυτή την ψηφιακή εποχή κι-

νούμενες εικόνες μπορούν να πάρουν

εκατομμύρια μορφές. Έχουν ενδιαφέ-

ρον. Αλλά δεν μπορούν να αντικατα-

στήσουν ποτέ τον χορό γιατί οι

εικόνες δεν αναπνέουν. Ο χορός είναι

η γιορτή της ζωής”.

“Τα συναισθήματα ζωντανεύουν και παίρνουν την μορφή των λέξεων. Αν οι λέ-
ξεις δεν αρκούν, μιλάμε με αναστεναγμούς. Αν οι αναστεναγμοί δεν αρκούν, τα
τραγουδάμε. Αν το τραγούδι δεν είναι αρκετό, τότε ασυνείδητα τα χέρια μας τα
χορεύουν και τα πόδια μας χτυπούν τον ρυθμό”. 

Στιγμιότυπο από το solo της Ηλέκτρας Βενετσάνου 
στο 4th Athens Salsa Spring Festival.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Angel και Laoura, από Ισπανία, που κέρ-
δισε την 1η θέση στα προκριματικά για

το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ritmo - Nuevo, από τη χορευτική
ομάδα, από τα Γιάννενα.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Διαβάσαμε πρόσφατα μια δισέλιδη

ανακοίνωση του κ. Μεθενίτη που

μοιράστηκε πόρτα-πόρτα και αφο-

ρούσε το δήθεν έργο του για τα 27-

μηνα της δημαρχιακής του θητείας.

Στην προσπάθεια του να πάρει επι-

κοινωνιακές ανάσες, διαπιστώνει

κανείς το μεγάλο του άγχος να μας

πείσει με το ζόρι «ότι κάνει έστω

κάτι, παρά την δύσκολη οικονομική

συγκυρία…». Προφανώς δεν πείθει

κανένα η γκεμπελική προπαγάνδα

«πες, πες, πες…στο τέλος κάτι θα

μείνει…από το τίποτα.»

Διότι έχει συνδέσει το όνομα του με

την προσπάθεια ο τόπος να φορτω-

θεί και με άλλα περιβαλλοντικά

βάρη, (πέρα από το αεροδρόμιο και

τον ιππόδρομο), όπως τα 6 εργο-

στάσια αεριοποίησης βιομάζας, το

αποτεφρωτήριο και το εργοστάσιο

επεξεργασίας  απορριμμάτων στην

θέση «γιδοτόπι», κάτω από τα  λα-

τομεία στο Μαρκόπουλο, όπως έχει

καταγγείλει ο κ. Λεβαντής, Δήμαρ-

χος Λαυρεωτικής στην εφημερίδα

«Καθημερινή»…

Όσο για το έργο του τι να σχολιά-

σει κανείς….. 

Κατ’ αρχήν η «φοβερή» επιτυχία

της επιχορήγησης για το χρέος κυ-

ρίως της ΕΥΔΑΠ είναι γενική από-

φαση της μνημονιακής

κυβέρνησης για να παραδοθεί η

ΕΥΔΑΠ  χωρίς προβλήματα από

χρέη Δήμων στους ιδιώτες….Στο

ταμείο του Δήμου δεν μπαίνει ούτε

ένα ευρώ…και μην ξεχνάμε ότι ο

Δήμος είναι ακόμα χρεωμένος με

περίπου 6000000 ευρώ….Ευθύνη

μεγάλη λοιπόν για την υπερχρέ-

ωση του Δήμου έχει και ο κ. Μεθε-

νίτης που ως αντιπολίτευση την

τετραετία 2006-2010 δεν έκανε το

παραμικρό για να σταματήσει την

κατρακύλα του Δήμου…. Απλά πε-

ρίμενε την σειρά του για να «τρου-

πώσει» στην καρέκλα της

Δημοτικής εξουσίας… Και τώρα

νομίζει ότι μπορεί να διοικήσει δια

των ανακοινώσεων, των εντυπώ-

σεων και των θεαμάτων….

Έργο είναι, το ενοίκιο που απλώς

πληρώνει από τα λεφτά των κατοί-

κων για το παράρτημα ΚΑΠΗ και

τον χώρο, που τον ονομάζει βαρύ-

γδουπα πολυχώρο, στο Πόρτο

Ράφτη…;

Έργο είναι, η υποχρέωση, του να ει-

σπράττει τα έσοδα από το Δημοτικό

Λιμενικό ταμείο, και μάλιστα όταν

εισπράττει μόνο 270.000 ευρώ,

πολύ λιγότερα από τα προϋπολογι-

σθέντα των περίπου 700.000 ευρώ;

Έργο είναι, ότι αντί να εισπράξει

περίπου 10.000.000 ευρώ λατομικά

τέλη με τις  προσαυξήσεις «συμβι-

βάζεται» με τους επιχειρηματίες

στα 2.500.000 ευρώ, δίνοντας στο

«γνωστό» δικηγορικό γραφείο

αμοιβή 240.000 ευρώ για την «με-

σολάβηση» τους….;

Έργο είναι, η ανακατασκευή του κι-

νηματοθεάτρου Άρτεμις χωρίς με-

λέτες, προϋπολογισμούς,

αδειοδοτήσεις, με κατατμήσεις του

έργου για να δοθεί με αδιαφανείς

απ’ ευθείας αναθέσεις… με ότι

αυτό σημαίνει….;

Έργο είναι, η έγκριση πρότασης

(ζήσε Μάη μου να φάς τριφύλλι…)

για χρηματοδότηση κατασκευής κο-

λυμβητηρίου στο

Μαρκόπουλο…ενώ στο Πόρτο

Ράφτη όχι μόνο δεν προτείνεται κα-

νένα έργο, αλλά κινδυνεύει πολύ

σοβαρά να περιέλθει και το γή-

πεδο, ανάσα για τα παιδιά μας, σε

χέρια ιδιωτικών συμφερόντων

χωρίς ο κ. Μεθενίτης να αντιδράσει

στο παραμικρό όταν ήταν αντιπολί-

τευση, αλλά και τώρα ως δημοτική

αρχή…;

Έργο είναι, η απαράδεκτη και «εύ-

κολη» λύση των κοντέινερ (κομψά

προκάτ αίθουσες) για το μεγάλο

πρόβλημα των σχολικών μονά-

δων…ενώ ισχυρίζεται ότι δεν μπο-

ρεί να κατασκευάσει ένα

στέγαστρο στο 3ο Δημοτικό σχο-

λείο για να μη βρέχονται τα παι-

διά…;

Έργο είναι, άκουσον-άκουσον, η

συντήρηση 11 δρόμων, (ΠΡΟΣOXH!

όχι 111 δρόμων) , όταν το μόνο που

έχουμε δει είναι μια διαπλάτυνση

πεζοδρομίου στη οδό Ι.Παπακων-

σταντίνου  στο Μαρκόπουλο, κακο-

σχεδιασμένη, με πρόβλημα

διέλευσης των οχημάτων λόγω

στάθμευσης και ανυπαρξίας αστυ-

νόμευσης…; Όσο για τους δρό-

μους…γεμάτοι λακκούβες....

“βομβαρδισμένο τοπίο” οι δρόμοι

του Δήμου…ιδίως η οδός Απόλλω-

νος μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και

Ερωτοσπηλιάς στο Πόρτο Ράφτη…

και όχι μόνο…

Όσο για τους 650 αθλούμενους,

τους 350 εν αναμονή αθλούμενους,

και τους 260 εργαζόμενους- πρώην

ανέργους, μόνο αφελείς πιστεύουν

σε παραμύθια….

Όσο για την  προέγκριση δημοπρά-

τησης της αποχέτευσης τα νούμερα

είναι  συντριπτικά: Μαρκόπουλο

υλοποίηση 95%.... Πόρτο Ράφτη

υλοποίηση 0 %.

Προϋπολογισμός  Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπού-

λου (ΚΔΕΜ),  Πρόγραμμα Επενδύ-

σεων  2013: 

Μαρκόπουλο: 235.000 ευρώ, Πλάζ

Αυλακίου: 80.000 ευρώ     

Πόρτο ράφτη: 00,00 ευρώ,       

Όσο για το «θεάρεστο» έργο της

οικοδόμησης της χερσονήσου της

Πούντας στο Πόρτο Ράφτη ένα

είναι βέβαιο…:Θα λείψει από το

Πόρτο Ράφτη, αλλά και από όλο τον

τόπο, ένας χώρος που θα μπορούσε

να είναι χώρος πολιτισμού, αθλητι-

σμού, συναναστροφής και εκδηλώ-

σεων…. Κρίμα …για όλους μας….. 

Συνεπώς ότι διαβάζει κανείς από τις

πολυπληθείς ανακοινώσεις του κ.

Μεθενίτη  ας κρατά μικρό κα-

λάθι…..πολύ μικρό καλάθι……..

Παράλληλα ο κ. Μεθενίτης κάνο-

ντας την «εύκολη» αυτοκριτική του

για τις λακκούβες  θεωρεί ότι κλεί-

νει το θέμα των τραγικών παραλεί-

ψεων και πεπραγμένων του…Να

του θυμίσουμε λοιπόν….

Καμία βελτίωση με την αποκομιδή

των σκουπιδιών. Τεράστια έλλειψη

κάδων…. και πράσινων και μπλέ….                                                                                                     

Καμία ενέργεια για  βελτίωση συγ-

κοινωνίας στο Πόρτο Ράφτη, αλλά

και σε όλο τον Δήμο…

Καμία ενέργεια  για τον καθαρισμό

τόσο των οικοπέδων όσο και των

κοινόχρηστων χώρων  τουλάχιστον,

εν όψει ενάρξεως της αντιπυρικής

περιόδου, πέρα από ασκήσεις εθε-

λοντών…..

Την απώλεια κοινόχρηστων χώρων

λόγω μη αποζημιώσεων των ιδιο-

κτήτων ως οφείλει να κάνει ο

Δήμος…

Την μη εφαρμογή των σχεδίων πό-

λεως…ειδικά στο Πόρτο Ράφτη.

Καμία                     αποζημίωση και

διαμόρφωση - ανάπλαση στους

εναπομείναντες κοινόχρηστους χώ-

ρους (Πλατείες, αθλητισμός κλπ)

Την μη είσπραξη οφειλών ως υπο-

χρεούται εκ του νόμου….

Την άρνηση του για διαχειριστικό

έλεγχο της προηγούμενης διοίκη-

σης του λιμενικού ταμείου, παρότι

είχε δεσμευτεί δημόσια…

Καμία  δημόσια ενημέρωση για την

«ανάπλαση» του παράκτιου μετώ-

που….ενώ κυκλοφορούν ψίθυροι

ποιος, πόσο και πώς θα πάρει τα φι-

λέτα της παραλίας…

Την άρνηση του να χορηγήσει στοι-

χεία σε δημοτικούς συμβούλους ως

οφείλει..

Την πρόσληψη «εθελοντών» στην

πλάζ του Αυλακίου με αδιαφανείς

διαδικασίες…

Περιφρόνηση της νομιμότητας  με

αυταρχισμό, με πολιτική αλαζονεία

και αμετροέπεια…

* Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Δη-

μοτικής, Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

Τα κατορθώματα του Δημάρχου Μεθενίτη

και άλλα παραμύθια

Από τον αναγνώστη και δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου (Δύναμη

Ελπίδας) Σίμο Δημητριάδη*, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, στην οποία σχολιάζει τον απολογισμού έργου,

που έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης.

Δεν συνηθίζουμε να δημοσιεύουμε τέτοιου ύφους επιστολές από καμία πλευρά. Ομως επειδή έχει απαντήσει

ο Δήμαρχος δημοσιεύουμε και τις δύο επιστολές αφήνοντας τον αναγνώστη να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Με αφορμή το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, που

εξέδωσε το στέλεχος της δημοτικής παράταξης, με

τον κατ’ ευφημισμό τίτλο, «Δύναμη Ελπίδας», κος

Σίμος Δημητριάδης, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, ο ανωτέρω κύριος, κατεξοχήν θιασώτης,

εγκέφαλος και οργανωτής μηχανισμού γκρίζας προ-

παγάνδας μέσω του Διαδικτύου (σε αυτό θα επα-

νέλθουμε), αποπειράται με ένα μείγμα ψευδών,

απαξιωτικών χαρακτηρισμών και ισοπεδωτικών το-

ποθετήσεων, να μηδενίσει το έργο της Δημοτικής

Αρχής.

Είναι όμως, τόσο μεγάλο πλέον το μένος του και η

εμπάθειά του, που οδηγείται σε πλήρη απώλεια της

ψυχραιμίας του και επιτέλους αποκαλύπτεται ο

ίδιος!

Δεν υπογράφει, ως συνήθως, σαν κα (!) Μερέντα

Μαρκοπουλιώτου, ψευδώνυμο με το οποίο διέσπειρε

ανέξοδα, ανώνυμα και ανεύθυνα τα προπαγανδι-

στικά ψεύδη του, μαζί με τόσα άλλα γελοία ψευδώ-

νυμα, που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν,

προσπαθώντας να δημιουργήσει κλίμα στα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης.

Αυτή ήταν και είναι κ. Δημητριάδη, η δική σας σύγ-

χρονη έκφραση του γκαιμπελισμού, ως μέθοδος

προπαγάνδας!

Τοποθετείται επιτέλους, επώνυμα και ατομικά, συ-

νειδητοποιώντας ότι η συμπεριφορά του, μέσα και

έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το ήθος

των «πολιτικών» του παρεμβάσεων, προκαλεί αντι-

δράσεις, ακόμα και μέσα στην ίδια του την παράταξη. 

Αλήθεια, αναρωτηθήκατε συμπολίτες, γιατί δεν υλο-

ποιείται, η διακηρυχθείσα από την «Δύναμη Ελπί-

δας», εκ περιτροπής συμμετοχή των στελεχών της,

στις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων; Μα απλού-

στατα, γιατί τότε εμφανώς, δημοσίως και εμπράκτως,

θα βλέπαμε όλοι, την τραγική ποιότητα της πολιτικής

συμπεριφοράς, του εν λόγω κυρίου!

Επί της ουσίας τώρα:

Απαξιούμε να ασχοληθούμε καν, με τα ξεδιάντροπα

ψεύδη του για την στάση της Δημοτικής Αρχής, σε

θέματα Περιβάλλοντος και στεκόμαστε στην απα-

ξίωση από αυτόν, όλων, μα κυριολεκτικά όλων, των

δράσεων και επιτευγμάτων της παρούσας Δημοτι-

κής Αρχής, που οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα για τον

ίδιο και την Παράταξή του, συμπεράσματα. 

Τελείως ενδεικτικά, αναφέρουμε ελάχιστες, τέσσε-

ρις (4) μόνο, απ’ τις δεκάδες επιτυχημένες δράσεις

του Δήμου, που εάν αυτοί είχαν την ευθύνη, δεν θα

είχαν πραγματοποιηθεί:

Την αναδιοργάνωση και στελέχωση του Δημοτικού

Καταστήματος στο Πόρτο Ράφτη, την ίδρυση, στε-

λέχωση και λειτουργία του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη,

καθώς και του Πολυχώρου Πολιτισμού στο Πόρτο

Ράφτη, όπως επίσης και την ανανέωση και αναβάθ-

μιση του Κινηματοθεάτρου «ΑΡΤΕΜΙΣ» και την δημι-

ουργία δεύτερης αίθουσας εκδηλώσεων,

χωρητικότητας 140 ατόμων!

Αλήθεια, τι διαφορετικό θα έπρεπε να είχαμε κάνει

με το ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη και τον Πολυχώρο Πολιτι-

σμού στο Πόρτο Ράφτη; Μήπως για να είναι ικανο-

ποιημένος ο εν λόγω κύριος, θα έπρεπε ο Δήμος να

είχε αγοράσει τα κτίρια, δαπανώντας πολλές εκα-

τοντάδες χιλιάδες Ευρώ, που δεν υπήρχαν, αντί να

τα εκμισθώσουμε, όπως περιφρονητικά αναφέρει

στην ανακοίνωσή του;

Το γεγονός π.χ., ότι στο ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη, υπάρ-

χουν δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, περισσότερα

από τετρακόσια (400) εγγεγραμμένα μέλη, που πάρα

πολλά από αυτά, δραστηριοποιούνται καθημερινά,

ζωγραφίζουν, τραγουδούν, χορεύουν, αθλούνται,

παίρνουν μέρος σε δεκάδες εκδρομές πολιτιστικού

χαρακτήρα ή θρησκευτικού προσκυνήματος, τους

επισκέπτεται εθελοντής γιατρός για βασικές εξετά-

σεις και γράφει και τα φάρμακά τους, ενώ ταυτό-

χρονα συνεργάζεται καθημερινά μαζί τους, μία

εξαίρετη Κοινωνική Λειτουργός, έχει σε τίποτα να

κάνει, με το εάν το κτίριο είναι αγορασμένο ή νοι-

κιασμένο;

Όλη αυτή, η πολύμορφη δραστηριότητα, εκατοντά-

δων 60άρηδων, 70άρηδων και 80άρηδων συνανθρώ-

πων μας, θα υπήρχε σήμερα, εάν δεν λειτουργούσε

το ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη, εάν δεν το είχαμε στελεχώ-

σει με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και

εάν ο Δήμος Μαρκοπούλου, μέσω του Νομικού Προ-

σώπου «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», δεν το επιδοτούσε, με δε-

κάδες χιλιάδες Ευρώ ετησίως, για τις

δραστηριότητές του;

Εξ’ άλλου, σε δύο-τρία χρόνια, κ. Δημητριάδη, όταν

θα γίνετε και εσείς 60 χρονών, εάν θέλετε, θα δια-

πιστώσετε εξ ιδίων, πόσο επιτυχής και πολλαπλά

χρήσιμη και ωφέλιμη, είναι η λειτουργία του, για τα

άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Προς το παρόν, για ορισμένους περίεργους τύπους,

που τους φταίνε όλα και δεν ικανοποιούνται με τί-

ποτα και κανέναν, θα περάσουμε ειδική ρύθμιση στο

Καταστατικό του ΚΑΠΗ, για να επιτραπεί κατ’ εξαί-

ρεση, η εγγραφή μελών και σε «κάτω των εξήντα

ετών, πολιτικές γεροντοκόρες»!

Εάν, συμπολίτες, ακούγαμε τον κο Δημητριάδη και

τους ομοίους του, δεν θα είχαμε εισπράξει τα Λατο-

μικά Τέλη, ύψους 3.000.000 Ευρώ! Αλήθεια, τι δια-

φορετικό θα είχαμε πετύχει, εάν ακολουθούσαμε την

άποψή του; Προφανώς, την εμπλοκή σε ατέρμονους

δικαστικούς αγώνες δεκαετίας, με μηδέν (0) αποτέ-

λεσμα!

Εάν είχαμε ακούσει τον κο Δημητριάδη, δεν θα εί-

χαμε συμβάλλει ως Παράταξη, αντίθετα θα είχαμε

σαμποτάρει, όπως αυτοί έκαναν, σε αντίθεση με

εμάς, την σωτηρία του Συνεταιρισμού ΜΑΡΚΟ και

θα είχαμε παραδώσει την Χερσόνησο της Πούντας,

αλλά και όλη την υπόλοιπη πολύτιμη περιουσία του

Συνεταιρισμού και όλων των δημοτών, βορά σε δια-

δικασίες εκποιήσεων και εξυπηρέτησης σκοτεινών

συμφερόντων. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση τους, με

αυτά τα οικονομικά συμφέροντα;;

Εάν τους ακούγαμε συμπολίτες, δεν θα είχαμε πετύ-

χει την δρομολόγηση ίδρυσης Δημοτικού Κολυμβη-

τηρίου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του

Δήμου, δεν θα είχαμε διοργανώσει δεκάδες μουσι-

κές, θεατρικές, χορευτικές, εικαστικές και άλλες πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και τις Κυριακάτικες

Πεζοδρομήσεις, που προσπαθούν να δώσουν μια

ανάσα ζωής στους δημότες και στην τοπική αγορά,

ούτε για το μαζικό αθλητισμό 650 δημοτών μας, ούτε

για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλη-

σης, για 260 συμπολίτες μας!

Μόνο ένας αδίστακτος ψεύτης και κακόμοιρος προ-

παγανδιστής σαν τον κ. Δημητριάδη, μπορεί και

ισχυρίζεται, ότι τα παραπάνω είναι παραμύθια! 

Ο κατάλογος θα μπορούσε να περιλάβει δεκάδες άλλες

δράσεις, αλλά αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε, στο απο-

κορύφωμα της διαστρέβλωσης, του τοπικού αρχιμά-

στορα, της γκεμπελικής προπαγάνδας:

Αντί να έχει το πολιτικό θάρρος να συγχαρεί τη Δη-

μοτική Αρχή (όπως έκαναν όλες οι άλλες δημοτικές

παρατάξεις, πλην της δικής του) για την μεγάλη επι-

τυχία της απαλλαγής του Δήμου, από 11,65 εκατομ-

μύρια Ευρώ χρέους, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν

στο 70% του συνολικού χρέους του Δήμου, σκαρφί-

ζεται το υποτιμητικό για τη νοημοσύνη των δημοτών

Συνέχεια στη σελ. 14

O Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης απαντά

στην επιστολή του Σίμου Δημητριάδη
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Πριν  περίπου 2 μήνες ξεκίνησε την λει-

τουργία του το Στέκι Αλληλεγγύης στην

Παλλήνη, από μια ομάδα εθελοντών οι

οποίοι συμμερίζονται την ανάγκη να μην

αντιμετωπίσει κανείς μόνος του τη φοβερή

κρίση που τσακίζει τον λαό μας.

Οι στόχοι που έβαλε η ομάδα ήταν να απο-

τελέσει το Στέκι ένα χώρο συνάντησης, αλ-

ληλοβοήθειας, ενημέρωσης, αντίστασης σε

όσα μας συμβαίνουν αλλά και διασκέδασης

με όσα μέσα διαθέτουμε.

Στο πλαίσια  αυτά, διοργάνωσαν:

α) εκδήλωση -συζήτηση  (7 Απριλίου) για τα

Χρέη των νοικοκυριών και μικρών επαγγελ-

ματιών σε Δημόσιο και Τράπεζες. Κάθε

Δευτέρα επιτροπή στην οποία συμμετέχει

λογιστής με παράλληλη πρόσβαση σε  δι-

κηγόρο, συνεχίζει την ενημέρωση και την

υποστήριξη των υπερχρεωμένων  νοικοκυ-

ριών και επαγγελματιών.

β)  Διοργάνωση χαριστικού / ανταλλακτι-

κού παζαριού, το διήμερο 13-14 Απρίλη το

οποίο συνεχίστηκε έως 30/4/2013.

Το παζάρι είχε μεγάλη επιτυχία: προσφέρ-

θηκαν και ζητήθηκαν  ρούχα, παπούτσια, βι-

βλία και παιχνίδια σε εξαιρετική κατάσταση.

Παράλληλα με το παζάρι, οργάνωσαν

γλέντι με  ερασιτέχνες μουσικούς, και την

Κυριακή  έστησαν Συλλογική Κουζίνα, που

μαγείρεψαν όλοι μαζί και το μοιράστηκαν.

Οι δράσεις τους συνεχίζονται:  

Την  εβδομάδα αυτή ξεκίνησαν δωρεάν μα-

θήματα  

• φωτογραφίας, 

• ηλεκτρονικών υπολογιστών για ενήλικες,

Ενώ βρίσκονται στη διαδικασία εκδήλωσης

συμμετοχών  τα μαθήματα

• αγγλικών

• ζωγραφικής 

• θεατρικού παιχνιδιού

• και αναπνοών γιόγκα 

Είναι ανοιχτοί σε  προτάσεις και προσφο-

ρές που να καλύπτουν κι άλλες ανάγκες.

«Ψωμί και Τριαντάφυλλα» 

Συμμετοχή  στην απεργία και διαδήλωση

της Πρωτομαγιάς. 

• Το βράδυ της Πρωτομαγιάς προβολή στο

Στέκι της ταινίας του Ken Loach, «Ψωμί και

Τριαντάφυλλα» (9.00), συζήτηση, κρασάκι.

• Τη Μεγάλη Δευτέρα  το απόγευμα συ-

σκεύασαν μικρές προσφορές  με πασχαλινά

κουλούρια, αυγά και λαμπάδα για οικογέ-

νειες που τις  χρειάζονται.

«Κρίση-συνέπειες-προτάσεις εξόδου»
• Ξεκινούν από τα μέσα Μαΐου σειρά εκδη-

λώσεων, ομιλιών, παρουσίασης βιβλίων με

θέμα «Κρίση-συνέπειες-προτάσεις εξό-
δου». Το αναλυτικό πρόγραμμα θα κοινο-

ποιηθεί σύντομα

• Διάλεξη/παρουσίαση: «Η ελαστική και επι-
σφαλής εργασία-συνέπειες για τη νέα
γενιά»
• Σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Ψηλαφών-
τας την ιστορία», με αναγνώσεις βιβλίων,

παρουσιάσεις από ιστορικούς και συγγρα-

φείς, προσωπικές μαρτυρίες επιζώντων και

προβολές.

Παράλληλα συνεχίζονται οι κινηματογρα-

φικές βραδιές που ήδη ξεκίνησαν, κάθε δεύ-

τερη Παρασκευή  στο Στέκι στις 9μμ. 

Η επόμενη προβολή είναι στις 10 Μαΐου.

Αντί εισιτηρίου δέχονται προσφορά τροφί-

μων (π.χ ενα πακέτο μακαρόνια, ρύζι, ένα

γάλα εβαπορέ, γάλα για βρέφη κ.α) που θα

δοθούν  σε  πολίτες που αυτή τη χρονική

περίοδο  τα χρειάζονται. 

ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
Το “Στέκι αλληλεγγύης” βρίσκεται στην οδό

Μαυρομιχάλη και Υψηλάντη, δίπλα στο 1ο

Δημοτικό Παλλήνης  

Τηλ.698711791 
Στο Facebook: Stekipallinis.blogspot.com 

Στέκι Αλληλεγγύης στην Παλλήνη

Επισημάνσεις...
Οταν επισημαίνω κάτι από τα κακώς κεί-

μενα, το κάνω με την ψευδαίσθηση ότι η

δημοσιότητα μπορεί να συνετίσει, αν και

γνωρίζω ότι είναι δύσκολο γι’ αυτούς

που ασκούν εξουσία να παραδεχθούν το

λάθος τους ή τη σκοπιμότητά τους.

Πιστεύω δε, ότι αυτός είναι ο κύριος

λόγος που πολλοί από τους κρατούντες

έχουν χάσει την αξιοπιστία τους.

Εχω κάνει αυστηρή κριτική για τα λου-

λουδάκια των δεκαπέντε ημερών που ο

Δήμος φυτεύει στις νησίδες και τις εκα-

τοντάδες χιλιάδες ευρώ που πληρώνει

κάθε χρόνο, καθώς και τις ατελείωτες

εργατοώρες που χρειάζονται οι κηπου-

ροί για το βάλε - βγάλε των φυτών.

Γι’ αυτό και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη

όταν είδα στην παραλιακή λεωφόρο στη

νησίδα απέναντι από το Ασκληπιείο Νο-

σοκομείο να έχουν φυτευθεί φυτά που

αντέχουν στο χρόνο, θέλουν λίγο νερό,

είναι κατάλληλα για το κλίμα της Αττικής

και το Αττικό τοπίο.

Μου έκανε εντύπωση βέβαια γιατί άλλα-

ξαν μια δοκιμασμένη συνταγή στην

πράξη που αποδίδει πολλαπλά και αυτό

γιατί τα λουλουδάκια με τα έντονα χρώ-

ματα τραβούν την προσοχή μας και απο-

δίδουν στις ...εκλογές.

Λέτε το “κλίμα” να αλλάζει;

Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια

θα έχει και συνέχεια.

Και επειδή σε όλους αρέσουν τα λου-

λούδια, ας ενεργοποιήσει ο Δήμος το

φυτώριο που υπήρχε στη Βουλιαγμένη

και συγκεκριμένα στο Καβούρι.

Εκτός αν για κάποιους λόγους αυτό δεν

συμφέρει. 

Και μια παρατήρηση:

Ποιος είχε την ιδέα να μειωθεί το πεζο-

δρόμιο επί της λεωφόρου Βασ. Παύλου,

μπροστά στη γήπεδο και στο σημείο

ακριβώς  που στέκεται ο κόσμος, απέ-

ναντι από την εξέδρα των επισήμων,

όταν γίνονται παρελάσεις;

Με μία πλάκα πεζοδρόμιο πού θα στέκε-

ται ο κόσμος; στο δρόμο;

Εύχομαι  Καλή Ανάσταση
Σωτήρης Ελευθερίου
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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!

Εχουμε γράψει πολλές

φορές για τις δράσεις των

εθελοντών στον  αυτοδια-

χειριζόμενο χώρο του

πρώην κάμπινγκ Βούλας.

Στο κάμπινγκ Βούλας,

άνοιξε η είσοδος για τους

πολίτες πριν ένα χρόνο πε-

ρίπου, από τη δημοτική

Αρχή του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.

Οι εθελοντές καθάρισαν το

χώρο, συμμάζεψαν το κτίριο

που βρίσκεται στην είσοδο

και άρχισαν να οργανώνουν

εκδηλώσεις (κινηματογρα-

φικές βραδιές, συλλογική

κουζίνα, λαχανόκηπο κ.ά.).

Την περασμένη Κυριακή

21/4 (αποφράς ήμερα!),

τρεις εθελοντές συνελή-

φθησαν από Αστυνομικούς

του τμήματος Βούλας για

παράβαση άρθρων του Γενι-

κού Οικοδομικού Κανονι-

σμού (ΓΟΚ), κρατήθηκαν με

την αυτόφωρη διαδικασία,

ανακρίθηκαν τη Δευτέρα 29

και πρόκεται να δικαστούν

μέσα στη Μεγάλη εβδο-

μάδα.

Ανεξακρίβωτη η αιτία της

σύλληψής τους, γιατί δεν

ασκούσαν οικοδομική δρα-

στηριότητα.

Την Τρίτη το βράδυ 30/4, οι

εθελοντές είχαν συνέλευση

και βρεθήκαμε κι εμείς εκεί.

Ηταν μια μεγάλη ομάδα αν-

θρώπων οι οποίοι βάζουν

κανόνες, επιλέγουν συντο-

νιστή, ορίζουν χρόνο ομι-

λίας για τον καθένα και

συζητούν, χωρίς “κραυγές”

και συμπλοκές...

Τέτοιες δράσεις θα έπρεπε

οι Δήμοι να τις ενισχύουν,

γιατί είναι “ανακουφιστικές

βαλβίδες” στην οικονομική

συμφορά που μας έχουν

οδηγήσει τα μνημόνια.

Στη συνέλευση ένας εκ των

συλληφθέντων εθελοντών

διάβασε ανακοίνωση που

την υπογράφουν και οι τρεις

και η οποία σημειώνει:

Εμείς οι τρεις συλληφθέν-
τες δηλώνουμε ότι:
Δεν έχουμε κάνει καμία δή-

λωση σε κανένα μαζικό
μέσο ενημέρωσης. Και όσοι
έχουν γράψει δεν προέρ-
χονται από εμάς.
Δεν έχουμε αναφερθεί

μέχρι στιγμής στα γεγονότα
και δεν έχουμε εμπλέξει κα-
νέναν άλλον.
Δηλώνουμε ότι κατόπιν επώ-
νυμης καταγγελίας συλλη-
φθήκαμε για παράβαση
άρθρων του ΓΟΚ.
Σαν εθελοντές δηλώνουμε

επίσης, ότι θα συνεχίσουμε
να υπερασπιζόμαστε τον
κοινό δημόσιο χαρακτήρα
του χώρου.

Αννα Μπουζιάνη

Συνελήφθησαν εθελοντές του κάμπινγκ Βούλας

O Εξωραϊστικός -  Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Κίτσι Κορωπίου και πέριξ

“Η Ανοιξη”

εύχεται στα μέλη και 

στους κατοίκους της περιοχής

Καλή Ανάσταση

με υγεία και αισιοδοξία

Καλή Ανάσταση

με υγεία και αγάπη

Παντελής 

Κασιδόκωστας
Ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

“Δεν εμπλέκουμε κανέναν άλλον”
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Συνέχεια από τη σελ. 11

παραμύθι, της γενικής ρύθμισης της Μνημονιακής Κυ-

βέρνησης, για τα χρέη της ΕΥΔΑΠ! Ας απαντήσει σε

κάποιες ερωτήσεις :

Που την είδατε γραμμένη, ψεύτη κε Δημητριάδη την

«…γενική ρύθμιση για τα χρέη της ΕΥΔΑΠ», την

οποία επικαλείσθε; 

Γειτονικός παράλιος Δήμος, χρωστάει στην ΕΥΔΑΠ

είκοσι (20) και πλέον εκατομμύρια και επιχορηγή-

θηκε μόλις, με 5,6 εκ. Ευρώ!

Τι έγινε κ. Δημητριάδη, ξυπνήσατε τώρα και ανακα-

λύψατε μετά από τρία χρόνια την «Μνημονιακή Κυ-

βέρνηση» και το Μνημόνιο, όταν όλα αυτά τα χρόνια

δεν είπατε κουβέντα για τις τραγικές περικοπές,

μέχρι και 60%, στους πόρους των ΟΤΑ; Όταν υπο-

στηρίξατε κάθε αντιλαϊκό και αντεργατικό μέτρο,

μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο; 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου και οι κάτοικοι της Κερα-

τέας, έχουν ιδία αντίληψη για την «υποστήριξή»

σας! Όσο για τον πολιτικό χώρο και τον κόσμο στον

οποίο απευθύνεστε, μην ανησυχείτε, έχουν το πολι-

τικό κριτήριο και την εμπειρία για να ξέρουν ακρι-

βώς, τι υποτακτικό και δουλικό ρόλο παίζετε στις

μνημονιακές ρυθμίσεις και να σας απομονώσει!

Από πότε τα χρήματα που παίρνει ως επιχορήγηση

(και όχι βέβαια ως δάνειο) ο Δήμος μας, για την εξό-

φληση των χρεών του, δεν έχουν αξία; Γιατί δεν πάει

να αναπτύξει αυτή τη θεωρία ο κος Δημητριάδης,

στα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά; Προφανώς

δεν καταλαβαίνει το σχετικό πρόβλημα, γιατί δεν

έχει ιδέα, για την κατάσταση του απλού κόσμου!

Δεν είναι επιτυχία, να βγάζεις το Δήμο από το επαχ-

θές καθεστώς της υπερχρέωσης και της απαγόρευ-

σης κάθε επένδυσης, να ξεχρεώνεις όλες τις

ληξιπρόθεσμες οφειλές σου και επιπλέον να είσαι

3ος στο ποσό της επιχορήγησης ανά κάτοικο (600

περίπου Ευρώ ανά απογραφέντα κάτοικο κάθε ηλι-

κίας) ανάμεσα στους 140 Δήμους όλης της χώρας;

Ενδεικτικά, κε Δημητριάδη, σας αναφέρουμε κάποι-

ους από τους 140 επιχορηγηθέντες Δήμους, μαζί με

τον πληθυσμό τους και το ποσό της επιχορήγησής

τους, προκειμένου να κατανοήσετε το μέγεθος της

επιτυχίας μας:

Δήμος Λαρισαίων: Πληθυσμός 162.591, Επιχορήγηση 11,66 εκ. Ευρώ.

Δήμος Ιωαννίνων: Πληθυσμός 112.486, Επιχορήγηση 10,4 εκ. Ευρώ.

Δήμος Καλαμάτας: Πληθυσμός 69.849, Επιχορήγηση 4,04 εκ. Ευρώ.

Δήμος Πειραιώς: Πληθυσμός 163.688, Επιχορήγηση 5,82 εκ. Ευρώ.

Δήμος Αιγάλεω: Πληθυσμός 69.946, Επιχορήγηση 4,52 εκ. Ευρώ.

Δήμος Αθηναίων: Πληθυσμός 664.046, Επιχορήγηση 18,4 εκ. Ευρώ.

Δήμος Κατερίνης: Πληθυσμός 85.851,Επιχορήγηση 9,75 εκ. Ευρώ.

Υπενθυμίζουμε τα αντίστοιχα νούμερα, για τον Δήμο

Μαρκοπούλου: Πληθυσμός 20.040, επιχορήγηση

11,65εκ. Ευρώ.

Δυστυχώς για εσάς, τα νούμερα είναι αδιάψευστα,

μιλούν από μόνα τους και δείχνουν την τεράστια επι-

τυχία του Δήμου Μαρκοπούλου!!

Αυτές οι επιτυχίες ήρθαν μόνες τους ή είναι αποτέ-

λεσμα της σκληρής δουλειάς των αιρετών που τίμη-

σαν την εμπιστοσύνη και την ψήφο των Δημοτών και

των υπαλλήλων του Δήμου, που τίμησαν την ιδιότητα

του Δημόσιου Λειτουργού; 

Η αγνωμοσύνη και η μη αναγνώριση της προσφοράς,

είναι χαρακτηριστική της ποιότητας ορισμένων αν-

θρώπων, όπως ο κος Δημητριάδης, ειδικά όταν συνο-

δεύονται, από την αδίστακτη και εν ψυχρώ

αξιοποίηση, κάθε πιθανής συκοφαντίας και ψευδο-

λογίας και υποκριτικά παράπονα για αυταρχισμό και

πολιτική αλαζονεία, όταν ο θιγόμενος πολιτικός αν-

τίπαλος τολμήσει να αντιδράσει, χωρίς να πάρει «την

άδεια» του κ. Δημητριάδη και της παράταξής του.

Ειδικά από τον κ. Δημητριάδη δεν περιμέναμε τίποτε

καλύτερο, ολοκληρώνοντας όμως την ανακοίνωσή

μας, είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους ακριβοδικίας,

να τον παραδεχθούμε σε ένα θέμα:

Χρειάζεται πραγματικά μεγάλη «αυτοπεποίθηση» και

ιδιαίτερα απύθμενο θράσος, μαζί με την αντίληψη ότι

όλοι οι δημότες είναι ηλίθιοι, ώστε εσύ ειδικά κ. Δη-

μητριάδη, να εγκαλείς την Δημοτική Αρχή για «μη

διαμόρφωση-ανάπλαση στους εναπομείναντες δη-

μόσιους χώρους», όταν είναι γνωστό σε όλους τους

δημότες, ότι εσύ ο ίδιος, έχεις χτίσει παράνομα, τις

εγκαταστάσεις της αυθαίρετης υπαίθριας «ψηστα-

ριάς σου» (μπάρμπεκιου)  και άλλες αυθαίρετες κα-

τασκευές, σε χώρο που προοριζόταν από το Σχέδιο

Πόλης, για κοινόχρηστη χρήση! 

Ημέρες που είναι, μία ρήση μόνο πλέον, σου ταιριά-

ζει: «Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι, ΥΠΟΚΡΙ-

ΤΕΣ!»

Τέλος, μιλώντας γενικότερα, η συγκεκριμένη παρά-

ταξη αποδεικνύει, με τον πλέον κακόπιστο και εμπαθή

τρόπο, ότι αποτελεί παράταξη «Μιζέριας και Απαι-

σιοδοξίας» για την πόλη μας και τους πολίτες. Παρά-

ταξη, που την χαρακτηρίζει η μικρότητα και η έλλειψη

πολιτικού θάρρους, αφού δεν έχει την στοιχειώδη πο-

λιτική εντιμότητα, ειλικρίνεια και ψυχική γενναιότητα,

να αναγνωρίσει τη μεγάλη επιτυχία της Διοίκησής

μας, να απαλλάξει τους πολίτες του Δήμου Μαρκο-

πούλου, σχεδόν από το 70% των χρεών, που τους

είχαν αφήσει «βαριά κληρονομιά», οι Διοικήσεις του

παρελθόντος!

Όσο και να προσπαθεί όμως, η παράταξη της «Μιζέ-

ριας, του Ψεύδους και της Απαισιοδοξίας» να μικρύ-

νει το έργο και την προσπάθεια της σημερινής

Διοίκησης, οι πολίτες δεν πέφτουν στην παγίδα. 

Οι συμπολίτες μας βλέπουν και κρίνουν, ποιά είναι η

Διοίκηση και ο Δήμαρχος, που δουλεύουν νύχτα

μέρα, στις χειρότερες οικονομικές συνθήκες και

στην δυσκολότερη συγκυρία, για να δώσουν λύσεις

στα προβλήματα και ποιοι είναι αυτοί, που επεν-

δύουν πολιτικά στο ψέμα και στη μιζέρια, για να απο-

κομίσουν μικροπολιτικά οφέλη, χωρίς ποτέ να έχουν

κάνει, έστω και μία (1), έστω μόνο μία (1), θετική

πρόταση!

Όσο και να προσπαθεί να μηδενίζει, ο κος Δημητριά-

δης και η παράταξη της «Μιζέριας, του Ψεύδους και

της Απαισιοδοξίας» το έργο της σημερινής Διοίκησης,

οι πολίτες και οι κάτοικοι, που το ζουν και το βλέπουν

καθημερινά, αντιλαμβάνονται ότι στο τιμόνι του Δήμου

Μαρκοπούλου, σε αυτή την δύσκολη οικονομική πε-

ρίοδο, υπάρχει ένας Δήμαρχος και μια Διοίκηση, που

παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, καταφέρ-

νουν να προσφέρουν, το μεγαλύτερο δυνατό έργο,

στην πόλη μας. 

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Στην υπαρξιακή απελπισία, της αποτυχημένης «Δύ-

ναμης Μιζέριας, Ψεύδους και Απαισιοδοξίας», απαν-

τάμε με αυτοπεποίθηση, δράση και αισιοδοξία για

θετική έκβαση και άλλων πολιτικών μαχών!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Υ.Γ.: Διαβεβαιώνουμε (και ιατρικώς εάν χρειαστεί)

την «Δύναμη Μιζέριας, Ψεύδους  και Απαισιοδοξίας»,

ότι εάν πούν έστω και μία φορά στη ζωή τους, μία

καλή κουβέντα για την σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν

πρόκειται να δηλητηριαστούν ή να πάθουν συγκοπή! 

Θα  είναι σίγουρη και ασφαλής η ζωή τους, τους κα-

θησυχάζουμε και τους το εγγυόμαστε απολύτως!

Δυνατή κυβέρνηση απέναντι σε ποιους;

Ο εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας

μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου (όλα σε ένα) δή-

λωσε:

Τον δικό του Γολγοθά καλείται να βαδίσει για μια ακόμη

φορά ο Ελληνικός λαός. Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε

από την βουλή.

Με αισθήματα ευφορίας και θριάμβου ο κ. Σαμαράς δή-

λωσε, ότι η κυβέρνηση βγήκε ισχυρή και δυνατή και δια-

ψεύστηκαν οι Κασσάνδρες.

Το θέμα λοιπόν είναι αυτό; Η κυβέρνηση να βγει δυνατή

και ισχυρή;

Δυνατή και ισχυρή απέναντι σε ποιους;

Σε ένα λαό που μέρα με τη μέρα βυθίζεται στην από-

γνωση;

Σε ένα λαό που βλέπει οι πενιχροί μισθοί και συντάξεις να

μειώνονται ακόμα, από ένα κράτος φερέφωνο των τοκο-

γλύφων, που ζητάει ακόμα περισσότερα;

Σε ένα λαό που καθημερινά βομβαρδίζεται με .....δηλώσεις

... ανύπαρκτης ανάκαμψης;

Σε ένα λαό που γίνεται μάρτυρας κατασπατάλησης εκα-

τομμυρίων ευρώ από τα σάπια κόμματα, πρόσφατη περί-

πτωση το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ίδιος αδυνατεί να καλύψει τις

βασικές του ανάγκες;

Σε ένα λαό που απειλείται καθημερινά από φίλους - γεί-

τονες, που σαν όρνεα καιροφυλακτούν να επωφεληθούν

της καταστροφής του;

Σε ένα λαό χωρίς παρόν και μέλλον;

Συγχαρητήρια κ. Σαμαρά, κ. Βενιζέλο, κ. Κουβέλη για τη

συμμετοχή σας σε μια δυνατή και ισχυρή κυβέρνηση.

Θεόδωρος Διαμάντης

O Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης απαντά στην επιστολή του Σίμου Δημητριάδη

Παρατείνεται η διάρκεια του

προγράμματος «Βοήθεια

στο Σπίτι» ως τις 30 Σε-

πτεμβρίου 2013, σύμφωνα

με σχετική τροπολογία που

κατατέθηκε από το Υπουρ-

γείο Εργασίας και ψηφί-

στηκε στη Βουλή στις 4

Απριλίου. 

Όπως αναφέρεται σε ανα-

κοίνωση των συναρμόδιων

Υπουργείων, η παράταση

κρίθηκε αναγκαία προκειμέ-

νου να προετοιμαστεί με

τον καλύτερο δυνατό τρόπο

το διάδοχο πρόγραμμα

«Κατ’ οίκον φροντίδα»,

χωρίς να υπάρξει κενό στην

εξυπηρέτηση των ωφελου-

μένων.  (σ.σ. Η αλλαγή του

ονόματος μας μάρανε).

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βού-

λας- Βουλιαγμένης, Σπύ-

ρος Πανάς, δήλωσε σχε-

τικά: «Σε μια εποχή κρίσης και

οικονομικής δυσπραγίας, είναι

πιο σημαντικό από ποτέ να προ-

σφέρουμε στήριξη και βοήθεια

στους συνανθρώπους μας που

έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό και η Πο-

λιτεία, αντί να μεταφέρει και

αυτή την ευθύνη σε μια οικονο-

μικά αποδυναμωμένη Αυτοδιοί-

κηση, έχει καθήκον να

διασφαλίσει τους πόρους για την

απρόσκοπτη χρηματοδότηση του

προγράμματος. Είναι κάτι που

οφείλει όχι μόνο στους ωφελού-

μενους, αλλά και στους εργαζο-

μένους οι οποίοι δουλεύοντας με

συνέπεια έχουν αναδείξει το

“Βοήθεια στο Σπίτι” σε μια από τις

πιο επιτυχημένες κοινωνικές

δομές. 

Μέσω του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, ο

Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-

μένης στηρίζει σήμερα 81 συνο-

λικά συμπολίτες μας. Παρά την

ασφυκτική έλλειψη πόρων που

αντιμετωπίζουμε, είμαστε απο-

φασισμένοι να συνεχίσουμε να

προσφέρουμε αυτή τη φροντίδα,

στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης

πολιτικής που αγκαλιάζει τους

πολίτες Τρίτης Ηλικίας. Δεν θα

επιτρέψουμε να πληρώσουν την

κρίση, οι άνθρωποι που μας με-

γάλωσαν.»

Παράταση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Την κατάσχεση των καταθέ-

σεων όλων όσοι χρωστούν στα

ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον

το ποσό των «χρηματικών τους

διαθεσίμων» επαρκεί για να ξε-

πληρώσουν τις οφειλές τους,

προβλέπει διάταξη που εντάχ-

θηκε κατά την ψήφιση του πο-

λυνομοσχεδίου (σκούπα)

αιφνιδιάζοντας δυσάρεστα χι-

λιάδες επαγγελματίες.

Οι προσθήκες προβλέπουν πως

για χρέη προς τα Ταμεία άνω

των 5.000 ευρώ, οι οφειλέτες,

προκειμένου να ενταχθούν σε

ρύθμιση, θα πρέπει να αποδεί-

ξουν ότι μπορούν να ανταπο-

κριθούν στο ύψος της δόσης,

εφόσον προσκομίσουν τα απα-

ραίτητα στοιχεία που να απο-

δεικνύουν την αδυναμία

εξόφλησης των οφειλών τους,

αλλά «περιλαμβανομένων λε-
πτομερών πληροφοριών σχε-
τικά με το εισόδημά τους, τα
χρηματικά διαθέσιμά τους, την
ακίνητη περιουσία τους και το
σύνολο των οφειλών τους».
Ομως «στην περίπτωση ύπαρ-
ξης επαρκών χρηματικών δια-
θεσίμων, η οφειλή δεν
υπάγεται στη ρύθμιση και γίνε-
ται άμεσα απαιτητή».

Επισημαίνεται δε ότι όσοι

έχουν επαρκή ταμιακά διαθέ-

σιμα (θα αποδεικνύεται μέσω

στοιχείων των τραπεζών),

(πού πήγε το απόρρητο;) δεν

θα εντάσσονται στη ρύθμιση

και θα υποχρεώνονται να εξο-

φλούν άμεσα τις οφειλές

τους από τις καταθέσεις τους,

είτε οικειοθελώς είτε με κα-

τάσχεση του ποσού. 

Για παράδειγμα, επιχείρηση

που οφείλει εισφορές ύψους

80.000 ευρώ και έχει ταμιακά

διαθέσιμα 100.000 ευρώ, κα-

τάσχεται το ποσό των 80.000

ευρώ!

Kατασχέσεις καταθέσεων 

από οφειλέτες ασφαλιστικών Ταμείων
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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

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!

210.97.61.111 210.89.75.463
6972.706.909

www.gerardis.gr

Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή

στη στοματική κοιλότητα,  με διάρκεια 

7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική

ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.

Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145 

Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr
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Με ψήφους 15 υπέρ, 8 κατά και 4 απο-

χές, υπερψηφίστηκε την Δευτέρα 29

Απριλίου η πρόταση της Κομισιόν να

απαγορευτούν από το Δεκέμβριο του

2013 και για 2 χρόνια, τα 3 πιο ευρέως

χρησιμοποιούμενα νεονικοτινοειδή

εντομοκτόνα, clothianidin, thi-

amethoxam και imidacloprid σε 4 καλ-

λιέργειες και συγκεκριμένα στον

ηλίανθο, την ελαιοκράμβη, το καλαμ-

πόκι και το βαμβάκι.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική

απόφαση για τις μέλισσες, τη μελισ-

σοκομία αλλά και τη διατροφική επάρ-

κεια της ΕΕ καθώς αυτή επηρεάζεται

αρνητικά από τους κινδύνους για  τις

μέλισσες και τους άλλους επικονια-

στές. Η απόφαση στηρίζεται στην έκ-

θεση που δημοσίευσε τον Ιανουάριο η

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια

των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τους

κινδύνους για τις μέλισσες και τους

άγριους επικονιαστές, που απορρέουν

από τη χρήση των 3 νεονικοτινοειδών

εντομοκτόνων. Η έκθεση εξηγεί τις

αποτυχίες των ευρωπαϊκών και εθνι-

κών συστημάτων αξιολόγησης κινδύ-

νων και παρακολούθησης που έχουν

επιτρέψει στα νεονικοτινοειδή να βλά-

ψουν τις μέλισσες για μεγάλο χρονικό

διάστημα (σχεδόν δύο δεκαετίες).

Παρόλα αυτά, οι πιέσεις των βασικών

χημικών βιομηχανιών από Γερμανία

και Ελβετία κατόρθωσαν να εμποδί-

σουν προσωρινά την εφαρμογή της

πρότασης της Κομισιόν καθώς στις 15

Μαρτίου, κατά την ψηφοφορία που

έγινε στην Μόνιμη Επιτροπή Τροφικής

Αλυσίδας και Υγείας Ζώων μεταξύ

των χωρών-μελών, δεν υπήρξε η απα-

ραίτητη πλειοψηφία (συνολικά 13

χώρες υπέρ της απαγόρευσης, 9 κατά

και 5 αποχές). Η Ελλάδα μαζί με

άλλες 8 χώρες καταψήφισαν τη πρό-

ταση της ΕΕ, παρά την υπερψήφισή

της από τη Γαλλία, την Ιταλία, την

Ισπανία και άλλες 10 χώρες. Καθορι-

στική ήταν η αποχή της Γερμανίας και

τη Βρετανίας από τη ψηφοφορία.

Ευτυχώς η εκστρατεία από πολλούς

φορείς, και κυρίως την Πανευρωπαϊκή

Μελισσοκομική Συνεργασία (European

Beekeeping Coordination) η οποία στη-

ρίχθηκε και από πολλούς ευρωβου-

λευτές, μεταξύ των οποίων και ο

Νίκος Χρυσόγελος, κατόρθωσε να αν-

τιστρέψει την κατάσταση.

Καθοριστική ήταν η αλλαγή της στά-

σης της Γερμανίας από την αποχή στις

15 Μαρτίου στην υπερψήφιση της

πρότασης απαγόρευσης παρά το γε-

γονός ότι η Bayer που παράγει νεο-

νιοκοτινοειδή εντομοκτόνα και

προφανώς θίγεται από την απόφαση

είναι γερμανική εταιρία. Η Ελλάδα άλ-

λαξε επίσης τη στάση της από αρνη-

τική στην απαγόρευση στις 15

Μαρτίου σε αποχή από την ψηφοφο-

ρία.  

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Οι Πράσινοι ζητήσαμε από την αρχή να
δοθεί μια ευκαιρία στις μέλισσες. Όπως
έδειξε και η έκθεση της EFSA υπάρχουν
επαρκή επιστημονικά δεδομένα για την
ενεργοποίηση της αρχής της προφύλαξης
σε ό,τι αφορά τις μέλισσες. Ο περιορισμός
των 3 εντομοκτόνων θα επιτρέψει στους
επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις
αιτίες της παρακμής στους πληθυσμούς
των μελισσών, δίνοντας στις μέλισσες
ακριβώς αυτό: μια ευκαιρία! 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Στο τέλος νίκησαν οι μέλισσες!

Αποσύρθηκαν επικίνδυνα εντομοκτόνα

11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν

Ερώτηση κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος

και Ανάπτυξης 11 Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ (Γιώρ-

γος Πάντζας, Ηρώ Διώτη, Χαρά Καφαντάρη, Αποστόλης

Αλεξόπουλος, Νίκος Βούτσης, Ρένα Δούρου, Σοφία Σακο-

ράφα, Αλέξης Μητρόπουλος, Στάθης Παναγούλης, Δημή-

τρης Στρατούλης και Μαρία Μπόλαρη), αναφορικά με  τα

γεωλογικά, υδρογεωλογικά δεδομένα του ΟΕΔΑ-ΧΥΤΑ

Γραμματικού.

Αναφέρουν ότι προϋποθέσεις επιλογής ΧΥΤΑ είναι και τα

γεωλογικά, υδρογεωλογικά και υδρολογικά κριτήρια που

αφορούν στη φυσική προστασία των υπογείων και επιφα-

νειακών νερών στο ΧΥΤΑ Γραμματικο,.

Για την κατασκευή του ΧΥΤΑ ενδιαφέρουν μεταξύ των

άλλων η σύνθεση και ποιότητα εδάφους και υπεδάφους, η

διάβρωση, η διαπερατότητα εδάφους και υπεδάφους, το

βάθος και η απόσταση των υπογείων νερών που επηρεά-

ζονται σε περίπτωση αστοχίας από τον ΧΥΤΑ.

Αρμόδια για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ  η οποία όμως έχει αναφέρει ότι «η
αξιολόγηση γεωλογικών μελετών δεν αποτελεί αρμοδιό-
τητα της Υπηρεσίας μας».

Αυτό ήταν σε απάντηση προηγούμενης  ερώτησης των βου-

λευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ, στις 20/12/2012, εάν έχουν

γίνει έρευνες και μελέτες (γεωτρήσεις ή γεωφυσικές δια-

σκοπήσεις) στην περιοχή για τη γεωλογική δομή, τα τεχνι-

κογεωλογικά χαρακτηριστικά και τη διαπερατότητα του

υποβάθρου το υδρολογικό καθεστώς και το υπόγειο δυνα-

μικό της περιοχής. 

Στο μεταξύ, ευρεία συζήτηση σχετικά με τις καταγγελίες

για πρόδηλα σφάλματα στην χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμ-

ματικού, που δύναται να προκαλέσουν σημαντική περιβαλ-

λοντική βλάβη στο περιβάλλον της περιοχής του

Μαραθώνα και του Ευβοϊκού έγινε στις 25.4 στην Επιτροπή

Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Ευρωβουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Ν. Χουντής, αναφερόμενος στο Γραμματικό,  τόνισε, με-

ταξύ άλλων, ότι δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που μιλούν για

πρόδηλα σφάλματα και παραλήψεις στη χωροθέτηση και στην

κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού αλλά και η Ειδική Υπηρεσία

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που διαπίστωσε εξωφρενικές

και επικίνδυνες για το περιβάλλον καταστάσεις.

Επιτόπια έρευνα από Eπιτροπή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αξιοσημείωτο είναι ότι  έγινε δεκτό αίτημα  της Αναφοράς

του  Κ. Παπαδιγενόπουλου που προσυπογράφουν περίπου

2.500 κάτοικοι της περιοχής του Μαραθώνα, να πραγμα-

τοποιηθεί Διερευνητική Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου στο Γραμματικό, ώστε να διαπιστώσει από κοντά

το μέγεθος του προβλήματος.

Η Δ.Ε.Ε.Α. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματο-

ποιήσει την επιτόπια στην Ελλάδα από 28- 31/5, και θα επι-

σκεφθεί το Γραμματικό, Μεγαλόπολη και Κέρκυρα για να

ερευνήσει περιπτώσεις ΧΥΤΑ για τους οποίους έχει λάβει

καταγγελίες από πολίτες.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 12171

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσ-
σει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την εκτέλεση της “Υπηρε-
σίες αποψίλωσης για πυροπρο-
στασία”, αρ. μελ. 11/2013,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
132/2013 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής και τις διατάξεις της
παρ. 9 του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η
οποία προστέθηκε με την παρ. 13
άρθρου 20 Ν. 3731/08, το άρθρο 83
του Ν. 2362/1995, το άρθρο 72 του
Ν. 3852/10, την υπ΄αριθμ.
2/45564/01 απόφαση του Υπ. Οικο-
νομικών, την Υ.Α. 35130/739/ΦΕΚ
1291 Β11-8-2010.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
των υπηρεσιών ανέρχεται στο
ποσό των 59.722,65 ευρώ με
Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 15η Μαΐου 2013,
ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.
και ώρα λήξης την 10:30 πμ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμ-
πειρία και παρέχουν εχέγγυα άρ-
τιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή 2.986,13€ και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
πληροφρίες με τηλ. 210 6604.719,
(1ος όροφος) και ώρες 9:00-13:00
μ.μ.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύ-
νει τον ανάδοχο.
Ο δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος

Καθαρισμός οικοπέδων

στη Γλυφάδα 

Ο Δήμος Γλυφάδας ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 4

Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724 τ. Β’/1987) που αφορά

στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, καλεί

τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

να προβούν μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 στον καθαρισμό τους

από τα ξερά χόρτα και τα απορρίμματα και στην απομά-

κρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών.

Στους προαναφερόμενους χώρους απαγορεύεται αυ-

στηρά το άναμμα φωτιάς από 1η Μαΐου έως 31 Οκτω-

βρίου 2013 (θερινή περίοδος).

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος, όπως έχει υποχρέωση, θα

προβεί στον καθαρισμό και θα χρεώσει αναλόγως τους ιδιο-

κτήτες, ενώ οι παραβάτες θα υπαχθούν στις διατάξεις του

άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.  Η χρέωση από τον καθα-

ρισμό ξεκινά από 300 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με

τα τετραγωνικά του οικοπέδου. Το συνολικό ποσό θα χρεώ-

νεται στο Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)

Η διάταξη για καθαρισμό των οικοπέδων ισχύει για όλους

τους Δήμους. Μάλιστα πολλοί Δήμοι έχουν στείλει και προ-

σωπικές επιστολές με την επισήμανση. Ο Δήμος 3Β όπως

αναφέρθηκε στο Δημοτικό συμβούλιο (22/4) έχει στείλει σχε-

δόν σπίτι σπίτι, έτσι που παρατηρήθηκε το φαινόμενο να πη-

γαίνουν επιστολές σε ανύπαρκτα οικόπεδα και κήπους.

Εξωφρενικές και επικίνδυνες για το περιβάλλον καταστάσεις στον ΧΥΤΑ Γραμματικού
διαπίστωσε η Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
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Βρίσκεται στον “αέρα” επιδοτούμενο πρόγραμμα για μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από 25/2 έως 10 Μαϊου.

Βασικές Πληροφορίες του Προγράμματος:

― Ποσοστό επιδότησης: 40% έως 60%

― Ύψος προϋπολογισμού για τον οποίο μπορεί να υπο-

βάλει αίτηση κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση:

Μεταποίηση: 30.000,00 έως 300.000,00€

Τουρισμός: 20.000,00 έως 300.000,00€

Εμπόριο –Υπηρεσίες: 20.000,00 έως 100.000,00€

― Δικαιούχοι: Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Με-

σαίες – Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις όλης της

χώρας που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μετα-

ποίησης – Τουρισμού & Εμπορίου/Υπηρεσιών (εξαι-

ρείται το λιανικό εμπόριο)

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ.

ευρώ, και αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγη-

σης (40% έως 60%), για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς,  - Υπηρε-

σιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το νέο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επι-

χειρήσεις αφού:

― Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής

κατά την υποβολή της πρότασης.

― Δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι ίδια

συμμετοχή τεκμηριώνεται στην ολοκλήρωση της

πρότασης με την εξόφληση των τιμολογίων.

― Δεν δεσμεύεται η επιχείρηση για αύξηση, ή διατή-

ρηση του προσωπικού.

― Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σταματούν στα 3 έτη

από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της επένδυ-

σης.

― Επιχορηγούνται με ποσοστό 25% οι λειτουργικές δα-

πάνες της επιχείρησης για νέες και υπό σύσταση μι-

κρές επιχειρήσεις.

― Επιχορηγείται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου.

Υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις

31/12/2011, έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις

τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Για όλες τις ανω-

τέρω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι:

Οι προσφορές για τον εξοπλισμό/λογισμικό πρέπει να

είναι αναλυτικές με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηρι-

στικά των μηχανημάτων/λογισμικών συνοδευόμενες

από τα σχετικά prospectus.

Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί

θα πρέπει να είναι αναλυτικές.

Οι προσφορές για την εκπόνηση μελετών (όπως περι-

γράφονται στην ενότητα των επιλέξιμων ενεργειών και

δαπανών) από συμβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να

περιλαμβάνουν: ανάλυση κόστους, μεθοδολογία, σκοπό

και τεκμηρίωση σκοπιμότητας μελέτης, ανάλυση περιε-

χομένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω

μελέτη, είδος έρευνας (πρωτογενή ή/και δευτερογενή)

και επιστημονικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι προσφορές για την εκπόνηση μελέτης για την από-

κτηση διαχειριστικών συστημάτων και σημάτων συμ-

μόρφωσης θα πρέπει να περιέχουν πλήρη μεθοδολογία,

ανάλυση κόστους και σχετικά περιεχόμενα της μελέτης.

Πηγή: Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)

3ης Σεπτεμβρίου 69, 10433 Αθήνα

Ταραχή έχει δημιουργήσει

στην Αρτέμιδα η πληροφο-

ρία ότι απομακρύνεται το

Αστυνομικό Τμήμα. Και δι-

καίως γιατί η περιοχή αντι-

μετωπίζει προβλήματα από

άτομα με παραβατική συμ-

περιφορά.

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμι-

δος συνεδρίασε 30 Απρι-

λίου για την απομάκρυνση

του Αστυνομικού Τμήματος.

Στο μεταξύ ο Πολιτιστικός

- Εξωραϊστικός Σύλλογος

Πράσινου Λόφου στην Αρ-

τέμιδα με επιστολή του που

απευθύνεται προς κάθε αρ-

μόδια αρχή σημειώνει με-

ταξύ άλλων: 

Πληροφορηθήκαμε ότι το
Αστυνομικό Τμήμα Αρτέμι-
δος πρόκειται να μεταφερ-
θεί στα Σπάτα και να
συγχωνευθεί με το εκεί
Αστυνομικό Τμήμα.
Όπως γνωρίζετε το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν σημει-
ωθεί αρκετά κρούσματα
ληστειών και παραβιάσεων
περιουσιών, όχι μόνο στην
περιοχή μας αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή με συνέ-
πεια να είναι πλέον έντονο
το αίσθημα της ανασφά-

λειας των κατοίκων.
Η απομάκρυνση του Αστυ-
νομικού Τμήματος, η οποία
θα γίνει με ευθύνη της πολι-
τείας, φοβούμαστε ότι θα
έχει αρνητικές συνέπειες
για το σύνολο των κατοίκων
με τις όποιες τυχόν κοινωνι-
κές επιπτώσεις.
Ζητούμε, πριν θρηνήσουμε
ανθρώπινα θύματα ή τυχόν
δολιοφθορά, να μην απομα-
κρυνθεί το Αστυνομικό
Τμήμα Αρτέμιδος ώστε να
υπάρχει η απαιτούμενη προ-
στασία των κατοίκων από
τους κακοποιούς. 

Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ο Σταύρος 

Πετρόπουλος
στο Εθνικό 

Συμβούλιο των

“Ανεξάρτητων

Ελλήνων”

Στο Ιδρυτικό Συνέδριο των

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗ-

ΝΩΝ που έγινε το σαββα-

τοκύριακο 27-28 Απριλίου

στο Σ.Ε.Φ διεξήχθησαν οι

εκλογές για την ανάδειξη

Προέδρου και μελών του

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

του Κινήματος που αποτε-

λείται από 100 εκλεγμένα

μέλη, από όλη την Ελ-

λάδα, 60 από την επαρχία

και 40 από την Αττική.

Για την Αττική εξελέγη-

στην 27η θέση ο Συντονι-

στής Σαρωνικού και πρώην

Δημοτικός Σύμβουλος

Σταύρος Πετρόπουλος.

“Σκοτεινές” προσλήψεις 

στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Διορίζοντας τα δικά τους παιδιά...

Eρώτηση ης Μαριέττας Γιαννάκου

& Μαριλένας Κοππά

Το ζήτημα των αδιαφανών διαδικασιών στις προσλήψεις

υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (CAST) στα

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν από

κοινού, με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Μαριέττα Γιαννάκου και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Μαριλένα Κοππά.

Έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα ότι υποψήφιοι που έχουν

πετύχει σε ειδικό  διαγωνισμό, που έχει προκηρυχθεί  από τα

θεσμικά όργανα και περιλαμβάνονται στη λίστα επιτυχόν-

των δεν έχουν κληθεί ποτέ για συνέντευξη.

Με την ερώτησή τους ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να δώσει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σχε-

τικά με τους κοινοτικούς υπαλλήλους και τη διαδικασία

επιλογής της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να δώσει εξηγή-

σεις σχετικά με το πώς διασφαλίζεται ο αξιοκρατικός χα-

ρακτήρας των προσλήψεων, αλλά και για το αν τηρούνται

τα χρονικά όρια που προβλέπονται για την παραμονή στη

βάση δεδομένων της υπηρεσίας προσωπικού.

Περιστατικά όπως, επιτυχόντες σε σχετικούς διαγωνι-

σμούς να μην έχουν κληθεί ποτέ για συνέντευξη από κα-

νένα θεσμικό όργανο της Ένωσης όπως επίσης,

περιπτώσεις προσλήψεων μετά το πέρας της τριετίας,

βλάπτουν σοβαρά το κύρος της γενικής διεύθυνσης επι-

λογής προσωπικού και δεν συμβαδίζουν με τις αρχές και

τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φεύγει το Αστυνομικό Τμήμα από Αρτέμιδα!

Το ποσό των 13.619.701 ευρώ ενέκρινε συνο-

λικά η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης –

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω-

νίας και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Σίμος Κεδίκογλου για τη διαφημιστική προβολή

υπουργείων, Περιφερειών, Οργανισμών και δια-

φόρων φορέων για το 2013.   
Ξεχωρίζουν τα διαφημιστικά κονδύλια της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευσης και Διά

Βίου Μάθησης 2.458.370 €, του ΟΚΑΝΑ ύψους

2,06 εκατ. €, της Ειδικής Υπηρ. Διαχείρισης Π.Α.Α.

2007-2013 1,5 εκατ. €, της Ειδικής Υπηρ. Διαχεί-

ρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

Μονάδα Α 1,08 εκατ. €, του Υπ. Περιβάλλοντος,

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Γεν. Δι/νσης

Προγραμματισμού & Έργων 1 εκατ. €.   

Επίσης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μά-

θησης 950.910 €, της Ειδικής Υπηρ. Διαχείρισης

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας

500.000 €, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ύψους 500.000 €, της Περιφέρειας Κρήτης (αι-

ρετή) 460.000 €, του Δήμου Ηρακλείου 370.000

€, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέ-

ρειας Ηπείρου 341.000 € και του ΟΔΙΕ Α.Ε.

320.000 €.

Για άλλη μια φορά ο Περιφερειακός
Τύπος, θα “βρεθεί στον τοίχο”, και δεν θα
πάρει ούτε ευρώ, ιδιαίτερα ο “αντιμνημο-
νιακός”, ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος.

13.619.701 € για διαφημιστική προβολή 

υπηρεσιών του Δημοσίου!
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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)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα 10/4/2013 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.15313

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΕ-

ΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ-

ΣΙΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕ-

ΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος

προκηρύσσει:

Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμέ-

νες προσφορές και με κριτήριο κα-

τακύρωσης  το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης επί της εκά-

στοτε Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλη-

σης του είδους  σύμφωνα με τα

δελτία πιστοποίησης τιμών από την

Περιφέρεια Αττικής   για την ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2013 συνολικής προϋπολογι-

σθείσης  αξίας  529.654,00 € . 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου

108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής,

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού, την 28/5/2013 ημέρα

Τρίτη  και από ώρα 10:30 π.μ. έως

11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης

των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης  προ

Φ.Π.Α. ήτοι 21.531,00 €.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν

τον ανάδοχο.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού

θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης

πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση

του Δήμου www.spata-artemis.gr από

την ημερομηνία δημοσίευσης της προ-

κήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρω-

παϊκών Κοινοτήτων.

(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία,

τηλ.210-6632200).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Ανδρώνης Χριστόφορος                                                                                                                                     

Λεωφ. Καραμανλή 85   

Άρτεμις  Αττικής, Τ.Κ.190 16     

Τηλ.: (22940) - 80000

Fax: (22940) - 45564 

Αρ. Πρ. 18101/30-4-2013

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τμήματος του

Ο.Τ.Γ. 1486 της Π.Ε.14 της Δ.Ε. Αρ-

τέμιδος του Δήμου Σπάτων -Αρτέ-

μιδος από οικοδομήσιμο χώρο

τράπεζα γης σε Κοινωφελή-Παι-

δικό-Βρεφονηπιακό Σταθμό και έγ-

κριση όρων δόμησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την 302/2012 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Σπάτων προτείνεται 

α) η τροποποίηση τμήματος του

Ο.Τ.Γ. 1486 που βρίσκεται εντός της

Π.Ε.14 της Δημοτικής Ενότητας Αρ-

τέμιδος του Δήμου Σπάτων -Αρτέμι-

δος, από οικοδομήσιμο χώρο

τράπεζα γης σε Κοινωφελή-Παιδικό-

Βρεφονηπιακό Σταθμό και

β) η τροποποίηση  των όρων δόμη-

σης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν

γνώση των τροποποίησεων αυτών

και να υποβάλουν τυχών ενστάσεις

σε (15) ημέρες από την τελευταία

δημοσίευση της παρούσας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: 
τηλ. 22993 20300 - 20345
Fax: 22990 / 48289 - 486 53
Καλύβια 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 8672/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς ιδιοκτήτες για υποβολή εν-
στάσεων κατά της 1/2011 Πράξης
Εφαρμογής της εγκεκριμένης Π/Μ
των Π.Ε. 1, 2 & 3 (Α’ κατοικίας) της
Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου
του Δήμου Σαρωνικού (Π.Δ.
23.07.10, ΦΕΚ 313/ Α.Α.Π.Θ./
03.08.10).
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του
άρθρου 12 του Ν. 1337/83
2. Την με αριθ. 79881/3445/6.12.84
απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
862 Β’/84), «Διαδικασία και τρόπος
σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής
της Πολεοδομικής μελέτης» και ει-
δικά το άρθρο 5 αυτής.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων
16, 17 & 22, της παραγ. 1, του άρ-
θρου 95, του ιδίου Νόμου «περί με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Δήμους».
4. Την υπ’ αριθ. 7432/29.12.10 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντγρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Διοικητική Υπο-
στήριξη ια την άσκηση πρόσθετων
αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμ-

φωνα με το άρθρο 95, του Ν.
3852/2010» και ειδικά την παρ. 2,
του άρθρου 2 και τις παρ.1 & 2 του
άρθρου 3 αυτής.
5. Το Π.Δ. 23.07.2010, ΦΕΚ
313/Α.Α.Π.Θ./03.08.10 με το οποίο
εγκρίθηκε η Π/Μ των Π.Ε. 1, 2, 3
της περιοχής Α’ κατοικίας του
Δήμου Αναβύσσου.
6. Το υπ' αριθ. 81081/26.4.2013 έγ-
γραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδια-
σμού τμήμα Πολεοδομικών
Θεμάτων, της Περιφέρειας Αττικής.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή οι νομείς ων ακινήτων
εντός της περιοχής της εγκεκριμέ-
νης πολεοδομικής μελέτης των πο-
λεοδομικών ενοτήτων Π.Ε. 1, 2, 3
της Α’ κατοικίας, του τέως Δήμου,
και νυν Δημοτικής Κοινίοτητας Ανα-
βύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, να
προσέλθουν στο παλαιό Δημοτικό
κατάστημα του τέως Δήμου Ανα-
βύσσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, προκειμένου να λάβουν
γνώση των ανηρτημένων διαγραμ-
μάτων και πινάκων της υπ’ αριθ.
1/2011 Πράξης Εφαρμογής της εγ-
κεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης
Α’ κατοικίας, της Δημοτικής Κοινό-
τητας Αναβύσσου, του Δήμου Σα-
ρωνικού, όπως αυτή διαρθρώθηκε
μετά την αποδοχή ενστάσεων που
υποβλήθηκαν εκ μέρους των κιδιο-
κτητών, κατά την 2η ανάρτηση της
μελέτης και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Διεύθυνσης Χωρικού Σχε-
διασμού της Περιφέρειας Αττικής
και να υποβάλλουν τυχόν ενστά-
σεις τους και νέες δηλώσεις ιδιο-
κτησίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή ένστασης, αποτελεί η
υποβολή της εκ της υπ’ αριθ.
93027/7188/94, ΦΕΚ 877Β\/
25.11.94 απόφασης Υπουργού ΠΕ-
ΧΩΔΕ, δήλωσης ιδιοκτησάις (εάν
δεν έχει ήδη υποβληθεί), με τα υπο-
χρεωτικά εκ του Νόμου συνυπο-
βαλλόμενα παρακάτω στοιχεία:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίων του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου, καθώς και
των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομη-
νία 10.3.82, και τα συνημμένα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, μη
εκποιήσεως βαρών, διεκδικήσεων,
κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82.
Η προθεσμία υποβολής των ενστά-
σεων ορίζεται σε 15 ημέρες, από
την ημερομηνία, της τελευταίας δη-
μοσίευσης της παρούσας Πρόσκλη-
σης, στον ημερήσιο τύπο των
Αθηνών.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Σαρωνικού

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 29/4/2013 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    318

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές

για την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟ-

ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟ-

ΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - 2013

ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», με κριτήριο κα-

τακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της πα-

ροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού

102.815,70 ευρώ με το Φ.Π.Α (23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον

της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Γέρακα, επί της οδού

Κλειτάρχου & Αριστείδου, την 31η

Μαΐου  2013, ημέρα Παρασκευή  με

ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-

ρών 10:00 και ώρα λήξης την 11:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-

μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα, που αποδεδειγμένα

παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το

δημοπρατούμενο αντικείμενο και

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-

σης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το

5% επί της προϋπολογισθείσης δα-

πάνης, δηλαδή 5.140,78€ και κατα-

τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητική επιστολή αναγνωρισμένης

τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-

μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά

με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-

φεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Πληροφορίες: κα. Σάντος Κάρλα

τηλ: 210.6619937, (1ος όροφος) και

ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Η δαπάνη για την δημοσίευση βα-

ρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση

Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλ-

λοντος Δήμου Παλλήνης.  

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας
τηλ. 22993 20300 - 20345
Fax: 22990 / 48289 - 486 53
Καλύβια 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 7046/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ει-
διικότερα την παρ. 6 όπως συμπλη-
ρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ

877Β/25-11-1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
- Την από 12/03/2010, σύμβαση
ανάθεσης εκπόνησης μελέτης
«Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση
- Πράξη Εφαρμογής Β’ κατοικίας
περιοχής παραλίας Λαγονησίου
Δήμου Καλυβίων Θορικού» στην
περιοχή του λόφου Σφενδόνης.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της περιοχής του λόφου Σφενδό-
νης  παραλίας Λαγονησίου του
Δήμου Σαρωνικού Περιφέρειας Ατ-
τικής, όπως αυτή προσδιορίζεται
στα σχετικά κτηματολογικά δια-
γράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πί-
νακες, να υποβάλλουν τις τυχόν

παρατηρήσεις και δηλώσεις ιδιο-
κτησίας της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 12 του Ν. 1337/83, όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστά-
θηκε με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 6 του Ν. 2242/94, σε ειδικό
έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιο-
λογητικά (τίτλους ιδιοκτησίας, με-
ρίδες ιδιοκτήτη τώρα και προ ‘82,
τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα
κλπ.) στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί
στο Δημοτικό κατάστημα, να δημο-
σιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες
και σε δύο ημερήσιες Αθηνών και
να ανακοινωθεί από τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης της περιοχής Αθη-
νών.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευεταία δημοσίευση της πρόσκλη-
σης.
Ειδικό έντυπο για την υποβολή δή-
λωσης ιδιοκτήτη θα χορηγείται από
τον οικείο Δήμο.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας
τηλ. 22993 20300 - 20345
Fax: 22990 / 48289 - 486 53
Καλύβια 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 7047/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ει-
διικότερα την παρ. 6 όπως συμπλη-
ρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877Β/25-11-1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
- Την από 29/04/2002, σύμβαση
ανάθεσης εκπόνησης μελέτης
«Μελέτη κτηματογράφησης - πο-
λεοδόμησης και πράξη εφαρμογής
περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού
Αττικής».
- Το έγγραφο 156320/2012 από 4-
3-2013 της Δ/νσης Χωρικού Σχε-
διασμού - Τμήμα Πολεοδομικών
Θερμάτων της Περιφέρειας Αττι-

κής με το οποίο διαβιβάστηκε ο πί-
νακας ενστάσεων της Α’ Ανάρτη-
σης της Πράξης Εφαρμογής όπως
κρίθηκε αρμοδίως.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της Πράξης Εφαρμογής της μελέ-
της «Μελέτη κτηματογράφησης -
πολεοδόμησης και πράξη εφαρμο-
γής περιοχής Δήμου Καλυβηίων
Θορικού Αττικής» στην περιοχή
«Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων
Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυτή
προσδιορίζεται στα σχετικά δια-
γράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πί-
νακες της Β’ ανάρτησης της
πράξης εφαρμογής, να υποβάλ-
λουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρή-
σεις επί αυτής στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-
θεί στο Δημοτικό κατάστημα, να
δημοσιευθεί σε δ΄θυο τοπικές εφη-
μερίδες και σε δύο ηεμρήσιες των
Αθηνών σε δύο συνεχείς δημοσι-
εύσεις.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της πρόσκλη-
σης.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου

Προσκλήσεις - Προκη-

ρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655
6939153052
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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

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

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 Κυρία ζητάει εργασία ως

γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική

για όλη την εβδομάδα, σε όλη την Ελλάδα.

Τηλ. 6977 161209

ΔΩΡΕΑΝ Ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθηματικά, Φυ-

σική και Χημεία προσφέρει σε παλιούς αλλά και

νέους μαθητές κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα καθηγη-

τής Φυσικός ΑΠΘ, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ,  Λεω-

νίδας 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

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ του   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   και της

ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΓΚΙΚΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ και η ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΟΥΛΚΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΡΟΔΟΠΗΣ,

το γένος ΜΑΖΑΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ

και κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στο Κορωπί.

ΓΑΜΟΙ
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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

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Παγκόσμια Ημέρα κατά της μηνιγγίτιδας η 24η Απριλίου και τα

στοιχεία είναι συνταρακτικά. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), περίπου 1 στα 10 άτομα που προσβάλ-

λονται καταλήγει παρά τη θεραπεία. Επιπλέον, 1 στα 5 άτομα

που επιβιώνουν εμφανίζει σοβαρές μόνιμες αναπηρίες. 

Σωτήριο το εμβόλιο

Στον αγώνα κατά των λοιμωδών νοσημάτων, τα εμβόλια προ-

στατεύουν τον οργανισμό έναντι των λοιμωδών νοσημάτων,

«εκπαιδεύοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα στην αναγνώ-

ριση και καταστροφή ιών ή βακτηρίων. Συνιστούν μία από τις

αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στο χώρο της δημόσιας

υγείας, καθώς αποτρέπουν περίπου 3.500.000  θανάτους και

γλυτώνουν περίπου 386 εκατομμύρια έτη ζωής ετησίως σε

παγκόσμιο επίπεδο, και αποτρέπουν αναπηρίες σε 750.000

παιδιά. 

Ωστόσο, ο δρόμος είναι, ακόμα, μακρύς, καθώς ο συνολικός

αριθμός ετησίων θανάτων που μπορεί να αποτραπεί με τον

εμβολιασμό ενάντια σε διάφορες λοιμώδεις νόσους ανέρχε-

ται σε περίπου 3.000.000 (μηνιγγίτιδα, ιλαρά, haemophilus in-

fluenzae τύπου β, κοκκύτης, διφθερίτιδα  και πολιομυελίτιδα). 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., «εξαιρουμένου του καθαρού πόσιμου

νερού, τίποτα άλλο πέρα από τον εμβολιασμό δεν έχει τόσο

σημαντικό όφελος στη μείωση της θνητότητας και την αύξηση

του προσδόκιμου επιβίωσης». Σήμερα έχει σημειωθεί και πρέ-

πει να συνεχιστεί η πρόοδος στον τομέα των εμβολίων, εφό-

σον παραμένουν ανεκπλήρωτες ανάγκες της δημόσιας

υγείας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1988 η πολιομυελίτιδα ευθυνόταν

για την παράλυση 350.000 ανθρώπων διεθνώς, σε 125 χώρες,

ενώ το 2012 είχαμε 223 αρρώστους από 5 χώρες.

Η ερυθρά προκαλούσε εκ γενετής ελλείμματα και νοητική κα-

θυστέρηση σε 20.000
2

νεογέννητα

Η ιλαρά σκοτώνει 450 παιδιά  κάθε ημέρα, δηλ.18 θάνατοι/ώρα.

22.000.000 παιδιά, (1 στα 5 παιδιά) δεν έχει κάνει εμβόλιο για

ιλαρά.

1 παιδί με ιλαρά κοστίζει 100.000$ και με το ποσό αυτό θα εμ-

βολιασθούν 100.000  παιδιά, που θα σωθούν άλλα 400.000 παι-

διά.

1 παιδί με συγγενή ερυθρά (καταρράκτη, καρδιοπάθεια, μι-

κροκεφαλία κλπ) στοιχίζει 175.000 $  ετησίως.

Ο Haemophilus influenzae τύπου b (Hib) προκαλούσε 3 εκα-

τομμύρια σοβαρές   παθήσεις και 386.000 θανάτους
4

Ο κοκκύ-

της μπορούσε να σκοτώσει 160.000
5

άτομα κατά μέσο όρο 

Τα κυριότερα αίτια θανάτου σε  παιδιά κάτω των 5 ετών είναι

η διάρροια και η πνευμονία (2.000.000 παιδιά πεθαίνουν ετη-

σίως). Η ευλογιά ήταν το πρώτο λοιμώδες νόσημα το οποίο

εκριζώθηκε.

Όφελος από την υλοποίηση

1 εκατομμύριο ανθρώπινες ζωές

Εξοικονομούνται περίπου 2 δισ U.$ ετησίως

Τα προγράμματα ανοσοποίησης παιδιών είναι αποδοτικά συγ-

κριτικά με την στρατηγική του μη εμβολιασμού καθώς για

κάθε U.$ το οποίο επενδύεται, εξοικονομούνται 31 – 108 $. 

Όπως ανέφερε ο καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος

(φωτο), ένας από τους χειρότερους «εφιάλτες» της διεθνούς

επιστημονικής κοινότητας και του παγκόσμιου γενικού πλη-

θυσμού συνεχίζει να αναδεικνύεται σήμερα η μηνιγγιτιδοκοκ-

κική νόσος, γνωστή και ως βακτηριακή μηνιγγίτιδα! Η πάθηση

συνίσταται σε φλεγμονή των μηνίγγων, δηλαδή των μεμβρα-

νών που περιβάλλουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο και το

νωτιαίο μυελό, και είναι δυνατό να προκαλέσει βαρύτατες ισό-

βιες επιπλοκές ή ακόμα και το θάνατο!

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η μηνιγγι-

τιδοκοκκική νόσος εκδηλώνεται, συνήθως, αιφνίδια, χωρίς

προειδοποιητικά σημεία, σε κατά τα άλλα υγιή άτομα με μη

αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου και προσβάλλει, κυ-

ρίως, βρέφη, νήπια καθώς επίσης εφήβους και νεαρούς ενή-

λικες. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας (Π.Ο.Υ.), περίπου 1 στα 10 άτομα που προσβάλλονται

καταλήγει παρά τη θεραπεία. Επιπλέον, 1 στα 5 άτομα που επι-

βιώνουν εμφανίζει σοβαρές μόνιμες αναπηρίες, όπως εγκε-

φαλική βλάβη, επιληπτικούς σπασμούς, απώλεια της ακοής

και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ είναι δυνατό να υποστεί και

ακρωτηριασμό άκρων. 

Πέραν της γενικής της βαρύτητας, σημαντική παράμετρο της

νόσου αποτελεί και η οικονομική επιβάρυνση που αυτή επι-

φέρει στο σύστημα υγείας κάθε κοινωνίας. Σύμφωνα με σχε-

τική μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνολική

άμεση και έμμεση δαπάνη για ένα παιδί που έχει υποστεί βα-

κτηριακή μηνιγγίτιδα (ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, κοινω-

νική μέριμνα) υπερβαίνει το 1.8 εκατομμύριο λίρες (2.2

εκατομμύρια Ευρώ).    

Τo βακτήριo που προκαλεί τη νόσο (Neisseria Meningitis ή μη-

νιγγιτιδόκοκκος) διακρίνεται σε οροομάδες. Πέντε οροομάδες,

οι Α, B, C, W-135 και Y, προκαλούν την πλειοψηφία των περι-

στατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η

νόσος που οφείλεται στην οροομάδα Β (MenB) ευθύνεται για

την πλειοψηφία των περιστατικών στις αναπτυγμένες χώρες.

Η εξέλιξή της είναι ταχύτατη και μπορεί να επιφέρει το θά-

νατο σε διάστημα 24 – 48 ωρών από την εκδήλωση των πρώ-

των συμπτωμάτων.  

Από τις 5 οροομάδες, με τα υπάρχοντα εμβόλια προστα-

τεύουμε από τις τέσσερις (A, C, W-135, Y). Σε ό,τι αφορά την

Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 90% των κρουσμάτων οφεί-

λεται στην οροομάδα Β, για την οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε

διαθέσιμο εμβόλιο. Από το 2002 έως το 2012 με τον καθολικό

εμβολιασμό που εφαρμόστηκε παρατηρήθηκε μείωση των πε-

ριστατικών της νόσου από τις οροομάδες για τις οποίες εμ-

βολιάζαμε. Συνολικά, το 2012 σημειώθηκαν 61 κρούσματα,

από τα οποία 7 κατέληξαν σε θάνατο, γεγονός που ανεβάζει

το ποσοστό θνητότητας στο 11.47%, σημαντικά αυξημένο σε

σχέση με το 2011.  

Οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι τα βρέφη και νήπια, τα

οποία, εξαιτίας του ανώριμου ανοσοποιητικού συστήματος και

των μειωμένων μητρικών αντισωμάτων τους, παρουσιάζουν

οκταπλάσιες πιθανότητες προσβολής από τη νόσο, καθώς και

οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες, λόγω καπνίσματος, αναπνευ-

στικών λοιμώξεων, στενής επαφής με φορέα, συνωστισμού,

φιλιών και συχνής παρουσίας σε μπαρ/ ντισκοτέκ. 

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης και ελέγχου της

είναι ο εμβολιασμός, ο οποίος παρέχει προστασία κατά των

περισσοτέρων δυνατών βακτηριακών οροομάδων. Μέχρι πρό-

τινος, ο μηνιγγιτιδόκοκκος της οροομάδας Β (MenB) παρέμενε

ανεκπλήρωτη ανάγκη δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα δύσκο-

λος στόχος, καθώς το εξωτερικό περίβλημα του βακτηρίου

δεν αναγνωριζόταν καλά από το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ωστόσο, με το νέο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροο-

μάδας Β (Bexsero) η κατάσταση αυτή αλλάζει. Το εμβόλιο

αναπτύχθηκε μετά από 20 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας με

τη χρήση της βραβευμένης προσέγγισης «Reverse Vaccinol-

ogy», η οποία περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση του γονι-

διώματος του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β. 

Ο εμβολιασμός είναι αποδεδειγμένα ένα από τα περισσότερα

οικονομικώς αποδοτικά επιστημονικά επιτεύγματα της σύγ-

χρονης εποχής για τη δημόσια υγεία. Είναι μία από τις ελάχι-

στες υπηρεσίες υγείας που κοστίζει πολύ λίγο συγκριτικά με

τα τεράστια οφέλη που προσφέρει στην υγεία και την ευημε-

ρία των πληθυσμών.  

Η μείωση του ποσοστού της εμβολιαστικής κάλυψης ενός

πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει στην επανεμφάνιση και εξά-

πλωση μεταδοτικών νοσημάτων. 

Με αφορμή λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού,

είναι εκ των ων ουκ άνευ να υπενθυμίσουμε ότι ο εμβολιασμός

είναι από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας

υγείας. Δυστυχώς, κυκλοφορεί η φοβία ότι τα εμβόλια μπορεί

να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες, ενώ η λανθασμένη

και ελλιπής πληροφόρηση είναι η αιτία για τη δημιουργία μιας

επικίνδυνης αντί-εμβολιαστικής κουλτούρας. Τα εμβόλια είναι

εξαιρετικά ασφαλή γιατί για να χρησιμοποιηθούν εξασφαλί-

ζεται ότι πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις, τις οποίες ορί-

ζουν οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. ΕΟΦ, EMA, FDA).

Bακτηριακή μηνιγγίτιδα! 
Eμφανίζεται αιφνίδια, χωρίς προειδοποιητικά στοιχεία σε υγιή άτομα, με βαρύτατες ισόβιες επιπλοκές!

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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ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ Prο-Junior  

Το Σάββατο 13 Απριλίου διεξήχθη ο αγώνας των Prο-

Junior ανάμεσα στη ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και τον

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τουρνουά Μπουρλής). 

Η ομάδα του Αρη, πήρε την νίκη μέσα στην έδρα της

αντίπαλης ομάδας με τελικό σκόρ 0-3 έπειτα από δύο

γκολ του Γαλαζούλα και ένα του Ραψομανίκη.

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφά-

δας, Ελληνικού, Βούλας,

Βουλιαγμένης και Βάρης,

μέσω  του Αθλητικού της Ορ-

γανισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕ-

ΣΤΩΡ», διοργάνωσε τους

τελικούς αγώνες ποδοσφαί-

ρου. Οι Τελικοί Κυπέλλου,

για το Εκκλησιαστικό έτος

2012-2013, διεξήχθησαν το

Σάββατο του Λαζάρου 27

Απριλίου,  στα γήπεδα «Star

Football Club» στην Α΄ Πλαζ

Βούλας.

Οι αγώνες πραγματοποιήθη-

καν για όλες τις κατηγορίες:

Δημοτικού (Τελικός Δικηγο-

ρικά-Καραπάνου), Γυμνασίου

(Τελικός Άγιος Νεκτάριος -

Δικηγορικά), Λυκείου (Τελι-

κός Άγιος Νικόλαος - Εισόδια

Τερψιθέας), Αποφοίτων

(Αγία Τριάδα Γλυφάδας - Αρ-

γοναύτες Δικηγορικών). 

Έγιναν παιχνίδια  και στη συ-

νέχεια αντίστοιχες απονο-

μές, από τον Μητροπολίτη

Γλυφάδας,  Ε. Β. Β. και Β. κ.

Παύλο και από τα μέλη της

Επιτροπής Νεότητος π. Κων-

σταντίνο Στρατηγόπουλο, και

π. Αντώνιο Χρήστου.

Κυπελλούχες Ομάδες για το

εκκλησιαστικό έτος 2012-

2013 ανεδείχθησαν οι εξής: 

Αρρένων Δημοτικού: Κοί-

μηση Καραπάνου Γλυφάδας

Αρρένων Γυμνασίου: Κοί-

μηση Θεοτόκου Δικηγορικών

Γλυφάδας

Αρρένων Λυκείου:  Άγιος Νι-

κόλαος Γλυφάδας

Αρρένων Αποφοίτων:  Αργο-

ναύτες Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δικηγορικών Γλυφάδας

Τα παιδιά, μαζί με τα μετάλ-

λια και τα κύπελλα, έλαβαν

και  την ευλογία και τις ευχές

του Σεβασμιωτάτου για Καλή

Ανάσταση!  

Ενοριακός τελικός αγώνας ποδοσφαίρου 

Μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση προς

τιμήν των δύο παλικαριών που έχασαν πρό-

σφατα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα,

Γιάννη Τζιβίλογλου και Φίλιππου Δελα-

πόρτα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28

Απριλίου στο γήπεδο της Κρεμαστής Ρόδου. 

Αφορμή για την εκδήλωση ήταν η κατά-

κτηση του πρωταθλήματος Δωδεκανήσου

2012-2013 από τον ΦΟΙΒΟ μετά από 20 πε-

ρίπου χρόνια. Η διοίκηση του ΦΟΙΒΟΥ απο-

φάσισε να διοργανώσει γιορτή για την

κατάκτηση του πρωταθλήματος και να την

αφιερώσει στη μνήμη των δύο νέων. Για το

λόγο αυτό απηύθυνε πρόσκληση στον ΣΑ-

ΡΩΝΙΚΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ να συμμετάσχει στον

εορτασμό στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθη

φιλικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες

(για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο αγώνας

έληξε με σκορ 2-1 υπέρ του ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ). Η

διοίκηση του Φοίβου τίμησε τον Σαρωνικό με

αναμνηστικά, ενώ και ο σύλλογος της Ανα-

βύσσου απένειμε στους παράγοντες του

Φοίβου αναμνηστικό κύπελλο για την κατά-

κτηση του τοπικού πρωταθλήματος.

Η αποστολή του ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

αποτελείτο από τους ποδοσφαιριστές της

ομάδας, τον πρόεδρο Παρασκευά Μυστιλό-

γλου, τον τεχνικό υπεύθυνο  Ηλία Ασλάνο-

γλου, τον προπονητή Δημήτρη Χόρτσα και

συνοδευόταν από τον Δήμαρχο Σαρωνικού

Πέτρο Φιλίππου, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο

Τζιβίλογλου, καθώς και τη μητέρα του αδι-

κοχαμένου Γιάννη και του Ευτύχη Τζιβίλο-

γλου, ποδοσφαιριστή του ΦΟΙΒΟΥ. 

Τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης ήταν ανάμεικτα για όλους όσους

γέμισαν το γήπεδο της Κρεμαστής, από τη

μια χαρά, ενθουσιασμός και ικανοποίηση για

την κατάκτηση του τίτλου και από την άλλη

συγκίνηση και δάκρυα για τους δύο νέους

που έφυγαν τόσο απρόσμενα από τη ζωή

σκορπίζοντας πόνο και θλίψη στις οικογέ-

νειες και τους φίλους τους.  

Μεγάλη ήταν η συναισθηματική φόρτιση

όταν οι παίκτες του Σαρωνικού Αναβύσσου

κατάθεσαν λευκά γαρύφαλλα στο σημείο

του γηπέδου, που έχει στηθεί «μνημείο»

προς τιμήν του ποδοσφαιριστή του ΦΟΙΒΟΥ

Φίλιππου Δελαπόρτα, αλλά και όταν η κο-

πέλα του Φίλιππου φόρεσε τη φανέλα του

άτυχου νέου φέρνοντας δάκρυα στα μάτια

όλων των παρευρισκόμενων. 

Σε κλίμα συγκίνησης, απηύθυνε σύντομο

χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ο

οποίος ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΦΟΙ-

ΒΟΥ για την πρόσκληση, στράφηκε προς τις

μητέρες των δύο παλικαριών Παναγιώτα Τζι-

βίλογλου και Δέσποινα Δελαπόρτα και τους

είπε δίνοντάς τους κουράγιο ότι «τα παιδιά

σας πλέον είναι όλα αυτά τα παιδιά, που

έχουν γεμίσει το γήπεδο της Κρεμαστής για

να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη και του Φί-

λιππα, τα παιδιά αυτά που χαράζουν το μέλ-

λον και δίνουν ελπίδα και ιδανικά για τη νέα

γενιά». 

Κατά την επίσκεψή τους στο νησί, τα μέλη

της αντιπροσωπείας από τον Δήμο Σαρωνι-

κού τέλεσαν τρισάγιο στον τάφο του Φίλιπ-

που Δελαπόρτα. 

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Δωδεκανήσου 

2012-2013 από τον ΦΟΙΒΟ
Εις μνήμην Γιάννη Τζιβίλογλου & Φίλιππου Δελαπόρτα 
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Η ομάδα των ανδρών του

Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 κατέκτησε

το πρωτάθλημα της Β’ κα-

τηγορίας Αττικής και του

χρόνου θα αγωνίζεται στην

Α’ κατηγορία.

Η ομάδα του ΑΡΗ 2006 κα-

τάφερε το απόλυτο των

νικών στον 2ο γύρο (9

νίκες σε 9 αγώνες) και έτσι

μπόρεσε να καλύψει τις 2

ήττες του πρώτου γύρου.

Η αντρική ομάδα του

Α.Σ.Φιλονίκης  με 12 νίκες

και 6 ήττες, τερμάτισε 4η

στο πρωτάθλημα της Β’

Εθνικής κατηγορίας και η

ομάδα των γυναικών του

ίδιου συλλόγου κατέκτησε

επίσης την 4η θέση στο

πρωτάθλημα της Α’ Κατη-

γορίας  Αττικής .

Τα πρωταθλήματα της

Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. συνεχίζονται

στα ηλικιακά πλέον πρωτα-

θλήματα, τόσο σε ομαδικό

όσο και σε ατομικό επί-

πεδο, από τα οποία φαίνε-

ται ότι θα υπάρξουν

διακρίσεις  στα επίπεδα

των Παγκορασίδων και Κο-

ρασίδων.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΟΡΓΑΝΩ-

ΤΕΣ: Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδε-

μόνων Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει το

2ο Διασχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Παλ-

λήνης, για μαθητές και μαθήτριες Δημοτι-

κών, Γυμνασίων και Λυκείων.

3. ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Την Κυ-

ριακή 19 Μαΐου 2013 και από 9:30 έως

14:00 περίπου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν

σε πέντε γύρους. Ο πρώτος γύρος θα αρ-

χίζει στις 9:30 και για το λόγο αυτό οι αγω-

νιζόμενοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει

στο χώρο αγώνων και να έχουν δηλώσει

συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 09:00.

4.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα

συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μα-

θήτριες των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνα-

σίων και Λυκείων του Δήμου Παλλήνης.

5. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: 2ο Δημοτικό σχολείο

Γέρακα, Γαργηττού 83, Γέρακας.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι μαθητές θα χω-

ριστούν σε ομίλους ανά τάξη και θα αγωνι-

στούν με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5)

γύρων. Όμιλος θα σχηματίζεται από 7 μα-

θητές και άνω, στους έξι μαθητές θα γίνε-

ται πούλ 5 γύρων.

Οι αγώνες θα γίνουν ανά τάξη στις εξής κα-

τηγορίες:

7.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Η διάρκεια του

γύρου θα είναι 30’λεπτά για ολόκληρη την

παρτίδα.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Θα

ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:

Αποτελέσματα του τουρνουά των ισόβαθ-

μων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),

Κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων),

Αριθμός νικών.

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Θα ισχύσουν οι

Κανονισμοί της Ε.Σ.Ο.

10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Επικεφαλής

Διαιτητής ορίζεται η κ. Μαριέττα Μου-

ρούτη, Διεθνής Διαιτητής.

11. ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ:

Θα βραβευτούν με κύπελλο ο πρώτος νικη-

τής και με μετάλλια ο δεύτερος και τρίτος.  

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δηλώσεις

συμμετοχής την Κυριακή 19 Μαΐου από

08.30 έως 09.00.

13. ΔΙΑΦΟΡΑ: Επισημαίνονται τα εξής: Με

την άφιξη των μαθητών και συνοδών στο

χώρο των αγώνων θα κατευθυνθούν στη

Γραμματεία όπου θα πρέπει να δηλώσουν

συμμετοχή.  

14. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα με-

ταβολής του προγράμματος των αγώνων

ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες (π.χ.

σύμπτυξη ομίλων – τάξεων κ.λ.π.)

15. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κωνσταντί-

νος Παπαγεωργίου, Μανώλης Κακλιδάκης,

Δημήτρης Κοτρώνης, Κωνσταντίνος Σα-

κελλαρίου, Μανούσος Ριτζάκης, Βίκυ Κα-

καμπούκη, Μιχάλης Μεταξάς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΟ ΔΣ

2o ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Μαΐου - ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9 π.μ.

2Ο Δημοτικό Σχολείο ΓΕΡΑΚΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΥ 83

Σκόπιμος ο τραυματισμός του 

Αλ. Καψοκάλη καταγγέλει ο ΑΝΟΓ

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. ο

Α.Ν.Ο.Γ διαμαρτύρεται για τον τραυματισμό του υδατοσφαιριστή

Αλ. Καψοκάλη από τον παίκτη του Νηρέα Λαμίας Θόδωρο Χα-

τζηθεοδώρου, κατά την διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος Α2

κατηγορίας ΑΝΟΓ  –  ΝΗΡΕΑΣ Λαμίας την Κυριακή 28/4. 

Οπως σημειώνει στην επιστολή του, που υπογράφεται από τον

Πρόεδρό του Κων/νο Μιτζάλη και το Γεν. Γραμματέα Ν. Στελιου

«ο αθλητής μας δέχθηκε εν ψυχρώ γροθιά από τον παίκτη του

Νηρέα Λαμίας σε ανύποπτη φάση του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα

να αποχωρήσει αιμόφυρτος από την πισίνα, να μεταφερθεί στο

νοσοκομείο όπου του τοποθετήθηκαν 8 ράμματα εσωτερικά και

εξωτερικά του ματιού.

Οι γιατροί διέγνωσαν επίσης κάταγμα μύτης και οφθαλμικού κόγ-

χου, σωρεία θλαστικών τραυμάτων και το κυριότερο αιμορραγία

αμφιβληστρο-ειδούς και μερική αποκόλληση υαλωδούς».

Ετσι ο αθλητής θα μείνει εκτός παιχνιδιού για το επόμενο δίμηνο

απόδυναμώνοντας την ομάδα του ΑΝΟΓ.

Καταλήγοντας γράφουν:  Τέτοιες ενέργειες μόνο απαράδεκτες

μπορούν να χαρακτηριστούν, πόσο μάλλον όταν προέρχονται από

εμπειρότατους αθλητές που έχουν τιμήσει τα χρώματα της Ελ-

λάδας κι έχουν κατακτήσει δεκάδες τίτλους, αλλά που δυστυχώς

το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν σταματήσει οι ίδιοι να σέ-

βονται τον εαυτό τους και την ιστορία τους.

Καυτηριάζουμε τη στάση του αθλητή Θόδωρου Χατζηθεοδώρου

που δεν ζήτησε ούτε ένα συγγνώμη από τον παίκτη, όπως και την

στάση των  υπευθύνων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (δι-

αιτητές, παρατηρητής, αλυτάρχης) που δεν ‘’αντιλήφθησαν’’ τί-

ποτα από όσα συνέβησαν. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: Κωνσταντάς Βα-
σίλης  - Μηνάκης Θάνος - Σκουτέρης  Νίκος  - Τσαπόγας Χρή-
στος - Σταθουλόπουλος Δημήτρης – Προπονητής Κωνσταντίνος
Κωστόπουλος - Κοντράτιουκ  Μάριαν. 

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Κορασίδων, 3ος

Αγώνας Μικρός Τελικός: Πρωτέας Βού-

λας - Φάρος Κερατσινίου  40 -  31 

Νίκη και χάλκινο μετάλλιο  στο πρωτά-

θλημα της Α' ΕΣΚΑΝΑ για την ομάδα των

κορασίδων. 

Οι κορασίδες του Πρωτέα ξεκίνησαν τον

αποφασιστικό αγώνα την Παρασκευή 26/4,

δυνατά και συγκεντρωμένες και παίζοντας

πολύ καλή άμυνα πήραν ένα γρήγορο προ-

βάδισμα 14 - 03 στο πρώτο δεκάλεπτο.  Ο

Πρωτέας ήλεγχε το παιχνίδι σε όλη του

την διάρκεια, παρ’ όλο που ο Φάρος,  κα-

τάφερε να μειώσει τη διαφορά στα δύο κα-

λάθια στο τρίτο δεκάλεπτο.  Η ομάδα του

Πρωτέα όμως, κατάφερε να ξαναβρεί την

συγκέντρωσή της και να κερδίσει άξια τον

αγώνα και την τρίτη θέση στο Πρωτάθλημα

της ΕΣΚΑΝΑ.

Διαιτητής: Τζίμης Στ.

δεκάλεπτα: 14 - 03, 23 - 14, 30 - 26, 40 - 31

Πρωτέας (Κουρμούλης, Κονιδάρης):  Μπι-

τζανάκη Ρ. 4, Παπαλιού Δ., Μιχαλοπουλου

Α. 2, Μπιτζανάκη Ε.3,  Βασιλειάδη Χ.

Λαγου-Μειμάρογλου Μ.4, Αμπντελφαταχ

Σ.,  Βάνα Ρ.,  Μιχαλοπουλου Μ. 4(1),  Φα-

σούλα 23.

Φάρος Κερατσινίου (Μελέτης, Σταμάτης),

Παπαδοπούλου 8(1), Σαμίου 7, Γεωργί-

τσου, Συμεωνόγλου, Σάββα 3 , Ιωννίδου

5(1),  Πλιάτσικα 6, Μπεκάκου, Βόπη 2,

Χιώτη, Καρακασίδου, Γαβαλά.

ΕΣΚΑΝΑ Μίνι Αγοριών 

Ημιτελική Φάση: Α.O.N.A. - ΠΡΩΤΕΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ  26 - 42

Με δεύτερη συνεχόμενη νίκη, 28/4, αυτή

τη φορά επί του Α.Ο.Ν.Α. με 26 - 42, ο

Πρωτέας προκρίθηκε στο final 4 του πρω-

ταθλήματος Mίνι Αγοριών της ΕΣΚΑΝΑ.

Με πολύ δυνατή άμυνα στο 4ο οκτάλεπτο,

νίκησε τον Α.Ο.Ν.Α. με  26-42, τερματίζον-

τας πρώτη στον 2ο όμιλο της ημιτελικής

φάσης του Πρωταθλήματος ΕΣΚΑΝΑ.

Την Κυριακή, 12 Μαΐου, ωρα 10.30, η

ομάδα του Πρωτέα, αντιμετωπίζει στον 1ο

ημιτελικό τον Κρόνο, στο γήπεδο της Δρα-

πετσώνας.

Δεκάλεπτα:  08 - 10, 06 - 09, 12 - 09, 00 - 14

ΠΡΩΤΕΑΣ (Ρέππας Π.): Χρηστίδης Β.(2),

Χούπης Β., Τσακναρίδης Β.(4), Μυλωνάκης

Μ.(11), Ναμίας Γ.(1), Νικολάκης Κ.(4), Κου-

τανίτης Β.(4), Ακκαι ριτόπουλος Φ., Μιχαήλ

Κ.(6), Πρωτόπαπας Κ.(10), Κεκλίκογλου Κ.

και Μιχαήλ Α.

ΕΣΚΑΝΑ Α` Κατηγορία Ανδρών : 

Α.Ο.Ν.Α. - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  64 - 62

Με ήττα, 29/4, τελείωσε τις αγωνιστικές

της υποχρεώσεις η ομάδα των ανδρών του

Πρωτέα.

Η ομάδα του Πρωτέα δεν μπόρεσε να απο-

φύγει τα λάθη αλλά και την ήττα που την

"εδραίωσε" στους τρεις που "πέφτουν"

φέτος. Η νεαρή ομάδα των ανδρών, πά-

λεψε όλη την χρονιά γιά να κρατηθεί στην

κατηγορία και όλα έδειχναν ότι θα τα κα-

τάφερνε μετά το 4-0 πριν την διακοπή του

πρωταθλήματος.  Όμως, οι συνεχόμενες

ήττες σε παιχνίδια στρατηγικής σημασίας

και στο εντός έδρας ντέρμπι παραμονής με

τον Άρη Νικαίας, οδήγησαν τον Πρωτέα

στις τρεις τελευταίες θέσεις του φετινού

πρωταθλήματος.  Οι νεαροί παίκτες του

Πρωτέα μπορεί να μην κατάφεραν να πα-

ραμείνουν στην κατηγορία, όμως κατάφε-

ραν να γεμίζουν το κλειστό της Βούλας και

όχι μόνο,  με φιλάθλους, γονείς, φίλους και

"απόφοιτους του Πρωτέα που βρίσκονταν

συνέχεια στους αγώνες για να βοηθήσουν

από κοντά στην ομάδα και να στηρίξουν τα

δικά τους παιδιά".

Α.Ο.Ν.Α – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: 64 - 62 (26 - 25)

Διαιτητές: Φασόλης, Λάτσης

Α.Ο.Ν.Α. (Γκαναβίας Χαρεράς) : Κουνενής

2, Παπαδόπουλος 2, Παγώνης 16(1), Πα-

ρασκευόπουλος 3, Γρηγοράκος 4, Παπα-

κωνσταντίνου 13(3), Τάγκαλος 2,

Παπαθανασόπουλος 6, Χριστοδουλόπου-

λος 7(2), Ζαφειρόπουλος, Χατζηρόδος 5,

Γκαβασιάδης 4

ΠΡΩΤΕΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Κα-

πώνης 16(2), Πεφάνης, Αθηνιώτης 8, Αγ-

γελόπουλος 2, Σταματόπουλος 10(2),

Πρέκας 2, Αποστολόπουλος 10, Θώδης 4,

Γάργαλης 2, Καμπούρης 1, Βερτούδος 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

«ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕΔΑΚΗ» 

Από τις 17 Μαΐου έως 9 Ιουνίου θα διεξαχ-

θεί το Εσωτερικό Τουρνουά Ακαδημιών του

Πρωτέα. Το Τουρνουά είναι πάντα η κορυ-

φαία εκδήλωση του Πρωτέα. Είναι η ευκαι-

ρία για τα παιδιά να δείξουν την πρόοδο

που πραγματοποίησαν στους γονείς τους,

στους προπονητές τους αλλά και στους

συναθλητές τους. 

Σας θυμίζουμε ότι την Κυριακή 12/05  ώρα

18:00 θα πραγματοποιηθεί το πάρτυ έναρ-

ξης του 21ου τουρνουά  ΄΄ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕ-

ΔΑΚΗ.

Το Δ.Σ του Πρωτέα εύχεται σε όλους
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ !!!

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

Στην τελευταία αγωνι-

στική της φάσης των play

offs τηςε Γ’ κατηγορίας, η

ομάδα των Εφήβων του

Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυ-

ρούς” εξασφάλισε την

άνοδο στην Β’ κατηγορία,

καταλαμβάνοντας τη 2η

θέση στην τελική βαθμο-

λογία στον αγώνα που

έγινε στις 23.4.13 έχασε

με 69-58 από την ομάδα

του Ικαρου Α.Ο. Ν. Σμύρ-

νης.

Προπονητής: Δ. Παγίδας.  
Α.Ο. Βάρης: Τσίμος - Κα-

λαμπάκος 4 - Τόλης 6 -

Γκοτζαγεωργίου 20(2) -

Πελεκάνος 11 (1) - Γκιο-

βάσο 9 - Αποστόλου 4 -

Λαμπρόπουλος - Γκουγ-

κούσης 4 - Βατίστας - Κα-

τσάκος.

Ικαρος Ν. Σμύρνης: Πολύ-

ζος 7(2) - Γιακαία 3 - Σπυρό-

πουλος 5(1) -

Γιαννακόδημος Α6 - Γιαννα-

κόδημος Μ. - Δελληγιάννης

39 - Γιακαί Ε. - Λεβέτσιος -

Χειμάρας 3 - Κόλλιας 6(1) -

Πολυχρονάκης.

Επιτυχία στο Μπάσκετ του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”



Oλοκληρώθηκε στον 2ο Δημο-

τικό Παιδικό Σταθμό, το πρό-

γραμμα στοματικής υγιεινής

στους δημοτικούς παιδικούς

σταθμούς Κορωπίου με τον

τίτλο «Καλύτερη Στοματική

Υγεία μέσα στην Οικογένεια»

σε συνεργασία με τη Στοματο-

λογική Εταιρεία Ελλάδος

(ΣΕΕ), της ΑΙΜ της Ελλάδος

(ΣΕΕ)  και την ΑΙΜ- Ελαῒς
Unilever Ελλάς. 

Το πρόγραμμα στο Κορωπί πε-

ριελάμβανε  οδοντιατρική εξέ-

ταση των παιδιών και

ενημέρωση γονέων, διαγωνι-

σμό ζωγραφικής με θέμα την

επίσκεψη στον οδοντίατρο,

διαδραστικό παραμύθι, ανάρ-

τηση των έργων ζωγραφικής

των παιδιών.

Ο Πρόεδρος του “Σφηττός

“Νίκος Γιαννάκος  ευχαρίστησε

τους συνεργαζόμενους φο-

ρείς, (ΑΙΜ,  ΣΕΕ, τον Οδοντια-

τρικό Σύλλογο Αττικής (ΟΣΑ),

τους οδοντιάτρους υπευθύ-

νους του προγράμματος, Δη-

μήτρη Δημητριάδη (της ΣΕΕ),

Ρήγα Κωνσταντινίδη (Κ.Υ.Κο-

ρωπίου) και την ομάδα του, την

Καλλιόπη Γιαλεδάκη (μαία στο

Κ.Υ.Βάρης) και την οδοντίατρο

Μαρία Πολυμενάκου. 

Ο Ν. Γιαννάκος επανέλαβε την

θέση του, ότι «η πρόληψη απο-

τελεί σημαντικό βοήθημα στις

οικογένειες αυτές που πασχί-

ζουν να μεγαλώσουν με σωστό

τρόπο και αγωγή τα παιδιά

τους μέσα σε πρωτοφανείς

συνθήκες κλονισμού των οικο-

γενειακών προϋπολογισμών.

Το πρωτότυπο αυτό πρό-

γραμμα που υλοποιήθηκε, συν-

δύαζε την εμπειρία, την γνώση

και την φαντασία των συμμετε-

χόντων και πέτυχε απόλυτα

τον στόχο του».

Παράλληλες εκδηλώσεις ήταν

και η εκδήλωση ενημέρωσης

για θέματα πρόληψης της

υγείας των παιδιών, στους γο-

νείς των δημοτικών παιδικών

σταθμών του Δήμου, που διορ-

γανώθηκε από τον”Σφηττό”

(12/4), όπου μίλησε η παιδία-

τρος Μαρία Παπαμιχάλη.

Πρόγραμμα στοματικής υγιεινής 

στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 

του  Δήμου Κρωπίας

Στη φωτογραφία από δεξιά: η Δι/τρια

των παιδικών σταθμών Ζωή Γιαννάκη,

η παιδίατρος στους παιδικούς σταθ-

μούς Μαρία Παπαμιχάλη και ο πρό-

εδρος του  Σφηττός, Νίκος Γιαννάκος.


